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שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

xgyd zekxa lk z` xnel devn

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

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

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

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

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

. . האי קרא  ב. איתא בזהר1 "פזר נתן לאביונים, מאי פזר, כמה דאתא מר2 יש מפזר ונוסף עוד 
)ד"יש מפזר וגו'"( הכי מבעי' לי' )הרי כך הי' צריך להיות(, יש מפזר ויוסיף עוד )בלשון עתיד, ע"ד3 
)אותו המקום  ונוסף )בלשון עבר(, אלא ההוא אתר דשרי בי' מיתה  "עשר בשביל שתתעשר"(, מאי 

ששורה בו המיתה(, הוא גרים לי' דיתוסף מחיים דלעילא )הוא גורם שיתווסף מחיים שלמעלה(".
למעלה  "עלי'  נעשה  ביותר,  מטה  למטה  היא  שההמשכה  לאביונים",  נתן  "פזר  שע"י  היינו4, 
ומתוסף חיות לא רק מבחי' "עץ החיים"5, שעז"נ6 "ואכל וחי לעולם", אלא גם מ"אילנא דמותא", ע"ד 

הענין ד"זדונות נעשו לו כזכויות"7.
]ולהעיר ש"ונוסף" בנו"ן מורה על מה שנפל לקליפות, כדאיתא בגמרא8 "מפני מה לא נאמר נו"ן 
באשרי, מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל, דכתיב9 נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל", ומסיים 

שם: "אפילו הכי חזר דוד וסמכן ברוח הקודש, שנאמר10 סומך הוי' לכל הנופלים"[11.

1( ח"ג קנג, ב.
2( משלי יא, כד. 

3( שבת קיט, א. וש"נ.
4( ראה מאמרי אדה"ז הנחות הר"פ ז"ל ע' נז-ח )ועם הגהות הצ"צ–באוה"ת במדבר ח"ד ע' א' תפז ואילך(. ביאורי הזהר ח"א ע' תסג. 

5( בראשית ג, כב.
6( שם.

7( יומא פו, ב.
8( ברכות ד, ב.
9( עמוס ה, ב.

10( תהלים קמה, יד. ראה "תהלות מנחם" עה"פ.
11( מד"ה רני ושמחי ה'תשכ"ז.
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
¯BÎÊ את ּוראה הּביטה לנּו, היה מה ה' ¿ְִֵֶֶַָָָָ

צדק'1חרּפתנּו ה'צמח את 2[והּנה מבאר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּובאֹופן  למעלּיּותא, ׁשהם אי המגילה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָּפסּוקי

אדמּו"ר  מו"ח כ"ק ּגם מביא כן ּכמֹו ְְְִִֵֵַַָנפלא,

לנּו היה מה ה' זכֹור (ׁשּכתבֹו3ּבדּבּורֿהּמתחיל ְְְְִִֶֶַַָָָָ

ּתבל, קצוי ּבכל זה ענין ׁשּיּגיע ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבאידיׁש

יׂשראל) ׁשּבבני הּדרגֹות לכל וגם ּגׁשמי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבמקֹום

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ּׁשּנעׂשה 4ּפירּוׁש מה ה' זכֹור [ ְֲֵֵֶַַַַַָ

ׁשהם  אי ּוראה ה ּביטה ׁשּבּנׁשמה, המ"ה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעלֿידי 

הּמסירתֿנפׁש) ענין (ׁשהּוא נפׁשם את ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָמחרפים

הּׁשּיכּות  להבין ויׁש יׂשראל. אהבת ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּבׁשביל

זה, ּבפסּוק לֹומר רֹוצים ּׁשאנּו מה הענין ְְְִִִֶֶַַָָָָָלכללּות

ז"ל  חכמינּו אמרּו נתּגּלה 5ּדהּנה ׁשּלא אחרֹונים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

הּגלּות  ענין ׁשּכל וכיון קּצם, נתּגּלה לא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹעֹונם

לכן  חּנם, (ׂשנאת) ׁשל הענין ׁשהיה עלֿידי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהיה

ׁשּבנׁשמתינּו, המ"ה את ה' זכֹור אֹומרים ְְְְִִֵֶֶַָָאנּו

מה  ונחנּו ענין הּביטּול,6ׁשּזהּו ענין ׁשהּוא – ְְְְִִִֶֶֶַַַַָ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי זה,7ּכמבֹואר ּביטּול ועלֿידי , ְְְְִִֵֵֶַַָָ

חרּפתינּו, ׁשל ּבאֹופן ׁשהּוא ועד לאחדּות, ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָּבאנּו

יׂשראל, אהבת ּבׁשביל נפׁשם את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּמחרפים

הּגלּות. ענין יּוׁשלל ְְְְִֵֶַַַַָועלֿידיֿזה

‰p‰Â'צדק מה'צמח ּביאּור יׁש זה ּפסּוק ,8על ¿ƒ≈ֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּפׁשט  עלּֿפי ענין ּכל ׁשּמבאר ְְְְְִִֵֶַַָָָָּוכדרּכֹו

ּביאּורים  זה על יׁש וכן וסֹוד, ּדרּוׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַרמז
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ידי  על היא הגלות שלילת ולכן חינם,

חינם. אהבת
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ה

e"`e ,mixac zyxt zay .c"qa
b"lyz'd ,oefg zay ,a`Îmgpn

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
¯BÎÊ את ּוראה הּביטה לנּו, היה מה ה' ¿ְִֵֶֶַָָָָ

צדק'1חרּפתנּו ה'צמח את 2[והּנה מבאר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּובאֹופן  למעלּיּותא, ׁשהם אי המגילה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָּפסּוקי

אדמּו"ר  מו"ח כ"ק ּגם מביא כן ּכמֹו ְְְִִֵֵַַָנפלא,

לנּו היה מה ה' זכֹור (ׁשּכתבֹו3ּבדּבּורֿהּמתחיל ְְְְִִֶֶַַָָָָ

ּתבל, קצוי ּבכל זה ענין ׁשּיּגיע ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבאידיׁש

יׂשראל) ׁשּבבני הּדרגֹות לכל וגם ּגׁשמי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבמקֹום

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ּׁשּנעׂשה 4ּפירּוׁש מה ה' זכֹור [ ְֲֵֵֶַַַַַָ

ׁשהם  אי ּוראה ה ּביטה ׁשּבּנׁשמה, המ"ה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעלֿידי 

הּמסירתֿנפׁש) ענין (ׁשהּוא נפׁשם את ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָמחרפים

הּׁשּיכּות  להבין ויׁש יׂשראל. אהבת ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּבׁשביל

זה, ּבפסּוק לֹומר רֹוצים ּׁשאנּו מה הענין ְְְִִִֶֶַַָָָָָלכללּות

ז"ל  חכמינּו אמרּו נתּגּלה 5ּדהּנה ׁשּלא אחרֹונים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

הּגלּות  ענין ׁשּכל וכיון קּצם, נתּגּלה לא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹעֹונם

לכן  חּנם, (ׂשנאת) ׁשל הענין ׁשהיה עלֿידי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהיה

ׁשּבנׁשמתינּו, המ"ה את ה' זכֹור אֹומרים ְְְְִִֵֶֶַָָאנּו

מה  ונחנּו ענין הּביטּול,6ׁשּזהּו ענין ׁשהּוא – ְְְְִִִֶֶֶַַַַָ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי זה,7ּכמבֹואר ּביטּול ועלֿידי , ְְְְִִֵֵֶַַָָ

חרּפתינּו, ׁשל ּבאֹופן ׁשהּוא ועד לאחדּות, ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָּבאנּו

יׂשראל, אהבת ּבׁשביל נפׁשם את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּמחרפים

הּגלּות. ענין יּוׁשלל ְְְְִֵֶַַַַָועלֿידיֿזה

‰p‰Â'צדק מה'צמח ּביאּור יׁש זה ּפסּוק ,8על ¿ƒ≈ֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּפׁשט  עלּֿפי ענין ּכל ׁשּמבאר ְְְְְִִֵֶַַָָָָּוכדרּכֹו

ּביאּורים  זה על יׁש וכן וסֹוד, ּדרּוׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַרמז
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
באב): בתשעה (הנאמרת איכה במגילת כתוב

,eÏ ‰È‰ ‰Ó '‰ ¯BÎÊ,המקדש בית ‡˙בחורבן ‰‡¯e ‰ËÈa‰ ¿∆»»»«ƒ»¿≈∆
e˙t¯Á1'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ‰p‰Â]2‰ÏÈ‚Ó‰ È˜eÒt ˙‡ ¯‡·Ó ∆¿»≈¿ƒ≈«∆«∆∆¿»≈∆¿≈«¿ƒ»

והגלות החורבן על קינה הם פשוטם שלפי איכה, Ì‰Lמגילת CÈ‡≈∆≈
‡˙eiÏÚÓÏ,ושבח ÔÙB‡·eלעילוי ¿«¬ƒ»¿∆

˜"Î Ìb ‡È·Ó ÔÎ BÓk ,‡ÏÙƒ¿»¿≈≈ƒ«
Œ¯ea„a ¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ«¿¿ƒ

ÏÈÁ˙n‰ הפותח חסידות במאמר ««¿ƒ
זה ‰È‰בפסוק ‰Ó '‰ ¯BÎÊ¿∆»»

eÏ3È„k LÈ„È‡a B·˙kL) »∆¿»¿ƒƒ¿≈
ÈÂˆ˜ ÏÎa ‰Ê ÔÈÚ ÚÈbiL∆«ƒ«ƒ¿»∆¿»«¿≈

ÈÓLb ÌB˜Óa ,Ï·z לקצה ≈≈¿»«¿ƒ
המקום  ריחוק מבחינת העולם

העולם'Ì‚Â,Ïבגשמיות  'קצה ¿«¿
È·aLברוחניות  ˙B‚¯c‰ ÏÎ»«¿»∆ƒ¿≈

,Ï‡¯NÈ הנמוכות הדרגות גם כולל ƒ¿»≈
לשון  להבין יכולים שאינם יהודים של

את  הריי"צ הרבי כתב ולמענם הקודש

מביא  זה ובמאמר באידיש) המאמר

את הריי"צ ‰ŒÏÚaהרבי Le¯Èt≈«««
·BËŒÌL4 זה פסוק ‰'על ¯BÎÊ [ ≈¿

‰"Ó‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpM ‰Ó«∆«¬»«¿≈«
,‰ÓLpaL כתוב הוי' שם כאשר ∆«¿»»

ה"א, יו"ד, היינו אל"ף, אותיות במילוי

האותיות  של הגימטרייא - ה"א וא"ו,

מ"ה  ושם (45) מ"ה היא הללו

המקור  הוא האצילות) (שבעולם

ישראל  לנשמות «ËÈa‰«ƒ‰האלוקי
Ì‰L CÈ‡ ‰‡¯e ישראל בני ¿≈≈∆≈

ÌÈÙ¯ÁÓ ומוסרים˙‡ÌLÙ ¿»¿ƒ∆«¿»
(LÙŒ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ ‡e‰L)∆ƒ¿««¿ƒ«∆∆

Ï‡¯NÈ ˙·‰‡ ÏÈ·La נאמר וכך ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿»≈
(לפי  הריי"צ הרבי של במאמר

ללשון  מאידיש המתורגמת המהדורה

הבעל  מבאר נרחבת "בשיחה הקודש):

האלוקית  שהאהבה טענתו את טוב שם

היהודי  של המהות לעצם היא

משם  הם ישראל בני כל והיהדות...

במאמר  שכתוב כמו דאצילות, מ"ה

פשוטים  יהודים של בישוב אצילות'... אורח 'איהו מ"ה ששם אליהו" "פתח

הבעל  אמר ישראל, אהבת מצד שבויים לפדיון נפש מסירות להם שהייתה

עלֿידי  נהיה מה ה' זכור – לנו" היה מה ה' "זכור – לתלמידיו טוב שם

את  מחרפים הם איך התבונן – וגו'" "הביטה שלהם, שבנשמה ה"מ"ה"

ישראל...". אהבת למען נפשם

ÔÈ·‰Ï LÈÂ את˙eÎiM‰ האמורה הבעלֿשםֿטוב תורת eÏÏÎÏ˙של ¿≈¿»ƒ««»ƒ¿»
¯ÓBÏ ÌÈˆB¯ e‡M ‰Ó ÔÈÚ‰»ƒ¿»«∆»ƒ«
e¯Ó‡ ‰p‰c ,‰Ê ˜eÒÙa¿»∆¿ƒ≈»¿

Ï"Ê eÈÓÎÁ5‡lL ÌÈB¯Á‡ ¬»≈««¬ƒ∆…
,Ìv˜ ‰lb˙ ‡Ï ÌBÚ ‰lb˙ƒ¿«»¬»…ƒ¿«»ƒ»
בני  ראשון בית שבימי בגמרא נאמר

המועד  גם ולכן בגלוי חטאו ישראל

שנה, שבעים כעבור בבל, גלות לסוף

ישראל  בני 'אחרונים', ואילו גלוי. היה

את  מסתירים היו שני בית בימי שהיו

הגלות  סוף של המועד ולכן חטאם

ידוע  לא ÔÈÚהזו ÏkL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»ƒ¿«
˙eÏb‰ שני בית ‰È‰בחורבן «»»»

ÏL ÔÈÚ‰ ‰È‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆»»»ƒ¿»∆
e‡ ÔÎÏ ,ÌpÁ (˙‡N)ƒ¿«ƒ»»≈»
‰"Ó‰ ˙‡ '‰ ¯BÎÊ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿∆«
ÔÈÚ e‰fL ,eÈ˙ÓLaL∆¿ƒ¿»≈∆∆ƒ¿«

‰Ó eÁÂ6 ואהרן שמשה כפי ¿«¿»
בעת  עצמם על קורח אמרו מחלוקת

–ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ‡e‰L של ∆ƒ¿««ƒ
האישית, «¿»B·Ók‡¯המציאות
'‰¯Bz ÈËewÏ'a7È„ÈŒÏÚÂ , ¿ƒ≈»¿«¿≈

,‰Ê ÏeËÈa"מה" בחינת e‡aשל ƒ∆»
ÔÙB‡a ‡e‰L „ÚÂ ,˙e„Á‡Ï¿«¿¿«∆¿∆
˙‡ ÌÈÙ¯ÁnL ,eÈ˙t¯Á ÏL∆∆¿»≈∆¿»¿ƒ∆
,Ï‡¯NÈ ˙·‰‡ ÏÈ·La ÌLÙ«¿»ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿»≈
שבני  האמורה טוב שם הבעל כתורת

כדי  עד ישראל באהבת עוסקים ישראל

שהם  למען כך נפשם את מחרפים

ÔÈÚהזולת  ÏÏLeÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆¿«ƒ¿«
˙eÏb‰ שנאת על באה הגלות כי «»

ידי  על היא הגלות שלילת ולכן חינם,

חינם. אהבת

‰Ê ˜eÒt ÏÚ ‰p‰Â מה ה' "זכור ¿ƒ≈«»∆
לנו" ÁÓˆ'‰Óהיה ¯e‡Èa LÈ≈≈≈«∆«

לעיל,,8ˆ„˜' Bk¯„Îeכאמור ∆∆¿«¿
ÏÚ LÈ ÔÎÂ ,„BÒÂ Le¯c ÊÓ¯ ËLt ÈtŒÏÚ ÔÈÚ Ïk ¯‡·nL∆¿»≈»ƒ¿»«ƒ¿»∆∆¿¿¿≈≈«

eÈ˙Ba¯Ó ÌÈ¯e‡Èa ‰Êחב"ד Ë¯Ù·eנשיאי ,˙B¯Bc‰ ÏÎaL ∆≈ƒ≈«≈∆¿»«ƒ¿»
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ּבספר  ּובפרט הּדֹורֹות, ׁשּבכל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָמרּבֹותינּו

תר"ל  הּמהר"ׁש9הּמאמרים אדמּו"ר מכ"ק ְֲֲִִַַַַַַָ

ׁשּנדּפס  ּכיון – לזה מיּוחדת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָ(ׁשחביבּות

ּבהׁשּגחה  הּוא ּדבר ׁשּכל ּובוּדאי ְְְֲֶַַַַָָָָָָָלאחרֹונה,

מה  ה' זכֹור הּפסּוק על מאמר ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֶֶַַַָָָּפרטית),

ּבּזהר  ּדאיתא מה זה על ּומביא גֹו', לנּו 10היה ְִִֵֶַַַַָָָָֹ

מֹואב  מל ּבלק ּיעץ מה נא זכר ּכן ּגם ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשאמר

ּבעֹור  ּבן ּבלעם אֹותֹו ענה ּכתיב 11ּומה וכן ,12 ְְְְִִֵֶֶָָָ

ּדהּפירּוׁש ,ּבחרּותי ּבימי ּבֹורא את ְְֲֲִֵֵֶֶַַַּוזכֹור

ּבימי  עצמֹו, ויתּקן ּתׁשּובה ׁשּיעׂשה הּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהּפׁשּוט

הּפירּוׁש אמנם החּיּות, ּתֹוקף הּוא ׁשאז ְֲֵֶֶֶַַַַָָָּבחרּותי

ּבית  על קאי  ּבחרּותי ּדימי הּוא ֲִִִֵֵֵֶַַָָָהעיקרי

הּבחירה  ּבית ׁשּנקרא אמר 13הּמקּדׁש זה ועל , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

הּבחירה  ּבית את ׁשּיזּכֹור ,ּבחרּותי ימי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָזכֹור

ּכמֹו הּוא הּזכירה וטעם ּתילֹו. על ׁשעמד ְְְְִִֶַַַַַָָָָּבׁשעה

הרמ"ז  ּבׁשם צדק' ה'צמח ׁשעלֿידי 14ׁשּכתב , ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ההמׁשכֹות  ההׁשּפעֹות ממׁשיכים ְְְְִִִַַַַַַָָָהּזכירה

 ֿ ׁשעל מצרים, ּדיציאת ּבּזכירה ּוכמֹו ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָוהענינים,

ועלּֿדרֿזה  ּפרעה, קליּפת את מכניעים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹידיֿזה

ּבית  ענין ׁשהּוא  ּבחרּותי ּדימי הּזכירה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָעלֿידי

ּובפרט  הּגלּות, ענין ׁשּיּוׁשלל ּפֹועלים ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָהּבחירה,

ׁשּזה  הרי זה, זּכרֹון ׁשּיהיה הקּב"ה צּוה ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּכאן

לגמרי  ׁשּׁשֹולל עד למעלה, ׁשל אֹופן לפי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָּפֹועל

לבּקׁש צריכים יהיּו ׁשּלא עד הּגלּות, ענין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹאת

זכֹור  ּׁשאֹומרים מה ּגם וזהּו גֹו'. ה' זכֹור ְְְְְִִֶֶַַַָמּלמּטה

הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ּפירּוׁש לפי גֹו' לנּו היה מה ְִֵֵֶַַַָָָה'

כּו' הּזכירה ענין ּדעלֿידי את ּפֹועלים ּכּנ"ל, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ

ְַָהּגאּולה.

‰p‰Â היתה לכן הּניצֹוצֹות, ּבירּור ׁשּיהיה ּכדי ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

מּכם  ּדאחד הּגלּות, ירידת להיֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָצריכה

לסרמטיא  ּגֹולה מּכם ואחד לברּבריא ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָּגֹולה
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9(.33 שבהערה מקומות תרל"ג. דברים דש"פ ה' זכור ד"ה גם וראה רכח. ע' תר"ל א).)10סה"מ (קיב, בחוקותי ר"פ

ה.)11 ו, א.)12מיכה יב, וש"נ.)13קהלת .83 ע' חכ"ד לקו"ש שם.)14ראה לזהר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯Ó‡n‰ ¯ÙÒaÏ"¯˙9 חסידות מאמרי ‡„eÓ"¯המכיל ˜"ÎÓ ¿≈∆««¬»ƒƒ«¿

L"¯‰n‰'צדק ה'צמח של מקומו וממלא ÁeÈÓ„˙בנו ˙e·È·ÁL) ««¬«∆¬ƒ¿∆∆
‰ÊÏ– תר"ל המאמרים È‡cÂ·eלספר ,‰B¯Á‡Ï Òt„pL ÔÂÈk ¿∆≈»∆ƒ¿«»«¬»¿««

ÏÚ ¯Ó‡Ó Ba LiL ,(˙ÈË¯t ‰ÁbL‰a ‡e‰ ¯·c ÏkL∆»»»¿«¿»»¿»ƒ∆≈«¬»«
eÏ ‰È‰ ‰Ó '‰ ¯BÎÊ ˜eÒt‰«»¿∆»»»

‰Ê ÏÚ ‡È·Óe ,'B‚ מאמר באותו ≈ƒ«∆
‡˙È‡c ‰Ó מובא¯‰fa10 «¿ƒ»«…«
Ôk Ìb ¯Ó‡L לפסוק דומה בלשון ∆»««≈

בפסוק  נאמר לנו" היה מה ה' "זכור זה

CÏÓאחר  ˜Ïa ıÚi ‰Ó ‡ ¯ÎÊ¿»»«»«»»∆∆
ÌÚÏa B˙B‡ ‰Ú ‰Óe ·‡BÓ»∆»»ƒ¿»

¯BÚa Ôa11·È˙k ÔÎÂ גם 12, ∆¿¿≈¿ƒ
"זכור" הלשון את מצינו נוסף בפסוק

ÈÓÈa E‡¯Ba ˙‡ ¯BÎÊe¿∆«¬ƒ≈
ËeLt‰ Le¯Èt‰c ,EÈ˙e¯Áa«¬∆¿«≈«»

זה NÚiL‰בפסוק ‡e‰ האדם ∆«¬∆
ÈÓÈa ,BÓˆÚ Ôw˙ÈÂ ‰·eLz¿»ƒ«≈«¿ƒ≈

EÈ˙e¯Áaצעיר בחור Ê‡Lבעודנו «¬∆∆»
˙eiÁ‰ Û˜Bz ‡e‰ יתרון ויש ∆««

תשובה  על הבחרות בשנות לתשובה

חלשות  התאוות כאשר הזקנה בימי

‰È¯˜ÈÚיותר, Le¯Èt‰ ÌÓ‡»¿»«≈»ƒ»ƒ
ÏÚ È‡˜ EÈ˙e¯Áa ÈÓÈc ‡e‰ƒ≈«¬∆»≈«
˙Èa ‡¯˜pL Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»∆ƒ¿»≈

‰¯ÈÁa‰13¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ , «¿ƒ»¿«∆»«
EÈ˙e¯Áa,הפסוק  ÈÓÈ ¯BÎÊ¿¿≈«¬∆

בקשה ֿ BkÊiL¯שהיא הקדושֿברוך ∆ƒ¿
ÚLa‰הוא ‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ˙‡∆≈«¿ƒ»¿»»

ÌÚËÂ .BÏÈz ÏÚ „ÓÚL∆»««ƒ¿««
·˙kL BÓk ‡e‰ ‰¯ÈÎf‰«¿ƒ»¿∆»«

Ê"Ó¯‰ ÌLa '˜„ˆ ÁÓˆ'‰14, «∆«∆∆¿≈»«»
זכות משה רבי ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLהמקובל

ÌÈÎÈLÓÓ ‰¯ÈÎf‰ מגלים «¿ƒ»«¿ƒƒ
למטה  מלמעלה ומורידים

˙BÎLÓ‰‰ ˙BÚtL‰‰««¿»««¿»
ÌÈÈÚ‰Â,הרוחניים האלוקיים ¿»ƒ¿»ƒ

,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ‰¯ÈÎfa BÓÎe¿«¿ƒ»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
תמיד  אותה לזכור »∆ŒÏÚLשנצטוינו

˙tÈÏ˜ ˙‡ ÌÈÚÈÎÓ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¿ƒƒ∆¿ƒ«
‰Ú¯t ומכסה לקדושה מנגדת שהיא «¿…

הפרי  על מכסה שקליפה כמו עליה

הקליפה, את ומבטלים מכניעים הזכירה כשם ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ועלֿידי ¿«∆∆∆
כך פרעה, קליפת את מבטלת מצרים יציאת ‰ÈÎf¯‰שזכירת È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»

ÏÏLeiL ÌÈÏÚBt ,‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ÔÈÚ ‡e‰L EÈ˙e¯Áa ÈÓÈcƒ≈«¬∆∆ƒ¿«≈«¿ƒ»¬ƒ∆¿«
,‰Ê ÔB¯kÊ ‰È‰iL ‰"a˜‰ ‰eˆ Ô‡kL Ë¯Ù·e ,˙eÏb‰ ÔÈÚƒ¿««»ƒ¿»∆»ƒ»«»»∆ƒ¿∆ƒ»∆

הבחירה בית המקדש, בית ≈¬‰¯Èשל
ÏL ÔÙB‡ ÈÙÏ ÏÚBt ‰fL∆∆≈¿ƒ∆∆

,‰ÏÚÓÏ ממה שיעור לאין שהוא ¿«¿»
לפעול עצמו האדם »Ú„שבכוח

ÔÈÚ ˙‡ È¯Ó‚Ï ÏÏBML∆≈¿«¿≈∆ƒ¿«
ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰È ‡lL „Ú ,˙eÏb‰«»«∆…ƒ¿¿ƒƒ

'B‚ '‰ ¯BÎÊ ‰hÓlÓ Lw·Ï כי ¿«≈ƒ¿«»¿
זכירה  על עדיפה מלמעלה הפעולה

מלמטה. בקשה מכוח שנפעלת

¯BÎÊ ÌÈ¯ÓB‡M ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿ƒ¿
ÈÙÏ 'B‚ eÏ ‰È‰ ‰Ó '‰∆»»»¿ƒ
,·BËŒÌLŒÏÚa‰ Le¯Èt≈«««≈
את  המחרפים ישראל בני את ומשבחים

אהבת  מתוך הזולת למען לפעול נפשם

לעיל, כמובא ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcישראל,
'eÎ ‰¯ÈÎf‰ ישראל אהבת שעניינה «¿ƒ»

,Ï"pk הגלות סיבת את מבטלים ««
וממילא  חינם, שנאת ÌÈÏÚBt¬ƒשהיא

.‰Ïe‡b‰ ÔÈÚ ˙‡∆ƒ¿««¿»
¯e¯Èa ‰È‰iL È„k ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿∆≈

,˙BˆBˆÈp‰ וחסידות בקבלה מבואר «ƒ
"אורות  היו הרוחני ה"תוהו" שבעולם

והכלים  מועטים" בכלים מרובים

את  ולקלוט להכיל יכלו לא המועטים

'שבירת  הייתה לכן המרובים, האורות

למטה, 'נפלו' רבים וניצוצות הכלים'

וחלקם  שבקדושה לעולמות חלקם

וסטרא  לקליפות יותר, למטה 'נפלו'

היינו  אותם, 'לברר' וצריך אחרא

מהרע, הטוב את ‰È˙‰להפריד ÔÎÏ»≈»¿»
,˙eÏb‰ ˙„È¯È ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ««»

בני  בארצות שבה התפזרו ישראל

חכמינו  כלשון «∆¿Á‡c„ז"ל שונות,
„Á‡Â ‡È¯a¯·Ï ‰ÏBb ÌkÓƒ∆∆¿«¿∆¿»¿∆»

'eÎ ‡ÈËÓ¯ÒÏ ‰ÏBb ÌkÓ15, ƒ∆∆¿«¿«¿»
לברר  כדי שונות, מדינות שהם

הקדושה ולהעלות  ניצוצות את
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b"lyz'd ,oefg zay ,a`Îmgpn e"`e ,mixac zyxt zay

ּכל 15כּו' הרי חסד, ּתֹורת היא ׁשהּתֹורה והיֹות ,ֱֲִֵֶֶֶֶַַָָ

חסד  זֹו16עניניה ׁשּירידה לֹומר צרי ּכן ועל , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

יֹותר. נעלה ּבאֹופן ׁשּלאחריֿזה עלּיה צֹור ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָהיא

ׁשם  ׁשּמביא ֿ 17וזהּו הּבעלֿׁשם ּבׁשם ב' ּפירּוׁש ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָ

מה  ה' זכֹור גֹו', ה' ּדזכֹור זה ּבפסּוק ְְְִֶַָטֹוב

אי ּוראה הּביטה ׁשּבהּנׁשמה, להמ"ה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּׁשּנעׂשה

ׁשּזהּו חרּפה, ׁשל ּבאֹופן היא ׁשּבּנׁשמה ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּמ"ה

ראּומה  מ"ה 18ענין להראֹות 19(ראּו ׁשּברצֹונֹו ,( ְְְְְְִִֶַַַָ

ׁשעֹוׂשה, ּומצֹות הּתֹורה וגם ׁשּבֹו, הּבּטּול ְְִִֶֶֶֶַַַָאת

ׁשּמבֹואר  ואף מּזה, ידעּו ׁשאחרים ּכדי זה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָהרי

זֹוהי  הרי  – האצילּות  ּבעֹולם היא ְְֲֲִִִֵֶָָָׁש'ראּומה'

לנּו, היה מה ׁשאֹומר וזהּו ּדאצילּות, ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָקליּפה

ראּומה. ּבחינת ּד'לעּומתֿזה' מ"ה ּבחינת ְְְְְְִִִֶַַַַַָּדהינּו

ׁשּיֹוציאּנּו זֹו אמירה עלֿידי לפעֹול ׁשרֹוצים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָואף

זה  ענין אֹומרים לּמה ּכן ואם מהּגלּות, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָהקּב"ה

ּבזה  הּנה לכאֹורה. חּסרֹון ׁשל ענין ׁשהּוא – ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָּכאן

את  הקּב"ה התקין זה ׁשּבאֹופן לֹומר ְְִִִֶֶֶֶַַָָָּבאים

ּבּגמרא  וכּמבֹואר אדם 20העֹולם, ילמד לעֹולם ְְְְְִַַַָָָָָָָָ

אחר  ּבמקֹום ּכהּלׁשֹון אדם 21(אֹו יעסוק לעֹולם ְְְֲֵַַַָָָָָֹ

ׁשּמּתֹו לׁשמּה, ׁשּלא אפילּו ּומצֹות) ְְְֲִִִִֶֶָָֹּבתֹורה

הטּביע  ׁשּכן הרי לׁשמּה, ּבא לׁשמּה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּלא

העֹולם  ּבטבע הּוא הקּב"ה הּלימ ּוד ׁשהתחלת ְְִֶֶַַַַַָָָָָ
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ח.)15 פ"ב, ספ"ה.)16שהש"ר הצ"צ.)17תניא כדברי שהוא הא' לפי' בהמשך שם, אידיש כד.)18סה"מ כב, וירא

דברים )19 האמצעי אדמו"ר מאמרי ד. כג, תזריע א. מג, בהר לקו"ת ח.ראה ע' ושם:)20ח"א ה"ז. פ"א חגיגה ירושלמי

לשמה. בא אתה לשמה שלא שמתוך לשמה שלא תורה תשובה )21למד הל' ה"ה. פ"ג ת"ת הל' רמב"ם וש"נ. ב. נ, פסחים

ס"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ס"כ. סרמ"ו יו"ד טושו"ע ה"ה. פ"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שונות  בארצות Ïkש'נפלו' È¯‰ ,„ÒÁ ˙¯Bz ‡È‰ ‰¯Bz‰L ˙BÈ‰Â∆¡∆«»ƒ«∆∆¬≈»

„ÒÁ ‰ÈÈÚ16BÊ ‰„È¯iL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ôk ÏÚÂ פי , על שהיא ƒ¿¿∆»∆∆¿«≈»ƒ«∆¿ƒ»
איך  התורה הוראות עלֿפי הוא העולם של וה'בירור' לכל התורה להתייחס

אסור  ובמה ואיך, להשתמש מותר במה בעולם גשמי וצריך דבר להשתמש

לטובה  ונועד חסד הוא זה וכל לדחות,

וה'נפילה', שהירידה לומר בהכרח ולכן

הקדושה  ניצוצות של È‰ƒ‡הזמנית,
‰iÏÚ C¯Bˆ הסופית היינו מטרתה ∆¬ƒ»

בעקבותיה  שתבוא העלייה היא

a ‰ÊŒÈ¯Á‡lL‰ÏÚ ÔÙB‡ ∆¿«¬≈∆¿∆«¬∆
¯˙BÈ יתעלה העולם ה'בירור' שלאחר ≈

לפני  שהיה מכפי יותר נעלה למצב

הניצוצות  של וה'נפילה' הירידה

הנשמה  ירידת לגבי למבואר (בדומה

בגוף  להתלבש העליונים מהעולמות

בעולם  ולחיות בהמית ובנפש גשמי

גדולה  ירידה אכן שהיא הגשמי הזה

לעליה  להביא היא מטרתה אבל מאד

של  למצבה ומעבר מעל גדולה,

הירידה. לפני הנשמה

ÌL ‡È·nL e‰ÊÂ17 של במאמר ¿∆∆≈ƒ»
לעיל  הנזכר הריי"צ ·'הרבי Le¯Èt≈

˜eÒÙa ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ÌLa¿≈«««≈¿»
‰Ó '‰ ¯BÎÊ ,'B‚ '‰ ¯BÎÊc ‰Ê∆ƒ¿¿«
,‰ÓLp‰aL ‰"Ó‰Ï ‰NÚpM∆«¬»¿«∆¿«¿»»
‰"n‰L CÈ‡ ‰‡¯e ‰ËÈa‰«ƒ»¿≈≈∆««

‰ÓLpaL הביטול ‰È‡עניין ∆«¿»»ƒ
‰t¯Á ÏL ÔÙB‡a היינו בושה, ¿∆∆∆¿»

רצוי  במצב איננו ∆∆e‰fLשהביטול
‰Óe‡¯ ÔÈÚ18‰"Ó e‡¯)19 ƒ¿«¿»¿«

הביטול  על והביטו BBˆ¯aLראו ,(∆ƒ¿
˙B‡¯‰Ï חוץ BaL,כלפי Ïeha‰ הוא ‡˙ ושפל בטל להיות ובמקום ¿«¿∆«ƒ∆

הפסוק  (על בחסידות כמבואר חוץ, כלפי מעלותיו את ומפגין מתגאה

וגם  "מה") (בחינת בביטול שונות דרגות שיש ראומה) ושמה "ופלגשו

אלא  "מה") נקרא היה לא כן לא (שאם ביטול של מצב הוא "ראומה"

"ראוֿמה", שלו, הביטול את שיראו BˆÓe˙שברצונו ‰¯Bz‰ Ì‚Â¿««»ƒ¿
‰fÓ eÚ„È ÌÈ¯Á‡L È„k ‰Ê È¯‰ ,‰NBÚL וכך אותו ויכבדו ∆∆¬≈∆¿≈∆¬≈ƒ≈¿ƒ∆

במהדורה  במאמר, הריי"צ הרבי לשון (וזה תגדל שלו העצמית היישות

של  במסיבה הבעלֿשםֿטוב "בהיות הקודש: ללשון מאידיש המתורגמת

ראה  והבעלֿשםֿטוב תורה, חידושי באמירת הרבה שהתפלפלו גדולים גאונים

מחידושי  רב סיפוק מתוך עצמם בעיני חן מצאו מאד בפנימיותם, שהם,

מה  ה' זכור – לנו' היה מה ה' 'זכור הבעלֿשםֿטוב... אמר שלהם, התורה

לנו  וגרום התבונן – חרפתנו' את וראה 'הביטה שבנשמה, מה'מ"ה' נהיה

שלנו"). הפרטית הבושה את לראות

¯‡B·nL Û‡Â החסידות בתורת ¿«∆¿»
‡È‰ '‰Óe‡¯'L ומדריגה בחינה ∆¿»ƒ

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa שהוא וכיוון ¿»»¬ƒ
ממש" "אלוקות והוא עליון איך עולם

עליו  לומר הוא אפשר שהביטול

את  שיראו רוצה שהמתבטל כזו בדרגה

˜tÈÏ‰הביטול? È‰BÊ È¯‰ Y¬≈ƒ¿ƒ»
,˙eÏÈˆ‡c,ישות היא והקליפה «¬ƒ

הביטול, ÓB‡L¯היפך e‰ÊÂ הפסוק ¿∆∆≈
ה' eÏ,זכור ‰È‰ ‰Ó צער בלשון ∆»»»

Ó"‰וקינה  ˙ÈÁa eÈ‰c¿«¿¿ƒ««
.‰Óe‡¯ ˙ÈÁa '‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'cƒ¿«∆¿ƒ«¿»
È„ÈŒÏÚ ÏBÚÙÏ ÌÈˆB¯L Û‡Â¿«∆ƒƒ¿«¿≈
‰"a˜‰ ep‡ÈˆBiL BÊ ‰¯ÈÓ‡¬ƒ»∆ƒ≈«»»

,˙eÏb‰Ó מהפירושים שמובן כפי ≈«»
בקשה  זוהי שבעצם בפסוק הקודמים

מהגלות  אותנו יוציא שה' ותחינה

‰Ê ÔÈÚ ÌÈ¯ÓB‡ ‰nÏ Ôk Ì‡Â¿ƒ≈»»¿ƒƒ¿»∆
ÔB¯qÁ ÏL ÔÈÚ ‡e‰L Y Ô‡k»∆ƒ¿»∆ƒ»

‰¯B‡ÎÏ עדיף היה זאת ותמורת ƒ¿»
ישראל  בבני ומעלה שבח להדגיש

מהגלות.? יצאו זה שבזכות

‰Êa ‰p‰ כאן שמזכירים בכך ƒ≈»∆
של  הנעלה במצב לא הוא שהביטול

 ֿ "ראו של באופן אלא מוחלט ביטול

ÓBÏ¯מתכוונים ÌÈ‡aמה" »ƒ«
‰"a˜‰ ÔÈ˜˙‰ ‰Ê ÔÙB‡aL∆¿∆∆ƒ¿ƒ«»»

ÌÏBÚ‰ אותם ‡˙ לתקן ויש לגמרי נעלים ולא מושלמים לא דברים שישנם ∆»»
לדרגה, מדרגה להתעלות האדם ועל אותם Óba¯‡ולהעלות ¯‡B·nÎÂ20 ¿«¿»«¿»»

Ì„‡ „ÓÏÈ ÌÏBÚÏ תורה¯Á‡ ÌB˜Óa ÔBLl‰k B‡)21ÌÏBÚÏ ¿»ƒ¿«»»¿«»¿»«≈¿»
,dÓLÏ ‡lL eÏÈÙ‡ (˙BˆÓe ‰¯B˙a Ì„‡ ˜ÂÒÚÈ אם אפילו «¬…»»¿»ƒ¿¬ƒ∆…ƒ¿»

כוונות  גם לו יש אלא ה' רצון את לעשות כדי ורק אך זאת עושה לא הוא

מסויימת, אישית תועלת על מחשבות כמו dÓLÏאחרות ‡lL CBznL∆ƒ∆…ƒ¿»
‡a ויקיים תורה ילמד דבר של ובסופו נעלה יותר למצב יתעלה בוודאי »

‰ÌÏBÚמצוות  Ú·Ëa ‰"a˜‰ ÚÈaË‰ ÔkL È¯‰ ,dÓLÏƒ¿»¬≈∆≈ƒ¿ƒ««»»¿∆«»»
האדם  של הנפש lL‡ובתכונות ÔÙB‡a ‡e‰ „eÓÈl‰ ˙ÏÁ˙‰L∆«¿»««ƒ¿∆∆…
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ז epl did dn 'd xekf

ּבספר  ּובפרט הּדֹורֹות, ׁשּבכל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָמרּבֹותינּו

תר"ל  הּמהר"ׁש9הּמאמרים אדמּו"ר מכ"ק ְֲֲִִַַַַַַָ

ׁשּנדּפס  ּכיון – לזה מיּוחדת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָ(ׁשחביבּות

ּבהׁשּגחה  הּוא ּדבר ׁשּכל ּובוּדאי ְְְֲֶַַַַָָָָָָָלאחרֹונה,

מה  ה' זכֹור הּפסּוק על מאמר ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֶֶַַַָָָּפרטית),

ּבּזהר  ּדאיתא מה זה על ּומביא גֹו', לנּו 10היה ְִִֵֶַַַַָָָָֹ

מֹואב  מל ּבלק ּיעץ מה נא זכר ּכן ּגם ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשאמר

ּבעֹור  ּבן ּבלעם אֹותֹו ענה ּכתיב 11ּומה וכן ,12 ְְְְִִֵֶֶָָָ

ּדהּפירּוׁש ,ּבחרּותי ּבימי ּבֹורא את ְְֲֲִֵֵֶֶַַַּוזכֹור

ּבימי  עצמֹו, ויתּקן ּתׁשּובה ׁשּיעׂשה הּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהּפׁשּוט

הּפירּוׁש אמנם החּיּות, ּתֹוקף הּוא ׁשאז ְֲֵֶֶֶַַַַָָָּבחרּותי

ּבית  על קאי  ּבחרּותי ּדימי הּוא ֲִִִֵֵֵֶַַָָָהעיקרי

הּבחירה  ּבית ׁשּנקרא אמר 13הּמקּדׁש זה ועל , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

הּבחירה  ּבית את ׁשּיזּכֹור ,ּבחרּותי ימי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָזכֹור

ּכמֹו הּוא הּזכירה וטעם ּתילֹו. על ׁשעמד ְְְְִִֶַַַַַָָָָּבׁשעה

הרמ"ז  ּבׁשם צדק' ה'צמח ׁשעלֿידי 14ׁשּכתב , ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ההמׁשכֹות  ההׁשּפעֹות ממׁשיכים ְְְְִִִַַַַַַָָָהּזכירה

 ֿ ׁשעל מצרים, ּדיציאת ּבּזכירה ּוכמֹו ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָוהענינים,

ועלּֿדרֿזה  ּפרעה, קליּפת את מכניעים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹידיֿזה

ּבית  ענין ׁשהּוא  ּבחרּותי ּדימי הּזכירה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָעלֿידי

ּובפרט  הּגלּות, ענין ׁשּיּוׁשלל ּפֹועלים ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָהּבחירה,

ׁשּזה  הרי זה, זּכרֹון ׁשּיהיה הקּב"ה צּוה ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּכאן

לגמרי  ׁשּׁשֹולל עד למעלה, ׁשל אֹופן לפי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָּפֹועל

לבּקׁש צריכים יהיּו ׁשּלא עד הּגלּות, ענין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹאת

זכֹור  ּׁשאֹומרים מה ּגם וזהּו גֹו'. ה' זכֹור ְְְְְִִֶֶַַַָמּלמּטה

הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ּפירּוׁש לפי גֹו' לנּו היה מה ְִֵֵֶַַַָָָה'

כּו' הּזכירה ענין ּדעלֿידי את ּפֹועלים ּכּנ"ל, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ

ְַָהּגאּולה.

‰p‰Â היתה לכן הּניצֹוצֹות, ּבירּור ׁשּיהיה ּכדי ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

מּכם  ּדאחד הּגלּות, ירידת להיֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָצריכה

לסרמטיא  ּגֹולה מּכם ואחד לברּבריא ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָּגֹולה

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

9(.33 שבהערה מקומות תרל"ג. דברים דש"פ ה' זכור ד"ה גם וראה רכח. ע' תר"ל א).)10סה"מ (קיב, בחוקותי ר"פ

ה.)11 ו, א.)12מיכה יב, וש"נ.)13קהלת .83 ע' חכ"ד לקו"ש שם.)14ראה לזהר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯Ó‡n‰ ¯ÙÒaÏ"¯˙9 חסידות מאמרי ‡„eÓ"¯המכיל ˜"ÎÓ ¿≈∆««¬»ƒƒ«¿

L"¯‰n‰'צדק ה'צמח של מקומו וממלא ÁeÈÓ„˙בנו ˙e·È·ÁL) ««¬«∆¬ƒ¿∆∆
‰ÊÏ– תר"ל המאמרים È‡cÂ·eלספר ,‰B¯Á‡Ï Òt„pL ÔÂÈk ¿∆≈»∆ƒ¿«»«¬»¿««

ÏÚ ¯Ó‡Ó Ba LiL ,(˙ÈË¯t ‰ÁbL‰a ‡e‰ ¯·c ÏkL∆»»»¿«¿»»¿»ƒ∆≈«¬»«
eÏ ‰È‰ ‰Ó '‰ ¯BÎÊ ˜eÒt‰«»¿∆»»»

‰Ê ÏÚ ‡È·Óe ,'B‚ מאמר באותו ≈ƒ«∆
‡˙È‡c ‰Ó מובא¯‰fa10 «¿ƒ»«…«
Ôk Ìb ¯Ó‡L לפסוק דומה בלשון ∆»««≈

בפסוק  נאמר לנו" היה מה ה' "זכור זה

CÏÓאחר  ˜Ïa ıÚi ‰Ó ‡ ¯ÎÊ¿»»«»«»»∆∆
ÌÚÏa B˙B‡ ‰Ú ‰Óe ·‡BÓ»∆»»ƒ¿»

¯BÚa Ôa11·È˙k ÔÎÂ גם 12, ∆¿¿≈¿ƒ
"זכור" הלשון את מצינו נוסף בפסוק

ÈÓÈa E‡¯Ba ˙‡ ¯BÎÊe¿∆«¬ƒ≈
ËeLt‰ Le¯Èt‰c ,EÈ˙e¯Áa«¬∆¿«≈«»

זה NÚiL‰בפסוק ‡e‰ האדם ∆«¬∆
ÈÓÈa ,BÓˆÚ Ôw˙ÈÂ ‰·eLz¿»ƒ«≈«¿ƒ≈

EÈ˙e¯Áaצעיר בחור Ê‡Lבעודנו «¬∆∆»
˙eiÁ‰ Û˜Bz ‡e‰ יתרון ויש ∆««

תשובה  על הבחרות בשנות לתשובה

חלשות  התאוות כאשר הזקנה בימי

‰È¯˜ÈÚיותר, Le¯Èt‰ ÌÓ‡»¿»«≈»ƒ»ƒ
ÏÚ È‡˜ EÈ˙e¯Áa ÈÓÈc ‡e‰ƒ≈«¬∆»≈«
˙Èa ‡¯˜pL Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»∆ƒ¿»≈

‰¯ÈÁa‰13¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ , «¿ƒ»¿«∆»«
EÈ˙e¯Áa,הפסוק  ÈÓÈ ¯BÎÊ¿¿≈«¬∆

בקשה ֿ BkÊiL¯שהיא הקדושֿברוך ∆ƒ¿
ÚLa‰הוא ‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ˙‡∆≈«¿ƒ»¿»»

ÌÚËÂ .BÏÈz ÏÚ „ÓÚL∆»««ƒ¿««
·˙kL BÓk ‡e‰ ‰¯ÈÎf‰«¿ƒ»¿∆»«

Ê"Ó¯‰ ÌLa '˜„ˆ ÁÓˆ'‰14, «∆«∆∆¿≈»«»
זכות משה רבי ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLהמקובל

ÌÈÎÈLÓÓ ‰¯ÈÎf‰ מגלים «¿ƒ»«¿ƒƒ
למטה  מלמעלה ומורידים

˙BÎLÓ‰‰ ˙BÚtL‰‰««¿»««¿»
ÌÈÈÚ‰Â,הרוחניים האלוקיים ¿»ƒ¿»ƒ

,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ‰¯ÈÎfa BÓÎe¿«¿ƒ»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
תמיד  אותה לזכור »∆ŒÏÚLשנצטוינו

˙tÈÏ˜ ˙‡ ÌÈÚÈÎÓ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¿ƒƒ∆¿ƒ«
‰Ú¯t ומכסה לקדושה מנגדת שהיא «¿…

הפרי  על מכסה שקליפה כמו עליה

הקליפה, את ומבטלים מכניעים הזכירה כשם ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ועלֿידי ¿«∆∆∆
כך פרעה, קליפת את מבטלת מצרים יציאת ‰ÈÎf¯‰שזכירת È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»

ÏÏLeiL ÌÈÏÚBt ,‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ÔÈÚ ‡e‰L EÈ˙e¯Áa ÈÓÈcƒ≈«¬∆∆ƒ¿«≈«¿ƒ»¬ƒ∆¿«
,‰Ê ÔB¯kÊ ‰È‰iL ‰"a˜‰ ‰eˆ Ô‡kL Ë¯Ù·e ,˙eÏb‰ ÔÈÚƒ¿««»ƒ¿»∆»ƒ»«»»∆ƒ¿∆ƒ»∆

הבחירה בית המקדש, בית ≈¬‰¯Èשל
ÏL ÔÙB‡ ÈÙÏ ÏÚBt ‰fL∆∆≈¿ƒ∆∆

,‰ÏÚÓÏ ממה שיעור לאין שהוא ¿«¿»
לפעול עצמו האדם »Ú„שבכוח

ÔÈÚ ˙‡ È¯Ó‚Ï ÏÏBML∆≈¿«¿≈∆ƒ¿«
ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰È ‡lL „Ú ,˙eÏb‰«»«∆…ƒ¿¿ƒƒ

'B‚ '‰ ¯BÎÊ ‰hÓlÓ Lw·Ï כי ¿«≈ƒ¿«»¿
זכירה  על עדיפה מלמעלה הפעולה

מלמטה. בקשה מכוח שנפעלת

¯BÎÊ ÌÈ¯ÓB‡M ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿ƒ¿
ÈÙÏ 'B‚ eÏ ‰È‰ ‰Ó '‰∆»»»¿ƒ
,·BËŒÌLŒÏÚa‰ Le¯Èt≈«««≈
את  המחרפים ישראל בני את ומשבחים

אהבת  מתוך הזולת למען לפעול נפשם

לעיל, כמובא ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcישראל,
'eÎ ‰¯ÈÎf‰ ישראל אהבת שעניינה «¿ƒ»

,Ï"pk הגלות סיבת את מבטלים ««
וממילא  חינם, שנאת ÌÈÏÚBt¬ƒשהיא

.‰Ïe‡b‰ ÔÈÚ ˙‡∆ƒ¿««¿»
¯e¯Èa ‰È‰iL È„k ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿∆≈

,˙BˆBˆÈp‰ וחסידות בקבלה מבואר «ƒ
"אורות  היו הרוחני ה"תוהו" שבעולם

והכלים  מועטים" בכלים מרובים

את  ולקלוט להכיל יכלו לא המועטים

'שבירת  הייתה לכן המרובים, האורות

למטה, 'נפלו' רבים וניצוצות הכלים'

וחלקם  שבקדושה לעולמות חלקם

וסטרא  לקליפות יותר, למטה 'נפלו'

היינו  אותם, 'לברר' וצריך אחרא

מהרע, הטוב את ‰È˙‰להפריד ÔÎÏ»≈»¿»
,˙eÏb‰ ˙„È¯È ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ««»

בני  בארצות שבה התפזרו ישראל

חכמינו  כלשון «∆¿Á‡c„ז"ל שונות,
„Á‡Â ‡È¯a¯·Ï ‰ÏBb ÌkÓƒ∆∆¿«¿∆¿»¿∆»

'eÎ ‡ÈËÓ¯ÒÏ ‰ÏBb ÌkÓ15, ƒ∆∆¿«¿«¿»
לברר  כדי שונות, מדינות שהם

הקדושה ולהעלות  ניצוצות את
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b"lyz'd ,oefg zay ,a`Îmgpn e"`e ,mixac zyxt zay

ּכל 15כּו' הרי חסד, ּתֹורת היא ׁשהּתֹורה והיֹות ,ֱֲִֵֶֶֶֶַַָָ

חסד  זֹו16עניניה ׁשּירידה לֹומר צרי ּכן ועל , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

יֹותר. נעלה ּבאֹופן ׁשּלאחריֿזה עלּיה צֹור ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָהיא

ׁשם  ׁשּמביא ֿ 17וזהּו הּבעלֿׁשם ּבׁשם ב' ּפירּוׁש ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָ

מה  ה' זכֹור גֹו', ה' ּדזכֹור זה ּבפסּוק ְְְִֶַָטֹוב

אי ּוראה הּביטה ׁשּבהּנׁשמה, להמ"ה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּׁשּנעׂשה

ׁשּזהּו חרּפה, ׁשל ּבאֹופן היא ׁשּבּנׁשמה ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּמ"ה

ראּומה  מ"ה 18ענין להראֹות 19(ראּו ׁשּברצֹונֹו ,( ְְְְְְִִֶַַַָ

ׁשעֹוׂשה, ּומצֹות הּתֹורה וגם ׁשּבֹו, הּבּטּול ְְִִֶֶֶֶַַַָאת

ׁשּמבֹואר  ואף מּזה, ידעּו ׁשאחרים ּכדי זה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָהרי

זֹוהי  הרי  – האצילּות  ּבעֹולם היא ְְֲֲִִִֵֶָָָׁש'ראּומה'

לנּו, היה מה ׁשאֹומר וזהּו ּדאצילּות, ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָקליּפה

ראּומה. ּבחינת ּד'לעּומתֿזה' מ"ה ּבחינת ְְְְְְִִִֶַַַַַָּדהינּו

ׁשּיֹוציאּנּו זֹו אמירה עלֿידי לפעֹול ׁשרֹוצים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָואף

זה  ענין אֹומרים לּמה ּכן ואם מהּגלּות, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָהקּב"ה

ּבזה  הּנה לכאֹורה. חּסרֹון ׁשל ענין ׁשהּוא – ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָּכאן

את  הקּב"ה התקין זה ׁשּבאֹופן לֹומר ְְִִִֶֶֶֶַַָָָּבאים

ּבּגמרא  וכּמבֹואר אדם 20העֹולם, ילמד לעֹולם ְְְְְִַַַָָָָָָָָ

אחר  ּבמקֹום ּכהּלׁשֹון אדם 21(אֹו יעסוק לעֹולם ְְְֲֵַַַָָָָָֹ

ׁשּמּתֹו לׁשמּה, ׁשּלא אפילּו ּומצֹות) ְְְֲִִִִֶֶָָֹּבתֹורה

הטּביע  ׁשּכן הרי לׁשמּה, ּבא לׁשמּה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּלא

העֹולם  ּבטבע הּוא הקּב"ה הּלימ ּוד ׁשהתחלת ְְִֶֶַַַַַָָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ח.)15 פ"ב, ספ"ה.)16שהש"ר הצ"צ.)17תניא כדברי שהוא הא' לפי' בהמשך שם, אידיש כד.)18סה"מ כב, וירא

דברים )19 האמצעי אדמו"ר מאמרי ד. כג, תזריע א. מג, בהר לקו"ת ח.ראה ע' ושם:)20ח"א ה"ז. פ"א חגיגה ירושלמי

לשמה. בא אתה לשמה שלא שמתוך לשמה שלא תורה תשובה )21למד הל' ה"ה. פ"ג ת"ת הל' רמב"ם וש"נ. ב. נ, פסחים

ס"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ס"כ. סרמ"ו יו"ד טושו"ע ה"ה. פ"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שונות  בארצות Ïkש'נפלו' È¯‰ ,„ÒÁ ˙¯Bz ‡È‰ ‰¯Bz‰L ˙BÈ‰Â∆¡∆«»ƒ«∆∆¬≈»

„ÒÁ ‰ÈÈÚ16BÊ ‰„È¯iL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ôk ÏÚÂ פי , על שהיא ƒ¿¿∆»∆∆¿«≈»ƒ«∆¿ƒ»
איך  התורה הוראות עלֿפי הוא העולם של וה'בירור' לכל התורה להתייחס

אסור  ובמה ואיך, להשתמש מותר במה בעולם גשמי וצריך דבר להשתמש

לטובה  ונועד חסד הוא זה וכל לדחות,

וה'נפילה', שהירידה לומר בהכרח ולכן

הקדושה  ניצוצות של È‰ƒ‡הזמנית,
‰iÏÚ C¯Bˆ הסופית היינו מטרתה ∆¬ƒ»

בעקבותיה  שתבוא העלייה היא

a ‰ÊŒÈ¯Á‡lL‰ÏÚ ÔÙB‡ ∆¿«¬≈∆¿∆«¬∆
¯˙BÈ יתעלה העולם ה'בירור' שלאחר ≈

לפני  שהיה מכפי יותר נעלה למצב

הניצוצות  של וה'נפילה' הירידה

הנשמה  ירידת לגבי למבואר (בדומה

בגוף  להתלבש העליונים מהעולמות

בעולם  ולחיות בהמית ובנפש גשמי

גדולה  ירידה אכן שהיא הגשמי הזה

לעליה  להביא היא מטרתה אבל מאד

של  למצבה ומעבר מעל גדולה,

הירידה. לפני הנשמה

ÌL ‡È·nL e‰ÊÂ17 של במאמר ¿∆∆≈ƒ»
לעיל  הנזכר הריי"צ ·'הרבי Le¯Èt≈

˜eÒÙa ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ÌLa¿≈«««≈¿»
‰Ó '‰ ¯BÎÊ ,'B‚ '‰ ¯BÎÊc ‰Ê∆ƒ¿¿«
,‰ÓLp‰aL ‰"Ó‰Ï ‰NÚpM∆«¬»¿«∆¿«¿»»
‰"n‰L CÈ‡ ‰‡¯e ‰ËÈa‰«ƒ»¿≈≈∆««

‰ÓLpaL הביטול ‰È‡עניין ∆«¿»»ƒ
‰t¯Á ÏL ÔÙB‡a היינו בושה, ¿∆∆∆¿»

רצוי  במצב איננו ∆∆e‰fLשהביטול
‰Óe‡¯ ÔÈÚ18‰"Ó e‡¯)19 ƒ¿«¿»¿«

הביטול  על והביטו BBˆ¯aLראו ,(∆ƒ¿
˙B‡¯‰Ï חוץ BaL,כלפי Ïeha‰ הוא ‡˙ ושפל בטל להיות ובמקום ¿«¿∆«ƒ∆

הפסוק  (על בחסידות כמבואר חוץ, כלפי מעלותיו את ומפגין מתגאה

וגם  "מה") (בחינת בביטול שונות דרגות שיש ראומה) ושמה "ופלגשו

אלא  "מה") נקרא היה לא כן לא (שאם ביטול של מצב הוא "ראומה"

"ראוֿמה", שלו, הביטול את שיראו BˆÓe˙שברצונו ‰¯Bz‰ Ì‚Â¿««»ƒ¿
‰fÓ eÚ„È ÌÈ¯Á‡L È„k ‰Ê È¯‰ ,‰NBÚL וכך אותו ויכבדו ∆∆¬≈∆¿≈∆¬≈ƒ≈¿ƒ∆

במהדורה  במאמר, הריי"צ הרבי לשון (וזה תגדל שלו העצמית היישות

של  במסיבה הבעלֿשםֿטוב "בהיות הקודש: ללשון מאידיש המתורגמת

ראה  והבעלֿשםֿטוב תורה, חידושי באמירת הרבה שהתפלפלו גדולים גאונים

מחידושי  רב סיפוק מתוך עצמם בעיני חן מצאו מאד בפנימיותם, שהם,

מה  ה' זכור – לנו' היה מה ה' 'זכור הבעלֿשםֿטוב... אמר שלהם, התורה

לנו  וגרום התבונן – חרפתנו' את וראה 'הביטה שבנשמה, מה'מ"ה' נהיה

שלנו"). הפרטית הבושה את לראות

¯‡B·nL Û‡Â החסידות בתורת ¿«∆¿»
‡È‰ '‰Óe‡¯'L ומדריגה בחינה ∆¿»ƒ

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa שהוא וכיוון ¿»»¬ƒ
ממש" "אלוקות והוא עליון איך עולם

עליו  לומר הוא אפשר שהביטול

את  שיראו רוצה שהמתבטל כזו בדרגה

˜tÈÏ‰הביטול? È‰BÊ È¯‰ Y¬≈ƒ¿ƒ»
,˙eÏÈˆ‡c,ישות היא והקליפה «¬ƒ

הביטול, ÓB‡L¯היפך e‰ÊÂ הפסוק ¿∆∆≈
ה' eÏ,זכור ‰È‰ ‰Ó צער בלשון ∆»»»

Ó"‰וקינה  ˙ÈÁa eÈ‰c¿«¿¿ƒ««
.‰Óe‡¯ ˙ÈÁa '‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'cƒ¿«∆¿ƒ«¿»
È„ÈŒÏÚ ÏBÚÙÏ ÌÈˆB¯L Û‡Â¿«∆ƒƒ¿«¿≈
‰"a˜‰ ep‡ÈˆBiL BÊ ‰¯ÈÓ‡¬ƒ»∆ƒ≈«»»

,˙eÏb‰Ó מהפירושים שמובן כפי ≈«»
בקשה  זוהי שבעצם בפסוק הקודמים

מהגלות  אותנו יוציא שה' ותחינה

‰Ê ÔÈÚ ÌÈ¯ÓB‡ ‰nÏ Ôk Ì‡Â¿ƒ≈»»¿ƒƒ¿»∆
ÔB¯qÁ ÏL ÔÈÚ ‡e‰L Y Ô‡k»∆ƒ¿»∆ƒ»

‰¯B‡ÎÏ עדיף היה זאת ותמורת ƒ¿»
ישראל  בבני ומעלה שבח להדגיש

מהגלות.? יצאו זה שבזכות

‰Êa ‰p‰ כאן שמזכירים בכך ƒ≈»∆
של  הנעלה במצב לא הוא שהביטול

 ֿ "ראו של באופן אלא מוחלט ביטול

ÓBÏ¯מתכוונים ÌÈ‡aמה" »ƒ«
‰"a˜‰ ÔÈ˜˙‰ ‰Ê ÔÙB‡aL∆¿∆∆ƒ¿ƒ«»»

ÌÏBÚ‰ אותם ‡˙ לתקן ויש לגמרי נעלים ולא מושלמים לא דברים שישנם ∆»»
לדרגה, מדרגה להתעלות האדם ועל אותם Óba¯‡ולהעלות ¯‡B·nÎÂ20 ¿«¿»«¿»»

Ì„‡ „ÓÏÈ ÌÏBÚÏ תורה¯Á‡ ÌB˜Óa ÔBLl‰k B‡)21ÌÏBÚÏ ¿»ƒ¿«»»¿«»¿»«≈¿»
,dÓLÏ ‡lL eÏÈÙ‡ (˙BˆÓe ‰¯B˙a Ì„‡ ˜ÂÒÚÈ אם אפילו «¬…»»¿»ƒ¿¬ƒ∆…ƒ¿»

כוונות  גם לו יש אלא ה' רצון את לעשות כדי ורק אך זאת עושה לא הוא

מסויימת, אישית תועלת על מחשבות כמו dÓLÏאחרות ‡lL CBznL∆ƒ∆…ƒ¿»
‡a ויקיים תורה ילמד דבר של ובסופו נעלה יותר למצב יתעלה בוודאי »

‰ÌÏBÚמצוות  Ú·Ëa ‰"a˜‰ ÚÈaË‰ ÔkL È¯‰ ,dÓLÏƒ¿»¬≈∆≈ƒ¿ƒ««»»¿∆«»»
האדם  של הנפש lL‡ובתכונות ÔÙB‡a ‡e‰ „eÓÈl‰ ˙ÏÁ˙‰L∆«¿»««ƒ¿∆∆…
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eplח did dn 'd xekf

סֹוף  ּברמּב"ם מבֹואר וכן לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְְִֵֶֶַַָָָֹּבאֹופן

ּתׁשּובה  ּביׂשראל 22הלכֹות ּדרגֹות ּכּמה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶַָָָָ

הרי  לׁשמּה, ׁשּלא הּלימּוד להיֹות צרי ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּבהם

ׁשּלא  הּלימּוד  אצלם להיֹות צרי לכּתחּלה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּגם

הּזקן  אדמּו"ר כ"ק ׁשּביאר למה ועד 23לׁשמּה, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ

רּבן, ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשל ּפיהן הבל ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָלגּבי

חטא  ּבֹו ׁשאין הבל אף 24ׁשהּוא לעילא ּדסליק , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

הרצּועה  מּיראת מּמׁש, לׁשמּה ׁשּלא הּוא ְְְִִִִֶַַָָָָֹאם

העׂשּיה  עֹולם עד רק (לא ועֹולה הּסֹופר, ְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּביד

העׂשּיה  עֹולם הּגׁשמי, העׂשּיה עֹולם ְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָהחמרי,

ׁשל  ההבל מעלים ׁשהּמלאכים ּכיֿאם ְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהרּוחני,

וזהּו האצילּות. עד רּבן) ּבית ׁשל ְֲִִֵֶֶַַָָּתינֹוקֹות

הרעֹותי  אׁשר הקּב"ה ׁשהּקּב"ה 25ׁשאֹומר ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ

כּו' ּדרגה 26מתחרט ּגם להעלֹות הּוא זה ּדכל , ְְְְֲִֵֶַַַָָָ

היה  מה ה' זכֹור ׁשאֹומרים וזהּו ּתחּתֹונה. ְְְְֲִִֶֶֶַָָָהכי

כּו', העֹולם ּבטבע הקּב"ה הטּביע ׁשּכן גֹו', ְְִִֵֶֶַַַָָָָָלנּו

חּסרֹון. ׁשל ענין זה אין ְְִִֵֵֶֶָָָולכן

„ÚÂ ּׁשּנעׂשה מה ה' זכֹור להּפירּוׁש ׁשּגם ¿«ְְֲֵֶֶַַַַָ

ׁשֹוטה  ּדאיזהּו ׁשּבנׁשמתינּו, ְְְְִֵֵֶֶֶַָלהמ"ה

הּמּגיד  הרב ּופירׁש לֹו, ׁשּנֹותנים מה 27המאּבד ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָ

ּכי  להסּתּלקּותֹו) הּמאתים ׁשנת היא ְְְְִִִִֶַַַַַָָָ(ׁשהּׁשנה

ּוכמֹו ׁשּבֹו, אדם ּדמּות הּצלם הּוא האדם ְְִֶֶֶַַָָָָָעיקר

ּבּזהר  ּבוּדאי 28ׁשּכתּוב האדם, את ּדֹורסת ּכׁשחיה ְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

מחמת  אדם ּדמּות מּמּנּו והל ּכבהמה לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָנדמה

(הרי  מ"ה ּגימטרּיא ואדם ׁשעׂשה, ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָהעבירֹות

עלּֿפי  הּוא ׁשּכן אּלא סגּולה, ּבתֹור רק זה ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשאין
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א).)23שם.)22 (קנה, היחודים בשער מ"ש להבין ד"ה אחרון ב.)24קונטרס קיט, ו.)25שבת ד, ב.)26מיכה נב, סוכה

ואילך. 167 ע' חכ"ד בלקו"ש נתבאר סה"ד. פ"ג תענית להה"מ )27ירושלמי תורה אור כב. סימן להה"מ אמרים לקוטי

ואילך. סע"א שצ, ויחי באוה"ת הובא א. ב.)28קג, קנא, שבת וראה רע"א. קצא, ב. יג, ח"א זהר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰·eLz ˙BÎÏ‰ ÛBÒ Ì"aÓ¯a ¯‡B·Ó ÔÎÂ ,dÓLÏ22LiL ƒ¿»¿≈¿»»«¿«ƒ¿¿»∆≈

Ï‡¯NÈa ˙B‚¯c ‰nk קטנים ילדים למשל ˆ¯CÈכמו Ì‰aL «»¿»¿ƒ¿»≈∆»∆»ƒ
‰lÁzÎÏ ÌbL È¯‰ ,dÓLÏ ‡lL „eÓÈl‰ ˙BÈ‰Ï בגלל רק ולא ƒ¿«ƒ∆…ƒ¿»¬≈∆«¿«¿ƒ»

והראוי  הקבוע הסדר זה אלא הרצוי מהמצב ‡ˆÌÏירידה ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿∆¿»
„ÚÂ ,dÓLÏ ‡lL „eÓÈl‰«ƒ∆…ƒ¿»¿«
¯"eÓ„‡ ˜"Î ¯‡ÈaL ‰ÓÏ¿«∆≈≈«¿

Ô˜f‰23ÏL Ô‰Èt Ï·‰ Èa‚Ï «»≈¿«≈∆∆ƒ∆∆
,Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz בעת ƒ∆≈«»

תורה ÔÈ‡Lשלומדים Ï·‰ ‡e‰L∆∆∆∆≈
‡ËÁ Ba24‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒc , ≈¿¿»ƒ¿≈»

למעלה עולה ‰e‡שהוא Ì‡ Û‡«ƒ
,LnÓ dÓLÏ ‡lL לא בהחלט ∆…ƒ¿»«»

אלא  ה' רצון את לעשות כוונה מתוך

‰¯ˆÚe‰מפחד iÓ¯‡˙רק ƒƒ¿«»¿»
¯ÙBq‰ „ÈaL את המלמד המורה ∆¿««≈

הילדים ÏBÚÂ‰התינוקות, של הלימוד ¿∆
לא  שאם מחשש שלומדים הקטנים

הרי  ברצועה, אותם יכה המורה ילמדו

תועלת  של סיבה זו שלכאורה אף

לא  כלל הוא והלימוד בלבד אישית

של  פיהם הבל זאת בכל 'לשמה',

למעלה  עולה הללו הקטנים הילדים

‰iNÚ‰ ÌÏBÚ „Ú ˜¯ ‡Ï)…««»»¬ƒ»
‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ,È¯ÓÁ‰«»¿ƒ»»¬ƒ»

,ÈÓLb‰ עד רק לא ÌÏBÚואפילו ««¿ƒ»
Ì‡ŒÈk ,ÈÁe¯‰ ‰iNÚ‰»¬ƒ»»»ƒƒƒ
Ï·‰‰ ÌÈÏÚÓ ÌÈÎ‡Ïn‰L∆««¿»ƒ«¬ƒ«∆∆
„Ú (Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz ÏL∆ƒ∆≈«»«

eÏÈˆ‡‰»¬ƒ˙.עולם 
¯L‡ ‰"a˜‰ ¯ÓB‡L e‰ÊÂ¿∆∆≈«»»¬∆

È˙BÚ¯‰25,Ë¯Á˙Ó ‰"aw‰L ¬≈ƒ∆«»»ƒ¿»≈
הרע  יצר בריאת על ,eÎ26'כביכול,

להתמודד  נדרש שאדם שהעובדה הרי

עליו  ראשון ובשלב הרע, היצר עם

המצוות  בקיום ולעסוק תורה ללמוד

וכך  'תקין' מצב היא לשמה" "שלא

ואת  העולם את הקדושֿברוךֿהוא ברא

BzÁz‰האדם  ÈÎ‰ ‰‚¯c Ìb ˙BÏÚ‰Ï ‡e‰ ‰Ê ÏÎc אין ולכן ¿»∆¿«¬««¿»¬ƒ«¿»
במעמדם  רצוי בלתי מצב גם מזכירים הגאולה על בבקשה מדוע להתפלא

ישראל. בני של ‚B',ומצבם eÏ ‰È‰ ‰Ó '‰ ¯BÎÊ ÌÈ¯ÓB‡L e‰ÊÂ¿∆∆¿ƒ¿∆»»»
ÔÎÏÂ ,'eÎ ÌÏBÚ‰ Ú·Ëa ‰"a˜‰ ÚÈaË‰ ÔkL דבר של לאמיתו ∆≈ƒ¿ƒ««»»¿∆«»»¿»≈

ÔB¯qÁ ÏL ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡ הגאולה לעיכוב סיבה להיות יכול לא והדבר ≈∆ƒ¿»∆ƒ»
לגאולה. מהבקשה חלק מהווה להיפך, אלא

לנו" היה מה ה' "זכור שהאמירה בלבד זו לא אשר מזו, יתירה ואומר ומוסיף

בעצם  "ראוֿמה"), בבחינת (אלא מושלם אינו הביטול, שה"מה", זה במובן

טבע  כך (כי לחסרון הכוונה אין

ובבריאה  באדם הקדושֿברוךֿהוא

אלא  לשמה"), "שלא היא שההתחלה

ב"מה  נוסף פירוש לפי גם מזו, יתירה

מתייחס  בוודאי שלכאורה לנו" היה

האדם, של הרוחני במצב נמוכה לדרגה

הפסוק  בעצם זה, פירוש לפי גם הנה

סתירה  זו ואין חסרון מדגיש לא

שהולך  כפי הגאולה, על לבקשה

ומבאר:

'‰ ¯BÎÊ Le¯Èt‰Ï ÌbL „ÚÂ¿«∆«¿«≈¿
‰"Ó‰Ï ‰NÚpM ‰Ó«∆«¬»¿«

,eÈ˙ÓLaL זה פירוש ולפי ∆¿ƒ¿»≈
חטאים, ידי על נפגם שבנשמה ה"מה"

ËBL‰חסֿושלום, e‰ÊÈ‡c¿≈∆∆
,BÏ ÌÈ˙BpL ‰Ó „a‡Ó‰«¿«≈«∆¿ƒ
שנותנים  את המאבד אמרו ז"ל חכמינו

החסידי  הפירוש ולפי שוטה, נקרא לו

 ֿ חס חוטא, אדם שכאשר היא הכוונה

בחינת  את "מאבד" הוא הרי ושלום,

ביותר  גדולה ירידה וזו שבנפשו, "מה"

L¯ÈÙe איבוד של זה עניין על ≈≈
שבנפש  ‰Èbn„ה"מה" ·¯‰27 »«««ƒ

‰È‡תשל"ג (M‰L‰ממעזריטש  ∆«»»ƒ
(B˙e˜lzÒ‰Ï ÌÈ˙‡n‰ ˙L¿««»«ƒ¿ƒ¿«¿

¯˜ÈÚ Èk והחשיבות ˘Ïהמעלה ƒƒ«
Ì„‡ ˙eÓc ÌÏv‰ ‡e‰ Ì„‡‰»»»«∆∆¿»»

,BaL בצלם" נברא האדם כי ∆
fa‰¯אלוקים" ·e˙kL BÓÎe28 ¿∆»«…«

,Ì„‡‰ ˙‡ ˙Ò¯Bc ‰ÈÁLk¿∆«»∆∆∆»»»
BÏ ‰Ó„ È‡cÂa לחיה האדם ¿««ƒ¿∆

˙eÓc epnÓ CÏ‰Â ‰Ó‰·kƒ¿≈»¿»«ƒ∆¿
˙B¯È·Ú‰ ˙ÓÁÓ Ì„‡»»≈¬«»¬≈

,‰NÚL הייתה לא הטורפת החיה נפגם היה לא שבו אדם ודמות הצלם ואם ∆»»
בו  לפגוע Ó"‰מעזה ‡i¯ËÓÈb Ì„‡Â שבנפש ה"מה" שעניין נמצא ¿»»ƒ«¿ƒ»«

שכזה  בתור האדם של מהותו לעצם B˙a¯נוגע ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡L È¯‰)¬≈∆≈∆«¿
,‰Ïe‚Ò טורפת מחיה להינצל יזכה מחטא, יישמר האדם ÔkLשאם ‡l‡ ¿»∆»∆≈
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b"lyz'd ,oefg zay ,a`Îmgpn e"`e ,mixac zyxt zay

הּוא  הרי ׁשּבנׁשמתֹו המ"ה חסר  ׁשּכאׁשר ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּטבע,

הח  ויכֹולה  וזהּוּכבהמה, ּבֹו). לׁשלֹוט  ּיה ְְְִִִֵֶַַָָָ

ׁשּנֹותנים 29ּפירּוׁש מ"ה המאּבד ׁשֹוטה איזהּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַ

מ"ה 30לֹו ּגימטרּיא אדם צלם רֹוצהֿלֹומר ,ְִִֶֶֶַַַָָָ

הּביטּול), ענין ׁשהּוא מ"ה, ונחנּו ְְְְִִִֶַַַַָ(ּבחינת

ׁשֹוטה  ונקרא  העליֹונים, מהעֹולמֹות לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָׁשּנֹותנים

עֹובר  אדם אין ּכי ׁשטּות, מחמת זה אּבד ְֲִִִֵֵֵֵֶַָָּכי

כּו' נכנס אּלאֿאםּֿכן ּכי 31עבירה (ּדעלֿידי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

אׁשּתֹו לאׁשּתֹו,32תׂשטה איׁש ּבין ּפירּוד נעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַ

ויׁש ׁשּבנׁשמתֹו). המ"ה את מאּבד הּוא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָוהרי

ׁשמסים  ּבמה לדּייק רֹוצה הּמּגיד ׁשהרב ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָלֹומר

ּבאדם  זה ׁשאין ּדהינּו כּו', נכנס ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאּלאֿאםּֿכן

נכנס ׁשּזה אּלא ּבֹו.מּצדֿעצמֹו, ְְִִֶֶֶַַַָ

„BÚ מביא ּפירּוׁש33ּפירּוׁש ׁשּזהּו זה, ּבפסּוק ְִֵֵֵֶֶֶָ

הּביטה  לנּו, היה מה ה' זכֹור ְִֶַַָָָָָהּפׁשּוט,

וחרּפת  ענין ׁשהּוא חרּפתינּו, את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָּוראה

ּכנסת 34אלמנּותי נקראת ּבּגלּות ׁשעכׁשו , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

ּבּגמרא  מבֹואר ּדהּנה אלמנה. ּבׁשם 35יׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ

מאתים  ּכתּוּבתּה ּדבתּולה מנה, ׁשם על ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָאלמנה

לׁשֹון  לכאֹורה והּנה מנה, ּכתּוּבתּה ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָואלמנה

מּמנה. הפ מנה', 'אל ּבחינת הינּו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָאלמנה

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿפי ׁשם יצחק 36ּומבאר וּיזרע ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשערים, מאה ההיא ּבּׁשנה וּימצא ההיא ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבארץ

אי ּבינה, ׁשערי נּו"ן הּוא ׁשערים ְֲִִֵֵֵֶַַָָָׁשהּמאה

למעלה  מּלמּטה הם ּבינה ׁשערי ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּנּו"ן

ׁשערים. מאה הם ּובסֿהּכל למּטה, ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹּומּלמעלה
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29(.103 ע' ח"א לקו"ש וראה א. לג, דברים ג. צא, במדבר א.)30לקו"ת ד, א.)31חגיגה ג, ב.)32סוטה ה, סה"מ )33נשא

תרמ"ט  (סה"מ תרמ"ט איכה ד"ה רפ). ע' תרל"ד (סה"מ תרל"ד כאלמנה היתה ד"ה גם וראה ואילך). רלב (ס"ע שם תר"ל

.(447 ע' תשי"אֿתשי"ג סה"מ תשי"ג מסעי אלה ד"ה תקסא). ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת לנו הי' מה ה' זכור ד"ה תסט). ע'

ד.)34 נד, אלמנה.)35ישעי' ערך הכינויים ערכי שער פרדס וראה ב. י, יב.)36כתובות כו, תולדות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ú·h‰ ÈtŒÏÚ ‡e‰ את שעשה בכך בעולם הקדושֿברוךֿהוא שהטביע «ƒ«∆«

אלוקים  בצלם אדם דמות מיוחד, וצלם בדמות ÒÁ¯האדם ¯L‡kL∆«¬∆»≈
B˙ÓLaL ‰"Ó‰ אדם ודמות בצלם להיות עניינו את מאבד ‰¯Èוהוא ««∆¿ƒ¿»¬≈

Le¯Èt e‰ÊÂ .(Ba ËBÏLÏ ‰iÁ‰ ‰ÏBÎÈÂ ,‰Ó‰·k ‡e‰29 ƒ¿≈»ƒ»««»ƒ¿¿∆≈
‰"Ó „a‡Ó‰ ‰ËBL e‰ÊÈ‡≈∆∆«¿«≈«

BÏ ÌÈ˙BpL30, פנימיות לפי ∆¿ƒ
שהחוטא ¯ÓBÏŒ‰ˆB¯הדברים  ∆«

את  i¯ËÓÈb‡מאבד Ì„‡ ÌÏ∆̂∆»»ƒ«¿ƒ»
,‰"Ó eÁÂ ˙ÈÁa) ‰"Ó«¿ƒ«¿«¿»

ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ‡e‰L היישות של ∆ƒ¿««ƒ
אינו  וכשהאדם העצמית, והמציאות

פגיעה  זו וגאוה, ביישות אלא בביטול

שלו  המהות BÏבעצם ÌÈ˙BpL ,(∆¿ƒ
‡¯˜Â ,ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ‰Ó≈»»»∆¿ƒ¿ƒ¿»

‰ËBL,"ה"מה את שמאבד מי ∆
לו  וניתן בנפשו שקיים הביטול

"שוטה" נקרא ‡a„מלמעלה, Èkƒƒ≈
Ì„‡ ÔÈ‡ Èk ,˙eËL ˙ÓÁÓ ‰Ê∆≈¬«¿ƒ≈»»
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰¯È·Ú ¯·BÚ≈¬≈»∆»ƒ≈

ÒÎ שטות רוח מאמר (eÎ31'בו ƒ¿«
כן  אם אלא עבירה עובר אדם "אין זה

עלֿידי  נאמר שטות" רוח בו נכנס

לגבי  האמור הפסוק על ז"ל חכמינו

תשטה  כי איש "איש סוטה אשה

כך  על נאמר מדוע כהסבר אשתו"

הדברים  פנימיות ולפי "שטות" לשון

היא  ˙ËN‰הכוונה Èk È„ÈŒÏÚc¿«¿≈ƒƒ¿∆
BzL‡32ÔÈa „e¯Èt ‰NÚ ƒ¿«¬∆≈≈

,BzL‡Ï LÈ‡ בין היינו פירוד  ƒ¿ƒ¿
 ֿ והקדושֿברוך לאשה שנמשל האדם

לאיש  שנמשל ‰e‡הוא È¯‰Â האדם «¬≈
וחטא  שטות רוח בו ≈»¿a‡Ó„שנכנסה

‰"Ó‰ B˙ÓLaLהביטול ‡˙ ∆««∆¿ƒ¿»
האלוקות  עם אותו ).שמאחד

„Èbn‰ ·¯‰L ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆»«««ƒ
ÌÈÒÓL ‰Óa ˜Èi„Ï ‰ˆB¯ את ∆¿«≈¿«∆¿«≈

דומה  שהחוטא האמורה ה'תורה'

אותו, תטרוף שחיה ייתכן לא בו קיימים אדם ודמות הצלם (וכאשר לבהמה

שייך  לא אדם ודמות בצלם שנברא מי בתור טבעו מצד שהאדם כאמור)

eÎ',לחטא  ÒÎ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ מבחוץ שטות רוח בו שנכנסה כלומר ∆»ƒ≈ƒ¿«

מהותו  fL‰לעצם ‡l‡ ,BÓˆÚŒ„vÓ Ì„‡a ‰Ê ÔÈ‡L eÈ‰c¿«¿∆≈∆»»»ƒ««¿∆»∆∆
Ba ÒÎ.חיצוני ממקור ƒ¿«

‡È·Ó Le¯Èt „BÚ33 מהר"ש Le¯Ètהרבי e‰fL ,‰Ê ˜eÒÙa ≈≈ƒ¿»∆∆∆≈
,eÈ˙t¯Á ˙‡ ‰‡¯e ‰ËÈa‰ ,eÏ ‰È‰ ‰Ó '‰ ¯BÎÊ ,ËeLt‰«»¿∆»»»«ƒ»¿≈∆∆¿»≈

שלנו  הבושה ÔÈÚאת ‡e‰L∆ƒ¿«
CÈ˙eÓÏ‡ ˙t¯ÁÂ34, כשם ¿∆¿««¿¿«ƒ

ישראל  בני של מצבם אחר שבמקום

עצמה  שחשה אלמנה לאשה נמשל

בעל לה שאין מכך «¿»∆ÂLÎÚLמבויישת
Ï‡¯NÈ ˙Òk ˙‡¯˜ ˙eÏba«»ƒ¿≈¿∆∆ƒ¿»≈

‰ÓÏ‡ ÌLa תחילה ומבאר והולך ¿≈«¿»»
"אלמנה".את  המושג משמעות

‡¯Óba ¯‡B·Ó ‰p‰c35 ¿ƒ≈¿»«¿»»
‰Ïe˙·c ,‰Ó ÌL ÏÚ ‰ÓÏ‡«¿»»«≈»∆ƒ¿»

לה d˙ae˙kשנישאת  שישלמו ¿»»
הבעל  פטירת או גירושין של למקרה

שנישאת ÓÏ‡Â‰זוזÌÈ˙‡Óהוא  »«ƒ¿«¿»»
היאd˙ae˙kמחדש  Ó‰שלה ¿»»»∆

זוז, B‡ÎÏ¯‰מאה ‰p‰Â לתמוה יש ¿ƒ≈ƒ¿»
שם  על "אלמנה" השם את קראו מדוע

והרי מנה ‡ÓÏ‰שכתובתה ÔBLÏ¿«¿»»
,'‰Ó Ï‡' ˙ÈÁa eÈ‰«¿¿ƒ««»∆

nÓ‰שפירושו  CÙ‰ כן אם ולמה ≈∆ƒ»∆
מנה.? שכתובתה שם על נקראת היא

¯‡·Óe במאמרו מהר"ש ÌLהרבי ¿»≈»
ÈtŒÏÚ של הפנימית המשמעות «ƒ

מתוך  המובנת מאה »Ó‰המספר
·e˙kM36ı¯‡a ˜ÁˆÈ Ú¯ÊiÂ ∆»«ƒ¿«ƒ¿»»»∆

‡È‰‰ ‰Ma ‡ˆÓiÂ ‡È‰‰«ƒ«ƒ¿»«»»«ƒ
,ÌÈ¯ÚL ‰‡Ó מאה n‰L‡‰פי ≈»¿»ƒ∆«≈»

ÌÈ¯ÚL הדברים פנימיות ‰e‡לפי ¿»ƒ
,‰Èa È¯ÚL Ô"e דרגות חמישים «¬≈ƒ»

(המושג  העליונה הבינה בספירת שונות

ב) כא, השנה (ראש בגמרא נזכר

וחסידות) בקבלה בהרחבה ומבואר

הכוונה  כי מאה הוא כאן ומספרם

Ì‰ ‰Èa È¯ÚL Ô"ep‰L CÈ‡≈∆««¬≈ƒ»≈
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ העליונה מהדרגה הדרגה אל עולה בסדר התחתונה ƒ¿«»¿«¿»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓe להיפך הבינה Ïk‰ŒCÒ·eוכן שערי שחמישים כיון ƒ¿«¿»¿«»¿««…
פעמיים  ÌÈ¯ÚL.נמנים ‰‡Ó Ì‰≈≈»¿»ƒ
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ט epl did dn 'd xekf

סֹוף  ּברמּב"ם מבֹואר וכן לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְְִֵֶֶַַָָָֹּבאֹופן

ּתׁשּובה  ּביׂשראל 22הלכֹות ּדרגֹות ּכּמה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶַָָָָ

הרי  לׁשמּה, ׁשּלא הּלימּוד להיֹות צרי ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּבהם

ׁשּלא  הּלימּוד  אצלם להיֹות צרי לכּתחּלה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּגם

הּזקן  אדמּו"ר כ"ק ׁשּביאר למה ועד 23לׁשמּה, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ

רּבן, ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשל ּפיהן הבל ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָלגּבי

חטא  ּבֹו ׁשאין הבל אף 24ׁשהּוא לעילא ּדסליק , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

הרצּועה  מּיראת מּמׁש, לׁשמּה ׁשּלא הּוא ְְְִִִִֶַַָָָָֹאם

העׂשּיה  עֹולם עד רק (לא ועֹולה הּסֹופר, ְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּביד

העׂשּיה  עֹולם הּגׁשמי, העׂשּיה עֹולם ְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָהחמרי,

ׁשל  ההבל מעלים ׁשהּמלאכים ּכיֿאם ְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהרּוחני,

וזהּו האצילּות. עד רּבן) ּבית ׁשל ְֲִִֵֶֶַַָָּתינֹוקֹות

הרעֹותי  אׁשר הקּב"ה ׁשהּקּב"ה 25ׁשאֹומר ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ

כּו' ּדרגה 26מתחרט ּגם להעלֹות הּוא זה ּדכל , ְְְְֲִֵֶַַַָָָ

היה  מה ה' זכֹור ׁשאֹומרים וזהּו ּתחּתֹונה. ְְְְֲִִֶֶֶַָָָהכי

כּו', העֹולם ּבטבע הקּב"ה הטּביע ׁשּכן גֹו', ְְִִֵֶֶַַַָָָָָלנּו

חּסרֹון. ׁשל ענין זה אין ְְִִֵֵֶֶָָָולכן

„ÚÂ ּׁשּנעׂשה מה ה' זכֹור להּפירּוׁש ׁשּגם ¿«ְְֲֵֶֶַַַַָ

ׁשֹוטה  ּדאיזהּו ׁשּבנׁשמתינּו, ְְְְִֵֵֶֶֶַָלהמ"ה

הּמּגיד  הרב ּופירׁש לֹו, ׁשּנֹותנים מה 27המאּבד ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָ

ּכי  להסּתּלקּותֹו) הּמאתים ׁשנת היא ְְְְִִִִֶַַַַַָָָ(ׁשהּׁשנה

ּוכמֹו ׁשּבֹו, אדם ּדמּות הּצלם הּוא האדם ְְִֶֶֶַַָָָָָעיקר

ּבּזהר  ּבוּדאי 28ׁשּכתּוב האדם, את ּדֹורסת ּכׁשחיה ְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

מחמת  אדם ּדמּות מּמּנּו והל ּכבהמה לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָנדמה

(הרי  מ"ה ּגימטרּיא ואדם ׁשעׂשה, ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָהעבירֹות

עלּֿפי  הּוא ׁשּכן אּלא סגּולה, ּבתֹור רק זה ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשאין
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א).)23שם.)22 (קנה, היחודים בשער מ"ש להבין ד"ה אחרון ב.)24קונטרס קיט, ו.)25שבת ד, ב.)26מיכה נב, סוכה

ואילך. 167 ע' חכ"ד בלקו"ש נתבאר סה"ד. פ"ג תענית להה"מ )27ירושלמי תורה אור כב. סימן להה"מ אמרים לקוטי

ואילך. סע"א שצ, ויחי באוה"ת הובא א. ב.)28קג, קנא, שבת וראה רע"א. קצא, ב. יג, ח"א זהר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰·eLz ˙BÎÏ‰ ÛBÒ Ì"aÓ¯a ¯‡B·Ó ÔÎÂ ,dÓLÏ22LiL ƒ¿»¿≈¿»»«¿«ƒ¿¿»∆≈

Ï‡¯NÈa ˙B‚¯c ‰nk קטנים ילדים למשל ˆ¯CÈכמו Ì‰aL «»¿»¿ƒ¿»≈∆»∆»ƒ
‰lÁzÎÏ ÌbL È¯‰ ,dÓLÏ ‡lL „eÓÈl‰ ˙BÈ‰Ï בגלל רק ולא ƒ¿«ƒ∆…ƒ¿»¬≈∆«¿«¿ƒ»

והראוי  הקבוע הסדר זה אלא הרצוי מהמצב ‡ˆÌÏירידה ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿∆¿»
„ÚÂ ,dÓLÏ ‡lL „eÓÈl‰«ƒ∆…ƒ¿»¿«
¯"eÓ„‡ ˜"Î ¯‡ÈaL ‰ÓÏ¿«∆≈≈«¿

Ô˜f‰23ÏL Ô‰Èt Ï·‰ Èa‚Ï «»≈¿«≈∆∆ƒ∆∆
,Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz בעת ƒ∆≈«»

תורה ÔÈ‡Lשלומדים Ï·‰ ‡e‰L∆∆∆∆≈
‡ËÁ Ba24‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒc , ≈¿¿»ƒ¿≈»

למעלה עולה ‰e‡שהוא Ì‡ Û‡«ƒ
,LnÓ dÓLÏ ‡lL לא בהחלט ∆…ƒ¿»«»

אלא  ה' רצון את לעשות כוונה מתוך

‰¯ˆÚe‰מפחד iÓ¯‡˙רק ƒƒ¿«»¿»
¯ÙBq‰ „ÈaL את המלמד המורה ∆¿««≈

הילדים ÏBÚÂ‰התינוקות, של הלימוד ¿∆
לא  שאם מחשש שלומדים הקטנים

הרי  ברצועה, אותם יכה המורה ילמדו

תועלת  של סיבה זו שלכאורה אף

לא  כלל הוא והלימוד בלבד אישית

של  פיהם הבל זאת בכל 'לשמה',

למעלה  עולה הללו הקטנים הילדים

‰iNÚ‰ ÌÏBÚ „Ú ˜¯ ‡Ï)…««»»¬ƒ»
‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ,È¯ÓÁ‰«»¿ƒ»»¬ƒ»

,ÈÓLb‰ עד רק לא ÌÏBÚואפילו ««¿ƒ»
Ì‡ŒÈk ,ÈÁe¯‰ ‰iNÚ‰»¬ƒ»»»ƒƒƒ
Ï·‰‰ ÌÈÏÚÓ ÌÈÎ‡Ïn‰L∆««¿»ƒ«¬ƒ«∆∆
„Ú (Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz ÏL∆ƒ∆≈«»«

eÏÈˆ‡‰»¬ƒ˙.עולם 
¯L‡ ‰"a˜‰ ¯ÓB‡L e‰ÊÂ¿∆∆≈«»»¬∆

È˙BÚ¯‰25,Ë¯Á˙Ó ‰"aw‰L ¬≈ƒ∆«»»ƒ¿»≈
הרע  יצר בריאת על ,eÎ26'כביכול,

להתמודד  נדרש שאדם שהעובדה הרי

עליו  ראשון ובשלב הרע, היצר עם

המצוות  בקיום ולעסוק תורה ללמוד

וכך  'תקין' מצב היא לשמה" "שלא

ואת  העולם את הקדושֿברוךֿהוא ברא

BzÁz‰האדם  ÈÎ‰ ‰‚¯c Ìb ˙BÏÚ‰Ï ‡e‰ ‰Ê ÏÎc אין ולכן ¿»∆¿«¬««¿»¬ƒ«¿»
במעמדם  רצוי בלתי מצב גם מזכירים הגאולה על בבקשה מדוע להתפלא

ישראל. בני של ‚B',ומצבם eÏ ‰È‰ ‰Ó '‰ ¯BÎÊ ÌÈ¯ÓB‡L e‰ÊÂ¿∆∆¿ƒ¿∆»»»
ÔÎÏÂ ,'eÎ ÌÏBÚ‰ Ú·Ëa ‰"a˜‰ ÚÈaË‰ ÔkL דבר של לאמיתו ∆≈ƒ¿ƒ««»»¿∆«»»¿»≈

ÔB¯qÁ ÏL ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡ הגאולה לעיכוב סיבה להיות יכול לא והדבר ≈∆ƒ¿»∆ƒ»
לגאולה. מהבקשה חלק מהווה להיפך, אלא

לנו" היה מה ה' "זכור שהאמירה בלבד זו לא אשר מזו, יתירה ואומר ומוסיף

בעצם  "ראוֿמה"), בבחינת (אלא מושלם אינו הביטול, שה"מה", זה במובן

טבע  כך (כי לחסרון הכוונה אין

ובבריאה  באדם הקדושֿברוךֿהוא

אלא  לשמה"), "שלא היא שההתחלה

ב"מה  נוסף פירוש לפי גם מזו, יתירה

מתייחס  בוודאי שלכאורה לנו" היה

האדם, של הרוחני במצב נמוכה לדרגה

הפסוק  בעצם זה, פירוש לפי גם הנה

סתירה  זו ואין חסרון מדגיש לא

שהולך  כפי הגאולה, על לבקשה

ומבאר:

'‰ ¯BÎÊ Le¯Èt‰Ï ÌbL „ÚÂ¿«∆«¿«≈¿
‰"Ó‰Ï ‰NÚpM ‰Ó«∆«¬»¿«

,eÈ˙ÓLaL זה פירוש ולפי ∆¿ƒ¿»≈
חטאים, ידי על נפגם שבנשמה ה"מה"

ËBL‰חסֿושלום, e‰ÊÈ‡c¿≈∆∆
,BÏ ÌÈ˙BpL ‰Ó „a‡Ó‰«¿«≈«∆¿ƒ
שנותנים  את המאבד אמרו ז"ל חכמינו

החסידי  הפירוש ולפי שוטה, נקרא לו

 ֿ חס חוטא, אדם שכאשר היא הכוונה

בחינת  את "מאבד" הוא הרי ושלום,

ביותר  גדולה ירידה וזו שבנפשו, "מה"

L¯ÈÙe איבוד של זה עניין על ≈≈
שבנפש  ‰Èbn„ה"מה" ·¯‰27 »«««ƒ

‰È‡תשל"ג (M‰L‰ממעזריטש  ∆«»»ƒ
(B˙e˜lzÒ‰Ï ÌÈ˙‡n‰ ˙L¿««»«ƒ¿ƒ¿«¿

¯˜ÈÚ Èk והחשיבות ˘Ïהמעלה ƒƒ«
Ì„‡ ˙eÓc ÌÏv‰ ‡e‰ Ì„‡‰»»»«∆∆¿»»

,BaL בצלם" נברא האדם כי ∆
fa‰¯אלוקים" ·e˙kL BÓÎe28 ¿∆»«…«

,Ì„‡‰ ˙‡ ˙Ò¯Bc ‰ÈÁLk¿∆«»∆∆∆»»»
BÏ ‰Ó„ È‡cÂa לחיה האדם ¿««ƒ¿∆

˙eÓc epnÓ CÏ‰Â ‰Ó‰·kƒ¿≈»¿»«ƒ∆¿
˙B¯È·Ú‰ ˙ÓÁÓ Ì„‡»»≈¬«»¬≈

,‰NÚL הייתה לא הטורפת החיה נפגם היה לא שבו אדם ודמות הצלם ואם ∆»»
בו  לפגוע Ó"‰מעזה ‡i¯ËÓÈb Ì„‡Â שבנפש ה"מה" שעניין נמצא ¿»»ƒ«¿ƒ»«

שכזה  בתור האדם של מהותו לעצם B˙a¯נוגע ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡L È¯‰)¬≈∆≈∆«¿
,‰Ïe‚Ò טורפת מחיה להינצל יזכה מחטא, יישמר האדם ÔkLשאם ‡l‡ ¿»∆»∆≈
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b"lyz'd ,oefg zay ,a`Îmgpn e"`e ,mixac zyxt zay

הּוא  הרי ׁשּבנׁשמתֹו המ"ה חסר  ׁשּכאׁשר ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּטבע,

הח  ויכֹולה  וזהּוּכבהמה, ּבֹו). לׁשלֹוט  ּיה ְְְִִִֵֶַַָָָ

ׁשּנֹותנים 29ּפירּוׁש מ"ה המאּבד ׁשֹוטה איזהּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַ

מ"ה 30לֹו ּגימטרּיא אדם צלם רֹוצהֿלֹומר ,ְִִֶֶֶַַַָָָ

הּביטּול), ענין ׁשהּוא מ"ה, ונחנּו ְְְְִִִֶַַַַָ(ּבחינת

ׁשֹוטה  ונקרא  העליֹונים, מהעֹולמֹות לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָׁשּנֹותנים

עֹובר  אדם אין ּכי ׁשטּות, מחמת זה אּבד ְֲִִִֵֵֵֵֶַָָּכי

כּו' נכנס אּלאֿאםּֿכן ּכי 31עבירה (ּדעלֿידי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

אׁשּתֹו לאׁשּתֹו,32תׂשטה איׁש ּבין ּפירּוד נעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַ

ויׁש ׁשּבנׁשמתֹו). המ"ה את מאּבד הּוא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָוהרי

ׁשמסים  ּבמה לדּייק רֹוצה הּמּגיד ׁשהרב ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָלֹומר

ּבאדם  זה ׁשאין ּדהינּו כּו', נכנס ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאּלאֿאםּֿכן

נכנס ׁשּזה אּלא ּבֹו.מּצדֿעצמֹו, ְְִִֶֶֶַַַָ

„BÚ מביא ּפירּוׁש33ּפירּוׁש ׁשּזהּו זה, ּבפסּוק ְִֵֵֵֶֶֶָ

הּביטה  לנּו, היה מה ה' זכֹור ְִֶַַָָָָָהּפׁשּוט,

וחרּפת  ענין ׁשהּוא חרּפתינּו, את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָּוראה

ּכנסת 34אלמנּותי נקראת ּבּגלּות ׁשעכׁשו , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

ּבּגמרא  מבֹואר ּדהּנה אלמנה. ּבׁשם 35יׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ

מאתים  ּכתּוּבתּה ּדבתּולה מנה, ׁשם על ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָאלמנה

לׁשֹון  לכאֹורה והּנה מנה, ּכתּוּבתּה ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָואלמנה

מּמנה. הפ מנה', 'אל ּבחינת הינּו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָאלמנה

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿפי ׁשם יצחק 36ּומבאר וּיזרע ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשערים, מאה ההיא ּבּׁשנה וּימצא ההיא ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבארץ

אי ּבינה, ׁשערי נּו"ן הּוא ׁשערים ְֲִִֵֵֵֶַַָָָׁשהּמאה

למעלה  מּלמּטה הם ּבינה ׁשערי ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּנּו"ן

ׁשערים. מאה הם ּובסֿהּכל למּטה, ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹּומּלמעלה
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,Ú·h‰ ÈtŒÏÚ ‡e‰ את שעשה בכך בעולם הקדושֿברוךֿהוא שהטביע «ƒ«∆«

אלוקים  בצלם אדם דמות מיוחד, וצלם בדמות ÒÁ¯האדם ¯L‡kL∆«¬∆»≈
B˙ÓLaL ‰"Ó‰ אדם ודמות בצלם להיות עניינו את מאבד ‰¯Èוהוא ««∆¿ƒ¿»¬≈

Le¯Èt e‰ÊÂ .(Ba ËBÏLÏ ‰iÁ‰ ‰ÏBÎÈÂ ,‰Ó‰·k ‡e‰29 ƒ¿≈»ƒ»««»ƒ¿¿∆≈
‰"Ó „a‡Ó‰ ‰ËBL e‰ÊÈ‡≈∆∆«¿«≈«

BÏ ÌÈ˙BpL30, פנימיות לפי ∆¿ƒ
שהחוטא ¯ÓBÏŒ‰ˆB¯הדברים  ∆«

את  i¯ËÓÈb‡מאבד Ì„‡ ÌÏ∆̂∆»»ƒ«¿ƒ»
,‰"Ó eÁÂ ˙ÈÁa) ‰"Ó«¿ƒ«¿«¿»

ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ‡e‰L היישות של ∆ƒ¿««ƒ
אינו  וכשהאדם העצמית, והמציאות

פגיעה  זו וגאוה, ביישות אלא בביטול

שלו  המהות BÏבעצם ÌÈ˙BpL ,(∆¿ƒ
‡¯˜Â ,ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ‰Ó≈»»»∆¿ƒ¿ƒ¿»

‰ËBL,"ה"מה את שמאבד מי ∆
לו  וניתן בנפשו שקיים הביטול

"שוטה" נקרא ‡a„מלמעלה, Èkƒƒ≈
Ì„‡ ÔÈ‡ Èk ,˙eËL ˙ÓÁÓ ‰Ê∆≈¬«¿ƒ≈»»
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰¯È·Ú ¯·BÚ≈¬≈»∆»ƒ≈

ÒÎ שטות רוח מאמר (eÎ31'בו ƒ¿«
כן  אם אלא עבירה עובר אדם "אין זה

עלֿידי  נאמר שטות" רוח בו נכנס

לגבי  האמור הפסוק על ז"ל חכמינו

תשטה  כי איש "איש סוטה אשה

כך  על נאמר מדוע כהסבר אשתו"

הדברים  פנימיות ולפי "שטות" לשון

היא  ˙ËN‰הכוונה Èk È„ÈŒÏÚc¿«¿≈ƒƒ¿∆
BzL‡32ÔÈa „e¯Èt ‰NÚ ƒ¿«¬∆≈≈

,BzL‡Ï LÈ‡ בין היינו פירוד  ƒ¿ƒ¿
 ֿ והקדושֿברוך לאשה שנמשל האדם

לאיש  שנמשל ‰e‡הוא È¯‰Â האדם «¬≈
וחטא  שטות רוח בו ≈»¿a‡Ó„שנכנסה

‰"Ó‰ B˙ÓLaLהביטול ‡˙ ∆««∆¿ƒ¿»
האלוקות  עם אותו ).שמאחד

„Èbn‰ ·¯‰L ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆»«««ƒ
ÌÈÒÓL ‰Óa ˜Èi„Ï ‰ˆB¯ את ∆¿«≈¿«∆¿«≈

דומה  שהחוטא האמורה ה'תורה'

אותו, תטרוף שחיה ייתכן לא בו קיימים אדם ודמות הצלם (וכאשר לבהמה

שייך  לא אדם ודמות בצלם שנברא מי בתור טבעו מצד שהאדם כאמור)

eÎ',לחטא  ÒÎ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ מבחוץ שטות רוח בו שנכנסה כלומר ∆»ƒ≈ƒ¿«

מהותו  fL‰לעצם ‡l‡ ,BÓˆÚŒ„vÓ Ì„‡a ‰Ê ÔÈ‡L eÈ‰c¿«¿∆≈∆»»»ƒ««¿∆»∆∆
Ba ÒÎ.חיצוני ממקור ƒ¿«

‡È·Ó Le¯Èt „BÚ33 מהר"ש Le¯Ètהרבי e‰fL ,‰Ê ˜eÒÙa ≈≈ƒ¿»∆∆∆≈
,eÈ˙t¯Á ˙‡ ‰‡¯e ‰ËÈa‰ ,eÏ ‰È‰ ‰Ó '‰ ¯BÎÊ ,ËeLt‰«»¿∆»»»«ƒ»¿≈∆∆¿»≈

שלנו  הבושה ÔÈÚאת ‡e‰L∆ƒ¿«
CÈ˙eÓÏ‡ ˙t¯ÁÂ34, כשם ¿∆¿««¿¿«ƒ

ישראל  בני של מצבם אחר שבמקום

עצמה  שחשה אלמנה לאשה נמשל

בעל לה שאין מכך «¿»∆ÂLÎÚLמבויישת
Ï‡¯NÈ ˙Òk ˙‡¯˜ ˙eÏba«»ƒ¿≈¿∆∆ƒ¿»≈

‰ÓÏ‡ ÌLa תחילה ומבאר והולך ¿≈«¿»»
"אלמנה".את  המושג משמעות

‡¯Óba ¯‡B·Ó ‰p‰c35 ¿ƒ≈¿»«¿»»
‰Ïe˙·c ,‰Ó ÌL ÏÚ ‰ÓÏ‡«¿»»«≈»∆ƒ¿»

לה d˙ae˙kשנישאת  שישלמו ¿»»
הבעל  פטירת או גירושין של למקרה

שנישאת ÓÏ‡Â‰זוזÌÈ˙‡Óהוא  »«ƒ¿«¿»»
היאd˙ae˙kמחדש  Ó‰שלה ¿»»»∆

זוז, B‡ÎÏ¯‰מאה ‰p‰Â לתמוה יש ¿ƒ≈ƒ¿»
שם  על "אלמנה" השם את קראו מדוע

והרי מנה ‡ÓÏ‰שכתובתה ÔBLÏ¿«¿»»
,'‰Ó Ï‡' ˙ÈÁa eÈ‰«¿¿ƒ««»∆

nÓ‰שפירושו  CÙ‰ כן אם ולמה ≈∆ƒ»∆
מנה.? שכתובתה שם על נקראת היא

¯‡·Óe במאמרו מהר"ש ÌLהרבי ¿»≈»
ÈtŒÏÚ של הפנימית המשמעות «ƒ

מתוך  המובנת מאה »Ó‰המספר
·e˙kM36ı¯‡a ˜ÁˆÈ Ú¯ÊiÂ ∆»«ƒ¿«ƒ¿»»»∆

‡È‰‰ ‰Ma ‡ˆÓiÂ ‡È‰‰«ƒ«ƒ¿»«»»«ƒ
,ÌÈ¯ÚL ‰‡Ó מאה n‰L‡‰פי ≈»¿»ƒ∆«≈»

ÌÈ¯ÚL הדברים פנימיות ‰e‡לפי ¿»ƒ
,‰Èa È¯ÚL Ô"e דרגות חמישים «¬≈ƒ»

(המושג  העליונה הבינה בספירת שונות

ב) כא, השנה (ראש בגמרא נזכר

וחסידות) בקבלה בהרחבה ומבואר

הכוונה  כי מאה הוא כאן ומספרם

Ì‰ ‰Èa È¯ÚL Ô"ep‰L CÈ‡≈∆««¬≈ƒ»≈
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ העליונה מהדרגה הדרגה אל עולה בסדר התחתונה ƒ¿«»¿«¿»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓe להיפך הבינה Ïk‰ŒCÒ·eוכן שערי שחמישים כיון ƒ¿«¿»¿«»¿««…
פעמיים  ÌÈ¯ÚL.נמנים ‰‡Ó Ì‰≈≈»¿»ƒ
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ּׁשּכתּוב  מה הּוא 37וזהּו ל הּגדּוּלה, ה' ל ְְְְֶֶַַָָ

נּו"ן  ּבּׁשמים 38ּבגימטרּיא כל ּכי ּכתיב ואחרּֿכ , ְְְְִִִִִַַַַַָָָֹ

נּו"ן  ּבגימטריא ּכל הּוא 38ּובארץ, ל ּכי , ְְְְִִֶַָָָֹ

ויׁש למּטה. מלמעלה הּוא וכל למעלה, ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹמּלמּטה

ערב  (ׁשאתמֹול האריז"ל ּפירּוׁש עם זה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָלקּׁשר

ההילּולא  יֹום היה – חזֹון ׁשּבת ֲִֶַַַָָָָָׁשּבתֿקֹודׁש

הּפסּוק  על ׁשּלֹו, ּתֹורה' ּב'לּקּוטי וּיתעּבר 39ׁשּלֹו) ְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

היה  יׂשראל ׁשחטאּו ׁשּקֹודם למענכם, ּבי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָה'

ׁשער  מּׂשיג והיה הּׁשלימּות, ּבתכלית ְְְְִִֵֶַַַַַָָֹמׁשה

יׂשראל  ּוכׁשחטאּו ּבינה, ׁשערי נּו"ן ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָהּנּו"ן

מאלקים  מעט וּתחּסרהּו מּמּנּו40היה ׁשּנעלם , ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

נאמר  הרי – הסּתּלקּותֹו ּביֹום ּולאחריֿזה ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָהא',

ּבֹו, נּו"ן – נבֹו הר אל מֹואב מערבֹות מׁשה ְְֵֶֶַַַַַָֹוּיעל

וזהּו נׁשמה. ונעׂשה (מׁשה) ּבׁשמֹו הּנּו"ן ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכנס

הּמּגיד  הרב ׁשּכתב מה רּבינּו41ּגם ּדמׁשה ְִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

אבל  ּבינה, ׁשערי מ"ט ּבחּייו הּׂשיג ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָעליוֿהּׁשלֹום

ּוביֹום  למׁשה, אתיהיב לא החמּׁשים ְְְְֲִִִִֶַַַֹֹׁשער

ּגילּוי  ׁשּזהּו החמּׁשים, ׁשער הּׂשיג ְְֲִִִִִִֶֶַַַַהסּתּלקּותֹו

הּנׁשמה  ּבצאת ּכיֿאם להתּגּלֹות יכֹול ְְְְִִִֵֵֶַַָָָׁשאינֹו

הּמבֹואר  עם זה יתאים אי וצריֿעּיּון ְְְִִִִֵֵֶַַַָָמהּגּוף,

החטא  ׁשּלפני להאריז"ל ּתֹורה' מ'לּקּוטי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָלעיל

נׁשמה  אז היה ׁשהרי הּנּו"ן, ׁשער אצלֹו ְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָהיה

אצלֹו ׁשחסר ּדהינּו מנה' 'אל וזהּו ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָּבגּוף.

ּכל  ׁשעם אּלא  ׁשערים, ּדמאה העבֹודה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָׁשלימּות

היתה אֹומרים הּדמיֹון),dpnl`M42זה (ּבכ"ף ְְִֶָָ§©§¨¨ְְִַַ

לחזֹור  ועתיד הּים למדינת ּבעלּה ׁשהל ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָּכאלמנה

ּוראה  הּביטה לנּו, היה מה ה' זכֹור וזהּו ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָאליה.

זה  ואין ,אלמנּותי חרּפת - חרּפתינּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָאת

ח  ּבזה לֹומר חסֿוׁשלֹום ּבני ׁשרֹוצים על ּסרֹון ְְִִֵֶֶַַַָָָ

ענין  לעֹורר  רֹוצים  ׁשעלֿידיֿזה אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָיׂשראל,
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יא.)37 כט, הימיםֿא ועוד.)38דברי ב). (ב, בהקדמה תקו"ז א. רנה, ח"ג זהר כו.)39ראה ג, ו.)40ואתחנן ח, תהלים

ואילך.)41 א יב, א.)42לקו"ת א, איכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ37‡i¯ËÓÈ‚a ‡e‰ EÏ ,‰le„b‰ '‰ EÏ ¿∆«∆»¿«¿»¿¿ƒ«¿ƒ»

Ô"e38) ,20 בגימטרייא וכ"ף 30 בגימטרייא CkŒ¯Á‡Âלמ"ד בהמשך ) ¿««»
זה  Ïkפסוק ,ı¯‡·e ÌÈÓMa ÏÎ Èk ·È˙k גם‡È¯ËÓÈ‚a ¿ƒƒ…«»«ƒ»»∆…¿ƒ«¿¿»

Ô"e38, שעולה מילה פעמיים מזכיר שהפסוק לכך והטעם "לך" כמו

הוא חמישים ‰e‡בגימטרייא EÏ Èkƒ¿
בסדר  הם בינה שערי שהחמישים כפי

‰e‡של ÏÎÂ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿…
באים  בינה שערי שהחמישים כפי

של hÓÏ‰בסדר ‰ÏÚÓÏÓ ולכן ƒ¿«¿»¿«»
העניינים. שני את למנות מקום יש

Le¯Èt ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ≈
·¯Ú ÏBÓ˙‡L) Ï"ÊÈ¯‡‰»¬ƒ«∆∆¿∆∆

ÔBÊÁ ˙aL L„B˜Œ˙aL'ה «»∆«»¬
– ‰‰ÏeÏÈ‡מנחםֿאב ÌBÈ ‰È‰»»«ƒ»

,BlL '‰¯Bz ÈËewÏ'a (BlL∆¿ƒ≈»∆
˜eÒt‰ ÏÚ39Èa '‰ ¯aÚ˙iÂ ««»«ƒ¿«≈ƒ

e‡ËÁL Ì„BwL ,ÌÎÚÓÏ¿««¿∆∆∆∆»¿
˙ÈÏÎ˙a ‰LÓ ‰È‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»…∆¿«¿ƒ
¯ÚL ‚ÈOÓ ‰È‰Â ,˙eÓÈÏM‰«¿≈¿»»«ƒ««
,‰Èa È¯ÚL Ô"e ÏL Ô"ep‰«∆«¬≈ƒ»
‰È‰ Ï‡¯NÈ e‡ËÁLÎe¿∆»¿ƒ¿»≈»»

ÌÈ˜Ï‡Ó ËÚÓ e‰¯qÁzÂ40, «¿«¿≈¿«≈¡…ƒ
,'‡‰ epnÓ ÌÏÚpL השער ∆∆¿«ƒ∆»

שערים  מ"ט רק השיג והוא הראשון

בינה  שערי "חמישים הגמרא: ובלשון

חסר  למשה ניתנו וכולם בעולם נבראו

מעט  ותחסרהו שנאמר אחת,

לאחר ÊŒÈ¯Á‡Ïe‰מאלוקים" ¿«¬≈∆
רבנו  משה זכה לא ימיו כל שבמשך

הנו"ן  Yלשער B˙e˜lzÒ‰ ÌBÈa¿ƒ¿«¿
‰LÓ ÏÚiÂ ¯Ó‡ È¯‰¬≈∆¡««««…∆
Y B· ¯‰ Ï‡ ·‡BÓ ˙B·¯ÚÓ≈«¿»∆«¿

לפרש יש "נבו" המילה Ô"eואת
BÓLa Ô"ep‰ ÒÎpL ,Ba∆ƒ¿««ƒ¿

‰NÚÂ (‰LÓ) נו"ן ללא מ"משה" …∆¿«¬»
‰ÓL נו"ן לכל שזכה היינו נו"ן עם ¿»»

בינה. kL˙·שערי ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»«
„Èbn‰ ·¯‰41eÈa¯ ‰LÓc »«««ƒ¿…∆«≈

ÂÈiÁa ‚ÈO‰ ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ»»«»ƒƒ¿«»
¯ÚL Ï·‡ ,‰Èa È¯ÚL Ë"Ó«¬≈ƒ»¬»««

·È‰È˙‡ ‡Ï ÌÈMÓÁ‰ ניתן לא «¬ƒƒ…ƒ¿¿ƒ
e‰fL ,ÌÈMÓÁ‰ ¯ÚL ‚ÈO‰ B˙e˜lzÒ‰ ÌBÈ·e ,‰LÓÏ¿…∆¿ƒ¿«¿ƒƒ«««¬ƒƒ∆∆
,Ûeb‰Ó ‰ÓLp‰ ˙‡ˆa Ì‡ŒÈk ˙Blb˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈeÏÈbƒ∆≈»¿ƒ¿«ƒƒ¿≈«¿»»≈«

לסבול  מסוגלת לא היא בגוף הנשמה שבעוד מאד נעלה בגילוי מדובר כי

אותו  Ê‰ולהכיל  ÌÈ‡˙È CÈ‡ ÔeiÚŒCÈ¯ˆÂ רבנו שמשה כאן האמור ¿»ƒƒ≈«¿ƒ∆
מהגוף  נפשו צאת לאחר רק בינה שערי מחמישים הנו"ן לשער ÌÚƒזכה

‡ËÁ‰ ÈÙlL Ï"ÊÈ¯‡‰Ï '‰¯Bz ÈËewÏ'Ó ÏÈÚÏ ¯‡B·n‰«¿»¿≈ƒƒ≈»¿»¬ƒ«∆ƒ¿≈«≈¿
BÏˆ‡ ‰È‰רבנו משה ÚL¯אצל »»∆¿««

‰ÓL Ê‡ ‰È‰ È¯‰L ,Ô"ep‰«∆¬≈»»»¿»»
) Ûe‚a מענה מופיע לא זו שאלה ועל ¿

eÈ‰cבמאמר  '‰Ó Ï‡' e‰ÊÂ .(¿∆«»∆¿«¿
˙eÓÈÏL BÏˆ‡ ¯ÒÁL∆»≈∆¿¿≈
,ÌÈ¯ÚL ‰‡Óc ‰„B·Ú‰»¬»¿≈»¿»ƒ
משמעו  "אלֿמנה" הביטוי כאמור,

בני  וכאשר חסר. המאה, שהמנה,

משולים  הם בגלות נמצאים ישראל

בגלות  בהיותם כי "אלֿמנה" לאשה

נמצאים  לא הבינה שערי חמישים

הפירושים  שלפי כשם ואולם אצלם,

כאן  האמורים החסרונות הקודמים,

(ולכן  ולמעליותא לטובה מתפרשים

הגאולה  מבקשת נפרד בלתי חלק הם

כך  לנו"), היה מה ה' "זכור שבפסוק

מבטא  "אלמנה" שאמנם זה לעניין גם

את  ישראל לכנסת (שאין חיסרון

כאמור  Ê‰המאה, Ïk ÌÚL ‡l‡ (∆»∆ƒ»∆
‰˙È‰ ÌÈ¯ÓB‡ 42ּכאלמנה ¿ƒ»¿»ְְַָָ
ÔBÈÓc‰ Û"Îa) אלמנה ולא ¿««ƒ¿

CÏ‰Lהיינו ),ממש  ‰ÓÏ‡k¿«¿»»∆»«
Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚa היא שכרגע «¿»ƒ¿ƒ««»

אבל  מת שבעלה לאלמנה דומה אמנם

ממש  אלמנה איננה דבר של לאמיתו

בחיים  בעלה כי לאלמנה דומה רק אלא

‰ÈÏ‡ ¯BÊÁÏ „È˙ÚÂ מצבם וזה ¿»ƒ«¬≈∆»
לפי  שאמנם בגלות ישראל בני של

זמני  מצב זהו אבל בגלות הם שעה

ולהגאל. לחזור עתידים והם בלבד

e‰ÊÂ הכתוב Ó‰ביאור '‰ ¯BÎÊ ¿∆¿∆
˙‡ ‰‡¯e ‰ËÈa‰ ,eÏ ‰È‰»»»«ƒ»¿≈∆

eÈ˙t¯Á פירוש לפי – למעליותא ∆¿»≈
שהכוונה  ‡CÈ˙eÓÏ,זה ˙t¯Á∆¿««¿¿«ƒ

ÌBÏLÂŒÒÁ ÌÈˆB¯L ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆∆ƒ«¿»
Èa ÏÚ ÔB¯qÁ ‰Êa ¯ÓBÏ«»∆ƒ»«¿≈

,Ï‡¯NÈ שלילי במובן "אלמנה" ƒ¿»≈
BÈ˙¯,חסֿושלום  ‰ÏÚ ÔÈÚ ¯¯BÚÏ ÌÈˆB¯ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‡l‡∆»∆«¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿»«¬∆≈

עם  ישראל בני של 'בעלה'בקשר עם כנסתֿישראל הקדושֿברוךֿהוא,
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וכּמבֹואר  יֹותר, עזבּוני 43נעלה ואּמי אבי ּבענין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָ

יאספני  על 44והוי' קאי עזבּוני ואּמי ּדאבי , ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָ

והוי' הּנה עזבּוני, ׁשהם ועלֿידי ּובינה, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָחכמה

וזה  ,יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו על ּדקאי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָיאספני,

ׁשּלמּטה. הּנׁשמה עצם את ּגם ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹוקח

e‰ÊÂ ּבזכֹור הּנ"ל הּפירּוׁשים ׁשני ּבין הּתּוּו ¿∆ְְִִִֵֵֵַַַַ

הּנּו"ן  ׁשחסר ּדעלֿידי גֹו', היה מה ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָהוי'

זה  הּנה ,אלמנּותי חרּפת ענין ׁשּזהּו ּבינה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשערי

מה  זכֹור הּבעלֿׁשםֿטֹוב, לפירּוׁש מביא ְְִֵֵֵַַַַָּגּופא

ּוראה  הּביטה ׁשּבּנׁשמה, המ"ה עלֿידי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּׁשּנעׂשה

ענין  (ׁשהּוא נפׁשם את מחרפים ׁשהם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָאי

מה  וזהּו יׂשראל, אהבת ּבׁשביל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּמסירתֿנפׁש)

האדם 45ּׁשּכתּוב  מּכל מאד עניו מׁשה והאיׁש ְְִִֶֶָָָָָָָֹֹֹ

(ּובפרט  אפילּו האדמה, ּפני על מהּדֹור 46אׁשר ( ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָ

ּדמׁשיחא  ׁשּלהם 47ּדעקבתא הּמסירתֿנפׁש מּפני , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

על  ּדקאי חרּפתנּו, את ּוראה הּביטה וזהּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכּנ"ל.

ׁשהּבטה  הּביטה, הּלׁשֹון אֹומר ולכן הּגלּות, ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָזמן

אלמנּותי חרּפת ענין ׁשהּוא ּדוקא, מרחֹוק ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָהיא

חרּפת  מענין ׁשּיֹוצאים ּדעלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַּכּנ"ל,

ּכׁשהּוא  ׁשּבּנׁשמה המ"ה מענין וגם ,ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָאלמנּותי

למסירתֿנפׁש ּומּגיעים 'ראּומה', ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶַַָּבאֹופן

ּגם  ּכן ׁשּיהיה ּפֹועלים יׂשראל, אהבת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָּבׁשביל

מּדה  ּכנגד מּדה למּטה אהבּתי 48מּלמעלה , ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

הוי' אמר והּׁשלימה 49אתכם האמּתית ּבּגאּולה , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשני  ּבהתחלת וכּמבֹואר הּׁשלימּות, ּבתכלית –ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָ

ּו'מּגיד  ּתֹורה' ('אֹור הּמּגיד הרב ׁשל ְִִֶַַַַָָָָספריו

את  הּמצמצם האב ּכמׁשל ׁשּזהּו ליעקב') ְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּדבריו
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א.)43 סז, שובה לשבת דרושים י.)44לקו"ת כז, ג.)45תהלים יב, תס"ד.)46בהעלותך ע' עטר"ת סה"מ תו"א )47ראה

וש"נ. ואילך. 298 ס"ע תרצ"ז א. נב, וש"נ.)48שמות ב. קה, שבת הגמ' ב.)49לשון א, מלאכי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯‡B·nÎÂ43 החסידות בפסוק ÔÈÚaבתורת הפנימי Èn‡Âהפירוש È·‡ ¿«¿»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ

ÈÙÒ‡È 'ÈÂ‰Â Èe·ÊÚ44È‡˜ Èe·ÊÚ Èn‡Â È·‡c ÏÚמכוון , ¬»ƒ«¬»»««¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¬»ƒ»≈«
,Èe·ÊÚ Ì‰L È„ÈŒÏÚÂ ,‰È·e ‰ÓÎÁ,חיסרון יש כאשר דווקא »¿»ƒ»¿«¿≈∆≈¬»ƒ

התהוות  אופן כי ואם לאב (שנמשלו הבינה ואור החכמה אור של לכאורה,

שבלב  במידות הרגש ו'הולדת'

שהיא  שהחכמה, ידי על הוא מהמוחין

מתחברת  לאב ונמשלה הרעיון נקודת

ונמשלה  הרעיון פרטי שהיא הבינה עם

את  ה'מולידה' היא והבינה לאם,

הבנים" "אם נקראת היא ולכן )המידות
ÏÚ È‡˜c ,ÈÙÒ‡È 'ÈÂ‰Â ‰p‰ƒ≈«¬»»««¿≈ƒ¿»≈«
,C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ«¿«ƒ¿»≈
ובעצמו  בכבודו הקדושֿברוךֿהוא

ומאיר  ו'בינה') מ'חכמה' (שלמעלה

והבינה  החכמה שבו במצב גם ומתגלה

מאירות  ה'עצמות'ÊÂ‰לא גילוי ¿∆
Á˜BÏ'תופס'ÌˆÚ ˙‡ Ìb ≈««∆∆∆

ÓlL ‰ÓLp‰‰h הנקודה והעצם, «¿»»∆¿«»
מסוגל  הנשמה של פנימית, הכי

אפילו  ה'עצמות' את 'לקלוט'

הזה  בעולם למטה, נמצאת כשהנשמה

גשמי. בגוף ומלובשת

Ceez‰ e‰ÊÂ והשייכות הקשר ¿∆«ƒ
‰ÌÈLe¯Èt(הפנימית) ÈL ÔÈa≈¿≈«≈ƒ

‰È‰ ‰Ó 'ÈÂ‰ ¯BÎÊa Ï"p‰««ƒ¿¬»»∆»»
Ô"ep‰ ¯ÒÁL È„ÈŒÏÚc ,'B‚¿«¿≈∆»≈«
˙t¯Á ÔÈÚ e‰fL ‰Èa È¯ÚL«¬≈ƒ»∆∆ƒ¿«∆¿«

CÈ˙eÓÏ‡ חמישים בהעדר כי «¿¿«ƒ
אופנים  בשני באים שהם כפי השערים

למעלה) ומלמטה למטה (מלמעלה

כנ"ל, "אלֿמנה", - מאה ומספרם

‡Ùeb ‰Ê ‰p‰ תחושת עצם עצמו, ƒ≈∆»
‰ŒÏÚaהחיסרון, Le¯ÈÙÏ ‡È·Ó≈ƒ¿≈«««

,·BËŒÌL בני המלמד על זכות ≈
בדרגה  נמצאים שהם בכך ישראל

הנחות  הרוחני מעמדם למרות גבוהה

אמר  שהבעלֿשםֿטוב לעיל (כמובא

ישראל) אהבת בעניין הפשוטים האנשים של שבחם לגבי Ó‰זאת ¯BÎÊ¿«
Ì‰L CÈ‡ ‰‡¯e ‰ËÈa‰ ,‰ÓLpaL ‰"Ó‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpM∆«¬»«¿≈««∆«¿»»«ƒ»¿≈≈∆≈
ÏÈ·La (LÙŒ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ ‡e‰L) ÌLÙ ˙‡ ÌÈÙ¯ÁÓ¿»¿ƒ∆«¿»∆ƒ¿««¿ƒ«∆∆ƒ¿ƒ

e‰ÊÂ ,Ï‡¯NÈ גם ‡‰·˙ ישראל בני של הגדולה מעלתם של זה עניין «¬«ƒ¿»≈¿∆
הפנימי  הביאור הוא נחות במצב e˙kM·בהיותם ‰Ó45‰LÓ LÈ‡‰Â «∆»¿»ƒ…∆

,‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ ¯L‡ Ì„‡‰ ÏkÓ „‡Ó ÂÈÚ"האדם ו"כל »»¿…ƒ…»»»¬∆«¿≈»¬»»
עניו היה רבנו שמשה (Ë¯Ù·eפירושו eÏÈÙ‡46 אלא אפילו רק לא ¬ƒƒ¿»

במיוחד  הייתה שלו הענווה ÁÈLÓc‡אדרבה ‡˙·˜Úc ¯Bc‰Ó (47, ≈«¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
הנחות  החלק והוא הגוף, בסוף הוא שהעקב כשם (הסוף, האחרונים הדורות

וזאת בגוף) ‰Œ˙¯ÈÒnביותר ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ«
Ï"pk Ì‰lL LÙ מעלה שהיא ∆∆∆»∆««

עניו  היה רבנו משה ובגללה נפלאה,

הרמה  שמבחינת אף כלפיהם במיוחד

נעלים  הראשונים הדורות הרי הרוחנית

האחרונים. מהדורות על

˙‡ ‰‡¯e ‰ËÈa‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ»¿≈∆
È‡˜c ,e˙t¯Á שהכוונהÏÚ ∆¿»≈¿»≈«

ÔÎÏÂ ,˙eÏb‰ ÔÓÊהפסוק¯ÓB‡ ¿««»¿»≈≈
את ‰ËÈa‰דווקא ÔBLl‰ ולא «»«ƒ»

כיון  בלבד, "ראה" בלשון מסתפק

,‡˜Âc ˜BÁ¯Ó ‡È‰ ‰Ëa‰L∆«»»ƒ≈»«¿»
CÈ˙eÓÏ‡ ˙t¯Á ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«∆¿««¿¿«ƒ

,Ï"pk עלֿכלֿפנים בחיצוניות כי ««
רחוקים  ישראל בני הגלות שבזמן נראה

ÌÈ‡ˆBiLמאלוקות ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆∆¿ƒ
,CÈ˙eÓÏ‡ ˙t¯Á ÔÈÚÓ≈ƒ¿«∆¿««¿¿«ƒ
לכאורה  השלילי העניין את והופכים

למעליותא יוצאים Ì‚Âשב"אלמנה" ¿«
‰ÓLpaL ‰"Ó‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿«««∆«¿»»
,'‰Óe‡¯' ÏL ÔÙB‡a ‡e‰Lk¿∆¿∆∆¿»
מצב  זהו (כי לכאורה שלילי הוא שגם

ברצונו  אבל בטל האדם שבו נחות

 ֿ "ראו חוץ, כלפי ייראה שלו שהביטול

לעיל, כמבואר ÌÈÚÈbÓe«ƒƒמה",
˙·‰‡ ÏÈ·La LÙŒ˙¯ÈÒÓÏƒ¿ƒ«∆∆ƒ¿ƒ«¬«

,Ï‡¯NÈ המצב שלמרות היינו ƒ¿»≈
גדולה  למעלה זוכים הנחות הרוחני

Ìbמאד Ôk ‰È‰iL ÌÈÏÚBt¬ƒ∆ƒ¿∆≈«
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ של ביחס ƒ¿«¿»¿«»

ישראל לבני «cÓƒ‰הקדושֿברוךֿהוא
‰cÓ „‚k48, אהבת ובזכות ¿∆∆ƒ»

ה' לאהבת זוכים נפש במסירות ישראל

שכתוב  כמו ישראל לבני ‰ÈÂ'במסירות ¯Ó‡ ÌÎ˙‡ Èz·‰‡49, »«¿ƒ∆¿∆»«¬»»
,˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a Y ‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba סוף שהרי «¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»¿«¿ƒ«¿≈

לידי  ובאה בשלימות היא ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא של האהבה סוף

דווקא בגאולה ‰¯·ביטוי ÏL ÂÈ¯ÙÒ ÈL ˙ÏÁ˙‰a ¯‡B·nÎÂ¿«¿»¿«¿»«¿≈¿»»∆»«
('·˜ÚÈÏ ÂÈ¯·c „ÈbÓ'e '‰¯Bz ¯B‡') „Èbn‰ מעלתה גודל אודות ««ƒ»«ƒ¿»»¿«¬…

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



יי epl did dn 'd xekf

ּׁשּכתּוב  מה הּוא 37וזהּו ל הּגדּוּלה, ה' ל ְְְְֶֶַַָָ

נּו"ן  ּבּׁשמים 38ּבגימטרּיא כל ּכי ּכתיב ואחרּֿכ , ְְְְִִִִִַַַַַָָָֹ

נּו"ן  ּבגימטריא ּכל הּוא 38ּובארץ, ל ּכי , ְְְְִִֶַָָָֹ

ויׁש למּטה. מלמעלה הּוא וכל למעלה, ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹמּלמּטה

ערב  (ׁשאתמֹול האריז"ל ּפירּוׁש עם זה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָלקּׁשר

ההילּולא  יֹום היה – חזֹון ׁשּבת ֲִֶַַַָָָָָׁשּבתֿקֹודׁש

הּפסּוק  על ׁשּלֹו, ּתֹורה' ּב'לּקּוטי וּיתעּבר 39ׁשּלֹו) ְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

היה  יׂשראל ׁשחטאּו ׁשּקֹודם למענכם, ּבי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָה'

ׁשער  מּׂשיג והיה הּׁשלימּות, ּבתכלית ְְְְִִֵֶַַַַַָָֹמׁשה

יׂשראל  ּוכׁשחטאּו ּבינה, ׁשערי נּו"ן ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָהּנּו"ן

מאלקים  מעט וּתחּסרהּו מּמּנּו40היה ׁשּנעלם , ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

נאמר  הרי – הסּתּלקּותֹו ּביֹום ּולאחריֿזה ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָהא',

ּבֹו, נּו"ן – נבֹו הר אל מֹואב מערבֹות מׁשה ְְֵֶֶַַַַַָֹוּיעל

וזהּו נׁשמה. ונעׂשה (מׁשה) ּבׁשמֹו הּנּו"ן ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכנס

הּמּגיד  הרב ׁשּכתב מה רּבינּו41ּגם ּדמׁשה ְִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

אבל  ּבינה, ׁשערי מ"ט ּבחּייו הּׂשיג ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָעליוֿהּׁשלֹום

ּוביֹום  למׁשה, אתיהיב לא החמּׁשים ְְְְֲִִִִֶַַַֹֹׁשער

ּגילּוי  ׁשּזהּו החמּׁשים, ׁשער הּׂשיג ְְֲִִִִִִֶֶַַַַהסּתּלקּותֹו

הּנׁשמה  ּבצאת ּכיֿאם להתּגּלֹות יכֹול ְְְְִִִֵֵֶַַָָָׁשאינֹו

הּמבֹואר  עם זה יתאים אי וצריֿעּיּון ְְְִִִִֵֵֶַַַָָמהּגּוף,

החטא  ׁשּלפני להאריז"ל ּתֹורה' מ'לּקּוטי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָלעיל

נׁשמה  אז היה ׁשהרי הּנּו"ן, ׁשער אצלֹו ְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָהיה

אצלֹו ׁשחסר ּדהינּו מנה' 'אל וזהּו ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָּבגּוף.

ּכל  ׁשעם אּלא  ׁשערים, ּדמאה העבֹודה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָׁשלימּות

היתה אֹומרים הּדמיֹון),dpnl`M42זה (ּבכ"ף ְְִֶָָ§©§¨¨ְְִַַ

לחזֹור  ועתיד הּים למדינת ּבעלּה ׁשהל ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָּכאלמנה

ּוראה  הּביטה לנּו, היה מה ה' זכֹור וזהּו ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָאליה.

זה  ואין ,אלמנּותי חרּפת - חרּפתינּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָאת

ח  ּבזה לֹומר חסֿוׁשלֹום ּבני ׁשרֹוצים על ּסרֹון ְְִִֵֶֶַַַָָָ

ענין  לעֹורר  רֹוצים  ׁשעלֿידיֿזה אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָיׂשראל,
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יא.)37 כט, הימיםֿא ועוד.)38דברי ב). (ב, בהקדמה תקו"ז א. רנה, ח"ג זהר כו.)39ראה ג, ו.)40ואתחנן ח, תהלים

ואילך.)41 א יב, א.)42לקו"ת א, איכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ37‡i¯ËÓÈ‚a ‡e‰ EÏ ,‰le„b‰ '‰ EÏ ¿∆«∆»¿«¿»¿¿ƒ«¿ƒ»

Ô"e38) ,20 בגימטרייא וכ"ף 30 בגימטרייא CkŒ¯Á‡Âלמ"ד בהמשך ) ¿««»
זה  Ïkפסוק ,ı¯‡·e ÌÈÓMa ÏÎ Èk ·È˙k גם‡È¯ËÓÈ‚a ¿ƒƒ…«»«ƒ»»∆…¿ƒ«¿¿»

Ô"e38, שעולה מילה פעמיים מזכיר שהפסוק לכך והטעם "לך" כמו

הוא חמישים ‰e‡בגימטרייא EÏ Èkƒ¿
בסדר  הם בינה שערי שהחמישים כפי

‰e‡של ÏÎÂ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿…
באים  בינה שערי שהחמישים כפי

של hÓÏ‰בסדר ‰ÏÚÓÏÓ ולכן ƒ¿«¿»¿«»
העניינים. שני את למנות מקום יש

Le¯Èt ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ≈
·¯Ú ÏBÓ˙‡L) Ï"ÊÈ¯‡‰»¬ƒ«∆∆¿∆∆

ÔBÊÁ ˙aL L„B˜Œ˙aL'ה «»∆«»¬
– ‰‰ÏeÏÈ‡מנחםֿאב ÌBÈ ‰È‰»»«ƒ»

,BlL '‰¯Bz ÈËewÏ'a (BlL∆¿ƒ≈»∆
˜eÒt‰ ÏÚ39Èa '‰ ¯aÚ˙iÂ ««»«ƒ¿«≈ƒ

e‡ËÁL Ì„BwL ,ÌÎÚÓÏ¿««¿∆∆∆∆»¿
˙ÈÏÎ˙a ‰LÓ ‰È‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»…∆¿«¿ƒ
¯ÚL ‚ÈOÓ ‰È‰Â ,˙eÓÈÏM‰«¿≈¿»»«ƒ««
,‰Èa È¯ÚL Ô"e ÏL Ô"ep‰«∆«¬≈ƒ»
‰È‰ Ï‡¯NÈ e‡ËÁLÎe¿∆»¿ƒ¿»≈»»

ÌÈ˜Ï‡Ó ËÚÓ e‰¯qÁzÂ40, «¿«¿≈¿«≈¡…ƒ
,'‡‰ epnÓ ÌÏÚpL השער ∆∆¿«ƒ∆»

שערים  מ"ט רק השיג והוא הראשון

בינה  שערי "חמישים הגמרא: ובלשון

חסר  למשה ניתנו וכולם בעולם נבראו

מעט  ותחסרהו שנאמר אחת,

לאחר ÊŒÈ¯Á‡Ïe‰מאלוקים" ¿«¬≈∆
רבנו  משה זכה לא ימיו כל שבמשך

הנו"ן  Yלשער B˙e˜lzÒ‰ ÌBÈa¿ƒ¿«¿
‰LÓ ÏÚiÂ ¯Ó‡ È¯‰¬≈∆¡««««…∆
Y B· ¯‰ Ï‡ ·‡BÓ ˙B·¯ÚÓ≈«¿»∆«¿

לפרש יש "נבו" המילה Ô"eואת
BÓLa Ô"ep‰ ÒÎpL ,Ba∆ƒ¿««ƒ¿

‰NÚÂ (‰LÓ) נו"ן ללא מ"משה" …∆¿«¬»
‰ÓL נו"ן לכל שזכה היינו נו"ן עם ¿»»

בינה. kL˙·שערי ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»«
„Èbn‰ ·¯‰41eÈa¯ ‰LÓc »«««ƒ¿…∆«≈

ÂÈiÁa ‚ÈO‰ ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ»»«»ƒƒ¿«»
¯ÚL Ï·‡ ,‰Èa È¯ÚL Ë"Ó«¬≈ƒ»¬»««

·È‰È˙‡ ‡Ï ÌÈMÓÁ‰ ניתן לא «¬ƒƒ…ƒ¿¿ƒ
e‰fL ,ÌÈMÓÁ‰ ¯ÚL ‚ÈO‰ B˙e˜lzÒ‰ ÌBÈ·e ,‰LÓÏ¿…∆¿ƒ¿«¿ƒƒ«««¬ƒƒ∆∆
,Ûeb‰Ó ‰ÓLp‰ ˙‡ˆa Ì‡ŒÈk ˙Blb˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈeÏÈbƒ∆≈»¿ƒ¿«ƒƒ¿≈«¿»»≈«

לסבול  מסוגלת לא היא בגוף הנשמה שבעוד מאד נעלה בגילוי מדובר כי

אותו  Ê‰ולהכיל  ÌÈ‡˙È CÈ‡ ÔeiÚŒCÈ¯ˆÂ רבנו שמשה כאן האמור ¿»ƒƒ≈«¿ƒ∆
מהגוף  נפשו צאת לאחר רק בינה שערי מחמישים הנו"ן לשער ÌÚƒזכה

‡ËÁ‰ ÈÙlL Ï"ÊÈ¯‡‰Ï '‰¯Bz ÈËewÏ'Ó ÏÈÚÏ ¯‡B·n‰«¿»¿≈ƒƒ≈»¿»¬ƒ«∆ƒ¿≈«≈¿
BÏˆ‡ ‰È‰רבנו משה ÚL¯אצל »»∆¿««

‰ÓL Ê‡ ‰È‰ È¯‰L ,Ô"ep‰«∆¬≈»»»¿»»
) Ûe‚a מענה מופיע לא זו שאלה ועל ¿

eÈ‰cבמאמר  '‰Ó Ï‡' e‰ÊÂ .(¿∆«»∆¿«¿
˙eÓÈÏL BÏˆ‡ ¯ÒÁL∆»≈∆¿¿≈
,ÌÈ¯ÚL ‰‡Óc ‰„B·Ú‰»¬»¿≈»¿»ƒ
משמעו  "אלֿמנה" הביטוי כאמור,

בני  וכאשר חסר. המאה, שהמנה,

משולים  הם בגלות נמצאים ישראל

בגלות  בהיותם כי "אלֿמנה" לאשה

נמצאים  לא הבינה שערי חמישים

הפירושים  שלפי כשם ואולם אצלם,

כאן  האמורים החסרונות הקודמים,

(ולכן  ולמעליותא לטובה מתפרשים

הגאולה  מבקשת נפרד בלתי חלק הם

כך  לנו"), היה מה ה' "זכור שבפסוק

מבטא  "אלמנה" שאמנם זה לעניין גם

את  ישראל לכנסת (שאין חיסרון

כאמור  Ê‰המאה, Ïk ÌÚL ‡l‡ (∆»∆ƒ»∆
‰˙È‰ ÌÈ¯ÓB‡ 42ּכאלמנה ¿ƒ»¿»ְְַָָ
ÔBÈÓc‰ Û"Îa) אלמנה ולא ¿««ƒ¿

CÏ‰Lהיינו ),ממש  ‰ÓÏ‡k¿«¿»»∆»«
Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚa היא שכרגע «¿»ƒ¿ƒ««»

אבל  מת שבעלה לאלמנה דומה אמנם

ממש  אלמנה איננה דבר של לאמיתו

בחיים  בעלה כי לאלמנה דומה רק אלא

‰ÈÏ‡ ¯BÊÁÏ „È˙ÚÂ מצבם וזה ¿»ƒ«¬≈∆»
לפי  שאמנם בגלות ישראל בני של

זמני  מצב זהו אבל בגלות הם שעה

ולהגאל. לחזור עתידים והם בלבד

e‰ÊÂ הכתוב Ó‰ביאור '‰ ¯BÎÊ ¿∆¿∆
˙‡ ‰‡¯e ‰ËÈa‰ ,eÏ ‰È‰»»»«ƒ»¿≈∆

eÈ˙t¯Á פירוש לפי – למעליותא ∆¿»≈
שהכוונה  ‡CÈ˙eÓÏ,זה ˙t¯Á∆¿««¿¿«ƒ

ÌBÏLÂŒÒÁ ÌÈˆB¯L ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆∆ƒ«¿»
Èa ÏÚ ÔB¯qÁ ‰Êa ¯ÓBÏ«»∆ƒ»«¿≈

,Ï‡¯NÈ שלילי במובן "אלמנה" ƒ¿»≈
BÈ˙¯,חסֿושלום  ‰ÏÚ ÔÈÚ ¯¯BÚÏ ÌÈˆB¯ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‡l‡∆»∆«¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿»«¬∆≈

עם  ישראל בני של 'בעלה'בקשר עם כנסתֿישראל הקדושֿברוךֿהוא,
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וכּמבֹואר  יֹותר, עזבּוני 43נעלה ואּמי אבי ּבענין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָ

יאספני  על 44והוי' קאי עזבּוני ואּמי ּדאבי , ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָ

והוי' הּנה עזבּוני, ׁשהם ועלֿידי ּובינה, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָחכמה

וזה  ,יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו על ּדקאי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָיאספני,

ׁשּלמּטה. הּנׁשמה עצם את ּגם ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹוקח

e‰ÊÂ ּבזכֹור הּנ"ל הּפירּוׁשים ׁשני ּבין הּתּוּו ¿∆ְְִִִֵֵֵַַַַ

הּנּו"ן  ׁשחסר ּדעלֿידי גֹו', היה מה ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָהוי'

זה  הּנה ,אלמנּותי חרּפת ענין ׁשּזהּו ּבינה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשערי

מה  זכֹור הּבעלֿׁשםֿטֹוב, לפירּוׁש מביא ְְִֵֵֵַַַַָּגּופא

ּוראה  הּביטה ׁשּבּנׁשמה, המ"ה עלֿידי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּׁשּנעׂשה

ענין  (ׁשהּוא נפׁשם את מחרפים ׁשהם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָאי

מה  וזהּו יׂשראל, אהבת ּבׁשביל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּמסירתֿנפׁש)

האדם 45ּׁשּכתּוב  מּכל מאד עניו מׁשה והאיׁש ְְִִֶֶָָָָָָָֹֹֹ

(ּובפרט  אפילּו האדמה, ּפני על מהּדֹור 46אׁשר ( ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָ

ּדמׁשיחא  ׁשּלהם 47ּדעקבתא הּמסירתֿנפׁש מּפני , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

על  ּדקאי חרּפתנּו, את ּוראה הּביטה וזהּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכּנ"ל.

ׁשהּבטה  הּביטה, הּלׁשֹון אֹומר ולכן הּגלּות, ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָזמן

אלמנּותי חרּפת ענין ׁשהּוא ּדוקא, מרחֹוק ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָהיא

חרּפת  מענין ׁשּיֹוצאים ּדעלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַּכּנ"ל,

ּכׁשהּוא  ׁשּבּנׁשמה המ"ה מענין וגם ,ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָאלמנּותי

למסירתֿנפׁש ּומּגיעים 'ראּומה', ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶַַָּבאֹופן

ּגם  ּכן ׁשּיהיה ּפֹועלים יׂשראל, אהבת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָּבׁשביל

מּדה  ּכנגד מּדה למּטה אהבּתי 48מּלמעלה , ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

הוי' אמר והּׁשלימה 49אתכם האמּתית ּבּגאּולה , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשני  ּבהתחלת וכּמבֹואר הּׁשלימּות, ּבתכלית –ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָ

ּו'מּגיד  ּתֹורה' ('אֹור הּמּגיד הרב ׁשל ְִִֶַַַַָָָָספריו

את  הּמצמצם האב ּכמׁשל ׁשּזהּו ליעקב') ְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּדבריו
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א.)43 סז, שובה לשבת דרושים י.)44לקו"ת כז, ג.)45תהלים יב, תס"ד.)46בהעלותך ע' עטר"ת סה"מ תו"א )47ראה

וש"נ. ואילך. 298 ס"ע תרצ"ז א. נב, וש"נ.)48שמות ב. קה, שבת הגמ' ב.)49לשון א, מלאכי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯‡B·nÎÂ43 החסידות בפסוק ÔÈÚaבתורת הפנימי Èn‡Âהפירוש È·‡ ¿«¿»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ

ÈÙÒ‡È 'ÈÂ‰Â Èe·ÊÚ44È‡˜ Èe·ÊÚ Èn‡Â È·‡c ÏÚמכוון , ¬»ƒ«¬»»««¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¬»ƒ»≈«
,Èe·ÊÚ Ì‰L È„ÈŒÏÚÂ ,‰È·e ‰ÓÎÁ,חיסרון יש כאשר דווקא »¿»ƒ»¿«¿≈∆≈¬»ƒ

התהוות  אופן כי ואם לאב (שנמשלו הבינה ואור החכמה אור של לכאורה,

שבלב  במידות הרגש ו'הולדת'

שהיא  שהחכמה, ידי על הוא מהמוחין

מתחברת  לאב ונמשלה הרעיון נקודת

ונמשלה  הרעיון פרטי שהיא הבינה עם

את  ה'מולידה' היא והבינה לאם,

הבנים" "אם נקראת היא ולכן )המידות
ÏÚ È‡˜c ,ÈÙÒ‡È 'ÈÂ‰Â ‰p‰ƒ≈«¬»»««¿≈ƒ¿»≈«
,C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ«¿«ƒ¿»≈
ובעצמו  בכבודו הקדושֿברוךֿהוא

ומאיר  ו'בינה') מ'חכמה' (שלמעלה

והבינה  החכמה שבו במצב גם ומתגלה

מאירות  ה'עצמות'ÊÂ‰לא גילוי ¿∆
Á˜BÏ'תופס'ÌˆÚ ˙‡ Ìb ≈««∆∆∆

ÓlL ‰ÓLp‰‰h הנקודה והעצם, «¿»»∆¿«»
מסוגל  הנשמה של פנימית, הכי

אפילו  ה'עצמות' את 'לקלוט'

הזה  בעולם למטה, נמצאת כשהנשמה

גשמי. בגוף ומלובשת

Ceez‰ e‰ÊÂ והשייכות הקשר ¿∆«ƒ
‰ÌÈLe¯Èt(הפנימית) ÈL ÔÈa≈¿≈«≈ƒ

‰È‰ ‰Ó 'ÈÂ‰ ¯BÎÊa Ï"p‰««ƒ¿¬»»∆»»
Ô"ep‰ ¯ÒÁL È„ÈŒÏÚc ,'B‚¿«¿≈∆»≈«
˙t¯Á ÔÈÚ e‰fL ‰Èa È¯ÚL«¬≈ƒ»∆∆ƒ¿«∆¿«

CÈ˙eÓÏ‡ חמישים בהעדר כי «¿¿«ƒ
אופנים  בשני באים שהם כפי השערים

למעלה) ומלמטה למטה (מלמעלה

כנ"ל, "אלֿמנה", - מאה ומספרם

‡Ùeb ‰Ê ‰p‰ תחושת עצם עצמו, ƒ≈∆»
‰ŒÏÚaהחיסרון, Le¯ÈÙÏ ‡È·Ó≈ƒ¿≈«««

,·BËŒÌL בני המלמד על זכות ≈
בדרגה  נמצאים שהם בכך ישראל

הנחות  הרוחני מעמדם למרות גבוהה

אמר  שהבעלֿשםֿטוב לעיל (כמובא

ישראל) אהבת בעניין הפשוטים האנשים של שבחם לגבי Ó‰זאת ¯BÎÊ¿«
Ì‰L CÈ‡ ‰‡¯e ‰ËÈa‰ ,‰ÓLpaL ‰"Ó‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpM∆«¬»«¿≈««∆«¿»»«ƒ»¿≈≈∆≈
ÏÈ·La (LÙŒ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ ‡e‰L) ÌLÙ ˙‡ ÌÈÙ¯ÁÓ¿»¿ƒ∆«¿»∆ƒ¿««¿ƒ«∆∆ƒ¿ƒ

e‰ÊÂ ,Ï‡¯NÈ גם ‡‰·˙ ישראל בני של הגדולה מעלתם של זה עניין «¬«ƒ¿»≈¿∆
הפנימי  הביאור הוא נחות במצב e˙kM·בהיותם ‰Ó45‰LÓ LÈ‡‰Â «∆»¿»ƒ…∆

,‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ ¯L‡ Ì„‡‰ ÏkÓ „‡Ó ÂÈÚ"האדם ו"כל »»¿…ƒ…»»»¬∆«¿≈»¬»»
עניו היה רבנו שמשה (Ë¯Ù·eפירושו eÏÈÙ‡46 אלא אפילו רק לא ¬ƒƒ¿»

במיוחד  הייתה שלו הענווה ÁÈLÓc‡אדרבה ‡˙·˜Úc ¯Bc‰Ó (47, ≈«¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
הנחות  החלק והוא הגוף, בסוף הוא שהעקב כשם (הסוף, האחרונים הדורות

וזאת בגוף) ‰Œ˙¯ÈÒnביותר ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ«
Ï"pk Ì‰lL LÙ מעלה שהיא ∆∆∆»∆««

עניו  היה רבנו משה ובגללה נפלאה,

הרמה  שמבחינת אף כלפיהם במיוחד

נעלים  הראשונים הדורות הרי הרוחנית

האחרונים. מהדורות על

˙‡ ‰‡¯e ‰ËÈa‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ»¿≈∆
È‡˜c ,e˙t¯Á שהכוונהÏÚ ∆¿»≈¿»≈«

ÔÎÏÂ ,˙eÏb‰ ÔÓÊהפסוק¯ÓB‡ ¿««»¿»≈≈
את ‰ËÈa‰דווקא ÔBLl‰ ולא «»«ƒ»

כיון  בלבד, "ראה" בלשון מסתפק

,‡˜Âc ˜BÁ¯Ó ‡È‰ ‰Ëa‰L∆«»»ƒ≈»«¿»
CÈ˙eÓÏ‡ ˙t¯Á ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«∆¿««¿¿«ƒ

,Ï"pk עלֿכלֿפנים בחיצוניות כי ««
רחוקים  ישראל בני הגלות שבזמן נראה

ÌÈ‡ˆBiLמאלוקות ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆∆¿ƒ
,CÈ˙eÓÏ‡ ˙t¯Á ÔÈÚÓ≈ƒ¿«∆¿««¿¿«ƒ
לכאורה  השלילי העניין את והופכים

למעליותא יוצאים Ì‚Âשב"אלמנה" ¿«
‰ÓLpaL ‰"Ó‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿«««∆«¿»»
,'‰Óe‡¯' ÏL ÔÙB‡a ‡e‰Lk¿∆¿∆∆¿»
מצב  זהו (כי לכאורה שלילי הוא שגם

ברצונו  אבל בטל האדם שבו נחות

 ֿ "ראו חוץ, כלפי ייראה שלו שהביטול

לעיל, כמבואר ÌÈÚÈbÓe«ƒƒמה",
˙·‰‡ ÏÈ·La LÙŒ˙¯ÈÒÓÏƒ¿ƒ«∆∆ƒ¿ƒ«¬«

,Ï‡¯NÈ המצב שלמרות היינו ƒ¿»≈
גדולה  למעלה זוכים הנחות הרוחני

Ìbמאד Ôk ‰È‰iL ÌÈÏÚBt¬ƒ∆ƒ¿∆≈«
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ של ביחס ƒ¿«¿»¿«»

ישראל לבני «cÓƒ‰הקדושֿברוךֿהוא
‰cÓ „‚k48, אהבת ובזכות ¿∆∆ƒ»

ה' לאהבת זוכים נפש במסירות ישראל

שכתוב  כמו ישראל לבני ‰ÈÂ'במסירות ¯Ó‡ ÌÎ˙‡ Èz·‰‡49, »«¿ƒ∆¿∆»«¬»»
,˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a Y ‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba סוף שהרי «¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»¿«¿ƒ«¿≈

לידי  ובאה בשלימות היא ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא של האהבה סוף

דווקא בגאולה ‰¯·ביטוי ÏL ÂÈ¯ÙÒ ÈL ˙ÏÁ˙‰a ¯‡B·nÎÂ¿«¿»¿«¿»«¿≈¿»»∆»«
('·˜ÚÈÏ ÂÈ¯·c „ÈbÓ'e '‰¯Bz ¯B‡') „Èbn‰ מעלתה גודל אודות ««ƒ»«ƒ¿»»¿«¬…
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eplיב did dn 'd xekf

צרי ׁשאינֹו ּדהינּו הּקטן, ּבנֹו ּבׁשביל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָעצמֹו

עכׁשו  ׁשהּוא ּבאֹופן אּלא הּבן, ׁשּיגּדל עד ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָלחּכֹות

ׁשּתהיה  ּדהינּו אֹופּנֹו, ּכפי אליו מתּגּלה הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהרי

מּיד, ׁשל ּבאֹופן – והּׁשלימה האמיתית ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָהּגאּולה

מּבית  איׁש ויקּום ּכּנ"ל, לחּכֹות צרי ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּכיון

ּבית  ויבנה וינּצח, ה' מלחמת וילחֹום כּו', ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָּדוד

יׂשראל  נדחי ויקּבץ ּבמקֹומֹו, ּומלאה 50הּמקּדׁש , ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ
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בני  שאמנם הכוונה ובנמשל כעת,

הרוחני  ומצבם בגלות נמצאים ישראל

זה  מצב מתוך זאת ובכל ב'קטנות' הוא

ה' אהבת להתגלות זוכים הם גופא

È‰zL‰בשלימות, eÈ‰c¿«¿∆ƒ¿∆
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ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰51 כשם ¬»»««ƒ«»¿«ƒ
הים  קרקעית כל את מכסים הים שמי

כך  ממים, ופנוי ריק מקום להשאיר בלי

תהיה  האלוקות התגלות המשיח בימות

את  תמלא ה' את שהדעה כזו במידה
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.p"yz'd oefg zay ,mixac t"y zegiyn .c"qa
דלעתיד"‡. המקדש לכאו"א שמראין מחזה, "לשון – חזון" ד"שבת הפירוש .1ידוע

להבין  :2וצריך

הוא זה מחזה jtidפירוש ישעי'", "חזון ההפטורה התחלת ע"ש – חזון" ד"שבת הפשוט הפירוש
של בענינים dngpdהנבואה jtid תלתא" נקראות המצרים" ד"בין השבתות דג' שההפטורות בכך (כמודגש

`zeprxetc"3"דנחמתא "שבע שלאח"ז, בשבת מתחיל הנחמה וענין מה"3, בתכלית היפך – (dfgn"
לכאו"א cizrlcש"מראין ycwnd'ראי היא השלישי ביהמ"ק ראיית  שהרי ,"dngpd zenilya!?

ד"שבע  בזמן (לכאורה) צ"ל הי' דלעתיד" המקדש לכאו"א ש"מראין ה"מחזה" קצת: אחר בסגנון
ובשבת mingpnykדנחמתא", דפורענותא", ד"תלתא בזמן שדוקא זה ואיך ביהמ"ק, חורבן על בנ"י את

באב  תשעה בו שחל לשבוע נכנסים שממנה החורבן)4השלישית, המקדש 5(זמן לכאו"א "מראין –
דלעתיד"?!

עלי'·. צורך היא שירידה הכלל ע"פ  – בזה :6והביאור
(כשלעצמה) ומטבע ירידה הטוב, עצם הוא שהקב"ה דכיון הקב"ה, של בעולמו מקום לה אין –

להיטיב  הירידה,7הטוב ותכלית שכוונת ועכצ"ל, הטוב. היפך ירידה, של ענין בעולמו שיהי' יתכן לא ,
שמהותה  נמצא, והתכלית, הכוונה היא דבר בכל שהעיקר וכיון ביותר, גדולה עלי' תהי' שעי"ז כדי היא,

– היא הירידה העלי'.ilrd'של של ושלב התחלה היא עצמה שהירידה היינו, ידה, על שבאה

ד"תלתא  השלישית בשבת דלעתיד" המקדש לכאו"א ש"מראין ב"מחזה" גם מודגש זה וענין
הוא  באב) לתשעה הסמוכה בשבת (דהתחלתו החורבן דירידת האמיתי שהתוכן כיון – דפורענותא"

alye dlgzd.דלעתיד דהמקדש העלי' של

מספיק:‚. אינו זה ביאור אבל,
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ע"י  אלא להיות יכולה אינה דלעתיד דהמקדש שהעלי' ובנדו"ד, שלאח"ז, העלי' בשביל בירידה צורך
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בפרשת „. לעולם היא חזון ששבת – השבוע לפרשת חזון דשבת והשייכות הקשר בהקדם ויובן
הדברים" :10"אלה

ד" הדיוק וי `dlבביאור (ולא ישראל" כל אל משה דבר אשר וכיו"ב)הדברים ישראל, כל אל משה דבר
הספרים  ד' שכולל תורה", "משנה ישראל", כל אל משה דבר אשר ש"הדברים מרומז שבזה לומר, יש –
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בשוה"ג.1) – א'צג ע' ח"ב נ"ך אוה"ת
ואילך.2) 608 ע' ח"ב תשמ"ט סה"ש גם ראה – לקמן בהבא
תכח.3) סו"ס או"ח טושו"ע
יותר 4) חמורים באב* תשעה בו שחל בשבוע האבילות ודיני

או"ח  (טושו"ע אב שמר"ח והימים השבועות ג' ימי משאר
ואילך). ס"ג סתקנ"א

חל 5) שבת  שמוצאי – זו שנה בקביעות יתירה ובהדגשה
א). כט, (תענית להיכל נכרים נכנסו שבו באב**, בשבעה

משיחות 6) (קונטרס שלפנ"ז בהתוועדות בארוכה כמשנ"ת

ואילך). ס"ב מטו"מ ש"פ
וראה 7) ד. ע' תשכ"ה) (קה"ת לאדהאמ"צ אחד אתה ד"ה

וש"נ. בהערה. 334 ע' חכ"ד לקו"ש
ללא 8) גם אפשרית שבערך עלי' כי, דוקא, בערך שלא בעלי'

(ראה  בקודש" ש"מעלין קדושה עניני בכל כהסדר ירידה, הקדמת
ס"ד). הנ"ל קונטרס

א.9) יב, ישעי'
ולא 10) הדברים", "אלה – ספרים בכמה שנקראת כפי

סתם. "דברים"

.reay ± o`k eheyty s` .a`a dryz ea lgy zay `xwpy xirdle (*
.gqt e"ca `le ,(a`a dryz lg gqtc '` meia) z"` oniqdk ,zayd meia lg epi` a`a dray ik ,a`a drayl zixyt` ikd zekinqa (**

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד תמוז, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר פנחס שי' הכהן פלאי

שלום וברכה!

במענה למכתבו, בטח יודע כ' כי אינני משתתף במשאלים במכ"ע.

הנני משתמש בהזדמנות זו להביע סיפוק הרוחני שהי' לי כשבקרני בעתו הרב דולגין שי' מלוס 

כמה  ועד  שם  לכ'  שהיתה  הטובה  ההשפעה  דבר  על  לי  וסיפר  בראנדייס,  במחנה  שם  והוא  אנג'לס 

ובפרט אשר כל צעיר הוא משפיע  נתרשמו מביקורו. לכן תקותי שכ' עומד בקישור עם המושפעים, 

ככה  פעמים  כמה  נכפלת  כעת  בעניניו  כל הטבה  ולכן  בישראל,  בית  בונה  יהי'  הוא אשר  וברי  בכוח 

בעתיד.

כ"ק  של  הגאולה  ימי  תמוז,  י"ב-י"ג  ערב  ו'  מיום  פא"פ  בחוברת  דוקא  אשר  לפלא 

האלה.  הימים  זכרון  בה  נעדר  לכ',  ידועה  בטח  ההם  הימים  פרשת  אשר  אדמו"ר,  מו"ח 

ויש  היום,  עד  ניכר  שרישומם  כאלו  במאורעות  מעונינים  מהקוראים  רבים  בטח  והרי 

הרי  כאלו,  בענינים  מתענינים  אינם  עדיין  עתה  לעת  אשר  אלו  שאדרבה,  ג"כ  לומר  מקום 

שמצבו  בחליו,  מכיר  שאינו  מחולה  המשל  וכידוע  יותר,  חשובה  עד"ז  ההודעה  בשבילם 

אנוש עי"ז יותר.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.

נעם לי לראות את חותנו שי' בהתועדות די"ג תמוז, ובטח מסר לכ' פ"ש ממני.



יג epl did dn 'd xekf

צרי ׁשאינֹו ּדהינּו הּקטן, ּבנֹו ּבׁשביל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָעצמֹו

עכׁשו  ׁשהּוא ּבאֹופן אּלא הּבן, ׁשּיגּדל עד ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָלחּכֹות

ׁשּתהיה  ּדהינּו אֹופּנֹו, ּכפי אליו מתּגּלה הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהרי

מּיד, ׁשל ּבאֹופן – והּׁשלימה האמיתית ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָהּגאּולה

מּבית  איׁש ויקּום ּכּנ"ל, לחּכֹות צרי ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּכיון

ּבית  ויבנה וינּצח, ה' מלחמת וילחֹום כּו', ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָּדוד

יׂשראל  נדחי ויקּבץ ּבמקֹומֹו, ּומלאה 50הּמקּדׁש , ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ
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ד"תלתא  השלישית בשבת דלעתיד" המקדש לכאו"א ש"מראין ב"מחזה" גם מודגש זה וענין
הוא  באב) לתשעה הסמוכה בשבת (דהתחלתו החורבן דירידת האמיתי שהתוכן כיון – דפורענותא"

alye dlgzd.דלעתיד דהמקדש העלי' של

מספיק:‚. אינו זה ביאור אבל,
הם כשלעצמם ועלי' שירידה באה miiktdכיון שעלי' בעולם הסדר הקב"ה שקבע מפני ורק זמ"ז,

ירידה  נעשה8לאחרי ,gxkdמצד)iccv xac) הירידה בהקדמת שהירידה liayaלכאורה) זה אין – העלי')
עלי'. של ושלב התחלה היא עצמה

שיהי' ככה ה' עשה למה דלכאורה, עלי', צורך דירידה גופא בהכלל ביאור שצריך – עיקר וג"ז ועוד
ע"י  אלא להיות יכולה אינה דלעתיד דהמקדש שהעלי' ובנדו"ד, שלאח"ז, העלי' בשביל בירידה צורך

"אודך  לבוא לעתיד יאמרו כך, כדי ועד ביהמ"ק, דחורבן הירידה בי"?!9הקדמת אנפת כי ה'

בפרשת „. לעולם היא חזון ששבת – השבוע לפרשת חזון דשבת והשייכות הקשר בהקדם ויובן
הדברים" :10"אלה

ד" הדיוק וי `dlבביאור (ולא ישראל" כל אל משה דבר אשר וכיו"ב)הדברים ישראל, כל אל משה דבר
הספרים  ד' שכולל תורה", "משנה ישראל", כל אל משה דבר אשר ש"הדברים מרומז שבזה לומר, יש –
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בשוה"ג.1) – א'צג ע' ח"ב נ"ך אוה"ת
ואילך.2) 608 ע' ח"ב תשמ"ט סה"ש גם ראה – לקמן בהבא
תכח.3) סו"ס או"ח טושו"ע
יותר 4) חמורים באב* תשעה בו שחל בשבוע האבילות ודיני

או"ח  (טושו"ע אב שמר"ח והימים השבועות ג' ימי משאר
ואילך). ס"ג סתקנ"א

חל 5) שבת  שמוצאי – זו שנה בקביעות יתירה ובהדגשה
א). כט, (תענית להיכל נכרים נכנסו שבו באב**, בשבעה

משיחות 6) (קונטרס שלפנ"ז בהתוועדות בארוכה כמשנ"ת

ואילך). ס"ב מטו"מ ש"פ
וראה 7) ד. ע' תשכ"ה) (קה"ת לאדהאמ"צ אחד אתה ד"ה

וש"נ. בהערה. 334 ע' חכ"ד לקו"ש
ללא 8) גם אפשרית שבערך עלי' כי, דוקא, בערך שלא בעלי'

(ראה  בקודש" ש"מעלין קדושה עניני בכל כהסדר ירידה, הקדמת
ס"ד). הנ"ל קונטרס

א.9) יב, ישעי'
ולא 10) הדברים", "אלה – ספרים בכמה שנקראת כפי

סתם. "דברים"

.reay ± o`k eheyty s` .a`a dryz ea lgy zay `xwpy xirdle (*
.gqt e"ca `le ,(a`a dryz lg gqtc '` meia) z"` oniqdk ,zayd meia lg epi` a`a dray ik ,a`a drayl zixyt` ikd zekinqa (**



p"yz'dיד oefg zay ,mixac t"y zegiyn

ד" באופן צ"ל כולה, התורה כל דכאו"א `dlשלפניו, התורה שלימוד היינו, אלה, ואומר באצבעו מראה ,"
" ואומר באצבעו שמראה באופן צ"ל הזמנים בכל dynמישראל xac xy` mixacd dl`שומע כאילו ,"meid

מארז"ל  ע"ד רבינו, חדשים"11ממשה בעיניך יהיו יום .12"בכל

בזה: והענין

דמתןֿתורה meiהחידוש lka13 הוה לשון התורה" "נותן – יום כל שבהתחלת התורה בברכת ,14מודגש
האדם נעשה יום ש"בכל י"ל, והטעם מחדש. תורה מתן נעשה יום dycgשבכל 'ixa"15 שבלילה (לאחרי

ורגועה)" (חדשה לו מחזיר והקב"ה (עיפה) נשמתו וקבלת 16"מפקיד תורה מתן אצלו להיות צריך ,(
.ycgn17התורה

שבכל  ככה ה' עשה למה – עלי') צורך ירידה בענין דלעיל השאלה (ע"ד שאלה נשאלת זה ובענין
שנעשה כיון מחדש התורה בנתינת צורך יהי' zrcdיום gqide wqtdע"י התורה :dpiydמלימוד

קוני" את לשמש אלא נבראתי לא ש"אני שבריא 18כיון "לשמש , אלא אינה קיומו זמן משך כל האדם ת
אדם" קרויין ("אתם האדם את הקב"ה ברא למה – המצוות) וקיום התורה לימוד (ע"י קוני" ע"ש 19את ,

לעליון  לישון 20אדמה מוכרח לזמן שמזמן באופן בניֿאדם 21) של ככולם רובם אצל הרגיל שהסדר ועד ,
שעות" "שמונה ועד שעות, כמה יום בכל בפסוק 22שישנים שמונה)`f"ישנתי23(כמרומז (בגימטריא

לי" להיות24ינוח מוכרח שעי"ז ,(zery dnk ly wqtd25 לימוד ע"י קונו את לשמש בריאתו תכלית במילוי
המצוות?!26התורה  וקיום

חז"ל  שאמרו מלמעלה"27וזה חיים לו ושואבת עולה היא ישן שאדם בשעה . . הזו –28ש"הנשמה
מבאר זה אין אבל האדם, בבריאת הקב"ה שקבע הסדר באופן mrhdה"ז האדם את הקב"ה ברא למה

חיים ולשאוב לעלות תצטרך האדם dlrnlnשנשמתו את לברוא הקב"ה של שביכלתו בודאי הרי ,29
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ועוד.11) טז. כו, תבוא יג. יא, עקב א. יט, יתרו פרש"י ראה
הד"ה 12) (לאחרי  השבוע דפרשת בלקו"ת מההתחלה להעיר

והי  כתיב "הנה – בצדקה) ושבי' תפדה במשפט הדברים ציון ו
יהיו  יום בכל כי יום, כל על קאי פי' היום, מצוך אנכי אשר האלה
והשייכות  הקשר גם מרומז שבזה י"ל ואולי כחדשים". בעיניך
(הדברים)" ש"אלה* כיון – הדברים" "אלה הפרשה, להתחלת

(כבפנים). חדשים בעיניך יהיו יום דבכל הענין עם קשור
לכך 13) נוסף שלפניו, היום לגבי זה דיום החידוש כלומר,

באופן  הוא עצמו זה שביום והרגעים השעות כל במשך שהלימוד
ושונה  קורא הקב"ה ושונה הקורא ש"כל דכיון חידוש, של
כמו  התורה דברי הקב"ה אומר ממש זה שברגע נמצא, כנגדו",

ג). סח, ב. סז, יתרו תו"א (ראה סיני הר במעמד
ובכ"מ.14) ג. פא, סוכות דרושי א. כג, תזריע לקו"ת
רס"ו.15) או"ח אדה"ז שו"ע
ס"ו.16) סמ"ו רס"ד. שם
לברך 17) א"צ . . הלילה כל ניעור הי' "אם דעות לכמה ולכן,

מללמוד". דעתו הסיח שלא זמן כל היום כשיאור התורה) (ברכת
שנוהגין  השחר ברכות שאר "כמו ה"ז לברך, שצריך להדעות וגם
ס"ז). סמ"ז או"ח אדה"ז (שו"ע בהן" נתחייב שלא אע"פ לברך

ח"ג 18) מלוקט סה"מ וראה קידושין. מס' סוף וברייתא משנה
וש"נ. קפו. ע'

רע"א.19) סא, יבמות
ועוד.20) רע"א. ג, של"ה ראה
וישן 21) אותו מכין ימים ג' אישן שלא ש"שבועה ועד

שהוא  אבן של העמוד על כנשבע . . לשוא "נשבע כי לאלתר",
א  נג, (סוכה אפשר" שאי דבר על נשבע זה שאף זהב, של

ובפרש"י).
ה"ד.22) פ"ד דיעות הל' רמב"ם
יב.23) ג, איוב
ועוד.24) סרל"ח. או"ח מג"א
("איין 25) הפנה מלשון "שעה" גם אחת, שעה שאפילו אף

(אבות  חז"ל שאמרו ועד קונו, את לשמש כדי לנצל צריך קער"),
מכל  בעוה"ז טובים ומעשים בתשובה אחת שעה "יפה מי"ז) פ"ד

העוה"ב". חיי
ונתינה 26) במסירה התורה בלימוד שהעוסקים שמצינו ואף

מגלים  שלפעמים ועד השינה, בעת תורה עניני להם שיגלו זוכים
ביום  לימודם ע"י להשיג יכולים היו שלא יותר נעלים ענינים להם
(והסדר  הענין עיקר הרי, – וש"נ) .1026 ע' ח"ד לקו"ש (ראה
כפשוטו  התורה בלימוד היגיעה הוא התורה דלימוד הרגיל)

כפשוט. ער), שהוא (בשעה
ט.27) פי"ד, ב"ר
מזונו 28) והוא וישן שוכב "אדם פי"ב: פרדר"א וראה

ובפי' לי", ינוח ישנתי אז שנאמר לו, ומנוחה לו וחיים ורפואתו
כו'". השינה אחר הגוף בריאות חיי כח מתחדש "לכן הרד"ל:

האדם 29) והתהוות בריאת חידוש צ"ל שבלאה"כ ובפרט
הבעש"ט  (כתורת רגע בכל המוחלט ואפס מאין כולה) (והבריאה
מאין  שהבריאה אלא עוד ולא שעהיוה"א), בהתחלת שנתבארה
הוא  שמציאותו ב"ה המאציל של ועצמותו מ"מהותו היא ליש
לבדו  הוא ולכן ח"ו, לו שקדמה עילה מאיזה עלול ואינו מעצמותו
(אגה"ק  כו'" ממש המוחלט ואפס מאין יש לברוא ויכלתו בכחו

כלל. הגבלות בזה שאין בודאי הרי – ס"כ)

`id "miycgk jipira eidi mei lka" l"fg zyxcy s` ,"meid jevn ikp` xy` dl`d mixacd eide" weqtd `iadl wiicny wznei f"tre (*
devn ikp` xy` izeevn l` ernyz reny m` 'ide" ,(my exzi) "ipiq xacn e`a dfd meia" :enk ,"dl`" oeyld mda xn`p `ly miweqta (mb)

.(my awr) "meid mkz`

p"yz'd oefg zay ,mixac t"y zegiyn

בהיותו התוקף, בכל בגופו נמצאת שנשמתו בשעה תהי' החיים ששאיבת שינה xrבאופן של הפסק ללא ,
החיות  עיקר דחיותא"30שמסתלק "קיסטא רק ע"י31ונשאר החיות בהמשכת כן נעשה שהיא dniyp(והרי

הפסק  ישן 32ללא ובין ער בין והלילה, היום במשך ורגע רגע בכל צורך33, יהי' לא ובמילא ,(wqtda
המצוות  וקיום התורה לימוד ע"י קונו את לשמש בריאתו תכלית במילוי שעות) כמה של הפסק .34(ובפרט

בזה:‰. הביאור לומר ויש
כולה  הבריאה ושלימות (גמר האדם בריאת לפעול35תכלית היא (zenilye ielir,כולה הבריאה בכל

טוב" כי אלקים ש"וירא באופן היא הקב"ה ע"י שהבריאה לעשות"36דאף אלקים "ברא מ"מ, ,37,
שיתוסף38"לתקן" כדי ,yecig"בראשית במעשה להקב"ה "שותף שנעשה האדם, עבודת .39ע"י

ופועל בעולם, קדושה שממשיך התומ"צ, קיום ע"י נעשה זה dnxdeוחידוש ielir– העולם בטבע
לעליונים" יעלו "תחתונים תורה: דמתן להחידוש בנוגע חז"ל הקב"ה 40כלשון ע"י בריאתו שמצד היינו, ,

נסי" ד"ארים לאופן ועד לעליונים", "עולה ה"ה תומ"צ מקיים שהאדם ועי"ז "תחתון", "כמו 41ה"ה ,
ההרים" על הר 42הנס לגבי גם והרמה נס ובדוגמת43, ע"ד מישור), ממקום שב"נס"yecigd(שלמעלה

"טבע" .44לגבי

כמו  אצלו שנעשית עד מסויימת בעבודה עצמו את שמרגיל שלאחרי – גופא האדם בעבודת ועד"ז
rah45להוסיף צריך ,yecig בתניא כמבואר ("נס"), מרגילותו שלמעלה באופן שבין 46בעבודתו בהחילוק

עבדו" לא ל"אשר אלקים" עבדו 47"עובד ולא ואחד, פעמים מאה פרקו ששונה מי היינו אלקים ש"עובד ,
לבד" פעמים מאה פרקו ששונה מי שהורגל 48היינו הרגילות על היתרה ואחת המאה הפעם "זאת כי, ,

" האדם צריך זה (שבשביל zelibxdמנעוריו rah zepyl להיות . . גביהן על ועולה כולן כנגד שקולה ("
אלקים". עובד נקרא

.Â" האדם נעשה יום ש"בכל החידוש בכללות גם מודגש זה dycgוענין 'ixa שע"י ההפסק לאחרי "
dpiyd:

מצד  המוכרח הפסק ללא היא המצוות וקיום התורה לימוד ע"י לקונו בשימוש האדם עבודת כאשר
כך כל בהדגשה ניכר לא – דשינה) ההפסק (כמו הבריאה באופןyecigdטבע להיותה .icinzשבעבודתו,

ה"ה רגילותו, על בהוספה היא זה ברגע העבודה כאשר שגם אלא עוד `cgולא jynda(הפסק (ללא
התמידית. עבודתו לכללות

– חדשה" "ברי' נעשה ולמחרת לישון צריך יום שבכל באופן האדם לבריאת טעם לבאר יש ועפ"ז
yecigdכדי yibcdl להיותשבעב מוכרח הקב"ה) ע"י שנברא (כפי הבריאה טבע שמצד שאף wqtdודתו,
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ב).30) נז, (ברכות במיתה מששים אחד היא ששינה ועד
א.31) פג, זח"א ראה

זו 3)2 קלה שעה (שיעור הוא מת קלה לשעה – נשימה ובלא
סחֿע. סי' לאה"ע צ"צ שו"צ סל"ב. סי"ז אה"ע שו"ע נ"כ ראה –

סק"ח). כ' אות כללים שד"ח
נשמתו 33) ישן שאדם "בשעה (ובפרש"י): שם ב"ר ראה

כל  על "(לכך) ומסיים וימות", יצטנן שלא הגוף את מחממת
לבורא". לקלס צריך נושם שאדם ונשימה נשימה

"אם 34) לשינה, שזקוק באופן האדם שנברא שלאחרי ואף
עבודה  שלו שינה . . גופו וינוח עליו דעתו שתנוח כדי לדעת ישן
דרכיך  בכל . . שמים לשם יהיו מעשיך כל . . הוא ברוך למקום
העבודה  למעלת דומה זה אין – ספ"ג) דעות הל' (רמב"ם דעהו"
בשעות  אצלו להיות יכולה שהיתה המצוות וקיום התורה דלימוד
בהם. ער והי' לשינה זקוק יהי' שלא באופן נברא הי' אילו אלו,

שיכנס 35) "כדי בראשית למעשה הששי ביום נברא שלכן
ובפרש"י). א לח, (סנהדרים מוכן" הכל "שימצא מיד", לסעודה

ועוד.36) יו"ד. א, בראשית
ג.37) ב, שם

ובפרש"י.38) ו פי"א, ב"ר ראה
ע'39) ח"י לקו"ש וראה וש"נ. רע"ב. קיט, שבת – חז"ל ל'

וש"נ. .27 הערה 74
ועוד.40) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
כב.41) מט, ישעי'
(42– יז) ל, (שם הכתוב לשון (ע"פ א עג, להצ"צ סהמ"צ

הגבעה"). על "כנס
בו 43) שהיתה שאף המורי', הר כמו דקדושה, הר גם כולל

הל' רמב"ם (ראה כולה הארץ לגבי (קדושה) יתירה מעלה
של  עבודתם ע"י יותר גדול עילוי בו נעשה רפ"ב), ביהב"ח

המורי'. הר גבי על ביהמ"ק בבניית ישראל
בפעם 44) הדבר שנתחדש הוא הנס "ענין סרנ"ו: כש"ט ראה

כו'". הטבע על הראשון
מארז"ל 45) סה"ד וע"ד פ"ב ברכות (ירושלמי כרע" "מנפשי'

ועוד). סע"ב. קיח, שבת בתוס' הובא –
טו.46) פרק
יח.47) ג, מלאכי
ב.48) ט, חגיגה
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ד" באופן צ"ל כולה, התורה כל דכאו"א `dlשלפניו, התורה שלימוד היינו, אלה, ואומר באצבעו מראה ,"
" ואומר באצבעו שמראה באופן צ"ל הזמנים בכל dynמישראל xac xy` mixacd dl`שומע כאילו ,"meid

מארז"ל  ע"ד רבינו, חדשים"11ממשה בעיניך יהיו יום .12"בכל

בזה: והענין

דמתןֿתורה meiהחידוש lka13 הוה לשון התורה" "נותן – יום כל שבהתחלת התורה בברכת ,14מודגש
האדם נעשה יום ש"בכל י"ל, והטעם מחדש. תורה מתן נעשה יום dycgשבכל 'ixa"15 שבלילה (לאחרי

ורגועה)" (חדשה לו מחזיר והקב"ה (עיפה) נשמתו וקבלת 16"מפקיד תורה מתן אצלו להיות צריך ,(
.ycgn17התורה

שבכל  ככה ה' עשה למה – עלי') צורך ירידה בענין דלעיל השאלה (ע"ד שאלה נשאלת זה ובענין
שנעשה כיון מחדש התורה בנתינת צורך יהי' zrcdיום gqide wqtdע"י התורה :dpiydמלימוד

קוני" את לשמש אלא נבראתי לא ש"אני שבריא 18כיון "לשמש , אלא אינה קיומו זמן משך כל האדם ת
אדם" קרויין ("אתם האדם את הקב"ה ברא למה – המצוות) וקיום התורה לימוד (ע"י קוני" ע"ש 19את ,

לעליון  לישון 20אדמה מוכרח לזמן שמזמן באופן בניֿאדם 21) של ככולם רובם אצל הרגיל שהסדר ועד ,
שעות" "שמונה ועד שעות, כמה יום בכל בפסוק 22שישנים שמונה)`f"ישנתי23(כמרומז (בגימטריא

לי" להיות24ינוח מוכרח שעי"ז ,(zery dnk ly wqtd25 לימוד ע"י קונו את לשמש בריאתו תכלית במילוי
המצוות?!26התורה  וקיום

חז"ל  שאמרו מלמעלה"27וזה חיים לו ושואבת עולה היא ישן שאדם בשעה . . הזו –28ש"הנשמה
מבאר זה אין אבל האדם, בבריאת הקב"ה שקבע הסדר באופן mrhdה"ז האדם את הקב"ה ברא למה

חיים ולשאוב לעלות תצטרך האדם dlrnlnשנשמתו את לברוא הקב"ה של שביכלתו בודאי הרי ,29
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ועוד.11) טז. כו, תבוא יג. יא, עקב א. יט, יתרו פרש"י ראה
הד"ה 12) (לאחרי  השבוע דפרשת בלקו"ת מההתחלה להעיר

והי  כתיב "הנה – בצדקה) ושבי' תפדה במשפט הדברים ציון ו
יהיו  יום בכל כי יום, כל על קאי פי' היום, מצוך אנכי אשר האלה
והשייכות  הקשר גם מרומז שבזה י"ל ואולי כחדשים". בעיניך
(הדברים)" ש"אלה* כיון – הדברים" "אלה הפרשה, להתחלת

(כבפנים). חדשים בעיניך יהיו יום דבכל הענין עם קשור
לכך 13) נוסף שלפניו, היום לגבי זה דיום החידוש כלומר,

באופן  הוא עצמו זה שביום והרגעים השעות כל במשך שהלימוד
ושונה  קורא הקב"ה ושונה הקורא ש"כל דכיון חידוש, של
כמו  התורה דברי הקב"ה אומר ממש זה שברגע נמצא, כנגדו",

ג). סח, ב. סז, יתרו תו"א (ראה סיני הר במעמד
ובכ"מ.14) ג. פא, סוכות דרושי א. כג, תזריע לקו"ת
רס"ו.15) או"ח אדה"ז שו"ע
ס"ו.16) סמ"ו רס"ד. שם
לברך 17) א"צ . . הלילה כל ניעור הי' "אם דעות לכמה ולכן,

מללמוד". דעתו הסיח שלא זמן כל היום כשיאור התורה) (ברכת
שנוהגין  השחר ברכות שאר "כמו ה"ז לברך, שצריך להדעות וגם
ס"ז). סמ"ז או"ח אדה"ז (שו"ע בהן" נתחייב שלא אע"פ לברך

ח"ג 18) מלוקט סה"מ וראה קידושין. מס' סוף וברייתא משנה
וש"נ. קפו. ע'

רע"א.19) סא, יבמות
ועוד.20) רע"א. ג, של"ה ראה
וישן 21) אותו מכין ימים ג' אישן שלא ש"שבועה ועד

שהוא  אבן של העמוד על כנשבע . . לשוא "נשבע כי לאלתר",
א  נג, (סוכה אפשר" שאי דבר על נשבע זה שאף זהב, של

ובפרש"י).
ה"ד.22) פ"ד דיעות הל' רמב"ם
יב.23) ג, איוב
ועוד.24) סרל"ח. או"ח מג"א
("איין 25) הפנה מלשון "שעה" גם אחת, שעה שאפילו אף

(אבות  חז"ל שאמרו ועד קונו, את לשמש כדי לנצל צריך קער"),
מכל  בעוה"ז טובים ומעשים בתשובה אחת שעה "יפה מי"ז) פ"ד

העוה"ב". חיי
ונתינה 26) במסירה התורה בלימוד שהעוסקים שמצינו ואף

מגלים  שלפעמים ועד השינה, בעת תורה עניני להם שיגלו זוכים
ביום  לימודם ע"י להשיג יכולים היו שלא יותר נעלים ענינים להם
(והסדר  הענין עיקר הרי, – וש"נ) .1026 ע' ח"ד לקו"ש (ראה
כפשוטו  התורה בלימוד היגיעה הוא התורה דלימוד הרגיל)

כפשוט. ער), שהוא (בשעה
ט.27) פי"ד, ב"ר
מזונו 28) והוא וישן שוכב "אדם פי"ב: פרדר"א וראה

ובפי' לי", ינוח ישנתי אז שנאמר לו, ומנוחה לו וחיים ורפואתו
כו'". השינה אחר הגוף בריאות חיי כח מתחדש "לכן הרד"ל:

האדם 29) והתהוות בריאת חידוש צ"ל שבלאה"כ ובפרט
הבעש"ט  (כתורת רגע בכל המוחלט ואפס מאין כולה) (והבריאה
מאין  שהבריאה אלא עוד ולא שעהיוה"א), בהתחלת שנתבארה
הוא  שמציאותו ב"ה המאציל של ועצמותו מ"מהותו היא ליש
לבדו  הוא ולכן ח"ו, לו שקדמה עילה מאיזה עלול ואינו מעצמותו
(אגה"ק  כו'" ממש המוחלט ואפס מאין יש לברוא ויכלתו בכחו

כלל. הגבלות בזה שאין בודאי הרי – ס"כ)

`id "miycgk jipira eidi mei lka" l"fg zyxcy s` ,"meid jevn ikp` xy` dl`d mixacd eide" weqtd `iadl wiicny wznei f"tre (*
devn ikp` xy` izeevn l` ernyz reny m` 'ide" ,(my exzi) "ipiq xacn e`a dfd meia" :enk ,"dl`" oeyld mda xn`p `ly miweqta (mb)

.(my awr) "meid mkz`

p"yz'd oefg zay ,mixac t"y zegiyn

בהיותו התוקף, בכל בגופו נמצאת שנשמתו בשעה תהי' החיים ששאיבת שינה xrבאופן של הפסק ללא ,
החיות  עיקר דחיותא"30שמסתלק "קיסטא רק ע"י31ונשאר החיות בהמשכת כן נעשה שהיא dniyp(והרי

הפסק  ישן 32ללא ובין ער בין והלילה, היום במשך ורגע רגע בכל צורך33, יהי' לא ובמילא ,(wqtda
המצוות  וקיום התורה לימוד ע"י קונו את לשמש בריאתו תכלית במילוי שעות) כמה של הפסק .34(ובפרט

בזה:‰. הביאור לומר ויש
כולה  הבריאה ושלימות (גמר האדם בריאת לפעול35תכלית היא (zenilye ielir,כולה הבריאה בכל

טוב" כי אלקים ש"וירא באופן היא הקב"ה ע"י שהבריאה לעשות"36דאף אלקים "ברא מ"מ, ,37,
שיתוסף38"לתקן" כדי ,yecig"בראשית במעשה להקב"ה "שותף שנעשה האדם, עבודת .39ע"י

ופועל בעולם, קדושה שממשיך התומ"צ, קיום ע"י נעשה זה dnxdeוחידוש ielir– העולם בטבע
לעליונים" יעלו "תחתונים תורה: דמתן להחידוש בנוגע חז"ל הקב"ה 40כלשון ע"י בריאתו שמצד היינו, ,

נסי" ד"ארים לאופן ועד לעליונים", "עולה ה"ה תומ"צ מקיים שהאדם ועי"ז "תחתון", "כמו 41ה"ה ,
ההרים" על הר 42הנס לגבי גם והרמה נס ובדוגמת43, ע"ד מישור), ממקום שב"נס"yecigd(שלמעלה

"טבע" .44לגבי

כמו  אצלו שנעשית עד מסויימת בעבודה עצמו את שמרגיל שלאחרי – גופא האדם בעבודת ועד"ז
rah45להוסיף צריך ,yecig בתניא כמבואר ("נס"), מרגילותו שלמעלה באופן שבין 46בעבודתו בהחילוק

עבדו" לא ל"אשר אלקים" עבדו 47"עובד ולא ואחד, פעמים מאה פרקו ששונה מי היינו אלקים ש"עובד ,
לבד" פעמים מאה פרקו ששונה מי שהורגל 48היינו הרגילות על היתרה ואחת המאה הפעם "זאת כי, ,

" האדם צריך זה (שבשביל zelibxdמנעוריו rah zepyl להיות . . גביהן על ועולה כולן כנגד שקולה ("
אלקים". עובד נקרא

.Â" האדם נעשה יום ש"בכל החידוש בכללות גם מודגש זה dycgוענין 'ixa שע"י ההפסק לאחרי "
dpiyd:

מצד  המוכרח הפסק ללא היא המצוות וקיום התורה לימוד ע"י לקונו בשימוש האדם עבודת כאשר
כך כל בהדגשה ניכר לא – דשינה) ההפסק (כמו הבריאה באופןyecigdטבע להיותה .icinzשבעבודתו,

ה"ה רגילותו, על בהוספה היא זה ברגע העבודה כאשר שגם אלא עוד `cgולא jynda(הפסק (ללא
התמידית. עבודתו לכללות

– חדשה" "ברי' נעשה ולמחרת לישון צריך יום שבכל באופן האדם לבריאת טעם לבאר יש ועפ"ז
yecigdכדי yibcdl להיותשבעב מוכרח הקב"ה) ע"י שנברא (כפי הבריאה טבע שמצד שאף wqtdודתו,
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ב).30) נז, (ברכות במיתה מששים אחד היא ששינה ועד
א.31) פג, זח"א ראה

זו 3)2 קלה שעה (שיעור הוא מת קלה לשעה – נשימה ובלא
סחֿע. סי' לאה"ע צ"צ שו"צ סל"ב. סי"ז אה"ע שו"ע נ"כ ראה –

סק"ח). כ' אות כללים שד"ח
נשמתו 33) ישן שאדם "בשעה (ובפרש"י): שם ב"ר ראה

כל  על "(לכך) ומסיים וימות", יצטנן שלא הגוף את מחממת
לבורא". לקלס צריך נושם שאדם ונשימה נשימה

"אם 34) לשינה, שזקוק באופן האדם שנברא שלאחרי ואף
עבודה  שלו שינה . . גופו וינוח עליו דעתו שתנוח כדי לדעת ישן
דרכיך  בכל . . שמים לשם יהיו מעשיך כל . . הוא ברוך למקום
העבודה  למעלת דומה זה אין – ספ"ג) דעות הל' (רמב"ם דעהו"
בשעות  אצלו להיות יכולה שהיתה המצוות וקיום התורה דלימוד
בהם. ער והי' לשינה זקוק יהי' שלא באופן נברא הי' אילו אלו,

שיכנס 35) "כדי בראשית למעשה הששי ביום נברא שלכן
ובפרש"י). א לח, (סנהדרים מוכן" הכל "שימצא מיד", לסעודה

ועוד.36) יו"ד. א, בראשית
ג.37) ב, שם

ובפרש"י.38) ו פי"א, ב"ר ראה
ע'39) ח"י לקו"ש וראה וש"נ. רע"ב. קיט, שבת – חז"ל ל'

וש"נ. .27 הערה 74
ועוד.40) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
כב.41) מט, ישעי'
(42– יז) ל, (שם הכתוב לשון (ע"פ א עג, להצ"צ סהמ"צ

הגבעה"). על "כנס
בו 43) שהיתה שאף המורי', הר כמו דקדושה, הר גם כולל

הל' רמב"ם (ראה כולה הארץ לגבי (קדושה) יתירה מעלה
של  עבודתם ע"י יותר גדול עילוי בו נעשה רפ"ב), ביהב"ח

המורי'. הר גבי על ביהמ"ק בבניית ישראל
בפעם 44) הדבר שנתחדש הוא הנס "ענין סרנ"ו: כש"ט ראה

כו'". הטבע על הראשון
מארז"ל 45) סה"ד וע"ד פ"ב ברכות (ירושלמי כרע" "מנפשי'

ועוד). סע"ב. קיח, שבת בתוס' הובא –
טו.46) פרק
יח.47) ג, מלאכי
ב.48) ט, חגיגה
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חדשה", "ברי' כשנעשה מ"מ, המצוות, וקיום התורה בלימוד התורה zycgznבעבודתו בלימוד עבודתו
חדשים". . . יום "בכל המצוות, וקיום

נעשה  ואעפ"כ, דוקא, לישראל זה ענין שייך השינה ע"י שנעשה החידוש מעלת שמצד לומר [ויש
שאינם  בנ"י לגבי לאוה"ע מעלה שיש לומר מקום נתינת תהי' שלא כדי דשינה, ההכרח אוה"ע בטבע גם

לשינה  ].49זקוקים

כשלעצמו ה"חידוש" שגדר שכל aiignוכיון חידוש 50(ע"פ שייך לא הפסק ללא כי ההפסק, הקדמת (
כשלעצמו ה"עלי'" שגדר עלי', צורך לירידה דומה זה aiign[ואין epi` ירידה ואדרבה, הירידה, הקדמת

הם הריmiiktdועלי' הואwqtddזמ"ז], הבריאה) טבע (מצד ezcearnבעבודתו wlg קונו את לשמש
של .yecigבאופן

.Ê:'עלי צורך דירידה להכלל והסבר טעם גם שזהו לומר ויש
והרי  העלי', שבענין החידוש כך) (כל ניכר לא תמידית, עלי' של באופן היא האדם עבודת כאשר

היא זה ברגע שהעלי' היינו, בקודש", "מעלין בעבודה, הרגיל סדר היא לדרגא מדרגא `cgעלי' jynda
ביותר ומודגש ניכר אזי הירידה), (ע"י בעליות ההפסק לאחרי משא"כ שלפנ"ז. שבענין yecigdלעליות

העלי'.

באופןyecigdומצד עצמה העלי' גם נעשית – דהירידה ההפסק לאחרי הבאה xzeiשבעלי' dlrp.

בנוגע – חדשים) בעיניך יהיו יום (בכל התורה בלימוד בהתחדשות dxezועד"ז iyecigl51:

ע"י נעשה בתורה ההלכות שבירור לכך תורה 52דוקא mipezgzdנוסף דחידושי הריבוי עיקר הרי, ,
zelbdנעשה onfa זה הושיבני "במחשכים בבלי, תלמוד (ובפרט דגמרא והאריכות מהריבוי מתחיל דוקא,

בבל" של בדורות 53תלמודה שניתוסף תורה דחידושי הריבוי לתכלית עד דמשנה, הקיצור לגבי (
מודגש  דמשיחא, שבעקבתא ומכופל כפול דהחושך הירידה גודל מצד כי, – הגלות זמן שבסוף האחרונים

ביותר yecigdיותר נעלים וחידושים בתורה, לחדש הכח ובמיוחד כולל ישראל, של עבודתם בכללות
שניות  בלוחות לתושי'" ד"כפלים באופן בתורה ההוספה לוחות 54(וע"ד דשבירת הירידה הקדמת לאחרי
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נעשה 49) שעי"ז השינה בענין מעלה שיש האמור וע"פ
(ראה  הבחירה ענין בשביל אוה"ע אצל גם זה נעשה – החידוש

ועוד). שיט. ס"ע תרנ"ו סה"מ
אפשרית 50) יכול, כל שהוא ית', יכלתו שמצד ולהעיר,

לאופן  ועד כו', השכל כללי ע"פ ושלא רבים, באופנים הבריאה
ברצונו  עלה אבל, הפסק. הקדמת ללא "חידוש" – "נמנעות" של
ע"פ  להיות שאפשר מה ש"כל כביכול) החפשית (בבחירתו ית'
וראה  קכ. ע' תרנ"ח (סה"מ כו'" השכל ע"פ יהי' . . השכל
באופן  לא – ובודאי ואילך), 134 ע' ח"א תשמ"ח סה"ש בארוכה

"נמנעות". של
כי,51) – חדשים בעיניך יהיו יום דבכל להענין גם ושייך

קורא  הקב"ה ושונה הקורא שכל מפני הוא ד"חדשים" הענין
של  באופן בודאי הוא הקב"ה של שלימודו וכיון כנגדו, ושונה
ולומד  שחוזר רק (ולא שלפנ"ז התורה לגבי וחידוש הוספה
הוא  שלפנ"ז שהלימוד כיון לכך זקוק שאינו לפנ"ז, שלמד התורה
וקיימים  חיים ודבריו לעולם יקום אלקינו "ודבר כמ"ש נצחי,
הוספה  של באופן הוא האדם של לימודו שגם עכצ"ל, לעד"),
ושונה  קורא ש"הקב"ה (ובפרט לפנ"ז שלמד מה על וחידוש

הקב"ה, של ללימודו קודם האדם של שלימודו היינו, כנגדו",
האדם*). של לימודו על) (שחוזר ושונה קורא והקב"ה

נלך 52) ואתם "אני השרת למלאכי אומר שהקב"ה וכמארז"ל
פט"ו, שמו"ר וראה יד. פ"ב, (דב"ר כו'" מטה של ב"ד ב).אצל

ולהעלות  לברר כח בהם אין "העליונים סכ"ו: אגה"ק וראה –
ומעלימים  עליהם שולטים ("שהקליפות נוגה שבקליפת מהשבירה
מלובשים  שהם לפי לבד, התחתונים אלא כו'") התורה חכמת
כחה  מתישים והם נוגה מקליפת דחויא משכא חומרי בגוף
לשמוע  העליונים באים ולכן . . ס"א ואתכפיא התאוות בשבירת
חכמה  תעלומות ומגלים שמחדשים מה מהתחתונים תורה חידושי

עתה". עד בגולה כבושים שהיו
א.53) כד, סנהדרין
רפמ"ו.54) שמו"ר
(55. . תוכחות** דברי "הן הדברים" ש"אלה יומתק ועפ"ז

– פרשתנו) ריש (פרש"י ישראל" של כבודן מפני ברמז והזכירם
הירידה  הקדמת לאחרי הדברים") ("אלה בתורה החידוש מעלת
רמז  אלא נשאר שלא עד לטוב שנתהפכו הבלתיֿרצויים דהענינים

הבאה). הערה (וראה דאתהפכא העילוי שענינו שי"ל בלבד,

`edy dn xne`d xg` dperk ,orz ipeyly `l` ,jzxn` `id dxezdy" ,"jzxn` ipeyl orz" ± lehia ly ote`a cenild zncwd ixg`l (*
.(a ,fq exzi `"ez) "xne`

.zegeld zxiay dzid ellbay lbrd `hg lr dgkezd mb llek (**

p"yz'd oefg zay ,mixac t"y zegiyn

ניכר  לא תמידית, עלי' של באופן היא שהעבודה וגילוי, אור של ומצב שבמעמד – הענין ונקודת
אלא  אינה תמידית עלי' של באופן שעבודתו יתכן שהרי עצמו, בכח האדם שבעבודת החידוש (כ"כ)
האור  העדר של ומצב במעמד עבודתו תהי' איך ידוע ולא וגילוי, אור של ומצב במעמד שנמצא מפני
אינו  ואעפ"כ, ממנה, למטה שאין הירידה לתכלית עד ירידה, של ומצב מעמד שיש לאחרי אבל והגילוי;

עצמו  בכח האדם שבעבודת החידוש מתגלה אזי התוקף, בכל עבודתו ועובד מזה שעבודתו 56מתפעל ועד ,
מצב). ובכל זמן (בכל ונצחיות קביעות של באופן היא

.Á תשעה שלפני (השבת דפורענותא" מ"תלתא השלישית שבשבת – חזון לשבת בנוגע גם מובן עפ"ז
דלעתיד": המקדש לכאו"א "מראין החורבן) זמן באב,

מעלת בשביל היא דלעתיד, בהמקדש שתהי' העלי' בשביל דהחורבן הירידה בביהמ"ק yecigdכוונת
נאמר  שאליהם ישראל של בעבודתם החידוש מקדש"57(ע"י לי מקדש58"ועשו בית – (ycg.

חדש ביהמ"ק בבניית שהצורך בלבד gixknוכיון זו לא הרי, הקודם, ביהמ"ק דחורבן ההפסק
החדש  הבנין התחלת הוא החורבן מזה, יתירה אלא להבנין, סתירה אינו .59שהחורבן

מתגלה זה שענין לומר zayaוהטעם יש – באב) בתשעה (ולא ביטול 60חזון מודגש השבת שביום ,
("מה שבעולם הנבראים כל דריבוי שהכמות – (פנימיות) האיכות לגבי (חיצוניות) מעשיך eaxהכמות

המעשה61ה'" ימי בששת שנבראו (dlha– (איכות) הבריאה ומטרת תכלית לגבי בטיהרא) (כשרגא
" כולה, בהבריאה ושלימות עילוי לפעול בראשית) מעשה בסוף (שנברא האדם השמים elekieעבודת

צבאם" וכל הפנימיות,62והארץ לגבי שבטל חיצוני הו"ע שהחורבן יותר מודגש השבת ביום ולכן, ,
– והתכלית ycgהכוונה oipa zlgzd63"שה"פורענות – דפורענותא" ד"תלתא הענין לכללות בנוגע (ועד"ז

ד"אתפריעו  נעלה הכי הגילוי התחלת נהורין"64היא כל . .65.(

.Ëשע"י האמור ההפסק yecigdוע"פ שלאחרי מובן, יותר, גדול עילוי נעשה ההפסק שלאחרי
יותר: נעלה באופן חדש ביהמ"ק נעשה דהחורבן

חז"ל 66כתיב  ודרשו הראשון", מן האחרון הזה הבית כבוד יהי' שהי'67"גדול שני בית על שקאי
שנים  ועשר מאות ד' עמד ראשון (בית ו"בשנים" אמות) מאה גובהו (שהי' "בבנין" ראשון מבית גדול

ביהמ"ק שבנין – האמור ע"פ – בזה וההסברה ועשרים). מאות ד' שני דחורבן ycgובית ההפסק (לאחרי
הוא שלפניו) xzeiביהמ"ק dlrp68.
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דברים 56) דספר העילוי מודגש זה שבענין לומר, ויש
עצמו  מפי ש"משה – שלפניו הספרים ד' לגבי תורה") ("משנה
בכח  ישראל של עבודתם מעלת הדגשת ב), לא, (מגילה אמרן"
ספר  נאמר שלאח"ז המדבר, דדור הירידה הקדמת לאחרי עצמם,

דברים.
ח.57) כה, תרומה
דכאו"א 58) הפרטי המקדש בעשיית מעבודתם מתחיל

הכתוב  כהמשך ובסביבתם), בביתם פנימה, (בלבם מישראל
כאו"א  בתוך בתוכם, אלא נאמר לא בתוכו בתוכם", "ושכנתי

ועוד). א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך (ראה
אם 59) אלא הכנסת מבית דבר לסתור ש"אסור שמצינו וע"ד

פ"ד  ממרדכי – קנב סו"ס או"ח (רמ"א לבנות" מנת על עושה כן
ע' חכ"ט לקו"ש בארוכה (ראה בנין היא זו סתירה כי, דמגילה),

וש"נ). .21
שיר 60) "מזמור – לגאולה השבת דיום השייכות על נוסף

שבת  שכולו ליום היום), שיר בתור אומרו (בו השבת ליום
בסופה). (תמיד העולמים" לחיי ומנוחה

כד.61) קד, תהלים

עה"פ.62) אוה"ת וראה א. ב, בראשית
כידוע 63) – השבת ביום מודגש החידוש ענין שגם ולהעיר,

נתחדש  ועי"ז מהזמן, שלמעלה לבחי' העלי' נעשית השבת שביום
יום  עוה"פ מתחיל השבת יום לאחרי שלכן, הזמן, ענין כללות

ובכ"מ). א. כה, שה"ש (לקו"ת ראשון
ד"תלתא 64) השלישית לשבת המיוחדת מהשייכות ולהעיר

חמישי, ספר התחלת הדברים", "אלה קורין שבה – דפורענותא"
השלישי  ביום חל (שת"ב זו שנה ובקביעות לפרעה". "החמישית
החמישי  בחודש הראשונה השבת גם ה"ה טוב) כי בו שהוכפל
שבת  וערב הראשון), ביום או השבת ביום חל כשת"ב (משא"כ
דחודש  החמישי ביום חל בשבת") יאכל שבת בערב שטרח ("מי

חמישי). ביום חל כשת"ב (משא"כ החמישי*
א.65) רי, זח"א
ט.66) ב, חגי
עה"פ.67) בפרש"י הובא – ובפרש"י ואילך סע"א ג, ב"ב
בנין 68) – חידוש ניתוסף גופא שני בית זמן שבסוף ולהעיר,

בבנינו  ביהמ"ק ראה שלא "מי ב) נא, (סוכה כמארז"ל הורדוס,
הורדוס". בנין זה . . מעולם מפואר בנין ראה לא

zxez i"r "oeqpxtzi"c ote`a ielibdl cr ,("dnkgd z`f zelbl devn") dxezd zeiniptc ielibd ligzd eci lry ,l"fix`d ly `lelidd mei (*
.dxezay (ziying) dcigid 'iga ,c"ag zeciqg
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חדשה", "ברי' כשנעשה מ"מ, המצוות, וקיום התורה בלימוד התורה zycgznבעבודתו בלימוד עבודתו
חדשים". . . יום "בכל המצוות, וקיום

נעשה  ואעפ"כ, דוקא, לישראל זה ענין שייך השינה ע"י שנעשה החידוש מעלת שמצד לומר [ויש
שאינם  בנ"י לגבי לאוה"ע מעלה שיש לומר מקום נתינת תהי' שלא כדי דשינה, ההכרח אוה"ע בטבע גם

לשינה  ].49זקוקים

כשלעצמו ה"חידוש" שגדר שכל aiignוכיון חידוש 50(ע"פ שייך לא הפסק ללא כי ההפסק, הקדמת (
כשלעצמו ה"עלי'" שגדר עלי', צורך לירידה דומה זה aiign[ואין epi` ירידה ואדרבה, הירידה, הקדמת

הם הריmiiktdועלי' הואwqtddזמ"ז], הבריאה) טבע (מצד ezcearnבעבודתו wlg קונו את לשמש
של .yecigבאופן

.Ê:'עלי צורך דירידה להכלל והסבר טעם גם שזהו לומר ויש
והרי  העלי', שבענין החידוש כך) (כל ניכר לא תמידית, עלי' של באופן היא האדם עבודת כאשר

היא זה ברגע שהעלי' היינו, בקודש", "מעלין בעבודה, הרגיל סדר היא לדרגא מדרגא `cgעלי' jynda
ביותר ומודגש ניכר אזי הירידה), (ע"י בעליות ההפסק לאחרי משא"כ שלפנ"ז. שבענין yecigdלעליות

העלי'.

באופןyecigdומצד עצמה העלי' גם נעשית – דהירידה ההפסק לאחרי הבאה xzeiשבעלי' dlrp.

בנוגע – חדשים) בעיניך יהיו יום (בכל התורה בלימוד בהתחדשות dxezועד"ז iyecigl51:

ע"י נעשה בתורה ההלכות שבירור לכך תורה 52דוקא mipezgzdנוסף דחידושי הריבוי עיקר הרי, ,
zelbdנעשה onfa זה הושיבני "במחשכים בבלי, תלמוד (ובפרט דגמרא והאריכות מהריבוי מתחיל דוקא,

בבל" של בדורות 53תלמודה שניתוסף תורה דחידושי הריבוי לתכלית עד דמשנה, הקיצור לגבי (
מודגש  דמשיחא, שבעקבתא ומכופל כפול דהחושך הירידה גודל מצד כי, – הגלות זמן שבסוף האחרונים

ביותר yecigdיותר נעלים וחידושים בתורה, לחדש הכח ובמיוחד כולל ישראל, של עבודתם בכללות
שניות  בלוחות לתושי'" ד"כפלים באופן בתורה ההוספה לוחות 54(וע"ד דשבירת הירידה הקדמת לאחרי
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נעשה 49) שעי"ז השינה בענין מעלה שיש האמור וע"פ
(ראה  הבחירה ענין בשביל אוה"ע אצל גם זה נעשה – החידוש

ועוד). שיט. ס"ע תרנ"ו סה"מ
אפשרית 50) יכול, כל שהוא ית', יכלתו שמצד ולהעיר,

לאופן  ועד כו', השכל כללי ע"פ ושלא רבים, באופנים הבריאה
ברצונו  עלה אבל, הפסק. הקדמת ללא "חידוש" – "נמנעות" של
ע"פ  להיות שאפשר מה ש"כל כביכול) החפשית (בבחירתו ית'
וראה  קכ. ע' תרנ"ח (סה"מ כו'" השכל ע"פ יהי' . . השכל
באופן  לא – ובודאי ואילך), 134 ע' ח"א תשמ"ח סה"ש בארוכה

"נמנעות". של
כי,51) – חדשים בעיניך יהיו יום דבכל להענין גם ושייך

קורא  הקב"ה ושונה הקורא שכל מפני הוא ד"חדשים" הענין
של  באופן בודאי הוא הקב"ה של שלימודו וכיון כנגדו, ושונה
ולומד  שחוזר רק (ולא שלפנ"ז התורה לגבי וחידוש הוספה
הוא  שלפנ"ז שהלימוד כיון לכך זקוק שאינו לפנ"ז, שלמד התורה
וקיימים  חיים ודבריו לעולם יקום אלקינו "ודבר כמ"ש נצחי,
הוספה  של באופן הוא האדם של לימודו שגם עכצ"ל, לעד"),
ושונה  קורא ש"הקב"ה (ובפרט לפנ"ז שלמד מה על וחידוש

הקב"ה, של ללימודו קודם האדם של שלימודו היינו, כנגדו",
האדם*). של לימודו על) (שחוזר ושונה קורא והקב"ה

נלך 52) ואתם "אני השרת למלאכי אומר שהקב"ה וכמארז"ל
פט"ו, שמו"ר וראה יד. פ"ב, (דב"ר כו'" מטה של ב"ד ב).אצל

ולהעלות  לברר כח בהם אין "העליונים סכ"ו: אגה"ק וראה –
ומעלימים  עליהם שולטים ("שהקליפות נוגה שבקליפת מהשבירה
מלובשים  שהם לפי לבד, התחתונים אלא כו'") התורה חכמת
כחה  מתישים והם נוגה מקליפת דחויא משכא חומרי בגוף
לשמוע  העליונים באים ולכן . . ס"א ואתכפיא התאוות בשבירת
חכמה  תעלומות ומגלים שמחדשים מה מהתחתונים תורה חידושי

עתה". עד בגולה כבושים שהיו
א.53) כד, סנהדרין
רפמ"ו.54) שמו"ר
(55. . תוכחות** דברי "הן הדברים" ש"אלה יומתק ועפ"ז

– פרשתנו) ריש (פרש"י ישראל" של כבודן מפני ברמז והזכירם
הירידה  הקדמת לאחרי הדברים") ("אלה בתורה החידוש מעלת
רמז  אלא נשאר שלא עד לטוב שנתהפכו הבלתיֿרצויים דהענינים

הבאה). הערה (וראה דאתהפכא העילוי שענינו שי"ל בלבד,

`edy dn xne`d xg` dperk ,orz ipeyly `l` ,jzxn` `id dxezdy" ,"jzxn` ipeyl orz" ± lehia ly ote`a cenild zncwd ixg`l (*
.(a ,fq exzi `"ez) "xne`

.zegeld zxiay dzid ellbay lbrd `hg lr dgkezd mb llek (**
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ניכר  לא תמידית, עלי' של באופן היא שהעבודה וגילוי, אור של ומצב שבמעמד – הענין ונקודת
אלא  אינה תמידית עלי' של באופן שעבודתו יתכן שהרי עצמו, בכח האדם שבעבודת החידוש (כ"כ)
האור  העדר של ומצב במעמד עבודתו תהי' איך ידוע ולא וגילוי, אור של ומצב במעמד שנמצא מפני
אינו  ואעפ"כ, ממנה, למטה שאין הירידה לתכלית עד ירידה, של ומצב מעמד שיש לאחרי אבל והגילוי;

עצמו  בכח האדם שבעבודת החידוש מתגלה אזי התוקף, בכל עבודתו ועובד מזה שעבודתו 56מתפעל ועד ,
מצב). ובכל זמן (בכל ונצחיות קביעות של באופן היא

.Á תשעה שלפני (השבת דפורענותא" מ"תלתא השלישית שבשבת – חזון לשבת בנוגע גם מובן עפ"ז
דלעתיד": המקדש לכאו"א "מראין החורבן) זמן באב,

מעלת בשביל היא דלעתיד, בהמקדש שתהי' העלי' בשביל דהחורבן הירידה בביהמ"ק yecigdכוונת
נאמר  שאליהם ישראל של בעבודתם החידוש מקדש"57(ע"י לי מקדש58"ועשו בית – (ycg.

חדש ביהמ"ק בבניית שהצורך בלבד gixknוכיון זו לא הרי, הקודם, ביהמ"ק דחורבן ההפסק
החדש  הבנין התחלת הוא החורבן מזה, יתירה אלא להבנין, סתירה אינו .59שהחורבן

מתגלה זה שענין לומר zayaוהטעם יש – באב) בתשעה (ולא ביטול 60חזון מודגש השבת שביום ,
("מה שבעולם הנבראים כל דריבוי שהכמות – (פנימיות) האיכות לגבי (חיצוניות) מעשיך eaxהכמות

המעשה61ה'" ימי בששת שנבראו (dlha– (איכות) הבריאה ומטרת תכלית לגבי בטיהרא) (כשרגא
" כולה, בהבריאה ושלימות עילוי לפעול בראשית) מעשה בסוף (שנברא האדם השמים elekieעבודת

צבאם" וכל הפנימיות,62והארץ לגבי שבטל חיצוני הו"ע שהחורבן יותר מודגש השבת ביום ולכן, ,
– והתכלית ycgהכוונה oipa zlgzd63"שה"פורענות – דפורענותא" ד"תלתא הענין לכללות בנוגע (ועד"ז

ד"אתפריעו  נעלה הכי הגילוי התחלת נהורין"64היא כל . .65.(

.Ëשע"י האמור ההפסק yecigdוע"פ שלאחרי מובן, יותר, גדול עילוי נעשה ההפסק שלאחרי
יותר: נעלה באופן חדש ביהמ"ק נעשה דהחורבן

חז"ל 66כתיב  ודרשו הראשון", מן האחרון הזה הבית כבוד יהי' שהי'67"גדול שני בית על שקאי
שנים  ועשר מאות ד' עמד ראשון (בית ו"בשנים" אמות) מאה גובהו (שהי' "בבנין" ראשון מבית גדול

ביהמ"ק שבנין – האמור ע"פ – בזה וההסברה ועשרים). מאות ד' שני דחורבן ycgובית ההפסק (לאחרי
הוא שלפניו) xzeiביהמ"ק dlrp68.
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דברים 56) דספר העילוי מודגש זה שבענין לומר, ויש
עצמו  מפי ש"משה – שלפניו הספרים ד' לגבי תורה") ("משנה
בכח  ישראל של עבודתם מעלת הדגשת ב), לא, (מגילה אמרן"
ספר  נאמר שלאח"ז המדבר, דדור הירידה הקדמת לאחרי עצמם,

דברים.
ח.57) כה, תרומה
דכאו"א 58) הפרטי המקדש בעשיית מעבודתם מתחיל

הכתוב  כהמשך ובסביבתם), בביתם פנימה, (בלבם מישראל
כאו"א  בתוך בתוכם, אלא נאמר לא בתוכו בתוכם", "ושכנתי

ועוד). א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך (ראה
אם 59) אלא הכנסת מבית דבר לסתור ש"אסור שמצינו וע"ד

פ"ד  ממרדכי – קנב סו"ס או"ח (רמ"א לבנות" מנת על עושה כן
ע' חכ"ט לקו"ש בארוכה (ראה בנין היא זו סתירה כי, דמגילה),

וש"נ). .21
שיר 60) "מזמור – לגאולה השבת דיום השייכות על נוסף

שבת  שכולו ליום היום), שיר בתור אומרו (בו השבת ליום
בסופה). (תמיד העולמים" לחיי ומנוחה

כד.61) קד, תהלים

עה"פ.62) אוה"ת וראה א. ב, בראשית
כידוע 63) – השבת ביום מודגש החידוש ענין שגם ולהעיר,

נתחדש  ועי"ז מהזמן, שלמעלה לבחי' העלי' נעשית השבת שביום
יום  עוה"פ מתחיל השבת יום לאחרי שלכן, הזמן, ענין כללות

ובכ"מ). א. כה, שה"ש (לקו"ת ראשון
ד"תלתא 64) השלישית לשבת המיוחדת מהשייכות ולהעיר

חמישי, ספר התחלת הדברים", "אלה קורין שבה – דפורענותא"
השלישי  ביום חל (שת"ב זו שנה ובקביעות לפרעה". "החמישית
החמישי  בחודש הראשונה השבת גם ה"ה טוב) כי בו שהוכפל
שבת  וערב הראשון), ביום או השבת ביום חל כשת"ב (משא"כ
דחודש  החמישי ביום חל בשבת") יאכל שבת בערב שטרח ("מי

חמישי). ביום חל כשת"ב (משא"כ החמישי*
א.65) רי, זח"א
ט.66) ב, חגי
עה"פ.67) בפרש"י הובא – ובפרש"י ואילך סע"א ג, ב"ב
בנין 68) – חידוש ניתוסף גופא שני בית זמן שבסוף ולהעיר,

בבנינו  ביהמ"ק ראה שלא "מי ב) נא, (סוכה כמארז"ל הורדוס,
הורדוס". בנין זה . . מעולם מפואר בנין ראה לא

zxez i"r "oeqpxtzi"c ote`a ielibdl cr ,("dnkgd z`f zelbl devn") dxezd zeiniptc ielibd ligzd eci lry ,l"fix`d ly `lelidd mei (*
.dxezay (ziying) dcigid 'iga ,c"ag zeciqg
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דחורבן  גדול הכי ההפסק לאחרי שבו החידוש שמצד השלישי, לביהמ"ק בנוגע וק"ו) (ובמכ"ש ועד"ז
שנה, שבעים במשך רק הי' ראשון בית חורבן שהרי ראשון, בית דחורבן מההפסק בערך (שלא שני בית
לעילוי  ועד יותר, עוד גדול בעילוי יהי' שנה), מאות ותשע מאלף יותר כבר נמשך שני בית חורבן ואילו

jexrÎoi`ay בזהר כדאיתא בית 69– מעלת על קאי הראשון" מן האחרון הזה הבית כבוד יהי' ש"גדול
"בניינא היו שני ובית ראשון שבית שני, ובית ראשון בית לגבי ypשלישי xac,"קיומא בי' דלית

"בנינא  יהי' שלישי ובית שנה), ת"כ שני ובית שנה, ת"י ראשון (בית מוגבל זמן במשך שנתקיימו
d"aewc מקדש" ידיך"אדנֿי 70", ועד.71כוננו לעולם נצחי בקיום דרין", לדרי קיימא "יהא ולכן ,

.È בקרא מרומז דהחורבן) ההפסק לאחרי דלעתיד דהמקדש (החידוש זה שענין לומר, "כתית 72ויש
למאור":

השנים למספר רומז – "eniiwzpy"כתית" שני, ובית ראשון ו"(כת)zkבית שני דבית דבית zi(ית)" "
מלשון73ראשון  ו"כתית" ;dyizk"במכתשת על74("כותש רומז – (oaxegd שני") המקדשות דבתי

בלבד 75חורבנין" שנים) ות"י (ת"כ זמן למשך הי' שקיומם (76.

והעילוי  החידוש בשביל היא כתישה) – ("כתית" החורבן שכוונת – למאור" "כתית נאמר וע"ז
האור):xe`nד" (מקור מ"אור" שלמעלה "

במעמד  ישראל של עבודתם גם היתה לכך ובהתאם ("אור"), הגילויים מבחי' היו שני ובית ראשון בית
של  ועבודתם דביהמ"ק, והגילוי האור הי' שלא ("כתית"), החורבן וע"י (בלבד). וגילוי אור של ומצב
מתגלה  – הגלות זמן דסוף ומכופל כפול לחושך עד והסתר, העלם של ומצב במעמד היתה ישראל

yecigd" לבחי' מגיעים ועי"ז עצמם, בכח ישראל של ועצמותו xe`nבעבודתם מהותו למאור"), ("כתית "
נצחי. בית דקוב"ה, בנינא דלעתיד, המקדש ומתגלה הגילויים), בבחי' כלל מוגדר ואינו (שלמעלה ית'

הידוע  הו"ע 77וע"פ שני ובית חסד), אברהם, (כנגד למטה מלמעלה ההמשכה הו"ע ראשון שבית
נתגלה ראשון בית חורבן שע"י לומר, יש – גבורה) יצחק, (כנגד למעלה מלמטה yecigdההעלאה

בהמשכה ישראל של dhnlבעבודתם dlrnlnמתגלה שני בית חורבן וע"י ,yecigd ישראל של בעבודתם
dlrnlבהעלאה dhnln הגלות וחושך והסתר העלם של ומצב במעמד המטה דבירור העבודה עיקר (שהרי

דוקא  שני בית חורבן לאחרי ).78היא

וההתאחדות  החיבור יהי' שבו השלישי, המקדש דבית להחידוש זוכים יחדיו שניהם ובצירוף
וגבורה, חסד שמאל, ויד ימין (יד ידים" "בשתי למעלה, מלמטה והעלאה למטה מלמעלה דהמשכה
מכל  שלמעלה הכתר) עד שעולה תפארת, יעקב, (כנגד ית' עצמותו גילוי בו שיהי' כיון – והעלאה) המשכה
נמשך  אור) הגילויים, (בחי' והעלאה דהמשכה בהקוין שגם היינו, יחד, ומחברם ומטה, דמעלה וגדר ציור

("מאור" ית' עצמותו בחי' שני 79וחודר ובית ראשון בית גם שכולל – השלישי בביהמ"ק ודוגמתו אלא 80), ,
(וגם ופועל לעולם mdaשמוסיף נצחי בית דקוב"ה", "בנינא ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש הנצחיות, מעלת (

ועד.
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א.69) רכא, ח"ג גם וראה א. כח, ח"א
יז.70) טו, בשלח
ימלוך 71) שה' בזמן ידים בשתי יבנה ואימתי ידים, "בשתי

עה"פ). (פרש"י שלו" המלוכה שכל לבוא לעתיד ועד, לעולם
תצוה.72) ר"פ
עה"פ.73) בעה"ט
עה"פ.74) פרש"י
שנתמשכן 75) למקדש רמז פעמים, שני משכן, "משכן כמ"ש

פקודי). ר"פ (פרש"י חורבנין" בשני
נרמזת 76) כתישה) (שפירושה "כתית" שבתיבת יומתק ועפ"ז

שנים) (ת"כ "כת" שמקדים ראשון, בית על שני דבית המעלה גם

שני  דבית הגדלות כי – ראשון דבית שנים) (ת"י ל"ית" שני דבית
הפסק  שלאחרי החידוש בגלל היא "כת") שנים, (ת"כ בשנים

"כתית". דתיבת התוכן החורבן,
וש"נ.77) ואילך. 26 ע' ח"ט לקו"ש ראה
גילוי 78) הי' ראשון בית חורבן שבזמן הידוע ע"פ ובפרט

הירח  מיעוט שער ע"ח (ראה שני בית בזמן מאשר יותר נעלה
פ"ב).

חסד,79) גדול, לאור מקור הגדול", "מאור – גופא דבזה וי"ל
גבורה, קטן, לאור מקור הקטן", ו"מאור ראשון), (בית המשכה

שני). (בית העלאה
א.80) רכא, זח"ג ראה
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.‡È:בפועל למעשה בנוגע לעיל מהאמור מההוראות
צדקנו  ומשיח זה לרגע ועד באב, לתשעה בסמיכות ועד וגם דפורענותא", ב"תלתא כשנמצאים גם
בנין  התחלת הוא החורבן ענין שכללות שיודעים כיון ח"ו, ויאוש, הרוח לנפילת מביא זה אין בא, לא

חזון. בשבת דלעתיד" המקדש לכאו"א ש"מראין כפי העתיד, דמקדש חדש

א  ירידה של ענין כשרואה בקרבו לבו יפול שלא – מישראל כאו"א של הפרטית בעבודתו ו [ועד"ז
לאפשרות  מקום שיש ס"ד), (כנ"ל הבריאה טבע מצד המוכרח דשינה מההפסק החל בעבודתו, הפסק

ישראל" את מונין "אוה"ע מכל 81שיהיו בחרתנו ש"אתה אף השינה, בענין מוכרחים הם שגם זה על
שלאח"ז]. החידוש התחלת הוא שההפסק בידעו – כיו"ב) ענינים בשאר (ועד"ז ורוממתנו" . . העמים

ביהמ"ק בנין בשביל ביהמ"ק דחורבן וההפסק הירידה ביתר ycgואדרבה: בעבודתו להוסיף מעוררת
של באופן עוז וביתר התורה yecigשאת פנימיות והן דתורה נגלה הן התורה, בלימוד מהחידוש החל ,82,

בעיניך יהיו יום שיוכלmiycg"בכל עד התורה בלימוד היגיעה גם כולל ,"ycgl ממהרים 83בתורה שעי"ז ,
היעוד  קיום יותר עוד תצא"dycg"תורה84ומזרזים "כמצות 85מאתי עשי' – המצוות בקיום החידוש (וכן

).86רצונך"

(כמדובר  הש"ס מסכתות על "סיומים" עריכת גרמא: שהזמן בענינים התורה ללימוד בנוגע – ובמיוחד
שלפנ"ז  גמרא,87בהתוועדות יש שבחלקן מסכתות כולל גמרא, גם אלא משנה שכולן מסכתות רק לא ,(

מדות  מסכת לימוד (ע"ד בביהמ"ק, העבודה מעניני הוא תמיד מסכת שלימוד ובפרט תמיד, מסכת 88כמו

עוסקין  הם כאילו עליהם מעלה "אני הבית בעניני הלימוד ע"י אשר הבית, בנין אודות משנה) שכולה
שעי"ז מזה, ויתירה הבית", בטל"`oiבבנין ביתי .89"בנין

.·È(לפנ"ז ונשלמו נעשו שכבר העבודה עניני כל על (בהוספה בכהנ"ל טובות החלטות שקבלת ויה"ר
דלעתיד המקדש ומיד תיכף ותביא ותזרז ynnתמהר lreta המקדש לכאו"א ש"מראין לכך נוסף כלומר, ,

ומשוכלל"wegxnדלעתיד ש"בנוי כפי "minya90 ויורד שמתגלה למטה השלישי ביהמ"ק את בנ"י כל רואים ,
dhnl.הקודש ובהר הקודש עיר בירושלים הקדושה, בארצנו הגשמית, הלזו בארץ ,

חזון  בשבת וגם השבת, ביום והן החול בימי הן יום, שבכל תפלה בכל מבקשים בנ"י שכל וכפי
"ותחזינה  – דלעתיד") המקדש לכאו"א בשחרית 91(כש"מראין שהתפללו כפי לציון", בשובך עינינו

בפ' הקריאה הקדמת לאחרי במנחה, גם ויתפללו שנקראת opgz`eובמוסף , לשונות מעשרה "אחד ,
לאחרי92תפלה" ובפרט ,ieaix– הגאולה על בנ"י כל של והבקשות jxraהתפלות `ly ieaix לגבי אפילו

"ואתחנן"93"תקט"ו  כמנין הגאולה 94תפלות" את להביא בנ"י של בקשתם ממלא שהקב"ה בודאי הרי –
ממש. ומיד תיכף
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חוקת.81) ר"פ רש"י לשון
ש"בהאי 82) כיון – התורה לפנימיות בנוגע יתירה ובהדגשה

(ברע"מ)), ב קכד, (זח"ג גלותא" מן בי' יפקון . . דילך חיבורא
מעינותיך  "יפוצו שכאשר להבעש"ט המשיח מלך וכהבטחת
כש"ט  – דהבעש"ט (אגה"ק משיחא מלכא דא מר אתי חוצה"

בתחלתו).
לגלות 83) יוכל ישראל איש "כל א): (קמה, סכ"ו אגה"ק ראה

הן  בהלכות הן חדש שכל ולחדש (לגלות) חכמה תעלומות
ת"ת  הל' וראה בדבר". ומחוייב . . בנסתר הן בנגלה הן באגדות

וש"נ. ה"ב. פ"ב לאדה"ז
ג.84) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
הקב"ה 85) של מרשותו (כביכול) שיוצאת – דייקא "תצא"

בה"תורה  שגם י"ל ואולי ישראל, של ובעלותם לרשותם ובאה
ושונה  קורא הקב"ה ושונה הקורא ד"כל הסדר נעשה חדשה"
(כנ"ל  דישראל הלימוד לאחרי הוא הקב"ה של שלימודו כנגדו",

ועצ"ע. .(51 הערה
ובכ"מ.86) ויחי. ר"פ תו"ח ראה

ועוד.87) ס"ט. מטו"מ ש"פ משיחות קונטרס
ו"תמיד"88) והגבלה, מדידה של הו"ע ש"מדות" להעיר,

גבול  הבלי המשכת הו"ע יחד וחיבורם גבול, בלי הנצחיות, הו"ע
ס"י). (כנ"ל השלישי ביהמ"ק מעלת ובדוגמת ע"ד בגבול,

וש"נ.89) ואילך. 412 ע' חי"ח לקו"ש וראה יד. צו תנחומא
ועוד.90) סע"א. מא, סוכה – ותוס' פרש"י ראה
כו'".91) עינינו ותחזינה "ומחזון :1 שבהערה אוה"ת ראה
ואתחנן.92) ר"פ פרש"י
שכולל 93) ת"ק, פעמים ט"ו – תקט"ו במספר מהרמז להעיר

שנה  ת"ק מהלך לרקיע עד הארץ "מן ההשתלשלות סדר כל
כו'", ורקיע רקיע כל בין וכן שנה ת"ק מהלך רקיע של ועוביו
וחדא"ג  (תוס' ת"ק" פעמים ט"ו הוא . . רקיעים ז' "למנין
כאו"א  של תפלתו שע"י מרומז שבזה א), יג, חגיגה מהרש"א
חדש  רצון ממשיך תקט"ו) בגימטריא ("ואתחנן" מישראל
להיותו  ט"ו), פעמים (ת"ק ההשתלשלות סדר מכל שלמעלה

ההשתלשלות. סדר מכל למעלה
עה"פ.94) מבעה"ת זקנים בדעת הובא – ט פי"א, דב"ר ראה



יט p"yz'd oefg zay ,mixac t"y zegiyn

דחורבן  גדול הכי ההפסק לאחרי שבו החידוש שמצד השלישי, לביהמ"ק בנוגע וק"ו) (ובמכ"ש ועד"ז
שנה, שבעים במשך רק הי' ראשון בית חורבן שהרי ראשון, בית דחורבן מההפסק בערך (שלא שני בית
לעילוי  ועד יותר, עוד גדול בעילוי יהי' שנה), מאות ותשע מאלף יותר כבר נמשך שני בית חורבן ואילו

jexrÎoi`ay בזהר כדאיתא בית 69– מעלת על קאי הראשון" מן האחרון הזה הבית כבוד יהי' ש"גדול
"בניינא היו שני ובית ראשון שבית שני, ובית ראשון בית לגבי ypשלישי xac,"קיומא בי' דלית

"בנינא  יהי' שלישי ובית שנה), ת"כ שני ובית שנה, ת"י ראשון (בית מוגבל זמן במשך שנתקיימו
d"aewc מקדש" ידיך"אדנֿי 70", ועד.71כוננו לעולם נצחי בקיום דרין", לדרי קיימא "יהא ולכן ,

.È בקרא מרומז דהחורבן) ההפסק לאחרי דלעתיד דהמקדש (החידוש זה שענין לומר, "כתית 72ויש
למאור":

השנים למספר רומז – "eniiwzpy"כתית" שני, ובית ראשון ו"(כת)zkבית שני דבית דבית zi(ית)" "
מלשון73ראשון  ו"כתית" ;dyizk"במכתשת על74("כותש רומז – (oaxegd שני") המקדשות דבתי

בלבד 75חורבנין" שנים) ות"י (ת"כ זמן למשך הי' שקיומם (76.

והעילוי  החידוש בשביל היא כתישה) – ("כתית" החורבן שכוונת – למאור" "כתית נאמר וע"ז
האור):xe`nד" (מקור מ"אור" שלמעלה "

במעמד  ישראל של עבודתם גם היתה לכך ובהתאם ("אור"), הגילויים מבחי' היו שני ובית ראשון בית
של  ועבודתם דביהמ"ק, והגילוי האור הי' שלא ("כתית"), החורבן וע"י (בלבד). וגילוי אור של ומצב
מתגלה  – הגלות זמן דסוף ומכופל כפול לחושך עד והסתר, העלם של ומצב במעמד היתה ישראל

yecigd" לבחי' מגיעים ועי"ז עצמם, בכח ישראל של ועצמותו xe`nבעבודתם מהותו למאור"), ("כתית "
נצחי. בית דקוב"ה, בנינא דלעתיד, המקדש ומתגלה הגילויים), בבחי' כלל מוגדר ואינו (שלמעלה ית'

הידוע  הו"ע 77וע"פ שני ובית חסד), אברהם, (כנגד למטה מלמעלה ההמשכה הו"ע ראשון שבית
נתגלה ראשון בית חורבן שע"י לומר, יש – גבורה) יצחק, (כנגד למעלה מלמטה yecigdההעלאה

בהמשכה ישראל של dhnlבעבודתם dlrnlnמתגלה שני בית חורבן וע"י ,yecigd ישראל של בעבודתם
dlrnlבהעלאה dhnln הגלות וחושך והסתר העלם של ומצב במעמד המטה דבירור העבודה עיקר (שהרי

דוקא  שני בית חורבן לאחרי ).78היא

וההתאחדות  החיבור יהי' שבו השלישי, המקדש דבית להחידוש זוכים יחדיו שניהם ובצירוף
וגבורה, חסד שמאל, ויד ימין (יד ידים" "בשתי למעלה, מלמטה והעלאה למטה מלמעלה דהמשכה
מכל  שלמעלה הכתר) עד שעולה תפארת, יעקב, (כנגד ית' עצמותו גילוי בו שיהי' כיון – והעלאה) המשכה
נמשך  אור) הגילויים, (בחי' והעלאה דהמשכה בהקוין שגם היינו, יחד, ומחברם ומטה, דמעלה וגדר ציור

("מאור" ית' עצמותו בחי' שני 79וחודר ובית ראשון בית גם שכולל – השלישי בביהמ"ק ודוגמתו אלא 80), ,
(וגם ופועל לעולם mdaשמוסיף נצחי בית דקוב"ה", "בנינא ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש הנצחיות, מעלת (
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א.69) רכא, ח"ג גם וראה א. כח, ח"א
יז.70) טו, בשלח
ימלוך 71) שה' בזמן ידים בשתי יבנה ואימתי ידים, "בשתי

עה"פ). (פרש"י שלו" המלוכה שכל לבוא לעתיד ועד, לעולם
תצוה.72) ר"פ
עה"פ.73) בעה"ט
עה"פ.74) פרש"י
שנתמשכן 75) למקדש רמז פעמים, שני משכן, "משכן כמ"ש

פקודי). ר"פ (פרש"י חורבנין" בשני
נרמזת 76) כתישה) (שפירושה "כתית" שבתיבת יומתק ועפ"ז

שנים) (ת"כ "כת" שמקדים ראשון, בית על שני דבית המעלה גם

שני  דבית הגדלות כי – ראשון דבית שנים) (ת"י ל"ית" שני דבית
הפסק  שלאחרי החידוש בגלל היא "כת") שנים, (ת"כ בשנים

"כתית". דתיבת התוכן החורבן,
וש"נ.77) ואילך. 26 ע' ח"ט לקו"ש ראה
גילוי 78) הי' ראשון בית חורבן שבזמן הידוע ע"פ ובפרט

הירח  מיעוט שער ע"ח (ראה שני בית בזמן מאשר יותר נעלה
פ"ב).

חסד,79) גדול, לאור מקור הגדול", "מאור – גופא דבזה וי"ל
גבורה, קטן, לאור מקור הקטן", ו"מאור ראשון), (בית המשכה

שני). (בית העלאה
א.80) רכא, זח"ג ראה

p"yz'd oefg zay ,mixac t"y zegiyn

.‡È:בפועל למעשה בנוגע לעיל מהאמור מההוראות
צדקנו  ומשיח זה לרגע ועד באב, לתשעה בסמיכות ועד וגם דפורענותא", ב"תלתא כשנמצאים גם
בנין  התחלת הוא החורבן ענין שכללות שיודעים כיון ח"ו, ויאוש, הרוח לנפילת מביא זה אין בא, לא

חזון. בשבת דלעתיד" המקדש לכאו"א ש"מראין כפי העתיד, דמקדש חדש

א  ירידה של ענין כשרואה בקרבו לבו יפול שלא – מישראל כאו"א של הפרטית בעבודתו ו [ועד"ז
לאפשרות  מקום שיש ס"ד), (כנ"ל הבריאה טבע מצד המוכרח דשינה מההפסק החל בעבודתו, הפסק

ישראל" את מונין "אוה"ע מכל 81שיהיו בחרתנו ש"אתה אף השינה, בענין מוכרחים הם שגם זה על
שלאח"ז]. החידוש התחלת הוא שההפסק בידעו – כיו"ב) ענינים בשאר (ועד"ז ורוממתנו" . . העמים

ביהמ"ק בנין בשביל ביהמ"ק דחורבן וההפסק הירידה ביתר ycgואדרבה: בעבודתו להוסיף מעוררת
של באופן עוז וביתר התורה yecigשאת פנימיות והן דתורה נגלה הן התורה, בלימוד מהחידוש החל ,82,

בעיניך יהיו יום שיוכלmiycg"בכל עד התורה בלימוד היגיעה גם כולל ,"ycgl ממהרים 83בתורה שעי"ז ,
היעוד  קיום יותר עוד תצא"dycg"תורה84ומזרזים "כמצות 85מאתי עשי' – המצוות בקיום החידוש (וכן

).86רצונך"

(כמדובר  הש"ס מסכתות על "סיומים" עריכת גרמא: שהזמן בענינים התורה ללימוד בנוגע – ובמיוחד
שלפנ"ז  גמרא,87בהתוועדות יש שבחלקן מסכתות כולל גמרא, גם אלא משנה שכולן מסכתות רק לא ,(

מדות  מסכת לימוד (ע"ד בביהמ"ק, העבודה מעניני הוא תמיד מסכת שלימוד ובפרט תמיד, מסכת 88כמו

עוסקין  הם כאילו עליהם מעלה "אני הבית בעניני הלימוד ע"י אשר הבית, בנין אודות משנה) שכולה
שעי"ז מזה, ויתירה הבית", בטל"`oiבבנין ביתי .89"בנין

.·È(לפנ"ז ונשלמו נעשו שכבר העבודה עניני כל על (בהוספה בכהנ"ל טובות החלטות שקבלת ויה"ר
דלעתיד המקדש ומיד תיכף ותביא ותזרז ynnתמהר lreta המקדש לכאו"א ש"מראין לכך נוסף כלומר, ,

ומשוכלל"wegxnדלעתיד ש"בנוי כפי "minya90 ויורד שמתגלה למטה השלישי ביהמ"ק את בנ"י כל רואים ,
dhnl.הקודש ובהר הקודש עיר בירושלים הקדושה, בארצנו הגשמית, הלזו בארץ ,

חזון  בשבת וגם השבת, ביום והן החול בימי הן יום, שבכל תפלה בכל מבקשים בנ"י שכל וכפי
"ותחזינה  – דלעתיד") המקדש לכאו"א בשחרית 91(כש"מראין שהתפללו כפי לציון", בשובך עינינו

בפ' הקריאה הקדמת לאחרי במנחה, גם ויתפללו שנקראת opgz`eובמוסף , לשונות מעשרה "אחד ,
לאחרי92תפלה" ובפרט ,ieaix– הגאולה על בנ"י כל של והבקשות jxraהתפלות `ly ieaix לגבי אפילו

"ואתחנן"93"תקט"ו  כמנין הגאולה 94תפלות" את להביא בנ"י של בקשתם ממלא שהקב"ה בודאי הרי –
ממש. ומיד תיכף
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חוקת.81) ר"פ רש"י לשון
ש"בהאי 82) כיון – התורה לפנימיות בנוגע יתירה ובהדגשה

(ברע"מ)), ב קכד, (זח"ג גלותא" מן בי' יפקון . . דילך חיבורא
מעינותיך  "יפוצו שכאשר להבעש"ט המשיח מלך וכהבטחת
כש"ט  – דהבעש"ט (אגה"ק משיחא מלכא דא מר אתי חוצה"

בתחלתו).
לגלות 83) יוכל ישראל איש "כל א): (קמה, סכ"ו אגה"ק ראה

הן  בהלכות הן חדש שכל ולחדש (לגלות) חכמה תעלומות
ת"ת  הל' וראה בדבר". ומחוייב . . בנסתר הן בנגלה הן באגדות

וש"נ. ה"ב. פ"ב לאדה"ז
ג.84) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
הקב"ה 85) של מרשותו (כביכול) שיוצאת – דייקא "תצא"

בה"תורה  שגם י"ל ואולי ישראל, של ובעלותם לרשותם ובאה
ושונה  קורא הקב"ה ושונה הקורא ד"כל הסדר נעשה חדשה"
(כנ"ל  דישראל הלימוד לאחרי הוא הקב"ה של שלימודו כנגדו",

ועצ"ע. .(51 הערה
ובכ"מ.86) ויחי. ר"פ תו"ח ראה

ועוד.87) ס"ט. מטו"מ ש"פ משיחות קונטרס
ו"תמיד"88) והגבלה, מדידה של הו"ע ש"מדות" להעיר,

גבול  הבלי המשכת הו"ע יחד וחיבורם גבול, בלי הנצחיות, הו"ע
ס"י). (כנ"ל השלישי ביהמ"ק מעלת ובדוגמת ע"ד בגבול,

וש"נ.89) ואילך. 412 ע' חי"ח לקו"ש וראה יד. צו תנחומא
ועוד.90) סע"א. מא, סוכה – ותוס' פרש"י ראה
כו'".91) עינינו ותחזינה "ומחזון :1 שבהערה אוה"ת ראה
ואתחנן.92) ר"פ פרש"י
שכולל 93) ת"ק, פעמים ט"ו – תקט"ו במספר מהרמז להעיר

שנה  ת"ק מהלך לרקיע עד הארץ "מן ההשתלשלות סדר כל
כו'", ורקיע רקיע כל בין וכן שנה ת"ק מהלך רקיע של ועוביו
וחדא"ג  (תוס' ת"ק" פעמים ט"ו הוא . . רקיעים ז' "למנין
כאו"א  של תפלתו שע"י מרומז שבזה א), יג, חגיגה מהרש"א
חדש  רצון ממשיך תקט"ו) בגימטריא ("ואתחנן" מישראל
להיותו  ט"ו), פעמים (ת"ק ההשתלשלות סדר מכל שלמעלה

ההשתלשלות. סדר מכל למעלה
עה"פ.94) מבעה"ת זקנים בדעת הובא – ט פי"א, דב"ר ראה



p"yz'dכ oefg zay ,mixac t"y zegiyn

ריבוי על שנוסף zeywadeובפרט zeltzdגם ישנו שליט"א c"qtdדבנ"י, ומוריֿהוראה רבנים כו"כ של
הפס"ד  על נוסף ממש, ומיד תיכף הגאולה את להביא (כביכול) מוכרח שהקב"ה וגדל) הולך (ומספרם

הקיצין"המפורש  כל ש"כלו דורנו 95בתורה נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של והפס"ד ההכרזה יותר 96, לפני
תלוי  הדבר ואין העבודה, עניני כל סיימו שכבר כיון לגאולה", לאלתר לתשובה "לאלתר שנה: מארבעים

בהקב"ה!... אלא

של d`xedÎixeneומהפס"ד mipax:חזון דשבת ההפטורה שבסיום היעוד לקיום ומיד תיכף זוכים
וגו'"97jihtey"ואשיבה  למקדש"98כבראשונה נעתקין ומשם תחלה לחזור עתידין "בטבריא בלשכת 99, ,

.100הגזית 

בצדקה" ושבי' תפדה במשפט "ציון – ההפטרה וחותם לסיום ההוספה101ועד ע"י ,dxeza כמבואר)
השבוע  דפרשת ע"פ 102בלקו"ת כתרגומו הלכות, היינו קדמייתא,103ש"במשפט כהלכתא הראשון כמשפט

כמשארז"ל  כו'")104והיינו המשניות בזכות אלא מתכנשות הגליות שנקראו dwcvaeאין המצוות ("כללות
הקב"ה 105צדקה" (ש)עשה ה"צדקה שתמורת מהגלות, הפדי' נעשה שעי"ז כפשוטה), צדקה ובפרט ,

האומות" לבין שפיזרן שנאמר 106בישראל כענין ממקומו איש איש ממש בידיו אוחז . . עצמו "הוא ,107

ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו ובבנותינו"108ואתם בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו דורנו 109, ונשיא ,
הנה" ישובו גדול ו"קהל המקדש 110בראשנו, לבית הקודש, להר הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו ,

הקדשים. ולקדש

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ב.95) צז, סנהדרין
ההוא 96) "ביום – יוסף* הגאולה: עם קשורים ששמותיו

וממצרים  מאשור גו' עמו שאר את לקנות ידו שנית אדנֿי יוסיף
פינו" שחוק ימלא "אז – ויצחק יא), יא, (ישעי' הים" ומאיי גו'
אבינו" אתה "כי דוקא ליצחק יאמרו ולעת"ל ב), קכו, (תהלים

ב)**. פט, (שבת
כו.97) א, ישעי'
גו'",98) הצדק עיר לך יקרא כן "אחרי הכתוב ומהמשך

(ראה  המשיח" בוא "לפני יהי' גו'" שופטיך ש"ואשיבה משמע,
105 ע' ח"ט לקו"ש וראה מ"ג. פ"א סנהדרין להרמב"ם פיה"מ

.(74 הערה
הי"ב.99) פי"ד סנהדרין הל' רמב"ם

ביאת 100) הל' ה"ו. פ"ז ספ"ה. ביהב"ח הל' רמב"ם ראה
הי"ד. פ"א ממרים הל' שם. סנהדרין הל' הי"א. פ"ו המקדש

כז.101) שם,
ואילך.102) סע"ב א,
יג.103) מ, וישב
ג.104) פ"ז, ויק"ר
ד.105) שם, לקו"ת
ב.106) פז, פסחים
יב.107) כז, ישעי'
ג.108) ל, נצבים פרש"י
ט.109) יו"ד, בא
ז.110) לא, ירמי'

."sqei `ixhnib oeiv" :b ,` epzyxt z"ewl d`x (*
ik wgvil exn`i cizrly oipra dev dxez d"cq aezky dn it lr cer l"i dctz htyna oeiv oiprae" :(a ,a) epzyxt seq z"ewl d`x (**

."epia` dz`

mixac zyxt zegiy ihewl יד כרך

אשר ‡. הדברים "אלה עה"פ פרשתנו, בתחלת
זהב  "ודי רש"י: מפרש זהב", ודי וגו' משה דבר
שהי' זהב רוב בשביל שעשו העגל על הוכיחן –

שנאמר  להם 1להם הרביתי עשו 2וכסף וזהב
לבעל".

פירושו  בתחלת רש"י הקדים שכבר אע"פ והנה,
דברי "שהן זה כל zegkezלפסוק כאן (ומנה

גבי  וכתב חזר ובכ"ז וכו')" שהכעיסו המקומות
" זהב": שטעמו ogiked"ודי נראה – העגל)" (על

נכלל אינו זהב" ש"די מפני המנויים zenewndaהוא
מקום), שם שאינו לרש"י לי' משמע (כי בפסוק
של  הו"ע זהב" "די שגם עדיין ידענו לא ובמילא

" – זהב" "די על רש"י פי' ולכן (אף ogikedתוכחה.
כן פירש העגל zenewndaשלא על הקודמים) –

(גם) כוונתו ובזה – זהב" רוב בשביל שעשו
ש  מקום שם זהב" "די שאין מרמז dfaלהדגיש,

זו שלשון אלא את dnvrלהוכיחן, מודיעה
כו'" העגל על "הוכיחן העגל: על .3התוכחה

" – ולבן" תופל "ובין על על ogikedובפירושו
mixacd תופל גם כי לבן", שהוא המן על שתפלו

מקום. שם אינו ולבן

אינו  זהב" ש"די לפרש לרש"י שהכריחו ומה
מצינו  שלא משום שזהו בפשטות י"ל מקום, שם

זהב" "די ששמו מקום כמו 4בקרא הוא זה וגם ;
– ולבן" ל"תופל בנוגע שכתב למה) (ובהמשך
ששמו  מקום מצינו ולא המקרא כל על "חזרנו

כו'" אלא ולבן, .5תופל

להבין: צריך אבל

מקום  שם שזהו יפרש לא ונקרא6למה ,mewnd
רוב  בשביל (שם) שעשו "העגל ע"ש זהב" "די
שנקראו  בתורה, מקומות כמה מצינו והרי זהב"?

בהם  שנעשו הפעולות עוד 7ע"ש מצינו שלא ואף .
כו"כ  הרי – זהב" "די ששמו מקום במקרא פעם

בלבד.8מקומות  אחת פעם רק בתורה נזכרו

לומר  אין בהם כי – ולבן" ל"תופל דומה ואינו
שהוא mewndש  המן על "תפלו שבו ע"ש כן נקרא

– פעולה) איזו ע"ש (הנקרא כזה בשם כי – לבן"
מענין בהשם ניכר אוdlertdצ"ל ,xacd נעשה שבו

שהוא הדבר עכ"פ או הפעולה zaiqהפעולה,
הרי  ולבן" ד"תופל בנידון אבל זה; במקום שהיתה
ואינו  בהמן צדדי ענין הוא "לבן" הוא שהמן זה
(שפירושה  עצמה "תופל" [ובתיבת הנ"ל ע"ד
שום  מרומז אין "ולבן", תיבת בלא ש"תפלו")

כיcgeinחטא ,lk היו במדבר בנ"י של החטאים
שאין  מסתבר ולכן ענין]. איזה על ש"תפלו" זה

שם ולבן" עלmewn"תופל "תפלו" ששם ondע"ש
לבן" שהוא (- לגמרי צדדי בענין .9(הנרמז

מרומזת  הרי זהב" ב"די החטא zaiqאבל
"שעשו רש"י וכלשון זהב liaya(הפעולה), רוב

נכלל  שג"ז אפ"ל הרי וא"כ – להם" שהי'
כי שהכעיסו, זהב"mewndבהמקומות "די נקרא

כו'. זהב רוב ע"ש
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י.1) ב, הושע
"הרביתי2) שבכתוב: אף הדפוסים, וברוב בכת"י dlכ"ה

פרש"י  (על במ"א שנת' הכלל מוכח זה מפרש"י שגם הרי – גו'"
לפרש דבא שיטתי' דע"פ – ח) כ, לזה eheytיתרו (גם מקרא של

חכמים  כדבר חמש, בן - המקרא בלימוד מתחיל עתה זה שאך
כשמביא  הרי – אדה"ז)) לגירסת – מכ"ב פ"ה (אבות במשנתם

היינו – בפירושו הל' כותב – ממחז"ל) (ועאכו"כ מקרא t"rראי'
– הראי' (באם –hytnפשוטו שונה הכתוב של' אף הכתוב),

(כנ"ל  כותב רש"י אבל לה", "הרבתי הכתוב ל' בנדו"ד: וכן
וברובם הכת"י להם"mlekkכגירסת "הרבתי רש"י*) לדפוסי

ובחורֿזעצער  מעתיק שבא (עד הנ"ל הכלל ע"פ – הכתוב כפירוש
עליו מהמקשה רש"י לתרץ הכת"י ln'שרצה ושיבש – הכתוב

"לה"). וכתב "ותיקן" והדפוסים
כל3) כאן "ומנה רש"י הקדמת ע"פ אחר: zenewndבסגנון

ה"ה  לאח"ז הבאות וגו'" בערבה "במדבר תיבות שפי' מובן וכו'"
– (תוכחות ש"דבר משה", דבר אשר (תוכחות) ל"הדברים המשך
"ודי  וכן ולבן", תופל "בין משא"כ וגו'". במדבר . . הוכיחן).
ל"דברי  בהמשך באים אינם מקום, שם שאינם מכיון זהב",

לפרשם. רש"י מוכרח לכן – משה" (תוכחות)

."dl" `vnpy i"zkdn '`e ipye oey`x qetca k"`yn *

כאן.4) בחיי רבינו וראה
כי 5) מקום, שם שאינו זהב" ב"ודי לכתוב צריך רש"י ואין

"ה  הקדמתו ע"י מעצמו הוא לכתוב מובן צריך ואין – כו'" וכיחן
תופל  ל"בין בנוגע כן כתב כבר כי וכו'" המקרא כל על ש"חזרנו

ולבן".
ועוד.6) חזקוני. ראב"ע, וראה כאן. הרשב"ם וכפי'
שלח 7) ז. יז, בשלח יא. נ, ויחי לא. כא, וירא ט. יא, נח ראה

ובכ"מ. כד. יג,
לשמות.8) בקונקורדנציא ראה
רק9) הוא אם יכולfnxמשא"כ צדדי efnxlבעלמא, בענין גם

של daxc`eלגמרי. כבודן מפני ברמז (רק) ש"הזכירם מכיון :
רחוק. הכי רמז שאמר מסתבר הרי ישראל",



כי p"yz'd oefg zay ,mixac t"y zegiyn

ריבוי על שנוסף zeywadeובפרט zeltzdגם ישנו שליט"א c"qtdדבנ"י, ומוריֿהוראה רבנים כו"כ של
הפס"ד  על נוסף ממש, ומיד תיכף הגאולה את להביא (כביכול) מוכרח שהקב"ה וגדל) הולך (ומספרם

הקיצין"המפורש  כל ש"כלו דורנו 95בתורה נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של והפס"ד ההכרזה יותר 96, לפני
תלוי  הדבר ואין העבודה, עניני כל סיימו שכבר כיון לגאולה", לאלתר לתשובה "לאלתר שנה: מארבעים

בהקב"ה!... אלא

של d`xedÎixeneומהפס"ד mipax:חזון דשבת ההפטורה שבסיום היעוד לקיום ומיד תיכף זוכים
וגו'"97jihtey"ואשיבה  למקדש"98כבראשונה נעתקין ומשם תחלה לחזור עתידין "בטבריא בלשכת 99, ,

.100הגזית 

בצדקה" ושבי' תפדה במשפט "ציון – ההפטרה וחותם לסיום ההוספה101ועד ע"י ,dxeza כמבואר)
השבוע  דפרשת ע"פ 102בלקו"ת כתרגומו הלכות, היינו קדמייתא,103ש"במשפט כהלכתא הראשון כמשפט

כמשארז"ל  כו'")104והיינו המשניות בזכות אלא מתכנשות הגליות שנקראו dwcvaeאין המצוות ("כללות
הקב"ה 105צדקה" (ש)עשה ה"צדקה שתמורת מהגלות, הפדי' נעשה שעי"ז כפשוטה), צדקה ובפרט ,

האומות" לבין שפיזרן שנאמר 106בישראל כענין ממקומו איש איש ממש בידיו אוחז . . עצמו "הוא ,107

ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו ובבנותינו"108ואתם בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו דורנו 109, ונשיא ,
הנה" ישובו גדול ו"קהל המקדש 110בראשנו, לבית הקודש, להר הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו ,

הקדשים. ולקדש
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ב.95) צז, סנהדרין
ההוא 96) "ביום – יוסף* הגאולה: עם קשורים ששמותיו

וממצרים  מאשור גו' עמו שאר את לקנות ידו שנית אדנֿי יוסיף
פינו" שחוק ימלא "אז – ויצחק יא), יא, (ישעי' הים" ומאיי גו'
אבינו" אתה "כי דוקא ליצחק יאמרו ולעת"ל ב), קכו, (תהלים

ב)**. פט, (שבת
כו.97) א, ישעי'
גו'",98) הצדק עיר לך יקרא כן "אחרי הכתוב ומהמשך

(ראה  המשיח" בוא "לפני יהי' גו'" שופטיך ש"ואשיבה משמע,
105 ע' ח"ט לקו"ש וראה מ"ג. פ"א סנהדרין להרמב"ם פיה"מ

.(74 הערה
הי"ב.99) פי"ד סנהדרין הל' רמב"ם

ביאת 100) הל' ה"ו. פ"ז ספ"ה. ביהב"ח הל' רמב"ם ראה
הי"ד. פ"א ממרים הל' שם. סנהדרין הל' הי"א. פ"ו המקדש

כז.101) שם,
ואילך.102) סע"ב א,
יג.103) מ, וישב
ג.104) פ"ז, ויק"ר
ד.105) שם, לקו"ת
ב.106) פז, פסחים
יב.107) כז, ישעי'
ג.108) ל, נצבים פרש"י
ט.109) יו"ד, בא
ז.110) לא, ירמי'

."sqei `ixhnib oeiv" :b ,` epzyxt z"ewl d`x (*
ik wgvil exn`i cizrly oipra dev dxez d"cq aezky dn it lr cer l"i dctz htyna oeiv oiprae" :(a ,a) epzyxt seq z"ewl d`x (**

."epia` dz`

mixac zyxt zegiy ihewl יד כרך

אשר ‡. הדברים "אלה עה"פ פרשתנו, בתחלת
זהב  "ודי רש"י: מפרש זהב", ודי וגו' משה דבר
שהי' זהב רוב בשביל שעשו העגל על הוכיחן –

שנאמר  להם 1להם הרביתי עשו 2וכסף וזהב
לבעל".

פירושו  בתחלת רש"י הקדים שכבר אע"פ והנה,
דברי "שהן זה כל zegkezלפסוק כאן (ומנה

גבי  וכתב חזר ובכ"ז וכו')" שהכעיסו המקומות
" זהב": שטעמו ogiked"ודי נראה – העגל)" (על

נכלל אינו זהב" ש"די מפני המנויים zenewndaהוא
מקום), שם שאינו לרש"י לי' משמע (כי בפסוק
של  הו"ע זהב" "די שגם עדיין ידענו לא ובמילא

" – זהב" "די על רש"י פי' ולכן (אף ogikedתוכחה.
כן פירש העגל zenewndaשלא על הקודמים) –

(גם) כוונתו ובזה – זהב" רוב בשביל שעשו
ש  מקום שם זהב" "די שאין מרמז dfaלהדגיש,

זו שלשון אלא את dnvrלהוכיחן, מודיעה
כו'" העגל על "הוכיחן העגל: על .3התוכחה

" – ולבן" תופל "ובין על על ogikedובפירושו
mixacd תופל גם כי לבן", שהוא המן על שתפלו

מקום. שם אינו ולבן

אינו  זהב" ש"די לפרש לרש"י שהכריחו ומה
מצינו  שלא משום שזהו בפשטות י"ל מקום, שם

זהב" "די ששמו מקום כמו 4בקרא הוא זה וגם ;
– ולבן" ל"תופל בנוגע שכתב למה) (ובהמשך
ששמו  מקום מצינו ולא המקרא כל על "חזרנו

כו'" אלא ולבן, .5תופל

להבין: צריך אבל

מקום  שם שזהו יפרש לא ונקרא6למה ,mewnd
רוב  בשביל (שם) שעשו "העגל ע"ש זהב" "די
שנקראו  בתורה, מקומות כמה מצינו והרי זהב"?

בהם  שנעשו הפעולות עוד 7ע"ש מצינו שלא ואף .
כו"כ  הרי – זהב" "די ששמו מקום במקרא פעם

בלבד.8מקומות  אחת פעם רק בתורה נזכרו

לומר  אין בהם כי – ולבן" ל"תופל דומה ואינו
שהוא mewndש  המן על "תפלו שבו ע"ש כן נקרא

– פעולה) איזו ע"ש (הנקרא כזה בשם כי – לבן"
מענין בהשם ניכר אוdlertdצ"ל ,xacd נעשה שבו

שהוא הדבר עכ"פ או הפעולה zaiqהפעולה,
הרי  ולבן" ד"תופל בנידון אבל זה; במקום שהיתה
ואינו  בהמן צדדי ענין הוא "לבן" הוא שהמן זה
(שפירושה  עצמה "תופל" [ובתיבת הנ"ל ע"ד
שום  מרומז אין "ולבן", תיבת בלא ש"תפלו")

כיcgeinחטא ,lk היו במדבר בנ"י של החטאים
שאין  מסתבר ולכן ענין]. איזה על ש"תפלו" זה

שם ולבן" עלmewn"תופל "תפלו" ששם ondע"ש
לבן" שהוא (- לגמרי צדדי בענין .9(הנרמז

מרומזת  הרי זהב" ב"די החטא zaiqאבל
"שעשו רש"י וכלשון זהב liaya(הפעולה), רוב

נכלל  שג"ז אפ"ל הרי וא"כ – להם" שהי'
כי שהכעיסו, זהב"mewndבהמקומות "די נקרא

כו'. זהב רוב ע"ש
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י.1) ב, הושע
"הרביתי2) שבכתוב: אף הדפוסים, וברוב בכת"י dlכ"ה

פרש"י  (על במ"א שנת' הכלל מוכח זה מפרש"י שגם הרי – גו'"
לפרש דבא שיטתי' דע"פ – ח) כ, לזה eheytיתרו (גם מקרא של

חכמים  כדבר חמש, בן - המקרא בלימוד מתחיל עתה זה שאך
כשמביא  הרי – אדה"ז)) לגירסת – מכ"ב פ"ה (אבות במשנתם

היינו – בפירושו הל' כותב – ממחז"ל) (ועאכו"כ מקרא t"rראי'
– הראי' (באם –hytnפשוטו שונה הכתוב של' אף הכתוב),

(כנ"ל  כותב רש"י אבל לה", "הרבתי הכתוב ל' בנדו"ד: וכן
וברובם הכת"י להם"mlekkכגירסת "הרבתי רש"י*) לדפוסי

ובחורֿזעצער  מעתיק שבא (עד הנ"ל הכלל ע"פ – הכתוב כפירוש
עליו מהמקשה רש"י לתרץ הכת"י ln'שרצה ושיבש – הכתוב

"לה"). וכתב "ותיקן" והדפוסים
כל3) כאן "ומנה רש"י הקדמת ע"פ אחר: zenewndבסגנון

ה"ה  לאח"ז הבאות וגו'" בערבה "במדבר תיבות שפי' מובן וכו'"
– (תוכחות ש"דבר משה", דבר אשר (תוכחות) ל"הדברים המשך
"ודי  וכן ולבן", תופל "בין משא"כ וגו'". במדבר . . הוכיחן).
ל"דברי  בהמשך באים אינם מקום, שם שאינם מכיון זהב",

לפרשם. רש"י מוכרח לכן – משה" (תוכחות)

."dl" `vnpy i"zkdn '`e ipye oey`x qetca k"`yn *

כאן.4) בחיי רבינו וראה
כי 5) מקום, שם שאינו זהב" ב"ודי לכתוב צריך רש"י ואין

"ה  הקדמתו ע"י מעצמו הוא לכתוב מובן צריך ואין – כו'" וכיחן
תופל  ל"בין בנוגע כן כתב כבר כי וכו'" המקרא כל על ש"חזרנו

ולבן".
ועוד.6) חזקוני. ראב"ע, וראה כאן. הרשב"ם וכפי'
שלח 7) ז. יז, בשלח יא. נ, ויחי לא. כא, וירא ט. יא, נח ראה

ובכ"מ. כד. יג,
לשמות.8) בקונקורדנציא ראה
רק9) הוא אם יכולfnxמשא"כ צדדי efnxlבעלמא, בענין גם

של daxc`eלגמרי. כבודן מפני ברמז (רק) ש"הזכירם מכיון :
רחוק. הכי רמז שאמר מסתבר הרי ישראל",
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רש"י  כתבו כבר זה, פרש"י תוכן מובן: אינו גם
תשא  וגו'10בפ' ויאמר ה' אל משה "וישב עה"פ

– זהב "אלקי ופירש"י: זהב" אלקי להם ויעשו
וכל  זהב להם שהשפעת להם שגרמת הוא אתה
כפרש"י  ואם – וכו'" יחטאו שלא יעשו מה חפצם,
הרביתי  "וכסף (מהכתוב ע"ז ראי' להביא צריך כאן
הראי' להביא לרש"י הו"ל לבעל") עשו וזהב להם

הראשונה? בפעם זה ענין נאמר שבה תשא, בפ'

בזה:·. והביאור
מובן  תשא בפ' לפירושו רש"י של ההכרח

"חטא 11הוא  משה הקדמת מאד תמוה דלכאורה :
זהב" אלקי להם ויעשו גדולה חטאה הזה העם

)mrhk" אח"כ תיכף הבאה לבקשתו (dzre אם
ה"ז וגו'"? חטאתם הסליחה!dxizqתשא לבקשת

טעם 12וע"כ  מבאר אלו שבדבריו לומר בהכרח
למעט oihwndונימוק שא"א אף היינו, החטא; את

הזה העם "חטא דהרי עצמו, החטא של d`hgערכו
dlecb– להחטא בנ"י וקשר שייכות מקטין ,"

לומר  בזה התכוון שמשה שפירש"י וזהו לסיבתו.
על znxbyהוא`dzש" זכות ללמד וכו'", להם

החטא  בעשיית (כ"כ) אשמים שאינם .13ישראל,

חילוק שישנו מובן של ixwirעפ"ז פשוטו (לפי
בפ'14מקרא  הזהב) ריבוי (של הענין תוכן בין ,(

משה  אמרו תשא בפ' בפרשתנו: תוכנו ובין תשא
ולהקטין  ישראל על זכות ללמד בכוונה להקב"ה

לבנ"י  שאמרו בפרשתנו משא"כ חטאם, סיבת
ל"הוכיחן" מדגיש15והתכוון –lceb.החטא

של  פשוטו המפרש לרש"י, שא"א מובן ומעתה
הרביתי  "וכסף הכתוב תשא בפ' להביא מקרא,
מודגש  זה בפסוק כי לבעל", עשו וזהב להם

שנתן וזהב כ"א d"awdשהכסף סתם, נתינה ולא –
"iziaxd היפך שהוא דבר עשו עצמם מהם – להם"

את מבליטה זו נקודה הרי – הקב"ה של lcebרצונו
ביותר  .16החטא

את  להוכיח משה כשבא בפרשתנו, משא"כ
זה. פסוק להביא מתאים בנ"י,

ש"די ‚. לפרש אא"פ אשר מובן הנ"ל ע"פ
עשו  ששם ע"ש כן שנקרא מקום, שם הוא זהב"

" העגל ע"ש liayaאת היינו להם", שהי' זהב רוב
zaiq לפי הן – הרי הנ"ל ע"פ שם: שחטאו החטא

הוספה  של הו"ע זהב שהרוב (בפרשתנו) ההדגשה
שהוא  תשא בפ' המודגש לפי והן החטא, בחומר
ה"די  – וסיבתו החטא של ערכו את המקטין פרט

צדדי פרט הוא גורם epte`aזהב" או החטא, של
החטא. (סיבת) עצם לא אבל בהחטא, המסייע

הכתוב  שאמר זו היתה האמיתית הסיבה 17(שהרי

מסתבר  לא וא"כ וגו'"). משה בושש כי העם "וירא
קלות  או בכובד פרט ע"ש ייקרא שהמקום לומר
(או  עצמו שבהחטא דבר ע"ש ולא החוטא פשע

העיקרית). סיבתו עכ"פ או נעשה שבו הדבר
ע"פ „. רש"י: לשון מוסבר אינו עדיין אבל

שעשו  העגל על "הוכיחן לכתוב לרש"י הו"ל הנ"ל
a לשון – להם" שהי' (וכיו"ב) הזהב (רוב)

ה  רוב שאותו שפיר להם המשתמע שהי' זהב
רש"י epnnמהקב"ה, נקט ולמה – העגל את עשו

שה"די  המדגיש לשון וכו')", זהב (רוב "בשביל
כעין הי' כאומר:zaiqזהב" הוא (שהרי החטא

liaya שמבואר ובפרט החטא), עשו הזהב רוב
להיפך? ולא בהחטא להחמיר כוונתו שבנדו"ד 
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לא.10) לב,
שם.11) פרש"י על חיים מים בבאר כפי'
לאלקים 12) זובח כמו לי' מיבעי אלקים להם "ויעשו וגם:

מפרשי  בשאר וכ"ה עה"פ (רא"ם אלקים" לנו עשה קום יחרם,
רש"י).
ריב"ב 13) כשיטת לומר אין מקרא של שבפשוטו ומובן

שמשה  יומא) סוף ירושלמי הי"ד. פ"ד שם תוספתא ב. (פו, ביומא
– החטא" לפרוט ש"צריך לפי וגו'" העם חטא "אנא אמר

" ההמשך אין dzreכפשטות דהרי כן*, משמע לא וגו'" תשא אם
אחר) (ע"י החטא א"א mrhפירוט שבלא"ה (כ"א החטא למחילת

הנותן דבר לראש, לכל לומר, צריך הי' ובמילא mrhשימחול),
תהי'k"g`eשימחול, שלא כדי החטא, לפרט להמחילה.dripnגם

שבברכות 14) מזה כדמוכח – והדרוש ההלכה ע"ד משא"כ
הלימוד מבואר א) (קב, וסנהדרין (שם) יומא א) על zekf(לב,

גם  זכות להלימוד מוסיף ובברכות שבפרשתנו. זהב" "ודי התיבות
מתאים  אבל לבעל". עשו וזהב להם הרביתי "וכסף הפסוק את

גם מרומז וכו' הרמז שע"ד ד סעי' לקמן הנת' עם i"yxtaהוא
o`k בברכות מהרש"א חדא"ג (וראה הנ"ל זכות הלימוד (תוכחה)

שם).

jixv"y `xwna epivn `ly itl df 'it lley i"yxy xnel oi` la` *
aezky envr dfn mircei dxeza mipipr k"ek ik ± "`hgd hextl

.lreta eyr oky

(על 15) "הוכיחן עוה"פ כאן רש"י כותב זה מטעם שגם וי"ל
– כ"אfnxlהעגל)" תשא, כבפ' זכות לימוד זה dgkezשאין

ש  לומר שאין מובן זו).wx(אבל תיבה להוספת הטעם הוא זה
לבנ"א,16) שיש מה שכל בכללות שידוע רק לא הרי ובנדו"ד

הזהב  ולי הכסף "לי ח) ב, (חגי (וכמ"ש הקב"ה מאת ניתן ה"ז
באופן כ"א ,(- צבאות" ה' במדבר ielbנאום וזהב הכסף להם ניתן

ב) יא, בא כב. ג, (שמות כמפורש צווה d"awdyמהקב"ה,
"ו  הי' בפועל וכן וגו'". ושמלות זהב וכלי כסף כלי גו' d'"ושאלה

(פרש"י  הים ביזת הי' ואח"כ לו). יב, (בא וגו'" העם חן את נתן
ע"י כב) טו, וכו'.d"awdyבשלח הים את להם קרע

ואילך.17) א לב, תשא
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של  וה"יינה הרמז חלק (ע"פ בזה והביאור
מקדים  זה פסוק על בפירושו שבפרש"י): תורה"
מפני  ברמז (החטאים) "והזכירם ואומר: רש"י
דכשם  היא, רש"י שכוונת וי"ל ישראל"; של כבודן

ישראל" של "כבודן את milrdשמפני משה
שכוונתו  אע"פ - בפירוש מלהזכירם החטאים

גופא, זה ומטעם כן, – עליהם משה fnxלהוכיחם
זכות לימוד על גם אלו אלו,oihwdlבדבריו חטאים

שבעיקר  אף ישראל", של "כבודן הוא זה גם כי
החטא. חומר ולהודיעם להוכיחן בא אדרבא , הרי

" רש"י כותב זהב"liayaולכן fnxlרוב
וכו' להם שגרמת הוא ש"אתה הנ"ל זכות להלימוד

יחטאו" שלא יעשו .18מה

של ‰. "בכבודן משה נזהר שבנדו"ד כיון והנה
בהתוכחה  זהב", ל"ודי בנוגע שכמו מובן ישראל"
בשאר  גם צ"ל עד"ז זכות, הלימוד מרומז גופא

זה. שבפסוק התוכחות
רש"י  בלשון או הכתוב בלשון הם :19ומרומזים

במדבר  שהכעיסוהו מה "בשביל – "במדבר"
אינו 20שאמרו  ולכאורה – וגו'" מותנו יתן מי

שהוא  "מדבר" תיבת ע"י זה על רמז למה מובן:
המק  דכל כללי המקום שם של שמו ע"י ולא ומות,

הנ"ל  בטענתם "הכעיסוהו" שבו היינו 21הפרטי -
כמפורש  סיני", ובין אילם בין אשר סין "מדבר

?22בכתוב 

זכות  ללמד שיש לרמז בא "מדבר" שבשם אלא
"במדבר" אז שהיו מכיון וגו'": יתן "מי טענתם על
ועקרב  שרף נחש והנורא הגדול ה"מדבר שהוא

מים" אין אשר פרשתנו 23וצמאון לפני (וגם ,
ועקרבים  נחשים של מקום הוא שהמדבר מבואר

אין 24וכו' ולכן מאד, גדול נסיון שזהו מובן הרי ,(
וגו'". מותנו יתן "מי טענתם על כ"כ להאשימם

שחטאו  הערבה "בשביל ובפרש"י "בערבה"
וצלה"ב: מואב". בערבות בשטים פעור בבעל
אבל  עד הישימות "מבית הי' מואב ערבות

"בערבה".25השטים" ולא "בשטים" הול"ל וא"כ

בנ"י: על זכות לימוד מרומז שבזה אלא
ה' במקום המשמשת קמוצה, (בית "בערבה"
(הידועה), "בהערבה" כתוב וכאילו הידיעה),
של  השם בקריאת והנה מואב". "בערבות כפרש"י

פירש"י  ועמון היתה 26מואב שלא זו – "מואב
קראתו  צעירה אבל הוא, שמאבי' פירסמה צנועה

שנאמר  משה בימי שכר וקבלה נקי', בבני 27בלשון
אלא  הזהיר לא ובמואב כלל, בם תתגר אל עמון

בם  ילחם לו".28שלא התיר לצערן אבל

בפרש"י  מפורש הרי "לשונאי;29ולכאורה :
מעשה  כשאוחזים – בנים על אבות עון פוקד
בני  את לצער התיר איך וא"כ בידיהם", אבותיהם

משום  הרי m`dעון30מואב צנועה? היתה שלא
בני  הנהגת היתה משה בימי שגם לומר מכריח שזה

לגמרי. הצניעות בהיפך מואב

בערבות בערבה, כאן ההדגשה –a`enוזוהי
(שסיבתה  פעור בעל בעון זכות ובעיקרה 31לימוד

זנות  של חטא זה במקום 32הי' שהיו מכיון ,(
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(18.14 שבהערה במהרש"א וראה
יומתקו19) כדלהלן ועפ"ז – ובפרש"י בכתוב דיוקים כמה
בפנים.
ג.20) טז, בשלח
כאן21) "ומנה מקדים רש"י י"ל: הפשט המקומות lkע"ד

שהכעיסו  ענינים עוד ישנם ולכאו' בהן", המקום לפני שהכעיסו
המובא  א) (טו, בערכין (כמבואר כאן נמנו ולא הקב"ה את בהם
הכתוב  מקדים לכן – כב)) (יד, שלח ובפרש"י כאן בפרש"י

בזה לכלול והאlk"במדבר" במדבר. שהיו שאר hxtncהנסיונות
מחלוקת  המרגלים, המן, על תפלו פעור, בעל (עון כאן הענינים
חטאים  סיבת אין כי במדבר, היו הם שגם אף העגל), וחטא קרח

שזוהי xacnaהיותםcvnאלו וי"ל האחרים. החטאים משא"כ ,
מותנו יתן "מי במ"ש רש"י לסיום ebe'כוונת לרמז רק לא שהיא ,"

וענין לרמזdfפסוק כ"א ,mbשהיו זה,`ixgלהחטאים חטא *
"במדבר". במ"ש שנכללו

א.22) טז, בשלח

"'ebe dzyp dn xn`l dyn lr mrd epelie" ± dxna `hgd rbepae *
'idy ± (ck ,eh glya) קודם,dyw `l `xwirn ,"'ebe ozi in" mzprhl

iptl oda eqirkdy zenewnd lk o`k dpne" micwn i"yx ik המקום"
lr mrd epelie" ixd dxnae משהyxetn zepelzd x`ya k"`yn ."

.d"awd lr (mb) dzid dpelzdy dyxtd jynda mda

טו.23) ח, עקב
לד.24) י, בהעלותך פרש"י
מט).25) (לג, מסעי
לז.26) יט, וירא
יט.27) ב, פרשתנו
ט.28) שם,
ז.29) לד, תשא ה. כ. יתרו
נאסר 30) לא מלכתחלה כי עונש בזה שאין י"ל שלכאו' ואף

נתן שלעמון אלא ארצם, כיבוש אין xkyאלא – בם לתגר שלא
הזהיר לא "ובמואב ומפרט שמאריך רש"י דעת שלא `l`זו

לצערן אבל בם לו".xizdילחם
ב.31) כה, בלק פרש"י
היתה 32) בלעם שעצת יד) כד, (שם מפרש"י כדמוכח

שונא אלו של להכשילםdnf"אלקיהם מזה dnfaכו' וכן ,"
ד" בהענין פינחס של מס"נ ע"י המגיפה ארמית lreadשנפסקה

וכו'".



כג mixac zyxt - zegiy ihewl

רש"י  כתבו כבר זה, פרש"י תוכן מובן: אינו גם
תשא  וגו'10בפ' ויאמר ה' אל משה "וישב עה"פ

– זהב "אלקי ופירש"י: זהב" אלקי להם ויעשו
וכל  זהב להם שהשפעת להם שגרמת הוא אתה
כפרש"י  ואם – וכו'" יחטאו שלא יעשו מה חפצם,
הרביתי  "וכסף (מהכתוב ע"ז ראי' להביא צריך כאן
הראי' להביא לרש"י הו"ל לבעל") עשו וזהב להם

הראשונה? בפעם זה ענין נאמר שבה תשא, בפ'

בזה:·. והביאור
מובן  תשא בפ' לפירושו רש"י של ההכרח

"חטא 11הוא  משה הקדמת מאד תמוה דלכאורה :
זהב" אלקי להם ויעשו גדולה חטאה הזה העם

)mrhk" אח"כ תיכף הבאה לבקשתו (dzre אם
ה"ז וגו'"? חטאתם הסליחה!dxizqתשא לבקשת

טעם 12וע"כ  מבאר אלו שבדבריו לומר בהכרח
למעט oihwndונימוק שא"א אף היינו, החטא; את

הזה העם "חטא דהרי עצמו, החטא של d`hgערכו
dlecb– להחטא בנ"י וקשר שייכות מקטין ,"

לומר  בזה התכוון שמשה שפירש"י וזהו לסיבתו.
על znxbyהוא`dzש" זכות ללמד וכו'", להם

החטא  בעשיית (כ"כ) אשמים שאינם .13ישראל,

חילוק שישנו מובן של ixwirעפ"ז פשוטו (לפי
בפ'14מקרא  הזהב) ריבוי (של הענין תוכן בין ,(

משה  אמרו תשא בפ' בפרשתנו: תוכנו ובין תשא
ולהקטין  ישראל על זכות ללמד בכוונה להקב"ה

לבנ"י  שאמרו בפרשתנו משא"כ חטאם, סיבת
ל"הוכיחן" מדגיש15והתכוון –lceb.החטא

של  פשוטו המפרש לרש"י, שא"א מובן ומעתה
הרביתי  "וכסף הכתוב תשא בפ' להביא מקרא,
מודגש  זה בפסוק כי לבעל", עשו וזהב להם

שנתן וזהב כ"א d"awdשהכסף סתם, נתינה ולא –
"iziaxd היפך שהוא דבר עשו עצמם מהם – להם"

את מבליטה זו נקודה הרי – הקב"ה של lcebרצונו
ביותר  .16החטא

את  להוכיח משה כשבא בפרשתנו, משא"כ
זה. פסוק להביא מתאים בנ"י,

ש"די ‚. לפרש אא"פ אשר מובן הנ"ל ע"פ
עשו  ששם ע"ש כן שנקרא מקום, שם הוא זהב"

" העגל ע"ש liayaאת היינו להם", שהי' זהב רוב
zaiq לפי הן – הרי הנ"ל ע"פ שם: שחטאו החטא

הוספה  של הו"ע זהב שהרוב (בפרשתנו) ההדגשה
שהוא  תשא בפ' המודגש לפי והן החטא, בחומר
ה"די  – וסיבתו החטא של ערכו את המקטין פרט

צדדי פרט הוא גורם epte`aזהב" או החטא, של
החטא. (סיבת) עצם לא אבל בהחטא, המסייע

הכתוב  שאמר זו היתה האמיתית הסיבה 17(שהרי

מסתבר  לא וא"כ וגו'"). משה בושש כי העם "וירא
קלות  או בכובד פרט ע"ש ייקרא שהמקום לומר
(או  עצמו שבהחטא דבר ע"ש ולא החוטא פשע

העיקרית). סיבתו עכ"פ או נעשה שבו הדבר
ע"פ „. רש"י: לשון מוסבר אינו עדיין אבל

שעשו  העגל על "הוכיחן לכתוב לרש"י הו"ל הנ"ל
a לשון – להם" שהי' (וכיו"ב) הזהב (רוב)

ה  רוב שאותו שפיר להם המשתמע שהי' זהב
רש"י epnnמהקב"ה, נקט ולמה – העגל את עשו

שה"די  המדגיש לשון וכו')", זהב (רוב "בשביל
כעין הי' כאומר:zaiqזהב" הוא (שהרי החטא

liaya שמבואר ובפרט החטא), עשו הזהב רוב
להיפך? ולא בהחטא להחמיר כוונתו שבנדו"ד 
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לא.10) לב,
שם.11) פרש"י על חיים מים בבאר כפי'
לאלקים 12) זובח כמו לי' מיבעי אלקים להם "ויעשו וגם:

מפרשי  בשאר וכ"ה עה"פ (רא"ם אלקים" לנו עשה קום יחרם,
רש"י).
ריב"ב 13) כשיטת לומר אין מקרא של שבפשוטו ומובן

שמשה  יומא) סוף ירושלמי הי"ד. פ"ד שם תוספתא ב. (פו, ביומא
– החטא" לפרוט ש"צריך לפי וגו'" העם חטא "אנא אמר

" ההמשך אין dzreכפשטות דהרי כן*, משמע לא וגו'" תשא אם
אחר) (ע"י החטא א"א mrhפירוט שבלא"ה (כ"א החטא למחילת

הנותן דבר לראש, לכל לומר, צריך הי' ובמילא mrhשימחול),
תהי'k"g`eשימחול, שלא כדי החטא, לפרט להמחילה.dripnגם

שבברכות 14) מזה כדמוכח – והדרוש ההלכה ע"ד משא"כ
הלימוד מבואר א) (קב, וסנהדרין (שם) יומא א) על zekf(לב,

גם  זכות להלימוד מוסיף ובברכות שבפרשתנו. זהב" "ודי התיבות
מתאים  אבל לבעל". עשו וזהב להם הרביתי "וכסף הפסוק את

גם מרומז וכו' הרמז שע"ד ד סעי' לקמן הנת' עם i"yxtaהוא
o`k בברכות מהרש"א חדא"ג (וראה הנ"ל זכות הלימוד (תוכחה)

שם).

jixv"y `xwna epivn `ly itl df 'it lley i"yxy xnel oi` la` *
aezky envr dfn mircei dxeza mipipr k"ek ik ± "`hgd hextl

.lreta eyr oky

(על 15) "הוכיחן עוה"פ כאן רש"י כותב זה מטעם שגם וי"ל
– כ"אfnxlהעגל)" תשא, כבפ' זכות לימוד זה dgkezשאין

ש  לומר שאין מובן זו).wx(אבל תיבה להוספת הטעם הוא זה
לבנ"א,16) שיש מה שכל בכללות שידוע רק לא הרי ובנדו"ד

הזהב  ולי הכסף "לי ח) ב, (חגי (וכמ"ש הקב"ה מאת ניתן ה"ז
באופן כ"א ,(- צבאות" ה' במדבר ielbנאום וזהב הכסף להם ניתן

ב) יא, בא כב. ג, (שמות כמפורש צווה d"awdyמהקב"ה,
"ו  הי' בפועל וכן וגו'". ושמלות זהב וכלי כסף כלי גו' d'"ושאלה

(פרש"י  הים ביזת הי' ואח"כ לו). יב, (בא וגו'" העם חן את נתן
ע"י כב) טו, וכו'.d"awdyבשלח הים את להם קרע

ואילך.17) א לב, תשא

mixac zyxt - zegiy ihewl

של  וה"יינה הרמז חלק (ע"פ בזה והביאור
מקדים  זה פסוק על בפירושו שבפרש"י): תורה"
מפני  ברמז (החטאים) "והזכירם ואומר: רש"י
דכשם  היא, רש"י שכוונת וי"ל ישראל"; של כבודן

ישראל" של "כבודן את milrdשמפני משה
שכוונתו  אע"פ - בפירוש מלהזכירם החטאים

גופא, זה ומטעם כן, – עליהם משה fnxלהוכיחם
זכות לימוד על גם אלו אלו,oihwdlבדבריו חטאים

שבעיקר  אף ישראל", של "כבודן הוא זה גם כי
החטא. חומר ולהודיעם להוכיחן בא אדרבא , הרי

" רש"י כותב זהב"liayaולכן fnxlרוב
וכו' להם שגרמת הוא ש"אתה הנ"ל זכות להלימוד

יחטאו" שלא יעשו .18מה

של ‰. "בכבודן משה נזהר שבנדו"ד כיון והנה
בהתוכחה  זהב", ל"ודי בנוגע שכמו מובן ישראל"
בשאר  גם צ"ל עד"ז זכות, הלימוד מרומז גופא

זה. שבפסוק התוכחות
רש"י  בלשון או הכתוב בלשון הם :19ומרומזים

במדבר  שהכעיסוהו מה "בשביל – "במדבר"
אינו 20שאמרו  ולכאורה – וגו'" מותנו יתן מי

שהוא  "מדבר" תיבת ע"י זה על רמז למה מובן:
המק  דכל כללי המקום שם של שמו ע"י ולא ומות,

הנ"ל  בטענתם "הכעיסוהו" שבו היינו 21הפרטי -
כמפורש  סיני", ובין אילם בין אשר סין "מדבר

?22בכתוב 

זכות  ללמד שיש לרמז בא "מדבר" שבשם אלא
"במדבר" אז שהיו מכיון וגו'": יתן "מי טענתם על
ועקרב  שרף נחש והנורא הגדול ה"מדבר שהוא

מים" אין אשר פרשתנו 23וצמאון לפני (וגם ,
ועקרבים  נחשים של מקום הוא שהמדבר מבואר

אין 24וכו' ולכן מאד, גדול נסיון שזהו מובן הרי ,(
וגו'". מותנו יתן "מי טענתם על כ"כ להאשימם

שחטאו  הערבה "בשביל ובפרש"י "בערבה"
וצלה"ב: מואב". בערבות בשטים פעור בבעל
אבל  עד הישימות "מבית הי' מואב ערבות

"בערבה".25השטים" ולא "בשטים" הול"ל וא"כ

בנ"י: על זכות לימוד מרומז שבזה אלא
ה' במקום המשמשת קמוצה, (בית "בערבה"
(הידועה), "בהערבה" כתוב וכאילו הידיעה),
של  השם בקריאת והנה מואב". "בערבות כפרש"י

פירש"י  ועמון היתה 26מואב שלא זו – "מואב
קראתו  צעירה אבל הוא, שמאבי' פירסמה צנועה

שנאמר  משה בימי שכר וקבלה נקי', בבני 27בלשון
אלא  הזהיר לא ובמואב כלל, בם תתגר אל עמון

בם  ילחם לו".28שלא התיר לצערן אבל

בפרש"י  מפורש הרי "לשונאי;29ולכאורה :
מעשה  כשאוחזים – בנים על אבות עון פוקד
בני  את לצער התיר איך וא"כ בידיהם", אבותיהם

משום  הרי m`dעון30מואב צנועה? היתה שלא
בני  הנהגת היתה משה בימי שגם לומר מכריח שזה

לגמרי. הצניעות בהיפך מואב

בערבות בערבה, כאן ההדגשה –a`enוזוהי
(שסיבתה  פעור בעל בעון זכות ובעיקרה 31לימוד

זנות  של חטא זה במקום 32הי' שהיו מכיון ,(
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(18.14 שבהערה במהרש"א וראה
יומתקו19) כדלהלן ועפ"ז – ובפרש"י בכתוב דיוקים כמה
בפנים.
ג.20) טז, בשלח
כאן21) "ומנה מקדים רש"י י"ל: הפשט המקומות lkע"ד

שהכעיסו  ענינים עוד ישנם ולכאו' בהן", המקום לפני שהכעיסו
המובא  א) (טו, בערכין (כמבואר כאן נמנו ולא הקב"ה את בהם
הכתוב  מקדים לכן – כב)) (יד, שלח ובפרש"י כאן בפרש"י

בזה לכלול והאlk"במדבר" במדבר. שהיו שאר hxtncהנסיונות
מחלוקת  המרגלים, המן, על תפלו פעור, בעל (עון כאן הענינים
חטאים  סיבת אין כי במדבר, היו הם שגם אף העגל), וחטא קרח

שזוהי xacnaהיותםcvnאלו וי"ל האחרים. החטאים משא"כ ,
מותנו יתן "מי במ"ש רש"י לסיום ebe'כוונת לרמז רק לא שהיא ,"

וענין לרמזdfפסוק כ"א ,mbשהיו זה,`ixgלהחטאים חטא *
"במדבר". במ"ש שנכללו

א.22) טז, בשלח

"'ebe dzyp dn xn`l dyn lr mrd epelie" ± dxna `hgd rbepae *
'idy ± (ck ,eh glya) קודם,dyw `l `xwirn ,"'ebe ozi in" mzprhl

iptl oda eqirkdy zenewnd lk o`k dpne" micwn i"yx ik המקום"
lr mrd epelie" ixd dxnae משהyxetn zepelzd x`ya k"`yn ."

.d"awd lr (mb) dzid dpelzdy dyxtd jynda mda

טו.23) ח, עקב
לד.24) י, בהעלותך פרש"י
מט).25) (לג, מסעי
לז.26) יט, וירא
יט.27) ב, פרשתנו
ט.28) שם,
ז.29) לד, תשא ה. כ. יתרו
נאסר 30) לא מלכתחלה כי עונש בזה שאין י"ל שלכאו' ואף

נתן שלעמון אלא ארצם, כיבוש אין xkyאלא – בם לתגר שלא
הזהיר לא "ובמואב ומפרט שמאריך רש"י דעת שלא `l`זו

לצערן אבל בם לו".xizdילחם
ב.31) כה, בלק פרש"י
היתה 32) בלעם שעצת יד) כד, (שם מפרש"י כדמוכח

שונא אלו של להכשילםdnf"אלקיהם מזה dnfaכו' וכן ,"
ד" בהענין פינחס של מס"נ ע"י המגיפה ארמית lreadשנפסקה

וכו'".
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זה,a`en(בערבות בעון רבה פריצות של (
ביותר  גדול הוא הנסיון גם .33ושבמילא

בבואם  סוף, בים שהמרו מה "על – סוף" "מול
שאמרו  סוף וכן 34לים במצרים, קברים אין המבלי

שנאמר 35בנסעם  הים בים 36מתוך ים על וימרו
הים  שפת על בבואם זכות: הלימוד ומובן – סוף"
מצד  כי להנצל, הטבע בדרך אפשריות שום הי' לא
וכן  וכו', הים הי' השני ומצד המצריים היו אחד

הים  בביזת עסוקים שהיו הים, מן דבר 37בנסעם ,
d"awdy הוא "אתה ה"ז בזה, שיתעסקו רצה עצמו

בזה. ותשוקתם חפצם גודל ומובן – שגרמת"

פארן במדבר שעשו מה "ועל – פארן" i"r"בין
"בחטא  (בקיצור) הול"ל ולכאו' – המרגלים"
הי' שהחטא לדייק כוונתו אלא וכיו"ב. המרגלים"

ici lr,בנ"י את ופיתו הסיתו הם – המרגלים
זה. בעון בנ"י חוטאים היו לא המרגלים ולולא

שהוא  המן על "שתפלו – ולבן" תופל "ובין
של  (בה"יינה המן לובן כאן שמדגיש מה לבן":
"לבן", הי' שהמן שמכיון הוא, שבפרש"י) תורה"

פרש"י  וע"ד – צבע מכל ומופשט שמשה 38חלק
המילואים ימי ז' כל oalשימש welga שהו"ע היינו .

בידים" "למששו אפשר שאי "פשיטות" הרי 39של ,
בזה להם הי' מובן 40אמיתי beprzלא ובמילא ,

(אף  המן על להתלונן מקום נותן זה שפרט
– לבן הי' שהמן זה על טענתם היתה לא שבפועל
זה  מ"מ – כנ"ל המקום שם שזה אאפ"ל שלכן

המן). כלפי התנגדות של כללית לתנועה גורם

"במחלקתו – ולכאורה 41קרח"ly"וחצרות" .
לרמז  כוונתו אלא ועדתו"? קרח "במחלוקת הול"ל

רק היתה המחלוקת להנ"ל: בזה ולא lyגם קרח,
אותם  פיתה שקרח אלא בנ"י, וכטענת 42של ,

תקצוף"`cg"האיש43משה  העדה כל ועל יחטא
כולם  את פיתה שלפועל ).44(אף

.Â שלפני בשבת לעולם קוראים דברים פ' והנה
שייך  זה וגם – עצמו ת"ב בשבת או באב תשעה
הוא  המצרים" "בין ענין כללות הנ"ל: לענין

עצמו  פרש"י 45שהזמן ומלמדנו בנ"י, את "מוכיח"
נזהר  בה"תוכחה" שגם הפרשה ותחלת בראש
הכוונה  תכלית כי ישראל, של בכבודן הקב"ה
בשביל  היא הגלות של והירידה בה"תוכחה"
שגם  מובן ולכן ישראל", של "כבודן לגדל העלי',
של  "כבודן ניכר גופא, (ה"תוכחה") הגלות בעת

בפרש"י). (כנ"ל ישראל"
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"יש 33) יז) בלק תנחומא כב. פ"כ, (במדב"ר מהמדרש להעיר
של  שטים ומעין בזמה שטופין ויש כו' גבורים שמגדלין מעינות
כזה, באופן היתה דשם בנ"א הנהגת רק שלא הרי – הי'" זנות
כאן  הול"ל שעפ"ז אלא לזנות, גורם עצמו המקום  שגם אלא

וזנות), – שטות ע"ש (שנקרא "בשטים"
ע"פ שהוא – לרש"י ל"ק (בלק eheytאבל ומדגיש מקרא של

לא. ותו שמה", כך "בשטים, א) כה,
יא.34) יד, בשלח
(פרש"י 35) משם לנסוע רצו שלא לזה רש"י כוונת בפשטות

ענין מצינו לא כי בערכין, להמבואר ולא כב), טו, זה בשלח
בהפסוק  הדרש לכללות הכוונה לערכין שמציין ומה בפשש"מ*.

"לא ל): (יד, בשלח פרש"י וראה כדלקמן. או וגו'", exn`i"וימרו
בפועל). כן שאמרו (ולא כו'" שאנו כשם ישראל

(ובמילא  הים" מתוך "בנסעם על גם** שקאי  שפרש"י ומה
א) הוא: וכו') לחטא נחשב משם לנסוע רצונם שאי לפרש מוכרח

" ומכיון lenממ"ש סוף", ה(ים) "נגד הפשוט שפירושו סוף",
ב  פי' שהכוונה`dfiשלא י"ל הרי כיון lklצד, ב) צד***.

להוכיח  סוף בים ענינים ב' (עכ"פ) היו מקרא של שבפשוטו
בכתוב. נרמזו ששניהם לומר מסתבר – עליהם

מביא – כ"כ פשוט כ"ז שאין (א)i`x'וכיון ויאמרו שנאמר :
– ים איזה קרא: שמפרש כאן הכוונה (ואין סוף בים (ב) ים על

בערכין. כדאיתא פעמים) כמה**** שהמרו כ"א סוף, ים
סוף". "מול בפי' רק ראי' מביא דרש"י הא יתורץ ועפ"ז

ז.36) קו, תהלים
(37.35 הערה לעיל ראה

:n"n ,oikxrc dyxcd i"yx `ian "'ebe exnie" t"dr mildzay s`e (*
jixv 'id ,epzyxta mb i"yx zpeek dfl m` oeikyלפרש `) l"i la`)

mildza (a .(my eyexit mb dfa lelk ± mildzl o`k i"yx oiivny
`xwn ly eheyt df oi` my mby dxend ,"iz`vn" oeyla i"yx miiqn
t"r `ed j"p lr eyexita i"yx ly ekxc m` xexia jixv llkae) ynn

.(z"dr eyexitay ely millkd lk
.r"aize i"z oiire (**

cv dfi`l yxit `l ,fnxa xaicy oeikny ± l"i wgecay s` (***
.(xzei dxeza yxetnd xacl oiekzny xazqne) oeekzn

oi` iland dxndd :mildza 'ld iepiy mb wznei l"pd t"re (****
iptn dziid 'eb mixaw שיםrqiey df .mkxc mzq (mzq) כרחם בעל

dfiad iptn 'id סוף ± .שבים

כח.38) ח, צו
לבן 39) המראה פו): ע' מקדש בנין (מצות מצותיך דרך ראה

נתפס  אינו ועכ"ז דבר מציאות כו' נתפס ואיננו מקום תופס אינו
כו'.

סע"ב):40) (עד, מיומא ולהעיר .21 ע' ח"ט לקו"ש ראה
טועם  המן אכילת אינו): (ד"ה שם ורש"י ואוכל". רואה "שאינו

מן. אלא רואה ואינו המינים כל טעם
לכם 41) ש"הי' מה רק הוא מעיקרא הרי – השני לפי' ובנוגע

כ"כ. חמור ענין שאי"ז ומובן כו'". ללמוד
ואילך.42) 53 ע' חי"ג לקו"ש בארוכה ראה
כב.43) טז, קרח
יט.44) שם, פרש"י
זכות45) מגלגלין א): (כט, תענית כו'.meilראה זכאי

mixac zyxt - zegiy ihewl

ישראל" של "כבודן בו שמודגש הענינים אחד
הגלות בעת מגילת teb`גם בתחלת מ"ש הוא ,

ישבה "איכה מדה ccaאיכה: גם בזה שיש – וגו'"
מ"ש 46טובה  והוא לא 47, ובגוים ישכון לבדד "עם

או"ה  עם מתערבים אינם שבנ"י ,48יתחשב",
כך 49וכמארז"ל  עומד, אלא מתערב אינו "השמן

העכו"ם". עם מתערבים אינם ישראל

שאין dlrnומצד בדד", ישבה שב"איכה זו
ש  נזכה האומות, עם מתערבים "כבודן dlbziבנ"י

השלישי, המקדש בית בבנין בגלוי, ישראל" של
זה  בפסוק נרמז הוא בימינו 50שגם במהרה שיבנה ,

דידן. ובעגלא

(`"lyz mixac t"y zgiyn)
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מדה 46) זו – הארץ את אני "והשימותי בענין פרש"י ע"ד
לב). כו, (בחוקותי וכו'" לישראל טובה

ט.47) כג, בלק
ועוד.48) שם. רשב"ם ראה
ז.49) פי"ח, במדב"ר גם וראה א. פל"ו, שמו"ר

ע"פ 50) קיג) ע' מאמרים (קונטרס תשל"א איכה בד"ה ראה
.13 ,5 ע' לאיכה הצ"צ רשימות
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זה,a`en(בערבות בעון רבה פריצות של (
ביותר  גדול הוא הנסיון גם .33ושבמילא

בבואם  סוף, בים שהמרו מה "על – סוף" "מול
שאמרו  סוף וכן 34לים במצרים, קברים אין המבלי

שנאמר 35בנסעם  הים בים 36מתוך ים על וימרו
הים  שפת על בבואם זכות: הלימוד ומובן – סוף"
מצד  כי להנצל, הטבע בדרך אפשריות שום הי' לא
וכן  וכו', הים הי' השני ומצד המצריים היו אחד

הים  בביזת עסוקים שהיו הים, מן דבר 37בנסעם ,
d"awdy הוא "אתה ה"ז בזה, שיתעסקו רצה עצמו

בזה. ותשוקתם חפצם גודל ומובן – שגרמת"

פארן במדבר שעשו מה "ועל – פארן" i"r"בין
"בחטא  (בקיצור) הול"ל ולכאו' – המרגלים"
הי' שהחטא לדייק כוונתו אלא וכיו"ב. המרגלים"

ici lr,בנ"י את ופיתו הסיתו הם – המרגלים
זה. בעון בנ"י חוטאים היו לא המרגלים ולולא

שהוא  המן על "שתפלו – ולבן" תופל "ובין
של  (בה"יינה המן לובן כאן שמדגיש מה לבן":
"לבן", הי' שהמן שמכיון הוא, שבפרש"י) תורה"

פרש"י  וע"ד – צבע מכל ומופשט שמשה 38חלק
המילואים ימי ז' כל oalשימש welga שהו"ע היינו .

בידים" "למששו אפשר שאי "פשיטות" הרי 39של ,
בזה להם הי' מובן 40אמיתי beprzלא ובמילא ,

(אף  המן על להתלונן מקום נותן זה שפרט
– לבן הי' שהמן זה על טענתם היתה לא שבפועל
זה  מ"מ – כנ"ל המקום שם שזה אאפ"ל שלכן

המן). כלפי התנגדות של כללית לתנועה גורם

"במחלקתו – ולכאורה 41קרח"ly"וחצרות" .
לרמז  כוונתו אלא ועדתו"? קרח "במחלוקת הול"ל

רק היתה המחלוקת להנ"ל: בזה ולא lyגם קרח,
אותם  פיתה שקרח אלא בנ"י, וכטענת 42של ,

תקצוף"`cg"האיש43משה  העדה כל ועל יחטא
כולם  את פיתה שלפועל ).44(אף

.Â שלפני בשבת לעולם קוראים דברים פ' והנה
שייך  זה וגם – עצמו ת"ב בשבת או באב תשעה
הוא  המצרים" "בין ענין כללות הנ"ל: לענין

עצמו  פרש"י 45שהזמן ומלמדנו בנ"י, את "מוכיח"
נזהר  בה"תוכחה" שגם הפרשה ותחלת בראש
הכוונה  תכלית כי ישראל, של בכבודן הקב"ה
בשביל  היא הגלות של והירידה בה"תוכחה"
שגם  מובן ולכן ישראל", של "כבודן לגדל העלי',
של  "כבודן ניכר גופא, (ה"תוכחה") הגלות בעת

בפרש"י). (כנ"ל ישראל"
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"יש 33) יז) בלק תנחומא כב. פ"כ, (במדב"ר מהמדרש להעיר
של  שטים ומעין בזמה שטופין ויש כו' גבורים שמגדלין מעינות
כזה, באופן היתה דשם בנ"א הנהגת רק שלא הרי – הי'" זנות
כאן  הול"ל שעפ"ז אלא לזנות, גורם עצמו המקום  שגם אלא

וזנות), – שטות ע"ש (שנקרא "בשטים"
ע"פ שהוא – לרש"י ל"ק (בלק eheytאבל ומדגיש מקרא של

לא. ותו שמה", כך "בשטים, א) כה,
יא.34) יד, בשלח
(פרש"י 35) משם לנסוע רצו שלא לזה רש"י כוונת בפשטות

ענין מצינו לא כי בערכין, להמבואר ולא כב), טו, זה בשלח
בהפסוק  הדרש לכללות הכוונה לערכין שמציין ומה בפשש"מ*.

"לא ל): (יד, בשלח פרש"י וראה כדלקמן. או וגו'", exn`i"וימרו
בפועל). כן שאמרו (ולא כו'" שאנו כשם ישראל

(ובמילא  הים" מתוך "בנסעם על גם** שקאי  שפרש"י ומה
א) הוא: וכו') לחטא נחשב משם לנסוע רצונם שאי לפרש מוכרח

" ומכיון lenממ"ש סוף", ה(ים) "נגד הפשוט שפירושו סוף",
ב  פי' שהכוונה`dfiשלא י"ל הרי כיון lklצד, ב) צד***.

להוכיח  סוף בים ענינים ב' (עכ"פ) היו מקרא של שבפשוטו
בכתוב. נרמזו ששניהם לומר מסתבר – עליהם

מביא – כ"כ פשוט כ"ז שאין (א)i`x'וכיון ויאמרו שנאמר :
– ים איזה קרא: שמפרש כאן הכוונה (ואין סוף בים (ב) ים על

בערכין. כדאיתא פעמים) כמה**** שהמרו כ"א סוף, ים
סוף". "מול בפי' רק ראי' מביא דרש"י הא יתורץ ועפ"ז

ז.36) קו, תהלים
(37.35 הערה לעיל ראה

:n"n ,oikxrc dyxcd i"yx `ian "'ebe exnie" t"dr mildzay s`e (*
jixv 'id ,epzyxta mb i"yx zpeek dfl m` oeikyלפרש `) l"i la`)

mildza (a .(my eyexit mb dfa lelk ± mildzl o`k i"yx oiivny
`xwn ly eheyt df oi` my mby dxend ,"iz`vn" oeyla i"yx miiqn
t"r `ed j"p lr eyexita i"yx ly ekxc m` xexia jixv llkae) ynn

.(z"dr eyexitay ely millkd lk
.r"aize i"z oiire (**

cv dfi`l yxit `l ,fnxa xaicy oeikny ± l"i wgecay s` (***
.(xzei dxeza yxetnd xacl oiekzny xazqne) oeekzn

oi` iland dxndd :mildza 'ld iepiy mb wznei l"pd t"re (****
iptn dziid 'eb mixaw שיםrqiey df .mkxc mzq (mzq) כרחם בעל

dfiad iptn 'id סוף ± .שבים

כח.38) ח, צו
לבן 39) המראה פו): ע' מקדש בנין (מצות מצותיך דרך ראה

נתפס  אינו ועכ"ז דבר מציאות כו' נתפס ואיננו מקום תופס אינו
כו'.

סע"ב):40) (עד, מיומא ולהעיר .21 ע' ח"ט לקו"ש ראה
טועם  המן אכילת אינו): (ד"ה שם ורש"י ואוכל". רואה "שאינו

מן. אלא רואה ואינו המינים כל טעם
לכם 41) ש"הי' מה רק הוא מעיקרא הרי – השני לפי' ובנוגע

כ"כ. חמור ענין שאי"ז ומובן כו'". ללמוד
ואילך.42) 53 ע' חי"ג לקו"ש בארוכה ראה
כב.43) טז, קרח
יט.44) שם, פרש"י
זכות45) מגלגלין א): (כט, תענית כו'.meilראה זכאי

mixac zyxt - zegiy ihewl

ישראל" של "כבודן בו שמודגש הענינים אחד
הגלות בעת מגילת teb`גם בתחלת מ"ש הוא ,

ישבה "איכה מדה ccaאיכה: גם בזה שיש – וגו'"
מ"ש 46טובה  והוא לא 47, ובגוים ישכון לבדד "עם

או"ה  עם מתערבים אינם שבנ"י ,48יתחשב",
כך 49וכמארז"ל  עומד, אלא מתערב אינו "השמן

העכו"ם". עם מתערבים אינם ישראל

שאין dlrnומצד בדד", ישבה שב"איכה זו
ש  נזכה האומות, עם מתערבים "כבודן dlbziבנ"י

השלישי, המקדש בית בבנין בגלוי, ישראל" של
זה  בפסוק נרמז הוא בימינו 50שגם במהרה שיבנה ,

דידן. ובעגלא

(`"lyz mixac t"y zgiyn)
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מדה 46) זו – הארץ את אני "והשימותי בענין פרש"י ע"ד
לב). כו, (בחוקותי וכו'" לישראל טובה

ט.47) כג, בלק
ועוד.48) שם. רשב"ם ראה
ז.49) פי"ח, במדב"ר גם וראה א. פל"ו, שמו"ר

ע"פ 50) קיג) ע' מאמרים (קונטרס תשל"א איכה בד"ה ראה
.13 ,5 ע' לאיכה הצ"צ רשימות

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

ועד הרוחני דכפר חב"ד באה"ק ת"ו מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ר אדמו"ר 

 זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"ב תמוז עם המצורף אליו, ועל ראשון ראשון וכו'.

א( במה שלא קבלו תשובה מכאן על המכתבים.

לא  ומשולשת  כפולה  שבקשתי  פעמים  כמה  וזה  מאנ"ש,  לכמה  כתבתי  כבר 

בכלל  ואם  הטרדות,  מרוב  שהוא  מענה,  כשאין  ואפילו  המענה,  עכוב  עם  להתחשב 

שעיניו  מה  אלא  לדיין  לו  אין  הק',  תורתנו  דין  שבזה  רוחני,  ועד  עאכו"כ  אמורים,  הדברים 

רואות על אתר, ובעניני תורה ומצות, הרי יפה שעה אחת קודם.

ב( בענין השמיטה והצרכני'.

הנה אף שלכל לראש ענין הזהירות בענינים אלו נוגע להצרכני' כיון שרוב האוכלים מגיע לכפר 

חב"ד על ידה, מובן שצריך לפרסם בכלל רשימת אוכלים המותרים בלי פקפוק וכו' שהרי בודאי שכמה 

אוכלים וכמה מאנ"ש קונים שלא ע"י הצרכני', וק"ל.

מרא  של  בראשותו  הרוחני  הועד  על  הרי  הנ"ל,  בכשרות  דיעות  חילוקי  שכמה  וכיון 

דאתרא, לברר דעת תורה ולפרסם זה...

ויהי רצון שכאו"א בתוככי כללות התמימים ואנ"ש ימלא תפקידו להפצת המעינות חוצה אשר 

עי"ז מקרבים יעוד ימים אלו אשר מבין המצרים יגיעו לנחלה בלי מצרים ועד למרחב העצמי )יעוין 

רשימות הצ"צ לאיכה א, ג( ויהי' זה בעגלא דידן ע"י משיח צדקנו.

בברכה לבשו"ט.

נתעכב השילוח ובנתיים נתקבל מכ' בהנוגע להקס"ד דבנין מקוה בביהכנ"ס הישן, וכבר עניתי 

להרימ"מ שי' ליס בשלילה.



כו

כל יומא ויומא עביד עבידתא כדקא חזי, בכל יומא 
ויומא כמה דאצטריך. הב' לשונות, כדקא חזי, כמה 
הם  בראשית  דמעשה  ימים  הששה  הוא,  דאצטריך, 
לנגד הששה מדות מחסד עד יסוד, ובכל מדה ומדה 

יש אור וכלי.
זהו כדקאי חזי, מצד האור, והיינו כדקא חזי דהיינו 
אור,  החסד,  פעולת  פעלה  החסד  שמדת  הוא  כראוי 
וביום השני מדת  ביום ראשון שהאירה מדת החסד, 

הגבורה, וכן הלאה.
כמה דאצטריך מצד הכלי. כי ענין כלי הוא להגביל 
את הדבר כמה שצריך ולא יותר, )צרי"ך1 גי' ה' פעמים 
גבורות,  מבחי'  שהם  כלים  והיינו  גבורות,  ה'  די"ן, 

כמו שכתוב בתניא חלק ב' סוף פרק ד'2 עיין שם(.
וצורה,  חומר  ונמצא,  נברא  בכל  יש  זה  ומפני 
שהוא  והצורה  הכלי,  מצד  הוא  הגוף  שהוא  החומר 
הנפש שבו הוא מצד האור, )ועיין בתניא שם פרק ו' 

בפי'3 אהללה ה' בחיי אזמרה לאלקי בעודי(.
גם יש לפרש, כדקא חזי חזי במקיף, כמה דאצטריך 
ויושר  עיגול  ופנימי,  מקיף  יש  דבר  בכל  כי  בפנימי, 
סובב וממלא, )יומ"א4 גי' אל הוי', אל הוא בחי' מקיף 
)כי אל במלואו5 עולה הק"ף(, הוי' הוא פנימי(, ועולה 
בקנה א' עם הנ"ל, כי האור פנימי מוגבל בתוך הכלי.

למברי  ואצטריך  יסוד,  שתיתא  יומא  דאתא  כיון 

.)64X 5 = 320( צרי"ך בגי' 320. וכן ה' פעמים דין )1
ומניעת  הצמצום  מדת  שהיא  הקב"ה  של  גבורתו  מדת  וז"ל:   )2
התפשטות החיות מגדולתו מלירד ולהתגלות על הנבראים להחיותם 
הנברא  בגוף  מסתתר  שהחיות  פנים  בהסתר  כ"א  בגילוי  ולקיימם 
החיות  התפשטות  ואינו  עצמו  בפני  דבר  הוא  הנברא  גוף  וכאילו 
והרוחניות כהתפשטות הזיו והאור מהשמש אלא הוא דבר בפני עצמו.

ואף שבאמת אינו דבר בפני עצמו אלא כמו התפשטות האור מהשמש 
מכל מקום הן הן גבורותיו של הקדוש ברוך הוא אשר כל יכול לצמצם 
החיות והרוחניות הנשפע מרוח פיו ולהסתירו שלא יבטל גוף הנברא 
וההסתר  הצמצו'  מהות  להשיג  נברא  שום  בשכל  אין  וזה  במציאות 
ושיהיה אעפ"כ גוף הנברא נברא מאין ליש כמו שאין יכולת בשכל 

שום נברא להשיג מהות הנברא מאין ליש.
עצמו  והחיות  כלים  בשם  נקרא  החיות  והסתר  הצמצום  בחי'  ]והנה 
נקרא בשם אור שכמו שהכלי מכסה על מה שבתוכו כך בחי' הצמצום 
מכסה ומסתיר האור והחיות השופע והכלים הן הן האותיות ששרשן 
ה' אותיות מנצפ"ך שהן ה' גבורות המחלקות ומפרידות ההבל והקול 

בה' מוצאות הפה להתהוות כ"ב אותיות[.
3( וז"ל: וז"ש אהללה ה'בחיי אזמרה לאלקי בעודי, שהחיים נמשכים 

משם הוי' והעוד שהוא הגוף הטפל משם אלקים.
4( מדייק בלשון הזוהר לעיל "בכל יומא ויומא" בגי' 57, וכן אל )31( 

+ הוי')26( = 57.
5( פירוש: אל"ף )גי'111( + למ"ד )74( = 185, וכן הק"ף = 185. 

)עיין גם לקמן סימן קד(.

חי  כל  נשמת  כמאמר  מיסוד  נמשך  אדם  כי  אדם, 
רק  נקט  וכאן  מיסוד,  העולמים,  מחי  דפרחה  נשמה 
ואצטריך שהוא מצד הכלי, שבאדם הוא החומר שלו, 

הפנימי שלו.
הוא, כי מה שנקט אחר כך שאמרה אורייתא שאדם 
זמין הוא לארגזא קמך. הנה מה שאדם חוטא, זהו מצד 
תורה  בלקוטי  ועיין  שלו,  הפנימי  מצד  שלו,  החומר 
כי  בפירוש  ממעמקים  המעלות  שיר  המתחיל  דיבור 
כשלת בעונך6 עיין שם, )כי המקיף אינו חוטא, והרי 
הוא  ממנו,  הטוב  שנסתלק  ר"ל  גמור  ברשע  אפילו 
עומד עליו בבחי' מקיף כמו שכתוב בתניא סוף פרק 

יא7 עיין שם(.
אתת  שנקט  מה  כו'.  אמרה  קמי'  אורייתא  אתת 
משמע שעד עתה לא באה, והוה לי' למימר רק אמרה 
סיון,  בששי  שניתנה  תורה  כי  הוא,  קמי',  אורייתא 
ניתנה לאדם דוקא שנברא ביום הששי, וכדרז"ל8 ע"פ 

6( )לקוטי תורה, דרושים לראש השנה סב, ג( וז"ל: כמו שבכללות 
החיות יש ב' בחינות סובב כל עלמין וממלא כל עלמין כמו כן בנשמת 
האדם יש גם כן ב' בחינות אלו, וע"ז נאמר ויברא את האדם בצלמו 
בצלם אלקים, וזהו ענין ב'הבחי' יעקב וישראל וכו', בחי' יעקב יו"ד 
ומה  אלהות  משיג  שהוא  מה  השכל  דהיינו  חכמה  הוא  יו"ד  עקב, 
שמאיר ומחיה את הגוף ברמ"ח אברים הוא רק עקב מן הנשמה בחי' 
שהיא  בחי'נשמה  והוא  ראש  לי  הוא  ישראל  ובחינת  הנשמה.  רגלי 
למעלה מן הגוף ומן השכל, ובחי' זו היא א' יחיד ומיוחד עם השי"ת 
בלי שום פירוד בשום אופן. ובחי' זו יש בכאו"א מישראל אפילו קל 
חמורות  עבירות  שעיקר  מחמת  הנפש  תכרת  הכרת  ומ"ש  שבקלים, 
שהוא חייבי כריתות זה נאמר על בחי' יעקב שנכרתה משרשה, אבל 
בחי' ישראל אינה נפרדת ממנו ית' בשום אופן ]ועמ"ש בד"ה שחורה 
ואמי  כי אבי  ובד"ה ביום השמע"צ בענין  בי  נחרו  בני אמי  גבי  אני 

עזבוני כו'[.
ומ"ש שובה ישראל עד הוי' אלקיך. ולכאורה הוא תמוה ישראל מה 

חטא והלא אינה נפרדת ומה צריך לתשובה.
עד"מ  בעונך,  כשלת  כי  ב(  יד,  )הושע  הנביא  הושע  שאמר  זהו  אך 
אדם הנכשל ברגלו באבן הכאה קטנה ומזה נופל כל גופו וראשו מגיע 
לארץ בהכאה גדולה מחמת שהראש הוא גבוה יותר. כך הוא הנמשל 
כשאדם נכשל בעון קל אפילו ביטול תורה שאפשר לו לעסוק בתורה 
נותן  ואינו  ליתן  לו  שאפשר  צדקה  כמו  מ"ע  ביטול  או  עוסק  ואינו 
כמו  והוא  קטנה  עבירה  לאדם  שנראה  אף  מל"ת  על  בעברו  ומכ"ש 
שדחה רגלו ממקום מעמדו והוחלק מעט, אף כאן שנכשל בעון הנ"ל 
דהיינו רגלי הנשמה בחי' יעקב מחמת זה נופל הנשמה בחי' ישראל 

לצד אחר ואינה מאירה בעקבו ולזה צריך תשובה ע"ש.
7( וז"ל: מי שאינו מתחרט לעולם ואין באים לו הרהורי תשובה כלל 
נקרא רשע ורע לו שהרע שבנפשו הוא לבדו נשאר בקרבו כי גבר כל 
כך על הטוב עד שנסתלק מקרבו ועומד בבחי' מקיף עליו מלמעלה 

ולכן אמרו רז"ל כל בי עשרה שכינתא שריא.
יום  ויהי בקר  ויהי ערב  8( שבת פח. "מאי דכתיב )בראשית א, לא( 
השישי, ה' יתירה למה לי, מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית, 
ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימין, ואם לאו אני 

מתוך "פניני לוי יצחק על התורה"



כז

יום הששי, הששי בה', שהוא תלוי בששי סיון שבו 
ניתנה התורה, לכן לבריאת האדם דוקא שנברא ביום 

ו' אתת אורייתא, שהיא תנתן לו, בששי בסיון.
למע"ב  ו'  ביום  שנברא  גופא  הראשון  לאדם  )גם 
דף  מקץ  בפרשת  ]בזהר[  שכתוב  כמו  התורה  ניתנה 
קצ"ט ע"א וכיון דברא קודשא בריך הוא לאדם יהב 
קמי' אורייתא כו' עיין שם. לכן אתת אורייתא כשהי' 

צריך להבראות, מפני שהיא תנתן לו(.
רוגזי'  השי"ת  שיאריך  בעדו  טוב  והמליצה 
שאורייתא9  התורה,  שיקבל  מפני  כשיחטא,  עליו 
שמרו  תורתי  ואת  עזבו  אותי  והלואי  ומצלא.  מגינא 
שהמאור10 שבה מחזירו למוטב וכו', זהו שעתה יום 

הששי אתת אורייתא וכו'.
אמרה האי אדם כו' זמין הוא לארגזא קמך כו' א"ל 
אפים.  ארך  אתקרינא  למגנא  וכי  הוא  בריך  קודשא 
לכאורה הרי התורה ידעה שהקב"ה ארך אפים, והרי 
מה שהקב"ה הוא ארך אפים זה גופא כתוב בתורה. 
סברתה  מאי  כן  ואם  מזה.  יודעת  התורה  כן  ואם 
שאמרה אלמלא לא תאריך רוגזא כו'. גם מהו הלשון 
אפים,  ארך  אתקרינא  למגנא  וכי  הקב"ה  דתשובת 

והול"ל אנא ארך אפים.
יש לומר התורה ידעה שהקב"ה הוא ארך אפים, אך 
סברה שהוא ארך אפים רק לצדיקים ולא לחוטאים, 
לצדיקים  אפים  ארך  שאמר  משה  סבור  שהי'  כמו 

בסנהדרין דף קי"א11 עיין שם.
היינו  כו'  אתקרינא  למגנא  וכי  הקב"ה  לה  והשיב 
גמורים  ולצדיקים  לצדיקים,  רק  שהוא  כסברתה  אם 
אז  לאלקות,  מרכבה  בבחי'  שהם  כלל,  חטאו  שלא 
גמורים  צדיקים  כי  אפים,  ארך  שאתקרי  מה  למגנא 
על  ברשימה  )ועיין  אף  הארכת  לבחי'  צריכים  אינם 

המארז"ל בסנהדרין דף קי"א הנ"ל( וכו'.
כו'. לכאורה מה זה  אלא כולא באורייתא אתברי 
שייך הכא, ומה שייך זה למה שאמר מקודם שאמרה 
הפירוש  אך  כו'.  רוגזא  תאריך  לא  אלמלא  אורייתא 

מחזיר אתכם לתוהו ובוהו".
9( סוטה כא.

10( פתיחתא דאיכה רבתי ב'. ירושלמי חגיגה פרק א' הלכה ז'.
11( וז"ל: דתניא כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וכותב 
ארך אפים אמר לפניו רבש"ע ארך אפים לצדיקים א"ל אף לרשעים, 
א"ל רשעים יאבדו, א"ל השתא חזית מאי דמבעי לך, כשחטאו ישראל 
א"ל לא כך אמרת לי ארך אפים לצדיקים, אמר לפניו רבש"ע ולא כך 

אמרת לי אף לרשעים. 

כך הוא, כי התורה השתדלה והמליצה טוב בבריאת 
לה  השיב  כו',  תאריך  לא  אלמלא  שאמרה  האדם 
הקב"ה וכי למגנא כו', אלא כמו שאת, תורה חפצה 

שתתפשט מדת ארך אפים וכו'.
התורה  רצון  הקב"ה  שממלא  כך,  זה  מה  ומפני 
הלשון  זהו  כו',  אתברי  באורייתא  שכולא  מפני  הוא 
אלא כו' היינו לא למגנא כו' אלא כמו שאת, התורה, 
אומרת, ומפני מה זה כך הוא מפני שכולא באורייתא 

אתברי כו'.
כולא באורייתא אתברי וכולא באורייתא אשתכלל. 
נקט ב' פעמים באורייתא כל, כל אחד בפני עצמו )כי 
הול"ל כולא באורייתא אתקרי ואשתכלל(. יש לומר 
המתעסקת  דתורה  נגלה  שבתורה,  בחי'  הב'  לנגד 
ונסתר  אתברי,  כולא  זה  ידי  על  גשמיים12  בענינים 

דתורה פנימיות התורה על ידי זה כולא אשתכלל.
ממלצת  ושהיא  בתורה  העולם  נברא  איך  ומפרש 
טוב שאמרה אלמלא לא תאריך כו', הוא בגין דעד לא 
ברא קודשא בריך הוא עלמא אתיין כל אותיות התורה 

קמי' ועאלן כל חד וחד13 למפרע וכו'.
עאלת תי"ו כו' והשיב לה הקב"ה לאו דבך זמינין 
כמה צדיקים למימת14 כו', שזהו ההיפך לגמרי ממדת 
ארך אפים שמאריך אף גם לרשעים, וכאן הוא ההיפך 
שלא  )מפני  שהמיתם  אף  האריך  לא  לצדיקים  שגם 

מיחו בהם כדאיתא בשבת15 בפרק במה בהמה(.
עאלו תלת אתוון שק"ר. מה שהקדים ק' לר' והלא 
ק'  קדים  שבשקר  מפני  הוא  לק',  ר'  קדים  בלמפרע 
כו'  כדאי  אתון  לאוו  הקב"ה  להם  ומה שהשיב  לר', 
הוא מפני שהם שקר, לכן נקט שי"ן קו"ף רי"ש, אם 

שבאמת בסדר עלייתם הי' מתחלה ר' ואחר כך ק'.
הוא  לצד"י  פ"א  הקדים  כולהו,  וכן  צ'  פ'  ועאלו 
הריסה  הוא  פ"צ  שפירוש  פ"צ,  צירוף  שיהי'  כדי 
יפוצץ  כפטיש17  עד,  הררי  ויתפוצצו  כמו16  ושבירה 
סלע, ויפרפרני18 ויפצפצני, לכן לא ברא בהן הקב"ה 
את העולם, כי הם היפך דארך אפים, ולא יהי' קיום 

12( ראה ביאור בפנים בלקוטי לוי יצחק, דענינים גשמיים הוא הב"ן 
שבתורה, ונסתר דתורה הוא בחי' מ"ה שבתורה.

13( ראה בפנים ביאור כל הענין עפ"י קבלה.
14( ראה לעיל סימן יב.

15( דף נה.
16( חבקוק ג, ו.

17( ירמי' כג, כט.
18( איוב טז, יב.

מתוך "פניני לוי יצחק על התורה"
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להעולם שיפוצצו אותו.
צ"פ,  צירופים  יהי'  פ'  צ'  יאמר  אם  כן  שאין  מה 
שזה אדרבה מעלה כמו19 ואצפ"ה דדוד, ויצפהו20 זהב 
גם  ב'.  עמוד  ר"ד  דף  ג'  חלק  הקדוש  בזוהר21  טהור 

19( תהלים ה, ד.

20( שמות לז, ב.
כאן(, מפרש מה  ע"ב המצויין  ר"ד  )דף  בלק  פ'  בזוהר  פירוש:   )21
שאמר דוד )תהלים ה, ד( "ד' בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה", 
דתיבת "ואצפה" מלשון כסוי כמו שכתוב )שמות לז, ב( ויצפהו זהב 
טהור, דדוד עושה כיסוי למדת החסד למעלה )וזהו "בקר" הרומז על 
העליונים  האורות  לקבל  יוכלו  התחתונים  שהעולמות  כדי  חסדים(, 

ע"ש.
]ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תשט"ז ח"ג עמוד 93[.

שמן22 צ"פ על גבי יין, וכן כולהו כו'.
סימן  דאיהו  בי"ת  באת  כולא  דאתקיים  עד 
ברכה, וזהו23 בחכמה יבנה בית, היינו בח"ס24 שהוא 
בית,  הנקרא  העולם  יבנה  בחוכמתא,  בראשית25 

וראשית בריאתו הוא באות בי"ת.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר בראשית עמוד רעח

22( משנה טבול יום פ"ב מ"ה. שבת ה:
23( משלי כד, ג. ]ורמז בתיבת "בית", דקאי על העולם הנק' בית, וכן 

בי"ת רמז ל"אות" ב', שהעולם נברא בו.[
24( ע"ש באריכות הביאור עפ"י קבלה.

לעיל  )ראה  ה'.  ברא  בחוכמא  ברא"  "בראשית  ירושלמי  תרגום   )25
סימן ג, ד, ה.(

מתוך "פניני לוי יצחק על התורה"

לב  חוברת

לתומכים  שהפכו מתנגדים
לומר. נהג כך – חב"ד לחסידות מתנגד היה אך עםֿהארץ, היה לא לעיל, כתבתי שעליו השוחט,

מדי  לביתנו להגיע זה שוחט החל משחיטתו, העברתו בשל שנגרמה המהומה כששככה לאחרֿמכן,

שלמד. מה הבין גם – ללמוד שידע וכיהודי חסידות, ללמוד החל וכך חסידות, מאמר לשמיעת שבת

לשניאורסון! למקורב עתה להפוך כדי שסבל הייסורים היו שכדאיים אמר הוא

– החסידים עדת על שנמנה ועלֿאף צעיר אדם היותו עלֿאף – שניאורסון של שסמכותו היה ניכר

לקרות. לזה להניח שלא כדי יותר רבים באמצעים לנקוט איפוא, החלו, מתנגדיו גדולה. היא

ש  מאחר ותוכנו: עירוני, רוסי בעיתון מאמר פרסם מהם שאחד של זכורתני נכדו לרב כאן נתמנה

ההשכלה  לתנועת בגלוי שהתנגד יהודי 137ה"צמחֿצדק", כל צריך – חלק נטל שבהן באסיפות

השפעתו  שכן בעיר, השפעה כל לשניאורסון, לו, תהיה שלא כדי הכל לעשות לו יקרה שהציוויליזציה

הריאקציה. של להתחזקותה לגרום ועלולה לקדמה, סכנה היא

שלא  ומצהיר חטא", "על מכה הוא שבו שלם, מאמר אדם אותו עלֿידי התפרסם לאחרֿמכן כשנה

מבינים  אינם שמתנגדיו שניאורסון, כלפי להיות שצריכה ההערכה היא גדולה כמה עד מושג לו היה

שלו  החולין שיחות את כוחותיו.138אפילו את להחליש ולא בעבודתו, לשניאורסון לסייע ושיש ,

תשל"ט).137) תש"ו. (קה"ת, ההשכלה" ותנועת צדק הצמח "אדמו"ר קונטרס בארוכה ראה
ב.138) כא, סוכה ראה

לב  חוברת

לתומכים  שהפכו מתנגדים
לומר. נהג כך – חב"ד לחסידות מתנגד היה אך עםֿהארץ, היה לא לעיל, כתבתי שעליו השוחט,

מדי  לביתנו להגיע זה שוחט החל משחיטתו, העברתו בשל שנגרמה המהומה כששככה לאחרֿמכן,

שלמד. מה הבין גם – ללמוד שידע וכיהודי חסידות, ללמוד החל וכך חסידות, מאמר לשמיעת שבת

לשניאורסון! למקורב עתה להפוך כדי שסבל הייסורים היו שכדאיים אמר הוא

– החסידים עדת על שנמנה ועלֿאף צעיר אדם היותו עלֿאף – שניאורסון של שסמכותו היה ניכר

לקרות. לזה להניח שלא כדי יותר רבים באמצעים לנקוט איפוא, החלו, מתנגדיו גדולה. היא

ש  מאחר ותוכנו: עירוני, רוסי בעיתון מאמר פרסם מהם שאחד של זכורתני נכדו לרב כאן נתמנה

ההשכלה  לתנועת בגלוי שהתנגד יהודי 137ה"צמחֿצדק", כל צריך – חלק נטל שבהן באסיפות

השפעתו  שכן בעיר, השפעה כל לשניאורסון, לו, תהיה שלא כדי הכל לעשות לו יקרה שהציוויליזציה

הריאקציה. של להתחזקותה לגרום ועלולה לקדמה, סכנה היא

שלא  ומצהיר חטא", "על מכה הוא שבו שלם, מאמר אדם אותו עלֿידי התפרסם לאחרֿמכן כשנה

מבינים  אינם שמתנגדיו שניאורסון, כלפי להיות שצריכה ההערכה היא גדולה כמה עד מושג לו היה

שלו  החולין שיחות את כוחותיו.138אפילו את להחליש ולא בעבודתו, לשניאורסון לסייע ושיש ,

תשל"ט).137) תש"ו. (קה"ת, ההשכלה" ותנועת צדק הצמח "אדמו"ר קונטרס בארוכה ראה
ב.138) כא, סוכה ראה אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

ואשר שואפת לחיים  עלי'  עבר  בו כותבת ראשי פרקים מאשר   ,12/7 במענה למכתבה מיום 

דתיים ולהתמסר לחינוך ילדים ילדי ישראל ברוח ישראל סבא, אלא שיראה מהשפעת הסביבה.

והנה בארצנו הקדושה תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו, כמה אפשריות ישנן לדור בסביבה 

דתית, והרי ציווי תורתנו תורת חיים הוא, וכהוראת המורה הגדול הוא הרמב"ם, צריך אדם להתחבר 

לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד וכו' ויתרחק מן הרשעים כו' ילך למקום שאנשי' צדיקים ונוהגים 

בדרך טובים, ולפני זה מבאר הטעם, כי - דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדיעותיו ובמעשיו אחר 

ריעיו ומכריו.

מחפשים  דתיים  מוסדות  וכמה  כמה  אשר  דתי,  בחינוך  להתעסקות  בהנוגע  ג"כ  הוא  ועד"ז 

מורות ברוח האמור במשכורת מתאימה ובתנאים מתאימים.

לנצל  מתאים  מקום  תמצא  שבהשתדלות  בודאי  החינוך,  בשטח  ותק  לה  יש  שכבר  וכיון 

הקדש  עבודת  שזכות  ובודאי  שבשמים,  לאבינו  ישראל  בני  של  לבם  את  המקרב  בחינוך  כשרונותי' 

ובנקודה  בכלל  בחיים  מתאים  ולסידור  אמיתית  שלוה  פנימית  לשלוה  הפרטים,  בעניני'  לה  תעמוד 

התיכונה שידוך טוב בכל הפרטים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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לב  חוברת

לתומכים  שהפכו מתנגדים
לומר. נהג כך – חב"ד לחסידות מתנגד היה אך עםֿהארץ, היה לא לעיל, כתבתי שעליו השוחט,

מדי  לביתנו להגיע זה שוחט החל משחיטתו, העברתו בשל שנגרמה המהומה כששככה לאחרֿמכן,

שלמד. מה הבין גם – ללמוד שידע וכיהודי חסידות, ללמוד החל וכך חסידות, מאמר לשמיעת שבת

לשניאורסון! למקורב עתה להפוך כדי שסבל הייסורים היו שכדאיים אמר הוא

– החסידים עדת על שנמנה ועלֿאף צעיר אדם היותו עלֿאף – שניאורסון של שסמכותו היה ניכר

לקרות. לזה להניח שלא כדי יותר רבים באמצעים לנקוט איפוא, החלו, מתנגדיו גדולה. היא

ש  מאחר ותוכנו: עירוני, רוסי בעיתון מאמר פרסם מהם שאחד של זכורתני נכדו לרב כאן נתמנה

ההשכלה  לתנועת בגלוי שהתנגד יהודי 137ה"צמחֿצדק", כל צריך – חלק נטל שבהן באסיפות

השפעתו  שכן בעיר, השפעה כל לשניאורסון, לו, תהיה שלא כדי הכל לעשות לו יקרה שהציוויליזציה

הריאקציה. של להתחזקותה לגרום ועלולה לקדמה, סכנה היא

שלא  ומצהיר חטא", "על מכה הוא שבו שלם, מאמר אדם אותו עלֿידי התפרסם לאחרֿמכן כשנה

מבינים  אינם שמתנגדיו שניאורסון, כלפי להיות שצריכה ההערכה היא גדולה כמה עד מושג לו היה

שלו  החולין שיחות את כוחותיו.138אפילו את להחליש ולא בעבודתו, לשניאורסון לסייע ושיש ,

תשל"ט).137) תש"ו. (קה"ת, ההשכלה" ותנועת צדק הצמח "אדמו"ר קונטרס בארוכה ראה
ב.138) כא, סוכה ראה

לב  חוברת

לתומכים  שהפכו מתנגדים
לומר. נהג כך – חב"ד לחסידות מתנגד היה אך עםֿהארץ, היה לא לעיל, כתבתי שעליו השוחט,

מדי  לביתנו להגיע זה שוחט החל משחיטתו, העברתו בשל שנגרמה המהומה כששככה לאחרֿמכן,

שלמד. מה הבין גם – ללמוד שידע וכיהודי חסידות, ללמוד החל וכך חסידות, מאמר לשמיעת שבת

לשניאורסון! למקורב עתה להפוך כדי שסבל הייסורים היו שכדאיים אמר הוא

– החסידים עדת על שנמנה ועלֿאף צעיר אדם היותו עלֿאף – שניאורסון של שסמכותו היה ניכר

לקרות. לזה להניח שלא כדי יותר רבים באמצעים לנקוט איפוא, החלו, מתנגדיו גדולה. היא

ש  מאחר ותוכנו: עירוני, רוסי בעיתון מאמר פרסם מהם שאחד של זכורתני נכדו לרב כאן נתמנה

ההשכלה  לתנועת בגלוי שהתנגד יהודי 137ה"צמחֿצדק", כל צריך – חלק נטל שבהן באסיפות

השפעתו  שכן בעיר, השפעה כל לשניאורסון, לו, תהיה שלא כדי הכל לעשות לו יקרה שהציוויליזציה

הריאקציה. של להתחזקותה לגרום ועלולה לקדמה, סכנה היא

שלא  ומצהיר חטא", "על מכה הוא שבו שלם, מאמר אדם אותו עלֿידי התפרסם לאחרֿמכן כשנה

מבינים  אינם שמתנגדיו שניאורסון, כלפי להיות שצריכה ההערכה היא גדולה כמה עד מושג לו היה

שלו  החולין שיחות את כוחותיו.138אפילו את להחליש ולא בעבודתו, לשניאורסון לסייע ושיש ,

תשל"ט).137) תש"ו. (קה"ת, ההשכלה" ותנועת צדק הצמח "אדמו"ר קונטרס בארוכה ראה
ב.138) כא, סוכה ראה

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה מרדכי שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ג תמוז.

בעת רצון יזכירוהו עוד הפעם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

לתוכן כתבו.

וכיון שזכה כ' להשתתף בהפעולות הכי נשגבות להצלת כ"ק מו"ח אדמו"ר בימים ההם בזמן 

הזה, יהי רצון שיעמוד לו זה בכל המצטרך לו מרוח ועד בשר ובזה כמובן לכל לראש ולראשונה בריאות 

הנכונה הרחבת הפרנסה ולבשו"ט בטוב הנראה והנגלה בכלל.

ומענינים הפרטים לענינים הכללים אשר ימי בין המצרים אלו יהפכו בקרוב לששון ולשמחה 

ונזכה לקיום היעוד לנחלה בלי מצרים.

בכבוד וברכה.
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à(à)-ìk-ìà äLî øac øLà íéøácä älà¥´¤©§¨¦À£¤̧¦¤³¤Æ¤¨
óeñ ìBî äáøòa øaãna ïcøiä øáòa ìàøNé¦§¨¥½§¥−¤©©§¥®©¦§¿̈¨«£¨¨Á¸¹

:áäæ éãå úøöçå ïáìå ìôz-ïéáe ïøàt-ïéa¥«¨¨¯¥«²Ÿ¤§¨¨¬©«£¥−Ÿ§¦¬¨¨«
i"yx£ÌÈ¯·c‰ ‰l‡∑(ספרי),ּתֹוכחֹות ּדברי ׁשהן ּכאן לפי ּומנה ≈∆«¿»ƒְְִִֵֵֶָָָָ

יׂשראל  ׁשל ּכבֹודן מּפני ּברמז והזּכירן הּדברים את סתם לפיכ ּבהן, הּמקֹום לפני ׁשהכעיסּו הּמקֹומֹות .ּכל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
Ï‡¯NÈŒÏkŒÏ‡∑ ולא עמרם מּבן ׁשֹומעים הייתם אּתם אֹומרים: ׁשּבּׁשּוק אּלּו היּו מקצתן, הֹוכיח אּלּו ∆»ƒ¿»≈ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּכאן, ּכּלכם הרי להם: ואמר ּכּלם ּכּנסם לכ אֹותֹו; מׁשיבין היינּו ׁשם, היינּו אּלּו !וכ מּכ ּדבר ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֻֻהׁשיבֹותם
יׁשיב  ּתׁשּובה, לֹו ׁשּיׁש מי אּלא ∑a„na¯.ּכל "ּבּמדּבר"? ּומהּו מֹואב, ּבערבֹות אּלא היּו ּבּמדּבר לא ְִִֵֶָָָ«ƒ¿»ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשאמרּו: ּבּמדּבר, ּׁשהכעיסּוהּו מה ג)ּבׁשביל טז וגֹו'"(שמות מּותנּו יּתן הערבה,∑Úa¯·‰."מי ׁשחטאּוּבׁשביל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָ»¬»»ְְֲִִֶָָָָ
מֹואב  ּבערבֹות ּבּׁשּטים, ּפעֹור ÛeÒ.ּבבעל ÏBÓ∑ּביםֿסּו ּׁשהמרּו מה ׁשאמרּועל ליםֿסּוף, ּבבֹואם (שם ף ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָ

יא) ׁשּנאמריד הּים, מּתֹו ּבנסעם וכן ּבמצרים"? קברים אין "המּבלי ו): קו סּוף",(תהילים ּבים ים על "וּימרּו : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּבערכין Ô·ÏÂ.(טו)ּכדאיתא ÏÙzŒÔÈ·e Ô¯‡tŒÔÈa∑ מקֹום מצינּו ולא הּמקרא ּכל על חזרנּו יֹוחנן: רּבי אמר ְֲִִִַָָ≈»»≈…∆¿»»ְְְִִִַַַַַָָָָָָָָֹ

הּדברים  על הֹוכיחן אּלא ולבן, ּתפל ׁשאמרּוׁשּׁשמֹו לבן, ׁשהּוא הּמן על ה)ׁשּתפלּו כא קצה (במדבר "ונפׁשנּו : ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הּמרּגלים  ידי על ּפארן ּבמדּבר ּׁשעׂשּו מה ועל הּקלקל", קרח∑ÁÂˆ¯˙.ּבּלחם ׁשל ּדבר (ספרי)ּבמחלקּתֹו . ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ«¬≈…ְְְֶַַָָָֹ

ואּתם  הרע, לׁשֹון ּבׁשביל ּבחצרֹות למרים ּׁשעׂשיתי מּמה ללמד לכם היה להם: אמר ּבּמקֹום אחר, .נדּברּתם ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
·‰Ê È„Â∑ ׁשּנאמר להם, ׁשהיה זהב רב  ּבׁשביל ׁשעׂשּו העגל על י)הֹוכיחן ב וזהב (הושע להם הרּביתי "וכסף : ¿ƒ»»ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

לּבעל" .עׂשּו ַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dgkFYA l`xUi lW ozEkf cEOl¦§¨¤¦§¨¥©¥¨

זהבזהבזהבזהב:::: ודיודיודיודי וחצרתוחצרתוחצרתוחצרת ולבןולבןולבןולבן ּוּוּוּוביןביןביןבין־־־־ּתּתּתּתפלפלפלפל ּבּבּבּביןיןיןין־־־־ּפּפּפּפארןארןארןארן ססססּוּוּוּוףףףף ממממֹוֹוֹוֹולללל ּבּבּבּבערבהערבהערבהערבה ּבּבּבּבּמּמּמּמדדדדּבּבּבּברררר גוגוגוגו'''' ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽאאאאּלּלּלּלהההה ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
יׂשראל ׁשל ּכבֹודן מּפני כּו' הּדברים את סתם כּו' ׁשהכעיסּו המקֹומֹות ּכל ּכאן רש"י)מנה ובפירוש א. .(א, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבּפסּוק נרמז יׂשראל ׁשל ּכבֹודן ׁשּמּפני הרמז, ּדר על לֹומר כאן)יׁש רש"י לפניו (ובפירוש ּׁשהכעיסּו מה על זכּות לּמּוד ּגם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
לחטא: יׂשראל לבני ׁשּגרם מסּים ּפרט ּבהם ׁשהיה – המקֹומֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻּבכל

גֹו'" מּותנּו יּתן "מי ׁשאמרּו ּדזה – ג)ּבּמדּבר טז, מים"(בשלח אין אׁשר וצּמאֹון . . והּנֹורא הּגדֹול "ּבּמדּבר ׁשּׁשהּו מּפני היה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
טו) ח, .(עקב

ּפרסמּה" צנּועה, היתה ׁשּלא (מֹואב) ׁש"זֹו מֹואב ערבֹות – ּפריצּות ּבמקֹום ׁשּׁשהּו מּפני היה ּבּׁשּטים ּדהחטא – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹּבערבה
לז) יט, וירא מואב ד"ה .(רש"י

ׁשני  ּומּצד הּמצרים, היּו אחד ּדמּצד להּנצל. ּדר היה לא הּטבע ׁשּבדר מּפני הּוא סּוף ים על ׁשהמרּו ׁשּזה – סּוף ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמֹול
ִַַהּמים.

המרּגלים" על־ידי ּפארן ּבמדּבר ׁשעׂשּו מה "על – ׁשהמרּגלים (רש"י)ּפארן זה מּפני היה יׂשראל ּבני ׁשחטאּו ּדזה – ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
מּצד־עצמם. ולא אֹותם, ְְִִֵַַָָֹהסיתּו

היה הּמן, על ׁשהתלֹוננּו ּדזה לבן". ׁשהּוא הּמן על "ּתפלּו – ולבן ּבּמן,ּתפל ׁשּטעמּו הּמאכל ּבצבע היה ׁשּלא מּפני ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּביֹומא ופרש"י)וכדאיתא סע"ב מן".(עד, אּלא ּבֹו רֹואה ואינֹו הּמינים ּכל ּבֹו טֹועם הּמן "אכילת – ואֹוכל" רֹואה ׁש"אינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

קרח" ׁשל "ּבמחלקּתֹו – מּצד־עצמם.(רש"י)חצרֹות ולא קרח, ׁשהסיתם מּפני היה קרח ּבמחלקת ׁשחטאּו ׁשּזה – ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹ
להם" ׁשהיה זהב רב ּבׁשביל ׁשעׂשּו העגל על ׁש"הֹוכיחן – זהב ׁשהיה (רש"י)ּדי זהב רב "ּבׁשביל היה ּבעגל ׁשחטאּו ּדזה , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא להן". אבןאבןאבןאבן ֶָ

Ïkא  ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ«ƒ…∆ƒ»
ÏÚ ÔB‰˙È ÁÎB‡ ‡c¯Èc ‡¯·Úa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿¿»«»¿«
‡¯LÈÓ· eÊÈb¯‡c ÏÚÂ ‡¯a„Ó· e·Á„¿»¿«¿¿»¿«¿«¿ƒ¿≈¿»
‡pÓ ÏÚ eÏtz‡c Ô¯‡Ùa ÛeÒ ÌÈ Ï·˜Ï»√≈«¿»»¿ƒ«»««»
e„·Úc ÏÚÂ ‡¯Na ÏÚ eÊÈb¯‡c ˙B¯ˆÁ·e«¬≈¿«¿ƒ«ƒ¿»¿««¬»

:·‰„c Ï‚Ú≈«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

`LÈ יֹום עׂשר אחד טעם ּכי אֹומרים ≈ְִִַַַַָָ
הלכּו הם והּנה ׂשעיר, הר ּדר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָמחֹורב

ויהי  ּפירּוׁש וזה ׁשנה, ארּבעים ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבּמדּבר
קדׁש עד ּכי טעּו, ואּלה ׁשנה. ְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבארּבעים

ּבארּבעים  ויהי רק הּׁשנית. ּבּׁשנה ּבאּו ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָּברנע
ּבעיני, והּיׁשר מׁשה. ּדּבר עם ּדבק ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשנה,

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת דברים

הואיל  מואב  בארץ  הירדן  בעבר   – ה  א, 
משה באר את התורה הזאת לאמר

לדרוש  דעתיד  "אליהו"  אותיות  "הואיל"  רמז 
את התורה

את  לדרוש  עתיד  אליהו,  אותיות  הואיל  משה.  הואיל 
התורה לישראל מעין משה.

רמזי רבנו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

את  באר  משה  הואיל  מואב  דבארץ  טעם 
ומואב הוא מעשרה אומות – קיני  התורה, דעמון 
קניזי וקדמוני – שירשו בנ"י לעתיד, ואוירא דא"י 

מחכים )ב"ב קנח:(

וגו'. נראה ענינו דאמרו חז"ל  בעבר הירדן בארץ מואב 
)בבא בתרא קנח:( אוירא דארץ ישראל מחכים, ועוד אמרו 
מנייהו  כתרי  עדיף  ישראל  מארץ  חד  ע"ה  דף  בכתובות 
וחד מנייהו כי סליק לארץ ישראל כתרי מינן, הרי נתעלו ג' 
מדריגות בבחינת החכמה בבואן בארץ מואב, כמו שאמרו 
חז"ל )בבא בתרא נו.( בפרשת חוקת כי קיני קניזי קדמוני 

הוא עמון ומואב ואדום.
כי  להשי"ת,  ידוע  זמן  על  ומואב  לעמון  שנשתנו  אלא 
הם מוחזקים לנו מאבותינו מאברהם שנתן לו השם יתברך 
ומואב  עמון  לח.(  )גיטין  חז"ל  שאמרו  וכיון  עממין,  עשר 
בו  יש  ממואב  סיחון  שכבש  זה  שחלק  הרי  בסיחון  טהרו 
קדושת ארץ ישראל כמו ארץ ז' עממין, לכן התחיל לבאר 
חכמתם,  מעלות  השגות  כפי  חדשות  בפנים  התורה  להם 
והיינו דאמר אחרי הכותו להורות על שעמון ומואב טהרו 

בסיחון.
בהיותם  עממין  ז'  שארץ  ידוע  כי  יותר  עוד  להבין  ויש 
לאברהם  שנתנה  המתנה  מן  ממעלתם  נפלו  האומות  ביד 
עממין  לפרש  ויתכן  עליונות,  קדושות  עשר  בחינת  שהי' 
האור  וכן  שנכבו,  הגחלים  שהם  עוממות  גחלים  לשון 
בבואן  והובערו  וחזרו  עממין  ז'  ביד  בהיותם  נכבה  שלהם 
וקדמוני שהם  וקניזי  וקיני  לארץ ישראל לקדושת ישראל 
ג' ראשונות עדיין לא השיגו לטהרם עד ימות המשיח, וז"ש 
עובדי' )עובדי' א, ד( אם תגבי' כנשר קנך משם אורידך וגו', 
ג(  פג,  )תהילים  ונאמר  לראש  צרי'  היו  ה(  א,  )איכה  וז"ש 
שהוא  ומואב  עמון  את  שכבשו  וכיון  ראש,  נשאו  משנאך 
התחיל  ע"כ  בחכמה,  מאוד  נתעלו  ע"כ  החכמה  בחינת 

לבאר התורה באר החכמה.
ומואב  ועמון  אדום  רש"י  פירש  שכניו  כל  ואל  ומ"ש 
היינו  מלחמה,  עמהם  לעשות  רשות  להם  ניתן  שלא  אף 
מיד  המשכן  בהקמת  לישראל  השי"ת  שנתרצה  שלאחר 
ועמון  אדום  גם  תחתיהם  להכניע  ראשונה  למעלה  חזרו 
ומואב, אלא שבשעת נסיעתם מחורב מיד סרו מאחרי ה', 
כמו שאמרו חז"ל )תענית כט.( לכך הוצרכו לסבב את הר 

שעיר כמ"ש לעיל.
פנים יפות

לבאר  משה  התחיל  "מואב"  דבארץ  ביאור 
התורה, דהוא מעשרה אומות – קיני קניזי וקדמוני 
– שירשו בנ"י לע"ל כנגד כח"ב, וארץ מואב כנגד 

חכמה דלעו"ז

בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה 
וכו'. יש להתבונן צורך ההודעה שהיו ]עדיין[ בארץ מואב, 
ובפרט שלא למואב יחשב הארץ, כי מסיחון נטלוה שבידו 
מואב  בערבות  פנים  כל  ועל  לישראל,  והוכשרה  נטהרה 
הואיל  להתבונן  יש  עוד  מקום.  בכל  כמו  למימר  לי'  הוה 
הי'  והסיום  וכו', משמע דהתחיל לבאר במקום הזה  משה 
במקום אחר, ולא כן הי', דשם נמצאו ושם היו עד שעלה 
משה לשמים, והעד ויעל משה מערבות מואב וכו' )דברים 
לד, א(, וזה הי' צודק על הזמן שהתחיל בא' לחודש הי"א, 

והסיום הי' בז' באדר. גם מהו הלאמ"ר לזולת.
והנראה דעשרה עממין שהבטיח השם יתברך לישראל, 
הז' שירשו הם נגד ז' מדות הבנין דסטרא אחרא חסד גבורה 
תפארת נצח הוד יסוד מלכות, וקנ"י וקניז"י וקדמונ"י הם 
בינה,  ג' בסט"א כתר חכמה  נגד  ומואב אדו"ם, הם  עמו"ן 

עתידין ישראל ליירשם במהרה בימינו.
אחרא  דסטרא  כתר  הוא  אדו"ם  ז"ל  האר"י  כתב  והנה 
בנין  קומת  ראשיתי  שהוא  קדמונ"י,  הנקרא  הוא  )ולדעתי 
ראש  שנקרא  שאמרו  )ה.(  בפסחים  והבן  אחרא,  סטרא 

וראשון, שירשוהו ישראל בשכר ביעור חמץ בראשון(.
כנודע  א"ב  לשון  אחרא  דסטרא  חכמה  הוא  מוא"ב 
חכמה  שקנה  אשמאי  זק"ן  לשון  קניז"י  הוא  )ולדעתי 
ונכתב ביו"ד להקטינה כנודע באומרו האמינון  החיצוניות, 
אצלינו  מבואר  האותיות  וחילוף  כ(,  יג,  )שמואל-ב  אחיך 

במקום אחר(.
עמו"ן הוא בינה דסטרא אחרא )והוא לדעתי קנ"י כידוע 
וכיו"ד  וכו'  זה  לעומת  וזה  צפור,  ק"ן  סוד  הוא  בקדושה 

להקטינה כנ"ל(.
חכמה  מואב  ארציות  היינו  מואב  ארץ  להיות  והנה 
דסטרא אחרא, דכאשר ישראל יורשים את עצמו, אז היא 
הכנה דרבה לחכמת התורה יתרון אור היוצא מתוך החושך, 
כי כשזה נופל זה קם, והבן. וכבר ידוע דסוד התור"ה היא 
תור"ה,  הנקרא  אנפין  לזעיר  המשכה  וממנו  אבא,  ביסו"ד 

ומשו"ה סוד הדעת המקשר ומחבר ומבאר כנודע.
דייקא  מואב  שבארץ  משמיענו  שהתורה  תתבונן  ובזה 
שהכניעו ארציות חכמת הסטרא אחרא, אז הי' מציאות רב 
לאור החכמה דקדושה לבוא לביאור התורה הזאת על ידי 
משה. וזה בארץ מואב דייקא הואיל משה באר וכו', לשלול 
לאמ"ר  וזהו  מוא"ב,  קליפת  עדיין  הכניעו  כשלא  הקודם 
)קהלת  דייקא  היוצאה מן הסכלות  יתרון החכמה  לדורות 
ב, יג(, כמבואר בזוהר הקדוש )חלק ג מ"ו ע"ב(, והוא עצה 
רבה  בהנהגת  תתבונן  וזה  בחכמה,  למשכילים  נפלאה 
דבדיחותא  מילתא  אמר  השמעתתא  דמקודם  ל:(,  )שבת 
כיתרון  הסכלות  מתוך  החכמה  להאיר  העולם(,  )בחכמות 

האור מן החושך, והבן מאוד.
אגרא דכלה
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:áäæ éãå úøöçå ïáìå ìôz-ïéáe ïøàt-ïéa¥«¨¨¯¥«²Ÿ¤§¨¨¬©«£¥−Ÿ§¦¬¨¨«
i"yx£ÌÈ¯·c‰ ‰l‡∑(ספרי),ּתֹוכחֹות ּדברי ׁשהן ּכאן לפי ּומנה ≈∆«¿»ƒְְִִֵֵֶָָָָ

יׂשראל  ׁשל ּכבֹודן מּפני ּברמז והזּכירן הּדברים את סתם לפיכ ּבהן, הּמקֹום לפני ׁשהכעיסּו הּמקֹומֹות .ּכל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
Ï‡¯NÈŒÏkŒÏ‡∑ ולא עמרם מּבן ׁשֹומעים הייתם אּתם אֹומרים: ׁשּבּׁשּוק אּלּו היּו מקצתן, הֹוכיח אּלּו ∆»ƒ¿»≈ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּכאן, ּכּלכם הרי להם: ואמר ּכּלם ּכּנסם לכ אֹותֹו; מׁשיבין היינּו ׁשם, היינּו אּלּו !וכ מּכ ּדבר ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֻֻהׁשיבֹותם
יׁשיב  ּתׁשּובה, לֹו ׁשּיׁש מי אּלא ∑a„na¯.ּכל "ּבּמדּבר"? ּומהּו מֹואב, ּבערבֹות אּלא היּו ּבּמדּבר לא ְִִֵֶָָָ«ƒ¿»ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשאמרּו: ּבּמדּבר, ּׁשהכעיסּוהּו מה ג)ּבׁשביל טז וגֹו'"(שמות מּותנּו יּתן הערבה,∑Úa¯·‰."מי ׁשחטאּוּבׁשביל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָ»¬»»ְְֲִִֶָָָָ
מֹואב  ּבערבֹות ּבּׁשּטים, ּפעֹור ÛeÒ.ּבבעל ÏBÓ∑ּביםֿסּו ּׁשהמרּו מה ׁשאמרּועל ליםֿסּוף, ּבבֹואם (שם ף ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָ

יא) ׁשּנאמריד הּים, מּתֹו ּבנסעם וכן ּבמצרים"? קברים אין "המּבלי ו): קו סּוף",(תהילים ּבים ים על "וּימרּו : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּבערכין Ô·ÏÂ.(טו)ּכדאיתא ÏÙzŒÔÈ·e Ô¯‡tŒÔÈa∑ מקֹום מצינּו ולא הּמקרא ּכל על חזרנּו יֹוחנן: רּבי אמר ְֲִִִַָָ≈»»≈…∆¿»»ְְְִִִַַַַַָָָָָָָָֹ

הּדברים  על הֹוכיחן אּלא ולבן, ּתפל ׁשאמרּוׁשּׁשמֹו לבן, ׁשהּוא הּמן על ה)ׁשּתפלּו כא קצה (במדבר "ונפׁשנּו : ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הּמרּגלים  ידי על ּפארן ּבמדּבר ּׁשעׂשּו מה ועל הּקלקל", קרח∑ÁÂˆ¯˙.ּבּלחם ׁשל ּדבר (ספרי)ּבמחלקּתֹו . ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ«¬≈…ְְְֶַַָָָֹ

ואּתם  הרע, לׁשֹון ּבׁשביל ּבחצרֹות למרים ּׁשעׂשיתי מּמה ללמד לכם היה להם: אמר ּבּמקֹום אחר, .נדּברּתם ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
·‰Ê È„Â∑ ׁשּנאמר להם, ׁשהיה זהב רב  ּבׁשביל ׁשעׂשּו העגל על י)הֹוכיחן ב וזהב (הושע להם הרּביתי "וכסף : ¿ƒ»»ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

לּבעל" .עׂשּו ַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dgkFYA l`xUi lW ozEkf cEOl¦§¨¤¦§¨¥©¥¨

זהבזהבזהבזהב:::: ודיודיודיודי וחצרתוחצרתוחצרתוחצרת ולבןולבןולבןולבן ּוּוּוּוביןביןביןבין־־־־ּתּתּתּתפלפלפלפל ּבּבּבּביןיןיןין־־־־ּפּפּפּפארןארןארןארן ססססּוּוּוּוףףףף ממממֹוֹוֹוֹולללל ּבּבּבּבערבהערבהערבהערבה ּבּבּבּבּמּמּמּמדדדדּבּבּבּברררר גוגוגוגו'''' ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽאאאאּלּלּלּלהההה ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
יׂשראל ׁשל ּכבֹודן מּפני כּו' הּדברים את סתם כּו' ׁשהכעיסּו המקֹומֹות ּכל ּכאן רש"י)מנה ובפירוש א. .(א, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבּפסּוק נרמז יׂשראל ׁשל ּכבֹודן ׁשּמּפני הרמז, ּדר על לֹומר כאן)יׁש רש"י לפניו (ובפירוש ּׁשהכעיסּו מה על זכּות לּמּוד ּגם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
לחטא: יׂשראל לבני ׁשּגרם מסּים ּפרט ּבהם ׁשהיה – המקֹומֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻּבכל

גֹו'" מּותנּו יּתן "מי ׁשאמרּו ּדזה – ג)ּבּמדּבר טז, מים"(בשלח אין אׁשר וצּמאֹון . . והּנֹורא הּגדֹול "ּבּמדּבר ׁשּׁשהּו מּפני היה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
טו) ח, .(עקב

ּפרסמּה" צנּועה, היתה ׁשּלא (מֹואב) ׁש"זֹו מֹואב ערבֹות – ּפריצּות ּבמקֹום ׁשּׁשהּו מּפני היה ּבּׁשּטים ּדהחטא – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹּבערבה
לז) יט, וירא מואב ד"ה .(רש"י

ׁשני  ּומּצד הּמצרים, היּו אחד ּדמּצד להּנצל. ּדר היה לא הּטבע ׁשּבדר מּפני הּוא סּוף ים על ׁשהמרּו ׁשּזה – סּוף ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמֹול
ִַַהּמים.

המרּגלים" על־ידי ּפארן ּבמדּבר ׁשעׂשּו מה "על – ׁשהמרּגלים (רש"י)ּפארן זה מּפני היה יׂשראל ּבני ׁשחטאּו ּדזה – ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
מּצד־עצמם. ולא אֹותם, ְְִִֵַַָָֹהסיתּו

היה הּמן, על ׁשהתלֹוננּו ּדזה לבן". ׁשהּוא הּמן על "ּתפלּו – ולבן ּבּמן,ּתפל ׁשּטעמּו הּמאכל ּבצבע היה ׁשּלא מּפני ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּביֹומא ופרש"י)וכדאיתא סע"ב מן".(עד, אּלא ּבֹו רֹואה ואינֹו הּמינים ּכל ּבֹו טֹועם הּמן "אכילת – ואֹוכל" רֹואה ׁש"אינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

קרח" ׁשל "ּבמחלקּתֹו – מּצד־עצמם.(רש"י)חצרֹות ולא קרח, ׁשהסיתם מּפני היה קרח ּבמחלקת ׁשחטאּו ׁשּזה – ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹ
להם" ׁשהיה זהב רב ּבׁשביל ׁשעׂשּו העגל על ׁש"הֹוכיחן – זהב ׁשהיה (רש"י)ּדי זהב רב "ּבׁשביל היה ּבעגל ׁשחטאּו ּדזה , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא להן". אבןאבןאבןאבן ֶָ

Ïkא  ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ«ƒ…∆ƒ»
ÏÚ ÔB‰˙È ÁÎB‡ ‡c¯Èc ‡¯·Úa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿¿»«»¿«
‡¯LÈÓ· eÊÈb¯‡c ÏÚÂ ‡¯a„Ó· e·Á„¿»¿«¿¿»¿«¿«¿ƒ¿≈¿»
‡pÓ ÏÚ eÏtz‡c Ô¯‡Ùa ÛeÒ ÌÈ Ï·˜Ï»√≈«¿»»¿ƒ«»««»
e„·Úc ÏÚÂ ‡¯Na ÏÚ eÊÈb¯‡c ˙B¯ˆÁ·e«¬≈¿«¿ƒ«ƒ¿»¿««¬»

:·‰„c Ï‚Ú≈«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

`LÈ יֹום עׂשר אחד טעם ּכי אֹומרים ≈ְִִַַַַָָ
הלכּו הם והּנה ׂשעיר, הר ּדר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָמחֹורב

ויהי  ּפירּוׁש וזה ׁשנה, ארּבעים ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבּמדּבר
קדׁש עד ּכי טעּו, ואּלה ׁשנה. ְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבארּבעים

ּבארּבעים  ויהי רק הּׁשנית. ּבּׁשנה ּבאּו ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָּברנע
ּבעיני, והּיׁשר מׁשה. ּדּבר עם ּדבק ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשנה,
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(á)Lã÷ ãò øéòN-øä Cøc áøçî íBé øNò ãçà©©̧¨¨¬Æ¥«Ÿ¥½¤−¤©¥¦®©−¨¥¬
:òðøa©§¥«©

i"yx£·¯ÁÓ ÌBÈ ¯NÚ „Á‡∑ ּברנע לקדׁש מחרב קצרה ּדר לכם אין שּגרמּתם: מה ראּו מׁשה: להם אמר ««»»≈…≈ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
נסעּו ּבאּיר ּבעׂשרים ׁשהרי ימים, ּבׁשלׁשה אֹותֹו הלכּתם ואּתם יֹום, י"א מהל הּוא ואף ׂשעיר, הר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכדר

ׁשּנאמר יא)מחרב, י וגֹו'",(במדבר ּבחדׁש ּבעׂשרים הּׁשני ּבחדׁש הּׁשנית ּבּׁשנה "ויהי כט): ּבסיון (תענית ּובכ"ט ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ
יֹום  ׁשלׁשים מהם צא ּברנע. מּקדׁש הּמרּגלים את ּבקברֹותׁשלחּו ימים,ׁשעׂשּו חדׁש הּבׂשר ׁשאכלּו הּתאוה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

היתה  ּכ וכל ,הּדר אֹותֹו ּכל הלכּו ימים ּבג ' נמצא, מרים, ׁשם להּסגר ּבחצרֹות ׁשעׂשּו ימים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָוׁשבעה
מתלּבטת  ׂשעיר ׁשכינה הר סביבֹות אתכם הסב ׁשּקלקלּתם ּובׁשביל לארץ, ּביאתכם למהר ּבׁשבילכם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשנה ארּבעים  אבןאבןאבןאבן ְִַָָָ

(â)ãçàa Lãç øNò-ézLòa äðL íéòaøàa éäéå©«§¦Æ§©§¨¦´¨½̈§©§¥«¨¨¬−Ÿ¤§¤¨´
äeö øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øac Lãçì©®Ÿ¤¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯

:íäìà Búà ýåýé§Ÿ̈²Ÿ−£¥¤«
i"yx£L„ÁÏ „Á‡a L„Á ¯NÚŒÈzLÚa ‰L ÌÈÚa¯‡a È‰ÈÂ∑.לּמיתה סמּו אּלא הֹוכיחן ׁשּלא מלּמד «¿ƒ¿«¿»ƒ»»¿«¿≈»»…∆¿∆»«…∆ְִִֵֶֶַַָָָָֹ

מה  מּפני ,ל אֹומר אני ּבני, ראּובן אמר: לּמיתה, סמּו אּלא ּבניו את הֹוכיח ׁשּלא מּיעקב, למד? ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹמּמי
אין  ּדברים ארּבעה ּומּפני אחי. ּבעׂשו ותדּבק ותל ּתּניחני ׁשּלא ּכדי הּללּו? הּׁשנים ּכל הֹוכחּתי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּלא

ּומֹוכיחֹו, וחֹוזר מֹוכיחֹו יהא ׁשּלא ּכדי לּמיתה: סמּו אּלא האדם את רֹואהּומֹוכיחין חברֹו יהא וׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ
ׁשמּואל,ּומתּבּיׁש וכן לּמיתה. סמּו אּלא יׂשראל את הֹוכיח לא יהֹוׁשע וכן ּבּספרי. ּכדאיתא וכּו' מּמּנּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

יב)ׁשּנאמר ּבנֹו(ש"א ׁשלמה את ּדוד וכן בי!". ענּו "הנני, ב): .(מ"א ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 176 cenr c wlg f"nyz zeiecreezd)

dziOl zEkinqAW dgkFdd xcB¤¤©¨¨¤¦§¦©¦¨

גוגוגוגו'''' ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל אלאלאלאל־־־־ּבּבּבּבניניניני ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּדּדּדּדּבּבּבּברררר לחדלחדלחדלחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבאחדאחדאחדאחד חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבעעעעׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי־־־־עעעעׂשׂשׂשׂשרררר ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ּבּבּבּבארארארארּבּבּבּבעיםעיםעיםעים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽויהיויהיויהיויהי ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹ
לּמיתה סמּו אּלא הֹוכיחן ׁשּלא רש"י)מלּמד ובפירוש ג. (א, ְִִֵֶֶַַָָָָֹ

להם  ׁשּנתן רּבֹות ּפעמים מצינּו מּמצרים, יׂשראל ּבני את עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה ׁשהֹוציא מאז ׁשהרי צרי־עּיּון, ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹלכאֹורה
לּמיתה"? סמּו אּלא הֹוכיחן ׁש"לא רׁש"י ׁשּכתב ּומהּו ּתֹוכחה, ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדברי

כן. לפני מׁשה ׁשהֹוכיחם מּמה ׁשּבפרׁשתנּו הּתֹוכחה ּדברי ּדּנׁשּתּנּו לֹומר, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹויׁש
על־מנת  ּגם ּכי־אם ּגרידא, ּתֹוכחה זֹו היתה לא ולכן מעׂשה, ּבׁשעת זה היה לפני־זה, ׁשהֹוכיחם הּפעמים ּבכל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּדהּנה,

ּבזה. וכּיֹוצא מאּסּורא ְְְִֵֵֵֶַַָָלאפרּוׁשי

eË¯‡ב  Á¯‡ ·¯ÁÓ ÔÈÓBÈ ¯NÚ „Á CÏ‰Ó«¬««¬«ƒ≈…≈…«»
:‰‡Èb Ì˜¯ „Ú ¯ÈÚN„¿≈ƒ«¿«≈»

Áa„ג  ‡Á¯È ¯NÚ „Áa ÔÈL ÔÈÚa¯‡a ‰Â‰Â«¬»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¬««¿»¿«
Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ

:ÔB‰˙ÂÏ d˙È ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»»≈¿»¿

dxezd lr `xfr oa`

הּמצֹות, ּדברי ׁשהם הּדברים אּלה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּפירּוׁשֹו
וכי  וׁשֹופטים אנכי, ראה ּבפרׁשת ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹהּכתּובים
ּכאׁשר  אֹותם אמר ּכבר תבא, ּכי והיה ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹתצא
עצמֹו מֹוׁש מׁשה, ּדּבר ויהיה ּבּמדּבר. ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹהיּו
ּבּמדּבר  מׁשה ּדּבר הּוא, וכן עּמֹו. ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹואחר

מּסיני: ׁשּנסעּו מּיֹום סּוף, מֹול ְֲִִִֶַָָָָּבערבה
È„Â ˙B¯ˆÁÂ Ô·ÏÂ ÏÙBz ÔÈ·e Ô¯‡t ÔÈa≈»»≈∆¿»»«¬≈¿ƒ

·‰Ê.מסעי אּלה ּבפרׁשת נזּכרּו לא מקֹומֹות . »»ְְְְְִֵֵֶַַָָֹ

ׂשניר, הּנה ּכי אחרים. ּבׁשמֹות נזּכרּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵאֹו
ּכן: ורּבים ׁשמֹות. ג' לֹו ְִֵֵֵַיׁש

aÌBÈ ¯NÚ „Á‡ אּלה ׁשּדּבר הּטעם . ««»»ִֵֶֶֶַַַ
יֹום: י''א ּבאֹותם ׁשהלכּוBÁÓ¯·הּדברים . ְְִַָָ≈≈ְֶָ

ּכי  ל הּגדּתי ּוכבר ּברנע, קדׁש עד ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָמחֹורב
ׁשּנׁשּבע  ואחר המרּגלים. הלכּו ּברנע ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָמּקדׁש
מצֹות, התחּדׁשּו לא לארץ, יּכנסּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹהּׁשם
והעד, מצאנּו. כן ּכי הארּבעים, ּבׁשנת ְְְִִִֵֵַַַָָָָָרק

ּבאר  הּנה הּזאת, הּתֹורה את ּבאר ִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשאמר
רֹוב  ּכי ּתפל, ּובין ּפארן ּבין ׁשאמר ִֵֵֶֶַַָָָָֹהּתֹורה
ּככל  ּפירּוׁש וכן הּזה. ּבּספר הם ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַֹהּמצֹות
הּירּדן  ּבעבר אליהם, אֹותֹו ה' צּוה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָאׁשר
(השרים) סֹוד ּתבין ואם ּבערבה. ְְֲִִִַָָָָָּבּמדּבר
מׁשה, וּיכּתֹוב ּגם עׂשר, הּׁשנים] ְְִֵֶַַַָָֹ[צ''ל
והּנה  ּגם יראה, ה' ּבהר ּבארץ, אז ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּכנעני
אֹומר  יׁש האמת. ּתּכיר ּברזל, ערׂש ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָערׂשֹו
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ּובפרט  עכׁשו, ּבֹו ׁשחטאּו חטא על ולא ּבּמדּבר, ׁשארעּו הרּבים המארעֹות ּכל על הּתֹוכחה ׁשהיתה ּבּנּדֹון־ּדידן, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמה־ּׁשאין־ּכן 

עצמם לחֹוטאים לא נאמרּו ּבניהם.ׁשהּדברים ּבפני אם ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
לּמיתה". סמּו אּלא הֹוכיחן ׁש"לא רׁש"י ּכתב ועל־זה ּבלבד, ּתֹוכחה ּדברי הּדברים היּו עזרא עזרא עזרא עזרא ואם־ּכן אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

(ã)áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñ úà Búkä éøçà©«£¥´©ŸÀ¥µ¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−
áLBé-øLà ïLaä Cìî âBò úàå ïBaLça§¤§®§¥Àµ¤´¤©¨½̈£¤¥¬

:éòøãàa úøzLòa§©§¨−Ÿ§¤§¤«¦
i"yx£B˙k‰ È¯Á‡∑ מה עלינּו? ּלזה מה יאמרּו: הארץ, לקצת ׁשּיּכנסּו קדם מֹוכיחם אני 'אם מׁשה: אמר «¬≈«…ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

עּלה, ולמצא לקנּתר אּלא ּבא אינֹו לנּו? ׁשהּפיל היטיב עד המּתין לפיכ לארץ'. להכניסנּו ּכח ּבֹו ׁשאין ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
הֹוכיחן  ּכ ואחר ארצם, את והֹוריׁשם לפניהם ועֹוג B‚Â'.סיחֹון ·LBÈ ¯L‡ 'B‚Â ÔÁÈÒ∑(ספרי) לא אּלּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָƒ…¿¬∆≈¿ִֹ

קׁשה  סיחֹון ׁשרּוי היה וסיחֹון אחרת עיר היתה ואּלּו קׁשה. ׁשהּמדינה קׁשה, היה ּבחׁשּבֹון, ׁשרּוי והיה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָ
קׁשה  והּמדינה קׁשה ׁשהּמל וכּמה ּכּמה אחת על קׁשה, ׁשהּמל קׁשה, היתה ‡LBÈŒ¯L·.ּבתֹוכּה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ¬∆≈

˙¯zLÚa∑ קׁשה והּמדינה קׁשה הּמל.˙¯zLÚ∑,"קרנים "עׁשּתרֹות ּכמֹו: וקׁשי, צּוקין לׁשֹון הּוא ¿«¿»…ְְִֶֶֶַַָָָָ«¿»…ְְְְְְִִִַַַֹ
ׁשּנאמר אמרפל, ׁשהּכה רפאים ׁשם ׁשהיּו קרנים, עׁשּתרֹות הּוא זה יד)ועׁשּתרֹות רפאים (בראשית את "וּיּכּו : ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר והּוא מהם, נמלט ועֹוג קרנים", יג)ּבעׁשּתרֹות ואֹומר(שם הּפליט", "וּיבא ג): מל(לקמן עֹוג רק "ּכי : ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
הרפאים" מּיתר נׁשאר הּמלכּות∑ÈÚ¯„‡a.הּבׁשן הגר"א)ׁשם המלחמה. מקום .(צ"ל ְְִִִֶֶַַָָָָ¿∆¿∆ƒְֵַַ

(ä)øàa äLî ìéàBä áàBî õøàa ïcøiä øáòa§¥¬¤©©§¥−§¤´¤¨®¦´¤½¥¥²
:øîàì úàfä äøBzä-úà¤©¨¬©−Ÿ¥«Ÿ

i"yx£ÏÈ‡B‰∑ּכמֹו יח)התחיל, הֹואלּתי"(בראשית נא "הּנה :.‰¯Bz‰Œ˙‡ ¯‡a∑ להם ּפרׁשּה לׁשֹון .ּבׁשבעים ƒְְְִִִִֵַָ≈≈∆«»ְְְִִֵֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(862 'nr b zegiy ihewl)

לאמרלאמרלאמרלאמר ההההּזּזּזּזאתאתאתאת ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה אתאתאתאת ּבּבּבּבאראראראר ממממׁשׁשׁשׁשהההה ה)ההההֹוֹוֹוֹואילאילאילאיל להםלהםלהםלהם(א, ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשּהּהּהּה ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן צר(רש"י)ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשבעיםבעיםבעיםבעים היה מּדּוע לׁשאל, ּיׁש ִִִִֹֹ ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
להתעּסק  צרי עצמֹו רּבנּו מׁשה היה לּמה ,צר ּבזה היה אם ואפּלּו קדׁש? לׁשֹון אז ּדּברּו יׂשראל ּכל והרי הּתֹורה, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹּבתרּגּום
ׁשבעים  ּבעֹולם, ּפרּוד ּגרם והחטא הּקדׁש, לׁשֹון אחת, ׂשפה ּכּלם ּדּברּו הּפּלגה ּדֹור חטא לפני ּדהּנה לֹומר, ויׁש זה? ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻּבתרּגּום
– מׁשמעּותֹו לׁשֹון, לׁשבעים קדׁש מּלׁשֹון הּתֹורה ׁשּתרּגּום ּכן, אם מּובן רעהּו. ׂשפת את מבין אינֹו איׁש ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלׁשֹון,
לרדת  יכֹול ּביֹותר' ּגבֹוּה ה'ּגבֹוּה רק ּכי ּדוקא, מׁשה ידי על להעׂשֹות מכרח היה וזה הּפרּוד. ּבמקֹום ּגם אחדּות ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻהמׁשכת

ּביֹותר'. מּטה 'למּטה ְְֵַַַָָעד

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxFYd mEBxzAW iWTd lcBŸ¤©Ÿ¦¤§©§©¨

לאמרלאמרלאמרלאמר:::: ההההּזּזּזּזאתאתאתאת אתאתאתאת־־־־ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּבּבּבּבאראראראר ממממׁשׁשׁשׁשהההה ִִִִֹֹההההֹוֹוֹוֹואילאילאילאיל ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
להם ּפרׁשּה לׁשֹון רש"י)ּבׁשבעים ובפירוש ה. (א, ְְְִִֵֶָָָ

סֹופרים ּבמּסכת ז)איתא הלכה א הּיֹום (פרק אֹותֹו והיה יונית, הּתֹורה את הּמל לתלמי ׁשּכתבּו זקנים ּבחמּׁשה מעׂשה : ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
צרּכּה. ּכל להּתרּגם יכֹולה הּתֹורה היתה ׁשּלא העגל, ּבֹו ׁשּנעׂשה ּכּיֹום ליׂשראל, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹקׁשה

הּתֹורה  ּתרּגּום ּדּמּו מּדּוע ואם־ּכן רּבנּו, מׁשה על־ידי לׁשֹון ּבׁשבעים ונתּפרׁשה נּתרּגמה ּכבר הּתֹורה הרי ּתמּוּה, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹולכאֹורה
נּתרּגמה  ׁשּכבר אחרי צרּכּה" ּכל להּתרּגם יכֹולה הּתֹורה היתה "ׁשּלא הּטעם ּתמּוּה ּוביֹותר העגל"? ּבֹו ׁשּנעׂשה ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹל"יֹום

לׁשֹון? ּבׁשבעים מׁשה על־ידי ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹונתּפרׁשה

„‡Ó¯‡‰ד  ‡kÏÓ ÔBÁÈÒ ˙È ‡ÁÓc ¯˙a»«ƒ¿»»ƒ«¿»∆¡…»»
·˙Èc Ô˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚ ˙ÈÂ ÔBaLÁa ·˙Èc¿»≈¿∆¿¿»«¿»¿«¿»¿»≈

:ÈÚ¯„‡a ˙¯zLÚa¿«¿»…¿∆¿∆ƒ

LÓ‰ה  È¯L ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿«¿»¿»»ƒ…∆
:¯ÓÈÓÏ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÔÙÏe‡ ˙È L¯t»≈»¿««¿»»»¿≈»

dxezd lr `xfr oa`

מׁשה, מת ּבׁשבט) (ס''א [ּבאדר] ּבאחד ְְֲִִֵֶֶַָָָֹּכי
ויׁשב  יֹום ׁשלׁשים התאּבלּו ּכי ׁשם ואמר ּו ְְְְְְִִִַַָָָֹ

ׁשּלהם, והראיה ׁשּבתֹות. ׁשׁש] [צ''ל ְְֵֶֶַָָָָָ(שתי)

קרא  אחד ּביֹום ּכי הּזה. הּיֹום ּבעצם ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָויהי
וזאת  מת. ּובֹו יׂשראל, ּכל אל הּספר ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹזה
על  הּוא הּזה הּיֹום ּבעצם ּכי ראיה, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָאינּנה

את  הּיֹום עֹובר אּתה ּכתּוב והּנה ְִִֵֵֶַַַָָָהּׁשירה,
ְֵַַהּירּדן:

bÈzLÚa:נׂשא ּבפרׁשת ּפירׁשּתיו . ¿«¿≈ְְִֵַַָָָֹ



לג mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k oey`x meil inei xeriy

(á)Lã÷ ãò øéòN-øä Cøc áøçî íBé øNò ãçà©©̧¨¨¬Æ¥«Ÿ¥½¤−¤©¥¦®©−¨¥¬
:òðøa©§¥«©

i"yx£·¯ÁÓ ÌBÈ ¯NÚ „Á‡∑ ּברנע לקדׁש מחרב קצרה ּדר לכם אין שּגרמּתם: מה ראּו מׁשה: להם אמר ««»»≈…≈ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
נסעּו ּבאּיר ּבעׂשרים ׁשהרי ימים, ּבׁשלׁשה אֹותֹו הלכּתם ואּתם יֹום, י"א מהל הּוא ואף ׂשעיר, הר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכדר

ׁשּנאמר יא)מחרב, י וגֹו'",(במדבר ּבחדׁש ּבעׂשרים הּׁשני ּבחדׁש הּׁשנית ּבּׁשנה "ויהי כט): ּבסיון (תענית ּובכ"ט ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ
יֹום  ׁשלׁשים מהם צא ּברנע. מּקדׁש הּמרּגלים את ּבקברֹותׁשלחּו ימים,ׁשעׂשּו חדׁש הּבׂשר ׁשאכלּו הּתאוה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

היתה  ּכ וכל ,הּדר אֹותֹו ּכל הלכּו ימים ּבג ' נמצא, מרים, ׁשם להּסגר ּבחצרֹות ׁשעׂשּו ימים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָוׁשבעה
מתלּבטת  ׂשעיר ׁשכינה הר סביבֹות אתכם הסב ׁשּקלקלּתם ּובׁשביל לארץ, ּביאתכם למהר ּבׁשבילכם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשנה ארּבעים  אבןאבןאבןאבן ְִַָָָ

(â)ãçàa Lãç øNò-ézLòa äðL íéòaøàa éäéå©«§¦Æ§©§¨¦´¨½̈§©§¥«¨¨¬−Ÿ¤§¤¨´
äeö øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øac Lãçì©®Ÿ¤¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯

:íäìà Búà ýåýé§Ÿ̈²Ÿ−£¥¤«
i"yx£L„ÁÏ „Á‡a L„Á ¯NÚŒÈzLÚa ‰L ÌÈÚa¯‡a È‰ÈÂ∑.לּמיתה סמּו אּלא הֹוכיחן ׁשּלא מלּמד «¿ƒ¿«¿»ƒ»»¿«¿≈»»…∆¿∆»«…∆ְִִֵֶֶַַָָָָֹ

מה  מּפני ,ל אֹומר אני ּבני, ראּובן אמר: לּמיתה, סמּו אּלא ּבניו את הֹוכיח ׁשּלא מּיעקב, למד? ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹמּמי
אין  ּדברים ארּבעה ּומּפני אחי. ּבעׂשו ותדּבק ותל ּתּניחני ׁשּלא ּכדי הּללּו? הּׁשנים ּכל הֹוכחּתי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּלא

ּומֹוכיחֹו, וחֹוזר מֹוכיחֹו יהא ׁשּלא ּכדי לּמיתה: סמּו אּלא האדם את רֹואהּומֹוכיחין חברֹו יהא וׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ
ׁשמּואל,ּומתּבּיׁש וכן לּמיתה. סמּו אּלא יׂשראל את הֹוכיח לא יהֹוׁשע וכן ּבּספרי. ּכדאיתא וכּו' מּמּנּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

יב)ׁשּנאמר ּבנֹו(ש"א ׁשלמה את ּדוד וכן בי!". ענּו "הנני, ב): .(מ"א ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 176 cenr c wlg f"nyz zeiecreezd)
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גוגוגוגו'''' ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל אלאלאלאל־־־־ּבּבּבּבניניניני ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּדּדּדּדּבּבּבּברררר לחדלחדלחדלחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבאחדאחדאחדאחד חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבעעעעׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי־־־־עעעעׂשׂשׂשׂשרררר ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ּבּבּבּבארארארארּבּבּבּבעיםעיםעיםעים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽויהיויהיויהיויהי ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹ
לּמיתה סמּו אּלא הֹוכיחן ׁשּלא רש"י)מלּמד ובפירוש ג. (א, ְִִֵֶֶַַָָָָֹ

להם  ׁשּנתן רּבֹות ּפעמים מצינּו מּמצרים, יׂשראל ּבני את עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה ׁשהֹוציא מאז ׁשהרי צרי־עּיּון, ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹלכאֹורה
לּמיתה"? סמּו אּלא הֹוכיחן ׁש"לא רׁש"י ׁשּכתב ּומהּו ּתֹוכחה, ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדברי

כן. לפני מׁשה ׁשהֹוכיחם מּמה ׁשּבפרׁשתנּו הּתֹוכחה ּדברי ּדּנׁשּתּנּו לֹומר, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹויׁש
על־מנת  ּגם ּכי־אם ּגרידא, ּתֹוכחה זֹו היתה לא ולכן מעׂשה, ּבׁשעת זה היה לפני־זה, ׁשהֹוכיחם הּפעמים ּבכל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּדהּנה,

ּבזה. וכּיֹוצא מאּסּורא ְְְִֵֵֵֶַַָָלאפרּוׁשי

eË¯‡ב  Á¯‡ ·¯ÁÓ ÔÈÓBÈ ¯NÚ „Á CÏ‰Ó«¬««¬«ƒ≈…≈…«»
:‰‡Èb Ì˜¯ „Ú ¯ÈÚN„¿≈ƒ«¿«≈»

Áa„ג  ‡Á¯È ¯NÚ „Áa ÔÈL ÔÈÚa¯‡a ‰Â‰Â«¬»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¬««¿»¿«
Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ

:ÔB‰˙ÂÏ d˙È ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»»≈¿»¿

dxezd lr `xfr oa`

הּמצֹות, ּדברי ׁשהם הּדברים אּלה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּפירּוׁשֹו
וכי  וׁשֹופטים אנכי, ראה ּבפרׁשת ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹהּכתּובים
ּכאׁשר  אֹותם אמר ּכבר תבא, ּכי והיה ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹתצא
עצמֹו מֹוׁש מׁשה, ּדּבר ויהיה ּבּמדּבר. ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹהיּו
ּבּמדּבר  מׁשה ּדּבר הּוא, וכן עּמֹו. ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹואחר

מּסיני: ׁשּנסעּו מּיֹום סּוף, מֹול ְֲִִִֶַָָָָּבערבה
È„Â ˙B¯ˆÁÂ Ô·ÏÂ ÏÙBz ÔÈ·e Ô¯‡t ÔÈa≈»»≈∆¿»»«¬≈¿ƒ

·‰Ê.מסעי אּלה ּבפרׁשת נזּכרּו לא מקֹומֹות . »»ְְְְְִֵֵֶַַָָֹ

ׂשניר, הּנה ּכי אחרים. ּבׁשמֹות נזּכרּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵאֹו
ּכן: ורּבים ׁשמֹות. ג' לֹו ְִֵֵֵַיׁש

aÌBÈ ¯NÚ „Á‡ אּלה ׁשּדּבר הּטעם . ««»»ִֵֶֶֶַַַ
יֹום: י''א ּבאֹותם ׁשהלכּוBÁÓ¯·הּדברים . ְְִַָָ≈≈ְֶָ

ּכי  ל הּגדּתי ּוכבר ּברנע, קדׁש עד ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָמחֹורב
ׁשּנׁשּבע  ואחר המרּגלים. הלכּו ּברנע ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָמּקדׁש
מצֹות, התחּדׁשּו לא לארץ, יּכנסּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹהּׁשם
והעד, מצאנּו. כן ּכי הארּבעים, ּבׁשנת ְְְִִִֵֵַַַָָָָָרק

ּבאר  הּנה הּזאת, הּתֹורה את ּבאר ִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשאמר
רֹוב  ּכי ּתפל, ּובין ּפארן ּבין ׁשאמר ִֵֵֶֶַַָָָָֹהּתֹורה
ּככל  ּפירּוׁש וכן הּזה. ּבּספר הם ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַֹהּמצֹות
הּירּדן  ּבעבר אליהם, אֹותֹו ה' צּוה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָאׁשר
(השרים) סֹוד ּתבין ואם ּבערבה. ְְֲִִִַָָָָָּבּמדּבר
מׁשה, וּיכּתֹוב ּגם עׂשר, הּׁשנים] ְְִֵֶַַַָָֹ[צ''ל
והּנה  ּגם יראה, ה' ּבהר ּבארץ, אז ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּכנעני
אֹומר  יׁש האמת. ּתּכיר ּברזל, ערׂש ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָערׂשֹו

mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k oey`x meil inei xeriy
ּובפרט  עכׁשו, ּבֹו ׁשחטאּו חטא על ולא ּבּמדּבר, ׁשארעּו הרּבים המארעֹות ּכל על הּתֹוכחה ׁשהיתה ּבּנּדֹון־ּדידן, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמה־ּׁשאין־ּכן 

עצמם לחֹוטאים לא נאמרּו ּבניהם.ׁשהּדברים ּבפני אם ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
לּמיתה". סמּו אּלא הֹוכיחן ׁש"לא רׁש"י ּכתב ועל־זה ּבלבד, ּתֹוכחה ּדברי הּדברים היּו עזרא עזרא עזרא עזרא ואם־ּכן אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

(ã)áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñ úà Búkä éøçà©«£¥´©ŸÀ¥µ¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−
áLBé-øLà ïLaä Cìî âBò úàå ïBaLça§¤§®§¥Àµ¤´¤©¨½̈£¤¥¬

:éòøãàa úøzLòa§©§¨−Ÿ§¤§¤«¦
i"yx£B˙k‰ È¯Á‡∑ מה עלינּו? ּלזה מה יאמרּו: הארץ, לקצת ׁשּיּכנסּו קדם מֹוכיחם אני 'אם מׁשה: אמר «¬≈«…ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

עּלה, ולמצא לקנּתר אּלא ּבא אינֹו לנּו? ׁשהּפיל היטיב עד המּתין לפיכ לארץ'. להכניסנּו ּכח ּבֹו ׁשאין ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
הֹוכיחן  ּכ ואחר ארצם, את והֹוריׁשם לפניהם ועֹוג B‚Â'.סיחֹון ·LBÈ ¯L‡ 'B‚Â ÔÁÈÒ∑(ספרי) לא אּלּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָƒ…¿¬∆≈¿ִֹ

קׁשה  סיחֹון ׁשרּוי היה וסיחֹון אחרת עיר היתה ואּלּו קׁשה. ׁשהּמדינה קׁשה, היה ּבחׁשּבֹון, ׁשרּוי והיה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָ
קׁשה  והּמדינה קׁשה ׁשהּמל וכּמה ּכּמה אחת על קׁשה, ׁשהּמל קׁשה, היתה ‡LBÈŒ¯L·.ּבתֹוכּה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ¬∆≈

˙¯zLÚa∑ קׁשה והּמדינה קׁשה הּמל.˙¯zLÚ∑,"קרנים "עׁשּתרֹות ּכמֹו: וקׁשי, צּוקין לׁשֹון הּוא ¿«¿»…ְְִֶֶֶַַָָָָ«¿»…ְְְְְְִִִַַַֹ
ׁשּנאמר אמרפל, ׁשהּכה רפאים ׁשם ׁשהיּו קרנים, עׁשּתרֹות הּוא זה יד)ועׁשּתרֹות רפאים (בראשית את "וּיּכּו : ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר והּוא מהם, נמלט ועֹוג קרנים", יג)ּבעׁשּתרֹות ואֹומר(שם הּפליט", "וּיבא ג): מל(לקמן עֹוג רק "ּכי : ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
הרפאים" מּיתר נׁשאר הּמלכּות∑ÈÚ¯„‡a.הּבׁשן הגר"א)ׁשם המלחמה. מקום .(צ"ל ְְִִִֶֶַַָָָָ¿∆¿∆ƒְֵַַ

(ä)øàa äLî ìéàBä áàBî õøàa ïcøiä øáòa§¥¬¤©©§¥−§¤´¤¨®¦´¤½¥¥²
:øîàì úàfä äøBzä-úà¤©¨¬©−Ÿ¥«Ÿ

i"yx£ÏÈ‡B‰∑ּכמֹו יח)התחיל, הֹואלּתי"(בראשית נא "הּנה :.‰¯Bz‰Œ˙‡ ¯‡a∑ להם ּפרׁשּה לׁשֹון .ּבׁשבעים ƒְְְִִִִֵַָ≈≈∆«»ְְְִִֵֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(862 'nr b zegiy ihewl)

לאמרלאמרלאמרלאמר ההההּזּזּזּזאתאתאתאת ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה אתאתאתאת ּבּבּבּבאראראראר ממממׁשׁשׁשׁשהההה ה)ההההֹוֹוֹוֹואילאילאילאיל להםלהםלהםלהם(א, ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשּהּהּהּה ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן צר(רש"י)ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשבעיםבעיםבעיםבעים היה מּדּוע לׁשאל, ּיׁש ִִִִֹֹ ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
להתעּסק  צרי עצמֹו רּבנּו מׁשה היה לּמה ,צר ּבזה היה אם ואפּלּו קדׁש? לׁשֹון אז ּדּברּו יׂשראל ּכל והרי הּתֹורה, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹּבתרּגּום
ׁשבעים  ּבעֹולם, ּפרּוד ּגרם והחטא הּקדׁש, לׁשֹון אחת, ׂשפה ּכּלם ּדּברּו הּפּלגה ּדֹור חטא לפני ּדהּנה לֹומר, ויׁש זה? ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻּבתרּגּום
– מׁשמעּותֹו לׁשֹון, לׁשבעים קדׁש מּלׁשֹון הּתֹורה ׁשּתרּגּום ּכן, אם מּובן רעהּו. ׂשפת את מבין אינֹו איׁש ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלׁשֹון,
לרדת  יכֹול ּביֹותר' ּגבֹוּה ה'ּגבֹוּה רק ּכי ּדוקא, מׁשה ידי על להעׂשֹות מכרח היה וזה הּפרּוד. ּבמקֹום ּגם אחדּות ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻהמׁשכת

ּביֹותר'. מּטה 'למּטה ְְֵַַַָָעד
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לאמרלאמרלאמרלאמר:::: ההההּזּזּזּזאתאתאתאת אתאתאתאת־־־־ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּבּבּבּבאראראראר ממממׁשׁשׁשׁשהההה ִִִִֹֹההההֹוֹוֹוֹואילאילאילאיל ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
להם ּפרׁשּה לׁשֹון רש"י)ּבׁשבעים ובפירוש ה. (א, ְְְִִֵֶָָָ

סֹופרים ּבמּסכת ז)איתא הלכה א הּיֹום (פרק אֹותֹו והיה יונית, הּתֹורה את הּמל לתלמי ׁשּכתבּו זקנים ּבחמּׁשה מעׂשה : ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
צרּכּה. ּכל להּתרּגם יכֹולה הּתֹורה היתה ׁשּלא העגל, ּבֹו ׁשּנעׂשה ּכּיֹום ליׂשראל, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹקׁשה

הּתֹורה  ּתרּגּום ּדּמּו מּדּוע ואם־ּכן רּבנּו, מׁשה על־ידי לׁשֹון ּבׁשבעים ונתּפרׁשה נּתרּגמה ּכבר הּתֹורה הרי ּתמּוּה, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹולכאֹורה
נּתרּגמה  ׁשּכבר אחרי צרּכּה" ּכל להּתרּגם יכֹולה הּתֹורה היתה "ׁשּלא הּטעם ּתמּוּה ּוביֹותר העגל"? ּבֹו ׁשּנעׂשה ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹל"יֹום

לׁשֹון? ּבׁשבעים מׁשה על־ידי ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹונתּפרׁשה

„‡Ó¯‡‰ד  ‡kÏÓ ÔBÁÈÒ ˙È ‡ÁÓc ¯˙a»«ƒ¿»»ƒ«¿»∆¡…»»
·˙Èc Ô˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚ ˙ÈÂ ÔBaLÁa ·˙Èc¿»≈¿∆¿¿»«¿»¿«¿»¿»≈

:ÈÚ¯„‡a ˙¯zLÚa¿«¿»…¿∆¿∆ƒ

LÓ‰ה  È¯L ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿«¿»¿»»ƒ…∆
:¯ÓÈÓÏ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÔÙÏe‡ ˙È L¯t»≈»¿««¿»»»¿≈»
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מׁשה, מת ּבׁשבט) (ס''א [ּבאדר] ּבאחד ְְֲִִֵֶֶַָָָֹּכי
ויׁשב  יֹום ׁשלׁשים התאּבלּו ּכי ׁשם ואמר ּו ְְְְְְִִִַַָָָֹ

ׁשּלהם, והראיה ׁשּבתֹות. ׁשׁש] [צ''ל ְְֵֶֶַָָָָָ(שתי)

קרא  אחד ּביֹום ּכי הּזה. הּיֹום ּבעצם ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָויהי
וזאת  מת. ּובֹו יׂשראל, ּכל אל הּספר ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹזה
על  הּוא הּזה הּיֹום ּבעצם ּכי ראיה, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָאינּנה

את  הּיֹום עֹובר אּתה ּכתּוב והּנה ְִִֵֵֶַַַָָָהּׁשירה,
ְֵַַהּירּדן:

bÈzLÚa:נׂשא ּבפרׁשת ּפירׁשּתיו . ¿«¿≈ְְִֵַַָָָֹ



mixacלד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k oey`x meil inei xeriy
העגל" ּכ"חטא ּכתבּו ולא העגל" ּבֹו ׁשּנעׂשה ּכ"יֹום היה הּיֹום ׁשאֹותֹו וכתבּו ז"ל רּבֹותינּו ׁשדּיקּו ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹויׁש

מחר" לה' "חג אמר אהרן ׁשהרי מּצד־עצמֹו, קׁשה היה לא העגל, ּבֹו ׁשּנעׂשה יֹום ּכי ּבזה. ה)וכּיֹוצא לב, "ּבטּוח (תשא ּכי , ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
הּמקֹום" את ויעבדּו מׁשה ׁשּיבֹוא שם)היה רש"י הׁשּכימּו(פירוש ׁשּלאחרי־זה ּבּיֹום ׁשלפעל ורק ו), לב, לפ (תשא ני וחטאּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

לאחרי־זה. העגל לחטא ׁשּגרם ורק מּצד־עצמֹו, "קׁשה" היה לא העגל עׂשּית ׁשּיֹום ונמצא מׁשה, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּבא
ׁשלילי, לענין לגרם ׁשּיכֹול אּלא הּתֹורה, את ּתרּגם ׁשּמׁשה ׁשּמצינּו ּוכמֹו מּצד־עצמֹו, "קׁשה" אינֹו הּתֹורה ּתרּגּום כן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּוכמֹו

ׁשּמצינּו ּוכמֹו הּתרּגּום, ּבהבנת שם)ׁשּיּטעּו סופרים הּתרּגּום.(מסכת ּבהבנת ּתלמי יטעה ׁשּלא ּכדי ּבּה", ׁשּנּו ּדברים ׁש"י "ג ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
וקל־להבין. ׁשלילי. ענין מּזה לבֹוא ׁשּיכֹול אּלא מּצד־עצמֹו "קׁשה" אינֹו הּתֹורה ּתרּגּום ׁשּגם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָונמצא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 cenr e"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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לאמרלאמרלאמרלאמר:::: ההההּזּזּזּזאתאתאתאת אתאתאתאת־־־־ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּבּבּבּבאראראראר ממממׁשׁשׁשׁשהההה ההההֹוֹוֹוֹואילאילאילאיל .... .... ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ּבּבּבּבארארארארּבּבּבּבעיםעיםעיםעים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽויהיויהיויהיויהי ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
להם ּפרׁשּה לׁשֹון רש"י)ּבׁשבעים ובפירוש ג־ה. א, (דברים ְְְִִֵֶָָָ

לׁשֹון? ּבׁשבעים ליׂשראל הּתֹורה את לפרׁש מׁשה הצר מה לׁשם צרי־עּיּון, הּדבר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻלכאֹורה
לׁשֹון, ּבׁשבעים אֹותּה ּבאר לפיכ אּמֹות, ׁשבעים לבין יגלּו ׁשּיׂשראל עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה ׁשראה ׁש"מּפני ׁשּכתבּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻיׁש

לׁשֹון" ּבאֹותֹו ילמדּו יבֹואּו, ׁשּיׂשראל מקֹום ח)ׁשּבאיזה כז, תבא רש"י לפירוש שפר באמרי .(הובא ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ
הּלׁשֹונֹות  את הבינּו לא ּככּלם ׁשרּבם ּבעֹוד לׁשֹון, ּבׁשבעים יׂשראל לכל ללּמדּה ּבעצמֹו מׁשה ׁשהצר לזה יּׁשּוב ּבזה אין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻֻא
לאחר  לּתרּגמּה יכֹולים היּו ׁשהרי האּמֹות, לבין ּכׁשּיגלּו הּבאים, הּדֹורֹות עבּור הּוא זה ׁשּכל לֹומר ודחק הּתֹורה. ּפרׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּבהם

ּדוקא. מׁשה על־ידי ולא ְְְְֵֶַַַָֹֹזמן,
מקֹום  יׁש זאת ּדבלעדי לׁשֹון. ּבׁשבעים הּתֹורה ּבלּמּוד ּגם ּדתֹורה הּקדּׁשה ּגדר חלּות ׁשּתהיה נפעל ׁשּבזה לחּדׁש, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻויׁש
ּבלׁשֹונֹות  הּתֹורה עניני ּכׁשּלֹומד חלים הּתֹורה, לּמּוד וגדר הּתֹורה, קדּׁשת אין הרי הּקדׁש, ּבלׁשֹון ּתֹורה ׁשּנּתנה ׁשּכיון ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻלֹומר,

ֲִֵאחרים.
ּדברי  לדּבר האּסּור – ּבזה להלכה (ונפקא־מיּנּה לׁשֹון ּבׁשבעים ּגם הּתֹורה קדּׁשת ּבחּדּוׁש מיחדת ּבפעּלה צֹור היה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻולכן

ועֹוד). לׁשֹון. ּבׁשאר ּכׁשּמדּבר הּתֹורה ּברּכת חּיּוב ערֹום; ּכׁשהּוא לׁשֹון ּבׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתֹורה
על  הּתֹורה קדּׁשת ּדחלּות זה, ענין ּפעּלת ּגם הרי עליו־הּׁשלֹום, רּבנּו מׁשה על־ידי היתה ליׂשראל הּתֹורה ׁשּנתינת ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻוכיון

יׂשראל. ּכל ּבפני לׁשֹון לׁשבעים הּתֹורה את ּבעצמֹו רּבנּו מׁשה ׁשּפרׁש על־ידי היתה לׁשֹון', עזרא עזרא עזרא עזרא ה'ּׁשבעים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

(å)íëì-áø øîàì áøça eðéìà øac eðéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¦¤¬¥¥−§Ÿ¥´¥®Ÿ©¨¤¬
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i"yx£˙·L ÌÎÏ אּגדה:ּכפׁשּוטֹו,∑¯· מדרׁשי עׂשיתם הרּבה ויׁש הּזה: ּבהר יׁשיבתכם על וׂשכר לכם ּגדּלה «»∆∆∆ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
מאֹות מׁש וׂשרי אלפים ׂשרי סנהדרין, לכם מּניתם ּתֹורה, קּבלּתם וכלים, מנֹורה .ּכן, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr ck zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזהההה ּבּבּבּבהרהרהרהר ׁשׁשׁשׁשבתבתבתבת לכםלכםלכםלכם ו)רברברברב לוי(א, ּבני לכם רב הּפסּוק ג)על טז, לעצמכם (קרח לקחּתם מּדאי יֹותר הרּבה רש"י: ּפרׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
'יֹוׁשב' הּוא אם לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת ּכללית הֹוראה ּכאן יׁש מּדאי. יֹותר הרּבה הּזה ּבהר ּכבר יׁשבּתם – ּכאן ואף ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּגדּלה.
זה  הרי - ונעלית טֹובה ּדרּגה ׁשהיא אף הּנה הלאה, מתקּדם ואינֹו ה' ּבעבֹודת ּדרּגה ּבאֹותּה נׁשאר הּוא אם אחד, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבמקֹום

ּבּקדׁש. מעלין ּבבחינת חיל, אל מחיל וללכת לׁשאף עליו ּתמיד 'מהּלך', להיֹות עליו מּדאי'. יֹותר עזרא עזרא עזרא עזרא 'הרּבה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(æ)eðt|åéðëL-ìk-ìàå éøîàä øä eàáe íëì eòñe §´§´¨¤À¸Ÿ©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨§¥¨¼
õøà íiä óBçáe áâpáe äìôMáe øäá äáøòä«£¨¨¬¨¨²©§¥¨¬©¤−¤§´©¨®¤³¤

øäpä-ãò ïBðáläå éðòðkä:úøt-øäð ìãbä ©§©«£¦Æ§©§¨½©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«

ÈbÒו  ¯ÓÈÓÏ ·¯Áa ‡nÚ ÏÈlÓ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«ƒƒ»»¿…≈¿≈»«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡¯eËa Ôez·˙Èc ÔBÎÏ¿ƒ∆¿¿»»≈

„‡Ó¯‡‰ז  ‡¯eËÏ eÏeÚÂ ÔBÎÏ eÏeËÂ et˙‡ƒ¿¿¿¿¿¿»∆¡…»»
‡zÏÙL·e ‡¯eË· ‡i¯LÈÓa È‰B¯È‚Ó ÏÎÏe¿»»ƒƒ¿≈¿«»¿»ƒ¿∆¿»
‰‡ÚÎ„ ‡Ú¯‡ ‡nÈ ¯ÙÒ·e ‡ÓB¯„·eƒ¿»ƒ¿««»«¿»ƒ¿«¬»»

:˙¯Ù ‡¯‰ ‡a¯ ‡¯‰ „Ú Ô·ÏÂ¿ƒ¿»««¬»«»«¬»¿»

dxezd lr `xfr oa`

d¯‡a ‰LÓ ÏÈ‡B‰ עֹוברים ּפעלים ׁשנים . ƒ…∆≈≈ְְְִִִַָ
והּנה  עבר. חמק וכן וי''ו. ּבלא ְְְְִִֵֵֵַַָָָֹּדבקים,
ּבּמדּבר, ׁשּנֹולדּו לּבנים לפרׁש החל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמׁשה

ּכל  להם ואמר לאבֹותיהם. ּׁשארע ְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָמה
ׁשּׁשמעּו הּדברים עׂשרת ּגם ְְְֲִִֶֶֶַַַָָהּמצֹות,
מּפי  הם ּגם יׁשמעּום הּׁשם, מּפי ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַאבֹותיהם

נאמן: ֱִֶָציר
e·¯BÁa:אמרּתי ּכאׁשר סיני הּוא . ¿≈ְֲִִֶַַַָ

mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÌÎÏ eÚÒe et∑ וחרמה ערד ּדר ‰‡È¯Ó.זֹו ¯‰ e‡·e∑ּכמׁשמעֹו.ÂÈÎLŒÏkŒÏ‡Â∑ ּומֹואב עּמֹון ¿¿»∆ְְֲֶֶָָָ…«»¡…ƒְְַָ¿∆»¿≈»ַָ

ׂשעיר  יער ∑Úa¯·‰.והר ׁשל מיׁשֹור הּמל∑·‰¯.זה הר ּדרֹום ∑ÏÙM·e‰.זה ׁשפלת ÛBÁ·e.זֹו ·‚p·e ְִֵַ»¬»»ִֶֶַַ»»ֶֶֶַַ«¿≈»ְֵַָ«∆∆¿
Ìi‰∑ ּבּספרי ּכדאיתא וכּו', וקסרי ועּזה ‰Ï„b.אׁשקלֹון ¯‰p‰Œ„Ú∑קֹוראֹו יׂשראל, ארץ עם ׁשּנזּכר מּפני «»ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ««»»«»…ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָ

'הּדבק  ,'מל ,מל 'עבד אֹומר: הדיֹוט מׁשל ל',ּגדֹול, ויׁשּתחוּו מז)לׁשחור ּדהינא (שבועות לגּבי 'קרב ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ואּדהן' אבןאבןאבןאבן ְְִַ

(ç)eLøe eàa õøàä-úà íëéðôì ézúð äàø§¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤¨¨®¤µŸ§´
íäøáàì íëéúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â©«£¸Ÿ¥¤¹§©§¨¨̧

:íäéøçà íòøæìe íäì úúì á÷òéìe ÷çöéì§¦§¨³§©«£ŸÆ¨¥´¨¤½§©§−̈©£¥¤«
i"yx£Èz˙ ּומּׁשמּועה ∑¯‡‰ מאמד לכם אֹומר איני רֹואים, אּתם eL¯e.ּבעיניכם e‡a∑,ּבּדבר מערער אין ¿≈»«ƒְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ…¿ְְֵֵַַָָ

זין  לכלי צריכין היּו לא מרּגלים, ׁשלחּו לא אּלּו למלחמה. צריכים ׁשּוב ∑ÌÎÈ˙·‡Ï.ואינכם הזּכיר לּמה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ«¬…≈∆ְִִָָ
לעצמֹו ּכדאי יעקב לעצמֹו, ּכדאי יצחק לעצמֹו, ּכדאי אברהם אּלא ּוליעקב? ליצחק .לאברהם, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'nr cl zegiy ihewl)

ּוּוּוּוממממּׁשּׁשּׁשּׁשממממּוּוּוּועהעהעהעה מאמדמאמדמאמדמאמד לכםלכםלכםלכם אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמר איניאיניאיניאיני ררררֹוֹוֹוֹואיםאיםאיםאים,,,, אאאאּתּתּתּתםםםם ּבּבּבּבעיניכםעיניכםעיניכםעיניכם נתנתנתנתּתּתּתּתיייי.... ח)ראהראהראהראה (א, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּבֹואֹו אֹומר מה ּולׁשם לגבּולֹותיה, יׂשראל ארץ את יירׁשּו יׂשראל ׁשּבני נאמר ּכבר הּקֹודמים ּבּפסּוקים הקׁשה, ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלרש"י
ולא  להם, נתּונה ּכבר יׂשראל ׁשארץ ּבמּוחׁש לראֹות יכֹולים יׂשראל ׁשּבני מחּדׁש, ׁשהּכתּוב מפרׁש לכן הארץ? את ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹּורׁשּו
ּברנע, לקדׁש סיני מהר הּנּסית ּבּנסיעה - זה? ּדבר  ראּו והיכן  ּוׁשמּועה. אמד ּבגדר היא ׁשההבטחה עכׁשו, עד ׁשהיה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכפי
ּבּקׁש ׁשּבּה זֹו, ּבנסיעה ׁשראּו ּבּנפלאֹות יֹום. י"א ׁשל נסיעה ימים ּבׁשלׁשה הלכּו ּכאׁשר הּקֹודמים, ּבּפסּוקים מסּפר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻעליה

ּבפעל. הארץ ּכבר להם נתּונה הקב"ה ׁשּמּצד ּבחּוׁש ראּו לארץ, להביאם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹהקב"ה

(è)écáì ìëeà-àì øîàì àåää úòa íëìà øîàå̈«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ«Ÿ©¬§©¦−
:íëúà úàN§¥¬¤§¤«

i"yx£¯Ó‡Ï ‡Â‰‰ ˙Úa ÌÎÏ‡ ¯Ó‡Â∑ לאמר' אּלא מהּו לכם, אֹומר אני מעצמי 'לא מׁשה: להם אמר ?' »…«¬≈∆»≈«ƒ≈…ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
הּוא' ּברּו הּקדֹוׁש B‚Â'.מּפי Èc·Ï ÏÎe‡Œ‡Ï∑ אדם יׂשראל? את לדּון יכל מׁשה היה ׁשּלא אפׁשר ִִַָָ…«¿«ƒ¿ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹ

ּכ אּלא לדּונם? יכֹול היה לא הּׂשלו, את והגיז הּמן את והֹוריד הּים, את להם וקרע מּמצרים, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹׁשהֹוציאם
הגּדיל אתכם", הרּבה אלהיכם "ה' להם: על אמר ּונתנֹו מּכם הענׁש את נטל ּדּיניכם, על אתכם והרים ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשלמההּדּין. אמר ג)וכן א ּבֹו(מלכים ׁשּכתּוב מי אפׁשר הּזה"? הּכבד עּמ את לׁשּפט יּוכל מי "ּכי ד): :(שם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשאר  ּכדּיני זֹו אּמה ּדּיני אין ׁשלמה: אמר ּכ אּלא וגֹו'"? לׁשּפט יּוכל "מי אֹומר: האדם", מּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ"וּיחּכם
חּיבּתי  אם אני ּכלּום, ּבכ אין וגֹוזל, ּדינֹו את ּומּטה וחֹונק ּומּכה והֹורג ּדן ׁשאם ּכֹוכבים, עֹובדי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהאּמֹות

ׁשּנאמר נתּבע, אני נפׁשֹות ּכּדין, ׁשּלא כב)ממֹון נפׁש"(משלי אתֿקבעיהם "וקבע עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

(é)íBiä íëpäå íëúà äaøä íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§¨´¤§¤®§¦§¤´©½
:áøì íéîMä éáëBëk§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

i"yx£ÌÈÓM‰ È·ÎBÎk ÌBi‰ ÌÎp‰Â∑ ׁשּׁשים אּלא היּו לא והלא הּיֹום, ּבאֹותֹו היּו הּׁשמים ּככֹוכבי וכי ¿ƒ¿∆«¿¿≈«»«ƒְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ּכּיֹום, מׁשּולים הּנכם הּיֹום"? "והּנכם מהּו וכּלבנה רּבֹוא, ּכחּמה לעֹולם עזרא עזרא עזרא עזרא .וכּכֹוכבים קּימים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

eÏeÚח  ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÈÓ„˜ ˙È·‰Èc ÈÊÁ¬≈ƒ»ƒ√»≈»«¿»
ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È eÈÒÁ‡Â¿«¬ƒ»«¿»ƒ««¿»«¬»»¿
ÔB‰Ï ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«¿

:ÔB‰È¯˙a ÔB‰È·ÏÂ¿ƒ¿≈«¿≈

ÈÏ˙ט  ¯ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿ƒ»»«ƒ¿≈»≈
:ÔBÎ˙È ‡¯·BÒÏ È„BÁÏa ÏÈÎÈ ‡‡¬»»ƒƒ¿ƒ¿»»»¿

ÓBÈ‡י  ÔBÎÈ˙È‡ ‡‰Â ÔBÎ˙È ÈbÒ‡ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬«¿ƒ»¿¿»ƒ≈»
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk ÔÈ„≈¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

fet:הּמקֹום זה עזבּו .ÌÎÏ eÚÒeּדר . ¿ְִֶַָ¿»∆ֶֶ
:ל ל ּכמֹו ְְֶַָהּלׁשֹון,

hÈc·Ï ÏÎe‡ ‡Ïעׂשֹוהּו תּוכל לא ּכטעם . …«¿«ƒְֲַַַֹ
:ְֶַלבּד

iÌÎ˙‡ ‰a¯‰ הּברכה ונתקּימה ּבמצרים, . ƒ¿»∆¿∆ְְְְְְִִִַַַָָָ
וטעם אביכם: ׁשּברÌÈÓM‰ È·ÎBÎk. ְֲִֵֵֶֶַַ¿¿≈«»«ƒ



לה mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k oey`x meil inei xeriy
העגל" ּכ"חטא ּכתבּו ולא העגל" ּבֹו ׁשּנעׂשה ּכ"יֹום היה הּיֹום ׁשאֹותֹו וכתבּו ז"ל רּבֹותינּו ׁשדּיקּו ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹויׁש

מחר" לה' "חג אמר אהרן ׁשהרי מּצד־עצמֹו, קׁשה היה לא העגל, ּבֹו ׁשּנעׂשה יֹום ּכי ּבזה. ה)וכּיֹוצא לב, "ּבטּוח (תשא ּכי , ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
הּמקֹום" את ויעבדּו מׁשה ׁשּיבֹוא שם)היה רש"י הׁשּכימּו(פירוש ׁשּלאחרי־זה ּבּיֹום ׁשלפעל ורק ו), לב, לפ (תשא ני וחטאּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

לאחרי־זה. העגל לחטא ׁשּגרם ורק מּצד־עצמֹו, "קׁשה" היה לא העגל עׂשּית ׁשּיֹום ונמצא מׁשה, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּבא
ׁשלילי, לענין לגרם ׁשּיכֹול אּלא הּתֹורה, את ּתרּגם ׁשּמׁשה ׁשּמצינּו ּוכמֹו מּצד־עצמֹו, "קׁשה" אינֹו הּתֹורה ּתרּגּום כן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּוכמֹו

ׁשּמצינּו ּוכמֹו הּתרּגּום, ּבהבנת שם)ׁשּיּטעּו סופרים הּתרּגּום.(מסכת ּבהבנת ּתלמי יטעה ׁשּלא ּכדי ּבּה", ׁשּנּו ּדברים ׁש"י "ג ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
וקל־להבין. ׁשלילי. ענין מּזה לבֹוא ׁשּיכֹול אּלא מּצד־עצמֹו "קׁשה" אינֹו הּתֹורה ּתרּגּום ׁשּגם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָונמצא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 cenr e"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

oFWl miraWA dxFYd WExtA KxSd©Ÿ¤§¥©¨§¦§¦¨

לאמרלאמרלאמרלאמר:::: ההההּזּזּזּזאתאתאתאת אתאתאתאת־־־־ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּבּבּבּבאראראראר ממממׁשׁשׁשׁשהההה ההההֹוֹוֹוֹואילאילאילאיל .... .... ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ּבּבּבּבארארארארּבּבּבּבעיםעיםעיםעים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽויהיויהיויהיויהי ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
להם ּפרׁשּה לׁשֹון רש"י)ּבׁשבעים ובפירוש ג־ה. א, (דברים ְְְִִֵֶָָָ

לׁשֹון? ּבׁשבעים ליׂשראל הּתֹורה את לפרׁש מׁשה הצר מה לׁשם צרי־עּיּון, הּדבר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻלכאֹורה
לׁשֹון, ּבׁשבעים אֹותּה ּבאר לפיכ אּמֹות, ׁשבעים לבין יגלּו ׁשּיׂשראל עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה ׁשראה ׁש"מּפני ׁשּכתבּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻיׁש

לׁשֹון" ּבאֹותֹו ילמדּו יבֹואּו, ׁשּיׂשראל מקֹום ח)ׁשּבאיזה כז, תבא רש"י לפירוש שפר באמרי .(הובא ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ
הּלׁשֹונֹות  את הבינּו לא ּככּלם ׁשרּבם ּבעֹוד לׁשֹון, ּבׁשבעים יׂשראל לכל ללּמדּה ּבעצמֹו מׁשה ׁשהצר לזה יּׁשּוב ּבזה אין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻֻא
לאחר  לּתרּגמּה יכֹולים היּו ׁשהרי האּמֹות, לבין ּכׁשּיגלּו הּבאים, הּדֹורֹות עבּור הּוא זה ׁשּכל לֹומר ודחק הּתֹורה. ּפרׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּבהם

ּדוקא. מׁשה על־ידי ולא ְְְְֵֶַַַָֹֹזמן,
מקֹום  יׁש זאת ּדבלעדי לׁשֹון. ּבׁשבעים הּתֹורה ּבלּמּוד ּגם ּדתֹורה הּקדּׁשה ּגדר חלּות ׁשּתהיה נפעל ׁשּבזה לחּדׁש, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻויׁש
ּבלׁשֹונֹות  הּתֹורה עניני ּכׁשּלֹומד חלים הּתֹורה, לּמּוד וגדר הּתֹורה, קדּׁשת אין הרי הּקדׁש, ּבלׁשֹון ּתֹורה ׁשּנּתנה ׁשּכיון ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻלֹומר,

ֲִֵאחרים.
ּדברי  לדּבר האּסּור – ּבזה להלכה (ונפקא־מיּנּה לׁשֹון ּבׁשבעים ּגם הּתֹורה קדּׁשת ּבחּדּוׁש מיחדת ּבפעּלה צֹור היה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻולכן

ועֹוד). לׁשֹון. ּבׁשאר ּכׁשּמדּבר הּתֹורה ּברּכת חּיּוב ערֹום; ּכׁשהּוא לׁשֹון ּבׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתֹורה
על  הּתֹורה קדּׁשת ּדחלּות זה, ענין ּפעּלת ּגם הרי עליו־הּׁשלֹום, רּבנּו מׁשה על־ידי היתה ליׂשראל הּתֹורה ׁשּנתינת ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻוכיון

יׂשראל. ּכל ּבפני לׁשֹון לׁשבעים הּתֹורה את ּבעצמֹו רּבנּו מׁשה ׁשּפרׁש על־ידי היתה לׁשֹון', עזרא עזרא עזרא עזרא ה'ּׁשבעים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

(å)íëì-áø øîàì áøça eðéìà øac eðéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¦¤¬¥¥−§Ÿ¥´¥®Ÿ©¨¤¬
:äfä øäa úáL¤−¤¨¨¬©¤«

i"yx£˙·L ÌÎÏ אּגדה:ּכפׁשּוטֹו,∑¯· מדרׁשי עׂשיתם הרּבה ויׁש הּזה: ּבהר יׁשיבתכם על וׂשכר לכם ּגדּלה «»∆∆∆ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
מאֹות מׁש וׂשרי אלפים ׂשרי סנהדרין, לכם מּניתם ּתֹורה, קּבלּתם וכלים, מנֹורה .ּכן, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr ck zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזהההה ּבּבּבּבהרהרהרהר ׁשׁשׁשׁשבתבתבתבת לכםלכםלכםלכם ו)רברברברב לוי(א, ּבני לכם רב הּפסּוק ג)על טז, לעצמכם (קרח לקחּתם מּדאי יֹותר הרּבה רש"י: ּפרׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
'יֹוׁשב' הּוא אם לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת ּכללית הֹוראה ּכאן יׁש מּדאי. יֹותר הרּבה הּזה ּבהר ּכבר יׁשבּתם – ּכאן ואף ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּגדּלה.
זה  הרי - ונעלית טֹובה ּדרּגה ׁשהיא אף הּנה הלאה, מתקּדם ואינֹו ה' ּבעבֹודת ּדרּגה ּבאֹותּה נׁשאר הּוא אם אחד, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבמקֹום

ּבּקדׁש. מעלין ּבבחינת חיל, אל מחיל וללכת לׁשאף עליו ּתמיד 'מהּלך', להיֹות עליו מּדאי'. יֹותר עזרא עזרא עזרא עזרא 'הרּבה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(æ)eðt|åéðëL-ìk-ìàå éøîàä øä eàáe íëì eòñe §´§´¨¤À¸Ÿ©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨§¥¨¼
õøà íiä óBçáe áâpáe äìôMáe øäá äáøòä«£¨¨¬¨¨²©§¥¨¬©¤−¤§´©¨®¤³¤

øäpä-ãò ïBðáläå éðòðkä:úøt-øäð ìãbä ©§©«£¦Æ§©§¨½©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«

ÈbÒו  ¯ÓÈÓÏ ·¯Áa ‡nÚ ÏÈlÓ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«ƒƒ»»¿…≈¿≈»«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡¯eËa Ôez·˙Èc ÔBÎÏ¿ƒ∆¿¿»»≈

„‡Ó¯‡‰ז  ‡¯eËÏ eÏeÚÂ ÔBÎÏ eÏeËÂ et˙‡ƒ¿¿¿¿¿¿»∆¡…»»
‡zÏÙL·e ‡¯eË· ‡i¯LÈÓa È‰B¯È‚Ó ÏÎÏe¿»»ƒƒ¿≈¿«»¿»ƒ¿∆¿»
‰‡ÚÎ„ ‡Ú¯‡ ‡nÈ ¯ÙÒ·e ‡ÓB¯„·eƒ¿»ƒ¿««»«¿»ƒ¿«¬»»

:˙¯Ù ‡¯‰ ‡a¯ ‡¯‰ „Ú Ô·ÏÂ¿ƒ¿»««¬»«»«¬»¿»

dxezd lr `xfr oa`

d¯‡a ‰LÓ ÏÈ‡B‰ עֹוברים ּפעלים ׁשנים . ƒ…∆≈≈ְְְִִִַָ
והּנה  עבר. חמק וכן וי''ו. ּבלא ְְְְִִֵֵֵַַָָָֹּדבקים,
ּבּמדּבר, ׁשּנֹולדּו לּבנים לפרׁש החל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמׁשה

ּכל  להם ואמר לאבֹותיהם. ּׁשארע ְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָמה
ׁשּׁשמעּו הּדברים עׂשרת ּגם ְְְֲִִֶֶֶַַַָָהּמצֹות,
מּפי  הם ּגם יׁשמעּום הּׁשם, מּפי ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַאבֹותיהם

נאמן: ֱִֶָציר
e·¯BÁa:אמרּתי ּכאׁשר סיני הּוא . ¿≈ְֲִִֶַַַָ

mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÌÎÏ eÚÒe et∑ וחרמה ערד ּדר ‰‡È¯Ó.זֹו ¯‰ e‡·e∑ּכמׁשמעֹו.ÂÈÎLŒÏkŒÏ‡Â∑ ּומֹואב עּמֹון ¿¿»∆ְְֲֶֶָָָ…«»¡…ƒְְַָ¿∆»¿≈»ַָ

ׂשעיר  יער ∑Úa¯·‰.והר ׁשל מיׁשֹור הּמל∑·‰¯.זה הר ּדרֹום ∑ÏÙM·e‰.זה ׁשפלת ÛBÁ·e.זֹו ·‚p·e ְִֵַ»¬»»ִֶֶַַ»»ֶֶֶַַ«¿≈»ְֵַָ«∆∆¿
Ìi‰∑ ּבּספרי ּכדאיתא וכּו', וקסרי ועּזה ‰Ï„b.אׁשקלֹון ¯‰p‰Œ„Ú∑קֹוראֹו יׂשראל, ארץ עם ׁשּנזּכר מּפני «»ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ««»»«»…ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָ

'הּדבק  ,'מל ,מל 'עבד אֹומר: הדיֹוט מׁשל ל',ּגדֹול, ויׁשּתחוּו מז)לׁשחור ּדהינא (שבועות לגּבי 'קרב ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ואּדהן' אבןאבןאבןאבן ְְִַ

(ç)eLøe eàa õøàä-úà íëéðôì ézúð äàø§¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤¨¨®¤µŸ§´
íäøáàì íëéúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â©«£¸Ÿ¥¤¹§©§¨¨̧

:íäéøçà íòøæìe íäì úúì á÷òéìe ÷çöéì§¦§¨³§©«£ŸÆ¨¥´¨¤½§©§−̈©£¥¤«
i"yx£Èz˙ ּומּׁשמּועה ∑¯‡‰ מאמד לכם אֹומר איני רֹואים, אּתם eL¯e.ּבעיניכם e‡a∑,ּבּדבר מערער אין ¿≈»«ƒְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ…¿ְְֵֵַַָָ

זין  לכלי צריכין היּו לא מרּגלים, ׁשלחּו לא אּלּו למלחמה. צריכים ׁשּוב ∑ÌÎÈ˙·‡Ï.ואינכם הזּכיר לּמה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ«¬…≈∆ְִִָָ
לעצמֹו ּכדאי יעקב לעצמֹו, ּכדאי יצחק לעצמֹו, ּכדאי אברהם אּלא ּוליעקב? ליצחק .לאברהם, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'nr cl zegiy ihewl)

ּוּוּוּוממממּׁשּׁשּׁשּׁשממממּוּוּוּועהעהעהעה מאמדמאמדמאמדמאמד לכםלכםלכםלכם אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמר איניאיניאיניאיני ררררֹוֹוֹוֹואיםאיםאיםאים,,,, אאאאּתּתּתּתםםםם ּבּבּבּבעיניכםעיניכםעיניכםעיניכם נתנתנתנתּתּתּתּתיייי.... ח)ראהראהראהראה (א, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּבֹואֹו אֹומר מה ּולׁשם לגבּולֹותיה, יׂשראל ארץ את יירׁשּו יׂשראל ׁשּבני נאמר ּכבר הּקֹודמים ּבּפסּוקים הקׁשה, ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלרש"י
ולא  להם, נתּונה ּכבר יׂשראל ׁשארץ ּבמּוחׁש לראֹות יכֹולים יׂשראל ׁשּבני מחּדׁש, ׁשהּכתּוב מפרׁש לכן הארץ? את ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹּורׁשּו
ּברנע, לקדׁש סיני מהר הּנּסית ּבּנסיעה - זה? ּדבר  ראּו והיכן  ּוׁשמּועה. אמד ּבגדר היא ׁשההבטחה עכׁשו, עד ׁשהיה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכפי
ּבּקׁש ׁשּבּה זֹו, ּבנסיעה ׁשראּו ּבּנפלאֹות יֹום. י"א ׁשל נסיעה ימים ּבׁשלׁשה הלכּו ּכאׁשר הּקֹודמים, ּבּפסּוקים מסּפר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻעליה

ּבפעל. הארץ ּכבר להם נתּונה הקב"ה ׁשּמּצד ּבחּוׁש ראּו לארץ, להביאם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹהקב"ה

(è)écáì ìëeà-àì øîàì àåää úòa íëìà øîàå̈«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ«Ÿ©¬§©¦−
:íëúà úàN§¥¬¤§¤«

i"yx£¯Ó‡Ï ‡Â‰‰ ˙Úa ÌÎÏ‡ ¯Ó‡Â∑ לאמר' אּלא מהּו לכם, אֹומר אני מעצמי 'לא מׁשה: להם אמר ?' »…«¬≈∆»≈«ƒ≈…ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
הּוא' ּברּו הּקדֹוׁש B‚Â'.מּפי Èc·Ï ÏÎe‡Œ‡Ï∑ אדם יׂשראל? את לדּון יכל מׁשה היה ׁשּלא אפׁשר ִִַָָ…«¿«ƒ¿ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹ

ּכ אּלא לדּונם? יכֹול היה לא הּׂשלו, את והגיז הּמן את והֹוריד הּים, את להם וקרע מּמצרים, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹׁשהֹוציאם
הגּדיל אתכם", הרּבה אלהיכם "ה' להם: על אמר ּונתנֹו מּכם הענׁש את נטל ּדּיניכם, על אתכם והרים ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשלמההּדּין. אמר ג)וכן א ּבֹו(מלכים ׁשּכתּוב מי אפׁשר הּזה"? הּכבד עּמ את לׁשּפט יּוכל מי "ּכי ד): :(שם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשאר  ּכדּיני זֹו אּמה ּדּיני אין ׁשלמה: אמר ּכ אּלא וגֹו'"? לׁשּפט יּוכל "מי אֹומר: האדם", מּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ"וּיחּכם
חּיבּתי  אם אני ּכלּום, ּבכ אין וגֹוזל, ּדינֹו את ּומּטה וחֹונק ּומּכה והֹורג ּדן ׁשאם ּכֹוכבים, עֹובדי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהאּמֹות

ׁשּנאמר נתּבע, אני נפׁשֹות ּכּדין, ׁשּלא כב)ממֹון נפׁש"(משלי אתֿקבעיהם "וקבע עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

(é)íBiä íëpäå íëúà äaøä íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§¨´¤§¤®§¦§¤´©½
:áøì íéîMä éáëBëk§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

i"yx£ÌÈÓM‰ È·ÎBÎk ÌBi‰ ÌÎp‰Â∑ ׁשּׁשים אּלא היּו לא והלא הּיֹום, ּבאֹותֹו היּו הּׁשמים ּככֹוכבי וכי ¿ƒ¿∆«¿¿≈«»«ƒְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ּכּיֹום, מׁשּולים הּנכם הּיֹום"? "והּנכם מהּו וכּלבנה רּבֹוא, ּכחּמה לעֹולם עזרא עזרא עזרא עזרא .וכּכֹוכבים קּימים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

eÏeÚח  ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÈÓ„˜ ˙È·‰Èc ÈÊÁ¬≈ƒ»ƒ√»≈»«¿»
ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È eÈÒÁ‡Â¿«¬ƒ»«¿»ƒ««¿»«¬»»¿
ÔB‰Ï ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«¿

:ÔB‰È¯˙a ÔB‰È·ÏÂ¿ƒ¿≈«¿≈

ÈÏ˙ט  ¯ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿ƒ»»«ƒ¿≈»≈
:ÔBÎ˙È ‡¯·BÒÏ È„BÁÏa ÏÈÎÈ ‡‡¬»»ƒƒ¿ƒ¿»»»¿

ÓBÈ‡י  ÔBÎÈ˙È‡ ‡‰Â ÔBÎ˙È ÈbÒ‡ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬«¿ƒ»¿¿»ƒ≈»
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk ÔÈ„≈¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

fet:הּמקֹום זה עזבּו .ÌÎÏ eÚÒeּדר . ¿ְִֶַָ¿»∆ֶֶ
:ל ל ּכמֹו ְְֶַָהּלׁשֹון,

hÈc·Ï ÏÎe‡ ‡Ïעׂשֹוהּו תּוכל לא ּכטעם . …«¿«ƒְֲַַַֹ
:ְֶַלבּד

iÌÎ˙‡ ‰a¯‰ הּברכה ונתקּימה ּבמצרים, . ƒ¿»∆¿∆ְְְְְְִִִַַַָָָ
וטעם אביכם: ׁשּברÌÈÓM‰ È·ÎBÎk. ְֲִֵֵֶֶַַ¿¿≈«»«ƒ



mixacלו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` ipy meil inei xeriy

(àé)óìà íëk íëéìò óñé íëúBáà éäìà ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥¯£¥¤²¨¤−¤´¤
:íëì øac øLàk íëúà Cøáéå íéîòt§¨¦®¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«

i"yx£ÌÈÓÚt ÛÏ‡ ÌÎk ÌÎÈÏÚ ÛÒÈ∑ א אּלא לכם"? ּדּבר ּכאׁשר אתכם ויבר" ׁשּוב: 'מׁשה,מהּו לֹו: מרּו …≈¬≈∆»∆∆∆¿»ƒְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
אברהם את הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הבטיח ּכבר לברכתינּו? קצּבה נֹותן יג)אּתה איׁש(בראשית יּוכל אם "אׁשר : ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

לכם' ּדּבר ּכאׁשר אתכם יבר הּוא אבל היא! מּׁשּלי 'זֹו, להם: אמר וגֹו'!"' .למנֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ß a`Îmgpn '` ipy mei ß

(áé):íëáéøå íëàOîe íëçøè écáì àOà äëéà¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−§¦«§¤«
i"yx£Èc·Ï ‡O‡ ‰ÎÈ‡∑,אּוכל לא ׂשכר לקּבל אמר ׁשאמרּתיאם היא ׁשאמרנּו)זֹו אחרים: מעצמי (ספרים לא לכם, ≈»∆»¿«ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש מּפי אּלא לכם, אֹומר רֹואה ∑ÌÎÁ¯Ë.אני מהם אחד היה טרחנין: יׂשראל ׁשהיּו מלּמד ֲִִִֵֶֶַָָָָ»¿¬∆ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּדּינין' עליכם אני מֹוסיף להביא! ראיֹות לי יׁש להביא, עדים לי 'יׁש אֹומר: ּבּדין, נֹוצח ּדינֹו ּבעל .את ְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ÌÎ‡OÓe∑ׁשהיּו צט)מלּמד ׁשּמא הקּדיםאּפיקֹורסין:(סנהדרין לצאת, עמרם ּבן ראה 'מה אמרּו: לצאת, מׁשה ««¬∆ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ויֹועץ  יֹוׁשב סבּורים, אּתם מה לצאת, ׁשּלא עמרם ּבן ראה 'מה אמרּו: לצאת, אחר ּביתֹו'. ּבתֹו ׁשפּוי ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאינֹו

מחׁשבֹות'! עליכם וחֹוׁשב רעֹות עצֹות וחׁשּבֹונֹות)עליכם מּצות אחרים: רֹוגנים ∑ÌÎ·È¯Â.(ספרים ׁשהיּו עזרא עזרא עזרא עזרא .מלּמד אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ¿ƒ¿∆ְְִֵֶַָ

(âé)íéòãéå íéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáä̈´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯§Ÿ¦²¦«ª¦−
ì:íëéLàøa íîéNàå íëéèáL §¦§¥¤®©«£¦¥−§¨«¥¤«

i"yx£ÌÎÏ e·‰∑לּדבר הזמינּו "אנׁשים"?∑‡ÌÈL.עצמכם לֹומר ּתלמּוד מה נׁשים, ּדעּת על ּתעלה וכי »»∆ְְְִֶַַַָָ¬»ƒְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָ
'מה ∑ÌÈ·e.ּכסּופים ∑ÌÈÓÎÁ.צּדיקים  יֹוסי: רּבי את אריּוס ׁשּׁשאל היא זֹו ּדבר. מּתֹו ּדבר מבינים ִִַ¬»ƒְִ¿…ƒְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

לֹו, מביאין ּוכׁשאין רֹואה, לראֹות, ּדינרין לֹו ּכׁשּמביאין עׁשיר, לׁשלחני ּדֹומה חכם, לנבֹונים'? חכמים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּבין
מחּזר  הּוא לֹו, מביאין ּוכׁשאין רֹואה, לראֹות, מעֹות לֹו ּכׁשּמביאין ּתּגר, לׁשלחני ּדֹומה נבֹון, ותֹוהה. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻיֹוׁשב

מּׁשּלֹו ÌÎÈË·LÏ.ּומביא ÌÈÚe„ÈÂ∑ מעּטף לפני ּבא ׁשאם לכם, נּכרים הּוא ׁשהם מי יֹודע  איני ּבטּליתֹו, ִִֵֶƒƒ¿ƒ¿≈∆ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
"וידּועים  נאמר: לכ אֹותֹו, ּגּדלּתם ׁשאּתם ּבֹו, מּכירין אּתם אבל הּוא, הגּון ואם הּוא ׁשבט ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּומאיזה

ויראה ∑ÌÎÈL‡¯a.לׁשבטיכם" ּכבֹוד ּבהם נֹוהגין ׁשּתהיּו עליכם, ּומכּבדים יּו"ד ∑ÌÓN‡Â.ראׁשים חסר ְְִֵֶ¿»≈∆ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָֻ«¬ƒ≈ֵָ
לּדרלמד (שם) אֹותם ּולכּון למחֹות להם ׁשהיה ּדּיניהם, ּבראׁשי ּתלּויֹות יׂשראל ׁשל ׁשאׁשמֹותיהם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .היׁשרה  אבןאבןאבןאבן ְַָָ

(ãé)zøac-øLà øácä-áBè eøîàzå éúà eðòzå©©«£−Ÿ¦®©´Ÿ§½«©¨¨¬£¤¦©−§¨
:úBNòì©«£«

i"yx£'B‚Â È˙‡ eÚzÂ∑חלטּתםמּמ ללמד, נאה מּמי רּבנּו, 'מׁשה להׁשיב: לכם היה להנאתכם, הּדבר את ««¬…ƒ¿ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
,מּתלמיד יתמּנּול (ספרי)אֹו 'עכׁשו אֹומרים: ׁשהייתם מחׁשבֹותיכם ידעּתי אּלא עליה'? ׁשּנצטערּת ,מּמ א ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ּפנים' לנּו נֹוׂשא והּוא ּדֹורֹון לֹו מביאין אנּו מּכירנּו, אין אם הרּבה, ּדּינין מתעּצל,∑BNÚÏ˙.עלינּו הייתי אם ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָ«¬ְִִִִֵַָ
מהרה' 'עׂשה אֹומרים: .אּתם ְְֲִֵֵֶַָ

ÔBÎ˙Âkיא  ÔBÎÈÏÚ ÛÒBÈ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»«¬»»¿≈¬≈¿»¿
ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÔBÎ˙È C¯·ÈÂ ÔÈÓÊ ÛÏ‡¬«ƒ¿ƒƒ»≈»¿¿»ƒ«ƒ

:ÔBÎÏ¿

ÔBÎÈ˜ÒÚÂיב  ÔBÎÁ¯Ë È„BÁÏa ¯·BÒ‡ ÔÈcÎ‡∆¿≈≈«ƒ¿ƒ»¿¬¿ƒ¿≈
:ÔBÎÈ„Â¿ƒ¿

ÔÚcÓeיג  Ôe˙ÏÎeÒÂ ÔÈÓÈkÁ ÔÈ¯·b ÔBÎÏ e·‰»¿À¿ƒ«ƒƒ¿¿¿»«¿»
:ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔeppÓ‡Â ÔBÎÈË·LÏ¿ƒ¿≈∆¡«ƒ≈ƒ¬≈

Ècיד  ‡Ób˙t ÔÈwz Ôez¯Ó‡Â È˙È Ôez·˙‡Â«¬∆¿»ƒ«¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ
:„aÚÓÏ ‡zÏlÓ«∆¿»¿∆¿»

dxezd lr `xfr oa`

הפ מאה, וכן אלף. עם ּפעמים מׁשל, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּדר
קדר: ְֵָלׁשֹון

aiÌÎÁ¯Ëּופירּוׁש לטרח. עלי היּו מּגזרת . »¿¬∆ְִִֵַַַָָָֹ
הּמצֹות: ּפתאים אנׁשים להבין ְְְְֲֲִִִִֶַָָָָטרחכם,

ÌÎ‡OÓeּכמֹו ּובׂשר, ּומים לחם ׁשּבּקׁשּו . ««¬∆ְְִִֶֶֶַָָ
הּזה: העם ּכל מּׂשא את .ÌÎ·È¯Âלׂשּום ֶֶַַָָָָָ¿ƒ¿∆

זה: עם ִֶֶזה

bie·‰ ראּוי הה''א והיה זרה. מּלה . »ְִֵַָָָָָָ
ּופּת''ח: ּבשו''א ׁשהם .ÌÈÚe„ÈÂלהתנֹועע ְְְִִֵַַַָƒƒֵֶ

הּכל: ׁשּיּכירּום ידּועים, ְִִֶַַָֹהיּו

mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` ipy meil inei xeriy

(åè)íéîëç íéLðà íëéèáL éLàø-úà çwàå̈«¤©º¤¨¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ
íéôìà éøN íëéìò íéLàø íúBà ïzàå íéòãéå¦«ª¦½¨«¤¥¬¨²¨¦−£¥¤®¨¥¸£¨¦¹

éøNå íéMîç éøNå úBàî éøNåíéøèLå úøNò §¨¥´¥À§¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−
ì:íëéèáL §¦§¥¤«

i"yx£ÌÎÈË·L ÈL‡¯Œ˙‡ Áw‡Â∑:ּבדברים אברהם,מׁשכּתים ּבני על להתמּנֹות, ּבאתם מי על אׁשריכם, »∆«∆»≈ƒ¿≈∆ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
חּבה  לׁשֹון וכל ונחלה', 'חלק ורעים', 'אחים ׁשּנקראּו אדם ּבני על ויעקב, ÌÈÓÎÁ.יצחק ÌÈL‡ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ¬»ƒ¬»ƒ

ÌÈÚe„ÈÂ∑.מצאתי לא נבֹונים מּדֹות(ספרי)אבל מּׁשבע אחת ג':זֹו אּלא מצא ולא למׁשה, יתרֹו ׁשאמר ƒƒְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
וידּועים חכמים צּדיקים, בחזקוני)אנׁשים ÌÎÈÏÚ.(עיין ÌÈL‡¯∑ ראׁשים ּבמּקח, ראׁשים ּכבֹוד, ּבהם ׁשּתנהגּו ֲֲִִִִִִַָָ»ƒ¬≈∆ְְֲִִִִֶֶָָָָָ

נכנס ּומּתן, ּבמּׂשא ראׁשים הּכנסת)(מּביתֹוּבממּכר, ראׁשֹון לבית ויֹוצא ‡ÌÈÙÏ.אחרֹון È¯N∑(יח ממּנה (סנהדרין אחד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ»≈¬»ƒְֶֶָֻ
אלף  B‡Ó˙.על È¯N∑ מאה על ממּנה והּמּכין ∑ÌÈ¯ËLÂ.אחד הּכֹופתין אּלּו לׁשבטיכם, עליכם מּניתי ֶֶַ»≈≈ְֵֶֶַָָֻ¿…¿ƒְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַ

הּדּינין  ּפי על עזרא עזרא עזרא עזרא .ּברצּועה אבןאבןאבןאבן ְִִִַַַָָ

(æè)òîL øîàì àåää úòa íëéèôL-úà äeöàå̈«£©¤Æ¤´Ÿ§¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ¨³Ÿ©
ïéáe åéçà-ïéáe Léà-ïéa ÷ãö ízèôLe íëéçà-ïéa¥«£¥¤Æ§©§¤´¤½¤¥«¦¬¥«¨¦−¥¬

:Bøb¥«
i"yx£ÌÎÈËÙLŒ˙‡ ‰eˆ‡Â∑(ספרי),אחת ּפעם לפני ּדין ּבא אם ּבּדין!, מתּונים 'הוּו להם: ׁשּתים אמרּתי »¬«∆∆…¿≈∆ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבֹו' ונֹותנים נֹוׂשאים היּו אּלא הרּבה, ּפעמים לפני זה ּדין ּבא ּכבר ּתאמר: אל ‰‰Â‡.וׁשלׁש, ˙Úa∑(ספרי) ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ»≈«ƒ
מׁשעּבדין  אּתם הרי עכׁשו, עצמכם. ּברׁשּות הייתם לׁשעבר, ּכלׁשעבר: עכׁשו אין להם: אמרּתי ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻמּׁשּמּניתים,

ּבלע"ז∑ÚÓL.לּצּבּור  אודנ"ט הוה, וׁשמֹור"(הערענד)לׁשֹון "זכֹור B¯b.ּכמֹו: ÔÈ·e∑(ספרי),ּדינֹו ּבעל זה ִַ»…«ְְְְֶַַָָֹ≈≈ִֶַַ
ּדברים.ׁשאֹוגר  ז)עליו ּבין (סנהדרין אפּלּו אחים, חלּקת ּבין ּדירה עסקי על אף ּגרֹו", "ּובין אחר: ּתּנּור ּדבר ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

עזרא עזרא עזרא עזרא .לכירים  אבןאבןאבןאבן ְִִַ

(æé)ïeòîLz ìãbk ïèwk ètLna íéðô eøékú-àì«Ÿ©¦̧¨¦¹©¦§À̈©¨³Ÿ©¨ŸÆ¦§¨½
àeä íéäìàì ètLnä ék Léà-éðtî eøeâú àì³Ÿ¨¸Æ¦§¥¦½¦¬©¦§−̈¥«Ÿ¦´®
:åézòîLe éìà ïeáø÷z íkî äL÷é øLà øácäå§©¨¨Æ£¤´¦§¤´¦¤½©§¦¬¥©−§©§¦«

i"yx£ËtLna ÌÈÙ e¯Èk˙Œ‡Ï∑(ספרי),הּדּינים להֹוׁשיב הּממּנה ּגּבֹור,זה אֹו נאה, ּפלֹוני 'איׁש יאמר: ׁשּלא …«ƒ»ƒ«ƒ¿»ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻ
ּומזּכה  הּזּכאי את מחּיב נמצא ּבדינין, ּבקי אינֹו והּוא ּבעיר', ּדּין אֹוׁשיבּנּו קרֹובי, ּפלֹוני איׁש ּדּין. ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאֹוׁשיבּנּו

ּבּדין  ּפנים הּכיר ּכאּלּו ׁשּמּנהּו מי על אני מעלה החּיב, ÔeÚÓLz.את Ï„bk ÔËwk∑(ח חביב (סנהדרין ׁשּיהא ְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ«»…«»…ƒ¿»ְִֵֶָ
ׁשלעלי ּכדין ּפרּוטה ׁשל לפניּדין ּובא קדם ׁשאם מנה, "ּכּקטן מאה אחר: ּדבר לאחרֹון. ּתסּלקּנּו לא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ונמצא  העני את אזּכה לפרנסֹו, ּומצוה עׁשיר, וחברֹו הּוא עני 'זה ּתאמר: ׁשּלא ּכתרּגּומֹו, ּתׁשמעּון", ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּכּגדל
אזּכּנּו ּדינר, ּבׁשביל זה עׁשיר ׁשל ּבכבֹודֹו ּפֹוגם אני היא' ּתאמר: ׁשּלא אחר: ּדבר ּבנקּיּות'. ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמתּפרנס

לֹו' חּיב ׁשאּתה לֹו, 'ּתן לֹו: אֹומר לחּוץ  ּוכׁשּיצא LÈ‡ŒÈtÓ.עכׁשו', e¯e‚˙ ‡Ï∑(ספרי)ּדבר לא ּתיראּו. ְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָ…»ƒ¿≈ƒְִָָֹ
ּדברי ּתכניס לא תגּורּו", "לא לׁשֹוןאחר: איׁש, י)מּפני ּבּקיץ"(משלי ‰e‡."אֹוגר ÌÈ‰Ï‡Ï ËtLn‰ Èk∑ ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹƒ«ƒ¿»≈…ƒ

עלי ׁשהּטית נמצא לֹו, להחזיר מזקיקני אּתה ּכּדין, ׁשּלא מּזה נֹוטל ּׁשאּתה ‡ÈÏ.הּמׁשּפט מה Ôe·¯˜z∑ ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ«¿ƒ≈«
לׁשאּול(ספרי) אמר ׁשמּואל וכן צלפחד. ּבנֹות מׁשּפט מּמּנּו נסּתּלק זה ּדבר י)על א הראה".(שמואל "אנכי : ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

ÔÈÓÈkÁטו  ÔÈ¯·b ÔBÎÈË·L ÈLÈ¯ ˙È ˙È¯·„e¿»ƒ»≈≈ƒ¿≈À¿ƒ«ƒƒ
Èa¯ ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È È˙pÓe ÔÚcÓe«¿»«≈ƒ»¿≈ƒ¬≈«»≈
Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯Â ‡˙Â‡Ó Èa¯Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«»≈»»»¿«»≈«¿ƒ¿«»≈

:ÔBÎÈË·LÏ ÔÈÎ¯ÒÂ ‡˙È¯BOÚƒ¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈

ÓÈÓÏ¯טז  ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎÈÈc ˙È ˙È„˜Ùe«≈ƒ»«»≈¿ƒ»»«ƒ¿≈»
ÔÈa ‡ËLe˜ Ôee„˙e ÔBÎÈÁ‡ ÔÈa eÚÓL¿»≈¬≈¿¿»≈

:d¯Bib ÔÈ·e È‰eÁ‡ ÔÈ·e ‡¯·b«¿»≈¬ƒ≈ƒ≈

ÚÊ¯‡יז  ÈlÓ ‡È„a ÔÈt‡ ÔeÚ„BÓzL˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿«ƒ¿ƒ»ƒ≈¿≈»
‡¯·b Ì„˜ ÔÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔeÚÓLz ‡a¯Î¿«»ƒ¿¿»ƒ¿¬ƒ√»«¿»
ÔBÎpÓ ÈL˜È Èc ‡Ób˙Ùe ‡e‰ ÈÈc ‡È„ È¯‡¬≈ƒ»«¿»ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿

:dpÚÓL‡Â È˙ÂÏ Ôe·¯˜z¿»¿¿»ƒ¿∆¿¿ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

ehÌÈÙÏ‡ È¯N:ּפירׁשּתיו . »≈¬»ƒְִֵַ
fhÚBÓL:ׁשמֹוע ׁשמעּו אֹו ׁשמעּו, ׁשמֹוע והּוא הּׁשּבת. יֹום את זכֹור ּכמֹו הּפֹועל, ׁשם .B¯b:ּפירׁשּתיו ּכבר . »«ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ≈ְְִֵַָ



לז mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` ipy meil inei xeriy

(àé)óìà íëk íëéìò óñé íëúBáà éäìà ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥¯£¥¤²¨¤−¤´¤
:íëì øac øLàk íëúà Cøáéå íéîòt§¨¦®¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«

i"yx£ÌÈÓÚt ÛÏ‡ ÌÎk ÌÎÈÏÚ ÛÒÈ∑ א אּלא לכם"? ּדּבר ּכאׁשר אתכם ויבר" ׁשּוב: 'מׁשה,מהּו לֹו: מרּו …≈¬≈∆»∆∆∆¿»ƒְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
אברהם את הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הבטיח ּכבר לברכתינּו? קצּבה נֹותן יג)אּתה איׁש(בראשית יּוכל אם "אׁשר : ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

לכם' ּדּבר ּכאׁשר אתכם יבר הּוא אבל היא! מּׁשּלי 'זֹו, להם: אמר וגֹו'!"' .למנֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ß a`Îmgpn '` ipy mei ß

(áé):íëáéøå íëàOîe íëçøè écáì àOà äëéà¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−§¦«§¤«
i"yx£Èc·Ï ‡O‡ ‰ÎÈ‡∑,אּוכל לא ׂשכר לקּבל אמר ׁשאמרּתיאם היא ׁשאמרנּו)זֹו אחרים: מעצמי (ספרים לא לכם, ≈»∆»¿«ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש מּפי אּלא לכם, אֹומר רֹואה ∑ÌÎÁ¯Ë.אני מהם אחד היה טרחנין: יׂשראל ׁשהיּו מלּמד ֲִִִֵֶֶַָָָָ»¿¬∆ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּדּינין' עליכם אני מֹוסיף להביא! ראיֹות לי יׁש להביא, עדים לי 'יׁש אֹומר: ּבּדין, נֹוצח ּדינֹו ּבעל .את ְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ÌÎ‡OÓe∑ׁשהיּו צט)מלּמד ׁשּמא הקּדיםאּפיקֹורסין:(סנהדרין לצאת, עמרם ּבן ראה 'מה אמרּו: לצאת, מׁשה ««¬∆ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ויֹועץ  יֹוׁשב סבּורים, אּתם מה לצאת, ׁשּלא עמרם ּבן ראה 'מה אמרּו: לצאת, אחר ּביתֹו'. ּבתֹו ׁשפּוי ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאינֹו

מחׁשבֹות'! עליכם וחֹוׁשב רעֹות עצֹות וחׁשּבֹונֹות)עליכם מּצות אחרים: רֹוגנים ∑ÌÎ·È¯Â.(ספרים ׁשהיּו עזרא עזרא עזרא עזרא .מלּמד אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ¿ƒ¿∆ְְִֵֶַָ

(âé)íéòãéå íéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáä̈´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯§Ÿ¦²¦«ª¦−
ì:íëéLàøa íîéNàå íëéèáL §¦§¥¤®©«£¦¥−§¨«¥¤«

i"yx£ÌÎÏ e·‰∑לּדבר הזמינּו "אנׁשים"?∑‡ÌÈL.עצמכם לֹומר ּתלמּוד מה נׁשים, ּדעּת על ּתעלה וכי »»∆ְְְִֶַַַָָ¬»ƒְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָ
'מה ∑ÌÈ·e.ּכסּופים ∑ÌÈÓÎÁ.צּדיקים  יֹוסי: רּבי את אריּוס ׁשּׁשאל היא זֹו ּדבר. מּתֹו ּדבר מבינים ִִַ¬»ƒְִ¿…ƒְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

לֹו, מביאין ּוכׁשאין רֹואה, לראֹות, ּדינרין לֹו ּכׁשּמביאין עׁשיר, לׁשלחני ּדֹומה חכם, לנבֹונים'? חכמים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּבין
מחּזר  הּוא לֹו, מביאין ּוכׁשאין רֹואה, לראֹות, מעֹות לֹו ּכׁשּמביאין ּתּגר, לׁשלחני ּדֹומה נבֹון, ותֹוהה. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻיֹוׁשב

מּׁשּלֹו ÌÎÈË·LÏ.ּומביא ÌÈÚe„ÈÂ∑ מעּטף לפני ּבא ׁשאם לכם, נּכרים הּוא ׁשהם מי יֹודע  איני ּבטּליתֹו, ִִֵֶƒƒ¿ƒ¿≈∆ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
"וידּועים  נאמר: לכ אֹותֹו, ּגּדלּתם ׁשאּתם ּבֹו, מּכירין אּתם אבל הּוא, הגּון ואם הּוא ׁשבט ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּומאיזה

ויראה ∑ÌÎÈL‡¯a.לׁשבטיכם" ּכבֹוד ּבהם נֹוהגין ׁשּתהיּו עליכם, ּומכּבדים יּו"ד ∑ÌÓN‡Â.ראׁשים חסר ְְִֵֶ¿»≈∆ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָֻ«¬ƒ≈ֵָ
לּדרלמד (שם) אֹותם ּולכּון למחֹות להם ׁשהיה ּדּיניהם, ּבראׁשי ּתלּויֹות יׂשראל ׁשל ׁשאׁשמֹותיהם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .היׁשרה  אבןאבןאבןאבן ְַָָ

(ãé)zøac-øLà øácä-áBè eøîàzå éúà eðòzå©©«£−Ÿ¦®©´Ÿ§½«©¨¨¬£¤¦©−§¨
:úBNòì©«£«

i"yx£'B‚Â È˙‡ eÚzÂ∑חלטּתםמּמ ללמד, נאה מּמי רּבנּו, 'מׁשה להׁשיב: לכם היה להנאתכם, הּדבר את ««¬…ƒ¿ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
,מּתלמיד יתמּנּול (ספרי)אֹו 'עכׁשו אֹומרים: ׁשהייתם מחׁשבֹותיכם ידעּתי אּלא עליה'? ׁשּנצטערּת ,מּמ א ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ּפנים' לנּו נֹוׂשא והּוא ּדֹורֹון לֹו מביאין אנּו מּכירנּו, אין אם הרּבה, ּדּינין מתעּצל,∑BNÚÏ˙.עלינּו הייתי אם ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָ«¬ְִִִִֵַָ
מהרה' 'עׂשה אֹומרים: .אּתם ְְֲִֵֵֶַָ

ÔBÎ˙Âkיא  ÔBÎÈÏÚ ÛÒBÈ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»«¬»»¿≈¬≈¿»¿
ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÔBÎ˙È C¯·ÈÂ ÔÈÓÊ ÛÏ‡¬«ƒ¿ƒƒ»≈»¿¿»ƒ«ƒ

:ÔBÎÏ¿

ÔBÎÈ˜ÒÚÂיב  ÔBÎÁ¯Ë È„BÁÏa ¯·BÒ‡ ÔÈcÎ‡∆¿≈≈«ƒ¿ƒ»¿¬¿ƒ¿≈
:ÔBÎÈ„Â¿ƒ¿

ÔÚcÓeיג  Ôe˙ÏÎeÒÂ ÔÈÓÈkÁ ÔÈ¯·b ÔBÎÏ e·‰»¿À¿ƒ«ƒƒ¿¿¿»«¿»
:ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔeppÓ‡Â ÔBÎÈË·LÏ¿ƒ¿≈∆¡«ƒ≈ƒ¬≈

Ècיד  ‡Ób˙t ÔÈwz Ôez¯Ó‡Â È˙È Ôez·˙‡Â«¬∆¿»ƒ«¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ
:„aÚÓÏ ‡zÏlÓ«∆¿»¿∆¿»

dxezd lr `xfr oa`

הפ מאה, וכן אלף. עם ּפעמים מׁשל, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּדר
קדר: ְֵָלׁשֹון

aiÌÎÁ¯Ëּופירּוׁש לטרח. עלי היּו מּגזרת . »¿¬∆ְִִֵַַַָָָֹ
הּמצֹות: ּפתאים אנׁשים להבין ְְְְֲֲִִִִֶַָָָָטרחכם,

ÌÎ‡OÓeּכמֹו ּובׂשר, ּומים לחם ׁשּבּקׁשּו . ««¬∆ְְִִֶֶֶַָָ
הּזה: העם ּכל מּׂשא את .ÌÎ·È¯Âלׂשּום ֶֶַַָָָָָ¿ƒ¿∆

זה: עם ִֶֶזה

bie·‰ ראּוי הה''א והיה זרה. מּלה . »ְִֵַָָָָָָ
ּופּת''ח: ּבשו''א ׁשהם .ÌÈÚe„ÈÂלהתנֹועע ְְְִִֵַַַָƒƒֵֶ

הּכל: ׁשּיּכירּום ידּועים, ְִִֶַַָֹהיּו

mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` ipy meil inei xeriy

(åè)íéîëç íéLðà íëéèáL éLàø-úà çwàå̈«¤©º¤¨¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ
íéôìà éøN íëéìò íéLàø íúBà ïzàå íéòãéå¦«ª¦½¨«¤¥¬¨²¨¦−£¥¤®¨¥¸£¨¦¹

éøNå íéMîç éøNå úBàî éøNåíéøèLå úøNò §¨¥´¥À§¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−
ì:íëéèáL §¦§¥¤«

i"yx£ÌÎÈË·L ÈL‡¯Œ˙‡ Áw‡Â∑:ּבדברים אברהם,מׁשכּתים ּבני על להתמּנֹות, ּבאתם מי על אׁשריכם, »∆«∆»≈ƒ¿≈∆ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
חּבה  לׁשֹון וכל ונחלה', 'חלק ורעים', 'אחים ׁשּנקראּו אדם ּבני על ויעקב, ÌÈÓÎÁ.יצחק ÌÈL‡ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ¬»ƒ¬»ƒ

ÌÈÚe„ÈÂ∑.מצאתי לא נבֹונים מּדֹות(ספרי)אבל מּׁשבע אחת ג':זֹו אּלא מצא ולא למׁשה, יתרֹו ׁשאמר ƒƒְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
וידּועים חכמים צּדיקים, בחזקוני)אנׁשים ÌÎÈÏÚ.(עיין ÌÈL‡¯∑ ראׁשים ּבמּקח, ראׁשים ּכבֹוד, ּבהם ׁשּתנהגּו ֲֲִִִִִִַָָ»ƒ¬≈∆ְְֲִִִִֶֶָָָָָ

נכנס ּומּתן, ּבמּׂשא ראׁשים הּכנסת)(מּביתֹוּבממּכר, ראׁשֹון לבית ויֹוצא ‡ÌÈÙÏ.אחרֹון È¯N∑(יח ממּנה (סנהדרין אחד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ»≈¬»ƒְֶֶָֻ
אלף  B‡Ó˙.על È¯N∑ מאה על ממּנה והּמּכין ∑ÌÈ¯ËLÂ.אחד הּכֹופתין אּלּו לׁשבטיכם, עליכם מּניתי ֶֶַ»≈≈ְֵֶֶַָָֻ¿…¿ƒְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַ

הּדּינין  ּפי על עזרא עזרא עזרא עזרא .ּברצּועה אבןאבןאבןאבן ְִִִַַַָָ

(æè)òîL øîàì àåää úòa íëéèôL-úà äeöàå̈«£©¤Æ¤´Ÿ§¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ¨³Ÿ©
ïéáe åéçà-ïéáe Léà-ïéa ÷ãö ízèôLe íëéçà-ïéa¥«£¥¤Æ§©§¤´¤½¤¥«¦¬¥«¨¦−¥¬

:Bøb¥«
i"yx£ÌÎÈËÙLŒ˙‡ ‰eˆ‡Â∑(ספרי),אחת ּפעם לפני ּדין ּבא אם ּבּדין!, מתּונים 'הוּו להם: ׁשּתים אמרּתי »¬«∆∆…¿≈∆ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבֹו' ונֹותנים נֹוׂשאים היּו אּלא הרּבה, ּפעמים לפני זה ּדין ּבא ּכבר ּתאמר: אל ‰‰Â‡.וׁשלׁש, ˙Úa∑(ספרי) ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ»≈«ƒ
מׁשעּבדין  אּתם הרי עכׁשו, עצמכם. ּברׁשּות הייתם לׁשעבר, ּכלׁשעבר: עכׁשו אין להם: אמרּתי ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻמּׁשּמּניתים,

ּבלע"ז∑ÚÓL.לּצּבּור  אודנ"ט הוה, וׁשמֹור"(הערענד)לׁשֹון "זכֹור B¯b.ּכמֹו: ÔÈ·e∑(ספרי),ּדינֹו ּבעל זה ִַ»…«ְְְְֶַַָָֹ≈≈ִֶַַ
ּדברים.ׁשאֹוגר  ז)עליו ּבין (סנהדרין אפּלּו אחים, חלּקת ּבין ּדירה עסקי על אף ּגרֹו", "ּובין אחר: ּתּנּור ּדבר ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

עזרא עזרא עזרא עזרא .לכירים  אבןאבןאבןאבן ְִִַ

(æé)ïeòîLz ìãbk ïèwk ètLna íéðô eøékú-àì«Ÿ©¦̧¨¦¹©¦§À̈©¨³Ÿ©¨ŸÆ¦§¨½
àeä íéäìàì ètLnä ék Léà-éðtî eøeâú àì³Ÿ¨¸Æ¦§¥¦½¦¬©¦§−̈¥«Ÿ¦´®
:åézòîLe éìà ïeáø÷z íkî äL÷é øLà øácäå§©¨¨Æ£¤´¦§¤´¦¤½©§¦¬¥©−§©§¦«

i"yx£ËtLna ÌÈÙ e¯Èk˙Œ‡Ï∑(ספרי),הּדּינים להֹוׁשיב הּממּנה ּגּבֹור,זה אֹו נאה, ּפלֹוני 'איׁש יאמר: ׁשּלא …«ƒ»ƒ«ƒ¿»ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻ
ּומזּכה  הּזּכאי את מחּיב נמצא ּבדינין, ּבקי אינֹו והּוא ּבעיר', ּדּין אֹוׁשיבּנּו קרֹובי, ּפלֹוני איׁש ּדּין. ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאֹוׁשיבּנּו

ּבּדין  ּפנים הּכיר ּכאּלּו ׁשּמּנהּו מי על אני מעלה החּיב, ÔeÚÓLz.את Ï„bk ÔËwk∑(ח חביב (סנהדרין ׁשּיהא ְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ«»…«»…ƒ¿»ְִֵֶָ
ׁשלעלי ּכדין ּפרּוטה ׁשל לפניּדין ּובא קדם ׁשאם מנה, "ּכּקטן מאה אחר: ּדבר לאחרֹון. ּתסּלקּנּו לא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ונמצא  העני את אזּכה לפרנסֹו, ּומצוה עׁשיר, וחברֹו הּוא עני 'זה ּתאמר: ׁשּלא ּכתרּגּומֹו, ּתׁשמעּון", ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּכּגדל
אזּכּנּו ּדינר, ּבׁשביל זה עׁשיר ׁשל ּבכבֹודֹו ּפֹוגם אני היא' ּתאמר: ׁשּלא אחר: ּדבר ּבנקּיּות'. ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמתּפרנס

לֹו' חּיב ׁשאּתה לֹו, 'ּתן לֹו: אֹומר לחּוץ  ּוכׁשּיצא LÈ‡ŒÈtÓ.עכׁשו', e¯e‚˙ ‡Ï∑(ספרי)ּדבר לא ּתיראּו. ְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָ…»ƒ¿≈ƒְִָָֹ
ּדברי ּתכניס לא תגּורּו", "לא לׁשֹוןאחר: איׁש, י)מּפני ּבּקיץ"(משלי ‰e‡."אֹוגר ÌÈ‰Ï‡Ï ËtLn‰ Èk∑ ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹƒ«ƒ¿»≈…ƒ

עלי ׁשהּטית נמצא לֹו, להחזיר מזקיקני אּתה ּכּדין, ׁשּלא מּזה נֹוטל ּׁשאּתה ‡ÈÏ.הּמׁשּפט מה Ôe·¯˜z∑ ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ«¿ƒ≈«
לׁשאּול(ספרי) אמר ׁשמּואל וכן צלפחד. ּבנֹות מׁשּפט מּמּנּו נסּתּלק זה ּדבר י)על א הראה".(שמואל "אנכי : ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

ÔÈÓÈkÁטו  ÔÈ¯·b ÔBÎÈË·L ÈLÈ¯ ˙È ˙È¯·„e¿»ƒ»≈≈ƒ¿≈À¿ƒ«ƒƒ
Èa¯ ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È È˙pÓe ÔÚcÓe«¿»«≈ƒ»¿≈ƒ¬≈«»≈
Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯Â ‡˙Â‡Ó Èa¯Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«»≈»»»¿«»≈«¿ƒ¿«»≈

:ÔBÎÈË·LÏ ÔÈÎ¯ÒÂ ‡˙È¯BOÚƒ¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈

ÓÈÓÏ¯טז  ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎÈÈc ˙È ˙È„˜Ùe«≈ƒ»«»≈¿ƒ»»«ƒ¿≈»
ÔÈa ‡ËLe˜ Ôee„˙e ÔBÎÈÁ‡ ÔÈa eÚÓL¿»≈¬≈¿¿»≈

:d¯Bib ÔÈ·e È‰eÁ‡ ÔÈ·e ‡¯·b«¿»≈¬ƒ≈ƒ≈

ÚÊ¯‡יז  ÈlÓ ‡È„a ÔÈt‡ ÔeÚ„BÓzL˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿«ƒ¿ƒ»ƒ≈¿≈»
‡¯·b Ì„˜ ÔÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔeÚÓLz ‡a¯Î¿«»ƒ¿¿»ƒ¿¬ƒ√»«¿»
ÔBÎpÓ ÈL˜È Èc ‡Ób˙Ùe ‡e‰ ÈÈc ‡È„ È¯‡¬≈ƒ»«¿»ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿

:dpÚÓL‡Â È˙ÂÏ Ôe·¯˜z¿»¿¿»ƒ¿∆¿¿ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

ehÌÈÙÏ‡ È¯N:ּפירׁשּתיו . »≈¬»ƒְִֵַ
fhÚBÓL:ׁשמֹוע ׁשמעּו אֹו ׁשמעּו, ׁשמֹוע והּוא הּׁשּבת. יֹום את זכֹור ּכמֹו הּפֹועל, ׁשם .B¯b:ּפירׁשּתיו ּכבר . »«ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ≈ְְִֵַָ
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את  למׁשח ּכׁשּבא הֹודיעֹו? ואימתי רֹואה', אּתה ׁשאין מֹודיע ׁשאני חּיי' הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאמר

טז)ּדוד "אנכי (שם אמרּת ולא הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר מׁשיחֹו", ה' נגד א וּיאמר אליאב את "וּירא : ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
אלֿמראהּו"(שם)הראה"? עזרא עזרא עזרא עזרא ."אלּֿתּבט אבןאבןאבןאבן ְֵֵֶֶַַַָֹ

(çé)íéøácä-ìk úà àåää úòa íëúà äeöàå̈«£©¤¬¤§¤−¨¥´©¦®¥¬¨©§¨¦−
:ïeNòz øLà£¤¬©«£«

i"yx£ÔeNÚz ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ŒÏk ממֹונֹות ∑‡˙ ּדיני ׁשּבין הּדברים עׂשרת נפׁשֹות אּלּו עזרא עזרא עזרא עזרא .לדיני אבןאבןאבןאבן ≈»«¿»ƒ¬∆«¬ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

(èé)ìBãbä øaãnä-ìk úà Cìpå áøçî òqpå©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´¨©¦§¨´©¨Á
éøîàä øä Cøc íúéàø øLà àeää àøBpäå§©¨¸©¹£¤´§¦¤À¤µ¤©´¨«¡Ÿ¦½
Lã÷ ãò àápå eðúà eðéäìà ýåýé äeö øLàk©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¨®©¨¾Ÿ©−¨¥¬

:òðøa©§¥«©
i"yx£‡¯Bp‰Â ÏB„b‰ ¯a„n‰∑ נחׁשים ּבֹו ּכקׁשתֹות ׁשהיּו ועקרּבים עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכקֹורֹות אבןאבןאבןאבן «ƒ¿»«»¿«»ְְְְְִִִֶַַָָָ

(ë)ýåýé-øLà éøîàä øä-ãò íúàa íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®¨¤Æ©©´¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬
eðì ïúð eðéäìà: ¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«

(àë)éäìà ýåýé ïúð äàøéðôì Eäìò õøàä-úà E Â§¥Â¨©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−¤¨¨®¤£¥´
éúáà éäìà ýåýé øac øLàk Løàøéz-ìà Cì E ¥À©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈©¦−̈

:úçz-ìàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©¥¨«

ß a`Îmgpn 'a iyily mei ß

(áë)íéLðà äçìLð eøîàzå íëlk éìà ïeáø÷zå©¦§§´¥©»ª§¤¼©«Ÿ§À¦§§¨³£¨¦Æ
øác eðúà eáLéå õøàä-úà eðì-eøtçéå eðéðôì§¨¥½§©§§−̈¤¨¨®¤§¨¦³Ÿ¨̧Æ¨½̈
àáð øLà íéøòä úàå da-äìòð øLà Cøcä-úà¤©¤¸¤Æ£¤´©«£¤½̈§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¨−Ÿ

:ïäéìà£¥¤«
i"yx£ÌÎlk ÈÏ‡ Ôe·¯˜zÂ∑אֹומר הּוא ּולהּלן ה)ּבערּבּוביא, ׁשבטיכם (דברים ראׁשי ּכל אלי "וּתקרבּון : «ƒ¿¿≈«À¿∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

לפניהם, ּוׁשלחּום הּזקנים את מכּבדים ילדים הֹוגנת: היתה קריבה אֹותּה וגֹו'", הראנּו הן וּתאמרּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוזקניכם
ּדֹוחפין  ילדים ּבערּבּוביא, ּכּלכם", אלי "וּתקרבּון ּכאן: אבל לפניהם, ללכת הראׁשים את מכּבדים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּוזקנים

הראׁשים  את ּדֹוחפין ּוזקנים הּזקנים, c·¯.את e˙‡ e·LÈÂ∑(ספרי) לׁשֹון מדּברים ּבאיזה ‡˙C¯c‰Œ.הם ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ¿»ƒ…»»»ְְְִֵֵֶַָ∆«∆∆
'B‚Â∑ עקמימּות ּבּה ׁשאין ּדר ‡Ô‰ÈÏ.אין ‡· ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ ˙‡Â∑לכּבׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתחּלה אבןאבןאבןאבן ¿ְִֵֵֶֶֶַָ¿≈∆»ƒ¬∆»…¬≈∆ְְִִָֹ

Ïkיח  ˙È ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎ˙È ˙È„wÙe«≈ƒ»¿¿ƒ»»«ƒ»»
:Ôe„aÚ˙ Èc ‡iÓb˙tƒ¿»«»ƒ«¿¿

a„Ó¯‡יט  Ïk ˙È ‡ÎÈl‰Â ·¯ÁÓ ‡ÏËe¿«¿»≈…≈¿«ƒ¿»»»«¿¿»
‡¯eË Á¯‡ Ôe˙ÈÊÁ Èc ‡e‰‰ ‡ÏÈÁ„e ‡a«̄»¿ƒ»«ƒ¬≈…«»
‡˙È ‡‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰‡¯Ó‡„∆¡…»»¿»ƒ«ƒ¿»¡»»»»»»

:‰‡Èb Ì˜¯ „Ú ‡È˙‡Â«¬≈»«¿«≈»

„‡Ó¯‡‰כ  ‡¯eË „Ú Ôe˙È˙‡ ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¬≈«»∆¡…»»
:‡Ï ·‰È ‡‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»»≈»»

Ò˜כא  ‡Ú¯‡ ˙È CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È ÈÊÁ¬≈¿«¿»¡»»√»»»«¿»«
CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÔÒÁ‡«¬≈¿»ƒ«ƒ¿»¡»»«¬»»»»

:¯·z˙ ‡ÏÂ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»ƒ¿»

ÁÏLכב  Ôez¯Ó‡Â ÔBÎlk È˙ÂÏ Ôez·¯˜e¿∆¿¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ¿«
‡Ú¯‡ ˙È ‡Ï ÔeÏl‡ÈÂ ‡Ó„˜ ÔÈ¯·bÀ¿ƒ√»»»ƒ«¿»»»«¿»
da ˜q Èc ‡Á¯‡ ˙È ‡Ób˙t ‡˙È Ôe·È˙ÈÂƒƒ»»»ƒ¿»»»»¿»ƒƒ««

:Ô‰Ï ÏBÚ Èc ‡iÂ¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿«»ƒ≈¿≈

dxezd lr `xfr oa`

{fi}e¯Èk˙:ׁשּיּכיר למי הּדין להכריח . «ƒְְְִִִִֶַַַַ
giÔeNÚz ¯L‡ והּמׁשּפטים החּוקים הם . ¬∆«¬ְְִִִֵַַָ

ֶׁשהֹורּום:
hi¯a„n‰ Ïk יֹום:‡˙ עׂשר אחד זה . ≈»«ƒ¿»ֶַַָָ

‰‡È¯BÓוטעם ּכתיב:‰¯ ּכן ּכי .¯ÈÚNa ְַַ«»¡ƒְִִֵ¿≈ƒ
‰Ó¯Á „Ú:האמֹורי להר ׁשּנצא והּטעם, . «»¿»ְְֱִֵֵֶַַַַָ

`kL¯.ירּוׁשה מּגזרת ׁשב, ּבמׁשקל .˙Áz. ≈ְְְְִִִֵַַָ≈»
הּכפל: מּפעלי יעקב. ּכבֹוד יּדל ְְֲֳִִֵֶֶַַַָֹּכמֹו

ake¯tÁiÂ ּכי הארץ, ּכל את לחּפר ּכמֹו . ¿«¿¿ְְִֶֶַָָָֹ
ּבּסתר: ּׁשּיׁש מה יחּפׂש B·‡החֹופר ¯L‡ ְֵֵֵֵֶֶַַַַ¬∆»

Ô‰ÈÏ‡:ּבתחּלה . ¬≈∆ְִִָ
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(âë)øNò íéðL íkî çwàå øácä éðéòa áèéiå©¦©¬§¥©−©¨¨®¨«¤©³¦¤Æ§¥´¨¨´
:èáMì ãçà Léà íéLðà£¨¦½¦¬¤−̈©¨«¤

i"yx£¯·c‰ ÈÈÚa ·ËÈiÂ∑?ּבּתֹוכחֹות אמרּה למה טֹוב, היה מׁשה ּבעיני ואם הּמקֹום, ּבעיני ולא ּבעיני «ƒ«¿≈««»»ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹ
'הן'. לֹו: אמר לנּסיֹון'? לי אּתה 'נֹותנֹו 'הן'. לֹו: אמר זה'. חמֹור לי 'מכר לחברֹו: ׁשאֹומר לאדם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹמׁשל
ׁשּלא  זה הּוא 'ּבטּוח ּבלּבֹו: הּלֹוקח אמר ּכלּום, מע ּכבֹו ׁשאין ׁשראה ּכיון 'הן'. לֹו: אמר ּוגבעֹות'? ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ'ּבהרים
ּתחזרּו ׁשּמא לדבריכם, הֹודיתי אני אף מעּתה', מנּסהּו ואיני ,מעֹותי 'טל לֹו: אמר מּיד מּום', ּבֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאמצא

ּבכם  חזרּתם לא ואּתם מעּכב, ׁשאיני ּכׁשּתראּו ÌkÓ.ּבכם Áw‡Â∑מן ׁשּבכם, הּברּורים המסּלתים מן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ»∆«ƒ∆ְְִִִִֶֶַַָָֻ
Ë·MÏ.ׁשּבכם  „Á‡ LÈ‡ ÌÈL‡ ¯NÚ ÌÈL∑(שם) עּמהם לוי ׁשבט היה ׁשּלא עזרא עזרא עזרא עזרא .מּגיד אבןאבןאבןאבן ֶֶָ¿≈»»¬»ƒƒ∆»«»∆ִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

(ãë)ìkLà ìçð-ãò eàáiå äøää eìòiå eðôiå©¦§Æ©©«£´¨½̈¨©¨−Ÿ©©´©¤§®Ÿ
:dúà eìbøéå©§©§−Ÿ¨«

i"yx£ÏkL‡ ÏÁŒ„Ú∑(שם)ׁשם על ׁשּנקרא ‡˙d.סֹופֹומּגיד eÏb¯ÈÂ∑(שם) ארּבעה ּבּה ׁשהלכּו מלּמד «««∆¿…ְִִֵֶַַָ«¿«¿…»ְְְֵֶַַָָָָ
וערב אומנין  .ׁשתי ְִִֵֶָָֹ

(äë)eáLiå eðéìà eãøBiå õøàä éøtî íãéá eç÷iå©¦§³§¨¨Æ¦§¦´¨½̈¤©¦−¥¥®©¨¦̧
ýåýé-øLà õøàä äáBè eøîàiå øáã eðúàŸ¨³¨¨Æ©´Ÿ§½¨´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬

:eðì ïúð eðéäìà¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«
i"yx£eÈÏ‡ e„¯BiÂ∑ׁשארץ הארצֹות מּגיד מּכל ּגבֹוּה ‰‡¯ı.יׂשראל ‰·BË e¯Ó‡iÂ∑(שם)ׁשאמרּו הם מי «ƒ≈≈ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ«…¿»»»∆ְִֵֶָ

וכלב  יהֹוׁשע עזרא עזרא עזרא עזרא .טֹובתּה? אבןאבןאבןאבן ְְֵַָָָֻ

(åë)ýåýé ét-úà eøîzå úìòì íúéáà àìå§¬Ÿ£¦¤−©«£®Ÿ©©§¾¤¦¬§Ÿ̈−
:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«

i"yx£e¯ÓzÂ∑מאמרֹו ּכנגד התרסּתם התרסה, .לׁשֹון ««¿ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ

(æë)eðúà ýåýé úàðNa eøîàzå íëéìäàá eðâøzå©¥¨«§³§¨«¢¥¤Æ©´Ÿ§½§¦§©³§Ÿ̈ÆŸ½̈
éøîàä ãéa eðúà úúì íéøöî õøàî eðàéöBä«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦¨¥¬Ÿ¨²§©¬¨«¡Ÿ¦−

:eðãéîLäì§©§¦¥«
i"yx£e‚¯zÂ∑וכן הרע, יח)לׁשֹון ּדּבה (משלי הּמֹוציא אדם נרּגן", "ּדברי :.e˙‡ '‰ ˙‡Na∑ היה והּוא «≈»¿ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָ¿ƒ¿«…»ְָָ

אֹומר: הדיֹוט מׁשל אֹותֹו, ׂשֹונאים אּתם אבל אתכם, ּדבלּבאֹוהב עלמה ּדבלּביּה מה ,רחמ .על ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e‡ÈˆB‰ e˙‡ '‰ ˙‡Na∑,היתה לׂשנאה ׁשני הֹוצאתֹו לֹו ׁשהיּו ודם, ּבׂשר למל מׁשל ¿ƒ¿«…»ƒ»≈∆∆ƒ¿»ƒְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָָָָָָ

ׁשהּוא  ּולמי ׁשקיא, ׁשל נֹותן אֹוהב ׁשהּוא למי ּבעל, ׁשל ואחת ׁשקיא ׁשל אחת ׂשדֹות: ׁשּתי לֹו ויׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּבנים,
ּבעל, ׁשל ּכנען וארץ אֹותּה, ּומׁשקה עֹולה ׁשּנילּוס היא, ׁשקיא ׁשל מצרים ארץ ּבעל. ׁשל לֹו נֹותן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׂשֹונא

ּכנען  ארץ את לנּו לתת מּמצרים .והֹוציאנּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ÔÈ¯zכג  ÔBÎpÓ ˙È¯·„e ‡Ób˙t ÈÈÚa ¯ÙLe¿«¿≈«ƒ¿»»¿»ƒƒ¿¿≈
:‡Ë·LÏ „Á ‡¯·b ÔÈ¯·b ¯NÚ¬«À¿ƒ«¿»«¿ƒ¿»

ÏÁ‡כד  „Ú B˙‡Â ‡¯eËÏ e˜ÈÏÒe eit˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»«¬««¬»
:d˙È eÏÈl‡Â ‡Ïk˙‡c¿∆¿»»¿«ƒ»«

e˙ÈÁ‡Âכה  ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó ÔB‰È„È· e·ÈÒe¿ƒƒ≈≈ƒ»¿«¿»«¬ƒ
‡·Ë e¯Ó‡Â ‡Ób˙t ‡˙È e·È˙‡Â ‡Ï»»«¬ƒ»»»ƒ¿»»«¬»»»

:‡Ï ·‰È ‡‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡«¿»«¿»¡»»»»≈»»

ÓÈÓ¯‡כו  ÏÚ Ôez·¯ÒÂ ˜qÓÏ Ôe˙È·‡ ‡ÏÂ¿»¬ƒ¿ƒ«¿»∆¿«≈¿»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»

ÈÒ„aכז  Ôez¯Ó‡Â ÔBÎÈkLÓa ÔezÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿««¿¿«¿¿≈«¬«¿ƒ¿»≈
¯ÒÓÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡˜t‡ ‡˙È ÈÈ¿»»»»«¿»»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«

:‡˙eÈˆÈLÏ ‰‡¯Ó‡„ ‡„Èa ‡˙È»»»ƒ»∆¡…»»¿≈»»»

dxezd lr `xfr oa`

bk·ËÈiÂ.¯·c‰ ÈÈÚa:זה על הסּכמּתם ׁשּכּלכם ּבעבּור «ƒ«¿≈««»»ְְְֲִֶֶֶֶַַַֻ
dk.e„È¯BiÂ:ּבּנגב היֹותם ּבעבּור והאמת, העץ. ּגֹובּה ּבעבּור «ƒְֱֱֲֲֵֶֶֶַַַַָָָ
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את  למׁשח ּכׁשּבא הֹודיעֹו? ואימתי רֹואה', אּתה ׁשאין מֹודיע ׁשאני חּיי' הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאמר

טז)ּדוד "אנכי (שם אמרּת ולא הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר מׁשיחֹו", ה' נגד א וּיאמר אליאב את "וּירא : ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
אלֿמראהּו"(שם)הראה"? עזרא עזרא עזרא עזרא ."אלּֿתּבט אבןאבןאבןאבן ְֵֵֶֶַַַָֹ

(çé)íéøácä-ìk úà àåää úòa íëúà äeöàå̈«£©¤¬¤§¤−¨¥´©¦®¥¬¨©§¨¦−
:ïeNòz øLà£¤¬©«£«

i"yx£ÔeNÚz ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ŒÏk ממֹונֹות ∑‡˙ ּדיני ׁשּבין הּדברים עׂשרת נפׁשֹות אּלּו עזרא עזרא עזרא עזרא .לדיני אבןאבןאבןאבן ≈»«¿»ƒ¬∆«¬ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

(èé)ìBãbä øaãnä-ìk úà Cìpå áøçî òqpå©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´¨©¦§¨´©¨Á
éøîàä øä Cøc íúéàø øLà àeää àøBpäå§©¨¸©¹£¤´§¦¤À¤µ¤©´¨«¡Ÿ¦½
Lã÷ ãò àápå eðúà eðéäìà ýåýé äeö øLàk©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¨®©¨¾Ÿ©−¨¥¬

:òðøa©§¥«©
i"yx£‡¯Bp‰Â ÏB„b‰ ¯a„n‰∑ נחׁשים ּבֹו ּכקׁשתֹות ׁשהיּו ועקרּבים עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכקֹורֹות אבןאבןאבןאבן «ƒ¿»«»¿«»ְְְְְִִִֶַַָָָ

(ë)ýåýé-øLà éøîàä øä-ãò íúàa íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®¨¤Æ©©´¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬
eðì ïúð eðéäìà: ¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«

(àë)éäìà ýåýé ïúð äàøéðôì Eäìò õøàä-úà E Â§¥Â¨©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−¤¨¨®¤£¥´
éúáà éäìà ýåýé øac øLàk Løàøéz-ìà Cì E ¥À©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈©¦−̈

:úçz-ìàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©¥¨«

ß a`Îmgpn 'a iyily mei ß

(áë)íéLðà äçìLð eøîàzå íëlk éìà ïeáø÷zå©¦§§´¥©»ª§¤¼©«Ÿ§À¦§§¨³£¨¦Æ
øác eðúà eáLéå õøàä-úà eðì-eøtçéå eðéðôì§¨¥½§©§§−̈¤¨¨®¤§¨¦³Ÿ¨̧Æ¨½̈
àáð øLà íéøòä úàå da-äìòð øLà Cøcä-úà¤©¤¸¤Æ£¤´©«£¤½̈§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¨−Ÿ

:ïäéìà£¥¤«
i"yx£ÌÎlk ÈÏ‡ Ôe·¯˜zÂ∑אֹומר הּוא ּולהּלן ה)ּבערּבּוביא, ׁשבטיכם (דברים ראׁשי ּכל אלי "וּתקרבּון : «ƒ¿¿≈«À¿∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

לפניהם, ּוׁשלחּום הּזקנים את מכּבדים ילדים הֹוגנת: היתה קריבה אֹותּה וגֹו'", הראנּו הן וּתאמרּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוזקניכם
ּדֹוחפין  ילדים ּבערּבּוביא, ּכּלכם", אלי "וּתקרבּון ּכאן: אבל לפניהם, ללכת הראׁשים את מכּבדים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּוזקנים

הראׁשים  את ּדֹוחפין ּוזקנים הּזקנים, c·¯.את e˙‡ e·LÈÂ∑(ספרי) לׁשֹון מדּברים ּבאיזה ‡˙C¯c‰Œ.הם ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ¿»ƒ…»»»ְְְִֵֵֶַָ∆«∆∆
'B‚Â∑ עקמימּות ּבּה ׁשאין ּדר ‡Ô‰ÈÏ.אין ‡· ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ ˙‡Â∑לכּבׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתחּלה אבןאבןאבןאבן ¿ְִֵֵֶֶֶַָ¿≈∆»ƒ¬∆»…¬≈∆ְְִִָֹ

Ïkיח  ˙È ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎ˙È ˙È„wÙe«≈ƒ»¿¿ƒ»»«ƒ»»
:Ôe„aÚ˙ Èc ‡iÓb˙tƒ¿»«»ƒ«¿¿

a„Ó¯‡יט  Ïk ˙È ‡ÎÈl‰Â ·¯ÁÓ ‡ÏËe¿«¿»≈…≈¿«ƒ¿»»»«¿¿»
‡¯eË Á¯‡ Ôe˙ÈÊÁ Èc ‡e‰‰ ‡ÏÈÁ„e ‡a«̄»¿ƒ»«ƒ¬≈…«»
‡˙È ‡‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰‡¯Ó‡„∆¡…»»¿»ƒ«ƒ¿»¡»»»»»»

:‰‡Èb Ì˜¯ „Ú ‡È˙‡Â«¬≈»«¿«≈»

„‡Ó¯‡‰כ  ‡¯eË „Ú Ôe˙È˙‡ ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¬≈«»∆¡…»»
:‡Ï ·‰È ‡‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»»≈»»

Ò˜כא  ‡Ú¯‡ ˙È CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È ÈÊÁ¬≈¿«¿»¡»»√»»»«¿»«
CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÔÒÁ‡«¬≈¿»ƒ«ƒ¿»¡»»«¬»»»»

:¯·z˙ ‡ÏÂ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»ƒ¿»

ÁÏLכב  Ôez¯Ó‡Â ÔBÎlk È˙ÂÏ Ôez·¯˜e¿∆¿¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ¿«
‡Ú¯‡ ˙È ‡Ï ÔeÏl‡ÈÂ ‡Ó„˜ ÔÈ¯·bÀ¿ƒ√»»»ƒ«¿»»»«¿»
da ˜q Èc ‡Á¯‡ ˙È ‡Ób˙t ‡˙È Ôe·È˙ÈÂƒƒ»»»ƒ¿»»»»¿»ƒƒ««

:Ô‰Ï ÏBÚ Èc ‡iÂ¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿«»ƒ≈¿≈

dxezd lr `xfr oa`

{fi}e¯Èk˙:ׁשּיּכיר למי הּדין להכריח . «ƒְְְִִִִֶַַַַ
giÔeNÚz ¯L‡ והּמׁשּפטים החּוקים הם . ¬∆«¬ְְִִִֵַַָ

ֶׁשהֹורּום:
hi¯a„n‰ Ïk יֹום:‡˙ עׂשר אחד זה . ≈»«ƒ¿»ֶַַָָ

‰‡È¯BÓוטעם ּכתיב:‰¯ ּכן ּכי .¯ÈÚNa ְַַ«»¡ƒְִִֵ¿≈ƒ
‰Ó¯Á „Ú:האמֹורי להר ׁשּנצא והּטעם, . «»¿»ְְֱִֵֵֶַַַַָ

`kL¯.ירּוׁשה מּגזרת ׁשב, ּבמׁשקל .˙Áz. ≈ְְְְִִִֵַַָ≈»
הּכפל: מּפעלי יעקב. ּכבֹוד יּדל ְְֲֳִִֵֶֶַַַָֹּכמֹו

ake¯tÁiÂ ּכי הארץ, ּכל את לחּפר ּכמֹו . ¿«¿¿ְְִֶֶַָָָֹ
ּבּסתר: ּׁשּיׁש מה יחּפׂש B·‡החֹופר ¯L‡ ְֵֵֵֵֶֶַַַַ¬∆»

Ô‰ÈÏ‡:ּבתחּלה . ¬≈∆ְִִָ

mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a iyily meil inei xeriy

(âë)øNò íéðL íkî çwàå øácä éðéòa áèéiå©¦©¬§¥©−©¨¨®¨«¤©³¦¤Æ§¥´¨¨´
:èáMì ãçà Léà íéLðà£¨¦½¦¬¤−̈©¨«¤

i"yx£¯·c‰ ÈÈÚa ·ËÈiÂ∑?ּבּתֹוכחֹות אמרּה למה טֹוב, היה מׁשה ּבעיני ואם הּמקֹום, ּבעיני ולא ּבעיני «ƒ«¿≈««»»ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹ
'הן'. לֹו: אמר לנּסיֹון'? לי אּתה 'נֹותנֹו 'הן'. לֹו: אמר זה'. חמֹור לי 'מכר לחברֹו: ׁשאֹומר לאדם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹמׁשל
ׁשּלא  זה הּוא 'ּבטּוח ּבלּבֹו: הּלֹוקח אמר ּכלּום, מע ּכבֹו ׁשאין ׁשראה ּכיון 'הן'. לֹו: אמר ּוגבעֹות'? ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ'ּבהרים
ּתחזרּו ׁשּמא לדבריכם, הֹודיתי אני אף מעּתה', מנּסהּו ואיני ,מעֹותי 'טל לֹו: אמר מּיד מּום', ּבֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאמצא

ּבכם  חזרּתם לא ואּתם מעּכב, ׁשאיני ּכׁשּתראּו ÌkÓ.ּבכם Áw‡Â∑מן ׁשּבכם, הּברּורים המסּלתים מן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ»∆«ƒ∆ְְִִִִֶֶַַָָֻ
Ë·MÏ.ׁשּבכם  „Á‡ LÈ‡ ÌÈL‡ ¯NÚ ÌÈL∑(שם) עּמהם לוי ׁשבט היה ׁשּלא עזרא עזרא עזרא עזרא .מּגיד אבןאבןאבןאבן ֶֶָ¿≈»»¬»ƒƒ∆»«»∆ִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

(ãë)ìkLà ìçð-ãò eàáiå äøää eìòiå eðôiå©¦§Æ©©«£´¨½̈¨©¨−Ÿ©©´©¤§®Ÿ
:dúà eìbøéå©§©§−Ÿ¨«

i"yx£ÏkL‡ ÏÁŒ„Ú∑(שם)ׁשם על ׁשּנקרא ‡˙d.סֹופֹומּגיד eÏb¯ÈÂ∑(שם) ארּבעה ּבּה ׁשהלכּו מלּמד «««∆¿…ְִִֵֶַַָ«¿«¿…»ְְְֵֶַַָָָָ
וערב אומנין  .ׁשתי ְִִֵֶָָֹ

(äë)eáLiå eðéìà eãøBiå õøàä éøtî íãéá eç÷iå©¦§³§¨¨Æ¦§¦´¨½̈¤©¦−¥¥®©¨¦̧
ýåýé-øLà õøàä äáBè eøîàiå øáã eðúàŸ¨³¨¨Æ©´Ÿ§½¨´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬

:eðì ïúð eðéäìà¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«
i"yx£eÈÏ‡ e„¯BiÂ∑ׁשארץ הארצֹות מּגיד מּכל ּגבֹוּה ‰‡¯ı.יׂשראל ‰·BË e¯Ó‡iÂ∑(שם)ׁשאמרּו הם מי «ƒ≈≈ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ«…¿»»»∆ְִֵֶָ

וכלב  יהֹוׁשע עזרא עזרא עזרא עזרא .טֹובתּה? אבןאבןאבןאבן ְְֵַָָָֻ

(åë)ýåýé ét-úà eøîzå úìòì íúéáà àìå§¬Ÿ£¦¤−©«£®Ÿ©©§¾¤¦¬§Ÿ̈−
:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«

i"yx£e¯ÓzÂ∑מאמרֹו ּכנגד התרסּתם התרסה, .לׁשֹון ««¿ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ

(æë)eðúà ýåýé úàðNa eøîàzå íëéìäàá eðâøzå©¥¨«§³§¨«¢¥¤Æ©´Ÿ§½§¦§©³§Ÿ̈ÆŸ½̈
éøîàä ãéa eðúà úúì íéøöî õøàî eðàéöBä«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦¨¥¬Ÿ¨²§©¬¨«¡Ÿ¦−

:eðãéîLäì§©§¦¥«
i"yx£e‚¯zÂ∑וכן הרע, יח)לׁשֹון ּדּבה (משלי הּמֹוציא אדם נרּגן", "ּדברי :.e˙‡ '‰ ˙‡Na∑ היה והּוא «≈»¿ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָ¿ƒ¿«…»ְָָ

אֹומר: הדיֹוט מׁשל אֹותֹו, ׂשֹונאים אּתם אבל אתכם, ּדבלּבאֹוהב עלמה ּדבלּביּה מה ,רחמ .על ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e‡ÈˆB‰ e˙‡ '‰ ˙‡Na∑,היתה לׂשנאה ׁשני הֹוצאתֹו לֹו ׁשהיּו ודם, ּבׂשר למל מׁשל ¿ƒ¿«…»ƒ»≈∆∆ƒ¿»ƒְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָָָָָָ

ׁשהּוא  ּולמי ׁשקיא, ׁשל נֹותן אֹוהב ׁשהּוא למי ּבעל, ׁשל ואחת ׁשקיא ׁשל אחת ׂשדֹות: ׁשּתי לֹו ויׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּבנים,
ּבעל, ׁשל ּכנען וארץ אֹותּה, ּומׁשקה עֹולה ׁשּנילּוס היא, ׁשקיא ׁשל מצרים ארץ ּבעל. ׁשל לֹו נֹותן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׂשֹונא

ּכנען  ארץ את לנּו לתת מּמצרים .והֹוציאנּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ÔÈ¯zכג  ÔBÎpÓ ˙È¯·„e ‡Ób˙t ÈÈÚa ¯ÙLe¿«¿≈«ƒ¿»»¿»ƒƒ¿¿≈
:‡Ë·LÏ „Á ‡¯·b ÔÈ¯·b ¯NÚ¬«À¿ƒ«¿»«¿ƒ¿»

ÏÁ‡כד  „Ú B˙‡Â ‡¯eËÏ e˜ÈÏÒe eit˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»«¬««¬»
:d˙È eÏÈl‡Â ‡Ïk˙‡c¿∆¿»»¿«ƒ»«

e˙ÈÁ‡Âכה  ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó ÔB‰È„È· e·ÈÒe¿ƒƒ≈≈ƒ»¿«¿»«¬ƒ
‡·Ë e¯Ó‡Â ‡Ób˙t ‡˙È e·È˙‡Â ‡Ï»»«¬ƒ»»»ƒ¿»»«¬»»»

:‡Ï ·‰È ‡‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡«¿»«¿»¡»»»»≈»»

ÓÈÓ¯‡כו  ÏÚ Ôez·¯ÒÂ ˜qÓÏ Ôe˙È·‡ ‡ÏÂ¿»¬ƒ¿ƒ«¿»∆¿«≈¿»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»

ÈÒ„aכז  Ôez¯Ó‡Â ÔBÎÈkLÓa ÔezÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿««¿¿«¿¿≈«¬«¿ƒ¿»≈
¯ÒÓÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡˜t‡ ‡˙È ÈÈ¿»»»»«¿»»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«

:‡˙eÈˆÈLÏ ‰‡¯Ó‡„ ‡„Èa ‡˙È»»»ƒ»∆¡…»»¿≈»»»

dxezd lr `xfr oa`

bk·ËÈiÂ.¯·c‰ ÈÈÚa:זה על הסּכמּתם ׁשּכּלכם ּבעבּור «ƒ«¿≈««»»ְְְֲִֶֶֶֶַַַֻ
dk.e„È¯BiÂ:ּבּנגב היֹותם ּבעבּור והאמת, העץ. ּגֹובּה ּבעבּור «ƒְֱֱֲֲֵֶֶֶַַַַָָָ



mixacמ zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(23 'nr cl zegiy ihewl)

מצריםמצריםמצריםמצרים מארץמארץמארץמארץ ההההֹוֹוֹוֹוציאנציאנציאנציאנּוּוּוּו אאאאֹוֹוֹוֹותנתנתנתנּוּוּוּו הההה'''' כז)ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשנאתנאתנאתנאת אתכםאתכםאתכםאתכם(א, אאאאֹוֹוֹוֹוהבהבהבהב היההיההיההיה ּגרמה (רש"י)והוהוהוהּוּוּוּואאאא זֹו ׁשאמירה ּבּספרים, מבאר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר ּוכמֹו ּבאב, העיר העיר העיר העיר לתׁשעה ּבּבּבּבדדדדדדדד ייייׁשׁשׁשׁשבהבהבהבה ׁשּגם איכהאיכהאיכהאיכה יׂשראל, ּבני את ּומחּזק מעֹודד ורש"י איבה. ּתבֹות ראׁשי – ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

לאֹור  וחׁש לחׁש אֹור ׁשּׂשמים ועד חסדיו, את מרּגיׁשים הם ואין מסּתרת, ׁשּבּׁשמים לאביהם הּטבעית אהבתם ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻּכאׁשר
ליׂשראל. הקב"ה ּבאהבת חלילה, ּוכלל, ּכלל חליׁשּות ׁשּום אין עזרא עזרא עזרא עזרא – אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָ

(çë)äðà|eðááì-úà eqîä eðéçà íéìò eðçðà ¨¨´£©´§Ÿ¦À©¥ÁÁ¥©̧¤§¨¥¹
úøeöáe úìãb íéøò epnî íøå ìBãb íò øîàì¥ÀŸ©´¨³¨¨Æ¦¤½¨¦²§Ÿ¬Ÿ§−Ÿ

:íL eðéàø íé÷ðò éða-íâå íéîMa©¨¨®¦§©§¥¬£¨¦−¨¦¬¨«
i"yx£ÌÈÓMa ˙¯eˆ·e ˙Ï„b ÌÈ¯Ú∑ לׁשֹון הּכתּובים צ)הבאיּדּברּו .(חולין »ƒ¿……¿…«»»ƒְְְֲִִַַ

(èë):íäî ïeàøéú-àìå ïeöøòú-àì íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®Ÿ©«©§¬§Ÿ¦«§−¥¤«
i"yx£Ôeˆ¯Ú˙Œ‡Ï∑לֹו ודֹומה ּכתרּגּומֹו, ׁשבירה ל)לׁשֹון נחלים (איוב לׁשבר לׁשּכן", נחלים "ּבערּוץ עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן …««¿ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ

(ì)íëì íçlé àeä íëéðôì Cìää íëéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½−¦¨¥´¨¤®
:íëéðéòì íéøöîa íëzà äNò øLà ìëkÂ§ÂŸ£¤̧¨¨¯¦§¤²§¦§©−¦§¥«¥¤«

i"yx£ÌÎÏ ÌÁlÈ∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבׁשבילכם אבןאבןאבןאבן ƒ»≈»∆ְְִִֶ

(àì)éäìà ýåýé EàNð øLà úéàø øLà øaãnáeE ©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³§¨«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
øLà Cøcä-ìëa Bða-úà Léà-àOé øLàk©«£¤¬¦¨¦−¤§®§¨©¤¸¤Æ£¤´

:äfä íB÷nä-ãò íëàa-ãò ízëìä£©§¤½©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«
i"yx£˙È‡¯ ¯L‡ ¯a„n·e∑,ועּתה ּבמצרים"; אּתכם עׂשה אׁשר "ּככל הימּנּו: מעלה ׁשל מקרא על מּוסב «ƒ¿»¬∆»ƒ»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

וגֹו'" נׂשא ּכי ראית אׁשר "ּבּמדּבר ‡˙BaŒ.אף LÈ‡Œ‡OÈ ¯L‡k∑אצל ׁשּפרׁשּתי יד)ּכמֹו "וּיּסע (שמות ְְְֲֲִִִֶַַָָָָ«¬∆ƒ»ƒ∆¿ְְִִֵֵֶֶַַַ
וכּו' לׁשּבֹותֹו לסטים ּובאּו לפניו ּובנֹו  ּבּדר למהּל מׁשל וגֹו'", יׂשראל מחנה לפני ההל האלהים מלא. ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(áì):íëéäìà ýåýéa íðéîàî íëðéà äfä øácáe©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£‰f‰ ¯·c·e∑ּבֹו מאמינים אינכם הארץ, אל להביאכם מבטיחכם .ׁשהּוא «»»«∆ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

(âì)íB÷î íëì øeúì Cøca íëéðôì Cìää©«Ÿ¥̧¦§¥¤¹©¤À¤¨¬¨¤²¨−
Làa íëúðçì|øLà Cøca íëúàøì äìéì ©«£«Ÿ§¤®¨¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ©¤¸¤Æ£¤´

:íîBé ïðòáe dá-eëìz¥«§½̈¤«¨−̈¨«
i"yx£ÌÎ˙‡¯Ï∑,להראֹותכם יג):וכןּכמֹו וכן(שמות ,"הּדר כו)"לנחתם וכן (תהילים ּתֹודה", ּבקֹול "לׁשמע : «¿…¿∆ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ט) ב ּביזרעאל"(מלכים לּגיד "ללכת עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֶֶַָ

aÏ‡כח  ˙È e¯·˙ ‡Á‡ ÔÈ˜ÏÒ ‡Á‡ Ô‡Ï¿»¬«¿»»¿ƒ«»»¿»»ƒ»»
Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯˜ ‡pÓ ÛÈw˙Â È‚Ò ÌÚ ¯ÓÈÓÏ¿≈«««ƒ¿«ƒƒ»»ƒ¿ƒ«¿¿»
È‡¯ab Èa Û‡Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÔÎÈ¯Îe¿ƒ»«≈¿«»¿«¿≈ƒ»»≈

:Ôn˙ ‡ÈÊÁ¬≈»«»

˙„ÔeÏÁכט  ‡ÏÂ Ôe¯·z˙ ‡Ï ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿»ƒ»¿¿»ƒ¿¬
:ÔB‰pÓƒ¿

ÁÈ‚Èל  ‡e‰ ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬ƒ¿««√»≈¿ƒ«
ÌÈ¯ˆÓa ÔBÎnÚ „·Ú Èc ÏÎk ÔBÎÏ¿¿…ƒ¬«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

:ÔBÎÈÈÚÏ¿≈≈

‡C‰Ïלא  ÈÈ C¯·BÒ Èc ‡˙ÈÊÁ Èc ‡¯a„Ó·e¿«¿¿»ƒ¬≈»ƒ¿»¿»¡»»
Èc ‡Á¯‡ ÏÎa d¯a ˙È ¯·b ¯·BÒÓ È„ ‡Ók¿»ƒ¿«¿«»¿≈¿»»¿»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÔezÎl‰«∆¿«≈≈««¿»»≈

ÔÈÓÈ‰Óלב  ÔBÎÈ˙ÈÏ ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù·e¿ƒ¿»»»≈≈≈¿≈¿ƒ
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa¿≈¿»«¿»¡»¬

˜˙‡Ï‡‰לג  ‡Á¯‡a ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Ó Ècƒ¿««√»≈¿»¿»¿ƒ¿¿»»
ÔBÎ˙eÈ¯L‡Ï È¯LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÔBÎÏ¿¬«≈≈¿ƒ¿«¿»¿
ÔBÎ˙eÈÊÁ‡Ï ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿≈¿»¿«¬»¿
‡Ú„ ‡„enÚ·e da ÔeÎ‰˙ Èc ‡Á¯‡a¿»¿»ƒ¿»«¿«»«¬»»

:‡ÓÓÈaƒ»»

dxezd lr `xfr oa`

fke‚¯zÂ והּוא לקח. ילמדּו ורֹוגנים ּכמֹו . «≈»¿ְְְְְְִִֶַ
ּתעצבּו: אל ּכמֹו נפעל, ְְְְִִִֵַַַָמּבנין

hkÔeˆ¯Ú˙‡Ï ּכמֹולאּתפחדּון.והּואמּגזרת. …««¿ְְְְֲִִִַֹ
ּבפחד: הּלב ׁשבר והּטעם, מערצכם. ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָוהּוא

lÌÎÏ ÌÁlÈ:ּבׁשבילכם . ƒ»≈»∆ְְִִֶ
blÌÎ˙BÁÏ לא ּכי יֹוצא, ּפעל אינּנּו . «¬¿∆ִֵֵֶַֹֹ

mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'b iriax meil inei xeriy

(ãì)òáMiå óö÷iå íëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬
øîàì: ¥«Ÿ

(äì)òøä øBcä älàä íéLðàa Léà äàøé-íà¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬¨−̈
úúì ézòaLð øLà äáBhä õøàä úà äfä©¤®¥µ¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−

íëéúáàì: ©«£«Ÿ¥¤«

(åì)ïzà-Bìå äpàøé àeä äpôé-ïa áìk éúìeæ«¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨§«¤¥¯
da-Cøc øLà õøàä-úààlî øLà ïòé åéðáìe ¤¨¨²¤£¤¬¨«©−̈§¨¨®©¾©£¤¬¦¥−

:ýåýé éøçà©«£¥¬§Ÿ̈«
i"yx£daŒC¯c ¯L‡∑,יג)ׁשּנאמרחברֹון חברֹון"(במדבר עד "וּיבא עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ¬∆»«»ְְֱֶֶֶֶַַַָֹ

(æì)pàúä éa-íbäzà-íb øîàì íëììâa ýåýé ó ©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½¦§©§¤−¥®Ÿ©©−̈
:íL àáú-àì«Ÿ¨¬Ÿ¨«

i"yx£Ûp‡˙‰∑ רגז עזרא עזרא עזרא עזרא .נתמּלא אבןאבןאבןאבן ƒ¿««ְִֵֶַֹ

(çì)éðôì ãîòä ïeð-ïa òLBäéBúà änL àáé àeä E §ª³©¦Æ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ¨®¨Ÿ´
:ìàøNé-úà äpìçðé àeä-ék ÷fç עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¥½¦−©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«

ß a`Îmgpn 'b iriax mei ß

(èì)øLà íëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â£¤̧
íäìå änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé-àìŸ¨«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ¨®¨§¨¤´

:äeLøéé íäå äpðzà¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(iz 'nr bk ycew zexb`)

אאאאּתּתּתּתננננּנּנּנּנהההה ולהםולהםולהםולהם ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמהההה יביביביבֹוֹוֹוֹואאאאּוּוּוּו ההההּמּמּמּמהההה .... .... .... לט)וטוטוטוטּפּפּפּפכםכםכםכם ילד (א, נצחית: הֹוראה ּכאן לנּו נֹותנת נצחית, ׁשהיא הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבכל  ׁשּכן, יֹותר! עֹוד ּגדֹולים להּׂשגים להּגיע לׁשאף וצרי יכֹול הּוא הֹוריו, מעלת וגדל עצם על הּבט ׁשּמּבלי לדעת, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹצרי

האפ  ּתמיד קּיימת ּוקדּׁשה טֹוב הּוא עניני – הֹוריו את ּגם מזּכים ׁשהּׂשגיו יֹודע הּילד וכאׁשר ויֹותר. יֹותר להתעּלֹות ׁשרּות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
עז. ּוביתר ׂשאת ּביתר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַֹמתאּמץ

ã ycew zegiyn zecewp ã(581 'nr a zegiy ihewl)

יהיהיהיהיהיהיהיה לבזלבזלבזלבז אמראמראמראמרּתּתּתּתםםםם אאאאׁשׁשׁשׁשרררר לט)וטוטוטוטּפּפּפּפכםכםכםכם לבז,(א, יהיּו ׁשּכּלם טענּו המרּגלים והרי ּדוקא, הּטף על ההדּגׁשה מהי לכאֹורה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
נקלט  לא מּכ ּוכתֹוצאה לׁשמּה, ׁשּלא ּובמצוֹות ּבּתֹורה ׁשעֹוסק מי הּוא ה' ּבעבֹודת 'קטן' ּדהּנה לבאר, ויׁש הּגדֹולים? ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּגם

ּׁשאֹוכל מּמה יֹותר ׁשּמפֹורר ּתינֹוק, ׁשל ּוכדרּכֹו 'מתּפֹורר', הּוא אּלא ּבפנימּיּות, זה רּוחני יב)מזֹון מז, ויגש טוב היתה (לקט זֹו . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

Ê‚¯eלד  ÔBÎÈÓb˙t Ï˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»«ƒ¿»≈¿≈
:¯ÓÈÓÏ Ìi˜Â¿««¿≈»

·LÈ‡לה  ‡¯„ ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚a ¯·‚ ÈÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡≈¿«¿À¿«»»ƒ≈»»ƒ»
ÔzÓÏ ˙ÈÓi˜ Èc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ÔÈ„‰»≈»«¿»«¿»ƒ«≈ƒ¿ƒ«

:ÔBÎ˙‰·‡Ï«¬»»¿

‡Ôzלו  dÏÂ dpÊÁÈ ‡e‰ ‰pÙÈ ¯a ·Ïk Ô‰l‡∆»≈»≈«¿À∆∆¡ƒ«¿≈∆≈
Èc ÛÏÁ È‰B·ÏÂ da C¯„ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¬«ƒ

:ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a ÌÈÏL‡«¿ƒ»«««¿»«¿»

ÔBÎÏÈ„aלז  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ ÈÏÚ Û‡«¬«¬»¿«ƒ√»¿»¿ƒ¿
:Ônz ÏBÚ˙ ‡Ï z‡ Û‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»««¿»≈«»

ÏeÚÈלח  ‡e‰ CÓ„˜ Ì‡˜„ Ôe ¯a ÚLB‰È¿À««¿»≈√»»≈
:Ï‡¯NÈÏ dpÒÁÈ ‡e‰ È¯‡ Ûwz d˙È Ônz«»»≈«≈¬≈«¿¿ƒ«¿ƒ¿»≈

ÔBÎÈ·eלט  ÔB‰È ‡f·Ï Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿¿≈
ÔeÏÚÈ Ôep‡ LÈ·e ·Ë ÔÈ„ ‡ÓBÈ eÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿»»≈«ƒƒ≈¬

:dp˙¯ÈÈ Ôep‡Â dpz‡ ÔB‰Ïe Ôn˙Ï¿«»¿∆¿ƒ«¿ƒ≈¿À«

dxezd lr `xfr oa`

ּכן: הּבנין מּזה נפּתח ÌÎ˙‡¯Ïמצאנּו . ְִִֵֶַָָָ«¿…¿∆ְִַ
ה''א  ה''א ׁשהּוא האֹות על ללּמד ְֵֵֵֵֶַַַָָהּלמ''ד,

הּנעּדרת: ְֶֶֶַַַַהּדעת
elÈ˙ÏeÊ:'י ּבלא נמצא ּכי נֹוסף, הּיּו''ד . »ƒְְִִַָָֹ

da C¯c ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡ Ôz‡ BÏÂ היא . ¿∆≈∆»»∆¬∆»«»ִ
ְֶחברֹון:

fl מּובלע הנּו''ן אּפֹו ּכי ּביארּתי ְְְִִֵַַַָָּכבר
הּוא  ּגם נראית ארמית ּבלׁשֹון והיא ְְְֲִִִֵֵַַָָּבּפ''א,

ה'. התאּנף ּבי ּגם ּבי, אנפּת ּכי ְְְִִִִִִַַַַַָָמּגזרת
ואחר  ּפירׁשּתי, ּכאׁשר ּבתחּלה, ּכלב ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָהזּכיר

יהֹוׁשע: ְֵַֻּכן
glEÈÙÏ „ÓBÚ‰:מׁשרתֹו הּוא . »≈¿»∆ְְָ



מי mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(23 'nr cl zegiy ihewl)

מצריםמצריםמצריםמצרים מארץמארץמארץמארץ ההההֹוֹוֹוֹוציאנציאנציאנציאנּוּוּוּו אאאאֹוֹוֹוֹותנתנתנתנּוּוּוּו הההה'''' כז)ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשנאתנאתנאתנאת אתכםאתכםאתכםאתכם(א, אאאאֹוֹוֹוֹוהבהבהבהב היההיההיההיה ּגרמה (רש"י)והוהוהוהּוּוּוּואאאא זֹו ׁשאמירה ּבּספרים, מבאר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר ּוכמֹו ּבאב, העיר העיר העיר העיר לתׁשעה ּבּבּבּבדדדדדדדד ייייׁשׁשׁשׁשבהבהבהבה ׁשּגם איכהאיכהאיכהאיכה יׂשראל, ּבני את ּומחּזק מעֹודד ורש"י איבה. ּתבֹות ראׁשי – ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

לאֹור  וחׁש לחׁש אֹור ׁשּׂשמים ועד חסדיו, את מרּגיׁשים הם ואין מסּתרת, ׁשּבּׁשמים לאביהם הּטבעית אהבתם ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻּכאׁשר
ליׂשראל. הקב"ה ּבאהבת חלילה, ּוכלל, ּכלל חליׁשּות ׁשּום אין עזרא עזרא עזרא עזרא – אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָ

(çë)äðà|eðááì-úà eqîä eðéçà íéìò eðçðà ¨¨´£©´§Ÿ¦À©¥ÁÁ¥©̧¤§¨¥¹
úøeöáe úìãb íéøò epnî íøå ìBãb íò øîàì¥ÀŸ©´¨³¨¨Æ¦¤½¨¦²§Ÿ¬Ÿ§−Ÿ

:íL eðéàø íé÷ðò éða-íâå íéîMa©¨¨®¦§©§¥¬£¨¦−¨¦¬¨«
i"yx£ÌÈÓMa ˙¯eˆ·e ˙Ï„b ÌÈ¯Ú∑ לׁשֹון הּכתּובים צ)הבאיּדּברּו .(חולין »ƒ¿……¿…«»»ƒְְְֲִִַַ

(èë):íäî ïeàøéú-àìå ïeöøòú-àì íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®Ÿ©«©§¬§Ÿ¦«§−¥¤«
i"yx£Ôeˆ¯Ú˙Œ‡Ï∑לֹו ודֹומה ּכתרּגּומֹו, ׁשבירה ל)לׁשֹון נחלים (איוב לׁשבר לׁשּכן", נחלים "ּבערּוץ עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן …««¿ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ

(ì)íëì íçlé àeä íëéðôì Cìää íëéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½−¦¨¥´¨¤®
:íëéðéòì íéøöîa íëzà äNò øLà ìëkÂ§ÂŸ£¤̧¨¨¯¦§¤²§¦§©−¦§¥«¥¤«

i"yx£ÌÎÏ ÌÁlÈ∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבׁשבילכם אבןאבןאבןאבן ƒ»≈»∆ְְִִֶ

(àì)éäìà ýåýé EàNð øLà úéàø øLà øaãnáeE ©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³§¨«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
øLà Cøcä-ìëa Bða-úà Léà-àOé øLàk©«£¤¬¦¨¦−¤§®§¨©¤¸¤Æ£¤´

:äfä íB÷nä-ãò íëàa-ãò ízëìä£©§¤½©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«
i"yx£˙È‡¯ ¯L‡ ¯a„n·e∑,ועּתה ּבמצרים"; אּתכם עׂשה אׁשר "ּככל הימּנּו: מעלה ׁשל מקרא על מּוסב «ƒ¿»¬∆»ƒ»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

וגֹו'" נׂשא ּכי ראית אׁשר "ּבּמדּבר ‡˙BaŒ.אף LÈ‡Œ‡OÈ ¯L‡k∑אצל ׁשּפרׁשּתי יד)ּכמֹו "וּיּסע (שמות ְְְֲֲִִִֶַַָָָָ«¬∆ƒ»ƒ∆¿ְְִִֵֵֶֶַַַ
וכּו' לׁשּבֹותֹו לסטים ּובאּו לפניו ּובנֹו  ּבּדר למהּל מׁשל וגֹו'", יׂשראל מחנה לפני ההל האלהים מלא. ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(áì):íëéäìà ýåýéa íðéîàî íëðéà äfä øácáe©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£‰f‰ ¯·c·e∑ּבֹו מאמינים אינכם הארץ, אל להביאכם מבטיחכם .ׁשהּוא «»»«∆ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

(âì)íB÷î íëì øeúì Cøca íëéðôì Cìää©«Ÿ¥̧¦§¥¤¹©¤À¤¨¬¨¤²¨−
Làa íëúðçì|øLà Cøca íëúàøì äìéì ©«£«Ÿ§¤®¨¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ©¤¸¤Æ£¤´

:íîBé ïðòáe dá-eëìz¥«§½̈¤«¨−̈¨«
i"yx£ÌÎ˙‡¯Ï∑,להראֹותכם יג):וכןּכמֹו וכן(שמות ,"הּדר כו)"לנחתם וכן (תהילים ּתֹודה", ּבקֹול "לׁשמע : «¿…¿∆ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ט) ב ּביזרעאל"(מלכים לּגיד "ללכת עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֶֶַָ

aÏ‡כח  ˙È e¯·˙ ‡Á‡ ÔÈ˜ÏÒ ‡Á‡ Ô‡Ï¿»¬«¿»»¿ƒ«»»¿»»ƒ»»
Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯˜ ‡pÓ ÛÈw˙Â È‚Ò ÌÚ ¯ÓÈÓÏ¿≈«««ƒ¿«ƒƒ»»ƒ¿ƒ«¿¿»
È‡¯ab Èa Û‡Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÔÎÈ¯Îe¿ƒ»«≈¿«»¿«¿≈ƒ»»≈

:Ôn˙ ‡ÈÊÁ¬≈»«»

˙„ÔeÏÁכט  ‡ÏÂ Ôe¯·z˙ ‡Ï ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿»ƒ»¿¿»ƒ¿¬
:ÔB‰pÓƒ¿

ÁÈ‚Èל  ‡e‰ ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬ƒ¿««√»≈¿ƒ«
ÌÈ¯ˆÓa ÔBÎnÚ „·Ú Èc ÏÎk ÔBÎÏ¿¿…ƒ¬«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

:ÔBÎÈÈÚÏ¿≈≈

‡C‰Ïלא  ÈÈ C¯·BÒ Èc ‡˙ÈÊÁ Èc ‡¯a„Ó·e¿«¿¿»ƒ¬≈»ƒ¿»¿»¡»»
Èc ‡Á¯‡ ÏÎa d¯a ˙È ¯·b ¯·BÒÓ È„ ‡Ók¿»ƒ¿«¿«»¿≈¿»»¿»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÔezÎl‰«∆¿«≈≈««¿»»≈

ÔÈÓÈ‰Óלב  ÔBÎÈ˙ÈÏ ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù·e¿ƒ¿»»»≈≈≈¿≈¿ƒ
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa¿≈¿»«¿»¡»¬

˜˙‡Ï‡‰לג  ‡Á¯‡a ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Ó Ècƒ¿««√»≈¿»¿»¿ƒ¿¿»»
ÔBÎ˙eÈ¯L‡Ï È¯LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÔBÎÏ¿¬«≈≈¿ƒ¿«¿»¿
ÔBÎ˙eÈÊÁ‡Ï ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿≈¿»¿«¬»¿
‡Ú„ ‡„enÚ·e da ÔeÎ‰˙ Èc ‡Á¯‡a¿»¿»ƒ¿»«¿«»«¬»»

:‡ÓÓÈaƒ»»

dxezd lr `xfr oa`

fke‚¯zÂ והּוא לקח. ילמדּו ורֹוגנים ּכמֹו . «≈»¿ְְְְְְִִֶַ
ּתעצבּו: אל ּכמֹו נפעל, ְְְְִִִֵַַַָמּבנין

hkÔeˆ¯Ú˙‡Ï ּכמֹולאּתפחדּון.והּואמּגזרת. …««¿ְְְְֲִִִַֹ
ּבפחד: הּלב ׁשבר והּטעם, מערצכם. ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָוהּוא

lÌÎÏ ÌÁlÈ:ּבׁשבילכם . ƒ»≈»∆ְְִִֶ
blÌÎ˙BÁÏ לא ּכי יֹוצא, ּפעל אינּנּו . «¬¿∆ִֵֵֶַֹֹ

mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'b iriax meil inei xeriy

(ãì)òáMiå óö÷iå íëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬
øîàì: ¥«Ÿ

(äì)òøä øBcä älàä íéLðàa Léà äàøé-íà¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬¨−̈
úúì ézòaLð øLà äáBhä õøàä úà äfä©¤®¥µ¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−

íëéúáàì: ©«£«Ÿ¥¤«

(åì)ïzà-Bìå äpàøé àeä äpôé-ïa áìk éúìeæ«¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨§«¤¥¯
da-Cøc øLà õøàä-úààlî øLà ïòé åéðáìe ¤¨¨²¤£¤¬¨«©−̈§¨¨®©¾©£¤¬¦¥−

:ýåýé éøçà©«£¥¬§Ÿ̈«
i"yx£daŒC¯c ¯L‡∑,יג)ׁשּנאמרחברֹון חברֹון"(במדבר עד "וּיבא עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ¬∆»«»ְְֱֶֶֶֶַַַָֹ

(æì)pàúä éa-íbäzà-íb øîàì íëììâa ýåýé ó ©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½¦§©§¤−¥®Ÿ©©−̈
:íL àáú-àì«Ÿ¨¬Ÿ¨«

i"yx£Ûp‡˙‰∑ רגז עזרא עזרא עזרא עזרא .נתמּלא אבןאבןאבןאבן ƒ¿««ְִֵֶַֹ

(çì)éðôì ãîòä ïeð-ïa òLBäéBúà änL àáé àeä E §ª³©¦Æ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ¨®¨Ÿ´
:ìàøNé-úà äpìçðé àeä-ék ÷fç עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¥½¦−©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«

ß a`Îmgpn 'b iriax mei ß

(èì)øLà íëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â£¤̧
íäìå änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé-àìŸ¨«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ¨®¨§¨¤´

:äeLøéé íäå äpðzà¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(iz 'nr bk ycew zexb`)

אאאאּתּתּתּתננננּנּנּנּנהההה ולהםולהםולהםולהם ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמהההה יביביביבֹוֹוֹוֹואאאאּוּוּוּו ההההּמּמּמּמהההה .... .... .... לט)וטוטוטוטּפּפּפּפכםכםכםכם ילד (א, נצחית: הֹוראה ּכאן לנּו נֹותנת נצחית, ׁשהיא הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבכל  ׁשּכן, יֹותר! עֹוד ּגדֹולים להּׂשגים להּגיע לׁשאף וצרי יכֹול הּוא הֹוריו, מעלת וגדל עצם על הּבט ׁשּמּבלי לדעת, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹצרי

האפ  ּתמיד קּיימת ּוקדּׁשה טֹוב הּוא עניני – הֹוריו את ּגם מזּכים ׁשהּׂשגיו יֹודע הּילד וכאׁשר ויֹותר. יֹותר להתעּלֹות ׁשרּות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
עז. ּוביתר ׂשאת ּביתר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַֹמתאּמץ

ã ycew zegiyn zecewp ã(581 'nr a zegiy ihewl)

יהיהיהיהיהיהיהיה לבזלבזלבזלבז אמראמראמראמרּתּתּתּתםםםם אאאאׁשׁשׁשׁשרררר לט)וטוטוטוטּפּפּפּפכםכםכםכם לבז,(א, יהיּו ׁשּכּלם טענּו המרּגלים והרי ּדוקא, הּטף על ההדּגׁשה מהי לכאֹורה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
נקלט  לא מּכ ּוכתֹוצאה לׁשמּה, ׁשּלא ּובמצוֹות ּבּתֹורה ׁשעֹוסק מי הּוא ה' ּבעבֹודת 'קטן' ּדהּנה לבאר, ויׁש הּגדֹולים? ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּגם

ּׁשאֹוכל מּמה יֹותר ׁשּמפֹורר ּתינֹוק, ׁשל ּוכדרּכֹו 'מתּפֹורר', הּוא אּלא ּבפנימּיּות, זה רּוחני יב)מזֹון מז, ויגש טוב היתה (לקט זֹו . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

Ê‚¯eלד  ÔBÎÈÓb˙t Ï˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»«ƒ¿»≈¿≈
:¯ÓÈÓÏ Ìi˜Â¿««¿≈»

·LÈ‡לה  ‡¯„ ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚a ¯·‚ ÈÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡≈¿«¿À¿«»»ƒ≈»»ƒ»
ÔzÓÏ ˙ÈÓi˜ Èc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ÔÈ„‰»≈»«¿»«¿»ƒ«≈ƒ¿ƒ«

:ÔBÎ˙‰·‡Ï«¬»»¿

‡Ôzלו  dÏÂ dpÊÁÈ ‡e‰ ‰pÙÈ ¯a ·Ïk Ô‰l‡∆»≈»≈«¿À∆∆¡ƒ«¿≈∆≈
Èc ÛÏÁ È‰B·ÏÂ da C¯„ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¬«ƒ

:ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a ÌÈÏL‡«¿ƒ»«««¿»«¿»

ÔBÎÏÈ„aלז  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ ÈÏÚ Û‡«¬«¬»¿«ƒ√»¿»¿ƒ¿
:Ônz ÏBÚ˙ ‡Ï z‡ Û‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»««¿»≈«»

ÏeÚÈלח  ‡e‰ CÓ„˜ Ì‡˜„ Ôe ¯a ÚLB‰È¿À««¿»≈√»»≈
:Ï‡¯NÈÏ dpÒÁÈ ‡e‰ È¯‡ Ûwz d˙È Ônz«»»≈«≈¬≈«¿¿ƒ«¿ƒ¿»≈

ÔBÎÈ·eלט  ÔB‰È ‡f·Ï Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿¿≈
ÔeÏÚÈ Ôep‡ LÈ·e ·Ë ÔÈ„ ‡ÓBÈ eÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿»»≈«ƒƒ≈¬

:dp˙¯ÈÈ Ôep‡Â dpz‡ ÔB‰Ïe Ôn˙Ï¿«»¿∆¿ƒ«¿ƒ≈¿À«

dxezd lr `xfr oa`

ּכן: הּבנין מּזה נפּתח ÌÎ˙‡¯Ïמצאנּו . ְִִֵֶַָָָ«¿…¿∆ְִַ
ה''א  ה''א ׁשהּוא האֹות על ללּמד ְֵֵֵֵֶַַַָָהּלמ''ד,

הּנעּדרת: ְֶֶֶַַַַהּדעת
elÈ˙ÏeÊ:'י ּבלא נמצא ּכי נֹוסף, הּיּו''ד . »ƒְְִִַָָֹ

da C¯c ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡ Ôz‡ BÏÂ היא . ¿∆≈∆»»∆¬∆»«»ִ
ְֶחברֹון:

fl מּובלע הנּו''ן אּפֹו ּכי ּביארּתי ְְְִִֵַַַָָּכבר
הּוא  ּגם נראית ארמית ּבלׁשֹון והיא ְְְֲִִִֵֵַַָָּבּפ''א,

ה'. התאּנף ּבי ּגם ּבי, אנפּת ּכי ְְְִִִִִִַַַַַָָמּגזרת
ואחר  ּפירׁשּתי, ּכאׁשר ּבתחּלה, ּכלב ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָהזּכיר

יהֹוׁשע: ְֵַֻּכן
glEÈÙÏ „ÓBÚ‰:מׁשרתֹו הּוא . »≈¿»∆ְְָ
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והּוא  לׁשמּה ׁשּלא והּמצוה הּתֹורה עסק יהיה ארצּיים, ּבדברים ׁשם ויתעּסקּו יׂשראל לארץ יּכנסּו אם הּמרּגלים: ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹטענת
האדם  – ה'אתּכפיא' מעלת מּצד וזאת הּמדּבר, ּדֹור מעבֹודת יֹותר יקרה ה'ּטף' ׁשעבֹודת ה', מענה ּבא ּכ על ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ'יתּפֹורר'.

ּובּמצוֹות. ּבּתֹורה ועֹוסק עצמֹו את עזרא עזרא עזרא עזרא ּכֹופה אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֶֶַַַָ

(î):óeñ-íé Cøc äøaãnä eòñe íëì eðt ízàå§©¤−§´¨¤®§¬©¦§−̈¨¤¬¤©«
i"yx£ÌÎÏ et∑ ּוגרמּתם קלקלּתם לארץ, ליּכנס צפֹון לצד אדֹום ארץ רחב ּדר אתכם להעביר אמרּתי ¿»∆ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

עּכּוב  ÌÎÏ.לכם et∑ ׁשל לדרֹומּה ּבֹו הֹולכים ׁשהיּו ׁשהּמדּבר סּוף, ים לצד ּבּמדּבר ותלכּו לאחֹוריכם ִֶָ¿»∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּות  הּים לצד הּמׁשכּו עּתה ׂשעיר, להר סּוף ים ּבין מפסיק היה ׂשעיר, ּדרֹומֹוהר ּכל ׂשעיר, הר את סֹובבּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

לּמזרח  הּמערב .מן ְֲִִַַַָָ

(àî)eðòzå|äìòð eðçðà ýåýéì eðàèç éìà eøîàzå ©©«£´©«Ÿ§´¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ
Léà eøbçzå eðéäìà ýåýé eðeö-øLà ìëk eðîçìðå§¦§©½§§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À¦ µ

:äøää úìòì eðéäzå Bzîçìî éìk-úà¤§¥´¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ¨¨«¨
i"yx£eÈ‰zÂ∑יד)לׁשֹון ּכלֹומר (במדבר 'הן', לׁשֹון ׁשאמרּתם, הּלׁשֹון זה הּמקֹום!" אל ועלינּו "הּנּנּו : «»ƒְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .נזּדּמנּתם  אבןאבןאבןאבן ְְִֶַַ

(áî)-àìå eìòú àì íäì øîà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ©«£Æ§«Ÿ
:íëéáéà éðôì eôâpz àìå íëaø÷a épðéà ék eîçlú¦¨´£½¦¬¥¤−¦§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«

i"yx£eÏÚ˙ ‡Ï∑ ירידה אּלא לכם, ּתהא עלּיה .לא …«¬ְְֲִִֵֶֶָָָָֹ

(âî)ét-úà eøîzå ízòîL àìå íëéìà øaãàå̈«£©¥¬£¥¤−§´Ÿ§©§¤®©©§Æ¤¦´
:äøää eìòzå eãæzå ýåýé§Ÿ̈½©¨¦−©©«£¬¨¨«¨

(ãî)íëúàø÷ì àeää øäa áLiä éøîàä àöiå©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ¦§©§¤½
eúkiå íéøácä äðéNòz øLàk íëúà eôcøiå©¦§§´¤§¤½©«£¤¬©«£¤−¨©§Ÿ¦®©©§¬

:äîøç-ãò øéòNa íëúà¤§¤²§¥¦−©¨§¨«
i"yx£ÌÈ¯·c‰ ‰ÈNÚz ¯L‡k∑,מתה מּיד האדם, את מּכה ּכׁשהיא הּזאת הּדבֹורה נֹוגעים מה ּכׁשהיּו הם אף «¬∆«¬∆»«¿…ƒְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מתים  מּיד עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבכם, אבןאבןאבןאבן ִִֵֶָָ

(äî)ýåýé òîL-àìå ýåýé éðôì ekázå eáLzå©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ
:íëéìà ïéæàä àìå íëì÷a§´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«

i"yx£ÌÎÏB˜a '‰ ÚÓLŒ‡ÏÂ∑ רחמיו מּדת עׂשיתם אכזרי ּכביכֹול, .ּכאּלּו ¿…»«¿¿∆ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ

‡¯Áמ  ‡¯a„ÓÏ eÏeËÂ ÔBÎÏ eit˙‡ Ôez‡Â¿«ƒ¿¿ƒ¿¿¿«¿¿»…«
:ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿

ÈÈמא  Ì„˜ ‡·Á ÈÏ Ôez¯Ó‡Â Ôez·˙‡Â«¬∆¿«¬«¿ƒ«¿»√»¿»
‡„wÙ Èc ÏÎk ·¯˜ da ÁÈ‚e ˜q ‡Á‡¬«¿»ƒ«¿ƒ«≈¿»¿…ƒ«¿»»
d·¯˜ ÈÓ ˙È ¯·b ÔezÊ¯ÊÂ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»¿»∆¿¿«»»≈¿»≈

:‡¯eËÏ ˜qÓÏ Ôe˙È¯LÂ¿»≈¿ƒ«¿»

ÏÂ‡מב  Ôe˜q˙ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¡«¿»ƒ¿¿»
ÔBÎÈÈ· ‡È¯L ÈzÎL ˙ÈÏ È¯‡ ·¯˜ ÔeÁÈ‚¿̇ƒ¿»¬≈≈¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯·zz ‡ÏÂ¿»ƒ»¿√»«¬≈¿»≈

ÏÚמג  Ôez·¯ÒÂ ÔezÏa˜ ‡ÏÂ ÔBÎnÚ ˙ÈÏlÓe«≈ƒƒ¿¿»«∆¿¿»∆¿«
Ôez˜ÏÒe ÔezÚL¯‡Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb¿≈«≈¿»«¿»¿«¿«¿¿∆¿

:‡¯eËÏ¿»

‰‰e‡מד  ‡¯eËa ·˙Èc ‰‡¯Ó‡ ˜Ùe¿«¡…»»¿»≈¿»«
ÔÊz È„ ‡Ók ÔBÎ˙È eÙ„¯e ÔBÎ˙eÓc˜Ï¿«»¿¿»»¿¿»ƒ«¿»
:‰Ó¯Á „Ú ¯ÈÚNa ÔBÎ˙È e„¯Ëe ‡˙È¯ac««¿»»¿»»¿¿≈ƒ«»¿»

ÈÈמה  ÏÈa˜ ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎ·e Ôez·˙Â¿«¿¿ƒ√»¿»¿»«ƒ¿»
:ÔBÎÈlÓÏ ˙Èv‡ ‡ÏÂ ÔBÎ˙BÏ¿̂¿¿»«≈¿ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

hlÌBi‰ eÚ„È ‡Ï ¯L‡:הּיֹום ּבאֹותֹו . ¬∆…»¿«ְַ
Ú¯Â ·BË:הּכתּוב ּדּבר רּוּבם על . »»ִֵַַָָ

`neÈ‰zÂאי ּתתמּה ואל הן. וּתאמרּו . «»ƒְְְִֵֵַַַֹ
מּלת  ּכן ּכי מדּבקת, מּמּלה נגזר ּפעל ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹיבא

ּפירׁשּתיו. ּכאׁשר אפּונה ׁשּמצאנּו ּפן ּגם ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָעל.

מּדה. והּטעם, הין. מּגזרת ׁשהּוא אֹומר ְְְִִִִֵֵֶַַַַָויׁש
רחֹוק: ְָוהּוא

cnÈ¯BÓ‡‰ ‡ˆiÂ ּכאׁשר הּכנעני, הּוא . «≈≈»¡ƒְֲֲִֶַַַ

‰ÌÈ¯B·cּפירׁשּתי: ‰ÈNÚz ¯L‡k ּכי . ְִֵַ«¬∆«¬∆»«¿ƒִ
אחריו  ירּדפּו מּיד ּביתם, אל ׁשּיּגע ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָמי

וכּתֹות e˙kiÂוינׁשכּוהּו: מּגזרת ּפירׁשּתיו, י:. ְְְִ««¿ְְְִִִִֵַַַ
‰Ó¯Á „Ú:הּפעל ׁשם אֹו מקֹום. . «»¿»ֵַַָֹ
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(åî):ízáLé øLà íéîik íéaø íéîé Lã÷á eáLzå©¥«§¬§¨¥−¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ L„˜· e·LzÂ∑היּו והם הּמּסעֹות, ּבׁשאר יׁשבּתם" אׁשר "ּכּימים ׁשּנאמר: ׁשנה, י"ט «≈¿¿»≈»ƒ«ƒְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּנאמרל"ח  ּכמֹו לקדׁש, וחזרּו ּומטרפים הֹולכים ׁשנה וי"ט ּבקדׁש, עׂשּו מהם י"ט לב)ׁשנה, "ויניעם (במדבר : ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
עֹולם ּבסדר מצאתי ּכ עזרא עזרא עזרא עזרא .(פ"ח)ּבּמד ּבר", אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֶַָָָָָ

á(à)øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä òqpå ïôpå©¥¹¤©¦©³©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬
ñ :íéaø íéîé øéòN-øä-úà áñpå éìà ýåýé§Ÿ̈−¥¨®©¨¬¨¤©¥¦−¨¦¬©¦«

i"yx£‰¯a„n‰ ÚqpÂ ÔÙpÂ∑,לצפֹונֹו ּדרֹומֹו מן לארץ ליּכנס ׂשעיר הר ּדר עֹוברים היּו חטאּו, לא אּלּו «≈∆«ƒ««ƒ¿»»ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
מן  ּדרֹומֹו אצל והלכּו ׂשעיר, הר ׁשל לדרֹומֹו סּוף ים ּבין ׁשהּוא הּמדּבר, לצד הפכּו ׁשּקלקלּו, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּובׁשביל

יציאתן  ּדר סּוף, ים ּדר לּמזרח, הֹולכים הּמערב היּו מּׁשם מערבית, ּדרֹומית ּבמקצֹוע ׁשהּוא מּמצרים, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
הּמזרח  ‡˙ÈÚNŒ¯‰Œ¯.לצד ·ÒpÂ∑ עד ּדרֹומֹו מֹואב ּכל .ארץ ְְִַַָ«»»∆«≈ƒְֶֶַָָ

ß a`Îmgpn 'c iying mei ß

(á):øîàì éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ

(â):äðôö íëì eðt äfä øää-úà áñ íëì-áø©¨¤¾−Ÿ¤¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨
i"yx£‰Ùˆ ÌÎÏ et∑ רּוח את הֹולכים נמצאּו לּצפֹון, ּפניכם לּצפֹון, הּדרֹום מן מזרחית לרּוח לכם סֹובּו ¿»∆»…»ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

וז  ׁשּנאמרּמזרחית, יא)הּו מֹואב"(שופטים לארץ מּמזרחֿׁשמׁש "וּיבא :. ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

(ã)íëéçà ìeáâa íéøáò ízà øîàì åö íòä-úàå§¤¨¨»©´¥Ÿ¼©¤´«Ÿ§¦À¦§Æ£¥¤´
ízøîLðå íkî eàøééå øéòNa íéáLiä åNò-éða§¥«¥½̈©«Ÿ§¦−§¥¦®§¦«§´¦¤½§¦§©§¤−

:ãàî§«Ÿ
i"yx£„‡Ó Ìz¯ÓLÂ∑"ּבם ּתתּגרּו "אל הּׁשמירה? .ּומהּו ¿ƒ¿«¿∆¿…ְְִִַַַָָָ

(ä)ãò íöøàî íëì ïzà-àì ék íá eøbúz-ìà©¦§¨´½̈Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈©−
øä-úà ézúð åNòì äMøé-ék ìâø-ók Cøãî¦§©´©¨®¤¦«§ª¨´§¥½̈¨©−¦¤©¬

:øéòN¥¦«
i"yx£Ï‚¯ŒÛk C¯„Ó „Ú∑מדר ּבארצם אפּלּו לעבֹור לכם מרׁשה איני הרגל ּדריסת אפּלּו ּכלֹומר, רגל, ּכף «ƒ¿««»∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשּנאמר הּזיתים, הר על רגל ּכף ּדריסת יֹום ׁשּיבא עד אּגדה: ּומדרׁש ּברׁשּות. יד)ׁשּלא רגליו (זכריה "ועמדּו : ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
ÂNÚÏ.וגֹו'" ‰M¯È∑,עּמֹון הן וקדמני, ּוקנּזי וקיני, לכם; ׁשבעה לֹו: נתּתי עממים עׂשרה מאברהם, ְ¿À»¿≈»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

אּתֹו ׁשהל ּבׂשכר לֹוט, לבני והּׁשּתים לעׂשו מהם אחד וׂשעיר, אֹומרים ּומֹואב ּׁשהיּו מה על וׁשתק למצרים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּכבנֹו עׂשאֹו היא', 'אחֹותֹו אׁשּתֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִִִַָ

Ècמו  ‡iÓBÈk ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ Ì˜¯a Ôez·˙ÈÂƒ∆¿ƒ¿»ƒ«ƒƒ¿«»ƒ
:Ôez·˙È¿∆¿

nÈ‡א  Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ ‡ÏËe ‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈»¿«¿»¿«¿¿»…««»
˙È ‡Ùw‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÛeÒ„¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿«≈¿»»

:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ¯ÈÚN„ ‡¯eË»¿≈ƒƒ«ƒƒ

ÓÈÓÏ¯:ב  ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈»

‡˙eitג  ÔÈ„‰ ‡¯eË ˙È ÔezÙw‡c ÔBÎÏ ÈbÒ«ƒ¿¿«∆¿»»»≈ƒ¿¿ƒ
:‡etˆ ÔBÎÏ¿ƒ»

ÌeÁ˙aד  ÔÈ¯·Ú Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ „wt ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«≈¿≈««»¿ƒƒ¿
ÔeÏÁ„ÈÂ ¯ÈÚNa ÔÈ·˙Èc ÂNÚ Èa ÔBÎeÁ‡¬¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¬

:‡„ÁÏ Ôe¯nzÒ˙Â ÔBÎpÓƒ¿¿ƒ¿«¿«¬»

ÔBÎÏה  Ôz‡ ‡Ï È¯‡ ÔB‰a Ôe¯b˙˙ ‡Ï»ƒ¿»¿¬≈»∆≈¿
‡z¯È È¯‡ ‡Ï‚¯ ˙Ò¯t C¯„Ó „Ú ÔB‰Ú¯‡Ó≈«¿¬«ƒ¿««¿«ƒ¿»¬≈¿À»

:¯ÈÚN„ ‡¯eË ˙È ˙È·‰È ÂNÚÏ¿≈»¿»ƒ»»¿≈ƒ

dxezd lr `xfr oa`

enL„˜a e·LzÂ.רּבים ימים ּברנע .ÌÈÓik «≈¿¿»≈ְִִֵַַַָ«»ƒ
Ìz·LÈ ¯L‡ טען ואם הארץ. ּברּגּול . ¬∆¿«¿∆ְְִִֶַָָָ

ּכמסּפר  ּכן הּנה לבּדם. יׁשבּו המרּגלים ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָטֹוען,
הארץ: את ּתרּתם אׁשר ְֲִֶֶֶֶַַָָָהּימים

dÌa e¯b˙z Ï‡ ּכענין מדֹון, יגרה ּכמֹו . «ƒ¿»»ְְְְִֶַָָ
וׁשּבּוׁש: ְְִָּתנּועה
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והּוא  לׁשמּה ׁשּלא והּמצוה הּתֹורה עסק יהיה ארצּיים, ּבדברים ׁשם ויתעּסקּו יׂשראל לארץ יּכנסּו אם הּמרּגלים: ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹטענת
האדם  – ה'אתּכפיא' מעלת מּצד וזאת הּמדּבר, ּדֹור מעבֹודת יֹותר יקרה ה'ּטף' ׁשעבֹודת ה', מענה ּבא ּכ על ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ'יתּפֹורר'.

ּובּמצוֹות. ּבּתֹורה ועֹוסק עצמֹו את עזרא עזרא עזרא עזרא ּכֹופה אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֶֶַַַָ

(î):óeñ-íé Cøc äøaãnä eòñe íëì eðt ízàå§©¤−§´¨¤®§¬©¦§−̈¨¤¬¤©«
i"yx£ÌÎÏ et∑ ּוגרמּתם קלקלּתם לארץ, ליּכנס צפֹון לצד אדֹום ארץ רחב ּדר אתכם להעביר אמרּתי ¿»∆ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

עּכּוב  ÌÎÏ.לכם et∑ ׁשל לדרֹומּה ּבֹו הֹולכים ׁשהיּו ׁשהּמדּבר סּוף, ים לצד ּבּמדּבר ותלכּו לאחֹוריכם ִֶָ¿»∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּות  הּים לצד הּמׁשכּו עּתה ׂשעיר, להר סּוף ים ּבין מפסיק היה ׂשעיר, ּדרֹומֹוהר ּכל ׂשעיר, הר את סֹובבּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

לּמזרח  הּמערב .מן ְֲִִַַַָָ

(àî)eðòzå|äìòð eðçðà ýåýéì eðàèç éìà eøîàzå ©©«£´©«Ÿ§´¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ
Léà eøbçzå eðéäìà ýåýé eðeö-øLà ìëk eðîçìðå§¦§©½§§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À¦ µ

:äøää úìòì eðéäzå Bzîçìî éìk-úà¤§¥´¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ¨¨«¨
i"yx£eÈ‰zÂ∑יד)לׁשֹון ּכלֹומר (במדבר 'הן', לׁשֹון ׁשאמרּתם, הּלׁשֹון זה הּמקֹום!" אל ועלינּו "הּנּנּו : «»ƒְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .נזּדּמנּתם  אבןאבןאבןאבן ְְִֶַַ

(áî)-àìå eìòú àì íäì øîà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ©«£Æ§«Ÿ
:íëéáéà éðôì eôâpz àìå íëaø÷a épðéà ék eîçlú¦¨´£½¦¬¥¤−¦§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«

i"yx£eÏÚ˙ ‡Ï∑ ירידה אּלא לכם, ּתהא עלּיה .לא …«¬ְְֲִִֵֶֶָָָָֹ

(âî)ét-úà eøîzå ízòîL àìå íëéìà øaãàå̈«£©¥¬£¥¤−§´Ÿ§©§¤®©©§Æ¤¦´
:äøää eìòzå eãæzå ýåýé§Ÿ̈½©¨¦−©©«£¬¨¨«¨

(ãî)íëúàø÷ì àeää øäa áLiä éøîàä àöiå©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ¦§©§¤½
eúkiå íéøácä äðéNòz øLàk íëúà eôcøiå©¦§§´¤§¤½©«£¤¬©«£¤−¨©§Ÿ¦®©©§¬

:äîøç-ãò øéòNa íëúà¤§¤²§¥¦−©¨§¨«
i"yx£ÌÈ¯·c‰ ‰ÈNÚz ¯L‡k∑,מתה מּיד האדם, את מּכה ּכׁשהיא הּזאת הּדבֹורה נֹוגעים מה ּכׁשהיּו הם אף «¬∆«¬∆»«¿…ƒְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מתים  מּיד עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבכם, אבןאבןאבןאבן ִִֵֶָָ

(äî)ýåýé òîL-àìå ýåýé éðôì ekázå eáLzå©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ
:íëéìà ïéæàä àìå íëì÷a§´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«

i"yx£ÌÎÏB˜a '‰ ÚÓLŒ‡ÏÂ∑ רחמיו מּדת עׂשיתם אכזרי ּכביכֹול, .ּכאּלּו ¿…»«¿¿∆ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ

‡¯Áמ  ‡¯a„ÓÏ eÏeËÂ ÔBÎÏ eit˙‡ Ôez‡Â¿«ƒ¿¿ƒ¿¿¿«¿¿»…«
:ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿

ÈÈמא  Ì„˜ ‡·Á ÈÏ Ôez¯Ó‡Â Ôez·˙‡Â«¬∆¿«¬«¿ƒ«¿»√»¿»
‡„wÙ Èc ÏÎk ·¯˜ da ÁÈ‚e ˜q ‡Á‡¬«¿»ƒ«¿ƒ«≈¿»¿…ƒ«¿»»
d·¯˜ ÈÓ ˙È ¯·b ÔezÊ¯ÊÂ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»¿»∆¿¿«»»≈¿»≈

:‡¯eËÏ ˜qÓÏ Ôe˙È¯LÂ¿»≈¿ƒ«¿»

ÏÂ‡מב  Ôe˜q˙ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¡«¿»ƒ¿¿»
ÔBÎÈÈ· ‡È¯L ÈzÎL ˙ÈÏ È¯‡ ·¯˜ ÔeÁÈ‚¿̇ƒ¿»¬≈≈¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯·zz ‡ÏÂ¿»ƒ»¿√»«¬≈¿»≈

ÏÚמג  Ôez·¯ÒÂ ÔezÏa˜ ‡ÏÂ ÔBÎnÚ ˙ÈÏlÓe«≈ƒƒ¿¿»«∆¿¿»∆¿«
Ôez˜ÏÒe ÔezÚL¯‡Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb¿≈«≈¿»«¿»¿«¿«¿¿∆¿

:‡¯eËÏ¿»

‰‰e‡מד  ‡¯eËa ·˙Èc ‰‡¯Ó‡ ˜Ùe¿«¡…»»¿»≈¿»«
ÔÊz È„ ‡Ók ÔBÎ˙È eÙ„¯e ÔBÎ˙eÓc˜Ï¿«»¿¿»»¿¿»ƒ«¿»
:‰Ó¯Á „Ú ¯ÈÚNa ÔBÎ˙È e„¯Ëe ‡˙È¯ac««¿»»¿»»¿¿≈ƒ«»¿»

ÈÈמה  ÏÈa˜ ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎ·e Ôez·˙Â¿«¿¿ƒ√»¿»¿»«ƒ¿»
:ÔBÎÈlÓÏ ˙Èv‡ ‡ÏÂ ÔBÎ˙BÏ¿̂¿¿»«≈¿ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

hlÌBi‰ eÚ„È ‡Ï ¯L‡:הּיֹום ּבאֹותֹו . ¬∆…»¿«ְַ
Ú¯Â ·BË:הּכתּוב ּדּבר רּוּבם על . »»ִֵַַָָ

`neÈ‰zÂאי ּתתמּה ואל הן. וּתאמרּו . «»ƒְְְִֵֵַַַֹ
מּלת  ּכן ּכי מדּבקת, מּמּלה נגזר ּפעל ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹיבא

ּפירׁשּתיו. ּכאׁשר אפּונה ׁשּמצאנּו ּפן ּגם ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָעל.

מּדה. והּטעם, הין. מּגזרת ׁשהּוא אֹומר ְְְִִִִֵֵֶַַַַָויׁש
רחֹוק: ְָוהּוא

cnÈ¯BÓ‡‰ ‡ˆiÂ ּכאׁשר הּכנעני, הּוא . «≈≈»¡ƒְֲֲִֶַַַ

‰ÌÈ¯B·cּפירׁשּתי: ‰ÈNÚz ¯L‡k ּכי . ְִֵַ«¬∆«¬∆»«¿ƒִ
אחריו  ירּדפּו מּיד ּביתם, אל ׁשּיּגע ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָמי

וכּתֹות e˙kiÂוינׁשכּוהּו: מּגזרת ּפירׁשּתיו, י:. ְְְִ««¿ְְְִִִִֵַַַ
‰Ó¯Á „Ú:הּפעל ׁשם אֹו מקֹום. . «»¿»ֵַַָֹ

mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c iying meil inei xeriy

(åî):ízáLé øLà íéîik íéaø íéîé Lã÷á eáLzå©¥«§¬§¨¥−¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ L„˜· e·LzÂ∑היּו והם הּמּסעֹות, ּבׁשאר יׁשבּתם" אׁשר "ּכּימים ׁשּנאמר: ׁשנה, י"ט «≈¿¿»≈»ƒ«ƒְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּנאמרל"ח  ּכמֹו לקדׁש, וחזרּו ּומטרפים הֹולכים ׁשנה וי"ט ּבקדׁש, עׂשּו מהם י"ט לב)ׁשנה, "ויניעם (במדבר : ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
עֹולם ּבסדר מצאתי ּכ עזרא עזרא עזרא עזרא .(פ"ח)ּבּמד ּבר", אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֶַָָָָָ

á(à)øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä òqpå ïôpå©¥¹¤©¦©³©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬
ñ :íéaø íéîé øéòN-øä-úà áñpå éìà ýåýé§Ÿ̈−¥¨®©¨¬¨¤©¥¦−¨¦¬©¦«

i"yx£‰¯a„n‰ ÚqpÂ ÔÙpÂ∑,לצפֹונֹו ּדרֹומֹו מן לארץ ליּכנס ׂשעיר הר ּדר עֹוברים היּו חטאּו, לא אּלּו «≈∆«ƒ««ƒ¿»»ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
מן  ּדרֹומֹו אצל והלכּו ׂשעיר, הר ׁשל לדרֹומֹו סּוף ים ּבין ׁשהּוא הּמדּבר, לצד הפכּו ׁשּקלקלּו, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּובׁשביל

יציאתן  ּדר סּוף, ים ּדר לּמזרח, הֹולכים הּמערב היּו מּׁשם מערבית, ּדרֹומית ּבמקצֹוע ׁשהּוא מּמצרים, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
הּמזרח  ‡˙ÈÚNŒ¯‰Œ¯.לצד ·ÒpÂ∑ עד ּדרֹומֹו מֹואב ּכל .ארץ ְְִַַָ«»»∆«≈ƒְֶֶַָָ

ß a`Îmgpn 'c iying mei ß

(á):øîàì éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ

(â):äðôö íëì eðt äfä øää-úà áñ íëì-áø©¨¤¾−Ÿ¤¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨
i"yx£‰Ùˆ ÌÎÏ et∑ רּוח את הֹולכים נמצאּו לּצפֹון, ּפניכם לּצפֹון, הּדרֹום מן מזרחית לרּוח לכם סֹובּו ¿»∆»…»ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

וז  ׁשּנאמרּמזרחית, יא)הּו מֹואב"(שופטים לארץ מּמזרחֿׁשמׁש "וּיבא :. ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

(ã)íëéçà ìeáâa íéøáò ízà øîàì åö íòä-úàå§¤¨¨»©´¥Ÿ¼©¤´«Ÿ§¦À¦§Æ£¥¤´
ízøîLðå íkî eàøééå øéòNa íéáLiä åNò-éða§¥«¥½̈©«Ÿ§¦−§¥¦®§¦«§´¦¤½§¦§©§¤−

:ãàî§«Ÿ
i"yx£„‡Ó Ìz¯ÓLÂ∑"ּבם ּתתּגרּו "אל הּׁשמירה? .ּומהּו ¿ƒ¿«¿∆¿…ְְִִַַַָָָ

(ä)ãò íöøàî íëì ïzà-àì ék íá eøbúz-ìà©¦§¨´½̈Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈©−
øä-úà ézúð åNòì äMøé-ék ìâø-ók Cøãî¦§©´©¨®¤¦«§ª¨´§¥½̈¨©−¦¤©¬

:øéòN¥¦«
i"yx£Ï‚¯ŒÛk C¯„Ó „Ú∑מדר ּבארצם אפּלּו לעבֹור לכם מרׁשה איני הרגל ּדריסת אפּלּו ּכלֹומר, רגל, ּכף «ƒ¿««»∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשּנאמר הּזיתים, הר על רגל ּכף ּדריסת יֹום ׁשּיבא עד אּגדה: ּומדרׁש ּברׁשּות. יד)ׁשּלא רגליו (זכריה "ועמדּו : ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
ÂNÚÏ.וגֹו'" ‰M¯È∑,עּמֹון הן וקדמני, ּוקנּזי וקיני, לכם; ׁשבעה לֹו: נתּתי עממים עׂשרה מאברהם, ְ¿À»¿≈»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

אּתֹו ׁשהל ּבׂשכר לֹוט, לבני והּׁשּתים לעׂשו מהם אחד וׂשעיר, אֹומרים ּומֹואב ּׁשהיּו מה על וׁשתק למצרים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּכבנֹו עׂשאֹו היא', 'אחֹותֹו אׁשּתֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִִִַָ

Ècמו  ‡iÓBÈk ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ Ì˜¯a Ôez·˙ÈÂƒ∆¿ƒ¿»ƒ«ƒƒ¿«»ƒ
:Ôez·˙È¿∆¿

nÈ‡א  Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ ‡ÏËe ‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈»¿«¿»¿«¿¿»…««»
˙È ‡Ùw‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÛeÒ„¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿«≈¿»»

:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ¯ÈÚN„ ‡¯eË»¿≈ƒƒ«ƒƒ

ÓÈÓÏ¯:ב  ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈»

‡˙eitג  ÔÈ„‰ ‡¯eË ˙È ÔezÙw‡c ÔBÎÏ ÈbÒ«ƒ¿¿«∆¿»»»≈ƒ¿¿ƒ
:‡etˆ ÔBÎÏ¿ƒ»

ÌeÁ˙aד  ÔÈ¯·Ú Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ „wt ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«≈¿≈««»¿ƒƒ¿
ÔeÏÁ„ÈÂ ¯ÈÚNa ÔÈ·˙Èc ÂNÚ Èa ÔBÎeÁ‡¬¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¬

:‡„ÁÏ Ôe¯nzÒ˙Â ÔBÎpÓƒ¿¿ƒ¿«¿«¬»

ÔBÎÏה  Ôz‡ ‡Ï È¯‡ ÔB‰a Ôe¯b˙˙ ‡Ï»ƒ¿»¿¬≈»∆≈¿
‡z¯È È¯‡ ‡Ï‚¯ ˙Ò¯t C¯„Ó „Ú ÔB‰Ú¯‡Ó≈«¿¬«ƒ¿««¿«ƒ¿»¬≈¿À»

:¯ÈÚN„ ‡¯eË ˙È ˙È·‰È ÂNÚÏ¿≈»¿»ƒ»»¿≈ƒ

dxezd lr `xfr oa`

enL„˜a e·LzÂ.רּבים ימים ּברנע .ÌÈÓik «≈¿¿»≈ְִִֵַַַָ«»ƒ
Ìz·LÈ ¯L‡ טען ואם הארץ. ּברּגּול . ¬∆¿«¿∆ְְִִֶַָָָ

ּכמסּפר  ּכן הּנה לבּדם. יׁשבּו המרּגלים ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָטֹוען,
הארץ: את ּתרּתם אׁשר ְֲִֶֶֶֶַַָָָהּימים

dÌa e¯b˙z Ï‡ ּכענין מדֹון, יגרה ּכמֹו . «ƒ¿»»ְְְְִֶַָָ
וׁשּבּוׁש: ְְִָּתנּועה



mixacמד zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c iying meil inei xeriy

(å)íéî-íâå ízìëàå óñka ízàî eøaLz ìëà́Ÿ¤¦§§¯¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®§©©¹¦
ízàî eøëz:íúéúLe óñka ¦§¯¥«¦¨²©¤−¤§¦¤«

i"yx£e¯Îz∑וכן מּקח, נ)לׁשֹון לי",(בראשית ּכריתי "אׁשר כו): 'ּכירה'(ר"ה למכירה קֹורין הּים ּבכרּכי עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּכן אבןאבןאבןאבן ƒ¿ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

(æ)éäìà ýåýé ékòãé Eãé äNòî ìëa Eëøa E ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ©«£¥´¨¤½¨©´
äæ äfä ìãbä øaãnä-úà Ezëì|äðL íéòaøà ¤§§½¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´©§¨¦´¨À̈

éäìà ýåýé:øác zøñç àì Cnò E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈¬Ÿ¨©−§¨¨¨«
i"yx£EÎ¯a EÈ‰Ï‡ ÈÈ Èk∑ּתכּפּו לא  ּתכּפרּו)לפיכ אחרים: הראּואת(ספרים אּלא ענּיים, אּתם ּכאּלּו לראֹות טֹובתֹו, ƒ¿»¡…∆≈«¿ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

עׁשירים  .עצמכם ְְֲִִֶַ

(ç)øéòNa íéáLiä åNò-éðá eðéçà úàî øáòpå©©«£ºŸ¥¥¯©¥´§¥«¥À̈©«§¦Æ§¥¦½
Cøc øáòpå ïôpå øáb ïéöòîe úìéàî äáøòä Cøcî¦¤¸¤Æ¨«£¨½̈¥«¥©−¥«¤§´Ÿ¨®¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ¤−¤

:áàBî øaãî¦§©¬¨«
i"yx£¯·ÚpÂ ÔÙpÂ∑ מזרחית רּוח להלֹו ּפנים הפכנּו צפֹון, .לצד «≈∆««¬…ְְְֲִִִַַַַָָָָ

(è)øbúz-ìàå áàBî-úà øöz-ìà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ¤½̈§©¦§¨¬
ék äMøé Böøàî Eì ïzà-àì ék äîçìî íä−¦§¨¨®Â¦«Ÿ¤¥̧§³¥«©§Æ§ª½̈¦´

:äMøé øò-úà ézúð èBì-éðáì¦§¥½¨©¬¦¤−̈§ª¨«
i"yx£'B‚Â ¯b˙zŒÏ‡Â∑ אּלא מֹואב על להם אסר אֹותם מלחמה,לא היּו מיראים ּכׁשהם אבל להם ונראים ¿«ƒ¿»¿ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

ּכתיב לפיכ כב)מזּינים. עּמֹון (במדבר ּבבני אבל אֹותם, ּובֹוזזים ׁשֹוללים ׁשהיּו העם", מּפני מֹואב "וּיגר : ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֻ
ּגרּוי, ׁשּום ּבם", ּתתּגר "ואל הּבכירה נאמר: ׁשעׂשתה ּכמֹו אביה על ּפרסמה ׁשּלא אּמם, צניעּות ּבׂשכר ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשם  מֹואב ׁשּקראה הּמדינה ∑Ú¯.ּבנּה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשם אבןאבןאבןאבן ְְֵֶָָָָ»ְִֵַָ

(é)íøå áøå ìBãb íò dá eáLé íéðôì íéîàä̈«¥¦¬§¨¦−¨´§¨®©´¨¬§©²¨−̈
:íé÷ðòk©«£¨¦«

i"yx£'B‚Â ÌÈÙÏ ÌÈÓ‡‰∑ רפאים ׁשהם ׁשהאמים לפי לאברהם, לֹו ׁשּנתּתי רפאים ארץ ׁשּזֹו סבּור אּתה »≈ƒ¿»ƒ¿ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּתחּתם  והֹוׁשבּתים לֹוט ּבני מּפני הֹורׁשּתי רפאים אֹותן ּכי היא, זֹו לא אבל לפנים, ּבּה עזרא עזרא עזרא עזרא .יׁשבּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

(àé)íéáànäå íé÷ðòk íä-óà eáLçé íéàôø§¨¦²¥¨«§¬©¥−©«£¨¦®§©´Ÿ¨¦½
:íéîà íäì eàø÷é¦§§¬¨¤−¥¦«

i"yx£'B‚Â e·LÁÈ ÌÈ‡Ù¯∑ הרֹואה ׁשּכל ׁשם על רפאים, הּנקראים ּכענקים אמים אֹותם נחׁשבים היּו רפאים ¿»ƒ≈»¿¿ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

Û‡Âו  ÔeÏÎÈ˙Â ‡tÒÎa ÔB‰pÓ ÔeaÊ˙ ‡¯e·Úƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿«¿»¿≈¿¿«
:ÔezL˙Â ‡tÒÎa ÔB‰pÓ Ôe¯Îz ‡iÓ«»ƒ¿ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿

CÏז  ˜tÒ C„È „·Ú ÏÎa CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»≈¿»¿»…«¿»«∆»
Ôc ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡¯a„ÓÏ CÎ‰Óa Ck¯»̂¿»¿≈¡»¿«¿¿»«»»≈¿«
‡Ï CcÚÒa C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈL ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿ƒ≈¿»«¿»¡»»¿«¬»»

:ÌÚcÓ ‡zÚÓ¿«¿»ƒ»«

ÔÈ·˙Ècח  ÂNÚ È· ‡eÁ‡ Ì„wÓ ‡¯·ÚÂ«¬«¿»ƒ√»¬»¿≈≈»¿»¿ƒ
¯·b ÔÈˆÚÓe ˙ÏÈ‡Ó ‡¯LÈÓ Á¯‡Ó ¯ÈÚNa¿≈ƒ≈…«≈¿»≈≈«≈∆¿…»∆
:·‡BÓ„ ‡¯a„Ó Á¯‡ ‡¯·ÚÂ ‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈»«¬«¿»…««¿¿»¿»

ÏÂ‡ט  È‡·‡BÓ ÏÚ ¯eˆ˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ»¿«»»≈¿»
CÏ Ôz‡ ‡Ï È¯‡ ·¯˜ ÔB‰nÚ „aÚÓÏ È¯b˙ƒ̇¿»≈¿∆¿«ƒ¿¿»¬≈»∆≈»
˙È ˙È·‰È ËBÏ È·Ï È¯‡ ‡z¯È dÚ¯‡Ó≈«¿≈¿À»¬≈ƒ¿≈¿»ƒ»

:‡z¯È ˙ÈÁÏ¿»»¿À»

ÈbÒÂי  ·¯ ÌÚ d· e·È˙È ÔÈÓ„˜lÓ È˙ÓÈ‡≈¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«««¿«ƒ
:‡i¯a‚k ÛÈw˙Â¿«ƒ¿ƒ»«»

È‡¯a‚kיא  Ôep‡ Û‡ ÔÈ·MÁ˙Ó È‡¯abƒ»»≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»»≈
:È˙ÓÈ‡ ÔB‰Ï Ô¯˜È È‡·‡BÓe»»≈ƒ¿«¿≈¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

eÌz‡Ó e¯aLz ÏÎ‡.למּכֹור ירצּו אם . …∆ƒ¿¿≈ƒ»ְְִִִ
ּכי  והּטעם, ּבתימה. הּמּלה ּכי אֹומר ְְְִִִֵֵֵַַַַַָויׁש
אּלה  ּולמׁשּתה, למאכל צֹור להם ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָאין

אלהי ה' ּכי ּכן, על והעד ׁשעברּו. ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשנים
:ְֵַּברכ

h¯Ú ˙‡ Èz˙ׁשּלקחּה ויּתכן מֹואב. . »«ƒ∆»ְְִֵֶָָָָ

ּבאחרֹונה: למֹואב וחזרה ְְְֲִַָָָָָסיחֹון,
iÌÈÓ‡‰ מֹואב ּכי הּכתּוב, סּפר ּפירׁשּתיו. . »≈ƒְִִִֵֵַַָָ

האמים: מּיד ער ִִֵַַָָָלקח
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מתרּפֹות  ידיו ּונתּתים ∑‡ÌÈÓ.אֹותם, החֹורים" יׁשבּו "ּובׂשעיר וכן הּברּיֹות, על מּטלת ׁשאימתם ׁשם על ְִַָָָ≈ƒְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

עׂשו  עזרא עזרא עזרא עזרא .לבני אבןאבןאבןאבן ְִֵֵָ

(áé)íeLøéé åNò éðáe íéðôì íéøçä eáLé øéòNáe§¥¦º¨«§´©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¯¥¨´¦«¨À
äNò øLàk ízçz eáLiå íäéðtî íeãéîLiå©©§¦Æ¦§¥¤½©¥«§−©§¨®©«£¤¯¨¨´

:íäì ýåýé ïúð-øLà BúMøé õøàì ìàøNé¦§¨¥À§¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−¨¤«
i"yx£ÌeL¯ÈÈ∑ ּכח ּבהם נתּתי ּכלֹומר הוה, והֹולכים לׁשֹון אֹותם מֹוריׁשים עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשהיּו אבןאבןאבןאבן ƒ»ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(âé)øáòpå ãøæ ìçð-úà íëì eøáòå eî÷ äzò©À̈ª²§¦§¬¨¤−¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ
:ãøæ ìçð-úà¤©¬©¨«¤

(ãé)eðëìä-øLà íéîiäå|-øLà ãò òðøa Lãwî §©¨¦º£¤¨©´§¦¨¥´©§¥À©©³£¤
ìL ãøæ ìçð-úà eðøáòíz-ãò äðL äðîLe íéL ¨©̧§Æ¤©´©¤½¤§¦¬§Ÿ¤−¨¨®©¸Ÿ

øLàk äðçnä áøwî äîçìnä éLðà øBcä-ìk̈©¹©§¥³©¦§¨¨Æ¦¤´¤©©«£¤½©«£¤²
íäì ýåýé òaLð: ¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«

(åè)äðçnä áøwî ínäì ía äúéä ýåýé-ãé íâå§©³©§Ÿ̈Æ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤©©«£¤®
:ínz ãò©−ª¨«

i"yx£Ìa ‰˙È‰∑להתעּכב עֹוד לבניהם יגרמּו ׁשּלא ׁשנה, מ' ּבתֹו ּולהּמם עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבּמדּבר למהר אבןאבןאבןאבן »¿»»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

(æè)úeîì äîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²¨−
ñ :íòä áøwî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦¤¬¤¨¨«

i"yx£'B‚Â enzŒ¯L‡Î È‰ÈÂ. «¿ƒ«¬∆«¿

(æé):øîàì éìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ
i"yx£'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑,"וּיאמר" אּלא וידּבר, [זֹו] ּבפרׁשה נאמר לא ּכאן עד הּמרּגלים מּׁשּלּוח אבל «¿«≈≈«¿ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ויּׁשּוב  ּפנים אל ּפנים חּבה ּבלׁשֹון הּדּבּור עּמֹו נתיחד לא נזּופים, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ל"ח ׁשּכל ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹללּמד
יׂשראל  ּבׁשביל אּלא הּנביאים על ׁשֹורה הּׁשכינה ׁשאין ללּמד ‰ÓÁÏn‰.הּדעת, ÈL‡∑ עׂשרים מּבן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ«¿≈«ƒ¿»»ְִִֶֶ

הּיֹוצאים  .ּבּצבא ׁשנה ְִַַָָָָ

(çé):øò-úà áàBî ìeáb-úà íBiä øáò äzà©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈¤¨«

ÂNÚיב  È·e ÔÈÓ„˜lÓ È‡¯Á e·È˙È ¯ÈÚN·e¿≈ƒ¿ƒ…»≈ƒ¿«¿ƒ¿≈≈»
e·È˙ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓ ÔepÈˆLÂ ÔepÎ¯z»≈À¿≈»Àƒ»»≈ƒƒ
‡Ú¯‡Ï Ï‡¯NÈ „·Ú È„ ‡Ók ÔB‰È¯˙‡a¿«¿≈¿»ƒ¬«ƒ¿»≈¿«¿»

:ÔB‰Ï ÈÈ ·‰Èc d˙z¯È¿À»≈ƒ«¿»¿

„Ê¯„יג  ‡ÏÁ ˙È ÔBÎÏ e¯·ÚÂ eÓe˜ ÔÚk¿«¿ƒ¿¿»«¬»¿»∆
:„¯Ê„ ‡ÏÁ ˙È ‡¯·ÚÂ«¬«¿»»«¬»¿»∆

Ècיד  „Ú ‰‡Èb Ì˜¯Ó ‡Îl‰ Èc ‡iÓBÈÂ¿«»ƒ«∆¿»≈¿«≈»«ƒ
ÔÈL ÈÓ˙Â ÔÈ˙Ïz „¯Ê„ ‡ÏÁ ˙È ‡¯·Ú¬«¿»»«¬»¿∆∆¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ
BbÓ ‡·¯˜ ÈÁÈ‚Ó È¯·b ‡¯c Ïk ÛÒc „Ú«¿«»»»À¿≈¿ƒ≈¿»»ƒ

:ÔB‰Ï ÈÈ ÌÈi˜ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»¿

ÔB‰aטו  ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ Û‡Â¿«»»ƒ√»¿»¬«¿
:eÓÈÏL„ „Ú ‡˙È¯LÓ B‚Ó ÔB‰˙eÈˆLÏ¿≈»¿ƒ«¿ƒ»«ƒ¿ƒ

˜¯·‡טז  ÈÁÈ‚Ó È¯·b Ïk eÓÈÏL „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ»À¿≈¿ƒ≈¿»»
:‡nÚ BbÓ ˙ÓÓÏƒ¿«ƒ«»

ÓÈÓÏ¯:יז  ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒƒ¿≈»

È˙יח  ·‡BÓ ÌeÁz ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡«¿»≈»≈»¿»»
:˙ÈÁÏ¿»»

dxezd lr `xfr oa`

`iÌÈ‡Ù¯:ּפירׁשּתיו . ¿»ƒְִֵַ
aiÌÈ¯BÁ‰:החֹורי ׂשעיר ּבני הם . «ƒְִִֵֵֵַ

l ehÌn‰:הּקל מּבנין הּכפל, מּפעלי . §À»ְֳִִִֵֶֶַַַַָ

fhenz ¯L‡Î È‰ÈÂ'ה וידּבר עם ּדבק . «¿ƒ«¬∆«ְִֵֵַַָ
ּגם, לכּתֹוב. מׁשה ּככּלֹות ויהי ּכמֹו ְְְְִִֵֶַַַַֹאלי,
ויהי  והּטעם, ּכן. ורּבים ה'. ּדּבר ּביֹום ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַויהי

את  ׁשּנעבֹור הּׁשם אמר הם, ּתּמּו ֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָּכאׁשר
ער: ְָּגבּול
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(å)íéî-íâå ízìëàå óñka ízàî eøaLz ìëà́Ÿ¤¦§§¯¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®§©©¹¦
ízàî eøëz:íúéúLe óñka ¦§¯¥«¦¨²©¤−¤§¦¤«

i"yx£e¯Îz∑וכן מּקח, נ)לׁשֹון לי",(בראשית ּכריתי "אׁשר כו): 'ּכירה'(ר"ה למכירה קֹורין הּים ּבכרּכי עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּכן אבןאבןאבןאבן ƒ¿ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

(æ)éäìà ýåýé ékòãé Eãé äNòî ìëa Eëøa E ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ©«£¥´¨¤½¨©´
äæ äfä ìãbä øaãnä-úà Ezëì|äðL íéòaøà ¤§§½¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´©§¨¦´¨À̈

éäìà ýåýé:øác zøñç àì Cnò E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈¬Ÿ¨©−§¨¨¨«
i"yx£EÎ¯a EÈ‰Ï‡ ÈÈ Èk∑ּתכּפּו לא  ּתכּפרּו)לפיכ אחרים: הראּואת(ספרים אּלא ענּיים, אּתם ּכאּלּו לראֹות טֹובתֹו, ƒ¿»¡…∆≈«¿ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

עׁשירים  .עצמכם ְְֲִִֶַ

(ç)øéòNa íéáLiä åNò-éðá eðéçà úàî øáòpå©©«£ºŸ¥¥¯©¥´§¥«¥À̈©«§¦Æ§¥¦½
Cøc øáòpå ïôpå øáb ïéöòîe úìéàî äáøòä Cøcî¦¤¸¤Æ¨«£¨½̈¥«¥©−¥«¤§´Ÿ¨®¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ¤−¤

:áàBî øaãî¦§©¬¨«
i"yx£¯·ÚpÂ ÔÙpÂ∑ מזרחית רּוח להלֹו ּפנים הפכנּו צפֹון, .לצד «≈∆««¬…ְְְֲִִִַַַַָָָָ

(è)øbúz-ìàå áàBî-úà øöz-ìà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ¤½̈§©¦§¨¬
ék äMøé Böøàî Eì ïzà-àì ék äîçìî íä−¦§¨¨®Â¦«Ÿ¤¥̧§³¥«©§Æ§ª½̈¦´

:äMøé øò-úà ézúð èBì-éðáì¦§¥½¨©¬¦¤−̈§ª¨«
i"yx£'B‚Â ¯b˙zŒÏ‡Â∑ אּלא מֹואב על להם אסר אֹותם מלחמה,לא היּו מיראים ּכׁשהם אבל להם ונראים ¿«ƒ¿»¿ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

ּכתיב לפיכ כב)מזּינים. עּמֹון (במדבר ּבבני אבל אֹותם, ּובֹוזזים ׁשֹוללים ׁשהיּו העם", מּפני מֹואב "וּיגר : ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֻ
ּגרּוי, ׁשּום ּבם", ּתתּגר "ואל הּבכירה נאמר: ׁשעׂשתה ּכמֹו אביה על ּפרסמה ׁשּלא אּמם, צניעּות ּבׂשכר ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשם  מֹואב ׁשּקראה הּמדינה ∑Ú¯.ּבנּה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשם אבןאבןאבןאבן ְְֵֶָָָָ»ְִֵַָ

(é)íøå áøå ìBãb íò dá eáLé íéðôì íéîàä̈«¥¦¬§¨¦−¨´§¨®©´¨¬§©²¨−̈
:íé÷ðòk©«£¨¦«

i"yx£'B‚Â ÌÈÙÏ ÌÈÓ‡‰∑ רפאים ׁשהם ׁשהאמים לפי לאברהם, לֹו ׁשּנתּתי רפאים ארץ ׁשּזֹו סבּור אּתה »≈ƒ¿»ƒ¿ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּתחּתם  והֹוׁשבּתים לֹוט ּבני מּפני הֹורׁשּתי רפאים אֹותן ּכי היא, זֹו לא אבל לפנים, ּבּה עזרא עזרא עזרא עזרא .יׁשבּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

(àé)íéáànäå íé÷ðòk íä-óà eáLçé íéàôø§¨¦²¥¨«§¬©¥−©«£¨¦®§©´Ÿ¨¦½
:íéîà íäì eàø÷é¦§§¬¨¤−¥¦«

i"yx£'B‚Â e·LÁÈ ÌÈ‡Ù¯∑ הרֹואה ׁשּכל ׁשם על רפאים, הּנקראים ּכענקים אמים אֹותם נחׁשבים היּו רפאים ¿»ƒ≈»¿¿ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

Û‡Âו  ÔeÏÎÈ˙Â ‡tÒÎa ÔB‰pÓ ÔeaÊ˙ ‡¯e·Úƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿«¿»¿≈¿¿«
:ÔezL˙Â ‡tÒÎa ÔB‰pÓ Ôe¯Îz ‡iÓ«»ƒ¿ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿

CÏז  ˜tÒ C„È „·Ú ÏÎa CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»≈¿»¿»…«¿»«∆»
Ôc ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡¯a„ÓÏ CÎ‰Óa Ck¯»̂¿»¿≈¡»¿«¿¿»«»»≈¿«
‡Ï CcÚÒa C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈL ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿ƒ≈¿»«¿»¡»»¿«¬»»

:ÌÚcÓ ‡zÚÓ¿«¿»ƒ»«

ÔÈ·˙Ècח  ÂNÚ È· ‡eÁ‡ Ì„wÓ ‡¯·ÚÂ«¬«¿»ƒ√»¬»¿≈≈»¿»¿ƒ
¯·b ÔÈˆÚÓe ˙ÏÈ‡Ó ‡¯LÈÓ Á¯‡Ó ¯ÈÚNa¿≈ƒ≈…«≈¿»≈≈«≈∆¿…»∆
:·‡BÓ„ ‡¯a„Ó Á¯‡ ‡¯·ÚÂ ‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈»«¬«¿»…««¿¿»¿»

ÏÂ‡ט  È‡·‡BÓ ÏÚ ¯eˆ˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ»¿«»»≈¿»
CÏ Ôz‡ ‡Ï È¯‡ ·¯˜ ÔB‰nÚ „aÚÓÏ È¯b˙ƒ̇¿»≈¿∆¿«ƒ¿¿»¬≈»∆≈»
˙È ˙È·‰È ËBÏ È·Ï È¯‡ ‡z¯È dÚ¯‡Ó≈«¿≈¿À»¬≈ƒ¿≈¿»ƒ»

:‡z¯È ˙ÈÁÏ¿»»¿À»

ÈbÒÂי  ·¯ ÌÚ d· e·È˙È ÔÈÓ„˜lÓ È˙ÓÈ‡≈¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«««¿«ƒ
:‡i¯a‚k ÛÈw˙Â¿«ƒ¿ƒ»«»

È‡¯a‚kיא  Ôep‡ Û‡ ÔÈ·MÁ˙Ó È‡¯abƒ»»≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»»≈
:È˙ÓÈ‡ ÔB‰Ï Ô¯˜È È‡·‡BÓe»»≈ƒ¿«¿≈¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

eÌz‡Ó e¯aLz ÏÎ‡.למּכֹור ירצּו אם . …∆ƒ¿¿≈ƒ»ְְִִִ
ּכי  והּטעם, ּבתימה. הּמּלה ּכי אֹומר ְְְִִִֵֵֵַַַַַָויׁש
אּלה  ּולמׁשּתה, למאכל צֹור להם ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָאין

אלהי ה' ּכי ּכן, על והעד ׁשעברּו. ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשנים
:ְֵַּברכ

h¯Ú ˙‡ Èz˙ׁשּלקחּה ויּתכן מֹואב. . »«ƒ∆»ְְִֵֶָָָָ

ּבאחרֹונה: למֹואב וחזרה ְְְֲִַָָָָָסיחֹון,
iÌÈÓ‡‰ מֹואב ּכי הּכתּוב, סּפר ּפירׁשּתיו. . »≈ƒְִִִֵֵַַָָ

האמים: מּיד ער ִִֵַַָָָלקח

mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c iying meil inei xeriy
מתרּפֹות  ידיו ּונתּתים ∑‡ÌÈÓ.אֹותם, החֹורים" יׁשבּו "ּובׂשעיר וכן הּברּיֹות, על מּטלת ׁשאימתם ׁשם על ְִַָָָ≈ƒְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

עׂשו  עזרא עזרא עזרא עזרא .לבני אבןאבןאבןאבן ְִֵֵָ

(áé)íeLøéé åNò éðáe íéðôì íéøçä eáLé øéòNáe§¥¦º¨«§´©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¯¥¨´¦«¨À
äNò øLàk ízçz eáLiå íäéðtî íeãéîLiå©©§¦Æ¦§¥¤½©¥«§−©§¨®©«£¤¯¨¨´

:íäì ýåýé ïúð-øLà BúMøé õøàì ìàøNé¦§¨¥À§¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−¨¤«
i"yx£ÌeL¯ÈÈ∑ ּכח ּבהם נתּתי ּכלֹומר הוה, והֹולכים לׁשֹון אֹותם מֹוריׁשים עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשהיּו אבןאבןאבןאבן ƒ»ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(âé)øáòpå ãøæ ìçð-úà íëì eøáòå eî÷ äzò©À̈ª²§¦§¬¨¤−¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ
:ãøæ ìçð-úà¤©¬©¨«¤

(ãé)eðëìä-øLà íéîiäå|-øLà ãò òðøa Lãwî §©¨¦º£¤¨©´§¦¨¥´©§¥À©©³£¤
ìL ãøæ ìçð-úà eðøáòíz-ãò äðL äðîLe íéL ¨©̧§Æ¤©´©¤½¤§¦¬§Ÿ¤−¨¨®©¸Ÿ

øLàk äðçnä áøwî äîçìnä éLðà øBcä-ìk̈©¹©§¥³©¦§¨¨Æ¦¤´¤©©«£¤½©«£¤²
íäì ýåýé òaLð: ¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«

(åè)äðçnä áøwî ínäì ía äúéä ýåýé-ãé íâå§©³©§Ÿ̈Æ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤©©«£¤®
:ínz ãò©−ª¨«

i"yx£Ìa ‰˙È‰∑להתעּכב עֹוד לבניהם יגרמּו ׁשּלא ׁשנה, מ' ּבתֹו ּולהּמם עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבּמדּבר למהר אבןאבןאבןאבן »¿»»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

(æè)úeîì äîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²¨−
ñ :íòä áøwî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦¤¬¤¨¨«

i"yx£'B‚Â enzŒ¯L‡Î È‰ÈÂ. «¿ƒ«¬∆«¿

(æé):øîàì éìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ
i"yx£'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑,"וּיאמר" אּלא וידּבר, [זֹו] ּבפרׁשה נאמר לא ּכאן עד הּמרּגלים מּׁשּלּוח אבל «¿«≈≈«¿ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ויּׁשּוב  ּפנים אל ּפנים חּבה ּבלׁשֹון הּדּבּור עּמֹו נתיחד לא נזּופים, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ל"ח ׁשּכל ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹללּמד
יׂשראל  ּבׁשביל אּלא הּנביאים על ׁשֹורה הּׁשכינה ׁשאין ללּמד ‰ÓÁÏn‰.הּדעת, ÈL‡∑ עׂשרים מּבן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ«¿≈«ƒ¿»»ְִִֶֶ

הּיֹוצאים  .ּבּצבא ׁשנה ְִַַָָָָ

(çé):øò-úà áàBî ìeáb-úà íBiä øáò äzà©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈¤¨«

ÂNÚיב  È·e ÔÈÓ„˜lÓ È‡¯Á e·È˙È ¯ÈÚN·e¿≈ƒ¿ƒ…»≈ƒ¿«¿ƒ¿≈≈»
e·È˙ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓ ÔepÈˆLÂ ÔepÎ¯z»≈À¿≈»Àƒ»»≈ƒƒ
‡Ú¯‡Ï Ï‡¯NÈ „·Ú È„ ‡Ók ÔB‰È¯˙‡a¿«¿≈¿»ƒ¬«ƒ¿»≈¿«¿»

:ÔB‰Ï ÈÈ ·‰Èc d˙z¯È¿À»≈ƒ«¿»¿

„Ê¯„יג  ‡ÏÁ ˙È ÔBÎÏ e¯·ÚÂ eÓe˜ ÔÚk¿«¿ƒ¿¿»«¬»¿»∆
:„¯Ê„ ‡ÏÁ ˙È ‡¯·ÚÂ«¬«¿»»«¬»¿»∆

Ècיד  „Ú ‰‡Èb Ì˜¯Ó ‡Îl‰ Èc ‡iÓBÈÂ¿«»ƒ«∆¿»≈¿«≈»«ƒ
ÔÈL ÈÓ˙Â ÔÈ˙Ïz „¯Ê„ ‡ÏÁ ˙È ‡¯·Ú¬«¿»»«¬»¿∆∆¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ
BbÓ ‡·¯˜ ÈÁÈ‚Ó È¯·b ‡¯c Ïk ÛÒc „Ú«¿«»»»À¿≈¿ƒ≈¿»»ƒ

:ÔB‰Ï ÈÈ ÌÈi˜ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»¿

ÔB‰aטו  ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ Û‡Â¿«»»ƒ√»¿»¬«¿
:eÓÈÏL„ „Ú ‡˙È¯LÓ B‚Ó ÔB‰˙eÈˆLÏ¿≈»¿ƒ«¿ƒ»«ƒ¿ƒ

˜¯·‡טז  ÈÁÈ‚Ó È¯·b Ïk eÓÈÏL „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ»À¿≈¿ƒ≈¿»»
:‡nÚ BbÓ ˙ÓÓÏƒ¿«ƒ«»

ÓÈÓÏ¯:יז  ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒƒ¿≈»

È˙יח  ·‡BÓ ÌeÁz ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡«¿»≈»≈»¿»»
:˙ÈÁÏ¿»»

dxezd lr `xfr oa`

`iÌÈ‡Ù¯:ּפירׁשּתיו . ¿»ƒְִֵַ
aiÌÈ¯BÁ‰:החֹורי ׂשעיר ּבני הם . «ƒְִִֵֵֵַ

l ehÌn‰:הּקל מּבנין הּכפל, מּפעלי . §À»ְֳִִִֵֶֶַַַַָ

fhenz ¯L‡Î È‰ÈÂ'ה וידּבר עם ּדבק . «¿ƒ«¬∆«ְִֵֵַַָ
ּגם, לכּתֹוב. מׁשה ּככּלֹות ויהי ּכמֹו ְְְְִִֵֶַַַַֹאלי,
ויהי  והּטעם, ּכן. ורּבים ה'. ּדּבר ּביֹום ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַויהי

את  ׁשּנעבֹור הּׁשם אמר הם, ּתּמּו ֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָּכאׁשר
ער: ְָּגבּול
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(èé)ía øbúz-ìàå íøöz-ìà ïBnò éða ìeî záø÷å§¨«©§À̈µ§¥´©½©§ª¥−§©¦§¨´¨®
èBì-éðáì ék äMøé Eì ïBnò-éða õøàî ïzà-àì ék¦´«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³§Æ§ª½̈¦¬¦§¥−

:äMøé äézúð§©¦¬¨§ª¨«
[hi-gi] i"yxit£ÔBnÚ Èa ÏeÓ z·¯˜Â 'B‚Â ·‡BÓ Ïe·bŒ˙‡ ÌBi‰ ¯·Ú ‰z‡∑ לצד עּמֹון ׁשארץ מּכאן «»…≈«∆¿»¿¿»«¿»¿≈«ְִֶֶֶַַָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .צפֹון  אבןאבןאבןאבן ָ

(ë)dá-eáLé íéàôø àåä-óà áLçz íéàôø-õøà¤«¤§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§¨Æ
:íénæîæ íäì eàø÷é íéðnòäå íéðôì§¨¦½§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«

i"yx£·LÁz ÌÈ‡Ù¯Œı¯‡∑ היא זֹו לא אבל לפנים, ּבּה יׁשבּו ׁשהרפאים לפי היא, אף נחׁשבת רפאים ארץ ∆∆¿»ƒ≈»≈ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
לאברהם  עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּנתּתי אבןאבןאבןאבן ְְִֶַַָָָ

(àë)ýåýé íãéîLiå íé÷ðòk íøå áøå ìBãb íò©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦®©©§¦¥³§Ÿ̈Æ
:ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¥¤½©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«

(áë)øLà øéòNa íéáLiä åNò éðáì äNò øLàk©«£¤³¨¨Æ¦§¥´¥½̈©«§¦−§¥¦®£¤̧
ä-úà ãéîLäízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî éøç ¦§¦³¤©«Ÿ¦Æ¦§¥¤½©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈

:äfä íBiä ãò©−©¬©¤«

(âë)íéøzôk äfò-ãò íéøöça íéáLiä íéeòäå§¨«©¦²©«§¦¬©«£¥¦−©©¨®©§Ÿ¦Æ
:ízçú eáLiå íãéîLä øzôkî íéàöiä©«Ÿ§¦´¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬©§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯ˆÁa ÌÈ·Li‰ ÌÈeÚ‰Â∑(ס יהֹוׁשע(חולין ּבספר נחׁשבים הם ׁשעּמהם הם, מּפלׁשּתים ,(יג)עּוים ¿»«ƒ«…¿ƒ«¬≈ƒ¿ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻ
הּׁשבּועה  ּומּפני והעּוים". והעקרֹוני הּגּתי, והאׁשקלֹוני, והאׁשּדֹודי, העּזתי, ּפלׁשּתים: סרני "חמׁשת ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:

והׁשמידּום ׁשּנׁשּבע  ּכפּתֹורים עליהם והבאתי מּידם, ארצם להֹוציא יׂשראל יכלּו לא ,לאבימל אברהם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
מּידם  לקחּתּה מּתרים אּתם ועכׁשו, ּתח ּתם. עזרא עזרא עזרא עזרא .ויׁשבּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֻ

(ãë)-úà eøáòå eòq eîe÷ézúð äàø ïðøà ìçð ´§À§¦§»¤©´©©§Ÿ¼§¥´¨©´¦
Böøà-úàå éøîàä ïBaLç-Cìî ïçéñ-úà EãéáÂ§¨«§Â¤¦¸Ÿ¤«¤¤§¯¨«¡Ÿ¦²§¤©§−

:äîçìî Ba øbúäå Lø ìçä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¥´¨®§¦§¨¬−¦§¨¨«

ÔB‰ÈÏÚיט  ¯eˆ˙ ‡Ï ÔBnÚ Èa Ï·˜Ï ·¯˜˙Â¿ƒ¿«»√≈¿≈«»¿¬≈
‡Ï È¯‡ ·¯˜ ÔB‰nÚ „aÚÓÏ È¯b˙˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»≈¿∆¿«ƒ¿¿»¬≈»
È·Ï È¯‡ ‡z¯È CÏ ÔBnÚ Èa ‡Ú¯‡Ó Ôz‡∆≈≈«¿»¿≈«»¿À»¬≈ƒ¿≈

:‡z¯È dz·‰È ËBÏ¿»ƒ«¿À»

È‡¯abכ  ‡È‰ Û‡ ‡·MÁ˙Ó ‡i¯ab ‡Ú¯‡«¿»ƒ»«»ƒ¿«¿»«ƒƒ»»≈
ÔB‰Ï Ô¯˜ È‡BnÚÂ ÔÈÓ„˜lÓ d· e·È˙È¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿«»≈¿»¿

:ÈaLÁÀ¿»≈

ÈÈכא  ÔepˆLÂ ‡i¯a‚k ÛÈw˙Â ÈbÒÂ ·¯ ÌÚ««¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«»¿≈ƒ¿»
:ÔB‰È¯˙‡a e·È˙ÈÂ ÔepÎ¯˙Â ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¿»≈Àƒƒ¿«¿≈

ÈÚNa¯כב  ÔÈ·˙Èc ÂNÚ È·Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ
ÔepÎ¯˙Â ÔB‰ÈÓ„wÓ È‡¯BÁ ˙È ÈˆL Ècƒ≈ƒ»»≈ƒ√»≈¿»≈À

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÔB‰È¯˙‡· e·È˙ÈÂƒƒ¿«¿≈«»»≈

˜È‡˜Ëetכג  ‰fÚ „Ú ÁÈÙ„a ÔÈ·˙Èc È‡eÚÂ¿«»≈¿»¿ƒƒ¿ƒ«««»«¿»≈
e·È˙ÈÂ ÔepˆL ‡i˜ËetwÓ e˜Ùcƒ¿»ƒ«¿«»≈Àƒƒ

:ÔB‰È¯˙‡·¿«¿≈

ÈÊÁכד  Ô¯‡„ ‡ÏÁ ˙È e¯·ÚÂ eÏeË eÓe˜¿ƒ»»«¬»¿«¿…¬≈
ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒ ˙È C„Èa ˙È¯ÒÓ„ƒ¿»ƒƒ»»ƒ…«¿»¿∆¿
È¯b˙‡Â d˙eÎ¯˙Ï È¯L dÚ¯‡ ˙ÈÂ ‰‡¯Ó‡¡…»»¿»«¿≈¿≈¿»»≈¿ƒ¿»≈

:‡·¯˜ dnÚ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ≈¿»»

dxezd lr `xfr oa`

hiÔBnÚ Èa ÏeÓ z·¯˜Âּובקרב ּפירּוׁש . ¿»«¿»¿≈«ְְֵַָ
Ì¯ˆzאליהם: Ï‡:הּכפל מּפעלי .Ï‡Â ֲֵֶ«¿À≈ֳִֵֶֶַָ¿«

Ìa ¯b˙z הלמ''ד מּנחי התּפעל, מּבנין . ƒ¿»»ְְִִִִֵֵֵַַַָָ
ֵה''א:

kÌÈnÊÓÊ לׁשֹון מׁשּפט על מתּוקנת מּלה . «¿Àƒְְְִִֶֶַַָ

האחׁשּדרּפנים: ּכמֹו ְְְְֲִֶַַַָֹהּקדׁש,
`k'‰ Ì„ÈÓLiÂ הּׁשם ּכי הּכתּוב, סּפר . ««¿ƒ≈ִִֵֵַַָ

להם  ונתן הּמֹואבים, מּפני אחרים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָהׁשמיד
לעׂשו: ׂשעיר ּכהר לירּוׁשה, ְְִִֵֵֶַָָָָהארץ

mrhe bk‰fÚ „Ú היתה היא ּכי . §©©««»ְִִָָ

ּובין  אברהם ּבין היתה ּוכבר ְְְְְִִֵֵַַָָָָָלּפלׁשּתים.
ּולנכּדי. ּולניני לי ּתׁשקֹור אם ּברית, ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶאבימל

עּזה: לקחּו העּוים ּכי סּפר, ְְִִִֵַַַָָָָוהּכתּוב
ckL¯ ÏÁ‰:מירּוׁשה . »≈»ִָ
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(äë)éðt-ìò Eúàøéå Ecçt úz ìçà äfä íBiä©´©¤À¨¥Æ¥³©§§Æ§¦§¨´§½©§¥Æ
EòîL ïeòîLé øLà íéîMä-ìk úçz íénòä̈«©¦½©−©¨©¨¨®¦£¤³¦§§Æ¦§£½

éðtî eìçå eæâøå:E §¨«§¬§¨−¦¨¤«
i"yx£ÌÈÓM‰ŒÏk ˙Áz∑(כה וע"ז כ ח (תענית ׁשעמדה עֹוגלּמד מלחמת ּביֹום למׁשה סיחֹון)ּמה אחרים: ונֹודע (ספרים ««»«»»ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּת הּׁשמים הּדבר ּכל .חת ִַַַַָָָָָ

(åë)ïBçéñ-ìà úBîã÷ øaãnî íéëàìî çìLàå̈«¤§©³©§¨¦Æ¦¦§©´§¥½¤¦−
:øîàì íBìL éøác ïBaLç Cìî¤´¤¤§®¦§¥¬¨−¥«Ÿ

i"yx£˙BÓ„˜ ¯a„nÓ∑ הּמקֹום צּוני ׁשּלא ּפי על הּתֹורה אף מן סיני, מּמדּבר למדּתי לׁשלֹום, לסיחֹון לקרא ƒƒ¿«¿≈ְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּלא  לפניו וגלּוי ויׁשמעאל, עׂשו על אֹותּה חּזר ליׂשראל, לּתנּה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשּבא לעֹולם: ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּקדמה
מּמדּבר  אחר: ּדבר ׁשלֹום. ּבדברי סיחֹון את קּדמּתי אני אף ּבׁשלֹום, להם ּפתח ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָיקּבלּוה,
מן  ׁשלחּתני אּלא הּמצרּיים, את ולׂשרף אחד ּברק לׁשלח היית יכל לעֹולם. ׁשּקדמּת למדּתי מּמ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹקדמֹות,

ּבמתּון  עּמי!" את "ׁשּלח לאמר: ּפרעה אל עזרא עזרא עזרא עזרא .הּמדּבר אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

(æë)øeñà àì Cìà Cøca Cøca Eöøàá äøaòà¤§§¨´§©§¤½©¤¬¤©¤−¤¥¥®¬Ÿ¨−
:ìåàîNe ïéîé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¦¬§«Ÿ

(çë)óñka íéîe ézìëàå éðøaLz óñka ìëà́Ÿ¤©¤³¤©§¦¥¸¦Æ§¨©½§¦©²¦©¤¬¤
:éìâøá äøaòà ÷ø éúéúLå éì-ïzz עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦¤¦−§¨¦®¦©−¤§§¨¬§©§¨«

(èë)éða éì-eNò øLàkøéòNa íéáLiä åNò ©«£¤̧¨«¦¹§¥´¥À̈©«§¦Æ§¥¦½
-úà øáòà-øLà ãò øòa íéáLiä íéáàBnäå§©´¨¦½©«§¦−§¨®©³£¤¤«¡ŸÆ¤

:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiä©©§¥½¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«
i"yx£ÂNÚ Èa ÈÏŒeNÚ ¯L‡k∑ לענין אּלא ּבארצם, לעבר לענין ּומים לא אכל ‡Ú¯·Ú‡Œ¯L„.מכר «¬∆»ƒ¿≈≈»ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ«¬∆∆¡…

Ôc¯i‰ ב ∑‡˙ "אעּברה על עזרא עזרא עזרא עזרא .ארצ"מּוסב אבןאבןאבןאבן ∆««¿≈ְְְְֶֶַַָָ

(ì)-ék Ba eðøáòä ïBaLç Cìî ïçéñ äáà àìå§´Ÿ¨À̈¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−®¦«
éäìà ýåýé äL÷äBááì-úà õnàå Bçeø-úà E ¦§¨Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ¤§¨½

ñ :äfä íBik Eãéá Bzz ïòîì§©²©¦¬§¨«§−©¬©¤«

CzÏÁ„Âכה  CzÚÊ ÔzÓÏ È¯L‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¡»≈¿ƒ«À¿»¿««¿»
Èc ‡iÓL Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓÓÚ Èt‡ ÏÚ««≈«¿«»ƒ¿»¿«»ƒ
:CÓ„˜ ÔÓ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚeÊÈÂ CÚÓL ÔeÚÓLÈƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¬ƒ√»»

ÂÏ˙כו  ˙BÓ„˜„ ‡¯a„nÓ ÔÈcbÊ‡ ˙ÈÁÏLe¿»ƒƒ¿«ƒƒ«¿¿»ƒ¿≈¿»
‡ÓÏL ÈÓb˙t ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒƒ«¿»¿∆¿ƒ¿»≈¿»»

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

Ï‡כז  ÏÊ‡ ‡Á¯‡a ‡Á¯‡a CÚ¯‡a ¯·Ú‡≈ƒ«¿«¿»¿»¿»¿»¿»≈≈»
:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÈËÒ‡∆¿≈«ƒ»¿»»

iÓe‡כח  ÏeÎÈ‡Â ÈÏ ÔaÊz ‡tÒÎ· ‡¯e·Úƒ»¿«¿»¿«∆ƒ¿≈«»
:ÈÏ‚¯a ¯·Ú‡ „BÁÏ ÈzL‡Â ÈÏ Ôzz ‡tÒÎa¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿≈ƒ«¿«¿»

ÈÚNa¯כט  ÔÈ·˙Èc ÂNÚ Èa ÈÏ e„·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬»ƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ
˙È ¯·Ú‡c „Ú ˙ÈÁÏa ÔÈ·˙Èc È‡·‡BÓe»»≈¿»¿ƒƒ¿»»«¿≈ƒ«»

:‡Ï ·‰È ‡‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ‡c¯È«¿¿»¿«¿»«¿»¡»»»»≈¿»

˜aLÓÏ‡ל  ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ…«¿»¿∆¿¿ƒ¿¿»»
˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈL˜‡ È¯‡ dÓeÁ˙a ¯aÚÓÏ¿≈¿«ƒ¿≈¬≈«¿≈¿»¡»»»
C„Èa d¯ÒÓÓÏ ÏÈ„a daÏ ˙È ÛÈw˙Â dÁe¯≈¿«ƒ»ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk¿»»≈

dxezd lr `xfr oa`

ek˙BÓ„˜ ¯a„nÓ הּנקרא הּוא ּדעּתי, לפי . ƒƒ¿«¿≈ְְְִִִַַָ
מּתנה: ְִַַָָמדּבר

fkC¯ca:הּידּוע . «∆∆ַַָ
gkÈzÏÎ‡Â È¯aLz ÛÒka ÏÎ‡ אם . …∆«∆∆«¿ƒ≈ƒ¿»«¿ƒִ

ְְִַהּוצרכּתי:
hkÂNÚ Èa ÈÏ eNÚ ¯L‡k,מפרׁשים יׁש . «¬∆»ƒ¿≈≈»ְְִֵָ

אם  ּתׁשּבירני. ּבּכסף אֹוכל על ּפירּוׁשֹו ְִִִִֵֵֶֶֶַַַּכי

ׁשהם  ער יֹוׁשבי עם ּיעׂשּו מה הּוא, ְֲִֵֵֵֶַַָּכן
לא  אׁשר ּדבר על אמר והּכתּוב ְְֲִֶַַַַָָָֹמֹואבים,
ּבעבּור  זה, לפירּוׁש והּוצרכּו אתכם. ְְְְְְֲִֵֶֶֶַקּדמּו
ּולפי  ּבי. תעבֹור לא אדֹום מל ְֱֲִִֶֶֶַַָֹׁשאמר
,נל ּבּדר ּבּדר טעם על ׁשּפירּוׁשֹו ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַּדעּתי,
ׂשעיר  הר ׁשּסבבּו עׂשו ּבני לי עׂשּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּכאׁשר
ּבגבּול  עֹוברים אּתם ּכתּוב, וכן .ּבּדר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָּבּדר

הּמל רק ּבׂשעיר, הּיֹוׁשבים עׂשו ּבני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאחיכם
ׁשּיעברּו עזבם לא אדֹום, מל ּדרׁשהּוא ְֱֲֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּכנען  ארץ מקֹום היה מּׁשם ּכי ְְְִִִֶֶַַָָָָמדינתֹו,
ּכתּוב. כן ּכי ער, על עברּו ולכן ְְִֵֵַָָָָָקרֹוב.
קנּו יׂשראל רק קדמּו לא הם אמרּו, ְְְְִִֵֵַַָָָָֹורּבים

ֵֶמהם:
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(èé)ía øbúz-ìàå íøöz-ìà ïBnò éða ìeî záø÷å§¨«©§À̈µ§¥´©½©§ª¥−§©¦§¨´¨®
èBì-éðáì ék äMøé Eì ïBnò-éða õøàî ïzà-àì ék¦´«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³§Æ§ª½̈¦¬¦§¥−

:äMøé äézúð§©¦¬¨§ª¨«
[hi-gi] i"yxit£ÔBnÚ Èa ÏeÓ z·¯˜Â 'B‚Â ·‡BÓ Ïe·bŒ˙‡ ÌBi‰ ¯·Ú ‰z‡∑ לצד עּמֹון ׁשארץ מּכאן «»…≈«∆¿»¿¿»«¿»¿≈«ְִֶֶֶַַָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .צפֹון  אבןאבןאבןאבן ָ

(ë)dá-eáLé íéàôø àåä-óà áLçz íéàôø-õøà¤«¤§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§¨Æ
:íénæîæ íäì eàø÷é íéðnòäå íéðôì§¨¦½§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«

i"yx£·LÁz ÌÈ‡Ù¯Œı¯‡∑ היא זֹו לא אבל לפנים, ּבּה יׁשבּו ׁשהרפאים לפי היא, אף נחׁשבת רפאים ארץ ∆∆¿»ƒ≈»≈ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
לאברהם  עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּנתּתי אבןאבןאבןאבן ְְִֶַַָָָ

(àë)ýåýé íãéîLiå íé÷ðòk íøå áøå ìBãb íò©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦®©©§¦¥³§Ÿ̈Æ
:ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¥¤½©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«

(áë)øLà øéòNa íéáLiä åNò éðáì äNò øLàk©«£¤³¨¨Æ¦§¥´¥½̈©«§¦−§¥¦®£¤̧
ä-úà ãéîLäízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî éøç ¦§¦³¤©«Ÿ¦Æ¦§¥¤½©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈

:äfä íBiä ãò©−©¬©¤«

(âë)íéøzôk äfò-ãò íéøöça íéáLiä íéeòäå§¨«©¦²©«§¦¬©«£¥¦−©©¨®©§Ÿ¦Æ
:ízçú eáLiå íãéîLä øzôkî íéàöiä©«Ÿ§¦´¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬©§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯ˆÁa ÌÈ·Li‰ ÌÈeÚ‰Â∑(ס יהֹוׁשע(חולין ּבספר נחׁשבים הם ׁשעּמהם הם, מּפלׁשּתים ,(יג)עּוים ¿»«ƒ«…¿ƒ«¬≈ƒ¿ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻ
הּׁשבּועה  ּומּפני והעּוים". והעקרֹוני הּגּתי, והאׁשקלֹוני, והאׁשּדֹודי, העּזתי, ּפלׁשּתים: סרני "חמׁשת ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:

והׁשמידּום ׁשּנׁשּבע  ּכפּתֹורים עליהם והבאתי מּידם, ארצם להֹוציא יׂשראל יכלּו לא ,לאבימל אברהם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
מּידם  לקחּתּה מּתרים אּתם ועכׁשו, ּתח ּתם. עזרא עזרא עזרא עזרא .ויׁשבּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֻ

(ãë)-úà eøáòå eòq eîe÷ézúð äàø ïðøà ìçð ´§À§¦§»¤©´©©§Ÿ¼§¥´¨©´¦
Böøà-úàå éøîàä ïBaLç-Cìî ïçéñ-úà EãéáÂ§¨«§Â¤¦¸Ÿ¤«¤¤§¯¨«¡Ÿ¦²§¤©§−

:äîçìî Ba øbúäå Lø ìçä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¥´¨®§¦§¨¬−¦§¨¨«

ÔB‰ÈÏÚיט  ¯eˆ˙ ‡Ï ÔBnÚ Èa Ï·˜Ï ·¯˜˙Â¿ƒ¿«»√≈¿≈«»¿¬≈
‡Ï È¯‡ ·¯˜ ÔB‰nÚ „aÚÓÏ È¯b˙˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»≈¿∆¿«ƒ¿¿»¬≈»
È·Ï È¯‡ ‡z¯È CÏ ÔBnÚ Èa ‡Ú¯‡Ó Ôz‡∆≈≈«¿»¿≈«»¿À»¬≈ƒ¿≈

:‡z¯È dz·‰È ËBÏ¿»ƒ«¿À»

È‡¯abכ  ‡È‰ Û‡ ‡·MÁ˙Ó ‡i¯ab ‡Ú¯‡«¿»ƒ»«»ƒ¿«¿»«ƒƒ»»≈
ÔB‰Ï Ô¯˜ È‡BnÚÂ ÔÈÓ„˜lÓ d· e·È˙È¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿«»≈¿»¿

:ÈaLÁÀ¿»≈

ÈÈכא  ÔepˆLÂ ‡i¯a‚k ÛÈw˙Â ÈbÒÂ ·¯ ÌÚ««¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«»¿≈ƒ¿»
:ÔB‰È¯˙‡a e·È˙ÈÂ ÔepÎ¯˙Â ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¿»≈Àƒƒ¿«¿≈

ÈÚNa¯כב  ÔÈ·˙Èc ÂNÚ È·Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ
ÔepÎ¯˙Â ÔB‰ÈÓ„wÓ È‡¯BÁ ˙È ÈˆL Ècƒ≈ƒ»»≈ƒ√»≈¿»≈À

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÔB‰È¯˙‡· e·È˙ÈÂƒƒ¿«¿≈«»»≈

˜È‡˜Ëetכג  ‰fÚ „Ú ÁÈÙ„a ÔÈ·˙Èc È‡eÚÂ¿«»≈¿»¿ƒƒ¿ƒ«««»«¿»≈
e·È˙ÈÂ ÔepˆL ‡i˜ËetwÓ e˜Ùcƒ¿»ƒ«¿«»≈Àƒƒ

:ÔB‰È¯˙‡·¿«¿≈

ÈÊÁכד  Ô¯‡„ ‡ÏÁ ˙È e¯·ÚÂ eÏeË eÓe˜¿ƒ»»«¬»¿«¿…¬≈
ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒ ˙È C„Èa ˙È¯ÒÓ„ƒ¿»ƒƒ»»ƒ…«¿»¿∆¿
È¯b˙‡Â d˙eÎ¯˙Ï È¯L dÚ¯‡ ˙ÈÂ ‰‡¯Ó‡¡…»»¿»«¿≈¿≈¿»»≈¿ƒ¿»≈

:‡·¯˜ dnÚ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ≈¿»»

dxezd lr `xfr oa`

hiÔBnÚ Èa ÏeÓ z·¯˜Âּובקרב ּפירּוׁש . ¿»«¿»¿≈«ְְֵַָ
Ì¯ˆzאליהם: Ï‡:הּכפל מּפעלי .Ï‡Â ֲֵֶ«¿À≈ֳִֵֶֶַָ¿«

Ìa ¯b˙z הלמ''ד מּנחי התּפעל, מּבנין . ƒ¿»»ְְִִִִֵֵֵַַַָָ
ֵה''א:

kÌÈnÊÓÊ לׁשֹון מׁשּפט על מתּוקנת מּלה . «¿Àƒְְְִִֶֶַַָ

האחׁשּדרּפנים: ּכמֹו ְְְְֲִֶַַַָֹהּקדׁש,
`k'‰ Ì„ÈÓLiÂ הּׁשם ּכי הּכתּוב, סּפר . ««¿ƒ≈ִִֵֵַַָ

להם  ונתן הּמֹואבים, מּפני אחרים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָהׁשמיד
לעׂשו: ׂשעיר ּכהר לירּוׁשה, ְְִִֵֵֶַָָָָהארץ

mrhe bk‰fÚ „Ú היתה היא ּכי . §©©««»ְִִָָ

ּובין  אברהם ּבין היתה ּוכבר ְְְְְִִֵֵַַָָָָָלּפלׁשּתים.
ּולנכּדי. ּולניני לי ּתׁשקֹור אם ּברית, ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶאבימל

עּזה: לקחּו העּוים ּכי סּפר, ְְִִִֵַַַָָָָוהּכתּוב
ckL¯ ÏÁ‰:מירּוׁשה . »≈»ִָ

mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c iying meil inei xeriy

(äë)éðt-ìò Eúàøéå Ecçt úz ìçà äfä íBiä©´©¤À¨¥Æ¥³©§§Æ§¦§¨´§½©§¥Æ
EòîL ïeòîLé øLà íéîMä-ìk úçz íénòä̈«©¦½©−©¨©¨¨®¦£¤³¦§§Æ¦§£½

éðtî eìçå eæâøå:E §¨«§¬§¨−¦¨¤«
i"yx£ÌÈÓM‰ŒÏk ˙Áz∑(כה וע"ז כ ח (תענית ׁשעמדה עֹוגלּמד מלחמת ּביֹום למׁשה סיחֹון)ּמה אחרים: ונֹודע (ספרים ««»«»»ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּת הּׁשמים הּדבר ּכל .חת ִַַַַָָָָָ

(åë)ïBçéñ-ìà úBîã÷ øaãnî íéëàìî çìLàå̈«¤§©³©§¨¦Æ¦¦§©´§¥½¤¦−
:øîàì íBìL éøác ïBaLç Cìî¤´¤¤§®¦§¥¬¨−¥«Ÿ

i"yx£˙BÓ„˜ ¯a„nÓ∑ הּמקֹום צּוני ׁשּלא ּפי על הּתֹורה אף מן סיני, מּמדּבר למדּתי לׁשלֹום, לסיחֹון לקרא ƒƒ¿«¿≈ְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּלא  לפניו וגלּוי ויׁשמעאל, עׂשו על אֹותּה חּזר ליׂשראל, לּתנּה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשּבא לעֹולם: ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּקדמה
מּמדּבר  אחר: ּדבר ׁשלֹום. ּבדברי סיחֹון את קּדמּתי אני אף ּבׁשלֹום, להם ּפתח ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָיקּבלּוה,
מן  ׁשלחּתני אּלא הּמצרּיים, את ולׂשרף אחד ּברק לׁשלח היית יכל לעֹולם. ׁשּקדמּת למדּתי מּמ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹקדמֹות,

ּבמתּון  עּמי!" את "ׁשּלח לאמר: ּפרעה אל עזרא עזרא עזרא עזרא .הּמדּבר אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

(æë)øeñà àì Cìà Cøca Cøca Eöøàá äøaòà¤§§¨´§©§¤½©¤¬¤©¤−¤¥¥®¬Ÿ¨−
:ìåàîNe ïéîé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¦¬§«Ÿ

(çë)óñka íéîe ézìëàå éðøaLz óñka ìëà́Ÿ¤©¤³¤©§¦¥¸¦Æ§¨©½§¦©²¦©¤¬¤
:éìâøá äøaòà ÷ø éúéúLå éì-ïzz עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦¤¦−§¨¦®¦©−¤§§¨¬§©§¨«

(èë)éða éì-eNò øLàkøéòNa íéáLiä åNò ©«£¤̧¨«¦¹§¥´¥À̈©«§¦Æ§¥¦½
-úà øáòà-øLà ãò øòa íéáLiä íéáàBnäå§©´¨¦½©«§¦−§¨®©³£¤¤«¡ŸÆ¤

:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiä©©§¥½¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«
i"yx£ÂNÚ Èa ÈÏŒeNÚ ¯L‡k∑ לענין אּלא ּבארצם, לעבר לענין ּומים לא אכל ‡Ú¯·Ú‡Œ¯L„.מכר «¬∆»ƒ¿≈≈»ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ«¬∆∆¡…

Ôc¯i‰ ב ∑‡˙ "אעּברה על עזרא עזרא עזרא עזרא .ארצ"מּוסב אבןאבןאבןאבן ∆««¿≈ְְְְֶֶַַָָ

(ì)-ék Ba eðøáòä ïBaLç Cìî ïçéñ äáà àìå§´Ÿ¨À̈¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−®¦«
éäìà ýåýé äL÷äBááì-úà õnàå Bçeø-úà E ¦§¨Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ¤§¨½

ñ :äfä íBik Eãéá Bzz ïòîì§©²©¦¬§¨«§−©¬©¤«

CzÏÁ„Âכה  CzÚÊ ÔzÓÏ È¯L‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¡»≈¿ƒ«À¿»¿««¿»
Èc ‡iÓL Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓÓÚ Èt‡ ÏÚ««≈«¿«»ƒ¿»¿«»ƒ
:CÓ„˜ ÔÓ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚeÊÈÂ CÚÓL ÔeÚÓLÈƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¬ƒ√»»

ÂÏ˙כו  ˙BÓ„˜„ ‡¯a„nÓ ÔÈcbÊ‡ ˙ÈÁÏLe¿»ƒƒ¿«ƒƒ«¿¿»ƒ¿≈¿»
‡ÓÏL ÈÓb˙t ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒƒ«¿»¿∆¿ƒ¿»≈¿»»

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

Ï‡כז  ÏÊ‡ ‡Á¯‡a ‡Á¯‡a CÚ¯‡a ¯·Ú‡≈ƒ«¿«¿»¿»¿»¿»¿»≈≈»
:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÈËÒ‡∆¿≈«ƒ»¿»»

iÓe‡כח  ÏeÎÈ‡Â ÈÏ ÔaÊz ‡tÒÎ· ‡¯e·Úƒ»¿«¿»¿«∆ƒ¿≈«»
:ÈÏ‚¯a ¯·Ú‡ „BÁÏ ÈzL‡Â ÈÏ Ôzz ‡tÒÎa¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿≈ƒ«¿«¿»

ÈÚNa¯כט  ÔÈ·˙Èc ÂNÚ Èa ÈÏ e„·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬»ƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ
˙È ¯·Ú‡c „Ú ˙ÈÁÏa ÔÈ·˙Èc È‡·‡BÓe»»≈¿»¿ƒƒ¿»»«¿≈ƒ«»

:‡Ï ·‰È ‡‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ‡c¯È«¿¿»¿«¿»«¿»¡»»»»≈¿»

˜aLÓÏ‡ל  ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ…«¿»¿∆¿¿ƒ¿¿»»
˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈL˜‡ È¯‡ dÓeÁ˙a ¯aÚÓÏ¿≈¿«ƒ¿≈¬≈«¿≈¿»¡»»»
C„Èa d¯ÒÓÓÏ ÏÈ„a daÏ ˙È ÛÈw˙Â dÁe¯≈¿«ƒ»ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk¿»»≈

dxezd lr `xfr oa`

ek˙BÓ„˜ ¯a„nÓ הּנקרא הּוא ּדעּתי, לפי . ƒƒ¿«¿≈ְְְִִִַַָ
מּתנה: ְִַַָָמדּבר

fkC¯ca:הּידּוע . «∆∆ַַָ
gkÈzÏÎ‡Â È¯aLz ÛÒka ÏÎ‡ אם . …∆«∆∆«¿ƒ≈ƒ¿»«¿ƒִ

ְְִַהּוצרכּתי:
hkÂNÚ Èa ÈÏ eNÚ ¯L‡k,מפרׁשים יׁש . «¬∆»ƒ¿≈≈»ְְִֵָ

אם  ּתׁשּבירני. ּבּכסף אֹוכל על ּפירּוׁשֹו ְִִִִֵֵֶֶֶַַַּכי

ׁשהם  ער יֹוׁשבי עם ּיעׂשּו מה הּוא, ְֲִֵֵֵֶַַָּכן
לא  אׁשר ּדבר על אמר והּכתּוב ְְֲִֶַַַַָָָֹמֹואבים,
ּבעבּור  זה, לפירּוׁש והּוצרכּו אתכם. ְְְְְְֲִֵֶֶֶַקּדמּו
ּולפי  ּבי. תעבֹור לא אדֹום מל ְֱֲִִֶֶֶַַָֹׁשאמר
,נל ּבּדר ּבּדר טעם על ׁשּפירּוׁשֹו ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַּדעּתי,
ׂשעיר  הר ׁשּסבבּו עׂשו ּבני לי עׂשּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּכאׁשר
ּבגבּול  עֹוברים אּתם ּכתּוב, וכן .ּבּדר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָּבּדר

הּמל רק ּבׂשעיר, הּיֹוׁשבים עׂשו ּבני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאחיכם
ׁשּיעברּו עזבם לא אדֹום, מל ּדרׁשהּוא ְֱֲֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּכנען  ארץ מקֹום היה מּׁשם ּכי ְְְִִִֶֶַַָָָָמדינתֹו,
ּכתּוב. כן ּכי ער, על עברּו ולכן ְְִֵֵַָָָָָקרֹוב.
קנּו יׂשראל רק קדמּו לא הם אמרּו, ְְְְִִֵֵַַָָָָֹורּבים

ֵֶמהם:



mixacמח zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyiy meil inei xeriy

ß a`Îmgpn 'd iyiy mei ß

(àì)éðôì úz éúlçä äàø éìà ýåýé øîàiåE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´§¨¤½
:Böøà-úà úLøì Lø ìçä Böøà-úàå ïçéñ-úà¤¦−Ÿ§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤¤©§«

i"yx£EÈÙÏ ˙z È˙lÁ‰∑צּוארֹו על והדריכֹו מׁשה, ׁשל רגליו ּתחת מעלה ׁשל אמֹורּיים ׁשל ׂשר עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכפה אבןאבןאבןאבן «ƒ…ƒ≈¿»∆ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

(áì)äîçìnì Bnò-ìëå àeä eðúàø÷ì ïçéñ àöiå©¥¥Á¦¸Ÿ¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈
:äöäé̈«§¨

i"yx£ÔÁÈÒ ‡ˆiÂ∑ לעזר עֹוג ּבׁשביל ׁשלח לזה לא זה צריכין היּו ׁשּלא ללּמד .לֹו, «≈≈ƒ…ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

(âì)på eðéðôì eðéäìà ýåýé eäðziååéða-úàå Búà C ©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®©©¬Ÿ²§¤¨−̈
:Bnò-ìk-úàå§¤¨©«

i"yx£ÂÈaŒ˙‡Â∑ּכמֹותֹו ּגּבֹור ּבן לֹו ׁשהיה ּכתיב, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבנֹו אבןאבןאבןאבן ¿∆»»ְְְִִֵֶָָ

(ãì)-ìk-úà íøçpå àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ¤¨
:ãéøN eðøàLä àì óhäå íéLpäå íúî øéò¦´§¦½§©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§¨¦«

i"yx£Ì˙Ó∑.איׁשאנׁשים ּובֹוזזים עליהם, חביבה ׁשהיתה ּבּזה, לׁשֹון לנּו", "ּבזזנּו נאמר: סיחֹון ּבבּזת ¿ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּובגדים, ּבהמה ּומׁשליכין ּומקרעין ּבעיניהם ּבזּויה והיתה ּומלאים, ׂשבעים היּו ּכבר עֹוג לבּזת ּוכׁשּבאּו ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלֹו,

ּבפרׁשת ּבּספרי נדרׁש ּכ ּבּזיֹון, לׁשֹון לנּו", "ּבּזֹונּו נאמר: לכ וזהב, ּכסף אם ּכי נטלּו כה)ולא "וּיׁשב (במדבר ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּבּׁשּטים" עזרא עזרא עזרא עזרא .יׂשראל אבןאבןאבןאבן ְִִִֵַָ

(äì)øLà íéøòä ììLe eðì eðææa äîäaä ÷ø©¬©§¥−̈¨©§́¨®§©¬¤«¨¦−£¤¬
:eðãëì̈¨«§

(åì)øLà øéòäå ïðøà ìçð-úôN-ìò øLà øòøòî¥«£Ÿ¥¿£¤Á©§©©̧©©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³
aäáâN øLà äéø÷ äúéä àì ãòìbä-ãòå ìçp ©©̧©Æ§©©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬¨«§−̈

:eðéðôì eðéäìà ýåýé ïúð ìkä-úà epnî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦¤®¤©¾Ÿ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥«

(æì)÷aé ìçð ãé-ìk záø÷ àì ïBnò-éða õøà-ìà ÷ø©²¤¤¬¤§¥«©−´Ÿ¨¨®§¨¨©º©³©©ŸÆ
:eðéäìà ýåýé äeö-øLà ìëå øää éøòå§¨¥´¨½̈§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£˜aÈ ÏÁ „ÈŒÏk∑ אצל יּבק ּכל ‰'.נחל ‰eˆŒ¯L‡ ÏÎÂ∑הּנחנּו לכּבׁש, עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּלא אבןאבןאבןאבן »««««…ֵֶַַַָֹ¿…¬∆ƒ»ְְִִֶַֹֹ

È˙לא  CÓ„˜ ¯ÒÓÓÏ È˙È¯L ÈÊÁ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¬≈»≈ƒ¿ƒ¿«√»»»
˙È ˙¯ÈÓÏ d˙eÎ¯˙Ï È¯L dÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÁÈÒƒ…¿»«¿≈¿≈¿»»≈¿≈«»

:dÚ¯‡«¿≈

dnÚלב  ÏÎÂ ‡e‰ ‡˙eÓc˜Ï ÔÁÈÒ ˜Ùe¿«ƒ…¿«»»»¿»«≈
:ı‰ÈÏ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»¿»«

ÈÂ˙לג  d˙È ‡ÁÓe ‡Ó„˜ ‡‰Ï‡ ÈÈ d¯ÒÓe»¿≈¿»¡»»»√»»»¿≈»»≈¿»
:dnÚ Ïk ˙ÈÂ È‰Ba¿ƒ¿»»«≈

‰‰È‡לד  ‡cÚa È‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡L·Îe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»«ƒ
‡ÏÙËÂ ‡iLe ‡i¯·‚ ÈÂ¯˜ Ïk ˙È ‡¯n‚Â¿««¿»»»ƒ¿≈À¿«»¿«»¿«¿»

:·ÊLÓ ‡¯‡L‡ ‡Ï»«¿«¿»¿≈≈

Ècלה  ‡iÂ¯˜ È„ÚÂ ‡Ï ‡fa ‡¯ÈÚa „BÁÏ¿¿ƒ»«»»»»«¬ƒƒ¿«»ƒ
:‡L·Î¿«¿»

z¯˜Â‡לו  Ô¯‡„ ‡ÏÁ ÛÈk ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ«≈«¬»¿«¿…¿«¿»
Èc ‡z¯˜ ˙Â‰ ‡Ï „ÚÏb „ÚÂ ‡ÏÁ· È„ƒ¿«¬»¿«ƒ¿»»¬««¿»ƒ
‡‰Ï‡ ÈÈ ¯ÒÓ ‡Ïk ˙È ‡pÓ ˙Ù˜¿̇≈«ƒ»»»…»¿«¿»¡»»»

:‡Ó„√̃»»»

Ïkלז  ‡z·¯˜ ‡Ï ÔBnÚ È· ‡Ú¯‡Ï „BÁÏ¿¿«¿»¿≈«»»∆¿»»
„ÈwÙ Èc ÏÎÂ ‡¯eË ÈÂ¯˜Â ‡˜·eÈ ‡ÏÁ ÛÈk≈«¬»¿»¿ƒ¿≈»¿…ƒ«ƒ

:‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»

dxezd lr `xfr oa`

`lÈ˙lÁ‰ ּבעבּור הּבנין, ה''א ּבפתחּות . «ƒ…ƒְְְֲִֵַַַָ
ּבצדק: העירֹותיהּו וכן הּגרֹון. ְְֲִִֵֶֶַָאֹות

blCpÂ:הּׁשרׁש נּו''ן חסר . ««ֵֶַָֹ

clÌ˙Ó:אדם ּבני . ¿ƒְֵָָ
el‰·‚N:לבּדֹו ה' ונׂשּגב מּגזרת . »¿»ְְְְִִִַַָ
flÔBnÚ Èa ı¯‡ Ï‡ ּבידם הּיֹום ׁשהיא . ∆∆∆¿≈«ְִֶַָָ

ּפירׁשּתיו: Ïkּכאׁשר z·¯˜ ‡Ï„È.מקֹום . ְֲִֵֶַַ…»»¿»»«ָ
הּירּדן: יד ְְֵַַַּכמֹו,

mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyiy meil inei xeriy

â(à)ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc ìòpå ïôpå©¥´¤©©½©¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧
:éòøãà äîçìnì Bnò-ìëå àeä eðúàø÷ì¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

i"yx£ÏÚpÂ ÔÙpÂ∑ עלּיה הּוא צפֹון צד .ּכל «≈∆«««ֲִַָָָ

(á)ézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦
øLàk Bl úéNòå Böøà-úàå Bnò-ìk-úàå BúàŸ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´
:ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNò̈¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«

i"yx£B˙‡ ‡¯ÈzŒÏ‡∑ זכּות לֹו ּתעמד ׁשּלא מׁשה היה מתירא אּלא אֹותֹו", ּתירא "אל לֹומר הצר לא ּובסיחֹון «ƒ»…ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֻ
ׁשּנאמר לאברהם, יד)ׁשּׁשּמׁש עֹוג (בראשית והּוא הּפליט", "וּיבא :. ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

(â)ïLaä-Cìî âBò-úà íb eðãéa eðéäìà ýåýé ïziå©¦¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥¹§¨¥À©²¤¬¤«¤©¨−̈
Bì-øéàLä ézìa-ãò eäkpå Bnò-ìk-úàå§¤¨©®©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−

:ãéøN עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¦«

(ã)äéø÷ äúéä àì àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈
ábøà ìáç-ìk øéò íéML ízàî eðç÷ì-àì øLà£¤¬«Ÿ¨©−§¥«¦¨®¦¦¬¦Æ¨¤´¤©§½Ÿ

:ïLaa âBò úëìîî©§¤¬¤−©¨¨«
i"yx£·b¯‡ Ï·Á∑ לפלטין קֹורא אסּתר ּבמגּלת ירּוׁשלמי ּתרּגּום וראיתי טרכֹונא', ּפל 'ּבית מתרּגמינן: ∆∆«¿…ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

הּפרכיא, ארּגב, חבל למדּתי הארּגב"'טרכֹונין'. "את וכן ׁשמּה, על  נקראת ׁשהּמלכּות ּכלֹומר  ,מל היכל  ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
היכל אצל ׁשם ּדמלכים, נקראת ׁשּכ למדּתי מנחם, ּבן לפקחיה רמליהּו ּבן ּפקח הרגֹו מל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .ההּפרכיא  אבןאבןאבןאבן ְְִַַָ

(ä)íéúìc ääáâ äîBç úøöa íéøò älà-ìk̈¥¹¤¨¦¯§ª²Ÿ¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦
:ãàî äaøä éæøtä éøòî ãáì çéøáe§¦®©§©²¥«¨¥¬©§¨¦−©§¥¬§«Ÿ

i"yx£ÈÊ¯t‰ È¯ÚÓ∑וכן חֹומה, ּבלא ּופתּוחֹות ב)ּפרזֹות ירּוׁשלים"(זכריה ּתׁשב ."ּפרזֹות ≈»≈«¿»ƒְְְְְְִֵֵֵַָָָָֹ

(å)ïBaLç Cìî ïçéñì eðéNò øLàk íúBà íøçpå©©«£¥´½̈©«£¤´¨¦½§¦−Ÿ¤´¤¤§®
:óhäå íéLpä íúî øéò-ìk íøçä©«£¥Æ¨¦´§¦½©¨¦−§©¨«

i"yx£Ì¯Á‰∑ וכּלֹות הל הוה, .לׁשֹון «¬≈ְְֶַָֹֹ

(æ):eðì eðBfa íéøòä ììLe äîäaä-ìëå§¨©§¥¨²§©¬¤«¨¦−©¬¨«

BÚ‚א  ˜Ùe Ô˙Óc Á¯‡ ‡˜ÏÒe ‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈»¿∆¿»…«¿«¿»¿«
dnÚ ÏÎÂ ‡e‰ ‡˙eÓc˜Ï Ô˙Óc ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿«»»»¿»«≈

:ÈÚ¯„‡ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»∆¿∆ƒ

·C„Èב  È¯‡ d˙È ÏÁ„˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ»ƒ¿«»≈¬≈ƒ»
„aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ¿»ƒ»≈¿»»«≈¿»«¿≈¿«¿∆
‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒÏ ‡z„·Ú È„ ‡Ók dÏ≈¿»ƒ¬«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»

:ÔBaLÁa ·˙È Ècƒ»≈¿∆¿

kÏÓ‡ג  ‚BÚ ˙È Û‡ ‡„Èa ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯ÒÓe¿«¿»¡»»»ƒ»»«»«¿»
‡Ïc „Ú È‰BpÁÓe dnÚ Ïk ˙ÈÂ Ô˙Ó„¿«¿»¿»»«≈¿ƒƒ«¿»

:·ÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ƒ¿»«≈¿≈≈

Ï‡ד  ‡È‰‰ ‡cÚa È‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡L·Îe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»«ƒ»
ÔÈÂ¯˜ ÔÈzL ÔB‰pÓ ‡·Ò ‡Ï Èc ‡z¯˜ ˙Â‰¬««¿»ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ‡BÎ¯Ë CÏt ˙Èa Ïk»≈»»¿»»«¿¿»»¿

:Ô˙Óa¿«¿»

¯Ìה  ¯eL ÔÙwÓ ÔÎÈ¯k ÔÈÂ¯˜ ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»»
ÈbÒ ‡iÁˆt ÈÂ¯wÓ ¯a ÔÈ¯aÚÂ ÔÈLc Ô‰ÏÈcƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ¿≈«¿«»«ƒ

:‡„ÁÏ«¬»

ÔÁÈÒÏו  ‡„·Ú È„ ‡Ók ÔB‰˙È ‡¯n‚Â¿««¿»»¿¿»ƒ¬«¿»¿ƒ…
‡iL ‡i¯·‚ ÈÂ¯˜ Ïk ¯Ób ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ«¿»¿∆¿««»ƒ¿≈À¿«»¿«»

:‡ÏÙËÂ¿«¿»

˜¯iÂ‡ז  È„ÚÂ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ:‡Ï ‡fa ¿»¿ƒ»«¬ƒƒ¿«»«»»»»

dxezd lr `xfr oa`

bBÏ ¯È‡L‰:עבר ּפעל והּוא מּיׂשראל. אחד ּכל .c·Bb¯‡ Ï·Á היה אדם, ׁשם ׁשהּוא אֹומר, ויׁש ידּועים. ארמית, המתרּגם ּדברי . ƒ¿ƒְְִִֵֶַָָָָָֹ∆∆«¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
רחֹוקה: ּבדר ידּוּבקּו, ּורגבים מּגזרת והּוא נֹוסף. האל''ף ּכי אֹומר, ויׁש החבל. זה אביו מירּוׁשת ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבחלקֹו



מט mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyiy meil inei xeriy

ß a`Îmgpn 'd iyiy mei ß

(àì)éðôì úz éúlçä äàø éìà ýåýé øîàiåE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´§¨¤½
:Böøà-úà úLøì Lø ìçä Böøà-úàå ïçéñ-úà¤¦−Ÿ§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤¤©§«

i"yx£EÈÙÏ ˙z È˙lÁ‰∑צּוארֹו על והדריכֹו מׁשה, ׁשל רגליו ּתחת מעלה ׁשל אמֹורּיים ׁשל ׂשר עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכפה אבןאבןאבןאבן «ƒ…ƒ≈¿»∆ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

(áì)äîçìnì Bnò-ìëå àeä eðúàø÷ì ïçéñ àöiå©¥¥Á¦¸Ÿ¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈
:äöäé̈«§¨

i"yx£ÔÁÈÒ ‡ˆiÂ∑ לעזר עֹוג ּבׁשביל ׁשלח לזה לא זה צריכין היּו ׁשּלא ללּמד .לֹו, «≈≈ƒ…ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

(âì)på eðéðôì eðéäìà ýåýé eäðziååéða-úàå Búà C ©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®©©¬Ÿ²§¤¨−̈
:Bnò-ìk-úàå§¤¨©«

i"yx£ÂÈaŒ˙‡Â∑ּכמֹותֹו ּגּבֹור ּבן לֹו ׁשהיה ּכתיב, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבנֹו אבןאבןאבןאבן ¿∆»»ְְְִִֵֶָָ

(ãì)-ìk-úà íøçpå àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ¤¨
:ãéøN eðøàLä àì óhäå íéLpäå íúî øéò¦´§¦½§©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§¨¦«

i"yx£Ì˙Ó∑.איׁשאנׁשים ּובֹוזזים עליהם, חביבה ׁשהיתה ּבּזה, לׁשֹון לנּו", "ּבזזנּו נאמר: סיחֹון ּבבּזת ¿ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּובגדים, ּבהמה ּומׁשליכין ּומקרעין ּבעיניהם ּבזּויה והיתה ּומלאים, ׂשבעים היּו ּכבר עֹוג לבּזת ּוכׁשּבאּו ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלֹו,

ּבפרׁשת ּבּספרי נדרׁש ּכ ּבּזיֹון, לׁשֹון לנּו", "ּבּזֹונּו נאמר: לכ וזהב, ּכסף אם ּכי נטלּו כה)ולא "וּיׁשב (במדבר ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּבּׁשּטים" עזרא עזרא עזרא עזרא .יׂשראל אבןאבןאבןאבן ְִִִֵַָ

(äì)øLà íéøòä ììLe eðì eðææa äîäaä ÷ø©¬©§¥−̈¨©§́¨®§©¬¤«¨¦−£¤¬
:eðãëì̈¨«§

(åì)øLà øéòäå ïðøà ìçð-úôN-ìò øLà øòøòî¥«£Ÿ¥¿£¤Á©§©©̧©©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³
aäáâN øLà äéø÷ äúéä àì ãòìbä-ãòå ìçp ©©̧©Æ§©©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬¨«§−̈

:eðéðôì eðéäìà ýåýé ïúð ìkä-úà epnî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦¤®¤©¾Ÿ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥«

(æì)÷aé ìçð ãé-ìk záø÷ àì ïBnò-éða õøà-ìà ÷ø©²¤¤¬¤§¥«©−´Ÿ¨¨®§¨¨©º©³©©ŸÆ
:eðéäìà ýåýé äeö-øLà ìëå øää éøòå§¨¥´¨½̈§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£˜aÈ ÏÁ „ÈŒÏk∑ אצל יּבק ּכל ‰'.נחל ‰eˆŒ¯L‡ ÏÎÂ∑הּנחנּו לכּבׁש, עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּלא אבןאבןאבןאבן »««««…ֵֶַַַָֹ¿…¬∆ƒ»ְְִִֶַֹֹ

È˙לא  CÓ„˜ ¯ÒÓÓÏ È˙È¯L ÈÊÁ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¬≈»≈ƒ¿ƒ¿«√»»»
˙È ˙¯ÈÓÏ d˙eÎ¯˙Ï È¯L dÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÁÈÒƒ…¿»«¿≈¿≈¿»»≈¿≈«»

:dÚ¯‡«¿≈

dnÚלב  ÏÎÂ ‡e‰ ‡˙eÓc˜Ï ÔÁÈÒ ˜Ùe¿«ƒ…¿«»»»¿»«≈
:ı‰ÈÏ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»¿»«

ÈÂ˙לג  d˙È ‡ÁÓe ‡Ó„˜ ‡‰Ï‡ ÈÈ d¯ÒÓe»¿≈¿»¡»»»√»»»¿≈»»≈¿»
:dnÚ Ïk ˙ÈÂ È‰Ba¿ƒ¿»»«≈

‰‰È‡לד  ‡cÚa È‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡L·Îe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»«ƒ
‡ÏÙËÂ ‡iLe ‡i¯·‚ ÈÂ¯˜ Ïk ˙È ‡¯n‚Â¿««¿»»»ƒ¿≈À¿«»¿«»¿«¿»

:·ÊLÓ ‡¯‡L‡ ‡Ï»«¿«¿»¿≈≈

Ècלה  ‡iÂ¯˜ È„ÚÂ ‡Ï ‡fa ‡¯ÈÚa „BÁÏ¿¿ƒ»«»»»»«¬ƒƒ¿«»ƒ
:‡L·Î¿«¿»

z¯˜Â‡לו  Ô¯‡„ ‡ÏÁ ÛÈk ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ«≈«¬»¿«¿…¿«¿»
Èc ‡z¯˜ ˙Â‰ ‡Ï „ÚÏb „ÚÂ ‡ÏÁ· È„ƒ¿«¬»¿«ƒ¿»»¬««¿»ƒ
‡‰Ï‡ ÈÈ ¯ÒÓ ‡Ïk ˙È ‡pÓ ˙Ù˜¿̇≈«ƒ»»»…»¿«¿»¡»»»

:‡Ó„√̃»»»

Ïkלז  ‡z·¯˜ ‡Ï ÔBnÚ È· ‡Ú¯‡Ï „BÁÏ¿¿«¿»¿≈«»»∆¿»»
„ÈwÙ Èc ÏÎÂ ‡¯eË ÈÂ¯˜Â ‡˜·eÈ ‡ÏÁ ÛÈk≈«¬»¿»¿ƒ¿≈»¿…ƒ«ƒ

:‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»

dxezd lr `xfr oa`

`lÈ˙lÁ‰ ּבעבּור הּבנין, ה''א ּבפתחּות . «ƒ…ƒְְְֲִֵַַַָ
ּבצדק: העירֹותיהּו וכן הּגרֹון. ְְֲִִֵֶֶַָאֹות

blCpÂ:הּׁשרׁש נּו''ן חסר . ««ֵֶַָֹ

clÌ˙Ó:אדם ּבני . ¿ƒְֵָָ
el‰·‚N:לבּדֹו ה' ונׂשּגב מּגזרת . »¿»ְְְְִִִַַָ
flÔBnÚ Èa ı¯‡ Ï‡ ּבידם הּיֹום ׁשהיא . ∆∆∆¿≈«ְִֶַָָ

ּפירׁשּתיו: Ïkּכאׁשר z·¯˜ ‡Ï„È.מקֹום . ְֲִֵֶַַ…»»¿»»«ָ
הּירּדן: יד ְְֵַַַּכמֹו,

mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyiy meil inei xeriy

â(à)ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc ìòpå ïôpå©¥´¤©©½©¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧
:éòøãà äîçìnì Bnò-ìëå àeä eðúàø÷ì¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

i"yx£ÏÚpÂ ÔÙpÂ∑ עלּיה הּוא צפֹון צד .ּכל «≈∆«««ֲִַָָָ

(á)ézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦
øLàk Bl úéNòå Böøà-úàå Bnò-ìk-úàå BúàŸ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´
:ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNò̈¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«

i"yx£B˙‡ ‡¯ÈzŒÏ‡∑ זכּות לֹו ּתעמד ׁשּלא מׁשה היה מתירא אּלא אֹותֹו", ּתירא "אל לֹומר הצר לא ּובסיחֹון «ƒ»…ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֻ
ׁשּנאמר לאברהם, יד)ׁשּׁשּמׁש עֹוג (בראשית והּוא הּפליט", "וּיבא :. ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

(â)ïLaä-Cìî âBò-úà íb eðãéa eðéäìà ýåýé ïziå©¦¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥¹§¨¥À©²¤¬¤«¤©¨−̈
Bì-øéàLä ézìa-ãò eäkpå Bnò-ìk-úàå§¤¨©®©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−

:ãéøN עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¦«

(ã)äéø÷ äúéä àì àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈
ábøà ìáç-ìk øéò íéML ízàî eðç÷ì-àì øLà£¤¬«Ÿ¨©−§¥«¦¨®¦¦¬¦Æ¨¤´¤©§½Ÿ

:ïLaa âBò úëìîî©§¤¬¤−©¨¨«
i"yx£·b¯‡ Ï·Á∑ לפלטין קֹורא אסּתר ּבמגּלת ירּוׁשלמי ּתרּגּום וראיתי טרכֹונא', ּפל 'ּבית מתרּגמינן: ∆∆«¿…ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

הּפרכיא, ארּגב, חבל למדּתי הארּגב"'טרכֹונין'. "את וכן ׁשמּה, על  נקראת ׁשהּמלכּות ּכלֹומר  ,מל היכל  ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
היכל אצל ׁשם ּדמלכים, נקראת ׁשּכ למדּתי מנחם, ּבן לפקחיה רמליהּו ּבן ּפקח הרגֹו מל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .ההּפרכיא  אבןאבןאבןאבן ְְִַַָ

(ä)íéúìc ääáâ äîBç úøöa íéøò älà-ìk̈¥¹¤¨¦¯§ª²Ÿ¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦
:ãàî äaøä éæøtä éøòî ãáì çéøáe§¦®©§©²¥«¨¥¬©§¨¦−©§¥¬§«Ÿ

i"yx£ÈÊ¯t‰ È¯ÚÓ∑וכן חֹומה, ּבלא ּופתּוחֹות ב)ּפרזֹות ירּוׁשלים"(זכריה ּתׁשב ."ּפרזֹות ≈»≈«¿»ƒְְְְְְִֵֵֵַָָָָֹ

(å)ïBaLç Cìî ïçéñì eðéNò øLàk íúBà íøçpå©©«£¥´½̈©«£¤´¨¦½§¦−Ÿ¤´¤¤§®
:óhäå íéLpä íúî øéò-ìk íøçä©«£¥Æ¨¦´§¦½©¨¦−§©¨«

i"yx£Ì¯Á‰∑ וכּלֹות הל הוה, .לׁשֹון «¬≈ְְֶַָֹֹ

(æ):eðì eðBfa íéøòä ììLe äîäaä-ìëå§¨©§¥¨²§©¬¤«¨¦−©¬¨«

BÚ‚א  ˜Ùe Ô˙Óc Á¯‡ ‡˜ÏÒe ‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈»¿∆¿»…«¿«¿»¿«
dnÚ ÏÎÂ ‡e‰ ‡˙eÓc˜Ï Ô˙Óc ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿«»»»¿»«≈

:ÈÚ¯„‡ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»∆¿∆ƒ

·C„Èב  È¯‡ d˙È ÏÁ„˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ»ƒ¿«»≈¬≈ƒ»
„aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ¿»ƒ»≈¿»»«≈¿»«¿≈¿«¿∆
‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒÏ ‡z„·Ú È„ ‡Ók dÏ≈¿»ƒ¬«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»

:ÔBaLÁa ·˙È Ècƒ»≈¿∆¿

kÏÓ‡ג  ‚BÚ ˙È Û‡ ‡„Èa ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯ÒÓe¿«¿»¡»»»ƒ»»«»«¿»
‡Ïc „Ú È‰BpÁÓe dnÚ Ïk ˙ÈÂ Ô˙Ó„¿«¿»¿»»«≈¿ƒƒ«¿»

:·ÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ƒ¿»«≈¿≈≈

Ï‡ד  ‡È‰‰ ‡cÚa È‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡L·Îe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»«ƒ»
ÔÈÂ¯˜ ÔÈzL ÔB‰pÓ ‡·Ò ‡Ï Èc ‡z¯˜ ˙Â‰¬««¿»ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ‡BÎ¯Ë CÏt ˙Èa Ïk»≈»»¿»»«¿¿»»¿

:Ô˙Óa¿«¿»

¯Ìה  ¯eL ÔÙwÓ ÔÎÈ¯k ÔÈÂ¯˜ ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»»
ÈbÒ ‡iÁˆt ÈÂ¯wÓ ¯a ÔÈ¯aÚÂ ÔÈLc Ô‰ÏÈcƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ¿≈«¿«»«ƒ

:‡„ÁÏ«¬»

ÔÁÈÒÏו  ‡„·Ú È„ ‡Ók ÔB‰˙È ‡¯n‚Â¿««¿»»¿¿»ƒ¬«¿»¿ƒ…
‡iL ‡i¯·‚ ÈÂ¯˜ Ïk ¯Ób ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ«¿»¿∆¿««»ƒ¿≈À¿«»¿«»

:‡ÏÙËÂ¿«¿»

˜¯iÂ‡ז  È„ÚÂ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ:‡Ï ‡fa ¿»¿ƒ»«¬ƒƒ¿«»«»»»»

dxezd lr `xfr oa`

bBÏ ¯È‡L‰:עבר ּפעל והּוא מּיׂשראל. אחד ּכל .c·Bb¯‡ Ï·Á היה אדם, ׁשם ׁשהּוא אֹומר, ויׁש ידּועים. ארמית, המתרּגם ּדברי . ƒ¿ƒְְִִֵֶַָָָָָֹ∆∆«¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
רחֹוקה: ּבדר ידּוּבקּו, ּורגבים מּגזרת והּוא נֹוסף. האל''ף ּכי אֹומר, ויׁש החבל. זה אביו מירּוׁשת ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבחלקֹו



mixacנ zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyiy meil inei xeriy

(ç)éëìî éðL ãiî õøàä-úà àåää úòa çwpå©¦©º¨¥³©¦Æ¤¨½̈¤¦©À§¥Æ©§¥´
øä-ãò ïðøà ìçpî ïcøiä øáòa øLà éøîàä̈«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦©¬©©§−Ÿ©©¬

:ïBîøç¤§«
i"yx£„iÓ∑ מרׁשּות. ƒ«ְֵ

(è)Bì-eàø÷é éøîàäå ïéøN ïBîøçì eàø÷é íéðãéö¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½¦§§−
:øéðN§¦«

i"yx£'B‚Â ÔBÓ¯ÁÏ e‡¯˜È ÌÈ„ˆ∑ ארּבעה לֹו הרי חרמֹון", הּוא ׂשיאן "ועדֿהר אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום ƒ…ƒƒ¿¿¿∆¿¿ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
אֹומרת  זֹו :ּבכ מתּפארֹות מלכּיֹות ארּבעה ׁשהיּו יׂשראל, ארץ ׁשבח להּגיד לּכתב? הצרכּו למה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻׁשמֹות,

יּקרא  ׁשמי על אֹומרת וזֹו י ּקרא, ׁשמי ּכנען ∑ÈN¯.על ּובלׁשֹון אׁשּכנז ּבלׁשֹון ׁשלג .הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ¿ƒְְְְְִִֶֶַַַַ

(é)ìk|-ãò ïLaä-ìëå ãòìbä-ìëå øLénä éøò ´Ÿ¨¥´©¦ÀŸ§¨©¦§¨Æ§¨©¨½̈©
ïLaa âBò úëìîî éøò éòøãàå äëìñ: ©§−̈§¤§¤®¦¨¥²©§¤¬¤−©¨¨«

(àé)íéàôøä øúiî øàLð ïLaä Cìî âBò-÷ø ék¦´©º¤´¤©¨À̈¦§©»¦¤¤́¨«§¨¦¼
ïBnò éða úaøa àåä äìä ìæøa Nøò BNøò äpä¦¥³©§Æ¤´¤©§¤½£´Ÿ¦½§©©−§¥´©®
-únàa daçø úBnà òaøàå dkøà úBnà òLz¥¯©©´¨§À̈§©§©¬©²¨§−̈§©©

:Léà¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯‰ ¯˙iÓ∑ׁשּנאמר הּמלחמה, מן ּפלט והּוא קרנים, ּבעׁשּתרֹות וחבריו אמרפל יד)ׁשהרג ּו :(בראשית ƒ∆∆»¿»ƒְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

עֹוג  זהּו הּפליט", .עֹוג ּבאּמת ∑LÈ‡Œ˙n‡a."וּיבא ִֶַַָָֹ¿««ƒְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr fi zxaeg zeniyx)

עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבניניניני ּבּבּבּבררררּבּבּבּבתתתת היאהיאהיאהיא הלאהלאהלאהלא ּבּבּבּברזלרזלרזלרזל,,,, ערערערערׂשׂשׂשׂש ערערערערׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹו יא)ההההּנּנּנּנהההה קטןקטןקטןקטן(ג, ׁשׁשׁשׁשלללל עריסהעריסהעריסהעריסה הּבׁשן'(רשב"ם)ערערערערׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹו:::: מל 'עֹוג ׁשל ׁשּטתֹו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבני  רּבת - הּבירה ּבעיר עם, ּברב זֹו ׁשּטה ּופרסם הפיץ והּוא ּברזל'. 'ערׂש הּגּוף, ּבריאּות הּוא העּקר קטּנים ׁשּבחּנּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהיא,
הּבן  יחטא לא לּמה הכי, ּבלאו ּכי ואמּונה, רּוחנּיּות על מבּססת להיֹות חּייבת הּגּוף ּבריאּות ׁשּגם היא , האמת א ְְְְֱֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻעּמֹון.
ׁשהרי  נס, ּבדר לא הּטבע, ּבדר היתה עֹוג ּומּפלת הּגּוף. ּבבריאּות ּגם ּדבר, ׁשל ּבסֹופֹו ׁשּיפּגע, ּדבר מֹותרֹות, אחרי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹוירּדף

ּבקרסּליו ּבחרב והּכהּו קפץ רּבנּו חקת)מׁשה פרשת סוף ונּצחֹון (רש"י - הּגּוף ּבריאּות ּגם :ל לֹומר טבעית. ּפעּלה ׁשהיא , ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻֻ
ּבאלקים. ׁשלמה אמּונה ידי על הּבאה הּנפׁש, ּבבריאּות ּתלּויה - עזרא עזרא עזרא עזרא ּגׁשמי אבןאבןאבןאבן ְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

(áé)øòøòî àåää úòa eðLøé úàfä õøàä-úàå§¤¨¨¯¤©²Ÿ¨©−§¨¥´©¦®¥«£Ÿ¥º
ézúð åéøòå ãòìbä-øä éöçå ïðøà ìçð-ìò-øLà£¤©©´©©§ÀŸ©«£¦³©©¦§¨Æ§¨½̈¨©¾¦

:éãbìå éðáeàøì̈«¥¦−§©¨¦«
i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa eL¯È ˙‡f‰ ı¯‡‰Œ˙‡Â∑:למעלה חרמֹון"האמּורה הר ועד ארנן Ú¯ÚÓ¯."מּנחל ¿∆»»∆«…»«¿»≈«ƒְְְְְֲִֶַַַַַַָָָֹ≈¬…≈

Ô¯‡ ÏÁŒÏÚŒ¯L‡∑ לענין אבל ולּגדי", לראּובני "נתּתי על לסֹופֹו, אּלא מקרא ׁשל לראׁשֹו מחּבר אינֹו ¬∆««««¿…ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
היה  חרמֹון הר עד .ירּׁשה ְְֶַַָָָֻ

iÓ„‡ח  ‡Ú¯‡ ˙È ‡È‰‰ ‡cÚa ‡·Òe¿ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ»«¿»ƒ»»
‡c¯È„ ‡¯·Úa Èc ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ ÔÈ¯z¿≈«¿≈¡…»»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»

:ÔBÓ¯Á„ ‡¯eË „Ú Ô¯‡„ ‡ÏÁpÓƒ«¬»¿«¿…«»¿∆¿

˜¯‡Ôט  È‡¯Ó‡Â ÔÈ¯Ò ÔBÓ¯ÁÏ Ô‡¯˜ È‡„Èƒ̂…»≈¿»¿∆¿ƒ¿…∆¡…»≈¿»
:‡bÏz ¯eË dÏ≈«¿»

Ú„י  Ô˙Óc ÏÎÂ „ÚÏb ÏÎÂ ‡¯LÈÓ ÈÂ¯˜ Ïk…ƒ¿≈≈¿»¿»ƒ¿»¿»¿«¿»«
:Ô˙Óa ‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ÈÂ¯˜ ÈÚ¯„‡Â ‰ÎÏÒ«¿»¿∆¿∆ƒƒ¿≈«¿¿»»¿¿«¿»

‡zL‡¯יא  Ô˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚ „BÁÏ È¯‡¬≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿»«
‡ÏÊ¯Ù„ ‡Ò¯Ú dÒ¯Ú ‡‰ ‡i¯ab ¯‡MÓƒ¿»ƒ»«»»«¿≈«¿»¿«¿¿»
dk¯‡ ÔÈn‡ ÚLz ÔBnÚ Èa ˙a¯a ‡È‰ ‡Ï‰¬»ƒ¿««¿≈«¿««ƒ»¿«

:CÏÓ ˙n‡a dÈ˙t ÔÈn‡ Úa¯‡Â¿«¿««ƒ¿»«¿««¿«

‰‰È‡יב  ‡cÚa ‡˙È¯È ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»»»¿ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ
‡¯eË ˙ebÏÙe Ô¯‡„ ‡ÏÁ ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ««¬»¿«¿…«¿»
Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ˙È·‰È È‰BÂ¯˜Â „ÚÏ‚„¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈

:„‚„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»¿»

dxezd lr `xfr oa`

`iLÈ‡ ˙n‡a אדם ּבצלם יהיה ׁשּלא ועֹוד, ללּמד. הּכתּוב ּבא מה ּכי ּבאּמתֹו, להיֹות יּתכן ולא ּכפּול. הּוא והּנה אדם. ּכל ּבאּמת . ¿««ƒְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ְָּכלל:

mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'e ycew zayl inei xeriy

(âé)ézúð âBò úëìîî ïLaä-ìëå ãòìbä øúéå§¤̧¤©¦§¨³§¨©¨¨Æ©§¤¤́½¨©¾¦
ïLaä-ìëì ábøàä ìáç ìk äMðîä èáL éöçì©«£¦−¥´¤©«§©¤®´Ÿ¤³¤¨«©§ŸÆ§¨©¨½̈

:íéàôø õøà àøwé àeää©¬¦¨¥−¤¬¤§¨¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯ ı¯‡ ‡¯wÈ ‡e‰‰∑אֹותּה לאברהם היא .ׁשּנתּתי «ƒ»≈∆∆¿»ƒְְִִֶַַָָָָ

(ãé)-ãò ábøà ìáç-ìk-úà ç÷ì äMðî-ïa øéàé̈¦´¤§©¤À¨©Æ¤¨¤´¤©§½Ÿ©
BîL-ìò íúà àø÷iå éúëònäå éøeLbä ìeáb§¬©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨ÁŸ¨̧©§³

:äfä íBiä ãò øéàé úeç ïLaä-úà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤©¨¨Æ©´Ÿ¨¦½©−©¬©¤«

ß a`Îmgpn 'e ycew zay ß

(åè):ãòìbä-úà ézúð øéëîìe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨¦−¨©¬¦¤©¦§¨«

(æè)bä-ïî ézúð éãbìå éðáeàøìåïðøà ìçð-ãòå ãòì §¨«¥¦̧§©¨¦¹¨©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©©§½Ÿ
:ïBnò éða ìeáb ìçpä ÷aé ãòå ìáâe ìçpä CBz¬©©−©§ª®§©Æ©´Ÿ©©½©§−§¥¬©«

i"yx£Ï·‚e ÏÁp‰ CBz∑,לׂשפתֹו מעבר ועד הּנחל מּכאן ּכל ויֹותר ּבכלל ועד עד עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכלֹומר אבןאבןאבןאבן «««¿Àְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

(æé)äáøòä íé ãòå úøpkî ìáâe ïcøiäå äáøòäå§¨«£¨−̈§©©§¥´§ª®¦¦¤À¤§©̧¨³¨«£¨¨Æ
:äçøæî äbñtä úcLà úçz çìnä íé̈´©¤½©©²©©§¬Ÿ©¦§−̈¦§¨«¨

i"yx£˙¯pkÓ∑,היה הּמערבי הּירּדן הּירּדן מעבר רחב ּבגֹורלם ונפל הּמזרחי, הּירּדן מעבר ּגד ּבני ונחלת ƒƒ∆∆ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
לֹו ּומעבר הּירּדן ּוגבל", "והּירּדן ׁשּנאמר: וזהּו ּכּנרת, עד לׂשפתֹו, מעבר ועֹוד .ּכנגּדם. ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻ

(çé)íëéäìà ýåýé øîàì àåää úòa íëúà åöàå̈«£©´¤§¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À
íéöeìç dzLøì úàfä õøàä-úà íëì ïúð̈©̧¨¤¹¤¨¨³¤©ŸÆ§¦§½̈£¦´

:ìéç-éða-ìk ìàøNé-éða íëéçà éðôì eøáòz©«©§À¦§¥²£¥¤¬§¥«¦§¨¥−¨§¥¨«¦
i"yx£ÌÎ˙‡ Âˆ‡Â∑ וגד ראּובן מדּבר לבני ‡ÌÎÈÁ.היה ÈÙÏ∑,לּמלחמה יׂשראל לפני הֹולכים היּו הם »¬«∆¿∆ְְְְִֵֵֵַָָָƒ¿≈¬≈∆ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָ

ׁשּנאמר לפניהם, נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים, ׁשהיּו לג)לפי קדקד":(דברים אף זרֹוע ."וטרף ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(2321 'nr c n"cyz zeiecreezd ± n"cyz mixac t"y zgiy)

אחיכםאחיכםאחיכםאחיכם לפנילפנילפנילפני ּתּתּתּתעברעברעברעברּוּוּוּו יח)חלחלחלחלּוּוּוּוציםציםציםצים קדקדקדקדקדקדקדקד(ג, אףאףאףאף זרזרזרזרֹוֹוֹוֹועעעע וטרףוטרףוטרףוטרף ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמראמראמראמר .... .... .... ּגּגּגּגּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוריםריםריםרים לעסק (רש"י)ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו חּייב יהּודי ּכל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְֲִַַָָֹֹֹ
להתּגּבר  ׁשּיׁש מניעֹות סּוגי ׁשני וקּיימים יׂשראל'. 'ארץ מּמּנּו ולעׂשֹות ּבעֹולם' 'חלקו את לכּבׁש עליו – הארץ' ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּב'כיּבּוׁש

ּגׁשמית,קדקד קדקד קדקד קדקד עליהם: מניעה על רֹומז ּוזרֹוע זֹו. מלחמה ללחם ּבכחֹו ׁשאין לאדם לֹו ׁשּנדמה ׂשכלית, מניעה על רֹומז ְְְְֲֵֶָָָָֹֹ ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים והיּו זה. ּבכּבּוׁש לעסק ּכדי הּגׁשמּיים עניניו על לוּתר לֹו אחת אחת אחת אחת ּׁשּקׁשה כ)ּבּבּבּבממממּכּכּכּכהההה לג, ברכה ,(רש"י ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

„BÚ‚יג  ‡˙ÂkÏÓ Ô˙Óc ÏÎÂ „ÚÏb ¯‡Le¿»ƒ¿»¿»¿«¿»«¿¿»»¿
CÏt ˙Èa Ïk ‰MÓ„ ‡Ë·L ˙e‚lÙÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿«∆…≈»«
‡Ú¯‡ È¯˜˙Ó ‡e‰‰ Ô˙Ó ÏÎÏ ‡BÎ¯Ë¿»»¿»«¿»«ƒ¿¿≈«¿»

:‡i¯a‚ƒ»«»

CÏtיד  ˙Èa Ïk ˙È ·ÈÒ ‰MÓ ¯a ¯È‡È»ƒ«¿«∆¿ƒ»»≈»«
‡¯˜e ÒB¯È˜Ù‡Â ‰‡¯eLb ÌeÁz „Ú ‡BÎ¯Ë¿»»«¿¿»»¿«¿≈¿»
„Ú ¯È‡È È¯Ùk Ô˙Ó ˙È dÓL ÏÚ ÔB‰˙È»¿«¿≈»«¿»«¿»≈»ƒ«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

ÚÏb„:טו  ˙È ˙È·‰È ¯ÈÎÓÏe¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»

È·‰È˙טז  „‚„ ‡Ë·LÏe Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»¿»ƒ
ÌeÁ˙e ‡ÏÁ Bb Ô¯‡„ ‡ÏÁ „ÚÂ „ÚÏb ÔÓƒƒ¿»¿««¬»¿«¿…«¬»¿

:ÔBnÚ Èa ÌeÁz ‡ÏÁ„ ‡˜·eÈ „ÚÂ¿«¿»¿«¬»¿¿≈«

ÚÂ„יז  ¯ÒBbÓ dÓeÁ˙e ‡c¯ÈÂ ‡¯LÈÓe≈¿»¿«¿¿»¿≈ƒ≈«¿«
CtLÓ ˙BÁz ‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ‡¯LÈÓ„ ‡nÈ«»¿≈¿»«»¿ƒ¿»¿«¿«

:‡ÁÈ„Ó ‡˙Ó¯Ó¿»»»«ƒ¿»

ÈÈיח  ¯ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎ˙È ˙È„wÙe«≈ƒ»¿¿ƒ»»«ƒ¿≈»¿»
d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿«¿»«¿»»»¿≈¿«
Ïk Ï‡¯NÈ Èa ÔBÎÈÁ‡ Ì„˜ Ôe¯aÚz ÔÈÊ¯ÊÓ¿»¿ƒ«¿¿√»¬≈¿≈ƒ¿»≈»

:‡ÏÈÁ ÈÊ¯ÊÓ¿»¿≈≈»

dxezd lr `xfr oa`

ci‰MÓ Ôa ¯È‡È מּבני ׁשהּוא ּפירׁשּתיו È˙ÎÚn‰Âיהּודה:. È¯eLb‰:ּגֹוים ׁשני .eh¯ÈÎÓÏe:מפֹורׁש .fhÏe·‚e ÏÁp‰ CBz.ׁשּלֹו . »ƒ∆¿«∆ְְְִִֵֵֶַָ«¿ƒ¿««¬»ƒְִֵ¿»ƒְָ«««¿ֶ
ּוגבּול: והּירּדן ְְְְֵֵַַוכן



ני mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyiy meil inei xeriy

(ç)éëìî éðL ãiî õøàä-úà àåää úòa çwpå©¦©º¨¥³©¦Æ¤¨½̈¤¦©À§¥Æ©§¥´
øä-ãò ïðøà ìçpî ïcøiä øáòa øLà éøîàä̈«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦©¬©©§−Ÿ©©¬

:ïBîøç¤§«
i"yx£„iÓ∑ מרׁשּות. ƒ«ְֵ

(è)Bì-eàø÷é éøîàäå ïéøN ïBîøçì eàø÷é íéðãéö¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½¦§§−
:øéðN§¦«

i"yx£'B‚Â ÔBÓ¯ÁÏ e‡¯˜È ÌÈ„ˆ∑ ארּבעה לֹו הרי חרמֹון", הּוא ׂשיאן "ועדֿהר אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום ƒ…ƒƒ¿¿¿∆¿¿ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
אֹומרת  זֹו :ּבכ מתּפארֹות מלכּיֹות ארּבעה ׁשהיּו יׂשראל, ארץ ׁשבח להּגיד לּכתב? הצרכּו למה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻׁשמֹות,

יּקרא  ׁשמי על אֹומרת וזֹו י ּקרא, ׁשמי ּכנען ∑ÈN¯.על ּובלׁשֹון אׁשּכנז ּבלׁשֹון ׁשלג .הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ¿ƒְְְְְִִֶֶַַַַ

(é)ìk|-ãò ïLaä-ìëå ãòìbä-ìëå øLénä éøò ´Ÿ¨¥´©¦ÀŸ§¨©¦§¨Æ§¨©¨½̈©
ïLaa âBò úëìîî éøò éòøãàå äëìñ: ©§−̈§¤§¤®¦¨¥²©§¤¬¤−©¨¨«

(àé)íéàôøä øúiî øàLð ïLaä Cìî âBò-÷ø ék¦´©º¤´¤©¨À̈¦§©»¦¤¤́¨«§¨¦¼
ïBnò éða úaøa àåä äìä ìæøa Nøò BNøò äpä¦¥³©§Æ¤´¤©§¤½£´Ÿ¦½§©©−§¥´©®
-únàa daçø úBnà òaøàå dkøà úBnà òLz¥¯©©´¨§À̈§©§©¬©²¨§−̈§©©

:Léà¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯‰ ¯˙iÓ∑ׁשּנאמר הּמלחמה, מן ּפלט והּוא קרנים, ּבעׁשּתרֹות וחבריו אמרפל יד)ׁשהרג ּו :(בראשית ƒ∆∆»¿»ƒְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

עֹוג  זהּו הּפליט", .עֹוג ּבאּמת ∑LÈ‡Œ˙n‡a."וּיבא ִֶַַָָֹ¿««ƒְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr fi zxaeg zeniyx)

עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבניניניני ּבּבּבּבררררּבּבּבּבתתתת היאהיאהיאהיא הלאהלאהלאהלא ּבּבּבּברזלרזלרזלרזל,,,, ערערערערׂשׂשׂשׂש ערערערערׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹו יא)ההההּנּנּנּנהההה קטןקטןקטןקטן(ג, ׁשׁשׁשׁשלללל עריסהעריסהעריסהעריסה הּבׁשן'(רשב"ם)ערערערערׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹו:::: מל 'עֹוג ׁשל ׁשּטתֹו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבני  רּבת - הּבירה ּבעיר עם, ּברב זֹו ׁשּטה ּופרסם הפיץ והּוא ּברזל'. 'ערׂש הּגּוף, ּבריאּות הּוא העּקר קטּנים ׁשּבחּנּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהיא,
הּבן  יחטא לא לּמה הכי, ּבלאו ּכי ואמּונה, רּוחנּיּות על מבּססת להיֹות חּייבת הּגּוף ּבריאּות ׁשּגם היא , האמת א ְְְְֱֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻעּמֹון.
ׁשהרי  נס, ּבדר לא הּטבע, ּבדר היתה עֹוג ּומּפלת הּגּוף. ּבבריאּות ּגם ּדבר, ׁשל ּבסֹופֹו ׁשּיפּגע, ּדבר מֹותרֹות, אחרי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹוירּדף

ּבקרסּליו ּבחרב והּכהּו קפץ רּבנּו חקת)מׁשה פרשת סוף ונּצחֹון (רש"י - הּגּוף ּבריאּות ּגם :ל לֹומר טבעית. ּפעּלה ׁשהיא , ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻֻ
ּבאלקים. ׁשלמה אמּונה ידי על הּבאה הּנפׁש, ּבבריאּות ּתלּויה - עזרא עזרא עזרא עזרא ּגׁשמי אבןאבןאבןאבן ְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

(áé)øòøòî àåää úòa eðLøé úàfä õøàä-úàå§¤¨¨¯¤©²Ÿ¨©−§¨¥´©¦®¥«£Ÿ¥º
ézúð åéøòå ãòìbä-øä éöçå ïðøà ìçð-ìò-øLà£¤©©´©©§ÀŸ©«£¦³©©¦§¨Æ§¨½̈¨©¾¦

:éãbìå éðáeàøì̈«¥¦−§©¨¦«
i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa eL¯È ˙‡f‰ ı¯‡‰Œ˙‡Â∑:למעלה חרמֹון"האמּורה הר ועד ארנן Ú¯ÚÓ¯."מּנחל ¿∆»»∆«…»«¿»≈«ƒְְְְְֲִֶַַַַַַָָָֹ≈¬…≈

Ô¯‡ ÏÁŒÏÚŒ¯L‡∑ לענין אבל ולּגדי", לראּובני "נתּתי על לסֹופֹו, אּלא מקרא ׁשל לראׁשֹו מחּבר אינֹו ¬∆««««¿…ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
היה  חרמֹון הר עד .ירּׁשה ְְֶַַָָָֻ

iÓ„‡ח  ‡Ú¯‡ ˙È ‡È‰‰ ‡cÚa ‡·Òe¿ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ»«¿»ƒ»»
‡c¯È„ ‡¯·Úa Èc ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ ÔÈ¯z¿≈«¿≈¡…»»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»

:ÔBÓ¯Á„ ‡¯eË „Ú Ô¯‡„ ‡ÏÁpÓƒ«¬»¿«¿…«»¿∆¿

˜¯‡Ôט  È‡¯Ó‡Â ÔÈ¯Ò ÔBÓ¯ÁÏ Ô‡¯˜ È‡„Èƒ̂…»≈¿»¿∆¿ƒ¿…∆¡…»≈¿»
:‡bÏz ¯eË dÏ≈«¿»

Ú„י  Ô˙Óc ÏÎÂ „ÚÏb ÏÎÂ ‡¯LÈÓ ÈÂ¯˜ Ïk…ƒ¿≈≈¿»¿»ƒ¿»¿»¿«¿»«
:Ô˙Óa ‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ÈÂ¯˜ ÈÚ¯„‡Â ‰ÎÏÒ«¿»¿∆¿∆ƒƒ¿≈«¿¿»»¿¿«¿»

‡zL‡¯יא  Ô˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚ „BÁÏ È¯‡¬≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿»«
‡ÏÊ¯Ù„ ‡Ò¯Ú dÒ¯Ú ‡‰ ‡i¯ab ¯‡MÓƒ¿»ƒ»«»»«¿≈«¿»¿«¿¿»
dk¯‡ ÔÈn‡ ÚLz ÔBnÚ Èa ˙a¯a ‡È‰ ‡Ï‰¬»ƒ¿««¿≈«¿««ƒ»¿«

:CÏÓ ˙n‡a dÈ˙t ÔÈn‡ Úa¯‡Â¿«¿««ƒ¿»«¿««¿«

‰‰È‡יב  ‡cÚa ‡˙È¯È ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»»»¿ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ
‡¯eË ˙ebÏÙe Ô¯‡„ ‡ÏÁ ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ««¬»¿«¿…«¿»
Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ˙È·‰È È‰BÂ¯˜Â „ÚÏ‚„¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈

:„‚„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»¿»

dxezd lr `xfr oa`

`iLÈ‡ ˙n‡a אדם ּבצלם יהיה ׁשּלא ועֹוד, ללּמד. הּכתּוב ּבא מה ּכי ּבאּמתֹו, להיֹות יּתכן ולא ּכפּול. הּוא והּנה אדם. ּכל ּבאּמת . ¿««ƒְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ְָּכלל:

mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'e ycew zayl inei xeriy

(âé)ézúð âBò úëìîî ïLaä-ìëå ãòìbä øúéå§¤̧¤©¦§¨³§¨©¨¨Æ©§¤¤́½¨©¾¦
ïLaä-ìëì ábøàä ìáç ìk äMðîä èáL éöçì©«£¦−¥´¤©«§©¤®´Ÿ¤³¤¨«©§ŸÆ§¨©¨½̈

:íéàôø õøà àøwé àeää©¬¦¨¥−¤¬¤§¨¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯ ı¯‡ ‡¯wÈ ‡e‰‰∑אֹותּה לאברהם היא .ׁשּנתּתי «ƒ»≈∆∆¿»ƒְְִִֶַַָָָָ

(ãé)-ãò ábøà ìáç-ìk-úà ç÷ì äMðî-ïa øéàé̈¦´¤§©¤À¨©Æ¤¨¤´¤©§½Ÿ©
BîL-ìò íúà àø÷iå éúëònäå éøeLbä ìeáb§¬©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨ÁŸ¨̧©§³

:äfä íBiä ãò øéàé úeç ïLaä-úà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤©¨¨Æ©´Ÿ¨¦½©−©¬©¤«

ß a`Îmgpn 'e ycew zay ß

(åè):ãòìbä-úà ézúð øéëîìe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨¦−¨©¬¦¤©¦§¨«

(æè)bä-ïî ézúð éãbìå éðáeàøìåïðøà ìçð-ãòå ãòì §¨«¥¦̧§©¨¦¹¨©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©©§½Ÿ
:ïBnò éða ìeáb ìçpä ÷aé ãòå ìáâe ìçpä CBz¬©©−©§ª®§©Æ©´Ÿ©©½©§−§¥¬©«

i"yx£Ï·‚e ÏÁp‰ CBz∑,לׂשפתֹו מעבר ועד הּנחל מּכאן ּכל ויֹותר ּבכלל ועד עד עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכלֹומר אבןאבןאבןאבן «««¿Àְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

(æé)äáøòä íé ãòå úøpkî ìáâe ïcøiäå äáøòäå§¨«£¨−̈§©©§¥´§ª®¦¦¤À¤§©̧¨³¨«£¨¨Æ
:äçøæî äbñtä úcLà úçz çìnä íé̈´©¤½©©²©©§¬Ÿ©¦§−̈¦§¨«¨

i"yx£˙¯pkÓ∑,היה הּמערבי הּירּדן הּירּדן מעבר רחב ּבגֹורלם ונפל הּמזרחי, הּירּדן מעבר ּגד ּבני ונחלת ƒƒ∆∆ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
לֹו ּומעבר הּירּדן ּוגבל", "והּירּדן ׁשּנאמר: וזהּו ּכּנרת, עד לׂשפתֹו, מעבר ועֹוד .ּכנגּדם. ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻ

(çé)íëéäìà ýåýé øîàì àåää úòa íëúà åöàå̈«£©´¤§¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À
íéöeìç dzLøì úàfä õøàä-úà íëì ïúð̈©̧¨¤¹¤¨¨³¤©ŸÆ§¦§½̈£¦´

:ìéç-éða-ìk ìàøNé-éða íëéçà éðôì eøáòz©«©§À¦§¥²£¥¤¬§¥«¦§¨¥−¨§¥¨«¦
i"yx£ÌÎ˙‡ Âˆ‡Â∑ וגד ראּובן מדּבר לבני ‡ÌÎÈÁ.היה ÈÙÏ∑,לּמלחמה יׂשראל לפני הֹולכים היּו הם »¬«∆¿∆ְְְְִֵֵֵַָָָƒ¿≈¬≈∆ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָ

ׁשּנאמר לפניהם, נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים, ׁשהיּו לג)לפי קדקד":(דברים אף זרֹוע ."וטרף ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(2321 'nr c n"cyz zeiecreezd ± n"cyz mixac t"y zgiy)

אחיכםאחיכםאחיכםאחיכם לפנילפנילפנילפני ּתּתּתּתעברעברעברעברּוּוּוּו יח)חלחלחלחלּוּוּוּוציםציםציםצים קדקדקדקדקדקדקדקד(ג, אףאףאףאף זרזרזרזרֹוֹוֹוֹועעעע וטרףוטרףוטרףוטרף ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמראמראמראמר .... .... .... ּגּגּגּגּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוריםריםריםרים לעסק (רש"י)ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו חּייב יהּודי ּכל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְֲִַַָָֹֹֹ
להתּגּבר  ׁשּיׁש מניעֹות סּוגי ׁשני וקּיימים יׂשראל'. 'ארץ מּמּנּו ולעׂשֹות ּבעֹולם' 'חלקו את לכּבׁש עליו – הארץ' ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּב'כיּבּוׁש

ּגׁשמית,קדקד קדקד קדקד קדקד עליהם: מניעה על רֹומז ּוזרֹוע זֹו. מלחמה ללחם ּבכחֹו ׁשאין לאדם לֹו ׁשּנדמה ׂשכלית, מניעה על רֹומז ְְְְֲֵֶָָָָֹֹ ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים והיּו זה. ּבכּבּוׁש לעסק ּכדי הּגׁשמּיים עניניו על לוּתר לֹו אחת אחת אחת אחת ּׁשּקׁשה כ)ּבּבּבּבממממּכּכּכּכהההה לג, ברכה ,(רש"י ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

„BÚ‚יג  ‡˙ÂkÏÓ Ô˙Óc ÏÎÂ „ÚÏb ¯‡Le¿»ƒ¿»¿»¿«¿»«¿¿»»¿
CÏt ˙Èa Ïk ‰MÓ„ ‡Ë·L ˙e‚lÙÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿«∆…≈»«
‡Ú¯‡ È¯˜˙Ó ‡e‰‰ Ô˙Ó ÏÎÏ ‡BÎ¯Ë¿»»¿»«¿»«ƒ¿¿≈«¿»

:‡i¯a‚ƒ»«»

CÏtיד  ˙Èa Ïk ˙È ·ÈÒ ‰MÓ ¯a ¯È‡È»ƒ«¿«∆¿ƒ»»≈»«
‡¯˜e ÒB¯È˜Ù‡Â ‰‡¯eLb ÌeÁz „Ú ‡BÎ¯Ë¿»»«¿¿»»¿«¿≈¿»
„Ú ¯È‡È È¯Ùk Ô˙Ó ˙È dÓL ÏÚ ÔB‰˙È»¿«¿≈»«¿»«¿»≈»ƒ«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

ÚÏb„:טו  ˙È ˙È·‰È ¯ÈÎÓÏe¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»

È·‰È˙טז  „‚„ ‡Ë·LÏe Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»¿»ƒ
ÌeÁ˙e ‡ÏÁ Bb Ô¯‡„ ‡ÏÁ „ÚÂ „ÚÏb ÔÓƒƒ¿»¿««¬»¿«¿…«¬»¿

:ÔBnÚ Èa ÌeÁz ‡ÏÁ„ ‡˜·eÈ „ÚÂ¿«¿»¿«¬»¿¿≈«

ÚÂ„יז  ¯ÒBbÓ dÓeÁ˙e ‡c¯ÈÂ ‡¯LÈÓe≈¿»¿«¿¿»¿≈ƒ≈«¿«
CtLÓ ˙BÁz ‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ‡¯LÈÓ„ ‡nÈ«»¿≈¿»«»¿ƒ¿»¿«¿«

:‡ÁÈ„Ó ‡˙Ó¯Ó¿»»»«ƒ¿»

ÈÈיח  ¯ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡cÚa ÔBÎ˙È ˙È„wÙe«≈ƒ»¿¿ƒ»»«ƒ¿≈»¿»
d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿«¿»«¿»»»¿≈¿«
Ïk Ï‡¯NÈ Èa ÔBÎÈÁ‡ Ì„˜ Ôe¯aÚz ÔÈÊ¯ÊÓ¿»¿ƒ«¿¿√»¬≈¿≈ƒ¿»≈»

:‡ÏÈÁ ÈÊ¯ÊÓ¿»¿≈≈»

dxezd lr `xfr oa`

ci‰MÓ Ôa ¯È‡È מּבני ׁשהּוא ּפירׁשּתיו È˙ÎÚn‰Âיהּודה:. È¯eLb‰:ּגֹוים ׁשני .eh¯ÈÎÓÏe:מפֹורׁש .fhÏe·‚e ÏÁp‰ CBz.ׁשּלֹו . »ƒ∆¿«∆ְְְִִֵֵֶַָ«¿ƒ¿««¬»ƒְִֵ¿»ƒְָ«««¿ֶ
ּוגבּול: והּירּדן ְְְְֵֵַַוכן



mixacנב zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'e ycew zayl inei xeriy
ּבעבֹודת  סדר אין הּזה ׁשּבּזמן וכּידּוע, מסּדר. ּבסדר עצמֹו, ּבפני ה'ראש' ועם עצמֹו ּבפני ה'ּזרֹוע' עם לעסק זמן אין ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹֻּכלֹומר:

ּוׁשתי'. חטף ואכל 'חטף להיֹות צרי אּלא עזרא עזרא עזרא עזרא הּברּורים, אבןאבןאבןאבן ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ

(èé)áø äð÷î-ék ézòãé íëð÷îe íëtèå íëéLð ÷øÂ©§¥¤´§©§¤»¦§¥¤¼¨©¾§¦¦«¦§¤¬©−
:íëì ézúð øLà íëéøòa eáLé íëì̈¤®¥«§Æ§¨´¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 14 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

oaE`x ipaE cB ipA zprhl dAQd©¦¨§©£©§¥¨§¥§¥

לכםלכםלכםלכם רברברברב ּכּכּכּכיייי־־־־מקנהמקנהמקנהמקנה יט)ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי (ג, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
יהֹונתן א)ּבתפארת לב, הּללּו(מטות ׁשבטים לׁשני ּדוקא לּמה טעם לתת "יׁש ּד"ׁשני מקׁשה: ּומתרץ רב"? מקנה היה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּדׁשחטּו הּׁשבטים ׁשאר מה־ּׁשאין־ּכן מּמצרים. הביאּו מאׁשר להם היה רב מקנה ּולכ הּמן, את חּבבּו הּללּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהּׁשבטים
ּפעם". ּבכל לאכלֹו הּמן את חּבבּו ולא ְְְְְְִֵֶַַַַָָָֹהּבהמֹות,

מקנה  להם היה ׁשעל־ידי־זה זה מּצד רק היתה לא יׂשראל, לארץ לּכנס רצּו ׁשּלא לזה ּגרמה הּמן ּדחּבת ּדהא לבאר ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹויׁש
יֹותר. עמק ענין ּגם ּבזה היה אּלא ְִֵֶֶַַָָָָָָֹרב,

מצינּו ּבּמן א טעמים, ּכּמה הּיֹותר ּולכל אחד טעם רק לֹו יׁש ּגׁשמי, מאכל ּכל א)ּדהּנה עה, ּבֹו(יומא מֹוצאין . . "הּמן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
מן  "לחם היה הּמן ּכי הפּכּיים, טעמים ּבֹו ׁשהיּו טעמים", לכּמה מתהּפ "הּמן ׁשם איתא מּזֹו ויתירה טעמים" ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּכּמה

טז,ד)הּׁשמים" ּגׁשמּיֹות.(בשלח הגּבלֹות ּבֹו היּו לא ולכן רּוחני, לחם – ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּגׁשמּיים  ּבענינים לעסק יצטרכּו ׁשם ּכי יׂשראל, לארץ להּכנס ירצּו ׁשּלא להם ּגרם זה רּוחני", ּב"לחם מרּגלים ׁשהיּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻּומּכיון
ּדֹומה, טרּדה זֹו ּבעבֹודה אין ּכי צאן , רֹועי ולהיֹות הּירּדן ּבעבר להּׁשאר ורצּו ּבזה. וכּיֹוצא ולזרע לחרׁש ּכמֹו ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹו"ארצּיים",

ּבהּקּב"ה. ּדבּוקים ּתמיד להיֹות ְְִִִִִַָָָויכֹולים

(ë)ýåýé çéðé-øLà ãò|íëk íëéçàìeLøéå Â©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´
íäì ïúð íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà íä-íâ©¥½¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬¨¤−
ézúð øLà BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä øáòa§¥´¤©©§¥®§©§¤À¦ µ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦

íëì: ¨¤«

(àë)éðéò øîàì àåää úòa éúéeö òeLBäé-úàåE §¤§´©¦¥½¦¨¥¬©¦−¥®Ÿ¥¤´
ì íëéäìà ýåýé äNò øLà-ìk úà úàøäéðL ¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ

úBëìînä-ìëì ýåýé äNòé-ïk älàä íéëìnä©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½
:änL øáò äzà øLà£¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨

(áë)íçìpä àeä íëéäìà ýåýé ék íeàøéz àì−Ÿ¦«¨®¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬
:íëì̈¤«

סימן. מלכי"ה פסוקים. דברים ק"ה פרשת חסלת

Ú„È‡יט  ÔBÎ¯ÈÚ·e ÔBÎÏÙËÂ ÔBÎÈL „BÁÏ¿¿≈¿«¿¿¿ƒ¿¿«¿»
Èc ÔBÎÈÂ¯˜a Ôe·˙È ÔBÎÏ ÈbÒ ¯ÈÚ· È¯‡¬≈¿ƒ«ƒ¿≈¿¿ƒ¿≈ƒ

:ÔBÎÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿

‡Ûכ  Ôe˙¯ÈÂ ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈÁ‡Ï ÈÈ ÁÈÈ Èc „Ú«ƒ¿ƒ«¿»«¬≈¿»¿¿≈¿«
ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡Ú¯‡ ˙È Ôep‡ƒ»«¿»«¿»¡»¬»≈¿
Èc d˙z¯ÈÏ ¯·b Ôe·e˙˙e ‡c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿¿«ƒÀ¿≈ƒ

:ÔBÎÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿

ÓÈÓÏ¯כא  ‡È‰‰ ‡cÚa ˙È„wt ÚeLB‰È ˙ÈÂ¿»¿««≈ƒ¿ƒ»»«ƒ¿≈»
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc Ïk ˙È ‰‡ÊÁ CÈÈÚ≈»¬»»»»ƒ¬«¿»¡»¬
ÏÎÏ ÈÈ „aÚÈ Ôk ÔÈl‡‰ ‡iÎÏÓ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈«¿«»»ƒ≈≈«¿≈¿»¿»

:Ôn˙Ï ¯·Ú z‡ Èc ‡˙ÂkÏÓ«¿¿»»ƒ«¿»≈¿«»

‡ÔBÎ‰Ïכב  ÈÈ È¯‡ ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿¬ƒ¿¬≈¿»¡»¬
Ò Ò Ò:ÔBÎÏ ÁÈ‚È d¯ÓÈÓ≈¿≈¿ƒ«¿

àð÷ 'îò ïî÷ì äñôãð íéøáã úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

giÌÎ˙‡ Âˆ‡Â.ידּבר וגד ראּובן ּבני עם . »¬«∆¿∆ְְְְִֵֵֵַָ
ולא  אתכם אמר יׂשראל, ּבכלל ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבעבּור

לקֹוח  הלוּים, את מׁשה ויצו זה, והפ ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאֹותם.
,מרי את ידעּתי אנכי ּכי הּתֹורה, ספר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאת

יׂשראל. ּכל עם רק הלוּים, עם מדּבר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָאינּנּו
אליהם: ּדּבר ּבּכלל, הלוּים היֹות ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָּובעבּור
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ּבעבֹודת  סדר אין הּזה ׁשּבּזמן וכּידּוע, מסּדר. ּבסדר עצמֹו, ּבפני ה'ראש' ועם עצמֹו ּבפני ה'ּזרֹוע' עם לעסק זמן אין ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹֻּכלֹומר:

ּוׁשתי'. חטף ואכל 'חטף להיֹות צרי אּלא עזרא עזרא עזרא עזרא הּברּורים, אבןאבןאבןאבן ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ
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לכםלכםלכםלכם רברברברב ּכּכּכּכיייי־־־־מקנהמקנהמקנהמקנה יט)ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי (ג, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
יהֹונתן א)ּבתפארת לב, הּללּו(מטות ׁשבטים לׁשני ּדוקא לּמה טעם לתת "יׁש ּד"ׁשני מקׁשה: ּומתרץ רב"? מקנה היה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּדׁשחטּו הּׁשבטים ׁשאר מה־ּׁשאין־ּכן מּמצרים. הביאּו מאׁשר להם היה רב מקנה ּולכ הּמן, את חּבבּו הּללּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהּׁשבטים
ּפעם". ּבכל לאכלֹו הּמן את חּבבּו ולא ְְְְְְִֵֶַַַַָָָֹהּבהמֹות,

מקנה  להם היה ׁשעל־ידי־זה זה מּצד רק היתה לא יׂשראל, לארץ לּכנס רצּו ׁשּלא לזה ּגרמה הּמן ּדחּבת ּדהא לבאר ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹויׁש
יֹותר. עמק ענין ּגם ּבזה היה אּלא ְִֵֶֶַַָָָָָָֹרב,

מצינּו ּבּמן א טעמים, ּכּמה הּיֹותר ּולכל אחד טעם רק לֹו יׁש ּגׁשמי, מאכל ּכל א)ּדהּנה עה, ּבֹו(יומא מֹוצאין . . "הּמן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
מן  "לחם היה הּמן ּכי הפּכּיים, טעמים ּבֹו ׁשהיּו טעמים", לכּמה מתהּפ "הּמן ׁשם איתא מּזֹו ויתירה טעמים" ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּכּמה

טז,ד)הּׁשמים" ּגׁשמּיֹות.(בשלח הגּבלֹות ּבֹו היּו לא ולכן רּוחני, לחם – ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּגׁשמּיים  ּבענינים לעסק יצטרכּו ׁשם ּכי יׂשראל, לארץ להּכנס ירצּו ׁשּלא להם ּגרם זה רּוחני", ּב"לחם מרּגלים ׁשהיּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻּומּכיון
ּדֹומה, טרּדה זֹו ּבעבֹודה אין ּכי צאן , רֹועי ולהיֹות הּירּדן ּבעבר להּׁשאר ורצּו ּבזה. וכּיֹוצא ולזרע לחרׁש ּכמֹו ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹו"ארצּיים",

ּבהּקּב"ה. ּדבּוקים ּתמיד להיֹות ְְִִִִִַָָָויכֹולים
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סימן. מלכי"ה פסוקים. דברים ק"ה פרשת חסלת
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ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc Ïk ˙È ‰‡ÊÁ CÈÈÚ≈»¬»»»»ƒ¬«¿»¡»¬
ÏÎÏ ÈÈ „aÚÈ Ôk ÔÈl‡‰ ‡iÎÏÓ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈«¿«»»ƒ≈≈«¿≈¿»¿»

:Ôn˙Ï ¯·Ú z‡ Èc ‡˙ÂkÏÓ«¿¿»»ƒ«¿»≈¿«»

‡ÔBÎ‰Ïכב  ÈÈ È¯‡ ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿¬ƒ¿¬≈¿»¡»¬
Ò Ò Ò:ÔBÎÏ ÁÈ‚È d¯ÓÈÓ≈¿≈¿ƒ«¿

àð÷ 'îò ïî÷ì äñôãð íéøáã úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

giÌÎ˙‡ Âˆ‡Â.ידּבר וגד ראּובן ּבני עם . »¬«∆¿∆ְְְְִֵֵֵַָ
ולא  אתכם אמר יׂשראל, ּבכלל ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבעבּור

לקֹוח  הלוּים, את מׁשה ויצו זה, והפ ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאֹותם.
,מרי את ידעּתי אנכי ּכי הּתֹורה, ספר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאת

יׂשראל. ּכל עם רק הלוּים, עם מדּבר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָאינּנּו
אליהם: ּדּבר ּבּכלל, הלוּים היֹות ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָּובעבּור

לשבוע פרשת דברים תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ט תמוז
מפרק קמ 

עד סוף פרק קנ

יום רביעי - ג' מנחם אב
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום שני - א' מנחם אב 
פרק כ

מפרק א
עד סוף פרק ט

יום חמישי - ד' מנחם אב
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שלישי -  ב' מנחם אב
מפרק י 

עד סוף פרק יז

יום שישי - ה' מנחם אב
מפרק כט

עד סוף פרק לד

שבת קודש - ו' מנחם אב
פרק כ 

מפרק לה עד סוף פרק לח

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 
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é"àá 'éëøáî ô"â íåéå íåé ìëá ïë åîë àìà à÷åã åàì
ïéãéîú ãâðë äìôú ì"æøàîëå çåìñì äáøîä ïåðç
äìéìä úåøéáò ìò øôëî 'éä øçù ìù ãéîúå .äåð÷ú
íåéá íåé éãî ïëå íåé ìù ìò íééáøòä ïéá ìù ãéîúå
.úåøåîç úåøéáò ìò øôëî ë"äåéù àìà .íìåòì
ïëå .ãáìá ò"î ìò øôëî äìåò ïáø÷ àåäù ãéîúäå
àèçà äæ ïéàå .ì"ðë äáåùúä íò äæä ïîæá äìôúä
ùåáëì ìåëé äéä àèçä úòùáù à÷åã åðééä éë .áåùàå
ìéàåä ïëìå äáåùúä ìò åáìá êîåñù àìà åøöé
óàå .'åëå ïé÷éôñî ïéà àåèçì åì úîøåâ äáåùúäå
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ב.9. ג, א.10.איכה כו, ב.11.ברכות פה, יומא

a`Îmgpn '` ipy mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  א' שני יום
,200 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éúàèçå ù"îå,`w 'nr cr:åéòùô

,ixd ,`ehgl el mxebc "ïé÷étñî ïéà"¯ ,à÷él"f epinkg ¥©§¦¦©§¨
,jka el mixfer `ly ,`wec "oiwitqn oi`" oeyla miynzyn

zexyt` ozn ici lr
,daeyz zeyrlíà ìáà£¨¦

ìò øabúðå ÷fçúðå ÷çc̈©§¦§©¥§¦§©¥©
¯ äáeLz äNòå Bøöé¦§§¨¨§¨

.BúáeLz ïéìa÷îlk ± §©§¦§¨
epyiy drya `ed xen`d
,"aey`e `hg`" ly oiprd
`ed `hgd zrya ik

,daeyzd lr jneqìáà£¨
ìëa íéLwánL eðà̈¤§©§¦§¨
eðà ¯ "eðì çìñ" :íBé§©¨¨

éðôì äîìL äáeLúa eðøéæçäå" :Lwáì ïéîéc÷î¯ ,"E ©§¦¦§©¥§©£¦¥¦§¨§¥¨§¨¤
,dnly didz daeyzdy¯ ,äìñëì ãBò áeLð àlL eðéäc§©§¤Ÿ¨§¦§¨

,cer `hgp `lyïBöø éäé" :íéLwáî íéøetkä íBéa ïëå§¥§©¦¦§©§¦§¦¨
éðôlî"ãBò àèçà àlL Elr jneq `ed oi`y ixd ± ¦§¨¤¤Ÿ¤¡¨

mexbzy ote`a ,daeyzd
okle ± `ehgl el
¯ ,ïé÷étñîe ïé÷étñî©§¦¦©§¦¦
el miwiprne miwiprn
xefgl zepncfdd

,daeyzaøîàîk§©£©
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì12:øähì àaä" ¦§¨¨©¨¦©¥
"àaä" ¯ "BúBà ïéòiñî§©§¦©¨

¯ ,à÷écmpeyl ,`wec ©§¨
" l"f epinkg ly`ad

`id dpeekde ,`ed wiiecn "xdhlàaL ãiîdaeyz zeyrl ± ¦¨¤¨
,cin el mixfer ±.ãiî àéä äìéçnäå äçéìqä íb ,úàæì éàå§¦¨Ÿ©©§¦¨§©§¦¨¦¦¨

áeúkM äîe13:úBéäì ïeëîä ïéà ¯ "ãéîú écâð éúàhçå" ©¤¨§©¨¦¤§¦¨¦¥©§ª¨¦§
¯ ,íBìLå-ñç äæáð áöò ãéîzzicinz zeavra iexy zeidl ¨¦¨¥¦§¤©§¨

,ei`hg z`tndéøúa áéúk àäc14:¯:okn xg`l aezk ixdy §¨§¦©§¥
"'Bâå éðëîñú äáéãð çeøå 'Bâå äçîNå ïBNN éðòéîLz"15, ©§¦¥¦¨§¦§¨§§©§¦¨¦§§¥¦§

éøvL íeMîeúBéäì C ¦¤¨¦¦§
äáeLúa åéîé ìk̈¨¨¦§¨

àéäL ,äàlòdrepzd ± ¦¨¨¤¦
`id "d`lir daeyz" ly
økæpk äaø äçîNa§¦§¨©¨©¦§¨

.ìéòìepinkgy dn ixd ± §¥
mixne` l"f16mc` lry

eini lk" zeidl
`id dpeekd ,"daeyza
"d`lir daeyz"l
,dlecb dgnya ziyrpd
iprinyz" miywan okly
zeidl ,"dgnye oeyy

daeyzn dgnya iexyef,
àlàdna dpeekd ± ¤¨

icbp iz`hge" aezky
,`id "cinz"écâð"¤§¦

¯ ,à÷éc,`wec ilenn ©§¨
ávéúz äzàå" :Bîk§§©¨¦§©¥

"ãâpî17,"eðçé ãòBî ìäàì áéáñ ãâpî"18,¯ é"Lø Løôe ¦¤¤¦¤¤¨¦§Ÿ¤¥©£¥©©¦
."÷Bçøî"xekfi ,ezaygna ,wegxny ,`id dpeekdy ,jk ± ¥¨

.e`hg lr cinz¯ ,ïeëîäå`id jka dpeekdeíeø ézìáì ÷ø §©§ª¨©§¦§¦
ïBøkæì äéäiLk ,íãàä ìk éðôa çeø ìôL úBéäìå ,Bááì§¨§¦§§©©¦§¥¨¨¨¨§¤¦§¤§¦¨

.'ä ãâð àèçL åéðéò ïéadidie ,eaal mexi `ly i`cea ± ¥¥¨¤¨¨¤¤

,oey`xd wlga ,'l wxta xaqeny itk) mc` lk ipta gex lty
eppeazda ,gex lty zeidl leki `ed milway lw iabl mby
.(ely avnae cnrnae milway lw eze` ly avnae cnrna
eilr rityi `l ,ei`hg ly wegxn oexkfdy ,cala ef `le
df ,daxc` `l` ,zeavr
,dgnya zeidl el xefri

- okyïéðòì ,äaøcàå§©§©¨§¦§©
ïBøëæ ìéòBé äçîOä©¦§¨¦¦§
,úàN øúéa àèçä©¥§§¤¤§¥
ìk äçîNa ìa÷ì éãëa¦§¥§©¥§¦§¨¨

îäúBLbøúnä úBòøà ©§Ÿ̈©¦§©§
,íéîMä ïî ïéa ,úBàáe¨¥¦©¨©¦
,úBiøaä éãé ìò ïéa¥©§¥©§¦

äNòîa Bà øeaãa± §¦§©£¤
ici lr eze` mixrvny
el miyery e` ,mixeaic
lk lawi ± miyrna rx
ercia ,dgnya z`f
,mrt i` `hg `edy
eze` mixrvny xrvae
mixferd mixeqi meyn yi

.ezxtklBæå)oexkf ± §
,`hgdäáBè äöò¥¨¨

ñòkî ìöpäì,zlefd lr ±.('eëå àãét÷ éðéî ìëålr ± §¦¨¥¦©©§¨¦¥§¥¨§
in lr qrek `ed oi` `hg `edy xkef `edyky iptn ,zlefd

.eze` ailrdyäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe19: §©£©©¥¦§¨¦§¨¨
,íéáéLî ïéàå íútøç íéòîBL ,ïéáìBò ïðéàå ïéáìòpä"©¤¡¨¦§¥¨§¦§¦¤§¨¨§¥§¦¦

¯ ,"'eëå íéøeqéa íéçîNe äáäàî íéNBòxne` mdilr ¦¥©£¨§¥¦§¦¦§
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

÷æçúðå ÷çã íà ìáà .à÷ééã ïé÷éôñî ïéà úàæ íâ
ìáà .åúáåùú ïéìá÷î äáåùú äùòå åøöé ìò øáâúðå
ù÷áì ïéîéã÷î åðà åðì çìñ íåé ìëá íéù÷áîù åðà

äáåùúá åðøéæçäåáåùð àìù åðééäã êéðôì äîéìù
êéðôìî ïåöø éäé íéù÷áî ë"äåéá ïëå äìñëì ãåò
àáä ì"æøàîë ïé÷éôñîå ïé÷éôñî ãåò àèçà àìù
úàæì éàå àáù ãéî à÷ééã àáä åúåà ïéòééñî øäèì

.ãéî àéä äìéçîäå äçéìñä íâ

éãâð éúàèçå ù"îå
àäã å"ç äæáð áöò ãéîú úåéäì ïååëîä ïéà ãéîú
äáéãð çåøå 'åëå äçîùå ïåùù éðòéîùú 'éøúá áéúë
äàìéò äáåùúá åéîé ìë ì"öù íåùîå 'åëå éðëîñú
äúàå åîë à÷ééã éãâð àìà ì"ðë äáø äçîùá àéäù
.÷åçøî é"ùøôå åðçé ãòåî ìäàì áéáñ ãâðî ãâðî áöéúú
éðôá çåø ìôù úåéäìå åááì íåø éúìáì ÷ø ïååëîäå
.'ä ãâð àèçù åéðéò ïéá ïåøëæì äéäéùë íãàä ìë
úàù øúéá àèçä ïåøëæ ìéòåé äçîùä ïéðòì äáøãàå
úåàáå úåùâøúîä úåòøåàîä ìë äçîùá ìá÷ì éãëá
äùòîá åà øåáéãá úåéøáä é"ò ïéá íéîùä ïî ïéá
('åëå àãéô÷ éðéî ìëå ñòëî ìöðäì äáåè äöò åæå)
ïéàå íúôøç 'éòîåù ïéáìåò ïðéàå íéáìòðä ì"æøàîëå
ìëå 'åëå 'éøåñéá 'éçîùå äáäàî íéùåò 'éáéùî

:åéòùô ìë ìò åì 'éøéáòî åéúåãî ìò øéáòîä
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ב.12. לח, יומא א. קד, ה.13.שבת שם, י.14.תהלים יד.15.שם, א.16.שם, קנג, שבת יג.17.ראה יח, ב במדבר 18.שמואל
ב. א.19.ב, לו, גיטין ב. פח, שבת



a`Îmgpnנו 'a iyily mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ב' שלישי יום
פרק יב  ,`w 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äçîùä íòèå áé ÷øô,202 'nr cr:áåè àöîé

aezkd20mipen l"f epinkg ."ezxeaba ynyd z`vk eiade`e" :
mivxzn md ,mialer mpi`e mialrpy dl` ;zebixcn yly o`k
mztxg mirney ;zlefd z` mialer mpi` la` ,mnvr z`

miaiyn mpi`ellkz` mialer mpi`y cala ef `l ;

mb md `l` ,llk mdl miper mpi` s`e ,mdiailrnmigny
i` e`hg mdy ,mixkef mdy zngn ;mze` mixqiiny mixeqia

.mzxtk mieednd mixeqia migny md ,mrtìò øéáònä ìë"å§¨©©£¦©
"åéòLt ìk ìò Bì íéøéáòî ¯ åéúBcî21: ¦¨©£¦¦©¨§¨¨

.áé ÷øtlra lry dny ,owfd epax xiaqd ,`i wxt ,mcewd wxta ¤¤
xacdy dpeekd oi` ,"cinz icbp iz`hge" ,`hgy cinz xekfl daeyz

eae zeavr eilr rityi,dgnya dcearl drxtd mieednd ,miicinz dy

dn eipir cbpl cnerk ,cala wegxn didi oexkfdy `id dpeekd `l`

rityn dfe ,xara `hgy

lty didie eal dabi `ly

.mc` lk ipta

didi `hgd oexkf - cere z`f

oiprl rbepa dlrn ea

jk ici lr ,oky .dgnyd

rx`iy dn lk dgnya lawi

ode minyd on mirexi` od ,el

mc` ipa ici lr mirexi`

miyer e` xeaica ea mialerd

lk lawi - dyrna rx el

iptn ,dgnya elld mixeqid

`hgy `hgd z` xkef `edy

.d"awd cbp

epax xiaqi ,igkepd wxta

recn ,xac ly enrh owfd

e`iai - laeq `edy mixeqid

.dgny el

äçîOä íòèå1¯ §©©©¦§¨
,gnyiy,óebä éøeqéa§¦¥©

àéäL éôìmixeqid ± §¦¤¦
mddäìBãb äáBè¨§¨

äîeöòå2Lôpì ©£¨©¤¤
äfä íìBòa d÷øîì ,úàèBçä3dìéväìe4ípäéba ÷eønäî ©¥§¨§¨¨¨©¤§©¦¨¥©¥©¥¦¨

øtñî éôk úBpòúäì úìëéa ïéàL ,älà eðéúBøBãa èøôa)¦§¨§¥¥¤¤¥¦Ÿ¤§¦§©§¦¦§©
¯ ,ì"æ é"øàäî äáeLz éðewúaL úBîBvä ìklirl xkfpk ¨©¤§¦¥§¨¥¨£¦©

,'b wxta.(ípäéba ÷eønî dìéväì ,Lôpä ÷eøîì úBëéøvä©§¦§¥©¤¤§©¦¨¦¥©¥¦¨
elôàL ,áBià Leøôì äîc÷äa ì"æ ï"aîøä áúkL Bîëe§¤¨©¨©§©©©©§¨¨§¥¦¤£¦
Lôpä éøeqéì ììk Cøò ïäì ïéà ¯ äðL 'ò áBià ìL íéøeqé¦¦¤¦¨¨¥¨¤¤¤§¨§¦¥©¤¤

¯ ,ípäéba úçà äòL,mepdiba ytpd ixeqi ly zg` dry ¨¨©©©¥¦¨
,dfd mlera dpy miray aei` ixeqin daxda drexbLà ék¦¥

'eëå íéMMî úçà5.,mepdibn ±ãñç" äfä íìBòL éôì àlà ©©¦¦¦§¤¨§¦¤¨©¤¤¤

¯ ,"äðaé,okl ixdíéðécî ìBvð äfä íìBòa ïél÷ ïéøeqéáe ¦¨¤§¦¦©¦¨¨©¤¦¦¦¦
êelä ìLîk ,àaä íìBò ìL íéL÷õøàa ìvä ú÷zòäå ¨¦¤¨©¨¦§©¦§§©§¨©©¥¨¨¤

çôèixd ,gth ly wgxn ux`a ff lvdy onfa ±Celä éôì ¤©§¦¦
LîMä ìbìb6òé÷øaf` my `ed jelidd ±.'eëå ïéìéî íétìà ©§©©¤¤¨¨¦©£¨¦¦¦§

dff ynydy drya ±
itl` ly wgxn riwxa
ux`a lvd ff ,oilin
cg` gth ly wgxn

,calaïéàì ïk ìò øúéå§¨¥©¥§¥
,ìLîpa àeä õ÷¥©¦§¨

ìzLä úðéçáaúeìL ¦§¦©¦§©§§
úBîìBòädbixcnn ± ¨¨
,dbixcnlúBìònä íeøî¥©©£

¯ ,éîLbä äfä íìBò ãò©¨©¤©©§¦
dlrnl daxd df ixd
ziyrpy dlert okle ,dfn
d`a ,dfd mlera o`k
dyrp df xacy ixg`
xzeia dlrp ote`a
,mipeilrd zenlera
dlert zrtyd ± `linne
dl yi ,dfd mlera
daxda dlecb drtyd
.mipeilrd zenlera
áeúkM änî òãBpëå§©©¦©¤¨
ïéðòî ,LBãwä øäfa©Ÿ©©¨¥¦§©
úBîìBò úBiìò£¦¨

¯ ,àzúìc àúeøòúàa íéðBéìòä,dhnln zexxerzda ¨¤§¦§¦§¨¨¦§©¨
,df mlernéab ìò øBz Bà äðBé ïa ãçà óBò úáø÷äa§©§¨©¤¨¤¨©©¥

.äçðî õî÷ Bà çaænäigd oinn edyn zaxwd ici lry ± ©¦§¥©Ÿ¤¦§¨
dilr dlrnl znxbp (dgpn unew) gnevd oinn e` (ser)

,mipeilrd zenlera¯ ,úBiNòî úBönä ìëa àeä ïëå§¥§¨©¦§©£¦
,inyb xnva ziviv ,miinyb mixaca df mlera dhnl miyery
mlera el` zeinyb zelertl yi ,dnecke ,inyb slwa oilitz

,mipeilrd zenlera dwfg drtyd dfd.ì"æ é"øàäî òãBpk©©¥¨£¦©
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå7÷eñt ìò8: §¤¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨©¨
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äáåùúä úøâà
íòèå áé ÷øôàéäù éôì óåâä éøåñéá äçîùä

ùôðì äîåöòå äìåãâ äáåè
íðäéâá ÷åøéîäî äìéöäìå æ"äòá ä÷øîì úàèåçä
éôë úåðòúäì úìåëéá ïéàù äìà åðéúåøåãá èøôá)
ì"æ é"øàäî äáåùú éðå÷éúáù úåîåöä ìë øôñî
(íðäéâá ÷åøéîî äìéöäì ùôðä ÷åøéîì úåëéøöä
íéøåñé 'éôàù áåéà 'éôì äîã÷äá ì"æ ï"áîøä ù"îëå
ùôðä éøåñéì ììë êøò ïäì ïéà äðù 'ò áåéà ìù
éôì àìà .'åëå íéùùî 'à ùà éë íðäéâá úçà äòù
'éðéãî ìåöéð æ"äåòá ïéì÷ ïéøåñéáå äðáé ãñç æ"äåòù
õøàá ìöä ú÷úòäå êåìéä ìùîë á"äåò ìù íéù÷

ìâ êåìéä éôì çôèïéìéî íéôìà òé÷øá ùîùä ìâ
'éçáá ìùîðá àåä õ÷ ïéàì ïë ìò øúéå .'åëå
æ"äåò ãò úåìòîä íåøî úåîìåòä úåìùìúùä
úåîìåò úåéìò ïéðòî ÷"äåæá ù"îî òãåðëå .éîùâä
ïá ãçà óåò úáø÷äá àúúìã àúåøòúàá 'éðåéìòä
àåä ïëå .äçðî õîå÷ åà çáæîä â"ò øåú åà äðåé
ì"æø ù"æå .ì"æéøàäî òãåðë úåéùòî úåöîä ìëá
åîöò ùã÷î íãà íéùåã÷ íúééäå íúùã÷úäå ô"ò
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לא.20. ה, א.21.שופטים יז, השנה ˘ËÈÏ"‡:1.ראש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰;ובאיכות בכמות בשנים והטובה שהחילוק בכ"ז "הנקודה
מילין)". (אלפים טפח השמש), (גלגל צל מששים א' (דגיהנום) דעוה"ז אש (הנפש), הגוף ˘ËÈÏ"‡:2.יסורי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'ב"

איכות". כמות, י"ל - ˘ËÈÏ"‡:3.הל' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כביאתו - מעוה"ז צאתו ˘ËÈÏ"‡:4."ובמילא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ משמע"
ב.5.ענין".ÂÚ„שזהו נז, ˘ËÈÏ"‡:6.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ השקו"ט וידוע ב. צד, (פסחים קבוע ומזל חוזר גלגל כמ"ד "סתם

שם". לפסחים הגאונים אוצר וראה ואכ"מ). זו. א.7.בסוגיה לט, ז.8.יומא כ, קדושים

a`Îmgpn 'b iriax mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ג' רביעי יום
אגרת א  ,aw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äëøáá ïéçúåô à,204 'nr cr:ùôðáù

èòî Bîöò Lc÷î íãà ¯ "íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå"§¦§©¦§¤¦§¦¤§Ÿ¦¨¨§©¥©§§©
(zenk :`"hily x"enc` w"k),ähîlî:`"hily x"enc` w"k) ¦§©¨

(zeki`'eëå äìòîlî äaøä BúBà ïéLc÷îezlert ± §©§¦©§¥¦§©§¨§
dax dyecw znxeb ± envr yeciwa dhnl mc`d ly dhertd

,dlrnln eilr xzeia
ìéòì øàaúpL Bîëe)± §¤¦§¨¥§¥

zxb`"a 'i wxta
e"n wxtae "daeyzd

,oey`xd wlgaïéðòa§¦§©
"åéúBöîa eðLc÷ øLà"£¤¦§¨§¦§¨

¯ ,'eëåoeyln "epycw"y §
epiid "ycew"úðéça§¦©

,"ïéîìò ìk ááBñ"¥¨©§¦
.('eëådlrnly ± §

wx ,zeinipta mda yalzdl dzexyt`a oi`e ,zenlern
dlerta devn ici lry ,ixd ;zenlerd lr siwne aaeq zpigaa
wx `l dyecw envr lr icedi jiynn ,dhnl zinyb

lkn dlrnl `idy dbixcnn `l` ,xzeia mipeilrd zenlerdn
.zenlerd¯ ,Lðòå øëN ïéðòa àeä Lnî äëëåxkyy §¨¨©¨§¦§©¨¨¨Ÿ¤

,dhnl o`k devnd ly dlertdn dlrp jexr oi`l `ed devnd
mewna `a dhnl o`k laeq mc`dy yperdy ,yperd oipra mb jk
didy xzeia lecb yper
,`ad mlera laeq
íðBøëæ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥¦§¨

äëøáì9:¯ äåöî øëN" ¦§¨¨§©¦§¨
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devn ici lry ,epxn`y
dlrnly xe` jynp
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devnd xkyy ,`linn
o`k devnd zlertn jexr oi`l dlrp `ed mipeilrd zenlera
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ùãå÷ä úøâà1

.àl"f xagnd oe`bd ipa mipaxd mipiivn ,"`ipz"d xtql mznkqda

mb llek) "ycewd zxb`" ipniq lky ,("`ipz"l "`ean"a dqtcp) r"p

cewd zxb`" ixg` `ad "oexg` qxhpew"d.(eixg`ly ycewd zexb`e "y

" myd .owfd epax ly yecwd epeylae eycw ci azka eazkpzxb`

md ,df wlgay mipniqd aexy iptn ,ozip "ycewdzexb`lr eglypy

dyrnde da ekli jxcd 'd mrl zexedl" (miciqg l`) owfd epax ici

sxvl oekpl ,xagnd oe`bd ipa ,mipaxd e`vn df llbae ,"oeyri xy`

."`ipz"d xtql el` ycew zexb`

minid mze`a owzpy bdpnd zece` xaecn ,dpey`xd zxb`d zligza

ly "oipn" e` xir lkay ,(ep` epinil cr bedpy bdpn) miciqg oia

my - "oexg` qxhpew" seqa `aeny itke) q"yd z` miwlgn ,miciqg

oipra aey owfd epax ocdf,jkl miyp` witqn cg` "oipn"a oi` m`ay -

jyna eze` cenll zpn lr ,(xg` "oipn"n miyp` mdil` mitxvn

- d`ad dpyd z`xwl ycgn dwelgde meiqd z`y bedpe .dpyd

.zaha c"ka e` elqka h"ia mikxer

myky ,(q"yd meiq zrya) zeax minrt xak xaic `"hily iaxd]

dze` oi` m` ixd ,miyp` ipy ici lr zaya ziyrpd dk`lnay

mdn cg` lky xacd `xwp ,mdn cg` ici lr zeyridl dleki dk`ln

z` dyrlkdk`lnd2cenily oeeiky ,df oipr iabl mb xacd jk -

rpnpd one) dwelga mitzzynd dl` lk ici lr miyrp q"yd meiqe

cnl cg` lk eli`k df ixd ,(zg` dpya q"yd lk z` cenli cg` lky

.[q"yd lk z` milyde

siqen ,dt lray dxezay zekldd cenily ,owfd epax xiaqn ef zxb`a

dbyda ziniptd ezceara mb icedi ly eytpa (zelrzd) ielir

dfe ,ely 'd z`xie 'd zad` ly zexxerzdae ,'ied zelcba zeppeazdae

elky ,icedi ly eale ey`x z` mb aviine dxeaba dnypd z` xfe`

.eizecne

oqipa 'a) eizegiyn zg`a r"p v"iixd iaxd xtiq ,ef zxb` zece`

g"yz3:(
x"en`` w"k ced xn` ,da`eyd zia zgny zecreezda ,g"nxz zpya

dylya owfd epax azk "dkxaa oigzet" ycewd zxb` z`y ,w"dxd

hilgd owfd epax w"k cedyk - dpey`xd mrta .zepey mipya miwlg

cr "dkxaa oigzet" zexxerzdÎwzt eikpegnl ozp f` ,yhixfnl zkll

bde zerexfd zpiga ode"epax w"k cedyk - dipyd mrta ."ytpay se

epxen zcewta ,yhixfnn cibnd w"k ced eaxe ,yhixfnn ay owfd

i"g yecwd exen zkxaae aehÎmyÎlrad4epax w"k ced - `ed in dlib ,

zeytp zepkqe dlecbd zeixg`de dyecwd eznyp zcixi zxhn - owfd

ly ipyd dwlg z` owfd epax w"k ced azk - jka zexeywd zeipgex

."ytpd ievin cr" cr "ozepd `ed in j`"n ycewd zxb`

ced ,eckple ,irvn`d x"enc` w"k ced ,epal xtqn owfd epax w"k ced

mipya zeiniptd eizeieeg z` ,"wcv gnv" w"dxd x"enf`` w"k

epax exen ly zegilyd cibnd axd exen el xqne riced f`n zepey`xd

dzidy ,owfd epax w"k ced xne` ,dheytd dpen`d .aehÎmyÎlrad

ly zexqnzdd mr cgi ,cibnd axd w"ka ,cibnd axd icinlz ,epl

epax ly eiieeiv lk z` rval ,fer swez il dwiprd ,eil` ytp zexiqn

,mipy dnk xeark .zizenvre zinipt ytp zexiqnae xenb weica cibnd

ilbxl ixd ,mipey miaeyiae zexiira eayiizd ,iicinlz ,mikxa`dyk

,jxazi myd zxfra ,rval icke ,cibnd epax w"k ilr lihdy dqnrnd

zxb`a iztqed - df mlerl iznyp zcixi ly ziniptd dpeekd z`

'ek zezaya j` .`pe `p 'ek mrtd dzre" rhwd z` "dkxaa oigzet"

."'eke dxez `l` aeh oi`e 'ek `c oebke
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מ"ב.9. פ"ד אגב 1.אבות הוא "ואולי – רבים לשון קודש", "אגרות זה חלק שם להיות צריך היה שלכאורה מעיר, שליט"א הרבי
וצ"ע. התשובה'". "אגרת 2.267.דהשם ע' ח"י שיחות לקוטי ראה א. צג, 3.170.שבת ע' ה'תש"ח המאמרים השילוני.4.ספר אחי'



נז a`Îmgpn 'a iyily mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ב' שלישי יום
פרק יב  ,`w 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äçîùä íòèå áé ÷øô,202 'nr cr:áåè àöîé

aezkd20mipen l"f epinkg ."ezxeaba ynyd z`vk eiade`e" :
mivxzn md ,mialer mpi`e mialrpy dl` ;zebixcn yly o`k
mztxg mirney ;zlefd z` mialer mpi` la` ,mnvr z`

miaiyn mpi`ellkz` mialer mpi`y cala ef `l ;

mb md `l` ,llk mdl miper mpi` s`e ,mdiailrnmigny
i` e`hg mdy ,mixkef mdy zngn ;mze` mixqiiny mixeqia

.mzxtk mieednd mixeqia migny md ,mrtìò øéáònä ìë"å§¨©©£¦©
"åéòLt ìk ìò Bì íéøéáòî ¯ åéúBcî21: ¦¨©£¦¦©¨§¨¨

.áé ÷øtlra lry dny ,owfd epax xiaqd ,`i wxt ,mcewd wxta ¤¤
xacdy dpeekd oi` ,"cinz icbp iz`hge" ,`hgy cinz xekfl daeyz

eae zeavr eilr rityi,dgnya dcearl drxtd mieednd ,miicinz dy

dn eipir cbpl cnerk ,cala wegxn didi oexkfdy `id dpeekd `l`

rityn dfe ,xara `hgy

lty didie eal dabi `ly

.mc` lk ipta

didi `hgd oexkf - cere z`f

oiprl rbepa dlrn ea

jk ici lr ,oky .dgnyd

rx`iy dn lk dgnya lawi

ode minyd on mirexi` od ,el

mc` ipa ici lr mirexi`

miyer e` xeaica ea mialerd

lk lawi - dyrna rx el

iptn ,dgnya elld mixeqid

`hgy `hgd z` xkef `edy

.d"awd cbp

epax xiaqi ,igkepd wxta

recn ,xac ly enrh owfd

e`iai - laeq `edy mixeqid

.dgny el

äçîOä íòèå1¯ §©©©¦§¨
,gnyiy,óebä éøeqéa§¦¥©

àéäL éôìmixeqid ± §¦¤¦
mddäìBãb äáBè¨§¨

äîeöòå2Lôpì ©£¨©¤¤
äfä íìBòa d÷øîì ,úàèBçä3dìéväìe4ípäéba ÷eønäî ©¥§¨§¨¨¨©¤§©¦¨¥©¥©¥¦¨

øtñî éôk úBpòúäì úìëéa ïéàL ,älà eðéúBøBãa èøôa)¦§¨§¥¥¤¤¥¦Ÿ¤§¦§©§¦¦§©
¯ ,ì"æ é"øàäî äáeLz éðewúaL úBîBvä ìklirl xkfpk ¨©¤§¦¥§¨¥¨£¦©

,'b wxta.(ípäéba ÷eønî dìéväì ,Lôpä ÷eøîì úBëéøvä©§¦§¥©¤¤§©¦¨¦¥©¥¦¨
elôàL ,áBià Leøôì äîc÷äa ì"æ ï"aîøä áúkL Bîëe§¤¨©¨©§©©©©§¨¨§¥¦¤£¦
Lôpä éøeqéì ììk Cøò ïäì ïéà ¯ äðL 'ò áBià ìL íéøeqé¦¦¤¦¨¨¥¨¤¤¤§¨§¦¥©¤¤

¯ ,ípäéba úçà äòL,mepdiba ytpd ixeqi ly zg` dry ¨¨©©©¥¦¨
,dfd mlera dpy miray aei` ixeqin daxda drexbLà ék¦¥

'eëå íéMMî úçà5.,mepdibn ±ãñç" äfä íìBòL éôì àlà ©©¦¦¦§¤¨§¦¤¨©¤¤¤

¯ ,"äðaé,okl ixdíéðécî ìBvð äfä íìBòa ïél÷ ïéøeqéáe ¦¨¤§¦¦©¦¨¨©¤¦¦¦¦
êelä ìLîk ,àaä íìBò ìL íéL÷õøàa ìvä ú÷zòäå ¨¦¤¨©¨¦§©¦§§©§¨©©¥¨¨¤

çôèixd ,gth ly wgxn ux`a ff lvdy onfa ±Celä éôì ¤©§¦¦
LîMä ìbìb6òé÷øaf` my `ed jelidd ±.'eëå ïéìéî íétìà ©§©©¤¤¨¨¦©£¨¦¦¦§

dff ynydy drya ±
itl` ly wgxn riwxa
ux`a lvd ff ,oilin
cg` gth ly wgxn

,calaïéàì ïk ìò øúéå§¨¥©¥§¥
,ìLîpa àeä õ÷¥©¦§¨

ìzLä úðéçáaúeìL ¦§¦©¦§©§§
úBîìBòädbixcnn ± ¨¨
,dbixcnlúBìònä íeøî¥©©£

¯ ,éîLbä äfä íìBò ãò©¨©¤©©§¦
dlrnl daxd df ixd
ziyrpy dlert okle ,dfn
d`a ,dfd mlera o`k
dyrp df xacy ixg`
xzeia dlrp ote`a
,mipeilrd zenlera
dlert zrtyd ± `linne
dl yi ,dfd mlera
daxda dlecb drtyd
.mipeilrd zenlera
áeúkM änî òãBpëå§©©¦©¤¨
ïéðòî ,LBãwä øäfa©Ÿ©©¨¥¦§©
úBîìBò úBiìò£¦¨

¯ ,àzúìc àúeøòúàa íéðBéìòä,dhnln zexxerzda ¨¤§¦§¦§¨¨¦§©¨
,df mlernéab ìò øBz Bà äðBé ïa ãçà óBò úáø÷äa§©§¨©¤¨¤¨©©¥

.äçðî õî÷ Bà çaænäigd oinn edyn zaxwd ici lry ± ©¦§¥©Ÿ¤¦§¨
dilr dlrnl znxbp (dgpn unew) gnevd oinn e` (ser)

,mipeilrd zenlera¯ ,úBiNòî úBönä ìëa àeä ïëå§¥§¨©¦§©£¦
,inyb xnva ziviv ,miinyb mixaca df mlera dhnl miyery
mlera el` zeinyb zelertl yi ,dnecke ,inyb slwa oilitz

,mipeilrd zenlera dwfg drtyd dfd.ì"æ é"øàäî òãBpk©©¥¨£¦©
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå7÷eñt ìò8: §¤¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨©¨
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ùôðä éøåñéì ììë êøò ïäì ïéà äðù 'ò áåéà ìù
éôì àìà .'åëå íéùùî 'à ùà éë íðäéâá úçà äòù
'éðéãî ìåöéð æ"äåòá ïéì÷ ïéøåñéáå äðáé ãñç æ"äåòù
õøàá ìöä ú÷úòäå êåìéä ìùîë á"äåò ìù íéù÷

ìâ êåìéä éôì çôèïéìéî íéôìà òé÷øá ùîùä ìâ
'éçáá ìùîðá àåä õ÷ ïéàì ïë ìò øúéå .'åëå
æ"äåò ãò úåìòîä íåøî úåîìåòä úåìùìúùä
úåîìåò úåéìò ïéðòî ÷"äåæá ù"îî òãåðëå .éîùâä
ïá ãçà óåò úáø÷äá àúúìã àúåøòúàá 'éðåéìòä
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שם". לפסחים הגאונים אוצר וראה ואכ"מ). זו. א.7.בסוגיה לט, ז.8.יומא כ, קדושים
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wx ,zeinipta mda yalzdl dzexyt`a oi`e ,zenlern
dlerta devn ici lry ,ixd ;zenlerd lr siwne aaeq zpigaa
wx `l dyecw envr lr icedi jiynn ,dhnl zinyb
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,dhnl o`k devnd ly dlertdn dlrp jexr oi`l `ed devnd
mewna `a dhnl o`k laeq mc`dy yperdy ,yperd oipra mb jk
didy xzeia lecb yper
,`ad mlera laeq
íðBøëæ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥¦§¨
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devn ici lry ,epxn`y
dlrnly xe` jynp
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ùãå÷ä úøâà1

.àl"f xagnd oe`bd ipa mipaxd mipiivn ,"`ipz"d xtql mznkqda

mb llek) "ycewd zxb`" ipniq lky ,("`ipz"l "`ean"a dqtcp) r"p

cewd zxb`" ixg` `ad "oexg` qxhpew"d.(eixg`ly ycewd zexb`e "y

" myd .owfd epax ly yecwd epeylae eycw ci azka eazkpzxb`

md ,df wlgay mipniqd aexy iptn ,ozip "ycewdzexb`lr eglypy

dyrnde da ekli jxcd 'd mrl zexedl" (miciqg l`) owfd epax ici

sxvl oekpl ,xagnd oe`bd ipa ,mipaxd e`vn df llbae ,"oeyri xy`

."`ipz"d xtql el` ycew zexb`

minid mze`a owzpy bdpnd zece` xaecn ,dpey`xd zxb`d zligza

ly "oipn" e` xir lkay ,(ep` epinil cr bedpy bdpn) miciqg oia

my - "oexg` qxhpew" seqa `aeny itke) q"yd z` miwlgn ,miciqg

oipra aey owfd epax ocdf,jkl miyp` witqn cg` "oipn"a oi` m`ay -

jyna eze` cenll zpn lr ,(xg` "oipn"n miyp` mdil` mitxvn

- d`ad dpyd z`xwl ycgn dwelgde meiqd z`y bedpe .dpyd

.zaha c"ka e` elqka h"ia mikxer

myky ,(q"yd meiq zrya) zeax minrt xak xaic `"hily iaxd]

dze` oi` m` ixd ,miyp` ipy ici lr zaya ziyrpd dk`lnay

mdn cg` lky xacd `xwp ,mdn cg` ici lr zeyridl dleki dk`ln

z` dyrlkdk`lnd2cenily oeeiky ,df oipr iabl mb xacd jk -

rpnpd one) dwelga mitzzynd dl` lk ici lr miyrp q"yd meiqe

cnl cg` lk eli`k df ixd ,(zg` dpya q"yd lk z` cenli cg` lky

.[q"yd lk z` milyde

siqen ,dt lray dxezay zekldd cenily ,owfd epax xiaqn ef zxb`a

dbyda ziniptd ezceara mb icedi ly eytpa (zelrzd) ielir

dfe ,ely 'd z`xie 'd zad` ly zexxerzdae ,'ied zelcba zeppeazdae

elky ,icedi ly eale ey`x z` mb aviine dxeaba dnypd z` xfe`

.eizecne

oqipa 'a) eizegiyn zg`a r"p v"iixd iaxd xtiq ,ef zxb` zece`

g"yz3:(
x"en`` w"k ced xn` ,da`eyd zia zgny zecreezda ,g"nxz zpya

dylya owfd epax azk "dkxaa oigzet" ycewd zxb` z`y ,w"dxd

hilgd owfd epax w"k cedyk - dpey`xd mrta .zepey mipya miwlg

cr "dkxaa oigzet" zexxerzdÎwzt eikpegnl ozp f` ,yhixfnl zkll

bde zerexfd zpiga ode"epax w"k cedyk - dipyd mrta ."ytpay se

epxen zcewta ,yhixfnn cibnd w"k ced eaxe ,yhixfnn ay owfd

i"g yecwd exen zkxaae aehÎmyÎlrad4epax w"k ced - `ed in dlib ,

zeytp zepkqe dlecbd zeixg`de dyecwd eznyp zcixi zxhn - owfd

ly ipyd dwlg z` owfd epax w"k ced azk - jka zexeywd zeipgex

."ytpd ievin cr" cr "ozepd `ed in j`"n ycewd zxb`

ced ,eckple ,irvn`d x"enc` w"k ced ,epal xtqn owfd epax w"k ced

mipya zeiniptd eizeieeg z` ,"wcv gnv" w"dxd x"enf`` w"k

epax exen ly zegilyd cibnd axd exen el xqne riced f`n zepey`xd

dzidy ,owfd epax w"k ced xne` ,dheytd dpen`d .aehÎmyÎlrad

ly zexqnzdd mr cgi ,cibnd axd w"ka ,cibnd axd icinlz ,epl

epax ly eiieeiv lk z` rval ,fer swez il dwiprd ,eil` ytp zexiqn

,mipy dnk xeark .zizenvre zinipt ytp zexiqnae xenb weica cibnd

ilbxl ixd ,mipey miaeyiae zexiira eayiizd ,iicinlz ,mikxa`dyk

,jxazi myd zxfra ,rval icke ,cibnd epax w"k ilr lihdy dqnrnd

zxb`a iztqed - df mlerl iznyp zcixi ly ziniptd dpeekd z`

'ek zezaya j` .`pe `p 'ek mrtd dzre" rhwd z` "dkxaa oigzet"

."'eke dxez `l` aeh oi`e 'ek `c oebke
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'åëå äìòîìî äáøä åúåà ïéùã÷î äèîìî èòî
'éçá 'åëå åéúåöîá åðùã÷ øùà ïéðòá ìéòì ù"îëå)
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úòãå .à"îá ù"îëå 'åëå äåöî äåöî øëù ì"æøàîë

:áåè àöîé øáã ìò ìéëùîå ì÷ð ïåáðì¨
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מ"ב.9. פ"ד אגב 1.אבות הוא "ואולי – רבים לשון קודש", "אגרות זה חלק שם להיות צריך היה שלכאורה מעיר, שליט"א הרבי
וצ"ע. התשובה'". "אגרת 2.267.דהשם ע' ח"י שיחות לקוטי ראה א. צג, 3.170.שבת ע' ה'תש"ח המאמרים השילוני.4.ספר אחי'



a`Îmgpnנח 'b iriax mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áBè ék 'äì úBãBäìe Cøáì ,äëøáa ïéçúBt5.äòeîL §¦¦§¨¨§¨¥§©¦§¨
¯ ,éLôð éçzå äòîL äáBèdziigdy daeh dreny izrny ¨¨§¨©§¦©§¦

,iytp z`¯ ,äøBz àlà áBè ïéàdpeekd "aeh" mixne`yk ¥¤¨¨
zea` zkqna dpynd xn`nk ,dxezl `id6ly aeh dfi` lre ,

- ?o`k mixacn ep` dxez
"äîéîz 'ä úøBz"7± ©§¦¨

`idy itk 'd zxez lry
`idy aezk ixd "dninz"
dign `id ,"ytp zaiyn"

ytpd z` zpprxne,Bæ
ñ"Mä ìk úîìLä8Blk9 ©§¨©¨©©ª

¯elek q"yd lk meiq10,
íéðéðîe úBøéò áøa§Ÿ£¨¦§¨¦

¯ ,ù"ðàî,miciqg ¥
øáòä ìò äàãBädcez ± ¨¨©¤¨¨

,xara z`f eyry lr
¯ ,ãéúòä ìò äLwáe©¨¨©¤¨¦
mb z`f zeyrl dywae

,cizraïzé äk,'d ±äëå Ÿ¦¥§Ÿ
éñBéíaì õnàì 'ä ó ¦§©¥¦¨

íéøBaba11,äðL écî ©¦¦¦¥¨¨
ìL äøeáâa ,äðLa§¨¨¦§¨¤

.äøBz'd siqeie ozi jk ± ¨
`id z"iyd ly eztqeze)

envr xwird xy`n xzei dtqed ixd12z` aviile wfgl ,(
dxeaba (wfg df didi miwfgl qgia mby) miwfgd oia mdizeal

.dwiprn dxezdy wfegaeìL dúøeáb íãà éðáì òéãBäìe§¦©¦§¥¨¨§¨¨¤
ät-ìòaL äøBz13¯ ,æò dçëådpeekd ,dxez ly dxeab ¨¤§©¤§Ÿ¨Ÿ

zexitqa) dxezd yxeya xacd jky ,`wec dt lray dxezl
`id dnkgd zxitqe ,"dnkg"a `id azkay dxezy ,(zepeilrd

"dpia"a `id dt lray dxez eli`e ,(cqg) oinid ewa ixd14,
"dxeab il dpia ip`") dpiad zxitqe15l`nyd ewa `id (

dxeab)16dt lray dxez dwiprny dxeabd oipr ricedl icke .(
- icedi ly eznyplLøt,xiaqde hxit ±Cìnä äîìL ¥©§ŸŸ©¤¤

íBìMä-åéìò17:¯ "'eë äéðúî æòá äøâç"zqpk ,"lig zy`" ¨¨©¨¨§¨§Ÿ¨§¤¨
,dxez ly "fer"a dipzn z` zxbeg ,l`xyi zenype l`xyi

dxez epiid "fer")18"dxez `l` fer oi`" ,19zwfgn dxezdy ,(
xbegy ici lr envr z` wfgn xeaby myk ,dnyp ly dipzn
,dnypl qgia "miipzn"d oipr ,`eti` ,`ed dn .dxebga envr

- ?mze` zwfgne zxbeg dxezdyãéîònä øác íä ,"íéðúî"¨§©¦¥¨¨©©£¦

íéëéìBnä íäå ,íäéìò ãîBòå ávpä Làøä íò óebä ìk̈©¦¨Ÿ©¦¨§¥£¥¤§¥©¦¦
BúBà íéàéáîe,y`xde sebd z` ±àeäL Bîëe .Böôç æBçîì §¦¦¦§¤§§¤

¯ ,óebä úeiîLâalk z` miaviine micinrn "miipzn"dy §©§¦©
,my zeidl dvex `edy mewnl eze` mi`iane sebdàeä Ck± ¨

,mbúeiðçeø úðéçáa¦§¦©£¦
¯ ,úéäìàä Lôpälry ©¤¤¨¡Ÿ¦

,dnypd ly "miipzn"d
ly sebd lk cner
y`xd mr cgi dnypd
df xace ,dnypd ly
dnypd z` `ian
dn .ztqkpd dzilkzl
"miipzn"d ,`eti` ,md
- df ixd ?dnypd ly
'äa úézîàä äðeîàä̈¡¨¨£¦¦©

ãçà,`edy ±óBñ-ïéà± ¤¨¥
,uw ila,àeä-Ceøä

ïéîìò ìk àlîî eäéàc§¦§©¥¨¨§¦
lk `lnn `edy ±
zinipt zeiga zenlerd
zn`zene znvnevnd

,cgeina `xap lklááBñå§¥
¯ ,ïéîìò ìkaaeq `ede ¨¨§¦

digne zenlerd lk siwne
ef zeig oi` okl xy`e ,mdn dlrn dlrnl `idy zeiga mze`

,mdilr dtiwn `id `l` ,zeinipta mda lawzdl dlekiúéìå§¥
¯ ,dépî éeðt øúàdidiy (dbixcne) mewn oi``ly ,epnn iept £©¨¦¥

,my ievn didiõ÷ ïéà ãò äìòîìzpigal uwe seq oi` ± §©§¨©¥¥
"hyten" ezeidne ,mlerdn dlrp ezeide ely zelrzdd

,mlerdn¯ ,úéìëz ïéà ãò ähîìegekl uwe seq oi`y §©¨©¥©§¦
xizqn mlerdy ote`a mlera ezeyalzdle dhn dhn ezcixi
mbe dlrnl mb `id ely "zeiteq oi`"dy ,ixd ± zewl`d lr

.dhnlïéøèñ 'ãì ïëå,miccvd zrax` itlk xacd jke ± §¥§¦§¦
,oetve mexc ,axrn ,gxfn¯ ,Lnî óBñ-ïéà úðéçáalk ¦§¦©¥©¨

,dlrn :mewn ly zeevwd yya ,"mewn"l qgia `ed xen`d
.zegex rax`e dhnïëåmb xacd jke ±,Lôðå äðL úðéçáa §¥¦§¦©¨¨§¤¤

òãBpkitk) "ytp"e "dpy" ,"mler"l zwlgzn d`ixad ,oky ± ©©
dxivi xtqa aezky20,(zegex 'ce dhn ,dlrn) mewn ± mler :(

`edy myk ,ixd .zeig ± ytpe (cizre ded ,xar) onf ± dpy
(onfa) "dpy"a mb xacd jk ,(mewna) "mler"a "seq oi`"e "cg`"
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ùã÷ä úøâà
ïéçúåô àéë 'äì úåãåäìå êøáì äëøáá

äòîù äáåè äòåîù .áåè
.äîéîú 'ä úøåú .äøåú àìà áåè ïéà .éùôð éçúå
íéðéðîå úåøééò áåøá åìåë ñ"ùä ìë úîìùä åæ
äë .ãéúòä ìò äù÷áå øáòä ìò äàãåä .ù"ðàî

éñåé äëå ïúéäðù éãî íéøåáâá íáì õîàì 'ä ó
äúøåáâ íãà éðáì òéãåäìå .äøåú ìù äøåáâá äðùá
ä"ò êìîä äîìù 'éô .æåò äçëå ô"òáù äøåú ìù
ãéîòîä øáã íä íéðúî .'åë äéðúî æåòá äøâç
íäå .íäéìò ãîåòå áöðä ùàøä íò óåâä ìë
àåäù åîëå .åöôç æåçîì åúåà íéàéáîå íéëéìåîä
ùôðä úåéðçåø 'éçáá àåä êë óåâä úåéîùâá
åäéàã ä"á ñ"à ãçà 'äá úéúéîàä äðåîàä úéäìàä
ïéà ãò äìòîì äéðéî éåðô øúà úéìå ò"ëåñå ò"ëîî
ñ"à 'éçáá ïéøèñ 'ãì ïëå úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷
åæ äðåîà äðä .òãåðë ùôðå äðù 'éçáá ïëå .ùîî
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.5:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(וא"ו פנ"ח, מב"ר והוא נב. כד, שרה חיי (פרש"י ע"ז שמודים הבשו "ט ועל מ"ג.6."בקשר פ"ו

ח.7. יט, ˘ËÈÏ"‡:8.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."גמרא בהם שאין המס' גם צ"ל הש"ס דחלוקת ‡„ÂÓ"¯9."מכאן ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ומדות תמיד גם (כנ"ל), וטהרות זרעים גם ס"ז), סתקפ"ב או"ח בשו"ע ואחרונים ט"ז (עיין ככולו רובו לשלול "הכוונה

בתיו"ט הועתק פיהמ"ש, ראה - סיפור אלא שאינן ˘Ì˘."(.10:‡"ËÈÏ(ואף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"Ê‡˘."זה במובן גם "תמימה"
.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בהיותו) דכאו"א הלימוד שעי"ז דרבים, ת"ת ה"ז שבנדו"ד – בזה הכוונה מהרבים)ÏÁ˜"אולי

ביותר". הלב) (לאמץ ד.12.ותוצאותיו פס"א, ˘ËÈÏ"‡:13.ב"ר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הש"ס – עסקינן ‡„ÂÓ"¯14."דבה ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."סוסכ"ט אגה"ק ב.15."עפמש"כ ג, ˘ËÈÏ"‡:16.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ רובו זו"ן – ותושבע"פ תושב"כ נ"ל: "יותר

גבורות". או יז.17.חסדים לא, ˘ËÈÏ"‡:18.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יתרו ס"פ (ואוה"ת) תו"א ב.19."ראה לב, האזינו ספרי
ובכ"מ.20.ובכ"מ. מ"ג. פ"ג

a`Îmgpn 'b iriax mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

."ytp"ae"íéðúî" úðéça íLa úàø÷ð Bæ äðeîà äpä21,¯ ¦¥¡¨¦§¥§¥§¦©¨§©¦
ytpd ly mipznd22,¯ ,Làøä úà íi÷îe ãéîònä øácly ¨¨©©£¦§©¥¤¨Ÿ

,ytpdóBñ-ïéà úlãâa úòc ÷éîòîe ïðBaúnä ìëOä àeä©¥¤©¦§¥©£¦©©¦§ª©¥
¯ ,Lôð-äðL-íìBò úðéçáa àeä-CeøaiteqÎoi` `edy itk ¨¦§¦©¨¨¨¤¤

lk ly zeige onf ,mewna
ef dpen` .mi`xapd

iiwnz` dwifgne zn
ceqid oky ,lkyd ,y`xd
miiwzne cner eilr
'd zelcba dpadde lkyd
zecg`a dpen`d `ed
mb `id zeppeazdde .'ied
åéúBàìôðå Bcñç áøáe§Ÿ©§§¦§§¨
íò" úBéäì ,eðnò¦¨¦§©

¯ ,"BáBø÷aexw `edy mr §
,eil`Ba ä÷áãìe± §¨§¨

,jxaziòãBpk ,Lnî± ©¨©©
,reciy itke¯ øîànî¦©£©

l"f epinkg23:äòL äôé"¨¨¨¨
íéNòîe äáeLúa úçà©©¦§¨©£¦
ìkî äfä íìBòa íéáBè¦¨¨©¤¦¨

¯ ,"àaä íìBò éiç,meyn ?recn z`fàeäL,`ad mlerd ± ©¥¨©¨¤
`ed"äðéëL" úàø÷pä äðéçaî äøàäå åéæ ÷ø`xwp `ede ± ©¦§¤¨¨¦§¦¨©¦§¥§¦¨

`edy iptn "dpiky"¯ ,'eë ïëBMäm`e .mze` digne mi`xapa ©¥
ielibd oky ,mi`xapl zekiiy dl yiy dbxcne dpiga ef ixd ok
wx `ed ,"`ad mler" zernyna o`k mipeekzn eil`y ,ocr oba

,"dpiky" zpigan dx`d ±àøáðåocrd obe `ad mlerde ± §¦§¨
,e`xapúçà ã"eéa,c"ei ,zg` ze`a ±Cøaúé BîMîxn`nk ± §©©¦§¦§¨¥

l"f epinkg24weqtd lr25,"minler xev 'd d"ia :ìáà ,'eë± £¨
,eli`eíäéáàì ìàøNé ïéáø÷î íéáBè íéNòîe äáeLz§¨©£¦¦§¨§¦¦§¨¥©£¦¤

¯ ,ìBëéák Búeîöòå Búeäîì ,Lnî íéîMaLzednl ¤©¨©¦©¨§©§©§¦§¨
`edy ,envr d"awd zenvrleBîëe ,Lnî óBñ-ïéà úðéça§¦©¥©¨§

áeúkL26:BãBä"`ed ,cala ±éîLå õøà ìò¯ ,íly zeigd ¤¨©¤¤§¨¨¦
,jxazi epnn cala eife ced `id miny lye ux`ïø÷ íøiå©¨¤¤¤

¯ ,"'eë Bnòì."zenvr"n ,"oxw"n `id dkyndd l`xyi enrle §©
"oxw"27ipaly ,epiid "enrl oxw mxi"e ,xacd mvr ixd `ed

,"seq oi`"n zinvr `id dkyndd (enr) l`xyieðLc÷ øLà"£¤¦§¨
."'eë eðeöå åéúBöîaepze` dlrd zeevnay ,xnelk ± §¦§¨§¦¨

,mlerdn lcaene yecw `edy ef dyecwl ,`ed ezelrzdl
zxb`" ly oexg`d wxta lirl xkfpk ,"oinlr lk aaeq" zpiga
wlga ok iptle ,"daeyzd
opeazn mc`yke ,oey`xd
d"awd ly lecbd ecqga
eaexw mr zeidl ,epz`
,ynn jxazi ea miweace
zelbl xacd ixd jixv

- xxerleíéðtä íénë"å§©©¦©¨¦
"'eë28,äðeázî ãéìBäì§¦¦§¨

Bæezelcb oian `edy ±
lecbd ecqge d"awd ly

,epz`eîéçøe eìéçc± §¦§¦
,dad`e d`xiíéiìëN± ¦§¦¦

zervn`a zeclepd
,lkyd¯ ,íéiòáè Bà¦§¦¦

opyiy d`xide dad`d
ly dnyp lka raha
lkyde ,icedi

cala oze` milbn zeppeazdde29,úBéäì,elv` ±÷òö" úðéça ¦§§¦©¨©
¯ ,"'ä ìà íaìidef .ea dwacl d"awdl rbrbzde wrv mal ¦¨¤

.zewiace mirebrb ,"dwrv" ly ote`a dad`Bàzeppeazddy ±
ea xxerzúðéçaly dad` ±,äfò úáäìLå Là étLø §¦©¦§¥¥§©§¤¤©¨

¯ ,"àBöø" úðéçáa,d"awdl oeilke oe`nvCk-øçàåixg` ± ¦§¦©¨§©©¨
"a xxerzdy,d"awda llkidle zelkidl dvex `edy ,"`evx

okn xg`l zeidl eilr¯ ,"áBL" úðéçáa,enewn l` aeyl ¦§¦©
,d"awd l` lehia jez seba dnypúBéäì,didiy jk ±'ä ãçt ¦§©©

¯ ,'eë Búlãbî LBáìå Baìa,zilrpd dzpigaa didz d`xidy §¦§¥¦§ª¨
eze` zrpend dyea ,d"awd ly ezelcb ipta yiiazdl

,d"awd ipira rx `edy xac zeyrlnàeäåly dpigad ± §
`id ,dyeae cgt ,d`xi¯ ,"äçBc ìàîN" úðéçazpiga §¦©§Ÿ¨

ly aexiwa cenrl `ly dgecd ,dlrnly dxeabe l`ny
"ipwagz epini"n d`ad) dad`30,dyeae cgta `l` (Bîk§

äøBz ïzîa áeúkL31:÷çøî eãîòiå eòðiå íòä àøiå"± ¤¨§©©¨©©§¨¨©¨ª©©©§¥¨Ÿ
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ùã÷ä úøâà
ùàøä úà íéé÷îå ãéîòîä øáã íéðúî 'éçá íùá '÷ð
ä"á ñ"à úìåãâá úòã ÷éîòîå ïðåáúîä ìëùä àåä
åðîò åéúåàìôðå åãñç áåøáå .ùôð äðù íìåò 'éçáá
øîàîî òãåðë ùîî åá ä÷áãìå åáåø÷ íò úåéäì
ééç ìëî æ"äåòá è"òîå äáåùúá úçà äòù äôé
ïëåùä äðéëù '÷ðä 'éçáî äøàäå åéæ ÷ø àåäù á"äåò
äáåùú ìáà 'åë 'úé åîùî 'à ã"åéá àøáðå 'åë
íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéáø÷î íéáåè íéùòîå
ù"îëå ùîî ñ"à 'éçá ìåëéáë åúåîöòå åúåäîì ùîî
'åë å"á÷à 'åë åîòì ïø÷ íøéå íéîùå õøà ìò åãåä
åà íééìëù ø"åã åæ äðåáúî ãéìåäì 'åë íéðôä íéîëå
éôùø 'éçá åà 'ä ìà íáì ÷òö 'éçá úåéäì íééòáè
áåù 'éçáá ë"çàå àåöø 'éçáá äæò úáäìùå ùà
'éçá àåäå 'åë åúìåãâî ùåáéìå åáìá 'ä ãçô úåéäì
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כתב21. אחת, היא שאמונה למה רבים ל' "מתנים" מתאים כיצד השאלה, ˘ËÈÏ"‡:על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îחיים מים "גם (1'ÂÎÂ 'ÂÎÂ'ל -
דחלק מתניו איזור צדק והי' עה"פ [באוה "ת] עיי"ש (2 "מתנים"‰‚ÛÂרבים. זהו מהלב ש"נמשך"ÈÏÂ‡Âלמטה מפני רבים ל' דנק' י"ל

ÈÏÂ‡Â ˘ÓÓ ÔÎÂ ,ÌÈÎ¯È È˘· דיבר אחת בזה גם למה הטעם עפ"ז ויל"פ לך. יהי' ולא אנכי שתים גם אבל אחת דהיא באמונה יותר עוד
וק"ל".˘˙ÌÈאלקי' הנ"ל לביאור - רפ"כ מתניא ג"כ ולהעיר שמעתי. (אמונה)22.זו בנמשל מבאר הזקן רבנו אין מדוע השאלה, על

כתב חפצו, למחוז הגוף  את מוליכים שהמתנים מה ˘ËÈÏ"‡:הענין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î הש"ס לימוד שמחזק אף - זו אגה"ק כוונת "עיקר
בעוז חגרה הכתוב פי' וגם ועניני'. לתפלה בנוגע - Ê‰וכו' ¯‡·Ï ‡·- לזרועות בנוגע מבאר ולכן מצ"ע). הכתוב לבאר - כ"כ (ולא כו'

¯"Â„ע"ד עכ"פ בקיצור התפלה, ענין שזהו ג"כ ¯‡˘- וכמובן כאן. ביאורו ענין אין בספ"מ) כמובן - (מצות הגוף אבל התבוננות, -
שעת - וזמן "עת בנוגע חפצו ˙ÏÙ˙מההמשך למחוז אותו ומביאים דמוליכים דענין הנמשל ג"כ יל"פ עפ"ז "הגוף". שמשמיט - כו'"

כו'". המוצב בסולם הליכה ענינה התפלה מי"ז.23.שהרי פ"ד ב.24.אבות כט, ד.25.מנחות כו, יג.26.ישעי' קמה, 27.תהלים

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וחומש קרן הל' ˘ËÈÏ"‡:28."ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ט ח"א Î"˜29."וכמשנ"ת ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."פמ"ד ח"א ג.30."וכמשנ"ת ח, טו.31.שה"ש כ, יתרו



נט a`Îmgpn 'b iriax mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áBè ék 'äì úBãBäìe Cøáì ,äëøáa ïéçúBt5.äòeîL §¦¦§¨¨§¨¥§©¦§¨
¯ ,éLôð éçzå äòîL äáBèdziigdy daeh dreny izrny ¨¨§¨©§¦©§¦

,iytp z`¯ ,äøBz àlà áBè ïéàdpeekd "aeh" mixne`yk ¥¤¨¨
zea` zkqna dpynd xn`nk ,dxezl `id6ly aeh dfi` lre ,

- ?o`k mixacn ep` dxez
"äîéîz 'ä úøBz"7± ©§¦¨

`idy itk 'd zxez lry
`idy aezk ixd "dninz"
dign `id ,"ytp zaiyn"

ytpd z` zpprxne,Bæ
ñ"Mä ìk úîìLä8Blk9 ©§¨©¨©©ª

¯elek q"yd lk meiq10,
íéðéðîe úBøéò áøa§Ÿ£¨¦§¨¦

¯ ,ù"ðàî,miciqg ¥
øáòä ìò äàãBädcez ± ¨¨©¤¨¨

,xara z`f eyry lr
¯ ,ãéúòä ìò äLwáe©¨¨©¤¨¦
mb z`f zeyrl dywae

,cizraïzé äk,'d ±äëå Ÿ¦¥§Ÿ
éñBéíaì õnàì 'ä ó ¦§©¥¦¨

íéøBaba11,äðL écî ©¦¦¦¥¨¨
ìL äøeáâa ,äðLa§¨¨¦§¨¤

.äøBz'd siqeie ozi jk ± ¨
`id z"iyd ly eztqeze)

envr xwird xy`n xzei dtqed ixd12z` aviile wfgl ,(
dxeaba (wfg df didi miwfgl qgia mby) miwfgd oia mdizeal

.dwiprn dxezdy wfegaeìL dúøeáb íãà éðáì òéãBäìe§¦©¦§¥¨¨§¨¨¤
ät-ìòaL äøBz13¯ ,æò dçëådpeekd ,dxez ly dxeab ¨¤§©¤§Ÿ¨Ÿ

zexitqa) dxezd yxeya xacd jky ,`wec dt lray dxezl
`id dnkgd zxitqe ,"dnkg"a `id azkay dxezy ,(zepeilrd

"dpia"a `id dt lray dxez eli`e ,(cqg) oinid ewa ixd14,
"dxeab il dpia ip`") dpiad zxitqe15l`nyd ewa `id (

dxeab)16dt lray dxez dwiprny dxeabd oipr ricedl icke .(
- icedi ly eznyplLøt,xiaqde hxit ±Cìnä äîìL ¥©§ŸŸ©¤¤

íBìMä-åéìò17:¯ "'eë äéðúî æòá äøâç"zqpk ,"lig zy`" ¨¨©¨¨§¨§Ÿ¨§¤¨
,dxez ly "fer"a dipzn z` zxbeg ,l`xyi zenype l`xyi

dxez epiid "fer")18"dxez `l` fer oi`" ,19zwfgn dxezdy ,(
xbegy ici lr envr z` wfgn xeaby myk ,dnyp ly dipzn
,dnypl qgia "miipzn"d oipr ,`eti` ,`ed dn .dxebga envr

- ?mze` zwfgne zxbeg dxezdyãéîònä øác íä ,"íéðúî"¨§©¦¥¨¨©©£¦

íéëéìBnä íäå ,íäéìò ãîBòå ávpä Làøä íò óebä ìk̈©¦¨Ÿ©¦¨§¥£¥¤§¥©¦¦
BúBà íéàéáîe,y`xde sebd z` ±àeäL Bîëe .Böôç æBçîì §¦¦¦§¤§§¤

¯ ,óebä úeiîLâalk z` miaviine micinrn "miipzn"dy §©§¦©
,my zeidl dvex `edy mewnl eze` mi`iane sebdàeä Ck± ¨

,mbúeiðçeø úðéçáa¦§¦©£¦
¯ ,úéäìàä Lôpälry ©¤¤¨¡Ÿ¦

,dnypd ly "miipzn"d
ly sebd lk cner
y`xd mr cgi dnypd
df xace ,dnypd ly
dnypd z` `ian
dn .ztqkpd dzilkzl
"miipzn"d ,`eti` ,md
- df ixd ?dnypd ly
'äa úézîàä äðeîàä̈¡¨¨£¦¦©

ãçà,`edy ±óBñ-ïéà± ¤¨¥
,uw ila,àeä-Ceøä

ïéîìò ìk àlîî eäéàc§¦§©¥¨¨§¦
lk `lnn `edy ±
zinipt zeiga zenlerd
zn`zene znvnevnd

,cgeina `xap lklááBñå§¥
¯ ,ïéîìò ìkaaeq `ede ¨¨§¦

digne zenlerd lk siwne
ef zeig oi` okl xy`e ,mdn dlrn dlrnl `idy zeiga mze`

,mdilr dtiwn `id `l` ,zeinipta mda lawzdl dlekiúéìå§¥
¯ ,dépî éeðt øúàdidiy (dbixcne) mewn oi``ly ,epnn iept £©¨¦¥

,my ievn didiõ÷ ïéà ãò äìòîìzpigal uwe seq oi` ± §©§¨©¥¥
"hyten" ezeidne ,mlerdn dlrp ezeide ely zelrzdd

,mlerdn¯ ,úéìëz ïéà ãò ähîìegekl uwe seq oi`y §©¨©¥©§¦
xizqn mlerdy ote`a mlera ezeyalzdle dhn dhn ezcixi
mbe dlrnl mb `id ely "zeiteq oi`"dy ,ixd ± zewl`d lr

.dhnlïéøèñ 'ãì ïëå,miccvd zrax` itlk xacd jke ± §¥§¦§¦
,oetve mexc ,axrn ,gxfn¯ ,Lnî óBñ-ïéà úðéçáalk ¦§¦©¥©¨

,dlrn :mewn ly zeevwd yya ,"mewn"l qgia `ed xen`d
.zegex rax`e dhnïëåmb xacd jke ±,Lôðå äðL úðéçáa §¥¦§¦©¨¨§¤¤

òãBpkitk) "ytp"e "dpy" ,"mler"l zwlgzn d`ixad ,oky ± ©©
dxivi xtqa aezky20,(zegex 'ce dhn ,dlrn) mewn ± mler :(

`edy myk ,ixd .zeig ± ytpe (cizre ded ,xar) onf ± dpy
(onfa) "dpy"a mb xacd jk ,(mewna) "mler"a "seq oi`"e "cg`"
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ùã÷ä úøâà
ïéçúåô àéë 'äì úåãåäìå êøáì äëøáá

äòîù äáåè äòåîù .áåè
.äîéîú 'ä úøåú .äøåú àìà áåè ïéà .éùôð éçúå
íéðéðîå úåøééò áåøá åìåë ñ"ùä ìë úîìùä åæ
äë .ãéúòä ìò äù÷áå øáòä ìò äàãåä .ù"ðàî

éñåé äëå ïúéäðù éãî íéøåáâá íáì õîàì 'ä ó
äúøåáâ íãà éðáì òéãåäìå .äøåú ìù äøåáâá äðùá
ä"ò êìîä äîìù 'éô .æåò äçëå ô"òáù äøåú ìù
ãéîòîä øáã íä íéðúî .'åë äéðúî æåòá äøâç
íäå .íäéìò ãîåòå áöðä ùàøä íò óåâä ìë
àåäù åîëå .åöôç æåçîì åúåà íéàéáîå íéëéìåîä
ùôðä úåéðçåø 'éçáá àåä êë óåâä úåéîùâá
åäéàã ä"á ñ"à ãçà 'äá úéúéîàä äðåîàä úéäìàä
ïéà ãò äìòîì äéðéî éåðô øúà úéìå ò"ëåñå ò"ëîî
ñ"à 'éçáá ïéøèñ 'ãì ïëå úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷
åæ äðåîà äðä .òãåðë ùôðå äðù 'éçáá ïëå .ùîî
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.5:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(וא"ו פנ"ח, מב"ר והוא נב. כד, שרה חיי (פרש"י ע"ז שמודים הבשו "ט ועל מ"ג.6."בקשר פ"ו

ח.7. יט, ˘ËÈÏ"‡:8.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."גמרא בהם שאין המס' גם צ"ל הש"ס דחלוקת ‡„ÂÓ"¯9."מכאן ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ומדות תמיד גם (כנ"ל), וטהרות זרעים גם ס"ז), סתקפ"ב או"ח בשו"ע ואחרונים ט"ז (עיין ככולו רובו לשלול "הכוונה

בתיו"ט הועתק פיהמ"ש, ראה - סיפור אלא שאינן ˘Ì˘."(.10:‡"ËÈÏ(ואף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"Ê‡˘."זה במובן גם "תמימה"
.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בהיותו) דכאו"א הלימוד שעי"ז דרבים, ת"ת ה"ז שבנדו"ד – בזה הכוונה מהרבים)ÏÁ˜"אולי

ביותר". הלב) (לאמץ ד.12.ותוצאותיו פס"א, ˘ËÈÏ"‡:13.ב"ר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הש"ס – עסקינן ‡„ÂÓ"¯14."דבה ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."סוסכ"ט אגה"ק ב.15."עפמש"כ ג, ˘ËÈÏ"‡:16.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ רובו זו"ן – ותושבע"פ תושב"כ נ"ל: "יותר

גבורות". או יז.17.חסדים לא, ˘ËÈÏ"‡:18.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יתרו ס"פ (ואוה"ת) תו"א ב.19."ראה לב, האזינו ספרי
ובכ"מ.20.ובכ"מ. מ"ג. פ"ג

a`Îmgpn 'b iriax mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

."ytp"ae"íéðúî" úðéça íLa úàø÷ð Bæ äðeîà äpä21,¯ ¦¥¡¨¦§¥§¥§¦©¨§©¦
ytpd ly mipznd22,¯ ,Làøä úà íi÷îe ãéîònä øácly ¨¨©©£¦§©¥¤¨Ÿ

,ytpdóBñ-ïéà úlãâa úòc ÷éîòîe ïðBaúnä ìëOä àeä©¥¤©¦§¥©£¦©©¦§ª©¥
¯ ,Lôð-äðL-íìBò úðéçáa àeä-CeøaiteqÎoi` `edy itk ¨¦§¦©¨¨¨¤¤

lk ly zeige onf ,mewna
ef dpen` .mi`xapd

iiwnz` dwifgne zn
ceqid oky ,lkyd ,y`xd
miiwzne cner eilr
'd zelcba dpadde lkyd
zecg`a dpen`d `ed
mb `id zeppeazdde .'ied
åéúBàìôðå Bcñç áøáe§Ÿ©§§¦§§¨
íò" úBéäì ,eðnò¦¨¦§©

¯ ,"BáBø÷aexw `edy mr §
,eil`Ba ä÷áãìe± §¨§¨

,jxaziòãBpk ,Lnî± ©¨©©
,reciy itke¯ øîànî¦©£©

l"f epinkg23:äòL äôé"¨¨¨¨
íéNòîe äáeLúa úçà©©¦§¨©£¦
ìkî äfä íìBòa íéáBè¦¨¨©¤¦¨

¯ ,"àaä íìBò éiç,meyn ?recn z`fàeäL,`ad mlerd ± ©¥¨©¨¤
`ed"äðéëL" úàø÷pä äðéçaî äøàäå åéæ ÷ø`xwp `ede ± ©¦§¤¨¨¦§¦¨©¦§¥§¦¨

`edy iptn "dpiky"¯ ,'eë ïëBMäm`e .mze` digne mi`xapa ©¥
ielibd oky ,mi`xapl zekiiy dl yiy dbxcne dpiga ef ixd ok
wx `ed ,"`ad mler" zernyna o`k mipeekzn eil`y ,ocr oba

,"dpiky" zpigan dx`d ±àøáðåocrd obe `ad mlerde ± §¦§¨
,e`xapúçà ã"eéa,c"ei ,zg` ze`a ±Cøaúé BîMîxn`nk ± §©©¦§¦§¨¥

l"f epinkg24weqtd lr25,"minler xev 'd d"ia :ìáà ,'eë± £¨
,eli`eíäéáàì ìàøNé ïéáø÷î íéáBè íéNòîe äáeLz§¨©£¦¦§¨§¦¦§¨¥©£¦¤

¯ ,ìBëéák Búeîöòå Búeäîì ,Lnî íéîMaLzednl ¤©¨©¦©¨§©§©§¦§¨
`edy ,envr d"awd zenvrleBîëe ,Lnî óBñ-ïéà úðéça§¦©¥©¨§

áeúkL26:BãBä"`ed ,cala ±éîLå õøà ìò¯ ,íly zeigd ¤¨©¤¤§¨¨¦
,jxazi epnn cala eife ced `id miny lye ux`ïø÷ íøiå©¨¤¤¤

¯ ,"'eë Bnòì."zenvr"n ,"oxw"n `id dkyndd l`xyi enrle §©
"oxw"27ipaly ,epiid "enrl oxw mxi"e ,xacd mvr ixd `ed

,"seq oi`"n zinvr `id dkyndd (enr) l`xyieðLc÷ øLà"£¤¦§¨
."'eë eðeöå åéúBöîaepze` dlrd zeevnay ,xnelk ± §¦§¨§¦¨

,mlerdn lcaene yecw `edy ef dyecwl ,`ed ezelrzdl
zxb`" ly oexg`d wxta lirl xkfpk ,"oinlr lk aaeq" zpiga
wlga ok iptle ,"daeyzd
opeazn mc`yke ,oey`xd
d"awd ly lecbd ecqga
eaexw mr zeidl ,epz`
,ynn jxazi ea miweace
zelbl xacd ixd jixv

- xxerleíéðtä íénë"å§©©¦©¨¦
"'eë28,äðeázî ãéìBäì§¦¦§¨

Bæezelcb oian `edy ±
lecbd ecqge d"awd ly

,epz`eîéçøe eìéçc± §¦§¦
,dad`e d`xiíéiìëN± ¦§¦¦

zervn`a zeclepd
,lkyd¯ ,íéiòáè Bà¦§¦¦

opyiy d`xide dad`d
ly dnyp lka raha
lkyde ,icedi

cala oze` milbn zeppeazdde29,úBéäì,elv` ±÷òö" úðéça ¦§§¦©¨©
¯ ,"'ä ìà íaìidef .ea dwacl d"awdl rbrbzde wrv mal ¦¨¤

.zewiace mirebrb ,"dwrv" ly ote`a dad`Bàzeppeazddy ±
ea xxerzúðéçaly dad` ±,äfò úáäìLå Là étLø §¦©¦§¥¥§©§¤¤©¨

¯ ,"àBöø" úðéçáa,d"awdl oeilke oe`nvCk-øçàåixg` ± ¦§¦©¨§©©¨
"a xxerzdy,d"awda llkidle zelkidl dvex `edy ,"`evx

okn xg`l zeidl eilr¯ ,"áBL" úðéçáa,enewn l` aeyl ¦§¦©
,d"awd l` lehia jez seba dnypúBéäì,didiy jk ±'ä ãçt ¦§©©

¯ ,'eë Búlãbî LBáìå Baìa,zilrpd dzpigaa didz d`xidy §¦§¥¦§ª¨
eze` zrpend dyea ,d"awd ly ezelcb ipta yiiazdl

,d"awd ipira rx `edy xac zeyrlnàeäåly dpigad ± §
`id ,dyeae cgt ,d`xi¯ ,"äçBc ìàîN" úðéçazpiga §¦©§Ÿ¨

ly aexiwa cenrl `ly dgecd ,dlrnly dxeabe l`ny
"ipwagz epini"n d`ad) dad`30,dyeae cgta `l` (Bîk§

äøBz ïzîa áeúkL31:÷çøî eãîòiå eòðiå íòä àøiå"± ¤¨§©©¨©©§¨¨©¨ª©©©§¥¨Ÿ
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ùã÷ä úøâà
ùàøä úà íéé÷îå ãéîòîä øáã íéðúî 'éçá íùá '÷ð
ä"á ñ"à úìåãâá úòã ÷éîòîå ïðåáúîä ìëùä àåä
åðîò åéúåàìôðå åãñç áåøáå .ùôð äðù íìåò 'éçáá
øîàîî òãåðë ùîî åá ä÷áãìå åáåø÷ íò úåéäì
ééç ìëî æ"äåòá è"òîå äáåùúá úçà äòù äôé
ïëåùä äðéëù '÷ðä 'éçáî äøàäå åéæ ÷ø àåäù á"äåò
äáåùú ìáà 'åë 'úé åîùî 'à ã"åéá àøáðå 'åë
íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéáø÷î íéáåè íéùòîå
ù"îëå ùîî ñ"à 'éçá ìåëéáë åúåîöòå åúåäîì ùîî
'åë å"á÷à 'åë åîòì ïø÷ íøéå íéîùå õøà ìò åãåä
åà íééìëù ø"åã åæ äðåáúî ãéìåäì 'åë íéðôä íéîëå
éôùø 'éçá åà 'ä ìà íáì ÷òö 'éçá úåéäì íééòáè
áåù 'éçáá ë"çàå àåöø 'éçáá äæò úáäìùå ùà
'éçá àåäå 'åë åúìåãâî ùåáéìå åáìá 'ä ãçô úåéäì
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כתב21. אחת, היא שאמונה למה רבים ל' "מתנים" מתאים כיצד השאלה, ˘ËÈÏ"‡:על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îחיים מים "גם (1'ÂÎÂ 'ÂÎÂ'ל -
דחלק מתניו איזור צדק והי' עה"פ [באוה "ת] עיי"ש (2 "מתנים"‰‚ÛÂרבים. זהו מהלב ש"נמשך"ÈÏÂ‡Âלמטה מפני רבים ל' דנק' י"ל

ÈÏÂ‡Â ˘ÓÓ ÔÎÂ ,ÌÈÎ¯È È˘· דיבר אחת בזה גם למה הטעם עפ"ז ויל"פ לך. יהי' ולא אנכי שתים גם אבל אחת דהיא באמונה יותר עוד
וק"ל".˘˙ÌÈאלקי' הנ"ל לביאור - רפ"כ מתניא ג"כ ולהעיר שמעתי. (אמונה)22.זו בנמשל מבאר הזקן רבנו אין מדוע השאלה, על

כתב חפצו, למחוז הגוף  את מוליכים שהמתנים מה ˘ËÈÏ"‡:הענין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î הש"ס לימוד שמחזק אף - זו אגה"ק כוונת "עיקר
בעוז חגרה הכתוב פי' וגם ועניני'. לתפלה בנוגע - Ê‰וכו' ¯‡·Ï ‡·- לזרועות בנוגע מבאר ולכן מצ"ע). הכתוב לבאר - כ"כ (ולא כו'

¯"Â„ע"ד עכ"פ בקיצור התפלה, ענין שזהו ג"כ ¯‡˘- וכמובן כאן. ביאורו ענין אין בספ"מ) כמובן - (מצות הגוף אבל התבוננות, -
שעת - וזמן "עת בנוגע חפצו ˙ÏÙ˙מההמשך למחוז אותו ומביאים דמוליכים דענין הנמשל ג"כ יל"פ עפ"ז "הגוף". שמשמיט - כו'"

כו'". המוצב בסולם הליכה ענינה התפלה מי"ז.23.שהרי פ"ד ב.24.אבות כט, ד.25.מנחות כו, יג.26.ישעי' קמה, 27.תהלים

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וחומש קרן הל' ˘ËÈÏ"‡:28."ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ט ח"א Î"˜29."וכמשנ"ת ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."פמ"ד ח"א ג.30."וכמשנ"ת ח, טו.31.שה"ש כ, יתרו



a`Îmgpnס 'c iying mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ד' חמישי יום
,204 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïúåðä àåä éî êà,204 'nr cr:'åë ùôðä

dxez ozn ly zelbzdd
d`xi l`xyi ipaa dlrt
mi`haznd lehiae
`xiy ,xeg`l dbiqpa

,ycewd l` zyblïäå ,"'eëod ,d`xide dad`d ±úBðéça §¥§¦

:LôpaL óeâäå úBòBøfä©§§©¤©¤¤
`id ,cqg ± dad`
rexf) "`pini `rexc"
`id ,dxeab ± d`xie ,(oini

(l`ny rexf) "`l`ny `rexc"32.

¯ ,"íéðúî" úðéçáì æòå çk ïúBpä àeä éî Càdpen`l ©¦©¥Ÿ©¨Ÿ¦§¦©¨§©¦
,zxb`d zligza lirl xkfpk "miipzn" z`xwpdãéîòäì§©£¦

úBòBøfäå Làøä íi÷ìeef dpen`l gekd z` ozep in ± §©¥¨Ÿ§©§
"y`x"d ,'d zelcba opeaznd lkyd z` wifgdle cinrdl

myd zad` z`e ,ytpay
"zerexf"d ,myd z`xie
yiyk mb ?ytpay
,dly "oefn"d dpen`l

aezky enk33drxe" :
`id `linne ,"dpen`
fere gek ozep dn ± ieliba
'eke cinrdl ef dpen`l
"zerexf"de "y`x"d z`
dlrnly dpigaa

?dpen`nàeä,df ixd ±
úBëìä ãenìå ÷ñò¥¤§¦£¨
¯ ,ät-ìòaL äøBza©¨¤§©¤
oefnde mgld `id dxez

aezky itk ,dnypd ly dpen`l34,"ingla engl ekl" :
,dtÎlray dxez cenill cgeinae ,dxezl `id dpeekdyàéäL¤¦

`id ,dtÎlray dxez ±¯ ,ïBéìòä ïBöø éelb úðéçaoevxd §¦©¦§¨¤§
lk lr zexidaa dlbzn `edyk ,"ielib" ly ote`a `ed oeilrd
azkay dxezd on ,oky .dtÎlray dxeza `wec edf - eihxt
.zniieqn devna oeilrd oevxd edn weicae zexidaa mircei `l
mzxywe" wx aezk da ,azkay dxezd on :oilitz zevna oebk

"jipir oia zethehl eide jici lr ze`l35dn oiicr mircei `l ,
dxeza wx ;"jipir oia" `ed okide zethehd od cvik ,xywl
d"awd ly epevx `ed dn dxexa dxeva xdazn dtÎlray
,zeevnd x`ya xacd jke .eihxt lk lr oilitz zevna
xacdy itk) oeilrd oevxd ly ielibd `id dtÎlray dxezdy
zexnl .(h"k oniq "ycewd zxb`"a oldl hexhexta x`azn

mixne` ixd llka dxez lry36,"zwtp dnkgn `ziixe`"
,o`k mixne` `eti` ,cvik ,dlrnly dnkg zpiga `id dxezy
epax xne` jk lr - ?"dnkg"n dlrnly oeilrd oevx `edy

:owfd¯ ,ú÷ôðc àéä äîëçî àúéøBàcdzelbzde dz`ivi §©§¨¥¨§¨¦§¨§©
,dlrnly "dnkg" zpigan `id dxezd lydøB÷î ìáà£¨§¨

dLøLå,dxezd ly ±,äîëç úðéçaî äìòî äìòîì àeä §¨§¨§©§¨©§¨¦§¦©¨§¨
La àø÷pä àeäå¯ ,àeä-Ceøa "ïBéìòä ïBöø" í`ed oevx §©¦§¨§¥§¨¤§¨

,dnkga gek ozepe (aaeq) siwn `ede dnkgn dlrnlBîëe§
áeúkL37:¯:dnypa zlret dxezdy dlertd itlkäpvk" ¤¨©¦¨

"epøèòz ïBöø38,¯ ¨©§§¤
lr dxezd ly dzlert
dxez zcneld dnypd
,dqgne dxhr `id
ìò àéäL äøèòk©£¨¨¤¦©

¯ ,LàøaL ïéçnäokl ©Ÿ¦¤¨Ÿ
wfeg wiprdl dgeka yi
"miipznl" fere
oigend z` micinrnd
lkyd ± y`xay
,"zerexf"d oke ,opeaznd
lkydy d`xide dad`d
df lk .dlbn e` cilen
cenil ici lr wfgzn
oevxd ieliba `hazn oda ,oky .dtÎlray dxez ly zekldd

,"dnkg" zpigan dlrnly "xzk"d zpiga ,oeilrdòãBpëå± §©©
,reciy enke÷eñt ìò eLøtM äîî39:úøèò ìéç úLà" ¦©¤¥§©¨¥¤©¦£¤¤

¯ ;"dìòaoniq "ycewd zxb`"a oldl owfd epax xiaqny itk ©§¨
dxez dt zekln" ,dtÎlray dxez epiid "lig zy`"y ,h"k

"dl opixw dtÎlray40dt lray dxezay zeaexnd zekldde ,
aezky enk ,xtqn ila ody41mdy "xtqn oi` zenlre" :

zekldd42.oigene dnkg zpiga ,"dlra"l xzke "dxhr" od -
"'eë íBé ìëa úBëìä äðBMä ìë"å43.oa `edy el ghaen ± §¨©¤£¨§¨

zelbzdd z` helwl gekd z` ozep dn ,oky ,"`ad mler
dxez ly zekldd `wec df ixd - ?`ad mler ly ziwl`d
z` helwl lkezy ,dnypl yeal xvep odny ,dtÎlray
oldl hexhexta xiaqn owfd epaxy itk ,ziwl`d zelbzdd

.h"k oniqaeäæå:aezky dn ±æò ïéà" ¯ "äéðúî æòá äøâç" §¤¨§¨§Ÿ¨§¤¨¥Ÿ
"äøBz àlà44,¯,wfeg ,"fer" z`xwp dxezdàéäLiptn ± ¤¨¨¤¦

,`idyíéðúî úðéçáì æòå çk úðúBð,dnypd ly ± ¤¤Ÿ©§Ÿ¦§¦©¨§©¦
¯ ,da íéLaìîe íéøeâçä,dtÎlray dxezaõnàìe ÷fçì ©£¦§ª¨¦¨§©¥§©¥

¯ ,äéúBòBøæÎy ,dnypd lyeîéçøe eìéçc ïäd`xi ± §¤¨¥§¦§¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åãîòéå åòåðéå íòä àøéå ú"îá ù"îë äçåã ìàîù
:ùôðáù óåâäå úåòåøæä 'éçá ïäå 'åë ÷åçøî

êàãéîòäì íéðúî 'éçáì æåòå çë ïúåðä àåä éî
úåëìä ãåîéìå ÷ñò àåä úåòåøæäå ùàøä íéé÷ìå
àúééøåàã ïåéìòä ïåöø éåìéâ 'éçá àéäù ô"òáù äøåúá
äìòîì àåä äùøùå äøå÷î ìáà ú÷ôðã àéä äîëçî
ïåéìòä ïåöø íùá àø÷ðä àåäå äîëç 'éçáî äìòî
ìò àéäù äøèòë åðøèòú ïåöø äðöë ù"îëå ä"á
úøèò ìéç úùà ô"ò ù"îî òãåðëå ùàøáù ïéçåîä
äøâç åäæå .'åë íåé ìëá úåëìä äðåùä ìëå .äìòá
æåòå çë úðúåð àéäù äøåú àìà æåò ïéà äéðúî æåòá
õîàìå ÷æçì äá íéùáåìîå íéøåâçä íéðúî 'éçáì
íåôì ãç ìë íééòáè åà íééìëù ø"åã ïä äéúåòåøæ
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אליהו).32. (פתח בהקדמה ג.33.תקו"ז לז, ה.34.תהלים ט, ח.35.משלי ו, ועוד.36.ואתחנן א. קכא, יג.37.זח"ב ה, תהלים

.38:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ פרש"י ראה - תסובבנו (ולא תעטרנו מסיים ובכ"ז צדדים מג' הגוף על המגין מגן - בכ"מ "דצינה
כאן". דעטרה ענין שגם היינו - ד.39.כאן) יב, התקו"ז.40.משלי ה.41.הקדמת ו, ˘ËÈÏ"‡:42.שה"ש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

(שם)". בשהש"ר וש"נ.43."כדאיתא נדה, ובכ"מ.44.סוף שם. האזינו ספרי

a`Îmgpn 'd iyiy mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ה' שישי יום
אגרת א  ,bw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íòôä éððä äúòå,bw 'nr cr:'åëå äøåú

,dad`eíéiìëN,oze` cilen lkydy ±¯ ,íéiòáè Bàd`xi ¦§¦¦¦§¦¦
,cala oze` dlbn lkyde dnypa raha ody dad`eãç ìk̈©

dìéc àøeòL íeôìm` ,`ed "exeriy"l m`zda cg` lk ± §¦¨¦¥
d`xil jiiy `edy e` ,"miilky" dad`e d`xil jiiy `ed

,cala "miirah" dad`e
ici lr wfgzn df lk
dxez ly zekldd cenil
xne` okl .dtÎlray
fera dxbg" weqtd
lr xeabdy enk ,"'ipzn
eipzn z` xbeg `edy ici
,df ici lr wfgzn `ed -
lr dnypd zwfgzn jk
xe`"de "dxibg"d ici
dilr jynpd "siwn
ielibay oeilrd oevxdn
Îlray dxez ly zeklda

.dtíei÷å úãîòä ìòå)§©©£¨©§¦
¯ ,'eë ïðBaúnä ìëOä àeä ,LôpaL Làøä úðéçaxaqenk §¦©¨Ÿ¤©¤¤©¥¤©¦§¥

,lirl¯ øîà:jlnd dnly jk lrdøçñ áBè ék äîòè" ¨©¨£¨¦©£¨
¯ ,"'eë,aeh dly "xgqn"dy "dnrh" `idíB÷îa øàáîe§Ÿ¨§¨

¯ :(øçàly dpipr xiaqdl xwira owfd epax oeekzn o`k ,oky ©¥
ltzd zcearoiivn `edy itk ,myd z`xie myd zad` ,d

z`xie myd zad`) "miipzn"d aeviie wefigl onfdy ,oldl
z` cala xeviwa o`k xikfn `ed okl ,dltzd onf `ed (myd
cenil ici lr wfgzn `ed mby ,opeaznd lkyd ,"y`x"d oipr

.dtÎlray dxez ly zeklddõenàå ÷efçä ïîæe úò Cà©¥§©©¦§¦
¯ ,Làøäå úBòBøfä,opeaznd lkyde ,d`xide dad`dàéä ©§§¨Ÿ¦

ïBéìòä ïBöø úòå íéîçø úòL àéäL ,øçMä úlôz úòL§©§¦©©©©¤¦§©©£¦§¥§¨¤§
.äìòîì`ed oevxdy oeeike ;oeilrd oevxd dlbzne xi`n f` ± §©§¨

z`e ,myd z`xie myd zad` ,"zerexf"d z` wfgn ixd
,oeilrd oevxd xi`n da dryd okl ,opeaznd lkyd ,"y`x"d
opeazn dltzd zryay ,"y`x"de "zerexf"d wefigl onfd `ed
zad`e myd z`xi ekeza dlbn e` xveie myd zelcba icedi

.myd¯ ,úàæìå,okle §¨Ÿ
,owfd epax xne`dúBà¨

,'ä éLwánî LwáàÎy £©¥¦§©§¥
,åcçé eìékNéå eðéáé̈¦§©§¦©§¨

úBéäìå,didiye ±ïBøkæì §¦§§¦¨
äî ìk íäéðéò ïéa¥¥¥¤¨©
íäéìà ézáúkM¤¨©§¦£¥¤

ã÷zLà45èøôáe ,ììëa ¤§¨©¦§¨¦§¨
,izazky dn ±ïéðòî¥¦§©

à÷îòî älôzä úðek©¨©©§¦¨¥¨§¨
¯ ,àaìc,ald wnern §¦¨

'ä ïeLøãé íBé íBé± ¦§§
d"awd l` aexw zeidl

,ea dwacleíaì ìëa§¨¦¨
¯ ,'ä éðt çëð íénk CtzLz íLôðå ,íLôð ìëáedltz §¨©§¨§©§¨¦§©¥©©¦Ÿ©§¥

ytpd zkity z`xwp ixd46,-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥¦§¨
éøôña äëøáìweqtd lr ±47dltzd lry "jytp lkae" ¦§¨¨§¦§¥

zeidl¯ :"'eë Lôpä éevî ãò"z`hazne zvxtzn ytpdy ©¦©¤¤
,mizrl zyxtzn "ievin" dlnd .myd zad` ly zektzyda
z` helwl xzei mewn da oi`e d`ln `idyk ziag lynl enk
zvw dvegd ± miwcqd jxc ± uxtzn ,oiwyn x`y e` oiid
xvep df ixd ,dwyndn edyna xaecny zexnly ,dwyndn
oaen mb jk .ezeyicb z`tn dvegd z`f wgec mvrdy dnn
,zelbzda ixd ,dad`a jtzyn ytpd mvry dryay
d`xp `edy cr uxtznd ,cala edyn jkn `vei ,zeipeviga

.zeipeviga

éñBé éðpä ,íòtä äzòåó §©¨©©©¦§¦¦
úôñBúa éãé úéðL¥¦¨¦§¤¤
äìeôk äLwáe ,øeàa¥©¨¨§¨
éðôì äNeøôe äçeèL§¨§¨¦§¥
íéîBìL éLðà ìk̈©§¥§¦
,íé÷Bçøäå íéáBøwä©§¦§¨§¦

,íäéìò íi÷ìbidpdle - §©¥£¥¤
,mdipiaìçä éîé ìkL¤¨§¥©Ÿ

äázä éðôì eãøé àìŸ¥§¦§¥©¥¨
ïéàL íé÷ñò éìòaä©©£¥£¨¦¤¥
÷ø ,Ck ìk éàðt íäì̈¤§©¨¨©
,éàðt íäì LiL íúBà¨¤¥¨¤§©

,daizd iptl ecxi -Bà
íéëeîqä Bà ,íéãnìnä©§©§¦©§¦
,íäéáà ïçìL ìò©ª§©£¦¤
éøàäì íéìBëiLC ¤§¦§©£¦

Cøò øçMä úlôúa¦§¦©©©©¤¤
úBçôì äöçîe äòL48 ¨¨¤¡¨§¨

ìçä úBîé ìk49íäî , ¨§©Ÿ¥¤
,äázä éðôì ãøBiä äéäé¦§¤©¥¦§¥©¥¨

,ìøBbä ét ìòelriy - ©¦©¨
iptl lltzi in lxeba

,cenrdéevø ét ìò Bà©¦¦
.áøä,milltznd ly ± ¨Ÿ
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ùàøä úðéçá íåé÷å úãîòä ìòå) .äéìéã àøåòéù
éë äîòè øîà 'åë ïðåáúîä ìëùä àåä ùôðáù
÷åæéçä ïîæå úò êà :(à"îá øàåáîå 'åë äøçñ áåè
øçùä úìôú úòù àéä ùàøäå úåòåøæä õåîéàå
úàæìå .äìòîì ïåéìòä ïåöø úòå íéîçø úòù àéäù
úåéäìå åéãçé åìéëùéå åðéáé 'ä éù÷áîî ù÷áà äúåà
ã÷úùà íäéìà éúáúëù äî ìë íäéðéò ïéá ïåøëæì
àáìã à÷îåòî äìôúä úðååë ïéðòî èøôáå .ììëá
íùôðå íùôð ìëáå íáì ìëá 'ä ïåùøãé íåé íåé
ãò éøôñá ì"æøàîëå 'ä éðô çëåð íéîë êôúùú

:'åë ùôðä éåöéî

äúòåéñåé éððä íòôäøåàéá úôñåúá éãé úéðù ó
ìë éðôì äùåøôå äçåèù äìåôë äù÷áå
ìëù íäéìò íéé÷ì íé÷åçøäå íéáåø÷ä íéîåìù éùðà
ïéàù íé÷ñò éìòáä äáéúä éðôì åãøé àì ìåçä éîé
åà éàðô íäì ùéù íúåà ÷ø .ë"ë éàðô íäì
íéìåëéù íäéáà ïçìåù ìò íéëåîñä åà íéãîìîä
úåçôì äöçîå äòù êøò øçùä úìôúá êéøàäì
ô"ò äáéúä éðôì ãøåéä äéäé íäî ìåçä úåîé ìë
áéáñá åéìà óåñàé àåäå .áåøä éåöéø ô"ò åà ìøåâä
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הקו"א.45. שבסוף – תוכיח הוכח ד"ה טו.46.באגה"ק א, א' ה.47.שמואל ו, ˘ËÈÏ"‡:48.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ולהעיר"
ב". ט, שערים מאה וראה שם. ובהנסמן ב ב, שערים מאה בס' ואגה"ק שם. ובמפרשיו ב סב, ˘ËÈÏ"‡:49.מזח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰



סי a`Îmgpn 'c iying mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ד' חמישי יום
,204 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïúåðä àåä éî êà,204 'nr cr:'åë ùôðä

dxez ozn ly zelbzdd
d`xi l`xyi ipaa dlrt
mi`haznd lehiae
`xiy ,xeg`l dbiqpa

,ycewd l` zyblïäå ,"'eëod ,d`xide dad`d ±úBðéça §¥§¦

:LôpaL óeâäå úBòBøfä©§§©¤©¤¤
`id ,cqg ± dad`
rexf) "`pini `rexc"
`id ,dxeab ± d`xie ,(oini

(l`ny rexf) "`l`ny `rexc"32.

¯ ,"íéðúî" úðéçáì æòå çk ïúBpä àeä éî Càdpen`l ©¦©¥Ÿ©¨Ÿ¦§¦©¨§©¦
,zxb`d zligza lirl xkfpk "miipzn" z`xwpdãéîòäì§©£¦

úBòBøfäå Làøä íi÷ìeef dpen`l gekd z` ozep in ± §©¥¨Ÿ§©§
"y`x"d ,'d zelcba opeaznd lkyd z` wifgdle cinrdl

myd zad` z`e ,ytpay
"zerexf"d ,myd z`xie
yiyk mb ?ytpay
,dly "oefn"d dpen`l

aezky enk33drxe" :
`id `linne ,"dpen`
fere gek ozep dn ± ieliba
'eke cinrdl ef dpen`l
"zerexf"de "y`x"d z`
dlrnly dpigaa

?dpen`nàeä,df ixd ±
úBëìä ãenìå ÷ñò¥¤§¦£¨
¯ ,ät-ìòaL äøBza©¨¤§©¤
oefnde mgld `id dxez

aezky itk ,dnypd ly dpen`l34,"ingla engl ekl" :
,dtÎlray dxez cenill cgeinae ,dxezl `id dpeekdyàéäL¤¦

`id ,dtÎlray dxez ±¯ ,ïBéìòä ïBöø éelb úðéçaoevxd §¦©¦§¨¤§
lk lr zexidaa dlbzn `edyk ,"ielib" ly ote`a `ed oeilrd
azkay dxezd on ,oky .dtÎlray dxeza `wec edf - eihxt
.zniieqn devna oeilrd oevxd edn weicae zexidaa mircei `l
mzxywe" wx aezk da ,azkay dxezd on :oilitz zevna oebk

"jipir oia zethehl eide jici lr ze`l35dn oiicr mircei `l ,
dxeza wx ;"jipir oia" `ed okide zethehd od cvik ,xywl
d"awd ly epevx `ed dn dxexa dxeva xdazn dtÎlray
,zeevnd x`ya xacd jke .eihxt lk lr oilitz zevna
xacdy itk) oeilrd oevxd ly ielibd `id dtÎlray dxezdy
zexnl .(h"k oniq "ycewd zxb`"a oldl hexhexta x`azn

mixne` ixd llka dxez lry36,"zwtp dnkgn `ziixe`"
,o`k mixne` `eti` ,cvik ,dlrnly dnkg zpiga `id dxezy
epax xne` jk lr - ?"dnkg"n dlrnly oeilrd oevx `edy

:owfd¯ ,ú÷ôðc àéä äîëçî àúéøBàcdzelbzde dz`ivi §©§¨¥¨§¨¦§¨§©
,dlrnly "dnkg" zpigan `id dxezd lydøB÷î ìáà£¨§¨

dLøLå,dxezd ly ±,äîëç úðéçaî äìòî äìòîì àeä §¨§¨§©§¨©§¨¦§¦©¨§¨
La àø÷pä àeäå¯ ,àeä-Ceøa "ïBéìòä ïBöø" í`ed oevx §©¦§¨§¥§¨¤§¨

,dnkga gek ozepe (aaeq) siwn `ede dnkgn dlrnlBîëe§
áeúkL37:¯:dnypa zlret dxezdy dlertd itlkäpvk" ¤¨©¦¨

"epøèòz ïBöø38,¯ ¨©§§¤
lr dxezd ly dzlert
dxez zcneld dnypd
,dqgne dxhr `id
ìò àéäL äøèòk©£¨¨¤¦©

¯ ,LàøaL ïéçnäokl ©Ÿ¦¤¨Ÿ
wfeg wiprdl dgeka yi
"miipznl" fere
oigend z` micinrnd
lkyd ± y`xay
,"zerexf"d oke ,opeaznd
lkydy d`xide dad`d
df lk .dlbn e` cilen
cenil ici lr wfgzn
oevxd ieliba `hazn oda ,oky .dtÎlray dxez ly zekldd

,"dnkg" zpigan dlrnly "xzk"d zpiga ,oeilrdòãBpëå± §©©
,reciy enke÷eñt ìò eLøtM äîî39:úøèò ìéç úLà" ¦©¤¥§©¨¥¤©¦£¤¤

¯ ;"dìòaoniq "ycewd zxb`"a oldl owfd epax xiaqny itk ©§¨
dxez dt zekln" ,dtÎlray dxez epiid "lig zy`"y ,h"k

"dl opixw dtÎlray40dt lray dxezay zeaexnd zekldde ,
aezky enk ,xtqn ila ody41mdy "xtqn oi` zenlre" :

zekldd42.oigene dnkg zpiga ,"dlra"l xzke "dxhr" od -
"'eë íBé ìëa úBëìä äðBMä ìë"å43.oa `edy el ghaen ± §¨©¤£¨§¨

zelbzdd z` helwl gekd z` ozep dn ,oky ,"`ad mler
dxez ly zekldd `wec df ixd - ?`ad mler ly ziwl`d
z` helwl lkezy ,dnypl yeal xvep odny ,dtÎlray
oldl hexhexta xiaqn owfd epaxy itk ,ziwl`d zelbzdd

.h"k oniqaeäæå:aezky dn ±æò ïéà" ¯ "äéðúî æòá äøâç" §¤¨§¨§Ÿ¨§¤¨¥Ÿ
"äøBz àlà44,¯,wfeg ,"fer" z`xwp dxezdàéäLiptn ± ¤¨¨¤¦

,`idyíéðúî úðéçáì æòå çk úðúBð,dnypd ly ± ¤¤Ÿ©§Ÿ¦§¦©¨§©¦
¯ ,da íéLaìîe íéøeâçä,dtÎlray dxezaõnàìe ÷fçì ©£¦§ª¨¦¨§©¥§©¥

¯ ,äéúBòBøæÎy ,dnypd lyeîéçøe eìéçc ïäd`xi ± §¤¨¥§¦§¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åãîòéå åòåðéå íòä àøéå ú"îá ù"îë äçåã ìàîù
:ùôðáù óåâäå úåòåøæä 'éçá ïäå 'åë ÷åçøî

êàãéîòäì íéðúî 'éçáì æåòå çë ïúåðä àåä éî
úåëìä ãåîéìå ÷ñò àåä úåòåøæäå ùàøä íéé÷ìå
àúééøåàã ïåéìòä ïåöø éåìéâ 'éçá àéäù ô"òáù äøåúá
äìòîì àåä äùøùå äøå÷î ìáà ú÷ôðã àéä äîëçî
ïåéìòä ïåöø íùá àø÷ðä àåäå äîëç 'éçáî äìòî
ìò àéäù äøèòë åðøèòú ïåöø äðöë ù"îëå ä"á
úøèò ìéç úùà ô"ò ù"îî òãåðëå ùàøáù ïéçåîä
äøâç åäæå .'åë íåé ìëá úåëìä äðåùä ìëå .äìòá
æåòå çë úðúåð àéäù äøåú àìà æåò ïéà äéðúî æåòá
õîàìå ÷æçì äá íéùáåìîå íéøåâçä íéðúî 'éçáì
íåôì ãç ìë íééòáè åà íééìëù ø"åã ïä äéúåòåøæ
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אליהו).32. (פתח בהקדמה ג.33.תקו"ז לז, ה.34.תהלים ט, ח.35.משלי ו, ועוד.36.ואתחנן א. קכא, יג.37.זח"ב ה, תהלים

.38:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ פרש"י ראה - תסובבנו (ולא תעטרנו מסיים ובכ"ז צדדים מג' הגוף על המגין מגן - בכ"מ "דצינה
כאן". דעטרה ענין שגם היינו - ד.39.כאן) יב, התקו"ז.40.משלי ה.41.הקדמת ו, ˘ËÈÏ"‡:42.שה"ש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

(שם)". בשהש"ר וש"נ.43."כדאיתא נדה, ובכ"מ.44.סוף שם. האזינו ספרי

a`Îmgpn 'd iyiy mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ה' שישי יום
אגרת א  ,bw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íòôä éððä äúòå,bw 'nr cr:'åëå äøåú

,dad`eíéiìëN,oze` cilen lkydy ±¯ ,íéiòáè Bàd`xi ¦§¦¦¦§¦¦
,cala oze` dlbn lkyde dnypa raha ody dad`eãç ìk̈©

dìéc àøeòL íeôìm` ,`ed "exeriy"l m`zda cg` lk ± §¦¨¦¥
d`xil jiiy `edy e` ,"miilky" dad`e d`xil jiiy `ed

,cala "miirah" dad`e
ici lr wfgzn df lk
dxez ly zekldd cenil
xne` okl .dtÎlray
fera dxbg" weqtd
lr xeabdy enk ,"'ipzn
eipzn z` xbeg `edy ici
,df ici lr wfgzn `ed -
lr dnypd zwfgzn jk
xe`"de "dxibg"d ici
dilr jynpd "siwn
ielibay oeilrd oevxdn
Îlray dxez ly zeklda

.dtíei÷å úãîòä ìòå)§©©£¨©§¦
¯ ,'eë ïðBaúnä ìëOä àeä ,LôpaL Làøä úðéçaxaqenk §¦©¨Ÿ¤©¤¤©¥¤©¦§¥

,lirl¯ øîà:jlnd dnly jk lrdøçñ áBè ék äîòè" ¨©¨£¨¦©£¨
¯ ,"'eë,aeh dly "xgqn"dy "dnrh" `idíB÷îa øàáîe§Ÿ¨§¨

¯ :(øçàly dpipr xiaqdl xwira owfd epax oeekzn o`k ,oky ©¥
ltzd zcearoiivn `edy itk ,myd z`xie myd zad` ,d

z`xie myd zad`) "miipzn"d aeviie wefigl onfdy ,oldl
z` cala xeviwa o`k xikfn `ed okl ,dltzd onf `ed (myd
cenil ici lr wfgzn `ed mby ,opeaznd lkyd ,"y`x"d oipr

.dtÎlray dxez ly zeklddõenàå ÷efçä ïîæe úò Cà©¥§©©¦§¦
¯ ,Làøäå úBòBøfä,opeaznd lkyde ,d`xide dad`dàéä ©§§¨Ÿ¦

ïBéìòä ïBöø úòå íéîçø úòL àéäL ,øçMä úlôz úòL§©§¦©©©©¤¦§©©£¦§¥§¨¤§
.äìòîì`ed oevxdy oeeike ;oeilrd oevxd dlbzne xi`n f` ± §©§¨

z`e ,myd z`xie myd zad` ,"zerexf"d z` wfgn ixd
,oeilrd oevxd xi`n da dryd okl ,opeaznd lkyd ,"y`x"d
opeazn dltzd zryay ,"y`x"de "zerexf"d wefigl onfd `ed
zad`e myd z`xi ekeza dlbn e` xveie myd zelcba icedi

.myd¯ ,úàæìå,okle §¨Ÿ
,owfd epax xne`dúBà¨

,'ä éLwánî LwáàÎy £©¥¦§©§¥
,åcçé eìékNéå eðéáé̈¦§©§¦©§¨

úBéäìå,didiye ±ïBøkæì §¦§§¦¨
äî ìk íäéðéò ïéa¥¥¥¤¨©
íäéìà ézáúkM¤¨©§¦£¥¤

ã÷zLà45èøôáe ,ììëa ¤§¨©¦§¨¦§¨
,izazky dn ±ïéðòî¥¦§©

à÷îòî älôzä úðek©¨©©§¦¨¥¨§¨
¯ ,àaìc,ald wnern §¦¨

'ä ïeLøãé íBé íBé± ¦§§
d"awd l` aexw zeidl

,ea dwacleíaì ìëa§¨¦¨
¯ ,'ä éðt çëð íénk CtzLz íLôðå ,íLôð ìëáedltz §¨©§¨§©§¨¦§©¥©©¦Ÿ©§¥

ytpd zkity z`xwp ixd46,-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥¦§¨
éøôña äëøáìweqtd lr ±47dltzd lry "jytp lkae" ¦§¨¨§¦§¥

zeidl¯ :"'eë Lôpä éevî ãò"z`hazne zvxtzn ytpdy ©¦©¤¤
,mizrl zyxtzn "ievin" dlnd .myd zad` ly zektzyda
z` helwl xzei mewn da oi`e d`ln `idyk ziag lynl enk
zvw dvegd ± miwcqd jxc ± uxtzn ,oiwyn x`y e` oiid
xvep df ixd ,dwyndn edyna xaecny zexnly ,dwyndn
oaen mb jk .ezeyicb z`tn dvegd z`f wgec mvrdy dnn
,zelbzda ixd ,dad`a jtzyn ytpd mvry dryay
d`xp `edy cr uxtznd ,cala edyn jkn `vei ,zeipeviga

.zeipeviga

éñBé éðpä ,íòtä äzòåó §©¨©©©¦§¦¦
úôñBúa éãé úéðL¥¦¨¦§¤¤
äìeôk äLwáe ,øeàa¥©¨¨§¨
éðôì äNeøôe äçeèL§¨§¨¦§¥
íéîBìL éLðà ìk̈©§¥§¦
,íé÷Bçøäå íéáBøwä©§¦§¨§¦

,íäéìò íi÷ìbidpdle - §©¥£¥¤
,mdipiaìçä éîé ìkL¤¨§¥©Ÿ

äázä éðôì eãøé àìŸ¥§¦§¥©¥¨
ïéàL íé÷ñò éìòaä©©£¥£¨¦¤¥
÷ø ,Ck ìk éàðt íäì̈¤§©¨¨©
,éàðt íäì LiL íúBà¨¤¥¨¤§©

,daizd iptl ecxi -Bà
íéëeîqä Bà ,íéãnìnä©§©§¦©§¦
,íäéáà ïçìL ìò©ª§©£¦¤
éøàäì íéìBëiLC ¤§¦§©£¦

Cøò øçMä úlôúa¦§¦©©©©¤¤
úBçôì äöçîe äòL48 ¨¨¤¡¨§¨

ìçä úBîé ìk49íäî , ¨§©Ÿ¥¤
,äázä éðôì ãøBiä äéäé¦§¤©¥¦§¥©¥¨

,ìøBbä ét ìòelriy - ©¦©¨
iptl lltzi in lxeba

,cenrdéevø ét ìò Bà©¦¦
.áøä,milltznd ly ± ¨Ÿ
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ùàøä úðéçá íåé÷å úãîòä ìòå) .äéìéã àøåòéù
éë äîòè øîà 'åë ïðåáúîä ìëùä àåä ùôðáù
÷åæéçä ïîæå úò êà :(à"îá øàåáîå 'åë äøçñ áåè
øçùä úìôú úòù àéä ùàøäå úåòåøæä õåîéàå
úàæìå .äìòîì ïåéìòä ïåöø úòå íéîçø úòù àéäù
úåéäìå åéãçé åìéëùéå åðéáé 'ä éù÷áîî ù÷áà äúåà
ã÷úùà íäéìà éúáúëù äî ìë íäéðéò ïéá ïåøëæì
àáìã à÷îåòî äìôúä úðååë ïéðòî èøôáå .ììëá
íùôðå íùôð ìëáå íáì ìëá 'ä ïåùøãé íåé íåé
ãò éøôñá ì"æøàîëå 'ä éðô çëåð íéîë êôúùú

:'åë ùôðä éåöéî

äúòåéñåé éððä íòôäøåàéá úôñåúá éãé úéðù ó
ìë éðôì äùåøôå äçåèù äìåôë äù÷áå
ìëù íäéìò íéé÷ì íé÷åçøäå íéáåø÷ä íéîåìù éùðà
ïéàù íé÷ñò éìòáä äáéúä éðôì åãøé àì ìåçä éîé
åà éàðô íäì ùéù íúåà ÷ø .ë"ë éàðô íäì
íéìåëéù íäéáà ïçìåù ìò íéëåîñä åà íéãîìîä
úåçôì äöçîå äòù êøò øçùä úìôúá êéøàäì
ô"ò äáéúä éðôì ãøåéä äéäé íäî ìåçä úåîé ìë
áéáñá åéìà óåñàé àåäå .áåøä éåöéø ô"ò åà ìøåâä
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הקו"א.45. שבסוף – תוכיח הוכח ד"ה טו.46.באגה"ק א, א' ה.47.שמואל ו, ˘ËÈÏ"‡:48.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ולהעיר"
ב". ט, שערים מאה וראה שם. ובהנסמן ב ב, שערים מאה בס' ואגה"ק שם. ובמפרשיו ב סב, ˘ËÈÏ"‡:49.מזח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰



a`Îmgpnסב 'e ycew zay mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ו' קודש שבת יום
אגרת ב  ,206 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëî éúðè÷ á,cw 'nr cr:'åâå íéðôä

.dltzÎlrad didi in rawiiàeäå,dltzÎlrad ±åéìà óñàé §¤¡Ÿ¥¨
íéãnìî Bà ,íäéáà ïçìL ìò íéëeîqä ìk Bì áéáña§¨¦¨©§¦©ª§©£¦¤§©§¦
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éøöC,envrl mc`d ± ¨¦
.ãàîa çeø ìôL úBéäì¦§§©©¦§Ÿ
ez` dyry cqgdn d`vezk xzeia jenp envr wifgdl ±

,d"awdãñç ék,zepeilrd zexitqa ,dlrnl ±,àðéîé àòBøc ¦¤¤§¨§¦¨
,aexiwe oini ly oipr ,oinid rexf ly dpigad `ed -Bðéîéå"¦¦

"éð÷açz10,,mc`d z` siwn dlrnly oinid -úðéça àéäL §©§¥¦¤¦§¦©
,íéðôlî úàN øúéa Lnî íéäìà úáø÷dyery cqga - ¦§©¡Ÿ¦©¨§¤¤§¥¦§¨¦

xy`n d"awd l` xzei aexw mc`d dyrp ,mc`d mr d"awd
,cqgd ez` dyrpy iptl didúàN øúéa 'ä ìà áBøwä ìëå§¨©¨¤§¤¤§¥

äìòîì dábäåéøö ¯ äìòîúBéäì C,envr jeza ±øúBé §©¨Ÿ©§©§¨©§¨¨¦¦§¥
,ähî ähîì çeø ìôLce`n jenp envr wifgdl eilr - §©©§©¨©¨

,ce`náeúkL Bîk11:."éì äàøð 'ä ÷Bçøî"d"awdyk ± §¤¨¥¨¦§¨¦
xacd jixv ± ez` dyer `edy cqgd ici lr mc`l d`xp
wegixa envr wifgdl ,"wegxn" ly dybxd mc`d lr lertl
± "il d`xp 'd" z` helwl ilkdy ,`id dpeekdy e` ,zekinpae

.zekinpae "wegxn" envr wifgn mc`dyk `edàlëc ,òãBpëå§©©§ª¨
,áéLç àìk ¯ à÷åc "dén÷"aygp lkdy recike -eiabl ©¥©§¨§¨¨¦

,"'inw" zeidl ,xzeia zilrpd dbixcnd elit` ,melkk `wec
dlha `id ,"aiyg `lk" `id ,jxazi eil` aexw ,eiptl zeidl
mey miiw `le aygp `l eiabl ,oky) llk zniiw dppi` eli`ke

,(xacøúBé "dén÷" àeäL ìk ïk íàåxzei `edy in lk ± §¦¥¨¤©¥¥
,jxazi eil` xzei aexw ,"eiptl".ñôàå ïéàå àìk øúBé àeä¥§Ÿ§©¦§¤¤

z`han ± "qt`"e "oi`" ,"`lk" ± milind ylyn zg` lk ±
eil` aexiwd cvn ,"'inw"d cvn `ad cgein zelhazd ote`

,jxaziBæåãñçå äMã÷aL ïéîé úðéça àéäjynpd ± §¦§¦©¨¦¤¦§ª¨§¤¤
,íäøáàìweqtd oeylk -12,"mdxa`l cqg awril zn` ozz" : §©§¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

ùã÷ä úøâà
.á''ôî åúàéá øçà

éúðè÷ á'éô .'åë ìëîå íéãñçä ìëî
ä"á ùåã÷äù ãñçå ãñç ìëáù
ãñç éë .ãàîá çåø ìôù úåéäì êéøö íãàì äùåò
úáø÷ 'éçá àéäù .éð÷áçú åðéîéå .àðéîé àòåøã
ìà áåø÷ä ìëå .íéðôìî úàù øúéá ùîî íéäìà
úåéäì êéøö .äìòî äìòîì äáâäå úàù øúéá 'ä
äàøð 'ä ÷åçøî ù"îë äèî äèîì çåø ìôù øúåé
ë"àå .áéùç àìë à÷ååã 'éî÷ àìåëã òãåðëå .éì
åæå ñôàå ïéàå àìë øúåé àåä øúåé 'éî÷ àåäù ìë
éëðà øîàù íäøáàì ãñçå äùåã÷áù ïéîé 'éçá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

יא.3. לב, טו.4.וישלח כח, ג.5.ויצא כו, א".6.בחוקותי לב, שבת בש"ס "מיוסד שליט"א: אדמו"ר כ"ק Î"˜7.הערת ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."שם חדא"ג ˘ËÈÏ"‡:8."ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כאן בב"ר הוא ˘ËÈÏ"‡:9."וכן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

שם". ו 10."כבחדא"ג ב, השירים ב.11..שיר לא, ב.12.ירמיה ז, מיכה



סג a`Îmgpn 'e ycew zay mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ו' קודש שבת יום
אגרת ב  ,206 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëî éúðè÷ á,cw 'nr cr:'åâå íéðôä

.dltzÎlrad didi in rawiiàeäå,dltzÎlrad ±åéìà óñàé §¤¡Ÿ¥¨
íéãnìî Bà ,íäéáà ïçìL ìò íéëeîqä ìk Bì áéáña§¨¦¨©§¦©ª§©£¦¤§©§¦

éøàäì eìëeiLC,dltza ±,eäBîkick ,eaiaq ecnriy - ¤§§©£¦¨
,xdnny in eze` lalai `lyäpLé ìáaz` epyi `ly ± §©§ª¤

`l` ,mixacdjk,dyrii
:àðå àð̈§¨

íéîéå úBúaLa Cà©§©¨§¨¦
éìòa ìk íbL ,íéáBè¦¤©¨©£¥
éàðt íäì Lé íé÷ñò£¨¦¥¨¤§©

øLkä úòLe,f` `id ± §©©Ÿ¤
éøàäìíúlôúa C §©£¦¦§¦¨¨

,'äì íLôðå íaì úðeëa§©¨©¦¨§©§¨©
íäéìò äaøcàålr ± §©§©¨£¥¤

d ilra,miwqrìhîª¨
,æò øúéå úàN øúéa- §¤¤§¥§¤¤¨

zltz zpeeka jix`dl
,zayáeúkL Bîk§¤¨

çøà' 'Ceøò ïçìL'a§ª§¨¨Ÿ©
'íéiç50,ilra lry - ©¦

lk miweqrd miwqrd
yicwdl ,reayd
xzei ax onf zezaya

,dltzle dxezlBîëe§
äLî úøBúa áeúkL51: ¤¨§©Ÿ¤

'eë ãáòz íéîé úLL"¥¤¨¦©£Ÿ
éäìà 'äì úaL éòéáMä íBéåà÷éc "Ejixv zayd lky ± §©§¦¦©¨©¡Ÿ¤©§¨

aeh meia enk `ly ,jiwl` 'd ly mipiprl ,jiwl` 'dl zeidl
jixv zaya eli`e ,mkl mb zeidl jixvy ,"mkl" mb ea xn`py

zeidl,'äì Blkoeeikn .jiwl` 'd ly mipiprl lkd xeqnl - ª©

ixg` ,"cearz mini zyy" ixg` `a dfy iptn `ed df lky
miwqr ilraa ixd ,miinyb mipipra micaer legd ini zyyay
dceara ,"cearz"a miweqr md reayd ini lkay ,dnecke
didz zayd lky mlv` zeidl jixvy i`cea ,miinyb mipipra

.'dlúàæìå,okle ±íb §¨Ÿ©
íä,miwqrd ilra ±eãøé ¥¥§

íBéå úaLa äázä éðôì¦§¥©¥¨§©¨§
ìøBbä ét ìò ,áBèin ± ©¦©¨
,dltzÎlrad didiBà

Bîk ,áøä éevøa§¦¨Ÿ§
:ã÷zLà ézáúkL¤¨©§¦¤§¨©

éøö àc ïBâëe,éòBãBàì C §¨¨¦§¥
,ricedl yi df oebkae -
,'ä äöøé íà ,ézòãaL¤§©§¦¦¦§¤

ìíéðéðnä ìëì çìL ¦§Ÿ©§¨©¦§¨¦
òãéì ,øúqa íéìbøî§©§¦©¥¤¥©

,òéãBäìe,zece` -ìk §¦©¨
éî ìëå Bì øLôàL éî¦¤¤§¨§¨¦
éøàäì éàðt Bì LiLC ¤¥§©§©£¦

älôza ïiòìelltzdl ± §©¥©§¦¨
,dpeek jezne zekix`a
ïBcð äéäé ¯ ìvòúîe¦§©¥¦§¤¦
úBéäì ,íB÷î ÷eçøa§¦¨¦§
BàBáa íéãé ézLa äçãð¦§¤¦§¥¨©¦§

äôì,owfd epax l` ± §Ÿ
ì,"íéiç íéäìà éøác" òîL,zeciqg ixac -¯ åàì ììkîe ¦§Ÿ©¦§¥¡Ÿ¦©¦¦§©¨

.ïä òîBL äzàjix`iy iny ,"od" rney dz` "e`l"dn ± ©¨¥©¥
,'eke edeaxwi dltzd zcearaíäéìò àáúå ,íòðé íéòîBMìå§©§¦ª§©§¨Ÿ£¥¤

:'eëå äøBz àlà áBè ïéàå ,áBè úkøa¦§©§¥¤¨¨§

âøeaøètî Búàéa øçà©©¦¨¦¤¤§§
.á`elk did my) ,bxeaxhtn ayy xg`l owfd epax azk ef zxb` -

zhiye zxez enqxt oiba ecbp dybedy dpyldn d`vezk xq`na

dlynnd cvn dnkqd (mb) riad xq`ndn exexgy .zeciqgd

xn`nk) ixd did xq`ndy oeeik .zeciqgd zxez zehytzdl

miiaxd1"cixedl" ,owfd epax ly ezhiy lr dlrnl bexhwn d`vez (

zeciqga `hazn xacdy itk ,dpadae lkya zeciqgd zxez z`

,oaen ixd ,l`xyin cg` lk l` ribzy ote`a dvitdle ,c"ag

- daxc`e ,dlrnl bexhwd lehian d`vezk `a dhnl xexgydy

ly ezhiy itl zeciqgd zxez z` mqxtl gek ozipe dnkqd dpzip

ycew zxb` owfd epax azk f` ± (owfd epaxef,fnxnd xac .a oniq

dtewzd dlgd f`ydipydoiiprn .zeciqgd zhiye zxez zehytzda

ez`ia xg`" azkp dfy oiievy ixg` "a wxt" aezk o`ky ,oiivl

."a"tn

,zxb`d ly miptd iptl ,z`aen my ,"ycewd zxb`" ly f"k oniqa

,(zxb` dze` owfd epax azk ellbay rxe`nd z` dxiaqnd) dncwd

zxb`a eli`e .zxb`l dncwdd okn xg`le ,"f"k oniq" dligza aezk

oniqy iptn z`fe ,"'a oniq" dixg`le dncwdd dligza z`aen epiptly

zeciqgd oeyla e`) dipyd dtewzd - 'a2ixg` dlgd ("ipy zelcb"

.bxeaxhtn ez`ia
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ùã÷ä úøâà
åìëåéù íéãîìî åà íäéáà ïçìåù ìò íéëåîñä ìë åì

:àðå àð äðåùé ìáá åäåîë êéøàäì
êàíé÷ñò éìòá ìë íâù íéáåè íéîéå úåúáùá

íúìôúá êéøàäì øùåëä úòùå éàðô íäì ùé
ìèåî íäéìò äáøãàå .'äì íùôðå íáì úðååëá
çøåà êåøò ïçìåùá áåúëù åîë æò øúéå úàù øúéá
ãåáòú íéîé úùù äùî úøåúá áåúëù åîëå íééç
.'äì åìåë à÷ééã êéäìà 'äì úáù éòéáùä íåéå 'åë
áåè íåéå úáùá äáéúä éðôì åãøé íä íâ úàæìå

:ã÷úùà ù"îë áåøä éåöéøá åà ìøåâä éô ìò
ïåâëåìëì çåìùì ä"éà éúòãáù éòåãåàì êéøö àã

éî ìë òéãåäìå òãéì øúñá íéìâøî íéðéðîä
ïééòìå êéøàäì éàðô åì ùéù éî ìëå åì øùôàù
äçãð úåéäì íå÷î ÷åçéøá ïåãéð 'éäé ìöòúîå äìôúá
åàì ììëîå ç"àã òåîùì äôì åàåáá íéãé éúùá
úëøá íäéìò àáúå íòðåé íéòîåùìå ïä òîåù äúà

:'åëå äøåú àìà áåè ïéàå áåè
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העמידה". לתפלת הכוונה שם – אחת שעה עצמה בתפלה מאריכים היו הראשונים חסידים דאפילו ב) לב, (ברכות סר"צ 50."ומש"כ
בהגהה. ˘ËÈÏ"‡:ס"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יתנך מי ד"ה תו"א ט.51."וראה כ, 1.74.יתרו ע' ח"א שיחות לקוטי ראה 2.ראה

ואילך. שסז ע' במדבר התורה אור

a`Îmgpn 'e ycew zay mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"'eë ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷"3awri xn` el` milin - ¨Ÿ§¦¦Ÿ©£¨¦¦¨
.eyrn eze` livi d"awdy ,ezywal dncwd xeza epia`

el gihad ixd d"awdy zexnl4lka jizxnye jnr ikp` dpde"
izphw"y oeeik `l` ?cgtl dnn el did `ly ixd ,"jlz xy`

lk oiba - "micqgd lkn
ez` dyry micqgd
ohw awri dyrp ,d"awd
`edy cgtn `ede xzei
wewf `edy avna oezp
iplivd" ycgn ywal
.eze` livi d"awdy ,"`p
`ian owfd epaxy dn]

" milind wx weqtdnlkn
micqgdmilind z`e ,"

`ed oi` "zn`d lkn"
dlnd wx ,yexita `ian
xiaqd - "xnebe"e "lkne"
itly ,`"hily iaxd mrt

micqg ez` dyr d"awdy `id "micqg"a dpeekd ,i"yx yexit
miiwe zni` d"awdy dn "zn`"a dpeekde ,el gihad `ly
,owfd epax ly ezle`ba eli`e .yxetna el gihady dghadd
dielb dghad meiw - "zn`" la` ,ielba "micqg" mpn` eid
dielb dghad mey dzid `l ixdy ,did `l ixd - owfd epaxl
dne ."zn`d (lkne)" yexita `ian owfd epax oi` okl .ezle`bl

" dlnd z` `ian `edylkne,"'ebe"a "zn`"d lr fnxn mbe "
lkl dghaedy dghad zniiw ,xac ly ezin`ly iptn df ixd
izewega m`"y ,zeevnde dxezd jxca jledd l`xyin cg`

dyxta okn xg`l zeaezkd zekxad lk eilr elegi "eklz5,
.zeciqgd zhiy mqxtl eytp xqend l`xyia `iypl cgeinae
,hxta owfd epaxl zyxetn dghad ef dzid `ly oeeik ,`l`
`l) mlrd ly ote`a `id dghadd ,hxta eil` qgia ixd
ote`a z`f fnxn owfd epax mb okl ,(eil` `id dpeekdy ,ielba

.["'ebe" dlna mlrd ly,Leøti"yx ixdy -6,yxtn ¥
,xnelk ,zn`d lke micqgd lkn d`vezk `a "izphw"dy

ehrnzp"yizeiekflr ."inr ziyry zn`de micqgd ici lr
oekp epi`e" o"anxd xne` jkoeylaaezk weqta ixdy ,"aezkd

,"izphw"ip`herin ,ephwzp zeiekfdy `le xzei ohw iziyrp
zenka herin `le zeki`a7xg` ote`a yxtn o"anxde ,8z`

ip`y ,"izphw"dicn ohw.zn`de micqgd lk z` helwl
d`vez epi` "izphw"d ixd ,o"anxd ly df eyexitl m`zda
lkl i`kf epi`e icn ohw `edy m` ik ,zn`de micqgdn
,i"yx yexitk yxtn owfd epax ,mxa .zn`de micqgd

weqtd zehytk ,zn`de micqgdn d`vez `ed "izphw"dy
izphw"micqgd lkny ,"n."izphw" dyrp zn`de micqgd

lr ok` aqen "izphw"dy ote`a z`f yxti owfd epaxy `l`
micqgd ieaixn d`vezk ohwzd envr `edy ,envr mc`d

dy `le) zn`dezeiekf
llbae ehrnzpe ephwzp

`ed mb ohwzp jk9`l` ,
d`vez `ed "izphw"dy

dxiyi.(zn`de micqgdn
xne` owfd epaxy dn df

"yexit"izphw" ,xnelk ,"
,mc`d lr ok` aqen
d`vezk `a df z`f lkae

,zn`de micqgdnìëaL¤§¨
-LBãwäL ãñçå ãñç¤¤¨¤¤¤©¨
íãàì äNBò àeä-Ceøä¤¨¨¨

éøöC,envrl mc`d ± ¨¦
.ãàîa çeø ìôL úBéäì¦§§©©¦§Ÿ
ez` dyry cqgdn d`vezk xzeia jenp envr wifgdl ±

,d"awdãñç ék,zepeilrd zexitqa ,dlrnl ±,àðéîé àòBøc ¦¤¤§¨§¦¨
,aexiwe oini ly oipr ,oinid rexf ly dpigad `ed -Bðéîéå"¦¦

"éð÷açz10,,mc`d z` siwn dlrnly oinid -úðéça àéäL §©§¥¦¤¦§¦©
,íéðôlî úàN øúéa Lnî íéäìà úáø÷dyery cqga - ¦§©¡Ÿ¦©¨§¤¤§¥¦§¨¦

xy`n d"awd l` xzei aexw mc`d dyrp ,mc`d mr d"awd
,cqgd ez` dyrpy iptl didúàN øúéa 'ä ìà áBøwä ìëå§¨©¨¤§¤¤§¥

äìòîì dábäåéøö ¯ äìòîúBéäì C,envr jeza ±øúBé §©¨Ÿ©§©§¨©§¨¨¦¦§¥
,ähî ähîì çeø ìôLce`n jenp envr wifgdl eilr - §©©§©¨©¨

,ce`náeúkL Bîk11:."éì äàøð 'ä ÷Bçøî"d"awdyk ± §¤¨¥¨¦§¨¦
xacd jixv ± ez` dyer `edy cqgd ici lr mc`l d`xp
wegixa envr wifgdl ,"wegxn" ly dybxd mc`d lr lertl
± "il d`xp 'd" z` helwl ilkdy ,`id dpeekdy e` ,zekinpae

.zekinpae "wegxn" envr wifgn mc`dyk `edàlëc ,òãBpëå§©©§ª¨
,áéLç àìk ¯ à÷åc "dén÷"aygp lkdy recike -eiabl ©¥©§¨§¨¨¦

,"'inw" zeidl ,xzeia zilrpd dbixcnd elit` ,melkk `wec
dlha `id ,"aiyg `lk" `id ,jxazi eil` aexw ,eiptl zeidl
mey miiw `le aygp `l eiabl ,oky) llk zniiw dppi` eli`ke

,(xacøúBé "dén÷" àeäL ìk ïk íàåxzei `edy in lk ± §¦¥¨¤©¥¥
,jxazi eil` xzei aexw ,"eiptl".ñôàå ïéàå àìk øúBé àeä¥§Ÿ§©¦§¤¤

z`han ± "qt`"e "oi`" ,"`lk" ± milind ylyn zg` lk ±
eil` aexiwd cvn ,"'inw"d cvn `ad cgein zelhazd ote`

,jxaziBæåãñçå äMã÷aL ïéîé úðéça àéäjynpd ± §¦§¦©¨¦¤¦§ª¨§¤¤
,íäøáàìweqtd oeylk -12,"mdxa`l cqg awril zn` ozz" : §©§¨¨
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ùã÷ä úøâà
.á''ôî åúàéá øçà

éúðè÷ á'éô .'åë ìëîå íéãñçä ìëî
ä"á ùåã÷äù ãñçå ãñç ìëáù
ãñç éë .ãàîá çåø ìôù úåéäì êéøö íãàì äùåò
úáø÷ 'éçá àéäù .éð÷áçú åðéîéå .àðéîé àòåøã
ìà áåø÷ä ìëå .íéðôìî úàù øúéá ùîî íéäìà
úåéäì êéøö .äìòî äìòîì äáâäå úàù øúéá 'ä
äàøð 'ä ÷åçøî ù"îë äèî äèîì çåø ìôù øúåé
ë"àå .áéùç àìë à÷ååã 'éî÷ àìåëã òãåðëå .éì
åæå ñôàå ïéàå àìë øúåé àåä øúåé 'éî÷ àåäù ìë
éëðà øîàù íäøáàì ãñçå äùåã÷áù ïéîé 'éçá
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יא.3. לב, טו.4.וישלח כח, ג.5.ויצא כו, א".6.בחוקותי לב, שבת בש"ס "מיוסד שליט"א: אדמו"ר כ"ק Î"˜7.הערת ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."שם חדא"ג ˘ËÈÏ"‡:8."ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כאן בב"ר הוא ˘ËÈÏ"‡:9."וכן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

שם". ו 10."כבחדא"ג ב, השירים ב.11..שיר לא, ב.12.ירמיה ז, מיכה



a`Îmgpnסד 'e ycew zay mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.lehia ly ote`ae dpigaa df ixdøîàL13::epia` mdxa` - ¤¨©
."øôàå øôò éëðàå"` epia` mdxa` lr "lrt" cqgd ±z §¨Ÿ¦¨¨¨¥¤

oeeik ,oky ;"xt`e xtr"l envr wifgdy cr ,lehiad zilkz
± lehia `ed cqgd oipry ± jk `ed dlrnl dyecway oinidy

ina mb xacd lret okl
oipr ± cqgd eil` jynpy

,zelhazddíb àéä Bæå§¦©
.á÷òé ìL Búcî ïk± ¥¦¨¤©£Ÿ

zilkz ea lrt cqgdy
.zelhazddúàæáe¨Ÿ

ìvðúä,awri ±ìò ¦§©¥©
àìå ,åNò éðtî Búàøé± ¦§¨¦§¥¥¨§Ÿ

,didBúçèáäa Bì éc:4- ©§©§¨¨
:eil` d"awd lyäpäå"§¦¥

,"'eë Cnò éëðà- ¨Ÿ¦¦¨
xy` lka jizxnye"

,"jlzïè÷ úBéä éðtî¦§¥¡¨¨
ãàî ãàîa á÷òé©£Ÿ¦§Ÿ§Ÿ
éeaø úîçî ,åéðéòa§¥¨¥£©¦

íéãñçäxn`y itk ±14: ©£¨¦
,"'eë éì÷îa ék"- ¦§©§¦

dfd ocxid z` izxar"
,"zepgn ipyl iziid dzre

-y xaqeøîàîëe ,'eë ìöpäì ììk éàãëe éeàø Bðéàå§¥¨§©§¨§¦¨¥§©£©
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø15:,cgt awriy -íøâé ànL" ©¥¦§¨¦§¨¨¤¨¦§Ÿ

,"àèçä,lvpii `ly -.àèçL åéðéòa äîãpLjk ick cr ± ©¥§¤¦§¤§¥¨¤¨¨
.`heg ly avna envr wifgdl ,zephwzde lehia cqgd ea lrt
ea lrt micqgd ieaixy ,"micqgd lkn izphw" yexit df
,`hg `ny cgt icil cr ,jenpe ohw envr yibxdl ,"izphw"
ghaed xaky zexnl ,"`p iplivd" ycgn ywal okl `ed wewfe
d`xedd .'eke "jlz xy` lka jizxnye jnr ikp` dpde" el
dyer d"awdy cqg lky ,`id l`xyin cg` lkl xen`dn

ixv ,ez`.jenpe ohw envr wifgdl ,"izphw" ea lertl xacd j
iaxd mrt yxit ,"cqge cqg lkay" xne` owfd epaxy dn
xcq ly cqg epyi :micqg ibeq ipyl `id dpeekdy ,`"hily
it lr mc`d mr dyrpd cqg ly oipra `ad zelylzydd
cqg ly oipra `ad zelylzydn dlrnly cqg epyie ,rahd
mb xne` `ed okl .rahd on dlrnly ote`a mc`d mr dyrpd
,"ipwagz epini"e ,cg` oipr dfy ,"`pini `rexc cqg ik" mrhd
zexitqd ly cqg `ed "`pini `rexc cqg" oky ,ipy oipr dfy
enk ,ilka xe` dfy ,zelylzyd xcq ly cqg ,zepeilrd
cqge oini `ed "ipwagz epinie"e ,xa`a geke zeig `edy rexfd

mc`d z` cala (aaeq) wagny ,zelylzydn dlrnly oeilr
rexfd zeig enk zeinipta yalzn epi`e) siwn ly ote`a

.milka zexe` zeyalzdn dlrnl dfy iptn ,(xa`a-äî©
,'äæ únòì äæ'a ïk-ïéàM,dyecw ly cqgl cbepd cvd - ¤¥¥§¤§ª©¤

ãñç ìàòîLé àeä¦§¨¥¤¤
,ätì÷ccebipd ,oky - ¦§¦¨

,dyecw ly cqgl
,l`rnyi `ed ,mdxa`l
cebipde ;"dtilw" ly cqg
ly dxeab ,wgvil
dxeab ,eyr `ed ,dyecw
lv` ,eiably ,dtilw ly
zpigaa `edy in

- l`rnyiãñçäL ìk̈¤©¤¤
ìãâå CìBä àeä ¯ ìBãb̈¥§¨¥
áçøå çeøä úeqâå dáâa§Ÿ©§©¨©§Ÿ©

.Baìicedi lre - ¦
ote`n xdfidle xnyidl
,l`rnyi ly df cqg
e"g lerti `l df cqgy
,gexd zeqbe zelcb eilr
lczydl eilr `l`
ote`a elv` didi cqgdy
,awri lv`e mdxa` lv` didy enk ,dyecw ly cqg ly

.depre lehia lret cqgdyúàæìå,okle ±íéòéãBnä ïî éúàa §¨Ÿ¨¦¦©¦¦
,L"ðà úeììëì äaø äòãBî,miciqgd lkl -éeaø ìò ¨¨©¨¦§¨©¦

,eðnò úBNòì 'ä ìécâä øLà íéãñçäixd cqg zpigay - ©£¨¦£¤¦§¦©£¦¨
zeiepn ody itk zepeilrd zecnd) "dlecb" mya z`xwp

weqta16"dlecbd"a dpeekd ixd ,'eke "dxeabde dlecbd 'd jl" :
cqga xzei ddeab dbixcn z`han dlecbe ,(cqgd zcnl `id
zeyrl 'd licbd xy`" owfd epiax xne` okl ,mzq cqg xy`n

cqgd ,"epnrlecbdly ezle`ba ± miciqg ± epz` 'd dyry
rti ± owfd epiaxdf cqg leøàL" ¯ á÷òé ìL åéúBcîa æçàì¤¡Ÿ§¦¨¤©£Ÿ§¨

,"ìàøNé úéøàL"e "Bnòx`y" ixd mi`xwp l`xyi ipa - ©§¥¦¦§¨¥
"enr17"l`xyi zix`y'e18lye "x`y" ly dcnd mda yiy ,

,"zix`y"Bîöò íéNnL,envr wifgne ±úBøúBîe íéøéLk19 ¤¥¦©§§¦©¦¨
,xzein `edy xacn miixiy `l` ,llk xwir `ed oi`y xac -
,'eë íäéçàî íááì íeø ézìáì .Cøö íeL Ba ïéàL Lnî©¨¤¥Ÿ¤§¦§¦§¨¨¥£¥¤

,owfd epiax ly exq`nl enxby micbpnd -áéçøäì àìå§Ÿ§©§¦
,ät íäéìò,oegvip ly drepzae zeagxa mdil` xacl `ly - £¥¤¤

ì Bà,äàøBð äøäæàa øékæälî ñä ,íBìLå-ñç íäéìò ÷øL ¦§Ÿ£¥¤©§¨©¦§©§¦§©§¨¨¨¨
,z`f zeyrl `ly -úîà úcîa ,íaìå íçeø ìétLäì ÷ø©§©§¦¨§¦¨§¦©¡¤
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ùã÷ä úøâà
úàæáå .á÷òé ìù åúãî ë"â àéä åæå .øôàå øôò
åúçèáäá åì éã àìå åùò éðôî åúàøé ìò ìöðúä
ãàîá á÷òé ïè÷ úåéä éðôî .'åë êîò éëðà äðäå
.'åë éì÷îá éë íéãñçä éåáéø úîçî åéðéòá ãàî
àîù ì"æøàîëå .'åë ìöðäì ììë éàãëå éåàø åðéàå
æ"òìæá ë"àùî .àèçù åéðéòá äîãðù àèçä íåøâé
ìåãâ ãñçäù ìë .äôéì÷ã ãñç ìàòîùé àåä
.åáì áçåøå çåøä úåñâå äáåâá ìãâå êìåä àåä
úåììëì äáø äòãåî íéòéãåîä ïî éúàá úàæìå
åðîò úåùòì 'ä ìéãâä øùà íéãñçä éåáéø ìò ù"ðà
ìàøùé úéøàùå åîò øàù á÷òé ìù åéúåãîá æåçàì
íåù åá ïéàù ùîî úåøúåîå íééøéùë åîöò íéùîù
áéçøäì àìå 'åë íäéçàî íááì íåø éúìáì .êøåö
øéëæäìî ñä .å"ç íäéìò ÷åøùì åà äô íäéìò
úîà úãîá íáìå íçåø ìéôùäì ÷ø äàøåð äøäæàá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

כז.13. יח, שם.14.וירא א.15.וישלח ד, יב.16.ברכות כט, יא.17.דה"א יא, ישעי' ועוד.18.ראה ו. לא, ט. ו, ירמי' 19.ראה

א. יז, ר"ה ראה

a`Îmgpn 'e ycew zay mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,íãà ìk éðtî ,á÷òéì§©£Ÿ¦§¥¨¨¨
äðòîe ,çeø úeëéîða¦§¦©©£¤
çeøå" ,äîç áéLî Cø©¥¦¥¨§©

"'eë äàëð20éàä élëå , §¥¨§ª¥©
éìeàå,df lk ici lre ± §©

,ile`eáìa 'ä ïzé¦¥§¥
íäéçà,micbpnd ± £¥¤

"'Bâå íéðtä íénk"21:- ©©¦©¨¦§
mbe mzecbpzd lhai dfy

.dfk ote`a ebdpzi md

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ùã÷ä úøâà
áéùî êø äðòîå çåø úåëéîðá íãà ìë éðôî á÷òéì
áìá 'ä ïúé éìåàå éàä éìåëå .'åë äàëð çåøå .äîéç

:'åâå íéðôä íéîë íäéçà

1

2

3

.20:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.יג טו, (משלי הכתובים ג' דכל גו' בכותבו מרמז למה (2 בזה . מוסיף מה (1 מובן: אינו "לכאורה
כל  מביא גו' מענה בהכתוב זה לפני (3 לטוב). אינם (ואדרבא כלל לכאן שייכים אין לכאורה נכאה ברוח המדברים יד) יח, כב. יז,

תיבש נכאה ורוח כב) (יז, למשלי דכוונתו וי"ל ב"גו'". מרמזו וכאן וי"ג ‚¯Ìהענין ספי"ז. (ב"ר להתפייס וקשה תוקף ענינו דגרם .
כמים  כו' האי וכולי יותר ועוד שיתפייסו גם כ"א חמה משיב רק לא יהי' נכאה רוח וע"י מעצמי) עצם עה"פ – פ"ט באדר"נ גם וכן

ב"גו'". רמזו רק לכן בטוב אינו הכתוב דהסיום דפשוטו וכיון וגו'. יט.21.הפנים כז, משלי

a`Îmgpn 'e ycew zay mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,íãà ìk éðtî ,á÷òéì§©£Ÿ¦§¥¨¨¨
äðòîe ,çeø úeëéîða¦§¦©©£¤
çeøå" ,äîç áéLî Cø©¥¦¥¨§©

"'eë äàëð20éàä élëå , §¥¨§ª¥©
éìeàå,df lk ici lre ± §©

,ile`eáìa 'ä ïzé¦¥§¥
íäéçà,micbpnd ± £¥¤

"'Bâå íéðtä íénk"21:- ©©¦©¨¦§
mbe mzecbpzd lhai dfy

.dfk ote`a ebdpzi md

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ùã÷ä úøâà
áéùî êø äðòîå çåø úåëéîðá íãà ìë éðôî á÷òéì
áìá 'ä ïúé éìåàå éàä éìåëå .'åë äàëð çåøå .äîéç

:'åâå íéðôä íéîë íäéçà

1

2

3

.20:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.יג טו, (משלי הכתובים ג' דכל גו' בכותבו מרמז למה (2 בזה . מוסיף מה (1 מובן: אינו "לכאורה
כל  מביא גו' מענה בהכתוב זה לפני (3 לטוב). אינם (ואדרבא כלל לכאן שייכים אין לכאורה נכאה ברוח המדברים יד) יח, כב. יז,

תיבש נכאה ורוח כב) (יז, למשלי דכוונתו וי"ל ב"גו'". מרמזו וכאן וי"ג ‚¯Ìהענין ספי"ז. (ב"ר להתפייס וקשה תוקף ענינו דגרם .
כמים  כו' האי וכולי יותר ועוד שיתפייסו גם כ"א חמה משיב רק לא יהי' נכאה רוח וע"י מעצמי) עצם עה"פ – פ"ט באדר"נ גם וכן

ב"גו'". רמזו רק לכן בטוב אינו הכתוב דהסיום דפשוטו וכיון וגו'. יט.21.הפנים כז, משלי



סה a`Îmgpn 'e ycew zay mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.lehia ly ote`ae dpigaa df ixdøîàL13::epia` mdxa` - ¤¨©
."øôàå øôò éëðàå"` epia` mdxa` lr "lrt" cqgd ±z §¨Ÿ¦¨¨¨¥¤

oeeik ,oky ;"xt`e xtr"l envr wifgdy cr ,lehiad zilkz
± lehia `ed cqgd oipry ± jk `ed dlrnl dyecway oinidy

ina mb xacd lret okl
oipr ± cqgd eil` jynpy

,zelhazddíb àéä Bæå§¦©
.á÷òé ìL Búcî ïk± ¥¦¨¤©£Ÿ

zilkz ea lrt cqgdy
.zelhazddúàæáe¨Ÿ

ìvðúä,awri ±ìò ¦§©¥©
àìå ,åNò éðtî Búàøé± ¦§¨¦§¥¥¨§Ÿ

,didBúçèáäa Bì éc:4- ©§©§¨¨
:eil` d"awd lyäpäå"§¦¥

,"'eë Cnò éëðà- ¨Ÿ¦¦¨
xy` lka jizxnye"

,"jlzïè÷ úBéä éðtî¦§¥¡¨¨
ãàî ãàîa á÷òé©£Ÿ¦§Ÿ§Ÿ
éeaø úîçî ,åéðéòa§¥¨¥£©¦

íéãñçäxn`y itk ±14: ©£¨¦
,"'eë éì÷îa ék"- ¦§©§¦

dfd ocxid z` izxar"
,"zepgn ipyl iziid dzre

-y xaqeøîàîëe ,'eë ìöpäì ììk éàãëe éeàø Bðéàå§¥¨§©§¨§¦¨¥§©£©
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø15:,cgt awriy -íøâé ànL" ©¥¦§¨¦§¨¨¤¨¦§Ÿ

,"àèçä,lvpii `ly -.àèçL åéðéòa äîãpLjk ick cr ± ©¥§¤¦§¤§¥¨¤¨¨
.`heg ly avna envr wifgdl ,zephwzde lehia cqgd ea lrt
ea lrt micqgd ieaixy ,"micqgd lkn izphw" yexit df
,`hg `ny cgt icil cr ,jenpe ohw envr yibxdl ,"izphw"
ghaed xaky zexnl ,"`p iplivd" ycgn ywal okl `ed wewfe
d`xedd .'eke "jlz xy` lka jizxnye jnr ikp` dpde" el
dyer d"awdy cqg lky ,`id l`xyin cg` lkl xen`dn

ixv ,ez`.jenpe ohw envr wifgdl ,"izphw" ea lertl xacd j
iaxd mrt yxit ,"cqge cqg lkay" xne` owfd epaxy dn
xcq ly cqg epyi :micqg ibeq ipyl `id dpeekdy ,`"hily
it lr mc`d mr dyrpd cqg ly oipra `ad zelylzydd
cqg ly oipra `ad zelylzydn dlrnly cqg epyie ,rahd
mb xne` `ed okl .rahd on dlrnly ote`a mc`d mr dyrpd
,"ipwagz epini"e ,cg` oipr dfy ,"`pini `rexc cqg ik" mrhd
zexitqd ly cqg `ed "`pini `rexc cqg" oky ,ipy oipr dfy
enk ,ilka xe` dfy ,zelylzyd xcq ly cqg ,zepeilrd
cqge oini `ed "ipwagz epinie"e ,xa`a geke zeig `edy rexfd

mc`d z` cala (aaeq) wagny ,zelylzydn dlrnly oeilr
rexfd zeig enk zeinipta yalzn epi`e) siwn ly ote`a

.milka zexe` zeyalzdn dlrnl dfy iptn ,(xa`a-äî©
,'äæ únòì äæ'a ïk-ïéàM,dyecw ly cqgl cbepd cvd - ¤¥¥§¤§ª©¤

ãñç ìàòîLé àeä¦§¨¥¤¤
,ätì÷ccebipd ,oky - ¦§¦¨

,dyecw ly cqgl
,l`rnyi `ed ,mdxa`l
cebipde ;"dtilw" ly cqg
ly dxeab ,wgvil
dxeab ,eyr `ed ,dyecw
lv` ,eiably ,dtilw ly
zpigaa `edy in

- l`rnyiãñçäL ìk̈¤©¤¤
ìãâå CìBä àeä ¯ ìBãb̈¥§¨¥
áçøå çeøä úeqâå dáâa§Ÿ©§©¨©§Ÿ©

.Baìicedi lre - ¦
ote`n xdfidle xnyidl
,l`rnyi ly df cqg
e"g lerti `l df cqgy
,gexd zeqbe zelcb eilr
lczydl eilr `l`
ote`a elv` didi cqgdy
,awri lv`e mdxa` lv` didy enk ,dyecw ly cqg ly

.depre lehia lret cqgdyúàæìå,okle ±íéòéãBnä ïî éúàa §¨Ÿ¨¦¦©¦¦
,L"ðà úeììëì äaø äòãBî,miciqgd lkl -éeaø ìò ¨¨©¨¦§¨©¦

,eðnò úBNòì 'ä ìécâä øLà íéãñçäixd cqg zpigay - ©£¨¦£¤¦§¦©£¦¨
zeiepn ody itk zepeilrd zecnd) "dlecb" mya z`xwp

weqta16"dlecbd"a dpeekd ixd ,'eke "dxeabde dlecbd 'd jl" :
cqga xzei ddeab dbixcn z`han dlecbe ,(cqgd zcnl `id
zeyrl 'd licbd xy`" owfd epiax xne` okl ,mzq cqg xy`n

cqgd ,"epnrlecbdly ezle`ba ± miciqg ± epz` 'd dyry
rti ± owfd epiaxdf cqg leøàL" ¯ á÷òé ìL åéúBcîa æçàì¤¡Ÿ§¦¨¤©£Ÿ§¨

,"ìàøNé úéøàL"e "Bnòx`y" ixd mi`xwp l`xyi ipa - ©§¥¦¦§¨¥
"enr17"l`xyi zix`y'e18lye "x`y" ly dcnd mda yiy ,

,"zix`y"Bîöò íéNnL,envr wifgne ±úBøúBîe íéøéLk19 ¤¥¦©§§¦©¦¨
,xzein `edy xacn miixiy `l` ,llk xwir `ed oi`y xac -
,'eë íäéçàî íááì íeø ézìáì .Cøö íeL Ba ïéàL Lnî©¨¤¥Ÿ¤§¦§¦§¨¨¥£¥¤

,owfd epiax ly exq`nl enxby micbpnd -áéçøäì àìå§Ÿ§©§¦
,ät íäéìò,oegvip ly drepzae zeagxa mdil` xacl `ly - £¥¤¤

ì Bà,äàøBð äøäæàa øékæälî ñä ,íBìLå-ñç íäéìò ÷øL ¦§Ÿ£¥¤©§¨©¦§©§¦§©§¨¨¨¨
,z`f zeyrl `ly -úîà úcîa ,íaìå íçeø ìétLäì ÷ø©§©§¦¨§¦¨§¦©¡¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

ùã÷ä úøâà
úàæáå .á÷òé ìù åúãî ë"â àéä åæå .øôàå øôò
åúçèáäá åì éã àìå åùò éðôî åúàøé ìò ìöðúä
ãàîá á÷òé ïè÷ úåéä éðôî .'åë êîò éëðà äðäå
.'åë éì÷îá éë íéãñçä éåáéø úîçî åéðéòá ãàî
àîù ì"æøàîëå .'åë ìöðäì ììë éàãëå éåàø åðéàå
æ"òìæá ë"àùî .àèçù åéðéòá äîãðù àèçä íåøâé
ìåãâ ãñçäù ìë .äôéì÷ã ãñç ìàòîùé àåä
.åáì áçåøå çåøä úåñâå äáåâá ìãâå êìåä àåä
úåììëì äáø äòãåî íéòéãåîä ïî éúàá úàæìå
åðîò úåùòì 'ä ìéãâä øùà íéãñçä éåáéø ìò ù"ðà
ìàøùé úéøàùå åîò øàù á÷òé ìù åéúåãîá æåçàì
íåù åá ïéàù ùîî úåøúåîå íééøéùë åîöò íéùîù
áéçøäì àìå 'åë íäéçàî íááì íåø éúìáì .êøåö
øéëæäìî ñä .å"ç íäéìò ÷åøùì åà äô íäéìò
úîà úãîá íáìå íçåø ìéôùäì ÷ø äàøåð äøäæàá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

כז.13. יח, שם.14.וירא א.15.וישלח ד, יב.16.ברכות כט, יא.17.דה"א יא, ישעי' ועוד.18.ראה ו. לא, ט. ו, ירמי' 19.ראה

א. יז, ר"ה ראה

a`Îmgpn 'e ycew zay mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,íãà ìk éðtî ,á÷òéì§©£Ÿ¦§¥¨¨¨
äðòîe ,çeø úeëéîða¦§¦©©£¤
çeøå" ,äîç áéLî Cø©¥¦¥¨§©

"'eë äàëð20éàä élëå , §¥¨§ª¥©
éìeàå,df lk ici lre ± §©

,ile`eáìa 'ä ïzé¦¥§¥
íäéçà,micbpnd ± £¥¤

"'Bâå íéðtä íénk"21:- ©©¦©¨¦§
mbe mzecbpzd lhai dfy

.dfk ote`a ebdpzi md

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ùã÷ä úøâà
áéùî êø äðòîå çåø úåëéîðá íãà ìë éðôî á÷òéì
áìá 'ä ïúé éìåàå éàä éìåëå .'åë äàëð çåøå .äîéç

:'åâå íéðôä íéîë íäéçà

1

2

3

.20:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.יג טו, (משלי הכתובים ג' דכל גו' בכותבו מרמז למה (2 בזה . מוסיף מה (1 מובן: אינו "לכאורה
כל  מביא גו' מענה בהכתוב זה לפני (3 לטוב). אינם (ואדרבא כלל לכאן שייכים אין לכאורה נכאה ברוח המדברים יד) יח, כב. יז,

תיבש נכאה ורוח כב) (יז, למשלי דכוונתו וי"ל ב"גו'". מרמזו וכאן וי"ג ‚¯Ìהענין ספי"ז. (ב"ר להתפייס וקשה תוקף ענינו דגרם .
כמים  כו' האי וכולי יותר ועוד שיתפייסו גם כ"א חמה משיב רק לא יהי' נכאה רוח וע"י מעצמי) עצם עה"פ – פ"ט באדר"נ גם וכן

ב"גו'". רמזו רק לכן בטוב אינו הכתוב דהסיום דפשוטו וכיון וגו'. יט.21.הפנים כז, משלי

a`Îmgpn 'e ycew zay mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,íãà ìk éðtî ,á÷òéì§©£Ÿ¦§¥¨¨¨
äðòîe ,çeø úeëéîða¦§¦©©£¤
çeøå" ,äîç áéLî Cø©¥¦¥¨§©

"'eë äàëð20éàä élëå , §¥¨§ª¥©
éìeàå,df lk ici lre ± §©

,ile`eáìa 'ä ïzé¦¥§¥
íäéçà,micbpnd ± £¥¤

"'Bâå íéðtä íénk"21:- ©©¦©¨¦§
mbe mzecbpzd lhai dfy

.dfk ote`a ebdpzi md

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ùã÷ä úøâà
áéùî êø äðòîå çåø úåëéîðá íãà ìë éðôî á÷òéì
áìá 'ä ïúé éìåàå éàä éìåëå .'åë äàëð çåøå .äîéç

:'åâå íéðôä íéîë íäéçà

1

2

3

.20:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.יג טו, (משלי הכתובים ג' דכל גו' בכותבו מרמז למה (2 בזה . מוסיף מה (1 מובן: אינו "לכאורה
כל  מביא גו' מענה בהכתוב זה לפני (3 לטוב). אינם (ואדרבא כלל לכאן שייכים אין לכאורה נכאה ברוח המדברים יד) יח, כב. יז,

תיבש נכאה ורוח כב) (יז, למשלי דכוונתו וי"ל ב"גו'". מרמזו וכאן וי"ג ‚¯Ìהענין ספי"ז. (ב"ר להתפייס וקשה תוקף ענינו דגרם .
כמים  כו' האי וכולי יותר ועוד שיתפייסו גם כ"א חמה משיב רק לא יהי' נכאה רוח וע"י מעצמי) עצם עה"פ – פ"ט באדר"נ גם וכן

ב"גו'". רמזו רק לכן בטוב אינו הכתוב דהסיום דפשוטו וכיון וגו'. יט.21.הפנים כז, משלי

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

 - לאחרונה  עליו  עבר  מאשר  פרקים  ראשי  כותב  בו  מנ"א,  מה'  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

כדבר  ישראל,  מבני  כאו"א  מתפקיד  ח"ו  דעתו  מסיח  אינו  שנמצא  מקום  בכל  אשר  חזקה  ותקותי 

משנה, אני נבראתי לשמש את קוני, וכמבואר בכ"מ שעבודה זו היא אורח חיים יום יומי בדרך התורה 

והמצוה, שבזה כלל גדול מיוסד על ואהבת לרעך כמוך, להשפיע על אנשי סביבתו, שגם הם יתנהגו 

באופן האמור וכבר הבטיחו חז"ל דברים היוצאין מן הלב נכנסים אל הלב של השומע, ובפרט ועיקר 

הוא אשר בעצם כל אחד מבני ישראל לבו ער הוא להקב"ה לתורתו ולמצותיו, אלא שאצל חלק מהם 

פנימיות לבבו מכוסה בשכבה של עפר טיט וכו' וכשמי שהוא מסייע להסיר השכבה ההעלם והסתר, 

גם זה הצריך לסיוע, מסייע מפנימיות לבבו, אם בידיעתו או גם שלא בידיעתו, וכמובן ג"כ מהמבואר 

בארוכה בספר תניא קדישא, בענין האהבה מסותרת שבלב כל ישראל אשר ירושה היא לנו מאבותינו, 

ועתה בפרט הזמן, שאין לחכות בפעולות בהנוגע להזולת עד שיגיע המשתדל הוא לשלימות שלו, כי 

אם צריכים הענינים להעשות בבת אחת, ואדרבה כל סוג פעולה מסייע להצלחת סוג השני, וכנראה גם 

במוחש, וכיון שחי עתה חיים המיוסדים על משמעת וקבלת עול, בודאי שעושה ק"ו בנפשו, ומה בהנוגע 

לפקודות בשר ודם כך, עאכו"כ לפקודתו של יוצר האדם הוא ממה"מ הקב"ה.

- בכלל הנהגה בכגון דא היא, שלא לעזוב  במ"ש אודות אביו שי' האם יחליף המקצוע שלו 

ענין של פרנסה עד שתהי' השערה מבוססת שבהמקצוע בו רוצים להתעסק פרנסתו מצוי' ע"פ השערה 

קרובה לודאי.

מתאים  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יזכירוהו  רצון  בעת 

לתוכן כתבו, ויהי רצון שיבשר טוב בכל הנ"ל ובזה כמובן גם בענין הפצת המעינות אשר עי"ז מקרבים 

היעוד שבין מצרים אלו נזכה בעגלא דידן שיהפכו לששון ולשמחה לנחלה בלי מצרים.

בברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

שידוך עם כזו שיחסה לתומ"צ אינו כדבעי - מובן שקשור עם הסתבכויות רבות, ושלא תמיד 

אפשר להעריכן מראש.



היום יום . . . סו

ה'תש"גכט תמוזיום ראשון

חומש: דברים, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק ט. וביאור . . . דר"ה.

ְיָלה  ּלַ עֹות ּבַ ׁש ׁשָ ָכל יֹום ׁשֵ ֶהְחִליט ִלְלֹמד ּבְ ַמח ֶצֶדק", ְוָתְכָנּה, ׁשֶ ַתב ַיד ֹקֶדׁש ַה"ּצֶ ְתָקא ּכְ ָמְצאּו ּפִ
ִעּיּון. ְלָחן ָערּוְך ּבְ ָעה ֶחְלֵקי ׁשֻ ְלִמי ְוַאְרּבָ ְבִלי ִוירּוׁשַ "ס ּבַ ם ְוָעַבר ַעל ׁשַ ּיֵ ּקִ ֲעִמיָדה ִנְגֶלה, ְותֹוָדה ַלה' ׁשֶ ּבַ

ה'תש"גא מנחם אב, ראש חדשיום שני

חומש: דברים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק י. והנה . . . .דזמרה כנודע.

ה  ּוֹמשֶׁ ָהָאבֹות  ִעם  ּתֹוָרה  ְוִיְלֹמד  ְדלּות,  ַהּגַ ַתְכִלית  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֲהַגם  ּדַ ָעָנו.  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ יַח,  ׁשִ ַהּמָ ַמֲעַלת 
ׁשּוִטים. ים ּפְ ם ִעם ֲאָנׁשִ ּטּול ִלְלֹמד ּגַ ַתְכִלית ָהֲעָנָוה ְוַהּבִ ָכל ֶזה ִיְהֶיה ּבְ לֹום, ּבְ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ַרּבֵ

ה'תש"גב מנחם אביום שלישי

חומש: דברים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ומאחר שהתפלה . . . עילאה.

ָרָכה,  ּבְ לֹא  ּבְ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ִמְצָוה.  ר  ַהּבַ ֹקֶדם  ים  ֳחָדׁשִ ֵני  ׁשְ ין  ִפּלִ ּתְ ְלָהִניַח  ַמְתִחיִלין  ים:  ָלַרּבִ הֹוָרָאה 
ְבָרָכה. בּועֹות ּבִ ְוַכֲעבֹור ֵאיֶזה ׁשָ

ה'תש"גג מנחם אביום רביעי

חומש: דברים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק יא. ואמנם . . . ק לאין קץ.

משיחת אאמו"ר: יעמָאלט ווען משיח וועט קומען בב"א וועט מען ערשט ביינקען 
נָאך די גלות טעג. יעמָאלט וועט ערשט פארדריסען פאר ווָאס מ'האט ניט געטָאן אין 
עבודה. מען וועט ערשט דערהערען דעם גרויסען ווייטָאג פון העדר העבודה. איצטער 

אין די ימי הגלות, איז די ימי העבודה צו מכין זיין זיך צו ביאת המשיח בב"א.

עּו  ְעּגְ ִיְתּגַ ָיֵמינּו, ָאֵמן,  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ָיֹבא  יַח  ר ָמׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ "ּב[: ָאז,  י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי  ִמּשִׂ
ר  ֶהְעּדֵ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַער  ַהּצַ ֶאת  ָיחּוׁשּו  ָאז  'ֲעבֹוָדה'.  ּבַ ָעְסקּו  לֹא  ַמּדּוַע  ִיְצָטֲערּו,  ָאז  לּות;  ַהּגָ ִליֵמי 
ָיֵמינּו, ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ יַח ּבִ ׁשִ לּות, ֵהם ְיֵמי ָהֲעבֹוָדה ְלָהִכין ַעְצמֹו ְלִביַאת ַהּמָ יֵמי ַהּגָ ֵעת ּבִ ָה'ֲעבֹוָדה'. ּכָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



סז היום יום . . . 

ה'תש"גד מנחם אביום חמישי

חומש: דברים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ומה שמשבחים . . . 200 היא מיד.

מיט דער גרעסטער הָארעוואניע קען מען ניט פארדינען קיין איין סענט מעהר 
וויפיל השי"ת הָאט ָאּפגעשטעלט, אז דער און דער מענש זָאל פארדינען. מען בעדארף 
טָאן וויפיל עס איז נויטיג, ָאבער מען מוז געדיינקען, אז די גַאנצע ארבעט, איז מער 
ניט ווי א טפל, דער עיקר איז די ברכה פון השי"ת, און די ברכה פארדינט מען ווען 
מען איז א ערליכער איד: תפלה בצבור, שמירת שבת בהידור, כשרות בהשגחה גדולה, 

חינוך הבנים בא מלמדים ערליכע אידען.

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ר ַהּקָ ר ְלַהְרִויַח ֲאִפּלּו ֲאגֹוָרה ַאַחת יֹוֵתר, ֵמֲאׁשֶ יֹוֵתר, ִאי ֶאְפׁשָ דֹוָלה ּבְ ְיִגיָעה ַהּגְ ּבַ
א  ל ָהֲעבֹוָדה ֵאיָנּה ֶאּלָ ּכָ ִבים ִלְזּכֹר, ׁשֶ חּוץ, ַאְך ַחּיָ ּנָ ה ׁשֶ ּמָ ּכַ ַיְרִויַח. ָצִריְך ַלֲעׂשֹות  לֹוִני  ָאָדם ּפְ ָקַבע, ׁשֶ
יִדים  ַמִים: ]ַמְקּפִ ר ִהְננּו ְיהּוִדים ְיֵרֵאי ׁשָ ֲאׁשֶ ָרָכה ַמְרִויִחים ּכַ ֵרְך, ְוֶאת ַהּבְ ת ה' ִיְתּבָ ְרּכַ ר הּוא ּבִ ָטֵפל, ָהִעּקָ
ִדים  ְמַלּמְ ֵאֶצל  ִנים  ַהּבָ ִחּנּוְך  דֹוָלה,  ּגְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ רּות  ׁשְ ּכַ ִהּדּור,  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ִמיַרת  ׁשְ ִצּבּור,  ּבְ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל[ 

ַמִים. ֵהם[ ְיהּוִדים ִיְרֵאי ׁשָ ]ׁשֶ

ה'תש"גה מנחם אביום שישי

חומש: דברים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ומ"ש וחטאתי . . . פשעיו.

סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו, הָאט דער בעש"ט געזָאגט: אין יעדער 
דבר גשמי פון דברים המותרים זיינען פאראן טוב ורע: דער גשמי איז רע און דער 
חיות אלקי ווָאס איז מחי' דעם גשמי איז טוב. באדארף דער מענש ווָאס באנוצט דעם 
גשמי זיין א סור מרע, ניט וועלען דעם תענוג ווָאס איז פאראן אין דעם גשמי, און 
זיין ועשה טוב וועלען געשּפייזט און געהָאלפען ווערען פון דעם חיות אלקי ווָאס 
איז אין דעם דבר הגשמי. בקש שלום ורדפהו דער מענש ווָאס איז א סור מרע און 
א ועשה טוב, באדארף זוכען און נָאכלויפען צו מַאכען שלום צווישען דעם גשמי און 

חיות אלקי ווָאס איז איהם מחי'.

ָבִרים  ִמי ֵמַהּדְ ׁשְ ָבר ּגַ ָכל ּדָ ם טֹוב: ּבְ ַעל ׁשֵ ֵרׁש ַהּבַ לֹום ְוָרְדֵפהּו". ּפֵ ׁש ׁשָ ּקֵ ה טֹוב, ּבַ "סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ
ִמי הּוא טֹוב. ָהָאָדם  ׁשְ ה ֶאת ַהּגַ ִמי הּוא ַרע, ְוַהַחּיּות ָהֱאלִֹקי ַהְמַחּיָ ׁשְ ִרים ִנְמָצִאים טֹוב ְוַרע: ַהּגַ ּתָ ַהּמֻ
ה  ִמי, ְוִלְהיֹות 'ַוֲעׂשֵ ׁשְ ּגַ ְמָצא ּבַ ֲענּוג ַהּנִ ִמי, ָצִריְך ִלְהיֹות 'סּור ֵמָרע', לֹא ִלְרצֹות ֶאת ַהּתַ ׁשְ ּגַ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ
לֹום ְוָרְדֵפהּו', ָהָאָדם  ׁש ׁשָ ּקֵ ִמי. 'ּבַ ׁשְ ָבר ַהּגַ ּדָ ּבַ ע ֵמַהַחּיּות ָהֱאלִֹקי ׁשֶ ׁשַ ּוְלִהּוָ ִנּזֹון  טֹוב', ִלְרצֹות ִלְהיֹות 
ָהֱאלִֹקי  ַחּיּות  ְלֵבין  ִמי  ׁשְ ַהּגַ ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ַלֲעׂשֹות  ְוִלְרּדֹף  ׁש  ְלַבּקֵ ָצִריְך  טֹוב',  ה  ַוֲעׂשֵ ֵמָרע  'סּור  הּוא  ׁשֶ

הּו. ַחּיֵ ּמְ ׁשֶ

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . סח

ה'תש"גו מנחם אבשבת

חומש: דברים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: פרק יב. וטעם . . . ימצא טוב.

דער רבי )רבינו הזקן( בעת ער איז געקומען פון ּפעטערבורג, הָאט ער געזָאגט 
פאר'ן מיטעלען רבי'ן א מאמר - אינגַאנצען עטליכע שורות:  שאו ידיכם קדש - זהו 
העלאת המדות במוחין והארת המוחין במדות, וברכו את ה' - שממשיכים על ידי זה 
שם הוי' דלעילא, שעי"ז פועל שיהי' ־ יברכך ה' מציון - המשכת שם הוי' מעצמיות 

הנשמה, עושה שמים וארץ - שעי"ז הוא קיום העולמות.

ה  ּמָ ּכַ ַרק   – ַמֲאָמר,  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ִלְפֵני  ָאַמר  ֶטְרּבּוְרג,  ִמּפֶ א  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵקן(,  ַהּזָ נּו  )ַרּבֵ י  ָהַרּבִ
ּדֹות, "ּוָבְרכּו ֶאת ה'"  ּמִ ּמִֹחין ְוֶהָאַרת ַהּמִֹחין ּבַ ּדֹות ּבַ אּו ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש" – ֶזהּו ַהֲעָלַאת ַהּמִ ׁשּורֹות: "ׂשְ
ַכת  ּיֹון – ַהְמׁשָ ְהֶיה "ְיָבֶרְכָך ה' ִמּצִ ּיִ ַעל ְיֵדי ֶזה ּפֹוֵעל ׁשֶ א, ׁשֶ ְלֵעּלָ ם ֲהָוָי' ּדִ יִכים ַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֵ ְמׁשִ ּמַ – ׁשֶ

ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ִקּיּום ָהעֹוָלמֹות. ַמִים ָוָאֶרץ" – ׁשֶ ה ׁשָ ָמה, "ֹעׂשֵ ׁשָ ם ֲהָוָי' ֵמַעְצִמּיּות ַהּנְ ׁשֵ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת

שמים הר"י שי'

שלום וברכה!

אברהם  של  לבריתו  והכניסוהו  טוב  למזל  בן  לו  נולד  אשר  טובה  בשורה  הגיעתני 

אבינו בשעה טובה ומוצלחת.

ויהי רצון שיגדלוהו ואת כל יו"ח שי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים, מוארים באור וחום 

חסידותי.

וזכות התעסקותו בלימוד תורתנו תורת חיים עם בני ישראל, בני אלקים חיים, תרבה בברכות 

השי"ת והצלחתו במלאכתו מלאכת הקדש, ובעניניו הפרטים גם יחד.

בודאי נודע לכת"ר )ואולי גם ראה( החוברת פלפול התלמידים שהו"ל פה, ובה חידושי תורה 

בנגלה ובחסידות מתלמידי תומכי תמימים דפה.

ומהנכון ביותר וביותר שיו"ל עד"ז גם מתלמידי תומכי תמימים דלוד.

ובודאי למותר לעורר אודות זה, אבל נצטוינו אין מזרזין אלא למזורזין. ואם רק יש אפשריות, 

הרי מהמתאים ביותר שיו"ל אם לח"י אלול או לחדש תשרי הבע"ל, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

ובסיום מעין הפתיחה בברכת מזל טוב ולבשו"ט בכוב"פ.

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  תמוז כ"ט ראשון יום ותומים? באורים שואלים אין מתי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰?ïéìàBL ãöéëå§¥©£¦
.åéøçàî ìàBMäå ,ïBøàä éðôì åéðôe ïäkä ãîBò¥©Ÿ¥¨¨¦§¥¨¨§©¥¥©£¨

הטורים' ה'בעל טו)כתב כח, באורים (שמות שואלים שאין
משפט' 'חושן נקראים הם בתורה כי ביום, אלא ותומים

ביום" אורים שאלת אף ביום משפט ו"מה
שאין  זו הלכה מקור מה תמה שלמה' 'שאלת ובספר

בלילה? ותומים אורים שאלת
ומבאר:

הכהן  כאשר להיות צריכה ותומים באורים השאלה
בגדים שמונה לבוש ב)הגדול עא, (שהוא (יומא שהאבנט וכיון

ללבוש  הגדול לכהן ואסור כלאים בו יש הבגדים) משמונת
העבודה בשעת שלא שם)אותו וכס"מ הי"א פ"ח בהכרח (לעיל ,

המקדש  בית שעבודת ומאחר עבודה. נחשבת שה'שאלה'
ביום רק "ביום נעשית - צוותו' 'ביום ה"א: פ"ד הקרבנות מעשה הל' (ראה

בלילה"), בלילה.ולא ותומים באורים 'שאלה' תיתכן לא

נחשבת  ותומים באורים 'שאלה' מדוע הסבר להוסיף ויש
עבודה:

ופניו  הכהן "עומד ה'שאלה' שבעת כתב כאן הרמב"ם
oex`d iptl רק המקדש לבית להיכנס מותר שלכהן וכיון ,"

העבודה ה"ב)בשעת פ"ב המקדש ביאת שה'שאלה'(הל' בהכרח
ביום. רק היא 'עבודה' וכאמור, עבודה, היא

להקשות: יש ולכאורה
ושאל  בפלשתים להלחם שרצה המלך בשאול מצינו
עד  בהם ונבוזה לילה פלשתים אחרי "נרדה ותומים באורים

הבוקר?" לוֿלז)אור יד, א היתה (שמואל שה'שאלה' ומשמע ,
בלילה?

לבאר: ויש
האם היתה השאלה dlilaאמנם mizyltd xg` secxl

בהמשך  מהנאמר גם משמע וכך ביום, היתה השאלה אבל
ענהו "ולא ההוא".meiaהפסוק:

(c 'iq a"g ,xnidhxe `"yxbdl dnly zl`y)

ה'תשע"ג  מנ"א א' שני יום באדם? או ביד - הטומאה

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰àîè ïëå§¥¨¥
.úecøî úkî BúBà ïékî ,Lc÷nì Bãé ñéðëäL¤¦§¦¨©¦§¨©¦©©©§

א)בגמרא לב, נחשבת (זבחים במקצת' 'ביאה האם דנו
מהתורה, לחייבו ביאה נחשבת שאינה פוסק והרמב"ם ביאה

מרדות. מכת ולוקה מדרבנן אסור אבל
לעיל להקשות: טז)ויש שאיסור (הל' הרמב"ם פסק

המכניס  וגם עצמו הטמא האדם לגבי רק אינו מקדש טומאת
ואם  המקדש. את שטימא על כרת חייב למקדש טמא דבר
אם  אף והרי ידו את המכניס הטמא גם יתחייב לא מדוע כן
במקצת' 'ביאה (כי למקדש כולו נכנס כאילו נחשב אינו
כשם  טמא, דבר מכניס מדין לחייבו יש ביאה) אינה

בעצמו? נכנס שלא אף מתחייב טמא שרץ שהמכניס
לבאר: ויש

א)בגמרא צה, שנטמא (זבחים גדול כהן של שמעיל נאמר
לעזרה  טומאה להכניס ואסור מאחר אך בעזרה, לכבסו יש
כדי  בו שאין אצבעות משלוש פחות בשיעור להכניסו יש

אצבעות  משלוש פחות להכניס ושוב ולכבסו, טומאה לקבל
הלאה. וכן

אינו  אצבעות משלוש פחות בגד אמנם תמוה: ולכאורה
טמא  כולו הרי טומאה שקיבל גדול בגד אך טומאה, מקבל

בלבד? ממנו קטן חלק הכנסת מועילה ומה
רק  חל למקדש טומאה הכנסת שאיסור מכאן אלא

טומאה, של שלם שיעור שאין כשמכניס חלק מכניס אם אך
חלק  היותו מצד טמא שהוא אף עצמו, בפני שיעור בו

איסור. בכך אין שלם, משיעור
אין  טמאה, שידו אף ידו: שהכניס בטמא לומר יש וכן
על  רק חלה טומאה שהרי עצמה, בפני עליה חלה הטומאה
אלא  אדם של אחד אבר על לא אך וכלים בגדים או אדם
והיד  ומאחר אבריו, כל על חלה הטומאה כולו נטמא שכאשר
כחלק  נחשבת היא הרי הגוף, מכללות כחלק רק טמאה
מתחייב. אינו למקדש והמכניסה שלמה כטומאה ולא מטומאה
(a ,c spr ,a 'iq `"g zygxn)

ה'תשע"ג  מנ"א ב' שלישי יום הכיור? ממי לקדש מצוה מתי

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰íéî änk©¨©¦
äòaøà epnî Lc÷ì éãkî úBçt ïéà ?øBika úBéäì ïéëéøö§¦¦¦§©¦¥¨¦§¥§©¥¦¤©§¨¨
ñçðéôe øîúéàå øæòìà eéäå ,"åéðáe ïøäà" :øîàpL ,íéðäkŸ£¦¤¤¡©©£Ÿ¨¨§¨¤§¨¨§¦¨¨¦§¨

.äòaøà éøä ,ïänò¦¨¤£¥©§¨¨
ב)בגמרא יט, ממנו (זבחים "ורחצו מהפסוק הוא הלימוד

ובניו" ואהרן לא)משה מ, את (שמות הביא הרמב"ם ואילו ,
ובניו" אהרן "ורחצו יט)הפסוק ל, לכלול (שם הוצרך ולכן ,

ארבעה. שיהיו כדי פנחס את גם אהרן בבני
משנה': ה'כסף והקשה

נדב  היו עדיין המילואים) (בימי זו פרשה שנאמרה בזמן
בכמות  בכיור מים להיות צריכים כן ואם בחיים ואביהו
עם  ששה או פנחס (ללא כוהנים חמשה לקדש שתספיק

פנחס)?
סופר' ה'חתם קעג):ותירץ סי' או"ח (שו"ת

הכוהנים  היו לא המילואים ימי בשמונת הרמב"ם, לדעת
גופם  כל את שטבלו כיון ורגליהם ידיהם לקדש צריכים
ידיו  לקדש הגדול הכהן על מצוה הכפורים ביום (ורק
התחילו  כן ואם לטבילות). בנוסף העבודות בין ורגליו



סט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  תמוז כ"ט ראשון יום ותומים? באורים שואלים אין מתי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰?ïéìàBL ãöéëå§¥©£¦
.åéøçàî ìàBMäå ,ïBøàä éðôì åéðôe ïäkä ãîBò¥©Ÿ¥¨¨¦§¥¨¨§©¥¥©£¨

הטורים' ה'בעל טו)כתב כח, באורים (שמות שואלים שאין
משפט' 'חושן נקראים הם בתורה כי ביום, אלא ותומים

ביום" אורים שאלת אף ביום משפט ו"מה
שאין  זו הלכה מקור מה תמה שלמה' 'שאלת ובספר

בלילה? ותומים אורים שאלת
ומבאר:

הכהן  כאשר להיות צריכה ותומים באורים השאלה
בגדים שמונה לבוש ב)הגדול עא, (שהוא (יומא שהאבנט וכיון

ללבוש  הגדול לכהן ואסור כלאים בו יש הבגדים) משמונת
העבודה בשעת שלא שם)אותו וכס"מ הי"א פ"ח בהכרח (לעיל ,

המקדש  בית שעבודת ומאחר עבודה. נחשבת שה'שאלה'
ביום רק "ביום נעשית - צוותו' 'ביום ה"א: פ"ד הקרבנות מעשה הל' (ראה

בלילה"), בלילה.ולא ותומים באורים 'שאלה' תיתכן לא

נחשבת  ותומים באורים 'שאלה' מדוע הסבר להוסיף ויש
עבודה:

ופניו  הכהן "עומד ה'שאלה' שבעת כתב כאן הרמב"ם
oex`d iptl רק המקדש לבית להיכנס מותר שלכהן וכיון ,"

העבודה ה"ב)בשעת פ"ב המקדש ביאת שה'שאלה'(הל' בהכרח
ביום. רק היא 'עבודה' וכאמור, עבודה, היא

להקשות: יש ולכאורה
ושאל  בפלשתים להלחם שרצה המלך בשאול מצינו
עד  בהם ונבוזה לילה פלשתים אחרי "נרדה ותומים באורים

הבוקר?" לוֿלז)אור יד, א היתה (שמואל שה'שאלה' ומשמע ,
בלילה?

לבאר: ויש
האם היתה השאלה dlilaאמנם mizyltd xg` secxl

בהמשך  מהנאמר גם משמע וכך ביום, היתה השאלה אבל
ענהו "ולא ההוא".meiaהפסוק:

(c 'iq a"g ,xnidhxe `"yxbdl dnly zl`y)

ה'תשע"ג  מנ"א א' שני יום באדם? או ביד - הטומאה

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰àîè ïëå§¥¨¥
.úecøî úkî BúBà ïékî ,Lc÷nì Bãé ñéðëäL¤¦§¦¨©¦§¨©¦©©©§

א)בגמרא לב, נחשבת (זבחים במקצת' 'ביאה האם דנו
מהתורה, לחייבו ביאה נחשבת שאינה פוסק והרמב"ם ביאה

מרדות. מכת ולוקה מדרבנן אסור אבל
לעיל להקשות: טז)ויש שאיסור (הל' הרמב"ם פסק

המכניס  וגם עצמו הטמא האדם לגבי רק אינו מקדש טומאת
ואם  המקדש. את שטימא על כרת חייב למקדש טמא דבר
אם  אף והרי ידו את המכניס הטמא גם יתחייב לא מדוע כן
במקצת' 'ביאה (כי למקדש כולו נכנס כאילו נחשב אינו
כשם  טמא, דבר מכניס מדין לחייבו יש ביאה) אינה

בעצמו? נכנס שלא אף מתחייב טמא שרץ שהמכניס
לבאר: ויש

א)בגמרא צה, שנטמא (זבחים גדול כהן של שמעיל נאמר
לעזרה  טומאה להכניס ואסור מאחר אך בעזרה, לכבסו יש
כדי  בו שאין אצבעות משלוש פחות בשיעור להכניסו יש

אצבעות  משלוש פחות להכניס ושוב ולכבסו, טומאה לקבל
הלאה. וכן

אינו  אצבעות משלוש פחות בגד אמנם תמוה: ולכאורה
טמא  כולו הרי טומאה שקיבל גדול בגד אך טומאה, מקבל

בלבד? ממנו קטן חלק הכנסת מועילה ומה
רק  חל למקדש טומאה הכנסת שאיסור מכאן אלא

טומאה, של שלם שיעור שאין כשמכניס חלק מכניס אם אך
חלק  היותו מצד טמא שהוא אף עצמו, בפני שיעור בו

איסור. בכך אין שלם, משיעור
אין  טמאה, שידו אף ידו: שהכניס בטמא לומר יש וכן
על  רק חלה טומאה שהרי עצמה, בפני עליה חלה הטומאה
אלא  אדם של אחד אבר על לא אך וכלים בגדים או אדם
והיד  ומאחר אבריו, כל על חלה הטומאה כולו נטמא שכאשר
כחלק  נחשבת היא הרי הגוף, מכללות כחלק רק טמאה
מתחייב. אינו למקדש והמכניסה שלמה כטומאה ולא מטומאה
(a ,c spr ,a 'iq `"g zygxn)

ה'תשע"ג  מנ"א ב' שלישי יום הכיור? ממי לקדש מצוה מתי

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰íéî änk©¨©¦
äòaøà epnî Lc÷ì éãkî úBçt ïéà ?øBika úBéäì ïéëéøö§¦¦¦§©¦¥¨¦§¥§©¥¦¤©§¨¨
ñçðéôe øîúéàå øæòìà eéäå ,"åéðáe ïøäà" :øîàpL ,íéðäkŸ£¦¤¤¡©©£Ÿ¨¨§¨¤§¨¨§¦¨¨¦§¨

.äòaøà éøä ,ïänò¦¨¤£¥©§¨¨
ב)בגמרא יט, ממנו (זבחים "ורחצו מהפסוק הוא הלימוד

ובניו" ואהרן לא)משה מ, את (שמות הביא הרמב"ם ואילו ,
ובניו" אהרן "ורחצו יט)הפסוק ל, לכלול (שם הוצרך ולכן ,

ארבעה. שיהיו כדי פנחס את גם אהרן בבני
משנה': ה'כסף והקשה

נדב  היו עדיין המילואים) (בימי זו פרשה שנאמרה בזמן
בכמות  בכיור מים להיות צריכים כן ואם בחיים ואביהו
עם  ששה או פנחס (ללא כוהנים חמשה לקדש שתספיק

פנחס)?
סופר' ה'חתם קעג):ותירץ סי' או"ח (שו"ת

הכוהנים  היו לא המילואים ימי בשמונת הרמב"ם, לדעת
גופם  כל את שטבלו כיון ורגליהם ידיהם לקדש צריכים
ידיו  לקדש הגדול הכהן על מצוה הכפורים ביום (ורק
התחילו  כן ואם לטבילות). בנוסף העבודות בין ורגליו
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

מות  אחרי המילואים, ימי שמונת לאחר רק בכיור להשתמש
- ופינחס ואיתמר אלעזר אהרן, רק ונשארו ואביהוא, נדב

ארבעה.
חמדה' ה'כלי מבאר זה ג)לפי אות תבא נוספת:(כי הלכה

הרמב"ם י)לדעת הל' ולא devn"(לעיל הכיור" ממי לקדש
הרמב"ן ואילו אחרים ל,במים שמות ובניו", אהרן "ורחצו הפסוק (על

להזמנה יט) בו ציוה הכיור אבל המצוה, היא "הרחיצה כתב
מעכב devnואיננו `le הכפורים שביום מכך ראיה ומביא ."

זהב של מקיתון ורגליו ידיו מקדש גדול ב)כהן מג, ומה (יומא .
זו? הוכחה על הרמב"ם יענה

והביאור:
אך  מעכב, הקידוש כאשר היא הכיור במי לקדש המצוה
אין  אכן – קידש לא אם גם בדיעבד כשרה העבודה כאשר
הכפורים  ביום ולכן, הכיור. במי דווקא לקדש מצוה

מעכב אינו לעבודה עבודה שבין ורגלים ידים (לעיל שקידוש

לקדש ה"ז), עדיף ואדרבה, הכיור, ממי לקדש חובה אין
גדול" כהן של כבודו "משום זהב של א)מקיתון מה, ,(יומא

צריך  מעכב, שהוא העבודות לפני הראשון הקידוש ורק
הכיור ממי וקידש)להיות ד"ה ב לא, יומא רש"י .(ראה

ה'תשע"ג  מנ"א ג' רביעי יום בזר  כשרה שחיטה

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰úèéçL§¦©
.íéøæa äøLk ¯ íéLãwä©¢¨¦§¥¨§¨¦

בגמרא ב)מסופר לא, את (ברכות ראה הנביא ששמואל
הקרבן  את להם שישחט כהן אחר המחזרים קרבנות מביאי
לכם  למה שמואל: להם אמר הכהן). עלי של ציוויו פי (על
לו  אמר בזר! כשרה שחיטה והרי שישחט, כהן אחר לחזר
שמואל: לו השיב בזר? כשרה ששחיטה לך מנין הכהן: עלי
כתיב!" הכהנים' 'והקריבו הכהן'? 'ושחט כתיב "מי
"מכאן  - כהונה מצות מתחילה ואילך הדם ומקבלת

בזר...". שכשרה לשחיטה
את  שחידש הוא שמואל האומנם לתמוה: יש ולכאורה

זו? מהלכה ידע לא ועלי בזר, כשרה ששחיטה הדין

לומר: ויש
אלא  בזר כשרה ששחיטה זו הלכה ידע עלי גם אכן,
על  השחיטה שתהא ועדיפות הידור יש שעדיין היה שסבור

עדיפות. בזה שאין שמואל, שחידש וזהו כהן. ידי
ששחיטה  זה שדין משום הוא הדעות חילוקי וטעם
אינה  שחיטה א) אופנים: בשני להתפרש יכול בזר כשרה
לדעתו  ולכן שמואל סבר וכך בזר. גם כשרה ולכן 'עבודה',
היא  שחיטה גם ב) כהן. עלֿידי ולשחוט להדר מקום אין
שאר  כל כמו דרגה באותה אינה מקום ומכל 'עבודה'
אין  שאמנם עלי סבר וכך בזר, כשרה וממילא העבודות,
להדר  מקום יש אבל כהן עלֿידי תהיה שהשחיטה הכרח

בזה.
(` 'nr ,zekxa ,ieey wifii` 'x oe`bd iazk)

ה'תשע"ג  מנ"א ד' חמישי יום ללידתה  השמיני יום לפני בהמה הקרבת

:Á ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äNò úåöî¦§©£¥
íéîiä úòáL ìëå ...äàìäå éðéîMä íBiî úBðaøwä ìk áéø÷äì§©§¦¨©¨§¨¦©§¦¦¨¨§¨§¨¦§©©¨¦
øáò íà ¯ ìeñt ïîæ øqçnL ét ìò óàå .'ïîæ øqçî' àø÷ð àeä¦§¨§ª©§©§©©¦¤§ª©§©¨¦¨©

.äNò ììkî àaä åàì àeäL éðtî ,ä÷Bì Bðéà Báéø÷äå§¦§¦¥¤¦§¥¤¨©¨¦§©£¥
יום  קודם קרבן הקרבת איסור מסתפק: למלך' ה'משנה
בר  (שאינו 'נפל' היא הבהמה שמא מחשש נובע השמיני

רשב"ג כדברי ב)קיימא), קלה, ימים (שבת "שמונה לאחר שרק
מכלל  יצאה הבהמה כאשר כן ואם נפל". אינה בבהמה

העיבור חדשי מלאו כי ה"ו),'נפל' פ"ב רוצח הל' רמב"ם שהם (ראה
גסה  בבהמה חודש עשר ושנים דקה בבהמה חדשים חמישה

השמיני? יום קודם להקריבה מותר האם -
שאין  היא הכתוב שגזירת כאן הרמב"ם מדברי ומוכיח
בהמשך  כתב שהרי השמיני, יום קודם בהמה להקריב
אינו  והקריבו, עבר אם פסול, זמן שמחוסר "ואע"פ ההלכה
הקרבת  איסור ואם עשה". מכלל הבא לאו שהוא מפני לוקה
אם  (אך 'נפל' ספק משום הוא השמיני ליום קודם בהמה

הרמב"ם  הוצרך מדוע להקריבו), מותר חדשיו שמלאו ידוע
שאינו  לומר יכול היה הרי לוקה, שאינו מיוחד  טעם לתת
שאין  הכתוב שגזירת מכאן אלא ספק? שזהו מפני לוקה
ויצא  חדשיו מלאו אם אפילו השמיני היום קודם להקריב

נפל. מכלל
הגמרא מדברי גם ב)וראיה ו, השנה :(ראש

מום  בו שאין תם בכור בין לכהן, הניתן בהמה בכור
ראוי  שאינו מום בעל ובין המזבח גבי על אותו ומקריבים
שנה. בתוך נאכל – הכהנים ידי על נאכל אלא להקרבה

הגמרא אומרת לבכור? שנה מונים -(שם)ומאימתי תם :
מום  ובעל להקרבה, ראוי הוא מאז כי ללידתו השמיני מיום
וזאת  לידתו, מיום לאכילה שראוי כיון שנולד, מיום -
כי  לאכלו אסור כן לא שאם עיבורו, חדשי שמלאו בתנאי

כנבילה ודינו הוא 'נפל' ה"ד)שמא פ"ד מאכ"א שבכור (הל' וכיון
חדשיו  מלאו אם שגם מוכח השמיני, מיום תמיד נמנה תם

והלאה. השמיני מיום אלא קרב אינו

ה'תשע"ג  מנ"א ה' שישי יום 'הגפן' ולברכת לקידוש לנסכים, - מבושל יין

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰úBðéiä elàå§¥©¥
ãò LîMa ìMáîäå ,Làa ìMáîäå ...çaænä éaâì ïéìeñtä©§¦§©¥©¦§¥©§©§ª¨¨¥§©§ª¨©¤¤©

.ìeMaa Bîòè äpzLpL¤¦§©¨©£©¦
שהבישול  משום לנסכים פסול מבושל שיין אומרים יש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

'בורא  עליו מברכים שאין כתבו זה ומטעם טעמו, את מגרע
הגפן' ב)פרי צז, ב"ב ברמב"ן הובאו גאון, צמח ורבינו .(רש"י

והוא  היין, טעם את משביח שהבישול אומרים יש אך
להלן כמבואר מברייתו, השינוי מצד לנסכים י)פסול (הל'

נשתנה  כי שפסול תאנה גבי על שגדלה מגפן יין לגבי
שלא  זבח מה – ונסכים" "זבח מהכתוב ולומדים מברייתו,

נשתנו שלא נסכים אף י)נשתנה, סי' פ"ו ב"ב רא"ש שם. .(רמב"ן
בשמש  והמבושל באש "המבושל כאן, הרמב"ם ומדברי
הוא  שהפסול לכאורה משמע בבישול" טעמו שנשתנה עד

המאירי אך הטעם, שינוי שם)מפני שדברי (ב"ב מפרש
עד  בשמש "או באש", "המבושל לשניים: נחלקים הרמב"ם
רק  פסול בשמש מבושל כלומר, בבישול". טעמו שנשתנה
שינוי  ללא אף נפסל באש המבושל אך טעמו, כשנשתנה

מברייתו השינוי עצם מפני כה)הטעם א, שלמה מנחת .(ראה
לניסוך  הראוי יין על רק שמקדשים נפסק קידוש ולגבי
אומרים  יש הראשונים: נחלקו מבושל וביין המזבח. גבי על

עליו רעב)שמקדשים סי' או"ח משום (טור אינו לנסכים פסולו כי

פוסל  אינו וזה השינוי, עצם מחמת אלא טעמו שנגרע
ס"ט). שם אדה"ז (ש"ע להלכה נפסק וכן בקידוש,

הי"ד)והרמב"ם פכ"ט שבת עליו,(הל' מקדשים שאין פסק
טעמו  את מגרע שהבישול משום שהוא שפירשו יש ובטעמו

ח) רעב, סי' שבת שאין (תוספת משום שהוא שפירשו יש אך .
מחמת  אינו שהפסול אף לנסך ראוי שאינו יין על לקדש

היין  ס"ט)גריעות רעב סי' אדה"ז ושו"ע שם שבת הל' מ"מ וכדברי (ראה ,
עצם  מחמת פסול באש המבושל הרמב"ם שלדעת המאירי

מברייתו. השינוי
יין  של ברכתו לגבי הרמב"ם בדעת הפוסקים נחלקו וכן

ירוחם רבינו רב)מבושל: סי' או"ח בב"י שלדעתו (מובא כתב
משנה' ה'מגיד אך שהכל, שם)ברכתו שבת שאף (הל' כתב

תלוי  זה וגם 'הגפן'. ברכתו עליו, מקדשים אין שלדעתו
שינוי  משום הוא אם לנסכים: פסולו לגבי דעתו בביאור
השינוי  מצד הוא אם אך 'הגפן' עליו לברך אין הטעם,
את  לשנות בכך ואין בנסכים מיוחד דין זה הרי מברייתו,

ט)ברכתו סי' ברכות עמ"ס שלום' 'משמיע .(ראה

ה'תשע"ג  מנ"א ו' קודש שבת נסכים  ללא זבח

:·È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰àìå§Ÿ
åéëñðe íBiä Bðaø÷ íãà àéáî àlà ,çáfä úà ïéákòî íéëñpä©§¨¦§©§¦¤©¤©¤¨¥¦¨¨¨§¨©§¨¨

.íéîé äøNò øçà©©£¨¨¨¦
ב)בגמרא יד, בלא (ברכות שמע קריאת הקורא "כל נאמר:

נסכים". בלא וזבח מנחה בלא עולה הקריב כאילו – תפילין
לתמוה: ויש

עם  הנסכים את להביא חיוב שאין מבואר זו בהלכה הרי
החיסרון  מה כן ואם זמן, לאחר גם להביאם ואפשר הקרבן

נסכים'? בלא 'זבח במביא
אחר  הנסכים את להביא אפשר אמנם כי שתירצו יש
שמלשון  ואף בדיעבד, אלא לכתחילה זה אין אך הזבח,
אפילו  משמע וכו'" היום קרבנו אדם "מביא הרמב"ם
נסכים  כעת לו שאין באופן שמדובר לומר יש לכתחילה,
נסכים, ללא לכתחילה אפילו קרבנו את להביא יכול ולכן
תפילין  עת באותה להניח ויכול שמע קריאת הקורא אך

עוון בידו יש כן, עושה ה)ואינו סי' או"ח לב חקרי .(שו"ת
עם  נסכים הקרבת באי החיסרון לבאר: שהוסיפו ויש

ביום  הנסכים את להקריב יוכל שאמנם משום הוא הזבח
נא  הקרבן שעל השיר אך וכיון אחר, הנסכים, על רק מר

בין  ההשוואה זה ולפי השיר. בטל יום אותו לאחר שיביאם
כשם  כי היא נסכים ללא לזבח תפילין ללא שמע קריאת
רק  הנסכים על שנאמר השיר יתבטל נסכים ללא שבזבח
מצות  יקיים אם שאף תפילין ללא שמע בקריאת כך בזמנו,

בזמנה שמע קריאת ביטל כך אחר כה)תפילין סי' חיי בני .(שו"ת
בתפילין  שמע קריאת ויקרא ישוב מכן לאחר אם זה ולפי

איסור. כל בכך אין שמע, קריאת זמן בתוך
הנסכים  את להביא לכתחילה שמותר כתבו רבים אמנם
לקרוא  האיסור גם זה ולפי הזבח, הבאת לאחר ימים כמה
לאחר  כלל תפילין מניח אינו אם רק הוא תפילין ללא שמע

איסור. בכך אין כך אחר מניחן אם אך מכן,
קודם  בבוקר שמע קריאת לקרוא המקובל המנהג וכן
מניחים  מכן שלאחר כך על ולסמוך תפילין, ללא התפילה
קריאת  זמן שיעבור לאחר זאת יעשה אם אפילו תפילין,

84)שמע ובהערה ט נח, סי' ח"א תשובות פסקי .(ראה
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שבת קודש עמ' ב

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

מות  אחרי המילואים, ימי שמונת לאחר רק בכיור להשתמש
- ופינחס ואיתמר אלעזר אהרן, רק ונשארו ואביהוא, נדב

ארבעה.
חמדה' ה'כלי מבאר זה ג)לפי אות תבא נוספת:(כי הלכה

הרמב"ם י)לדעת הל' ולא devn"(לעיל הכיור" ממי לקדש
הרמב"ן ואילו אחרים ל,במים שמות ובניו", אהרן "ורחצו הפסוק (על

להזמנה יט) בו ציוה הכיור אבל המצוה, היא "הרחיצה כתב
מעכב devnואיננו `le הכפורים שביום מכך ראיה ומביא ."

זהב של מקיתון ורגליו ידיו מקדש גדול ב)כהן מג, ומה (יומא .
זו? הוכחה על הרמב"ם יענה

והביאור:
אך  מעכב, הקידוש כאשר היא הכיור במי לקדש המצוה
אין  אכן – קידש לא אם גם בדיעבד כשרה העבודה כאשר
הכפורים  ביום ולכן, הכיור. במי דווקא לקדש מצוה

מעכב אינו לעבודה עבודה שבין ורגלים ידים (לעיל שקידוש

לקדש ה"ז), עדיף ואדרבה, הכיור, ממי לקדש חובה אין
גדול" כהן של כבודו "משום זהב של א)מקיתון מה, ,(יומא

צריך  מעכב, שהוא העבודות לפני הראשון הקידוש ורק
הכיור ממי וקידש)להיות ד"ה ב לא, יומא רש"י .(ראה

ה'תשע"ג  מנ"א ג' רביעי יום בזר  כשרה שחיטה

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰úèéçL§¦©
.íéøæa äøLk ¯ íéLãwä©¢¨¦§¥¨§¨¦

בגמרא ב)מסופר לא, את (ברכות ראה הנביא ששמואל
הקרבן  את להם שישחט כהן אחר המחזרים קרבנות מביאי
לכם  למה שמואל: להם אמר הכהן). עלי של ציוויו פי (על
לו  אמר בזר! כשרה שחיטה והרי שישחט, כהן אחר לחזר
שמואל: לו השיב בזר? כשרה ששחיטה לך מנין הכהן: עלי
כתיב!" הכהנים' 'והקריבו הכהן'? 'ושחט כתיב "מי
"מכאן  - כהונה מצות מתחילה ואילך הדם ומקבלת

בזר...". שכשרה לשחיטה
את  שחידש הוא שמואל האומנם לתמוה: יש ולכאורה

זו? מהלכה ידע לא ועלי בזר, כשרה ששחיטה הדין

לומר: ויש
אלא  בזר כשרה ששחיטה זו הלכה ידע עלי גם אכן,
על  השחיטה שתהא ועדיפות הידור יש שעדיין היה שסבור

עדיפות. בזה שאין שמואל, שחידש וזהו כהן. ידי
ששחיטה  זה שדין משום הוא הדעות חילוקי וטעם
אינה  שחיטה א) אופנים: בשני להתפרש יכול בזר כשרה
לדעתו  ולכן שמואל סבר וכך בזר. גם כשרה ולכן 'עבודה',
היא  שחיטה גם ב) כהן. עלֿידי ולשחוט להדר מקום אין
שאר  כל כמו דרגה באותה אינה מקום ומכל 'עבודה'
אין  שאמנם עלי סבר וכך בזר, כשרה וממילא העבודות,
להדר  מקום יש אבל כהן עלֿידי תהיה שהשחיטה הכרח

בזה.
(` 'nr ,zekxa ,ieey wifii` 'x oe`bd iazk)

ה'תשע"ג  מנ"א ד' חמישי יום ללידתה  השמיני יום לפני בהמה הקרבת

:Á ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äNò úåöî¦§©£¥
íéîiä úòáL ìëå ...äàìäå éðéîMä íBiî úBðaøwä ìk áéø÷äì§©§¦¨©¨§¨¦©§¦¦¨¨§¨§¨¦§©©¨¦
øáò íà ¯ ìeñt ïîæ øqçnL ét ìò óàå .'ïîæ øqçî' àø÷ð àeä¦§¨§ª©§©§©©¦¤§ª©§©¨¦¨©

.äNò ììkî àaä åàì àeäL éðtî ,ä÷Bì Bðéà Báéø÷äå§¦§¦¥¤¦§¥¤¨©¨¦§©£¥
יום  קודם קרבן הקרבת איסור מסתפק: למלך' ה'משנה
בר  (שאינו 'נפל' היא הבהמה שמא מחשש נובע השמיני

רשב"ג כדברי ב)קיימא), קלה, ימים (שבת "שמונה לאחר שרק
מכלל  יצאה הבהמה כאשר כן ואם נפל". אינה בבהמה

העיבור חדשי מלאו כי ה"ו),'נפל' פ"ב רוצח הל' רמב"ם שהם (ראה
גסה  בבהמה חודש עשר ושנים דקה בבהמה חדשים חמישה

השמיני? יום קודם להקריבה מותר האם -
שאין  היא הכתוב שגזירת כאן הרמב"ם מדברי ומוכיח
בהמשך  כתב שהרי השמיני, יום קודם בהמה להקריב
אינו  והקריבו, עבר אם פסול, זמן שמחוסר "ואע"פ ההלכה
הקרבת  איסור ואם עשה". מכלל הבא לאו שהוא מפני לוקה
אם  (אך 'נפל' ספק משום הוא השמיני ליום קודם בהמה

הרמב"ם  הוצרך מדוע להקריבו), מותר חדשיו שמלאו ידוע
שאינו  לומר יכול היה הרי לוקה, שאינו מיוחד  טעם לתת
שאין  הכתוב שגזירת מכאן אלא ספק? שזהו מפני לוקה
ויצא  חדשיו מלאו אם אפילו השמיני היום קודם להקריב

נפל. מכלל
הגמרא מדברי גם ב)וראיה ו, השנה :(ראש

מום  בו שאין תם בכור בין לכהן, הניתן בהמה בכור
ראוי  שאינו מום בעל ובין המזבח גבי על אותו ומקריבים
שנה. בתוך נאכל – הכהנים ידי על נאכל אלא להקרבה

הגמרא אומרת לבכור? שנה מונים -(שם)ומאימתי תם :
מום  ובעל להקרבה, ראוי הוא מאז כי ללידתו השמיני מיום
וזאת  לידתו, מיום לאכילה שראוי כיון שנולד, מיום -
כי  לאכלו אסור כן לא שאם עיבורו, חדשי שמלאו בתנאי

כנבילה ודינו הוא 'נפל' ה"ד)שמא פ"ד מאכ"א שבכור (הל' וכיון
חדשיו  מלאו אם שגם מוכח השמיני, מיום תמיד נמנה תם

והלאה. השמיני מיום אלא קרב אינו

ה'תשע"ג  מנ"א ה' שישי יום 'הגפן' ולברכת לקידוש לנסכים, - מבושל יין

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰úBðéiä elàå§¥©¥
ãò LîMa ìMáîäå ,Làa ìMáîäå ...çaænä éaâì ïéìeñtä©§¦§©¥©¦§¥©§©§ª¨¨¥§©§ª¨©¤¤©

.ìeMaa Bîòè äpzLpL¤¦§©¨©£©¦
שהבישול  משום לנסכים פסול מבושל שיין אומרים יש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

'בורא  עליו מברכים שאין כתבו זה ומטעם טעמו, את מגרע
הגפן' ב)פרי צז, ב"ב ברמב"ן הובאו גאון, צמח ורבינו .(רש"י

והוא  היין, טעם את משביח שהבישול אומרים יש אך
להלן כמבואר מברייתו, השינוי מצד לנסכים י)פסול (הל'

נשתנה  כי שפסול תאנה גבי על שגדלה מגפן יין לגבי
שלא  זבח מה – ונסכים" "זבח מהכתוב ולומדים מברייתו,

נשתנו שלא נסכים אף י)נשתנה, סי' פ"ו ב"ב רא"ש שם. .(רמב"ן
בשמש  והמבושל באש "המבושל כאן, הרמב"ם ומדברי
הוא  שהפסול לכאורה משמע בבישול" טעמו שנשתנה עד

המאירי אך הטעם, שינוי שם)מפני שדברי (ב"ב מפרש
עד  בשמש "או באש", "המבושל לשניים: נחלקים הרמב"ם
רק  פסול בשמש מבושל כלומר, בבישול". טעמו שנשתנה
שינוי  ללא אף נפסל באש המבושל אך טעמו, כשנשתנה

מברייתו השינוי עצם מפני כה)הטעם א, שלמה מנחת .(ראה
לניסוך  הראוי יין על רק שמקדשים נפסק קידוש ולגבי
אומרים  יש הראשונים: נחלקו מבושל וביין המזבח. גבי על

עליו רעב)שמקדשים סי' או"ח משום (טור אינו לנסכים פסולו כי

פוסל  אינו וזה השינוי, עצם מחמת אלא טעמו שנגרע
ס"ט). שם אדה"ז (ש"ע להלכה נפסק וכן בקידוש,

הי"ד)והרמב"ם פכ"ט שבת עליו,(הל' מקדשים שאין פסק
טעמו  את מגרע שהבישול משום שהוא שפירשו יש ובטעמו

ח) רעב, סי' שבת שאין (תוספת משום שהוא שפירשו יש אך .
מחמת  אינו שהפסול אף לנסך ראוי שאינו יין על לקדש

היין  ס"ט)גריעות רעב סי' אדה"ז ושו"ע שם שבת הל' מ"מ וכדברי (ראה ,
עצם  מחמת פסול באש המבושל הרמב"ם שלדעת המאירי

מברייתו. השינוי
יין  של ברכתו לגבי הרמב"ם בדעת הפוסקים נחלקו וכן

ירוחם רבינו רב)מבושל: סי' או"ח בב"י שלדעתו (מובא כתב
משנה' ה'מגיד אך שהכל, שם)ברכתו שבת שאף (הל' כתב

תלוי  זה וגם 'הגפן'. ברכתו עליו, מקדשים אין שלדעתו
שינוי  משום הוא אם לנסכים: פסולו לגבי דעתו בביאור
השינוי  מצד הוא אם אך 'הגפן' עליו לברך אין הטעם,
את  לשנות בכך ואין בנסכים מיוחד דין זה הרי מברייתו,

ט)ברכתו סי' ברכות עמ"ס שלום' 'משמיע .(ראה

ה'תשע"ג  מנ"א ו' קודש שבת נסכים  ללא זבח

:·È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰àìå§Ÿ
åéëñðe íBiä Bðaø÷ íãà àéáî àlà ,çáfä úà ïéákòî íéëñpä©§¨¦§©§¦¤©¤©¤¨¥¦¨¨¨§¨©§¨¨

.íéîé äøNò øçà©©£¨¨¨¦
ב)בגמרא יד, בלא (ברכות שמע קריאת הקורא "כל נאמר:

נסכים". בלא וזבח מנחה בלא עולה הקריב כאילו – תפילין
לתמוה: ויש

עם  הנסכים את להביא חיוב שאין מבואר זו בהלכה הרי
החיסרון  מה כן ואם זמן, לאחר גם להביאם ואפשר הקרבן

נסכים'? בלא 'זבח במביא
אחר  הנסכים את להביא אפשר אמנם כי שתירצו יש
שמלשון  ואף בדיעבד, אלא לכתחילה זה אין אך הזבח,
אפילו  משמע וכו'" היום קרבנו אדם "מביא הרמב"ם
נסכים  כעת לו שאין באופן שמדובר לומר יש לכתחילה,
נסכים, ללא לכתחילה אפילו קרבנו את להביא יכול ולכן
תפילין  עת באותה להניח ויכול שמע קריאת הקורא אך

עוון בידו יש כן, עושה ה)ואינו סי' או"ח לב חקרי .(שו"ת
עם  נסכים הקרבת באי החיסרון לבאר: שהוסיפו ויש

ביום  הנסכים את להקריב יוכל שאמנם משום הוא הזבח
נא  הקרבן שעל השיר אך וכיון אחר, הנסכים, על רק מר

בין  ההשוואה זה ולפי השיר. בטל יום אותו לאחר שיביאם
כשם  כי היא נסכים ללא לזבח תפילין ללא שמע קריאת
רק  הנסכים על שנאמר השיר יתבטל נסכים ללא שבזבח
מצות  יקיים אם שאף תפילין ללא שמע בקריאת כך בזמנו,

בזמנה שמע קריאת ביטל כך אחר כה)תפילין סי' חיי בני .(שו"ת
בתפילין  שמע קריאת ויקרא ישוב מכן לאחר אם זה ולפי

איסור. כל בכך אין שמע, קריאת זמן בתוך
הנסכים  את להביא לכתחילה שמותר כתבו רבים אמנם
לקרוא  האיסור גם זה ולפי הזבח, הבאת לאחר ימים כמה
לאחר  כלל תפילין מניח אינו אם רק הוא תפילין ללא שמע

איסור. בכך אין כך אחר מניחן אם אך מכן,
קודם  בבוקר שמע קריאת לקרוא המקובל המנהג וכן
מניחים  מכן שלאחר כך על ולסמוך תפילין, ללא התפילה
קריאת  זמן שיעבור לאחר זאת יעשה אם אפילו תפילין,

84)שמע ובהערה ט נח, סי' ח"א תשובות פסקי .(ראה
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ׁשּתי ‡. רחב זהב ׁשל טס עֹוׂשה הּציץ? מעׂשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד
ּומּקיף אורכו]אצּבעֹות, ׁשני [- עליו וכֹותב לאזן. מאזן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

'לה''[שורות]ׁשיטין מּלמּטה, 'קדׁש' לה''; 'קדׁש : ְִִִֶֶַַַָֹֹ
ּכתבּוהּו ּופעמים ּכׁשר; אחת, ּבׁשיטה ּכתבֹו ואם ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָמּלמעלה.

אחת. ִַַָׁשיטה
האֹותּיֹות ·. את חֹופר - לפניו ּבֹולטֹות ְְְִִֵֶָָָָוהאֹותּיֹות

והּוא והּוא [הטס]מאחריו, ׁשּבֹולט. עד הּׁשעוה, על מדּבק ְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָֻ
לנקב, מּנקב נכנס למּטה ּתכלת ּופתיל קצֹותיו; ּבׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָנקּוב

הערף. ּכנגד ּבּפתיל נקׁשר ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּכדי
ּתכלת ‚. ּכּלֹו ּכפּוליןהּמעיל וחּוטיו מ:], ׁשנים [שזורים ְְְְְִִֵֵֶַָֻ

ּופיו[חוטין]עׂשר הצוואר]; אריגתֹו[מקום ּבתחּלת ארּוג ְֲִִִִַָָָָ
יפרם] יד[שלא ּבית לֹו ואין ּכנפים [שרוול]. נחלק אּלא , ְְְִֵֵֶֶַָָָָ

חלקים] לשני הּמעילים.[- ּכל ּכדר למּטה עד הּגרֹון ְְְִִִֶֶַַַַָָָמּסֹוף
הּמעיל  ּפי והּקֹורע ּבלבד. הּגרֹון ּכל ּכנגד אּלא מחּבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻואינֹו
כהּנה, ּבגדי לכל הּדין והּוא יּקרע"; "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּדר אֹותם לֹוקה.[בשביל]ׁשהּקֹורע הׁשחתה ְֵֶֶֶֶַַַָָָ
מּׁשלׁשּתן „. מין ּכל ׁשני, ותֹולעת וארּגמן ּתכלת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומביא

"מׁשזר" ּבׁשּוליו ׁשּנאמר לפי ׁשמֹונה, חּוטי ׁשזּור נמצאּו ; ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָ
ׁשּלא  רּמֹונים ּכמין אֹותן ועֹוׂשה ועׂשרים. ארּבעה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּׁשּולים

ּפיהם סגורים]ּפתחּו ּומביא [- ּבּמעיל. אֹותן ותֹולה , ְְְִִִֵֶֶַָָ
הּכל  - ענּבֹולים ּוׁשנים ׁשבעים ּובהם זּוגין, ּוׁשנים ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָֹׁשבעים

זה  ּכנף ּבׁשּולי וׁשּׁשה ׁשלׁשים ּבֹו ותֹולה ּוׁשלׁשים זהב; , ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹֹ
ּבין  הּתלּוי הענּבֹול עם והּזּוג זה; ּכנף ּבׁשּולי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוׁשּׁשה

עד 'ּפעמֹון'. נקרא ּכאחד, מּׁשני ׁשניהם ׁשּוליו ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ורּמֹון". ּפעמֹון ורּמֹון "ּפעמֹון ְְְֲֲִִַַָָצדדיו,

ּככה ‰. ּבּתֹורה, האמּור והחׁשן האפֹוד ׁשּבאריגת ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּזהב
עם  ונֹותנֹו טהֹור, זהב אחד חּוט לֹוקח מעׂשהּו: ְְֲִֵֵֶַַָָָָהּוא
וכן  ּכאחד; חּוטין הּׁשבעה וכֹופל ּתכלת, ׁשל חּוטין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּׁשה
אחד  וחּוט ארּגמן, ׁשל ׁשּׁשה עם זהב חּוט עֹוׂשה ְְִִֶֶֶַָָָָָָהּוא
ּפׁשּתן; ׁשל ׁשּׁשה עם אחד וחּוט ׁשני, ׁשל ׁשּׁשה ְְִִִִִִֶֶֶָָָָָעם
ׁשמֹונה  החּוטים ּכל ונמצאּו זהב, חּוטי ארּבעה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָנמצאּו

לעׂשֹות ועׂשרים  וגֹו' הּזהב ּפחי את "וירּקעּו ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּובתֹו הּׁשני ּתֹולעת ּובתֹו הארּגמן, ּובתֹו הּתכלת ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָּבתֹו

ּבתֹוכן. ּכפּול הּזהב ׁשחּוט מלּמד - ְְֵֵֶַַַָָָָהּׁשׁש"
.Â הּזהב מן  חֹוׁשב מעׂשה ּבגד אֹורג החׁשן? מעׂשה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכיצד

עׂשרים  על והּׁשׁש, הּׁשני ותֹולעת והארּגמן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוהּתכלת
זרת, ורחּבֹו אּמה ארּכֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו חּוטין ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָּוׁשמֹונה

ּבֹו וקֹובע מרּבע. זרת על זרת נמצא לׁשנים; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻוכֹופלֹו
מהן  אבן ּכל - ּבּתֹורה המפרׁשים אבן ׁשל טּורים ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹארּבעה
ּומארּבע  מּלמּטה ׁשּמּקיפֹו זהב ׁשל ּבבית ּומׁשּקע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻמרּבע,

.רּוחֹותיו  ָ
.Êהאבנים [חורט]ּומפּתח ּכתֹולדֹותם על הּׁשבטים ׁשמֹות  ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

לידתם] 'ר [כסדר האדם על ּכֹותב ונמצא ועל , אּובן', ְְְְִֵֵֶַַָָֹ
- מ'ראּובן' למעלה ּבּתחּלה וכֹותב 'ּבנימין'. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָיׁשפה
'ׁשבטי  - מ'ּבנימין' למּטה וכֹותב ויעקב', יצחק ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ'אברהם

ׁשם. מצּויֹות האֹותּיֹות ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ְְְִִֵֶָָָָיּה',
.Á זהב טּבעֹות ארּבע חׁשן, ׁשל זוּיֹות ארּבע על .ועֹוׂשה ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשּתי  ּבהן נתלה ׁשהחׁשן מעלה ׁשל הּטּבעֹות ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹונֹותן
ּבׁשּתי  ונֹותן 'ׁשרׁשרֹות'; הּנקראים והן זהב, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָעבֹותֹות

הּדּדים ּכנגד ׁשהן מּטה ׁשל הלב]הטּבעֹות כנגד ׁשני [- , ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּתכלת. ְְִֵֵֶּפתילי

.Ë,לכתף מּכתף אדם ׁשל ּגּבֹו ּכרחב רחּבֹו - ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹהאפֹוד
הּידים אּצילי מּכנגד מהמרפק]וארּכֹו עד [- מאחֹוריו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ידֹות ׁשּתי ּכמֹו לֹו ויׁש מּמּנּו[רצועות]הרגלים. יֹוצאֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָָ
הּנקראין  והן ּבהן; אֹותֹו ׁשחֹוגרין ּולכאן, לכאן ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָּבאריג
ותֹולעת  וארּגמן ּתכלת זהב ארּוג והּכל האפֹוד'. ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ'חׁשב
החׁשן. ּכמעׂשה - חּוטין ּוׁשמֹונה עׂשרים על וׁשׁש, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשני

כתפֹות  ׁשּתי עליו הּכהן.ותֹופר ּכתפֹות על ׁשּיהיּו ּכדי , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
ּבבית  מׁשּקע מרּבע, ׁשהם אבן וכתף ּכתף ּכל על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻוקֹובע

ּומפּתח זהב; ׁשמֹות [חורט]ׁשל האבנים ׁשּתי על ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
ּכתֹולדֹותם, זֹו אבן על וׁשּׁשה זֹו אבן על ׁשּׁשה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשבטים,

אֹות וכֹותבי  ועׂשרים חמׁש ונמצאּו 'יהֹוסף'; יֹוסף ׁשם ן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָ
ּכֹותבין: היּו וכ זֹו. ּבאבן אֹות ועׂשרים וחמׁש זֹו, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָּבאבן
והאבן  הימנית, ּכתפֹו על 'ראּובן' ּבּה ׁשּכתּוב ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוהאבן

הּׂשמאלית  ּכתפֹו על 'ׁשמעֹון' ּבּה ּבכל ׁשּכתּוב ועֹוׂשה . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
ואחת  הּכתף, ּבראׁש מּלמעלה אחת - טּבעֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹּכתף
עבֹותֹות  ׁשּתי ונֹותן החׁשב; מן למעלה לּכתף ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמּלמּטה

והם ׁשּלמעלה, טּבעֹות ּבׁשּתי 'ׁשרׁשרֹות'.זהב הּנקראין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
האפֹוד: צּורת היא ְִֵַָוזֹו

.È ּבּטּבעֹות חׁשן ׁשל העבֹותֹות קצֹות מכניס ּכ ְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹואחר
הּתכלת  ּפתילי ׁשני ּומכניס האפֹוד, ּבכתפֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה
האפֹוד  מחׁשב ׁשּלמעלה הּטּבעֹות ּבׁשּתי החׁשן .ׁשּבׁשּולי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

עד  האפֹוד, ּכתפֹות ׁשּבטּבעֹות הּׁשרׁשרֹות את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָּומֹורידין
יּזח  "ולא ּבזה, זה ׁשּידּבקּו ּכדי - העליֹונֹות החׁשן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹטּבעֹות

מעל [יתנתק] חׁשן הּמּזיח וכל האפֹוד". מעל ְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹהחׁשן
לֹוקה. - קלקּול ּדר חּבּורן ּומפרק ְְִִֵֵֶֶֶָָָהאפֹוד,

‡È. על החׁשן יהיה - החׁשן עם האפֹוד ּכׁשּלֹובׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנמצא
לּבֹו על קׁשּור האפֹוד וחׁשב מאחריו, והאפֹוד ּבׁשוה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלּבֹו
ּוׁשּתי  כתפיו; ׁשּתי על האפֹוד כתפֹות ּוׁשּתי החׁשן, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּתחת
זהב  עבֹותֹות ּוׁשּתי מּכאן, ּכתפֹו מעל יֹורדֹות זהב ְְְֲֲִֵֵֵַָָָָָעבֹותֹות
חּוטי  ּוׁשני החׁשן; טּבעֹות עד האפֹוד מּכתפֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּכאן,
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מרּכסין טּבעֹות [קשורים]תכלת מׁשּתי ידיו, אּצילי מּתחת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
האפֹוד  ּכתפֹות טּבעֹות ׁשּתי עד הּתחּתֹונֹות ְְְְִֵֵֶַַַַַָֹהחׁשן

החׁשב. מן למעלה ׁשהם ְְְִֵֵֶֶַַַַָהּתחּתֹונֹות,

י  ¤¤ּפרק
הּבגדים?‡. לביׁשת סדר ּתחּלה,ּכיצד הּמכנסים לֹובׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּכ ואחר מתניו, מעל מּטּבּורֹו למעלה הּמכנסים את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוחֹוגר
ידיו  אּצילי ּכנגד האבנט את חֹוגר ּכ ואחר הּכּתנת, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻלֹובׁש

וקֹוׁשר.[המרפק] ׁשּגֹומר, עד ּכר ּגּבי על ּכר ּומּקיפֹו ,ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
ּבּיזע"·. יחּגרּו "ולא ּבּקּבלה: מפרׁש האבנט -ועל ְְְְְְֵַַַַַַַָָָָָֹֹ

ׁשּמּזיעין ומתחמם]ּבמקֹום מתקפל קּבל [שהבשר וכ ; ְְִִִֵֶַָָ
יסרּון' לּבהֹון 'על ותרּגם: הּנביאים, מּפי עּזיאל ּבן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֻיֹונתן

ללב] סמוך ּכֹובע.[- ּכמין ּבּמצנפת צֹונף ּכ ואחר .ְְְִִֵֶֶַַַַָ
ועל ‚. הּמעיל, לֹובׁש ּבאבנט, ׁשחֹוגר אחר - ּגדֹול ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּכהן

הּמעיל  על האפֹוד ּבחׁשב וחֹוגר והחׁשן; האפֹוד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמעיל
מעיל  - האפֹוד" "מעיל נקרא ּולפיכ החׁשן, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמּתחת
הּציץ  וקֹוׁשר הּמצנפת, צֹונף ּכ ואחר האפֹוד. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשחֹוגרֹו

הּמצנפת [בעורף] מן ציץ למעלה ּבין נראה היה ּוׂשערֹו ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
לּמצנפת. ציץ ּבין ּתפּלין מניח היה וׁשם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלּמצנפת,

עֹובד „. הּכהן ולהיֹות אּלּו, ּבגדים לעׂשֹות עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָֹמצות
ּתקריב, ּבניו "ואת קדׁש", בגדי "ועׂשית ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהן
מּׁשמֹונה  ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש ּגדֹול וכהן ּכּתנת". ְְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָֹֹֻוהלּבׁשּתם
מארּבעה  ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש הדיֹוט ּכהן אֹו אּלּו, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבגדים
ועבֹודתֹו ּבגדים', 'מחּסר הּנקרא הּוא - אּלּו ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻּבגדים
ׁשּנאמר: ׁשּׁשּמׁש, ּכזר ׁשמים ּבידי מיתה וחּיב ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפסּולה;
ּבזמן  - ּכהּנה" להם והיתה . . אבנט אֹותם ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ"וחגרּת

עליהם,ׁשּב ּבגדיהם אין עליהם; ּכהּנתם עליהם, גדיהם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
"והּזר  ונאמר: ּכזרים, הן הרי אּלא עליהם, ּכהּנתם ְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאין

יּומת". ֵַָָהּקרב
.‰ּכ העבֹודה, ּופֹוסל מיתה חּיב ּבגדים ׁשּמחּסר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכׁשם

כּתנֹות  ׁשּתי ׁשּלבׁש ּכגֹון ּבגדים; אבנטים,הּיתר ׁשני אֹו ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
זה  הרי - ועבד ּגדֹול כהן ּבגדי ׁשּלבׁש הדיֹוט ּכהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאֹו

ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיב העבֹודה, ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָמחּלל
.Â"ּולבׁשם ּבׂשרֹו "על כהּנה: ּבבגדי ׁשּלא נאמר מלּמד , ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

נימה אפּלּו לּבגדים; ּבׂשרֹו ּבין חֹוצץ ּדבר [חוט]יהיה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
לּבגד  ּבׂשרֹו ּבין היתה אם - מתה ּכּנה אֹו עפר, אֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאחת,
יכֹול  הּכהן אין לפיכ ּפסּולה. ועבֹודתֹו חציצה, זֹו הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָֹ
אינּה ראׁש, ׁשל אבל חֹוצצת; ׁשהרי יד, ׁשל ּבתפּלין ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹלעבד

מניח. העבֹודה, ּבׁשעת להניחם רצה אם ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחֹוצצת,
.Ê ּבין אבק יהיה ׁשּלא ׁשּלֹובׁש, ּבׁשעה להּזהר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹוצרי

וׁשּלא  - ּבחּיים ׁשהיא ּפי על ואף - ּכּנה ולא לּבגד, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבׂשרֹו
ׁשּיתרחק  עד לבׂשרֹו ּבגּדֹו ּבין העבֹודה ּבׁשעת הרּוח ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּתּכנס

לחּו חלּוקֹו ּתחת ידֹו יכניס ולא מעליו; ,[לגרד]הּבגד ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ
מדלּדלת  נימא ּבּבגד יהיה ולא הּבגד, מן ׂשערֹו יצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻולא

מעט] תלוש ּבׁשעת [חוט אּלּו מּכל אחד ׁשם היה ואם .ְְִִִֵֶַָָָָָ
ּכׁשרה. עבֹודתֹו ְֲֲֵָָָָהעבֹודה,

.Áׁשּכרכֹו ּכגֹון ּבגדים, ּבמקֹום ׁשּלא ּבגד ּבׂשרֹו על ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכר

ּבֹו היה אם - עקבֹו על אֹו אצּבעֹו ׁשלׁש[כגודל]על ְֲִֵֶַַָָָָֹ
ּפחֹות  ּופֹוסל; חֹוצץ זה הרי אצּבעֹות, ׁשלׁש על ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאצּבעֹות

צלצּול היה ואם חֹוצץ. אינֹו הֹואיל [חגורה]מּכן, - קטן ְְִִִִֵֵֵָָָָ
ּפי  על ואף ּפֹוסל, זה הרי - עצמֹו ּבפני ּבגד חׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָוהּוא

ׁשלׁש. על ׁשלׁש ּבֹו ֵֶַָָֹֹׁשאין
.Ëּגמי עליה לכר מּתר - ּבאצּבעֹו ׁשּלקה [רטיה]ּכהן ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻ

ואם  ועֹובד; ׁשלׁש, על ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ּבגד אֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבׁשּבת,
הּבגד  אֹו הּגמי יחּוץ ׁשּלא והּוא אסּור. ּדם, להֹוציא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹנתּכּון

העבֹודה. ּבׁשעת לּבגד ּבׂשרֹו ְְֲִֵֶֶַַָָָּבין
.Èותּמים אּורים ׁשני ּבבית חושן]עׂשּו להׁשלים [- ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵַַָֻ

ּומּפני  ּבהן. נׁשאלין היּו ׁשּלא ּפי על ואף ּבגדים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה
רּוח  ׁשם היתה ׁשּלא מּפני ּבהן? ׁשֹואלין היּו לא ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹמה
ׁשכינה  ואין הּקדׁש ּברּוח מדּבר ׁשאינֹו ּכהן וכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּקדׁש;

ּבֹו. נׁשאלין אין - עליו ְִִֵָָָָׁשֹורה
.‡È הא לפני ּופניו הּכהן עֹומד ׁשֹואלין? ,רֹון וכיצד ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹ

הּׁשֹואל: ואֹומר הּכהן. לאחֹורי ּפניו מאחריו, ְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹוהּׁשֹואל
מהרהר  ולא רם, ּבקֹול ׁשֹואל ואינֹו אעלה'? לא אֹו ְְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹ'אעלה
עצמֹו. לבין ּבינֹו ׁשּמתּפּלל ּכמי ,נמּו ּבקֹול אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבלּבֹו,
ורֹואה  ּבחׁשן, ּומּביט הּכהן, את לֹובׁשת הּקדׁש רּוח ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹּומּיד
ׁשּבֹולטֹות  ּבאֹותּיֹות תעלה' 'לא אֹו 'עלה' הּנבּואה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹּבמראה
תעלה'. 'לא אֹו 'עלה', לֹו: ואֹומר ּפניו, ּכנגד החׁשן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמן

.·È ּכאחד דברים ׁשני על ׁשֹואלין ׁשאל,ואין ואם ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
להדיֹוט, ּבהן נׁשאלין ואין ּבלבד. הראׁשֹון על ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָמׁשיבין
ּבֹו, הּצּבּור ׁשּצר למי אֹו ּדין, ּבית לאב אֹו ,למל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹאּלא

וגֹו'", יעמד הּכהן אלעזר "ולפני -]ׁשּנאמר: יהושע זה [- ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
מׁשּוח זה יׂשראל", ּבני "וכל ;הּמל ל:]הּוא ממונה [כהן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

אּלּו העדה", "וכל ּבׁשאלתֹו; הּצּבּור ׁשּצר מי אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמלחמה
הּגדֹול. ּדין ִֵַָּבית

.‚È נביאים ּבדברי מֹוצא ׁשאּתה היּוזה רּבים ׁשּכהנים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
האפֹוד  ׁשאין ּגדֹולים, ּכהנים היּו לא - ּבד אפֹוד ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹחֹוגרין
ׁשמּואל  ׁשהרי - אֹותֹו חֹוגרין היּו הּלוּים אף ּבד. ּכהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשל
אּלא  ּבד". אפֹוד חגּור "נער ּבֹו: ונאמר היה, לוי ְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּנביא

הּנביאים ּבני אֹותֹו חֹוגרין היּו - זה הרוצים אפֹוד -] ְְְִִִֵֵֶַָ
הּקדׁש,להתנבא] רּוח עליו ׁשּתׁשרה ראּוי ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶַַָָָֹּומי

ּפי  על ׁשּמדּבר ּגדֹול ּכהן למעלת זה הּגיע ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹלהֹודיע
הּקדׁש. ּברּוח והחׁשן ְְֵֶֶַַַָֹֹהאפֹוד

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-dcearxtq
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עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות עׂשרה חמׁש ּבכללן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש

לֹו(א) יּכנס ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ׁשּכֹור ּכהן יּכנס ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹׁשּלא
ּבגדים; קרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא (ג) ראׁש; ּפרּוע ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹּכהן
יצא  ׁשּלא (ה) ההיכל; אל עת ּבכל ּכהן יּכנס ׁשּלא ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ(ד)
הּמקּדׁש; מן טמאים לׁשּלח (ו) הּמקּדׁש; מן ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹּכהן
להר  טמא יּכנס ׁשּלא (ח) לּמקּדׁש; טמא יּכנס ׁשּלא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ(ז)
טבּול  יׁשּמׁש ׁשּלא (י) טמא; יׁשּמׁש ׁשּלא (ט ) ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהּבית;
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ׁשּתי ‡. רחב זהב ׁשל טס עֹוׂשה הּציץ? מעׂשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד
ּומּקיף אורכו]אצּבעֹות, ׁשני [- עליו וכֹותב לאזן. מאזן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

'לה''[שורות]ׁשיטין מּלמּטה, 'קדׁש' לה''; 'קדׁש : ְִִִֶֶַַַָֹֹ
ּכתבּוהּו ּופעמים ּכׁשר; אחת, ּבׁשיטה ּכתבֹו ואם ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָמּלמעלה.

אחת. ִַַָׁשיטה
האֹותּיֹות ·. את חֹופר - לפניו ּבֹולטֹות ְְְִִֵֶָָָָוהאֹותּיֹות

והּוא והּוא [הטס]מאחריו, ׁשּבֹולט. עד הּׁשעוה, על מדּבק ְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָֻ
לנקב, מּנקב נכנס למּטה ּתכלת ּופתיל קצֹותיו; ּבׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָנקּוב

הערף. ּכנגד ּבּפתיל נקׁשר ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּכדי
ּתכלת ‚. ּכּלֹו ּכפּוליןהּמעיל וחּוטיו מ:], ׁשנים [שזורים ְְְְְִִֵֵֶַָֻ

ּופיו[חוטין]עׂשר הצוואר]; אריגתֹו[מקום ּבתחּלת ארּוג ְֲִִִִַָָָָ
יפרם] יד[שלא ּבית לֹו ואין ּכנפים [שרוול]. נחלק אּלא , ְְְִֵֵֶֶַָָָָ

חלקים] לשני הּמעילים.[- ּכל ּכדר למּטה עד הּגרֹון ְְְִִִֶֶַַַַָָָמּסֹוף
הּמעיל  ּפי והּקֹורע ּבלבד. הּגרֹון ּכל ּכנגד אּלא מחּבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻואינֹו
כהּנה, ּבגדי לכל הּדין והּוא יּקרע"; "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּדר אֹותם לֹוקה.[בשביל]ׁשהּקֹורע הׁשחתה ְֵֶֶֶֶַַַָָָ
מּׁשלׁשּתן „. מין ּכל ׁשני, ותֹולעת וארּגמן ּתכלת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומביא

"מׁשזר" ּבׁשּוליו ׁשּנאמר לפי ׁשמֹונה, חּוטי ׁשזּור נמצאּו ; ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָ
ׁשּלא  רּמֹונים ּכמין אֹותן ועֹוׂשה ועׂשרים. ארּבעה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּׁשּולים

ּפיהם סגורים]ּפתחּו ּומביא [- ּבּמעיל. אֹותן ותֹולה , ְְְִִִֵֶֶַָָ
הּכל  - ענּבֹולים ּוׁשנים ׁשבעים ּובהם זּוגין, ּוׁשנים ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָֹׁשבעים

זה  ּכנף ּבׁשּולי וׁשּׁשה ׁשלׁשים ּבֹו ותֹולה ּוׁשלׁשים זהב; , ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹֹ
ּבין  הּתלּוי הענּבֹול עם והּזּוג זה; ּכנף ּבׁשּולי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוׁשּׁשה

עד 'ּפעמֹון'. נקרא ּכאחד, מּׁשני ׁשניהם ׁשּוליו ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ורּמֹון". ּפעמֹון ורּמֹון "ּפעמֹון ְְְֲֲִִַַָָצדדיו,

ּככה ‰. ּבּתֹורה, האמּור והחׁשן האפֹוד ׁשּבאריגת ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּזהב
עם  ונֹותנֹו טהֹור, זהב אחד חּוט לֹוקח מעׂשהּו: ְְֲִֵֵֶַַָָָָהּוא
וכן  ּכאחד; חּוטין הּׁשבעה וכֹופל ּתכלת, ׁשל חּוטין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּׁשה
אחד  וחּוט ארּגמן, ׁשל ׁשּׁשה עם זהב חּוט עֹוׂשה ְְִִֶֶֶַָָָָָָהּוא
ּפׁשּתן; ׁשל ׁשּׁשה עם אחד וחּוט ׁשני, ׁשל ׁשּׁשה ְְִִִִִִֶֶֶָָָָָעם
ׁשמֹונה  החּוטים ּכל ונמצאּו זהב, חּוטי ארּבעה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָנמצאּו

לעׂשֹות ועׂשרים  וגֹו' הּזהב ּפחי את "וירּקעּו ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּובתֹו הּׁשני ּתֹולעת ּובתֹו הארּגמן, ּובתֹו הּתכלת ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָּבתֹו

ּבתֹוכן. ּכפּול הּזהב ׁשחּוט מלּמד - ְְֵֵֶַַַָָָָהּׁשׁש"
.Â הּזהב מן  חֹוׁשב מעׂשה ּבגד אֹורג החׁשן? מעׂשה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכיצד

עׂשרים  על והּׁשׁש, הּׁשני ותֹולעת והארּגמן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוהּתכלת
זרת, ורחּבֹו אּמה ארּכֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו חּוטין ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָּוׁשמֹונה

ּבֹו וקֹובע מרּבע. זרת על זרת נמצא לׁשנים; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻוכֹופלֹו
מהן  אבן ּכל - ּבּתֹורה המפרׁשים אבן ׁשל טּורים ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹארּבעה
ּומארּבע  מּלמּטה ׁשּמּקיפֹו זהב ׁשל ּבבית ּומׁשּקע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻמרּבע,

.רּוחֹותיו  ָ
.Êהאבנים [חורט]ּומפּתח ּכתֹולדֹותם על הּׁשבטים ׁשמֹות  ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

לידתם] 'ר [כסדר האדם על ּכֹותב ונמצא ועל , אּובן', ְְְְִֵֵֶַַָָֹ
- מ'ראּובן' למעלה ּבּתחּלה וכֹותב 'ּבנימין'. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָיׁשפה
'ׁשבטי  - מ'ּבנימין' למּטה וכֹותב ויעקב', יצחק ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ'אברהם

ׁשם. מצּויֹות האֹותּיֹות ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ְְְִִֵֶָָָָיּה',
.Á זהב טּבעֹות ארּבע חׁשן, ׁשל זוּיֹות ארּבע על .ועֹוׂשה ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשּתי  ּבהן נתלה ׁשהחׁשן מעלה ׁשל הּטּבעֹות ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹונֹותן
ּבׁשּתי  ונֹותן 'ׁשרׁשרֹות'; הּנקראים והן זהב, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָעבֹותֹות

הּדּדים ּכנגד ׁשהן מּטה ׁשל הלב]הטּבעֹות כנגד ׁשני [- , ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּתכלת. ְְִֵֵֶּפתילי

.Ë,לכתף מּכתף אדם ׁשל ּגּבֹו ּכרחב רחּבֹו - ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹהאפֹוד
הּידים אּצילי מּכנגד מהמרפק]וארּכֹו עד [- מאחֹוריו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ידֹות ׁשּתי ּכמֹו לֹו ויׁש מּמּנּו[רצועות]הרגלים. יֹוצאֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָָ
הּנקראין  והן ּבהן; אֹותֹו ׁשחֹוגרין ּולכאן, לכאן ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָּבאריג
ותֹולעת  וארּגמן ּתכלת זהב ארּוג והּכל האפֹוד'. ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ'חׁשב
החׁשן. ּכמעׂשה - חּוטין ּוׁשמֹונה עׂשרים על וׁשׁש, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשני

כתפֹות  ׁשּתי עליו הּכהן.ותֹופר ּכתפֹות על ׁשּיהיּו ּכדי , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
ּבבית  מׁשּקע מרּבע, ׁשהם אבן וכתף ּכתף ּכל על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻוקֹובע

ּומפּתח זהב; ׁשמֹות [חורט]ׁשל האבנים ׁשּתי על ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
ּכתֹולדֹותם, זֹו אבן על וׁשּׁשה זֹו אבן על ׁשּׁשה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשבטים,

אֹות וכֹותבי  ועׂשרים חמׁש ונמצאּו 'יהֹוסף'; יֹוסף ׁשם ן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָ
ּכֹותבין: היּו וכ זֹו. ּבאבן אֹות ועׂשרים וחמׁש זֹו, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָּבאבן
והאבן  הימנית, ּכתפֹו על 'ראּובן' ּבּה ׁשּכתּוב ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוהאבן

הּׂשמאלית  ּכתפֹו על 'ׁשמעֹון' ּבּה ּבכל ׁשּכתּוב ועֹוׂשה . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
ואחת  הּכתף, ּבראׁש מּלמעלה אחת - טּבעֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹּכתף
עבֹותֹות  ׁשּתי ונֹותן החׁשב; מן למעלה לּכתף ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמּלמּטה

והם ׁשּלמעלה, טּבעֹות ּבׁשּתי 'ׁשרׁשרֹות'.זהב הּנקראין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
האפֹוד: צּורת היא ְִֵַָוזֹו

.È ּבּטּבעֹות חׁשן ׁשל העבֹותֹות קצֹות מכניס ּכ ְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹואחר
הּתכלת  ּפתילי ׁשני ּומכניס האפֹוד, ּבכתפֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה
האפֹוד  מחׁשב ׁשּלמעלה הּטּבעֹות ּבׁשּתי החׁשן .ׁשּבׁשּולי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

עד  האפֹוד, ּכתפֹות ׁשּבטּבעֹות הּׁשרׁשרֹות את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָּומֹורידין
יּזח  "ולא ּבזה, זה ׁשּידּבקּו ּכדי - העליֹונֹות החׁשן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹטּבעֹות

מעל [יתנתק] חׁשן הּמּזיח וכל האפֹוד". מעל ְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹהחׁשן
לֹוקה. - קלקּול ּדר חּבּורן ּומפרק ְְִִֵֵֶֶֶָָָהאפֹוד,

‡È. על החׁשן יהיה - החׁשן עם האפֹוד ּכׁשּלֹובׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנמצא
לּבֹו על קׁשּור האפֹוד וחׁשב מאחריו, והאפֹוד ּבׁשוה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלּבֹו
ּוׁשּתי  כתפיו; ׁשּתי על האפֹוד כתפֹות ּוׁשּתי החׁשן, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּתחת
זהב  עבֹותֹות ּוׁשּתי מּכאן, ּכתפֹו מעל יֹורדֹות זהב ְְְֲֲִֵֵֵַָָָָָעבֹותֹות
חּוטי  ּוׁשני החׁשן; טּבעֹות עד האפֹוד מּכתפֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּכאן,
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מרּכסין טּבעֹות [קשורים]תכלת מׁשּתי ידיו, אּצילי מּתחת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
האפֹוד  ּכתפֹות טּבעֹות ׁשּתי עד הּתחּתֹונֹות ְְְְִֵֵֶַַַַַָֹהחׁשן

החׁשב. מן למעלה ׁשהם ְְְִֵֵֶֶַַַַָהּתחּתֹונֹות,

י  ¤¤ּפרק
הּבגדים?‡. לביׁשת סדר ּתחּלה,ּכיצד הּמכנסים לֹובׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּכ ואחר מתניו, מעל מּטּבּורֹו למעלה הּמכנסים את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוחֹוגר
ידיו  אּצילי ּכנגד האבנט את חֹוגר ּכ ואחר הּכּתנת, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻלֹובׁש

וקֹוׁשר.[המרפק] ׁשּגֹומר, עד ּכר ּגּבי על ּכר ּומּקיפֹו ,ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
ּבּיזע"·. יחּגרּו "ולא ּבּקּבלה: מפרׁש האבנט -ועל ְְְְְְֵַַַַַַַָָָָָֹֹ

ׁשּמּזיעין ומתחמם]ּבמקֹום מתקפל קּבל [שהבשר וכ ; ְְִִִֵֶַָָ
יסרּון' לּבהֹון 'על ותרּגם: הּנביאים, מּפי עּזיאל ּבן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֻיֹונתן

ללב] סמוך ּכֹובע.[- ּכמין ּבּמצנפת צֹונף ּכ ואחר .ְְְִִֵֶֶַַַַָ
ועל ‚. הּמעיל, לֹובׁש ּבאבנט, ׁשחֹוגר אחר - ּגדֹול ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּכהן

הּמעיל  על האפֹוד ּבחׁשב וחֹוגר והחׁשן; האפֹוד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמעיל
מעיל  - האפֹוד" "מעיל נקרא ּולפיכ החׁשן, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמּתחת
הּציץ  וקֹוׁשר הּמצנפת, צֹונף ּכ ואחר האפֹוד. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשחֹוגרֹו

הּמצנפת [בעורף] מן ציץ למעלה ּבין נראה היה ּוׂשערֹו ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
לּמצנפת. ציץ ּבין ּתפּלין מניח היה וׁשם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלּמצנפת,

עֹובד „. הּכהן ולהיֹות אּלּו, ּבגדים לעׂשֹות עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָֹמצות
ּתקריב, ּבניו "ואת קדׁש", בגדי "ועׂשית ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהן
מּׁשמֹונה  ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש ּגדֹול וכהן ּכּתנת". ְְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָֹֹֻוהלּבׁשּתם
מארּבעה  ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש הדיֹוט ּכהן אֹו אּלּו, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבגדים
ועבֹודתֹו ּבגדים', 'מחּסר הּנקרא הּוא - אּלּו ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻּבגדים
ׁשּנאמר: ׁשּׁשּמׁש, ּכזר ׁשמים ּבידי מיתה וחּיב ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפסּולה;
ּבזמן  - ּכהּנה" להם והיתה . . אבנט אֹותם ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ"וחגרּת

עליהם,ׁשּב ּבגדיהם אין עליהם; ּכהּנתם עליהם, גדיהם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
"והּזר  ונאמר: ּכזרים, הן הרי אּלא עליהם, ּכהּנתם ְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאין

יּומת". ֵַָָהּקרב
.‰ּכ העבֹודה, ּופֹוסל מיתה חּיב ּבגדים ׁשּמחּסר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכׁשם

כּתנֹות  ׁשּתי ׁשּלבׁש ּכגֹון ּבגדים; אבנטים,הּיתר ׁשני אֹו ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
זה  הרי - ועבד ּגדֹול כהן ּבגדי ׁשּלבׁש הדיֹוט ּכהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאֹו

ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיב העבֹודה, ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָמחּלל
.Â"ּולבׁשם ּבׂשרֹו "על כהּנה: ּבבגדי ׁשּלא נאמר מלּמד , ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

נימה אפּלּו לּבגדים; ּבׂשרֹו ּבין חֹוצץ ּדבר [חוט]יהיה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
לּבגד  ּבׂשרֹו ּבין היתה אם - מתה ּכּנה אֹו עפר, אֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאחת,
יכֹול  הּכהן אין לפיכ ּפסּולה. ועבֹודתֹו חציצה, זֹו הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָֹ
אינּה ראׁש, ׁשל אבל חֹוצצת; ׁשהרי יד, ׁשל ּבתפּלין ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹלעבד

מניח. העבֹודה, ּבׁשעת להניחם רצה אם ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחֹוצצת,
.Ê ּבין אבק יהיה ׁשּלא ׁשּלֹובׁש, ּבׁשעה להּזהר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹוצרי

וׁשּלא  - ּבחּיים ׁשהיא ּפי על ואף - ּכּנה ולא לּבגד, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבׂשרֹו
ׁשּיתרחק  עד לבׂשרֹו ּבגּדֹו ּבין העבֹודה ּבׁשעת הרּוח ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּתּכנס

לחּו חלּוקֹו ּתחת ידֹו יכניס ולא מעליו; ,[לגרד]הּבגד ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ
מדלּדלת  נימא ּבּבגד יהיה ולא הּבגד, מן ׂשערֹו יצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻולא

מעט] תלוש ּבׁשעת [חוט אּלּו מּכל אחד ׁשם היה ואם .ְְִִִֵֶַָָָָָ
ּכׁשרה. עבֹודתֹו ְֲֲֵָָָָהעבֹודה,

.Áׁשּכרכֹו ּכגֹון ּבגדים, ּבמקֹום ׁשּלא ּבגד ּבׂשרֹו על ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכר

ּבֹו היה אם - עקבֹו על אֹו אצּבעֹו ׁשלׁש[כגודל]על ְֲִֵֶַַָָָָֹ
ּפחֹות  ּופֹוסל; חֹוצץ זה הרי אצּבעֹות, ׁשלׁש על ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאצּבעֹות

צלצּול היה ואם חֹוצץ. אינֹו הֹואיל [חגורה]מּכן, - קטן ְְִִִִֵֵֵָָָָ
ּפי  על ואף ּפֹוסל, זה הרי - עצמֹו ּבפני ּבגד חׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָוהּוא

ׁשלׁש. על ׁשלׁש ּבֹו ֵֶַָָֹֹׁשאין
.Ëּגמי עליה לכר מּתר - ּבאצּבעֹו ׁשּלקה [רטיה]ּכהן ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻ

ואם  ועֹובד; ׁשלׁש, על ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ּבגד אֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבׁשּבת,
הּבגד  אֹו הּגמי יחּוץ ׁשּלא והּוא אסּור. ּדם, להֹוציא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹנתּכּון

העבֹודה. ּבׁשעת לּבגד ּבׂשרֹו ְְֲִֵֶֶַַָָָּבין
.Èותּמים אּורים ׁשני ּבבית חושן]עׂשּו להׁשלים [- ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵַַָֻ

ּומּפני  ּבהן. נׁשאלין היּו ׁשּלא ּפי על ואף ּבגדים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה
רּוח  ׁשם היתה ׁשּלא מּפני ּבהן? ׁשֹואלין היּו לא ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹמה
ׁשכינה  ואין הּקדׁש ּברּוח מדּבר ׁשאינֹו ּכהן וכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּקדׁש;

ּבֹו. נׁשאלין אין - עליו ְִִֵָָָָׁשֹורה
.‡È הא לפני ּופניו הּכהן עֹומד ׁשֹואלין? ,רֹון וכיצד ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹ

הּׁשֹואל: ואֹומר הּכהן. לאחֹורי ּפניו מאחריו, ְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹוהּׁשֹואל
מהרהר  ולא רם, ּבקֹול ׁשֹואל ואינֹו אעלה'? לא אֹו ְְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹ'אעלה
עצמֹו. לבין ּבינֹו ׁשּמתּפּלל ּכמי ,נמּו ּבקֹול אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבלּבֹו,
ורֹואה  ּבחׁשן, ּומּביט הּכהן, את לֹובׁשת הּקדׁש רּוח ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹּומּיד
ׁשּבֹולטֹות  ּבאֹותּיֹות תעלה' 'לא אֹו 'עלה' הּנבּואה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹּבמראה
תעלה'. 'לא אֹו 'עלה', לֹו: ואֹומר ּפניו, ּכנגד החׁשן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמן

.·È ּכאחד דברים ׁשני על ׁשֹואלין ׁשאל,ואין ואם ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
להדיֹוט, ּבהן נׁשאלין ואין ּבלבד. הראׁשֹון על ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָמׁשיבין
ּבֹו, הּצּבּור ׁשּצר למי אֹו ּדין, ּבית לאב אֹו ,למל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹאּלא

וגֹו'", יעמד הּכהן אלעזר "ולפני -]ׁשּנאמר: יהושע זה [- ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
מׁשּוח זה יׂשראל", ּבני "וכל ;הּמל ל:]הּוא ממונה [כהן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

אּלּו העדה", "וכל ּבׁשאלתֹו; הּצּבּור ׁשּצר מי אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמלחמה
הּגדֹול. ּדין ִֵַָּבית

.‚È נביאים ּבדברי מֹוצא ׁשאּתה היּוזה רּבים ׁשּכהנים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
האפֹוד  ׁשאין ּגדֹולים, ּכהנים היּו לא - ּבד אפֹוד ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹחֹוגרין
ׁשמּואל  ׁשהרי - אֹותֹו חֹוגרין היּו הּלוּים אף ּבד. ּכהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשל
אּלא  ּבד". אפֹוד חגּור "נער ּבֹו: ונאמר היה, לוי ְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּנביא

הּנביאים ּבני אֹותֹו חֹוגרין היּו - זה הרוצים אפֹוד -] ְְְִִִֵֵֶַָ
הּקדׁש,להתנבא] רּוח עליו ׁשּתׁשרה ראּוי ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶַַָָָֹּומי

ּפי  על ׁשּמדּבר ּגדֹול ּכהן למעלת זה הּגיע ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹלהֹודיע
הּקדׁש. ּברּוח והחׁשן ְְֵֶֶַַַָֹֹהאפֹוד

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-dcearxtq
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עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות עׂשרה חמׁש ּבכללן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש

לֹו(א) יּכנס ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ׁשּכֹור ּכהן יּכנס ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹׁשּלא
ּבגדים; קרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא (ג) ראׁש; ּפרּוע ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹּכהן
יצא  ׁשּלא (ה) ההיכל; אל עת ּבכל ּכהן יּכנס ׁשּלא ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ(ד)
הּמקּדׁש; מן טמאים לׁשּלח (ו) הּמקּדׁש; מן ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹּכהן
להר  טמא יּכנס ׁשּלא (ח) לּמקּדׁש; טמא יּכנס ׁשּלא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ(ז)
טבּול  יׁשּמׁש ׁשּלא (י) טמא; יׁשּמׁש ׁשּלא (ט ) ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהּבית;
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(יא) יּכנס יֹום; ׁשּלא (יב) ורגליו; ידיו העֹובד ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹלקּדׁש
מּום; ּבעל יעבד ׁשּלא (יג) ולּמזּבח; להיכל מּום ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹּבעל
זר. יעבד ׁשּלא (טו) עֹובר; מּום ּבעל יעבד ׁשּלא ֲֲֵֶֶַַַַָֹֹֹֹ(יד)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
לֹו‡. אסּור יין, ׁשתה אם - לעבֹודה הּכׁשר ּכהן ֲִִֵֵַַָָָָָָָֹּכל

עבֹודתֹו - ועבד נכנס ואם ולפנים; הּמזּבח מן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָלהּכנס
תמתּו"; "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה וחּיב ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּפסּולה,

חי יין רביעית ׁשּׁשתה מים]והּוא תערובת אחת [בלי ּבבת ְְְִִִֶַַַַַָָ
ּפחֹות  ׁשתה אם אבל יֹום; ארּבעים עליו ׁשעברּו ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָמּיין
מזגּה אֹו ּבּה, והפסיק רביעית ׁשתה אֹו יין, ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָמרביעית

יֹום ארּבעים ּבתֹו מּגּתֹו יין ׁשּׁשתה אֹו ,[לסחיטתו]ּבמים, ְְְִִִִִֶַַַָָָ
מחּלל ואינֹו ּפטּור, - מרביעית יתר עבֹודה.[פוסל]אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָ

מזּוג  ׁשהיה ּפי על אף - הּיין מן מרביעית יתר ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשתה
במים] -[מעורב מעט מעט וׁשתה ׁשהפסיק ּפי על ואף ,ְְְְְִִִֶַַַַָָ

העבֹודה. ּופֹוסל מיתה, ֲִֵַָָָָחּיב
לּמקּדׁש;·. להּכנס אסּור המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהיה

מן  אפּלּו - המׁשּכרין מּׁשאר ׁשּכֹור והּוא ועבד, נכנס ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָואם
הּדבלה מן אֹו ועבֹודתֹו[תאנים]החלב לֹוקה, זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ

העבֹודה; ּבׁשעת הּיין על אּלא מיתה, חּיבין ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכׁשרה;
הּיין. מן ׁשּכֹור אּלא עבֹודה, מחּלל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָואין

.‚ּכ הּׁשכרּות, מּפני לּמקּדׁש להּכנס לכהן ׁשאסּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּוכׁשם
להֹורֹות יׂשראל ּבין ּכהן ּבין אדם לכל [הלכה]אסּור ְְְִֵֵֵֵָָָָָֹ

ונׁשּתּבׁשה  חלב ׁשתה אֹו ּתמרים אכל אפּלּו ׁשתּוי; ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָּכׁשהּוא
יׂשראל". ּבני את "ּולהֹורת ׁשּנאמר: יֹורה, אל - מעט ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּדעּתֹו
ׁשּידעּוהּו עד ּבּתֹורה מפרׁש ׁשהּוא ּבדבר הֹורה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹואם

בו] טמא,[שמודים ׁשהּׁשרץ ׁשהֹורה ּכגֹון מּתר; - ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻהּצדֹוקים
ּבזה. וכּיֹוצא אסּור, והּדם טהֹור, ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָוהּצפרּדע

.„- ּומדרׁשֹות הלכֹות ואפּלּו ּתֹורה, ללּמד לּׁשּכֹור ְְֲֲִִִֵַַַָָָָֻּומּתר
ילּמד, לא - להֹוראה קבּוע חכם היה ואם יֹורה. ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוהּוא

היא  הֹוראה .ׁשּלּמּודֹו ִִֶָָ
ׁשהּוא ‰. ּכל מים ּבּה והיה ּבלבד, רביעית ּכדי [-ׁשתה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

הּיין,מעט] עבר ּכבר - מיל ּכדי הל אֹו מעט, יׁשן אֹו ,ְְְִִֵַַַַַַָָָָ
- מזּוג אפּלּו מרביעית, יֹותר ׁשתה אם אבל לעבד. ְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹֻּומּתר
לפי  יׁשהה אּלא ּבׁשכרּותֹו; מֹוסיפין הּדר אֹו מעט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשנת

ּבעֹולם. ּדבר ׁשּום מּׁשכרּותֹו יּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהּׁשכרּות,
.Âמׁשמר השבועית]אנׁשי המשמרת יין [- לׁשּתֹות מּתרין ְְְִִִִֵַַָָֻ

ׁשּבּתן ּבימי לא אבל ּבּתי [השבוע]ּבּלילֹות, ׁשאר ואפּלּו , ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
המשמרת]אבֹות אנשי -]- הּיֹום עבֹודתן ׁשאין מׁשמר ׁשל ְֲִֵֶֶַָָָָ

ויצרכּו יֹום, ׁשל אב בית אנׁשי על העבֹודה ּתכּבד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמא
אֹותֹו ׁשל אב בית ואנׁשי לסּיעם. מׁשמרן מאנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלאחרים
יׁשּתה  ׁשּמא - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ל ׁשּתֹות אסּורים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהּיֹום

מעליו. יינֹו סר לא ועדין לעבֹודתֹו, ויׁשּכים ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹּבּלילה
.Ê אב ּבית ּומאיזה הּוא מׁשמר מאיזה ׁשּיֹודע ּכהן ְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכל

יומית] הם [משמרת קבּועים אבֹותיו ׁשּבּתי ויֹודע ְְֲִֵֵֵֶַָָהּוא,
יֹודע  היה הּיֹום; אֹותֹו ּכל לׁשּתֹות לֹו אסּור - הּיֹום ְֲִֵַַַָָָָָָּבעבֹודה

אסּור  - ׁשּלֹו אב ּבית מּכיר ואינֹו הּוא  מׁשמר ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאיזה
ׁשּבת אֹותּה ּכל לא [שבוע]לׁשּתֹות ּבּה. עֹובדין ׁשּמׁשמרּתֹו ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

ׁשאסּור  נֹותן הּדין - אבֹותיו ּבּתי ולא מׁשמרּתֹו מּכיר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהיה
ּתּקנתֹו אבל לעֹולם; יין מ:]לׁשּתֹות [-קלקלתֹו[נובעת ְְְֲִִַַַָָָָָָ

המשמרות] -שהתבלבלו ּתמיד לׁשּתֹות מּתר הּוא והרי ,ְֲִִֵַָָֻ
ּובמׁשמרּתֹו. ׁשּלֹו אב ּבבית ׁשּיּקבע עד לעבד יכֹול ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו

.Á.ולפנים הּמזּבח מן להּכנס לֹו אסּור - ׂשערֹו ׁשּגדל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכהן
ׁשעבד, ּכׁשּכֹור ׁשמים ּבידי מיתה חּיב - ועבד נכנס ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָואם
ּופרע  יגּלחּו, לא וראׁשם ּכהן, ּכל יׁשּתּו לא "ויין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשּנאמר:

מגודל] אף [שער ּבמיתה, יין ּׁשתּויי מה - יׁשּלחּו" ְְְִִֵֵַַַַָֹלא
ּבמיתה. פרע ְְְִֵֶַָֻמגּדלי

.Ëמחּללין הראׁש ּפרּועי על [פוסלין]ואין אף עבֹודה; ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ
ּכׁשרה. עבֹודתֹו ּבמיתה, ׁשהּוא ְְֲִִֵֶָָָּפי

.È ּביאה ּבׁשעת אּלא הּיין על מזהרין הּכהנים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּכׁשם
ּביאה  ּבׁשעת אּלא ּפרע לגּדל אסּורין אין ּכ - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּמקּדׁש

הדיֹוט  ּבכהן אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכהן לּמקּדׁש. אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּתמיד  ׁשהרי לעֹולם, ּבגדיו ולקרע ּפרע לגּדל אסּור - ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּגדֹול

ּבֹו: נאמר ּולפיכ ּבּמקּדׁש, יפרע,הּוא לא ראׁשֹו "את ְְְֱִִִֶֶַַָָָֹֹ
יפרם". לא ְְִָָֹֹּובגדיו

.‡È ּכנזיר יֹום; ׁשלׁשים הּפרע? ּגּדּול הּוא ׁשּנאמר ּכּמה ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹ
,לפיכ יֹום; מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ואין ּפרע", "ּגּדל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּבֹו:

יֹום. לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים מגּלח העֹובד, הדיֹוט ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹֹֹּכהן
.·Èּבׁשּבּתן ּולכּבס לסּפר אסּורין מׁשמר [בשבוע ואנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ

אּלא משמרתם] מנּולין, ּכׁשהן למׁשמרן יעלּו ׁשּלא ּכדי ,ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
ׁשּיעלּו. קדם ּומכּבסין ורֹוחצין ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַֹמגּלחין

.‚Èׁשּׁשלמה הרגל[הסתיימה]מי ּבתֹו חול מׁשמרּתֹו -] ְְְְִִֶֶֶַָָָ
הרגל,המועד] ּבערב ׁשלמה אם אבל ּברגל; לגּלח מּתר ,ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

הרגל. ּבערב אּלא מגּלח ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָאינֹו
.„È:ׁשּנאמר הּוא, אחד ראׁש ּפרּועי ודין בגדים קרּועי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹּדין

- תמתּו" ולא תפרמּו, לא ּובגדיכם תפרעּו לא ְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹֹֻ"ראׁשיכם
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ּבגדים, קרּוע והּוא עבד אם ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָהא

חּללּה. ולא ּכׁשרה ׁשעבֹודתֹו ּפי על ְְְֲִִֵֶַַָָָֹאף
.ÂË מן נכנס אם - לעבֹודה הּכׁשר ּכהן ׁשּכל לי, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיראה

המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור אֹו יין, ׁשתּוי והּוא ולפנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהּמזּבח
הּמתים  על ׁשּקֹורעין ּכדר ּבגדים קרּוע אֹו ראׁש, ּפרּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹאֹו
ראּוי  והּוא הֹואיל לֹוקה; זה הרי עבד, ׁשּלא ּפי על אף -ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מזהר  הּוא והרי ּככה, מנּול העבֹודה ּבׁשעת ונכנס ְְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻֻלעבֹודה,

לֹוקה  נכנס ואם יּכנס, .ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַָֹ
.ÊË מּׁשם הּיֹוצא ודין ולפנים, הּמזּבח מן ּככה הּנכנס ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָודין

האּולם  ּבין יין רביעית ׁשּׁשתה ּכגֹון ּכיצד? הּוא. אחד -ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
עבד  אם וכן לֹוקה; - ויצא ׁשם, ּבגדיו קרע אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָולּמזּבח,

מיתה  חּיב .ּביציאתֹו, ִִִַָָָ
.ÊÈ להּכנס יׂשראל, ּבין ּכהן ּבין אדם, לכל אסּור ְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֹוכן

ׁשתּוי  ּכׁשהּוא ולפנים, יׂשראל עזרת מּתחּלת ּכּלֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻלּמקּדׁש
ּבגדים  קרּוע אֹו נּוּול, ּדר ראׁש ּפרּוע אֹו ׁשּכֹור, אֹו -יין, ְְְִִִִֶֶַַַָֹ

לּבית  ּומֹורא ּכבֹוד זה ׁשאין ּבאזהרה; ׁשאינֹו ּפי על ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאף
ׂשערֹו ׁשּגדל יׂשראל אבל מנּול. ּבֹו ׁשּיּכנס והּקדֹוׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהּגדֹול
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מחלפת ׁשּנעׂשה ונאה]עד -[ארוך נּוּול ּדר היה ולא , ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
יׂשראל. לעזרת להּכנס מּתר זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻהרי

ה'תשע"ג  מנחםֿאב א' שני יום

ב  ¤¤ּפרק
אּלא‡. הּקדׁשים לקדׁש נכנס ּגדֹול ּכהן אחד אין [יום ְְֳִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

נכנס בשנה-] הדיֹוט וכהן הּכּפּורים; ליֹום הּכּפּורים ְְְְִִִִִִֵֶַַָֹמּיֹום
לעבֹודה. לּקדׁש יֹום ְֲֶַָָָֹּבכל

והּוא·. הּכהנים ּכל לּקדׁש[הכה"ג]והזהרּו יּכנסּו ׁשּלא , ְְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹֹֻ
"ואל  ׁשּנאמר: עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא הּקדׁשים לקדׁש ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹאֹו
"מּבית  הּקדׁשים; קדׁש זה - הּקדׁש" אל עת ּבכל ְֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹיבֹוא

הּבית. ּכל על להזהיר - ְְִִֶַַַַַָָֹלּפרכת"
ּבין ‚. הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר הּקדׁשים לקדׁש ׁשּנכנס ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכהן

ּביֹום  לֹו ׁשּנכנס ּגדֹול ּכהן אֹו ּגדֹול, ּכהן ּבין הדיֹוט ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹּכהן
ׁשמים  ּבידי מיתה חּיב - העבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ,הּכּפּורים ְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ּביֹום  לׁשם נכנס הּוא ּפעמים וכּמה ימּות". "ולא ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
נכנס  ואם ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ארּבע, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָהּכּפּורים?

ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ֲִִִִִֵַַָָָחמיׁשית,
ל ּקדׁש,„. ]והּנכנס לעבֹודה [מ ׁשּלא הּקדׁשים, לקדׁש חּוץ ְְְֲֳִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

חּיב  ואינֹו לֹוקה, - ּגדֹול ּבין הדיֹוט ּבין להׁשּתחויה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו
קדׁש על - ימּות" ולא . . הּכּפרת ּפני "אל ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמיתה,

ולֹוקה. ּבלאו הּבית ׁשאר ועל ּבמיתה, ְְְְְֳִִִֶַַַַָָָָהּקדׁשים
חּיב ‰. - ּבלבד העבֹודה ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכהן

"ּומּפתח  ׁשּנאמר: הדיֹוט, ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמיתה,
ּתּניחּו לא ּכלֹומר - ּתמתּו" ּפן תצאּו, לא מֹועד ְְִֵֵֶֶַַָֹֹֹֻאהל
ׁשּנאמר  זה וכן זֹו. גזרה מּפני מבהלים, ותצאּו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹעבֹודה
ּבׁשעת  אּלא אינֹו - יצא" לא הּמקּדׁש "ּומן ּגדֹול: ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּבכהן

ויצא. עבֹודה יּניח ׁשּלא ּבלבד, ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹהעבֹודה
.Â ׁשּכהן ּגדֹול? ּבכהן זֹו אזהרה נׁשנית מה מּפני ּכן, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹאם

ׁשהּוא  מת לֹו ׁשּמת וׁשמע ּבעבֹודתֹו, ּבּמקּדׁש ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהדיֹוט
הּמקּדׁש מן יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף - עליו להתאּבל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיב

עבודתו] עֹובד[באמצע אינֹו עבודתו], מסיים אחר ,[וכהן ֵֵ
אֹונן והּוא עבד ואם אֹונן; ׁשהּוא -[מדין]מּפני ּתֹורה ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ּכהן  אבל צּבּור. ּבקרּבן ּבין יחיד ּבקרּבן ּבין עבֹודתֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹחּלל
יצ  לא הּמקּדׁש "ּומן ׁשּנאמר: אֹונן, ּכׁשהּוא עֹובד א,ּגדֹול ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבּה, עֹוסק ׁשהיה עבֹודה ויעבד יׁשב ּכלֹומר - יחּלל" ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹולא
מתחּללת. ְְִֵֶֶַָואינּה

.Ê ּבעל אם וחמר: מּקל ּפסּולה? האֹונן ׁשעבֹודת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּומּנין
אסּור  ׁשהּוא אֹונן חּלל, - עבד אם ּבּקדׁשים, ׁשאֹוכל ֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּום

מּמּנּו" באני אכלּתי "לא ׁשּנאמר: ּבּקדׁשים, ּדין לאכל , ְְֱֱֳִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ׁשּיחּלל. ְֵֶַהּוא

.Á לאכל אסּור אֹונן, עֹובד ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על ְֱִֵֵֵֶֶַַָָֹֹואף
ּבעיני ּבּקדׁשים  הּייטב הּיֹום, חּטאת "ואכלּתי ׁשּנאמר: - ְְְֱֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

חֹולק אינֹו וכן בקודשים]ה'"?! חלק נוטל לערב.[- לאכל ְֱֵֵֵֶֶֶָֹ

ּפי  על אף ּבּקדׁשים לּגע ּומּתר לֹוקה. אינֹו ׁשעבד ֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻאֹונן
ּבנגיעה  אבל ּבאכילה, אּלא מעלה עׂשּו ׁשּלא טבל; ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, הּוא הרי -ְְְֲִִֵֵֶָָ
.Ë ׁשהּוא הּקרֹובים מן מת לֹו ׁשּמת זה אֹונן? הּוא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַאיזה

ׁשּנקרא  הּוא ּבלבד הּמיתה ּביֹום עליהם. להתאּבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחּיב
סֹופרים  מּדברי הּוא - ולילה ּתֹורה, ּדין .[חכמים]'אֹונן' ְְְְִִִִֵֵַָָ

.È הּימים אֹותם ּכל - נקּבר ּכ ואחר ימים ׁשּׁשהה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּומת
מּדבריהם אֹונן הּוא הּמיתה יֹום חכמים]ׁשאחר וכן [של , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּתֹופׂש ואינֹו הּקבּורה. הקבורה]לילֹו[כולל]יֹום .[שאחר ְְֵֵֵַָ
יֹום  ּכל - הּמיתה יֹום לאחר ּוקברֹו מת לֹו ׁשּמת מי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלפיכ
מּדבריהם; ּבּקדׁשים אֹוכל ואינֹו מקריב אינֹו ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּקבּורה

קרֹובה ׁשמּועה ויֹום לערב. ואֹוכל מתו וטֹובל, על שמע -] ְְְְְֵֵֶֶָָָ
מהמיתה] חודש עצמֹותבתוך לּקּוט לקבר]ויֹום -[מקבר ְֲִָ

ואפּלּו לילֹו ּתֹופׂש ׁשאינֹו הּקבּורה, ּכיֹום הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָהרי
יֹום  אבל לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל טֹובל, לפיכ ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּדבריהם;
ּכ הּתֹורה, מן קדׁשים ּבֹו לאכל ׁשאסּור ּכׁשם - ְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּמיתה

מן חּוץ מּדבריהם; ּבלילֹו לאכל הּפסח [קרבן]אסּור ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָֹ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו לערב, אֹוכל ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָּבלבד,

.‡Èמׁשּלח אינֹו את]האבל ׁשבעה,[להקריב ּכל קרּבנֹותיו ְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ
מׁשּלח  אינֹו המצרע וכן לבֹונה. אֹו עצים אֹו יין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹאפּלּו

לביאה ראּוי ׁשאינֹו זמן ּכל אל [להכנס]קרּבנֹותיו; ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
אם  ספק ּבֹו יׁש המנּדה אבל להקרבה. ראּוי אינֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּמחנה,
נרצה  עליו, הקריבּו אם לפיכ מׁשּלח; אינֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמׁשּלח

.[התקבל]
.·Èאת [מ]טמא מׁשּלחין - והערל ּבֹו, וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ׁשֹוחטין  ׁשאין מּפסח, חּוץ עליהם; ּומקריבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָקרּבנֹותיהם,
ּכמֹו ּפסח, הערל על ׁשֹוחטין ואין ׁשרץ, טמא על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו
ּכלל  קרּבן עליו מקריבין אין - מת טמא אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּיתּבאר.

ׁשּיטהר. ְִֶַָעד

ג  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. הּמקּדׁש, מן הּטמאים ּכל לׁשּלח עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמצות

לנפׁש". טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל הּמחנה מן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"ויׁשּלחּו
ׁשכינה ·. מחנה הּוא - ּכאן האמּור הּמחנה ׁשהּוא זה , ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָ

אני ׁשֹומע ולפנים. יׂשראל עזרת למד מּפתח הייתי -] ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ
ּבמקֹום מהפסוק] ׁשלׁשּתם מת, ּוטמא והּזב ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָֹׁשהמצרע

"ּבדד [שכתוב]לֹומר[נלמד]ּתלמּוד[אלא]אחד? ּבמצרע: ְְִֶַַָָָָֹ
מּפתח  ׁשהּוא יׂשראל, מחנה זה - לּמחנה" מחּוץ ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָיׁשב,
חמּור  חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּמצרע מה ולפנים; ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻירּוׁשלים

חברֹו מּׁשּלּוח אחרים]ׁשּלּוחֹו טמאים ׁשּטמאתֹו[- ּכל אף - ְֲִִִֵֶַַָָֻ
את  מׁשּלחין לפיכ חברֹו. מּׁשּלּוח ׁשּלּוחֹו חמּור ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָחמּורה,
מּפני  לירּוׁשלים, חּוץ ׁשהּוא מחנֹות, לׁשלׁש חּוץ ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹהמצרע

ּבביאה מטּמא כולו]ׁשהּוא את מטמא לבית בכניסה מה [- , ְְִֵֶַַָ
מטּמא. הּזב ְֵֵֶַַָּׁשאין

מחנֹות ‚. לׁשני חּוץ ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ,ּומׁשּלחין ְְְְְְֲִִִִֵַַָָ
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(יא) יּכנס יֹום; ׁשּלא (יב) ורגליו; ידיו העֹובד ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹלקּדׁש
מּום; ּבעל יעבד ׁשּלא (יג) ולּמזּבח; להיכל מּום ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹּבעל
זר. יעבד ׁשּלא (טו) עֹובר; מּום ּבעל יעבד ׁשּלא ֲֲֵֶֶַַַַָֹֹֹֹ(יד)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
לֹו‡. אסּור יין, ׁשתה אם - לעבֹודה הּכׁשר ּכהן ֲִִֵֵַַָָָָָָָֹּכל

עבֹודתֹו - ועבד נכנס ואם ולפנים; הּמזּבח מן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָלהּכנס
תמתּו"; "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה וחּיב ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּפסּולה,

חי יין רביעית ׁשּׁשתה מים]והּוא תערובת אחת [בלי ּבבת ְְְִִִֶַַַַַָָ
ּפחֹות  ׁשתה אם אבל יֹום; ארּבעים עליו ׁשעברּו ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָמּיין
מזגּה אֹו ּבּה, והפסיק רביעית ׁשתה אֹו יין, ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָמרביעית

יֹום ארּבעים ּבתֹו מּגּתֹו יין ׁשּׁשתה אֹו ,[לסחיטתו]ּבמים, ְְְִִִִִֶַַַָָָ
מחּלל ואינֹו ּפטּור, - מרביעית יתר עבֹודה.[פוסל]אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָ

מזּוג  ׁשהיה ּפי על אף - הּיין מן מרביעית יתר ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשתה
במים] -[מעורב מעט מעט וׁשתה ׁשהפסיק ּפי על ואף ,ְְְְְִִִֶַַַַָָ

העבֹודה. ּופֹוסל מיתה, ֲִֵַָָָָחּיב
לּמקּדׁש;·. להּכנס אסּור המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהיה

מן  אפּלּו - המׁשּכרין מּׁשאר ׁשּכֹור והּוא ועבד, נכנס ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָואם
הּדבלה מן אֹו ועבֹודתֹו[תאנים]החלב לֹוקה, זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ

העבֹודה; ּבׁשעת הּיין על אּלא מיתה, חּיבין ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכׁשרה;
הּיין. מן ׁשּכֹור אּלא עבֹודה, מחּלל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָואין

.‚ּכ הּׁשכרּות, מּפני לּמקּדׁש להּכנס לכהן ׁשאסּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּוכׁשם
להֹורֹות יׂשראל ּבין ּכהן ּבין אדם לכל [הלכה]אסּור ְְְִֵֵֵֵָָָָָֹ

ונׁשּתּבׁשה  חלב ׁשתה אֹו ּתמרים אכל אפּלּו ׁשתּוי; ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָּכׁשהּוא
יׂשראל". ּבני את "ּולהֹורת ׁשּנאמר: יֹורה, אל - מעט ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּדעּתֹו
ׁשּידעּוהּו עד ּבּתֹורה מפרׁש ׁשהּוא ּבדבר הֹורה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹואם

בו] טמא,[שמודים ׁשהּׁשרץ ׁשהֹורה ּכגֹון מּתר; - ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻהּצדֹוקים
ּבזה. וכּיֹוצא אסּור, והּדם טהֹור, ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָוהּצפרּדע

.„- ּומדרׁשֹות הלכֹות ואפּלּו ּתֹורה, ללּמד לּׁשּכֹור ְְֲֲִִִֵַַַָָָָֻּומּתר
ילּמד, לא - להֹוראה קבּוע חכם היה ואם יֹורה. ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוהּוא

היא  הֹוראה .ׁשּלּמּודֹו ִִֶָָ
ׁשהּוא ‰. ּכל מים ּבּה והיה ּבלבד, רביעית ּכדי [-ׁשתה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

הּיין,מעט] עבר ּכבר - מיל ּכדי הל אֹו מעט, יׁשן אֹו ,ְְְִִֵַַַַַַָָָָ
- מזּוג אפּלּו מרביעית, יֹותר ׁשתה אם אבל לעבד. ְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹֻּומּתר
לפי  יׁשהה אּלא ּבׁשכרּותֹו; מֹוסיפין הּדר אֹו מעט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשנת

ּבעֹולם. ּדבר ׁשּום מּׁשכרּותֹו יּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהּׁשכרּות,
.Âמׁשמר השבועית]אנׁשי המשמרת יין [- לׁשּתֹות מּתרין ְְְִִִִֵַַָָֻ

ׁשּבּתן ּבימי לא אבל ּבּתי [השבוע]ּבּלילֹות, ׁשאר ואפּלּו , ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
המשמרת]אבֹות אנשי -]- הּיֹום עבֹודתן ׁשאין מׁשמר ׁשל ְֲִֵֶֶַָָָָ

ויצרכּו יֹום, ׁשל אב בית אנׁשי על העבֹודה ּתכּבד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמא
אֹותֹו ׁשל אב בית ואנׁשי לסּיעם. מׁשמרן מאנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלאחרים
יׁשּתה  ׁשּמא - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ל ׁשּתֹות אסּורים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהּיֹום

מעליו. יינֹו סר לא ועדין לעבֹודתֹו, ויׁשּכים ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹּבּלילה
.Ê אב ּבית ּומאיזה הּוא מׁשמר מאיזה ׁשּיֹודע ּכהן ְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכל

יומית] הם [משמרת קבּועים אבֹותיו ׁשּבּתי ויֹודע ְְֲִֵֵֵֶַָָהּוא,
יֹודע  היה הּיֹום; אֹותֹו ּכל לׁשּתֹות לֹו אסּור - הּיֹום ְֲִֵַַַָָָָָָּבעבֹודה

אסּור  - ׁשּלֹו אב ּבית מּכיר ואינֹו הּוא  מׁשמר ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאיזה
ׁשּבת אֹותּה ּכל לא [שבוע]לׁשּתֹות ּבּה. עֹובדין ׁשּמׁשמרּתֹו ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

ׁשאסּור  נֹותן הּדין - אבֹותיו ּבּתי ולא מׁשמרּתֹו מּכיר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהיה
ּתּקנתֹו אבל לעֹולם; יין מ:]לׁשּתֹות [-קלקלתֹו[נובעת ְְְֲִִַַַָָָָָָ

המשמרות] -שהתבלבלו ּתמיד לׁשּתֹות מּתר הּוא והרי ,ְֲִִֵַָָֻ
ּובמׁשמרּתֹו. ׁשּלֹו אב ּבבית ׁשּיּקבע עד לעבד יכֹול ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו

.Á.ולפנים הּמזּבח מן להּכנס לֹו אסּור - ׂשערֹו ׁשּגדל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכהן
ׁשעבד, ּכׁשּכֹור ׁשמים ּבידי מיתה חּיב - ועבד נכנס ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָואם
ּופרע  יגּלחּו, לא וראׁשם ּכהן, ּכל יׁשּתּו לא "ויין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשּנאמר:

מגודל] אף [שער ּבמיתה, יין ּׁשתּויי מה - יׁשּלחּו" ְְְִִֵֵַַַַָֹלא
ּבמיתה. פרע ְְְִֵֶַָֻמגּדלי

.Ëמחּללין הראׁש ּפרּועי על [פוסלין]ואין אף עבֹודה; ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ
ּכׁשרה. עבֹודתֹו ּבמיתה, ׁשהּוא ְְֲִִֵֶָָָּפי

.È ּביאה ּבׁשעת אּלא הּיין על מזהרין הּכהנים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּכׁשם
ּביאה  ּבׁשעת אּלא ּפרע לגּדל אסּורין אין ּכ - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּמקּדׁש

הדיֹוט  ּבכהן אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכהן לּמקּדׁש. אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּתמיד  ׁשהרי לעֹולם, ּבגדיו ולקרע ּפרע לגּדל אסּור - ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּגדֹול

ּבֹו: נאמר ּולפיכ ּבּמקּדׁש, יפרע,הּוא לא ראׁשֹו "את ְְְֱִִִֶֶַַָָָֹֹ
יפרם". לא ְְִָָֹֹּובגדיו

.‡È ּכנזיר יֹום; ׁשלׁשים הּפרע? ּגּדּול הּוא ׁשּנאמר ּכּמה ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹ
,לפיכ יֹום; מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ואין ּפרע", "ּגּדל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּבֹו:

יֹום. לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים מגּלח העֹובד, הדיֹוט ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹֹֹּכהן
.·Èּבׁשּבּתן ּולכּבס לסּפר אסּורין מׁשמר [בשבוע ואנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ

אּלא משמרתם] מנּולין, ּכׁשהן למׁשמרן יעלּו ׁשּלא ּכדי ,ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
ׁשּיעלּו. קדם ּומכּבסין ורֹוחצין ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַֹמגּלחין

.‚Èׁשּׁשלמה הרגל[הסתיימה]מי ּבתֹו חול מׁשמרּתֹו -] ְְְְִִֶֶֶַָָָ
הרגל,המועד] ּבערב ׁשלמה אם אבל ּברגל; לגּלח מּתר ,ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

הרגל. ּבערב אּלא מגּלח ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָאינֹו
.„È:ׁשּנאמר הּוא, אחד ראׁש ּפרּועי ודין בגדים קרּועי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹּדין

- תמתּו" ולא תפרמּו, לא ּובגדיכם תפרעּו לא ְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹֹֻ"ראׁשיכם
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ּבגדים, קרּוע והּוא עבד אם ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָהא

חּללּה. ולא ּכׁשרה ׁשעבֹודתֹו ּפי על ְְְֲִִֵֶַַָָָֹאף
.ÂË מן נכנס אם - לעבֹודה הּכׁשר ּכהן ׁשּכל לי, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיראה

המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור אֹו יין, ׁשתּוי והּוא ולפנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהּמזּבח
הּמתים  על ׁשּקֹורעין ּכדר ּבגדים קרּוע אֹו ראׁש, ּפרּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹאֹו
ראּוי  והּוא הֹואיל לֹוקה; זה הרי עבד, ׁשּלא ּפי על אף -ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מזהר  הּוא והרי ּככה, מנּול העבֹודה ּבׁשעת ונכנס ְְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻֻלעבֹודה,

לֹוקה  נכנס ואם יּכנס, .ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַָֹ
.ÊË מּׁשם הּיֹוצא ודין ולפנים, הּמזּבח מן ּככה הּנכנס ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָודין

האּולם  ּבין יין רביעית ׁשּׁשתה ּכגֹון ּכיצד? הּוא. אחד -ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
עבד  אם וכן לֹוקה; - ויצא ׁשם, ּבגדיו קרע אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָולּמזּבח,

מיתה  חּיב .ּביציאתֹו, ִִִַָָָ
.ÊÈ להּכנס יׂשראל, ּבין ּכהן ּבין אדם, לכל אסּור ְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֹוכן

ׁשתּוי  ּכׁשהּוא ולפנים, יׂשראל עזרת מּתחּלת ּכּלֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻלּמקּדׁש
ּבגדים  קרּוע אֹו נּוּול, ּדר ראׁש ּפרּוע אֹו ׁשּכֹור, אֹו -יין, ְְְִִִִֶֶַַַָֹ

לּבית  ּומֹורא ּכבֹוד זה ׁשאין ּבאזהרה; ׁשאינֹו ּפי על ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאף
ׂשערֹו ׁשּגדל יׂשראל אבל מנּול. ּבֹו ׁשּיּכנס והּקדֹוׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהּגדֹול
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מחלפת ׁשּנעׂשה ונאה]עד -[ארוך נּוּול ּדר היה ולא , ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
יׂשראל. לעזרת להּכנס מּתר זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻהרי

ה'תשע"ג  מנחםֿאב א' שני יום

ב  ¤¤ּפרק
אּלא‡. הּקדׁשים לקדׁש נכנס ּגדֹול ּכהן אחד אין [יום ְְֳִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

נכנס בשנה-] הדיֹוט וכהן הּכּפּורים; ליֹום הּכּפּורים ְְְְִִִִִִֵֶַַָֹמּיֹום
לעבֹודה. לּקדׁש יֹום ְֲֶַָָָֹּבכל

והּוא·. הּכהנים ּכל לּקדׁש[הכה"ג]והזהרּו יּכנסּו ׁשּלא , ְְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹֹֻ
"ואל  ׁשּנאמר: עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא הּקדׁשים לקדׁש ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹאֹו
"מּבית  הּקדׁשים; קדׁש זה - הּקדׁש" אל עת ּבכל ְֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹיבֹוא

הּבית. ּכל על להזהיר - ְְִִֶַַַַַָָֹלּפרכת"
ּבין ‚. הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר הּקדׁשים לקדׁש ׁשּנכנס ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכהן

ּביֹום  לֹו ׁשּנכנס ּגדֹול ּכהן אֹו ּגדֹול, ּכהן ּבין הדיֹוט ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹּכהן
ׁשמים  ּבידי מיתה חּיב - העבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ,הּכּפּורים ְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ּביֹום  לׁשם נכנס הּוא ּפעמים וכּמה ימּות". "ולא ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
נכנס  ואם ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ארּבע, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָהּכּפּורים?

ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ֲִִִִִֵַַָָָחמיׁשית,
ל ּקדׁש,„. ]והּנכנס לעבֹודה [מ ׁשּלא הּקדׁשים, לקדׁש חּוץ ְְְֲֳִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

חּיב  ואינֹו לֹוקה, - ּגדֹול ּבין הדיֹוט ּבין להׁשּתחויה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו
קדׁש על - ימּות" ולא . . הּכּפרת ּפני "אל ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמיתה,

ולֹוקה. ּבלאו הּבית ׁשאר ועל ּבמיתה, ְְְְְֳִִִֶַַַַָָָָהּקדׁשים
חּיב ‰. - ּבלבד העבֹודה ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכהן

"ּומּפתח  ׁשּנאמר: הדיֹוט, ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמיתה,
ּתּניחּו לא ּכלֹומר - ּתמתּו" ּפן תצאּו, לא מֹועד ְְִֵֵֶֶַַָֹֹֹֻאהל
ׁשּנאמר  זה וכן זֹו. גזרה מּפני מבהלים, ותצאּו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹעבֹודה
ּבׁשעת  אּלא אינֹו - יצא" לא הּמקּדׁש "ּומן ּגדֹול: ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּבכהן

ויצא. עבֹודה יּניח ׁשּלא ּבלבד, ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹהעבֹודה
.Â ׁשּכהן ּגדֹול? ּבכהן זֹו אזהרה נׁשנית מה מּפני ּכן, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹאם

ׁשהּוא  מת לֹו ׁשּמת וׁשמע ּבעבֹודתֹו, ּבּמקּדׁש ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהדיֹוט
הּמקּדׁש מן יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף - עליו להתאּבל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיב

עבודתו] עֹובד[באמצע אינֹו עבודתו], מסיים אחר ,[וכהן ֵֵ
אֹונן והּוא עבד ואם אֹונן; ׁשהּוא -[מדין]מּפני ּתֹורה ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ּכהן  אבל צּבּור. ּבקרּבן ּבין יחיד ּבקרּבן ּבין עבֹודתֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹחּלל
יצ  לא הּמקּדׁש "ּומן ׁשּנאמר: אֹונן, ּכׁשהּוא עֹובד א,ּגדֹול ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבּה, עֹוסק ׁשהיה עבֹודה ויעבד יׁשב ּכלֹומר - יחּלל" ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹולא
מתחּללת. ְְִֵֶֶַָואינּה

.Ê ּבעל אם וחמר: מּקל ּפסּולה? האֹונן ׁשעבֹודת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּומּנין
אסּור  ׁשהּוא אֹונן חּלל, - עבד אם ּבּקדׁשים, ׁשאֹוכל ֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּום

מּמּנּו" באני אכלּתי "לא ׁשּנאמר: ּבּקדׁשים, ּדין לאכל , ְְֱֱֳִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ׁשּיחּלל. ְֵֶַהּוא

.Á לאכל אסּור אֹונן, עֹובד ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על ְֱִֵֵֵֶֶַַָָֹֹואף
ּבעיני ּבּקדׁשים  הּייטב הּיֹום, חּטאת "ואכלּתי ׁשּנאמר: - ְְְֱֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

חֹולק אינֹו וכן בקודשים]ה'"?! חלק נוטל לערב.[- לאכל ְֱֵֵֵֶֶֶָֹ

ּפי  על אף ּבּקדׁשים לּגע ּומּתר לֹוקה. אינֹו ׁשעבד ֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻאֹונן
ּבנגיעה  אבל ּבאכילה, אּלא מעלה עׂשּו ׁשּלא טבל; ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, הּוא הרי -ְְְֲִִֵֵֶָָ
.Ë ׁשהּוא הּקרֹובים מן מת לֹו ׁשּמת זה אֹונן? הּוא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַאיזה

ׁשּנקרא  הּוא ּבלבד הּמיתה ּביֹום עליהם. להתאּבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחּיב
סֹופרים  מּדברי הּוא - ולילה ּתֹורה, ּדין .[חכמים]'אֹונן' ְְְְִִִִֵֵַָָ

.È הּימים אֹותם ּכל - נקּבר ּכ ואחר ימים ׁשּׁשהה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּומת
מּדבריהם אֹונן הּוא הּמיתה יֹום חכמים]ׁשאחר וכן [של , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּתֹופׂש ואינֹו הּקבּורה. הקבורה]לילֹו[כולל]יֹום .[שאחר ְְֵֵֵַָ
יֹום  ּכל - הּמיתה יֹום לאחר ּוקברֹו מת לֹו ׁשּמת מי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלפיכ
מּדבריהם; ּבּקדׁשים אֹוכל ואינֹו מקריב אינֹו ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּקבּורה

קרֹובה ׁשמּועה ויֹום לערב. ואֹוכל מתו וטֹובל, על שמע -] ְְְְְֵֵֶֶָָָ
מהמיתה] חודש עצמֹותבתוך לּקּוט לקבר]ויֹום -[מקבר ְֲִָ

ואפּלּו לילֹו ּתֹופׂש ׁשאינֹו הּקבּורה, ּכיֹום הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָהרי
יֹום  אבל לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל טֹובל, לפיכ ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּדבריהם;
ּכ הּתֹורה, מן קדׁשים ּבֹו לאכל ׁשאסּור ּכׁשם - ְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּמיתה

מן חּוץ מּדבריהם; ּבלילֹו לאכל הּפסח [קרבן]אסּור ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָֹ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו לערב, אֹוכל ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָּבלבד,

.‡Èמׁשּלח אינֹו את]האבל ׁשבעה,[להקריב ּכל קרּבנֹותיו ְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ
מׁשּלח  אינֹו המצרע וכן לבֹונה. אֹו עצים אֹו יין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹאפּלּו

לביאה ראּוי ׁשאינֹו זמן ּכל אל [להכנס]קרּבנֹותיו; ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
אם  ספק ּבֹו יׁש המנּדה אבל להקרבה. ראּוי אינֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּמחנה,
נרצה  עליו, הקריבּו אם לפיכ מׁשּלח; אינֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמׁשּלח

.[התקבל]
.·Èאת [מ]טמא מׁשּלחין - והערל ּבֹו, וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ׁשֹוחטין  ׁשאין מּפסח, חּוץ עליהם; ּומקריבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָקרּבנֹותיהם,
ּכמֹו ּפסח, הערל על ׁשֹוחטין ואין ׁשרץ, טמא על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו
ּכלל  קרּבן עליו מקריבין אין - מת טמא אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּיתּבאר.

ׁשּיטהר. ְִֶַָעד

ג  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. הּמקּדׁש, מן הּטמאים ּכל לׁשּלח עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמצות

לנפׁש". טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל הּמחנה מן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"ויׁשּלחּו
ׁשכינה ·. מחנה הּוא - ּכאן האמּור הּמחנה ׁשהּוא זה , ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָ

אני ׁשֹומע ולפנים. יׂשראל עזרת למד מּפתח הייתי -] ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ
ּבמקֹום מהפסוק] ׁשלׁשּתם מת, ּוטמא והּזב ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָֹׁשהמצרע

"ּבדד [שכתוב]לֹומר[נלמד]ּתלמּוד[אלא]אחד? ּבמצרע: ְְִֶַַָָָָֹ
מּפתח  ׁשהּוא יׂשראל, מחנה זה - לּמחנה" מחּוץ ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָיׁשב,
חמּור  חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּמצרע מה ולפנים; ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻירּוׁשלים

חברֹו מּׁשּלּוח אחרים]ׁשּלּוחֹו טמאים ׁשּטמאתֹו[- ּכל אף - ְֲִִִֵֶַַָָֻ
את  מׁשּלחין לפיכ חברֹו. מּׁשּלּוח ׁשּלּוחֹו חמּור ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָחמּורה,
מּפני  לירּוׁשלים, חּוץ ׁשהּוא מחנֹות, לׁשלׁש חּוץ ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹהמצרע

ּבביאה מטּמא כולו]ׁשהּוא את מטמא לבית בכניסה מה [- , ְְִֵֶַַָ
מטּמא. הּזב ְֵֵֶַַָּׁשאין

מחנֹות ‚. לׁשני חּוץ ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ,ּומׁשּלחין ְְְְְְֲִִִִֵַַָָ
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הּמׁשּכב  מטּמאין ׁשהן מּפני הּבית, להר חּוץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשהּוא
עליהן]והּמֹוׁשב ושכיבה המושב אפּלּו[בישיבה [היו ְֲִַָ

מטּמא.והמשכב] הּמת ּׁשאין מה האבן, ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמּתחת
הּבית „. להר להּכנס מּתר - עצמֹו הּמת אפּלּו מת, ,טמא ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻ

ּבמחנה  עּמֹו - עּמֹו" יֹוסף עצמֹות את מׁשה "וּיּקח ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
ְִָלוּיה.

המקדש]החיל‰. סביב ּגֹויים [גדר מּמּנּו מׁשּלחין - ְְִִִֵֶַַ
יֹום טבּול אבל נּדֹות; ּובֹועלי מת בערב]ּוטמאי [שיטהר ְְֲֲִֵֵֵֵָ
טבל. ׁשּכבר לׁשם, ְְְִֶַָָָָנכנס

.Â לא אבל יֹום; טבּול מּמּנה מׁשּלחין - הּנׁשים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹעזרת
ּכּפּורים קרבנו]מחּסר הביא שטרם טהור ׁשּמחּסר [- , ְְִִֶַַֻֻ

ׁשמׁשֹו העריב הוא]ּכּפּורים ואּסּור[טהור טבּול [כניסת]. ְְְֱִִִִִֶ
לוּיה ּבמחנה נשים]יֹום סֹופרים[עזרת .[חכמים]מּדברי ְְְְֲִִִִֵֵַָ

.Ê יּכנס לא ּכּפּורים מחּסר אפּלּו - ולפנים יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמעזרת
עליה לׁשם  "וכּפר ׁשּנאמר: ּגמּורה, טהרה טהר לא ׁשעדין , ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

טהרתּה. ּגמרה לא ׁשעדין מּכלל וטהרה", ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹהּכהן,
.Á ּבלא עֹובר נכנס, אם - הּבית מהר המׁשּלח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֻהּטמא

זה  לּמחנה", מחּוץ אל "ויצא ׁשּנאמר: ולֹוקה, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָתעׂשה
לוּיה. מחנה זה הּמחנה", ּתֹו אל יבֹוא "לא ׁשכינה; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחנה
לׁשאר  נכנס אם אבל לֹוקה; לירּוׁשלים, ׁשּנכנס מצרע ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוכן
לפי  רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - חֹומה הּמּקפֹות ְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻהערים

לֹוקה. אינֹו יׁשב", "ּבדד ֱֵֵֵֶֶֶַָָׁשּנאמר:
.Ë ׁשמֹונים לֹוקה הּבית, להר המצרע טמא נכנס אבל ; ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ

ּכּפּורים  מחּסר אֹו נׁשים, לעזרת ׁשּנכנס יֹום טבּול אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֻמת
אֹותֹו מּכין לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על אף - יׂשראל לעזרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנכנס

מרּדּות. ְַַַמּכת
.Èּבעׂשה הּמקּדׁש מן טמאים ׁשּׁשּלּוח מצות ּוכׁשם -] ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ

"ולא עשה] ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹוברין נכנסּו, אם ּכ -ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָֹֹ
ׁשכינה. מחנה זה מחניהם", את ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָיטּמאּו

.‡È ּבעזרה נגע אם אבל נכנס, אם אּלא עֹובר ׁשאינֹו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומּנין
לא  הּמקּדׁש "ואל ּביֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ּפטּור? ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמאחֹוריה

ָֹתבא".
.·È ּכרת ענּוׁש ּבמזיד - לּמקּדׁש ׁשּנכנס גיל טמא עד [מת ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

-חמישים] ירחץ לא ּובׂשרֹו יכּבס, לא "ואם ׁשּנאמר: ,ְְְְֱִִֵֶֶַַָָֹֹ
ויֹורד עֹולה קרּבן מביא ּבׁשֹוגג עֹונֹו"; -ונׂשא עשיר -] ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָ

מנחה] או עוף - עני ּתּגע כבש, אׁשר נפׁש "אֹו ׁשּנאמר: ,ֱֲִֶֶֶֶֶַַ
מעזרת  אּלא קרּבן אֹו ּכרת חּיבין ואין טמא". ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבכל
קּדּוׁש ׁשּנתקּדׁשה העזרה ּתֹוספת על אֹו ולפנים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָּגמּור
.‚È ּכל הּמקּדׁש? על ּכרת ׁשחּיב הּטמא הּוא ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָואיזה

ׁשהּנזיר הּמת מן ּבטמאֹות עליהן,[שנטמא]ׁשּנטמא מגּלח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ּבכלים  אֹו ּבאדם ׁשּיּגע אֹו ּבנזירּות, נתּפרׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּכבר
הּוא  ׁשהרי עליהן, מגּלח ׁשהּנזיר הּטמאֹות ּבאֹותן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּנטמאּו
אבֹות  ּבׁשאר ׁשּנטמא אֹו ּבמת, ׁשּנגע לראׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשני

ּבמקֹומן. ׁשּיתּפרׁשּו ּתֹורה ׁשל ְְְְִִֶֶַָָָֻהּטמאֹות
.„Èמים ּביאת הּטעּון ּכל ּדבר: ׁשל מן [טבילה]ּכללֹו ְִִִֶַַַָָָָָ

הּמקּדׁש ּביאת על ּכרת חּיב - ואפּלּו[בטומאה]הּתֹורה , ְֲִִִֵַַַַַַָָָָ
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד ׁשּטבל, השמש]אחר אבל [שתשקע ; ְֲֲִִֶֶַַַַַָָ

- עליהן מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן ּבטמאֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻהּמּטּמא
על  ּפטּור זה הרי ׁשבעה, טמאת טמא ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשאף

הּמקּדׁש. ְִִַַָּביאת
.ÂË ׁשּנגע אֹו ּבמת, ׁשּנגע ּבאדם ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוכן

טמא  ׁשהּוא ּפי על אף - ּבמת הּנֹוגעים ּבכלים ׁשּנגע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבאדם
ּפטּור  זה הרי - הּקדׁשים ּבׂשר ּולטּמא ּתרּומה לענין ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָראׁשֹון
הּקּבלה  מּפי הלכה אּלּו ּודברים הּמקּדׁש; ּביאת ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָעל

רבינו] ממשה אֹותֹו[מסורת מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ּפי על ואף .ְִִֶַַַָ
מרּדּות. ְַַַמּכת

.ÊË אדם ׁשהכניס אֹו לּמקּדׁש, ּבֹו וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמכניס
ה' מקּדׁש טּמא ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - לּמקּדׁש .טמא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּנגעּו ּכלים היּו אפּלּו לּמקּדׁש, טמאים ּכלים הּזֹורק ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל
"ואם  ׁשּנאמר: מלקּות, חּיב אבל הּכרת, מן ּפטּור - ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמת

הּׁשמּועה מּפי - וגֹו'" יכּבס רבינו]לא ממשה [מסורת ְְְִִֵַַָֹ
לֹוקה  ּבגדיו ּכּבּוס על ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת על ְְְִִֵֶַַַָָָָָלמדּו:

ְִַָארּבעים.
.ÊÈ,טמאה אב ׁשהן ּבגדים על אּלא לֹוקה ׁשאינֹו לי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻיראה

ׁשהן למת, הּנטמא זה ּבֹו ׁשּנגע ּבגד הבגדים]ּכגֹון אב [- ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ראׁשֹון ׁשהּוא ּבגד אבל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו -[לטומאה]טמאה ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֻ

אֹותֹו מּכין אבל עליו; לֹוקה אינֹו לּמקּדׁש, הכניסֹו ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאם
מרּדּות. ְַַַמּכת

.ÁÈ מּכת אֹותֹו מּכין לּמקּדׁש, ידֹו ׁשהכניס טמא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן
ׁשלמרּדּות  הּטמאֹות מאבֹות ּבאב הּטמא ּכל וכן ּדבריהם ; ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

חכמים] מׁשקין [מגזירת וׁשתה טמאין, אכלין ׁשאכל אֹו ,ְְְֳִִִֵֶַַָָָָ
אֹותֹו מּכין - ׁשּיטּבל קדם ּבמזיד לּמקּדׁש ונכנס ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹטמאין,

מרּדּות. ְַַַמּכת
.ËÈ:ׁשּנאמר ּפטּור, - ּגּגֹות ּדר לּמקּדׁש ׁשּנכנס ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָטמא

תבא" לא הּמקּדׁש ואף "ואל ּתֹורה. חּיבה ּביאה ּדר - ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
נכנס  אפּלּו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ּפי ְְֲִִִִֶַַַַַַָעל
ּבין  מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין - ּבאויר הּפֹורח ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָּבמגּדל

ּפתחים. ּדר ּבֹו ׁשּנכנס ּבין ּגּגֹות, ּדר ּבּמגּדל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנכנס
.Îמקֹום טמא]ׁשחּיבין[בעזרה]ּכל נכנס זדֹונֹו[אם על ְִֶַַָָָ

ּבׁשּבת, טמאה ׁשם נמצאת אם - קרּבן ׁשגגתֹו ועל ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֻּכרת
עד  ּכלי עליו ּכֹופין - הּמקֹומֹות ּוׁשאר אֹותּה; ְְְִִִִַַָָָָמֹוציאין
אּלא  אֹותן מֹוציאין אין מֹוציאין, ּוכׁשהן הּׁשּבת. ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחר

עץ כלי עץ]ּבפׁשּוטי ׁשּלא [חתיכות טמאה, מקּבלין ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָֹֻ
הּטמאה את טמא]לרּבֹות הכלי גם בכלי יוציאה אם -]. ְְֶַַָֻ

.‡Î ׁשּנכנס טהֹור אֹו טהֹור, למקּדׁש ׁשּנכנס טמא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָאחד
אהל  ּתחת מת ׁשהיה ּכגֹון טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלמקּדׁש
ׁשהרי  ּכרת, חּיב זה הרי - האהל ּתחת הּוא ונכנס ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּמקּדׁש,

ּכאחת  ּבאין וטמאתֹו ׁשם ּביאתֹו ונטמא לּמקּדׁש נכנס . ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָֻ
ע  ׁשם טּמא אפּלּו ׁשּנכנס, ויּבהל אחר ימהר - ּבמזיד צמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

קצרה. ּבדר ְְְֵֵֶֶָָויצא
.·Îּבדר לצאת אֹו להׁשּתחוֹות אֹו לׁשהֹות לֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָואסּור
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ׁשהה, ׁשּלא ּפי על אף בארּכה ׁשּיצא אֹו ׁשהה, ואם ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻארּכה.
ׁשהה  ׁשּלא ּפי על אף והׁשּתחוה להיכל ּפניו ׁשהחזיר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו

קרּבן  מביא ׁשֹוגג, היה ואם ּכרת; חּיב -. ְְִִֵֵֵַָָָָָָ
.‚Îהׁשּתחוה אּלא ּפניו החזיר ּכלּפי [ב:]לא יציאתֹו ּדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשעּור  וכּמה ּכּׁשעּור. ׁשהה ּכן אם אּלא ּפטּור, - ְִִִֵֶַַָָָָָחּוץ
הרצפה  על ארצה אּפים "וּיכרעּו לקרֹות: ּכדי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָׁשהּיתֹו?
הּוא  וזה חסּדֹו"; לעֹולם ּכי טֹוב, ּכי לה' והֹודֹות ְְְְְֲִִִֶַַַַָוּיׁשּתחוּו,

הׁשּתחויה. ְֲִִַָָׁשעּור
.„Î מן לצאת לֹו ׁשאפׁשר ּכל ארּכה? ּדר היא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻואיזֹו

מּמּנה  קצרה ּבדר ׁשּלא הּמקּדׁש ּפי על אף - ּבּקצרה יצא . ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּפטּור; - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּגּודל, ּבצד עקב הל אּלא ְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻרץ
ּכחֹו, ּבכל עצמֹו ודחק ׁשרץ ּפי על אף - ּבארּכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֻיצא
ּזמן  מּׁשעּור ּפחֹות הארּכה ּבֹו ׁשהל זמן ׁשעּור ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻונמצא
יצא  חּיב. ּבארּכה, ויצא הֹואיל - ּבּקצרה אדם ּכל ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָֻׁשּמהּל
וׁשהה  והל וחזר מעט, וׁשהה ועמד מעט, והל ְְְְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָָָָּבּקצרה,
ּבמזיד  - הׁשּתחויה ּכדי הּׁשהּיֹות מּכל ׁשּנצטרף עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמעט,
ספק. ׁשהּדבר מּפני קרּבן; מביא אינֹו ּבׁשֹוגג לֹוקה, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאינֹו

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְֲִַַַַָאבל

ד  ¤¤ּפרק
חּלל‡. - ּבּמקּדׁש ׁשעבד וחּיב [פסל]טמא עבֹודתֹו, ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשהה, ׁשּלא ּפי על אף עבֹודתֹו, על ׁשמים ּבידי ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמיתה
ׁשם  את יחּללּו ולא יׂשראל, בני מּקדׁשי "ויּנזרּו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
אֹומר: הּוא ּולהּלן ּבטמאה; לעֹובד אזהרה זֹו הרי ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻקדׁשי",
ּבידי  מיתה ּכאן האמּור חּלּול מה - יחּללהּו" ּכי בֹו ְְִִִִֵֵַַָָָָֻ"ּומתּו
עליו  ׁשחּיבין לאו וכל ׁשמים. ּבידי מיתה ּכאן אף ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָׁשמים,

עליו. לֹוקין ׁשמים, ּבידי ִִִִֵַָָָָמיתה
אּלא ·. ּדין ּבבית חּיב אינֹו ּבטמאה עבד ׁשאם ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאף

ּדין, לבית אֹותֹו מביאין היּו לא הּכהנים אחיו - ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹמלקּות
ואין  ּבידן; מֹוחֹו את ּופֹוצעין לחּוץ אֹותֹו מֹוציאין ְְְִִִֵֶֶַָָָאּלא

ּבכ[מוחין]ממחין שמים]עליהן  בידי מיתה שחייב -]. ְְֲִֵֶַָ
.‚ּכרת והיא ׁשּיתחּיב עד יׁשהה ולא לעבד לֹו אפׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ויצא  ּבעזרה, ׁשּנטמא ּכגֹון ּבלבד? ׁשמים ּבידי מיתה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאּלא
ּגּבי  על אבר ּבֹו והפ ּבידֹו, צּנֹור היה ּוביציאתֹו ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבּקצרה,
הּוא  הרי עבֹודה, קרּוב ׁשּכל ׂשרפתֹו; וקרב ּבּמזּבח ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָהאׁש

.ּכעבֹודה  ֲַָ
עבֹודתֹו„. - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב קדם ועבד ׁשּטבל טמא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ׁשם  יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה וחּיב ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּפסּולה,
הּׁשמּועה מּפי - רבינו]אלהיהם" ממשה למדּו,[מסורת ְְֱִִֵֶַָָֹ

ׁשּנאמר: הּוא, טמא ׁשעדין ׁשעבד, יֹום לטבּול אזהרה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּזֹו
מחּסר  אבל טהר. לא ׁשעדין מּכלל וטהר", הּׁשמׁש, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ"ּובא
הרי  וחּלל, ּפסּולה ׁשעבֹודתֹו ּפי על אף - ׁשעבד ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכּפּורים

ּפטּור. ֶָזה
ׁשּנאמר:‰. ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו שטבלה]ּומּנין יולדת [על ְֱֲִִֶֶֶַַָָ

נגמרה  לא ׁשעדין מּכלל - וטהרה" הּכהן, עליה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ"וכּפר
ּכּפּורים. מחּסרי לכל הּדין והּוא ְְְְֳִִִֵַָָָָֻטהרתּה;

.Â טמאה היא אם - טמא ׁשהיה נֹודע ּכ ואחר ׁשעבד, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻּכהן

אחד]ידּועה לאיש ּפסּולין,[אפילו ׁשהקריב הּקרּבנֹות ּכל , ְְְְִִִֶַָָָָ
הּתהֹום טמאת היא ואם חּלין; עבֹודתֹו ידעו ׁשהרי [שלא ְְְֲֲִִִֵֶַַָֻֻ

קיומה] על הּציץכלל גדול]- כהן וכל [מכפר]מרּצה[של , ְְִֶַַָ
קדם  טמא ׁשהּוא לֹו נֹודע ואפּלּו נרצּו. ׁשהקריב ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּקרּבנֹות
טמאת  על מרּצה ׁשהּציץ הּורצה; - וזרק הּדם, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֻׁשּיזרק
הּתהֹום  טמאת ּבארנּו ּוכבר מזיד. ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֻהּתהֹום

ְִִּבנזירּות.
.Ê הּקרבין ּדברים טמאת על מרּצה הּציץ קורבנות וכן -] ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֻ

את טמאים] אהרן ונׂשא אהרן, מצח על "והיה ׁשּנאמר: ,ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּנאכלין טמאת על מרּצה אינֹו אבל הּקדׁשים". [-עֹון ְְֱֲֲֳִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

בטומאה] קרבן בשר ׁשּנטמא לאכול האדם טמאת על ולא ,ְְְִֶַַָָָָֹֻ
ּבצּבּור  הּדחּויה הּטמאה היתה ּכן אם אּלא ידּועה, ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻֻּבטמאה

טמא] הציבור שרוב כגון: עליה.[- מרּצה ׁשהּציץ ,ְִֶֶֶַַָָ
.Áמצחֹו על ׁשהּוא ּבזמן אּלא מרּצה הּציץ ׁשּנאמר:ואין , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

ה'". לפני להם לרצֹון ּתמיד, מצחֹו על ְְְְִִִֵֶַָָָָָ"והיה
.Ë את לא ּדֹוחה אינֹו - זמן לֹו קבּוע ׁשאין קרּבן ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

למחר  יקרב הּיֹום, יקרב לא ׁשאם הּטמאה: את ולא ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻהּׁשּבת
ּבין  יחיד קרּבן ּבין זמן, לֹו ׁשּקבּוע קרּבן וכל מחר. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָולמחר

הּטמאה  ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה - צּבּור ּכל קרּבן ולא ; ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
לבּדּה. הּמת טמאת אּלא ּדֹוחה, הּוא ְְְֵֶֶַַַַָָֻֻהּטמאֹות

.È את ּכּלן ּדֹוחין לפיכ זמּנן; קבּוע הּצּבּור, קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכל
הּמת  טמאת ואת .הּׁשּבת ְְֵֶַַַַָֻ

.‡È אּלא נאכל; אינֹו ּבטמאה, ׁשּקרב מהן קרּבן ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻוכל
הראּוי  והּׁשאר להקטרה, הראּויין ּדברים מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָמקטירין

ׁשּנטמאּו קדׁשים ּכׁשאר נׂשרף, .לאכילה ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָ
.·È,קרּבן אֹותֹו ׁשל זמּנֹו הּגיע הּטמאה? את ּדֹוחין ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכיצד

ׁשהיּו אֹו למת, טמאים אֹותֹו ׁשּמקריבין הּקהל רב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהיּו
למת, טמאים אֹותֹו הּמקריבין הּכהנים והיּו טהֹורין ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּקהל
ּבמת  טמאים הּׁשרת ּכלי והיּו טהֹורין ואּלּו אּלּו ׁשהיּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָאֹו
והּטהֹורים  הּטמאים ּבֹו ויתעּסקּו ּבטמאה; יעׂשה זה הרי -ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

לעזרה  ּכּלן ויּכנסּו אחרת,ּכאחד, ּבטמאה הּטמאים אבל . ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻ
ׁשרץ  ּוטמאי ונּדֹות וזבֹות זבין -ּכגֹון ּבהן וכּיֹוצא ּונבלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּנעׂשה  ּפי על ואף לעזרה, יּכנסּו ולא ּבֹו יתעּסקּו ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹלא
עברּו ואם הטמאים]ּבטמאה; לעזרה [שאר נכנסּו אֹו ועׂשּו ְְְְְְְֲִִָָָָָָֻ

נדחית  ׁשּלא העבֹודה; על ּומיתה הּביאה על ּכרת חּיבין -ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבלבד. הּמת טמאת ְְִֵֶַַַָֻאּלא

.‚È להיכל ונכנסּו מת טמאי ודחקּו ּבטמאה, ׁשּבא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּופסח
ואין  הֹואיל - לעזרה אּלא הּתרּו ׁשּלא ּפי על אף ּפטּורין; -ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

ּתׁשּלחּום" לּמחנה מחּוץ "אל ּבהם קֹורא אּלּואני הרי , ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ְִּפטּורין.

.„Èאב ּבית מקצת יומית]היה ּומקצתם [משמרת טמאים ְְְִִִֵֵָָָָָָ
אּלא  יקריבּו לא מת, טמאי ׁשרּבן ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻטהֹורים
אחר. ּבית יביאּו מת, טמאי האב ּבית ּכל היה ְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהּטהֹורים.

הּמׁשמרה ּכל על [השבועית]היתה מחּזרין מת, טמאי ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָ
ׁשם  הּנמצאים הּכהנים רב היּו אם אחרת. ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשמרה

ּבטמאה. יעׂשּו טמאים, הּקבּוע ּבּזמן ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֻּבירּוׁשלים
.ÂË מּפני אחר? אב מּבית הּטהֹורים על מחּזרין מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּומּפני
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הּמׁשּכב  מטּמאין ׁשהן מּפני הּבית, להר חּוץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשהּוא
עליהן]והּמֹוׁשב ושכיבה המושב אפּלּו[בישיבה [היו ְֲִַָ

מטּמא.והמשכב] הּמת ּׁשאין מה האבן, ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמּתחת
הּבית „. להר להּכנס מּתר - עצמֹו הּמת אפּלּו מת, ,טמא ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻ

ּבמחנה  עּמֹו - עּמֹו" יֹוסף עצמֹות את מׁשה "וּיּקח ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
ְִָלוּיה.

המקדש]החיל‰. סביב ּגֹויים [גדר מּמּנּו מׁשּלחין - ְְִִִֵֶַַ
יֹום טבּול אבל נּדֹות; ּובֹועלי מת בערב]ּוטמאי [שיטהר ְְֲֲִֵֵֵֵָ
טבל. ׁשּכבר לׁשם, ְְְִֶַָָָָנכנס

.Â לא אבל יֹום; טבּול מּמּנה מׁשּלחין - הּנׁשים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹעזרת
ּכּפּורים קרבנו]מחּסר הביא שטרם טהור ׁשּמחּסר [- , ְְִִֶַַֻֻ

ׁשמׁשֹו העריב הוא]ּכּפּורים ואּסּור[טהור טבּול [כניסת]. ְְְֱִִִִִֶ
לוּיה ּבמחנה נשים]יֹום סֹופרים[עזרת .[חכמים]מּדברי ְְְְֲִִִִֵֵַָ

.Ê יּכנס לא ּכּפּורים מחּסר אפּלּו - ולפנים יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמעזרת
עליה לׁשם  "וכּפר ׁשּנאמר: ּגמּורה, טהרה טהר לא ׁשעדין , ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

טהרתּה. ּגמרה לא ׁשעדין מּכלל וטהרה", ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹהּכהן,
.Á ּבלא עֹובר נכנס, אם - הּבית מהר המׁשּלח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֻהּטמא

זה  לּמחנה", מחּוץ אל "ויצא ׁשּנאמר: ולֹוקה, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָתעׂשה
לוּיה. מחנה זה הּמחנה", ּתֹו אל יבֹוא "לא ׁשכינה; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחנה
לׁשאר  נכנס אם אבל לֹוקה; לירּוׁשלים, ׁשּנכנס מצרע ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוכן
לפי  רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - חֹומה הּמּקפֹות ְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻהערים

לֹוקה. אינֹו יׁשב", "ּבדד ֱֵֵֵֶֶֶַָָׁשּנאמר:
.Ë ׁשמֹונים לֹוקה הּבית, להר המצרע טמא נכנס אבל ; ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ

ּכּפּורים  מחּסר אֹו נׁשים, לעזרת ׁשּנכנס יֹום טבּול אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֻמת
אֹותֹו מּכין לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על אף - יׂשראל לעזרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנכנס

מרּדּות. ְַַַמּכת
.Èּבעׂשה הּמקּדׁש מן טמאים ׁשּׁשּלּוח מצות ּוכׁשם -] ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ

"ולא עשה] ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹוברין נכנסּו, אם ּכ -ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָֹֹ
ׁשכינה. מחנה זה מחניהם", את ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָיטּמאּו

.‡È ּבעזרה נגע אם אבל נכנס, אם אּלא עֹובר ׁשאינֹו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומּנין
לא  הּמקּדׁש "ואל ּביֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ּפטּור? ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמאחֹוריה

ָֹתבא".
.·È ּכרת ענּוׁש ּבמזיד - לּמקּדׁש ׁשּנכנס גיל טמא עד [מת ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

-חמישים] ירחץ לא ּובׂשרֹו יכּבס, לא "ואם ׁשּנאמר: ,ְְְְֱִִֵֶֶַַָָֹֹ
ויֹורד עֹולה קרּבן מביא ּבׁשֹוגג עֹונֹו"; -ונׂשא עשיר -] ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָ

מנחה] או עוף - עני ּתּגע כבש, אׁשר נפׁש "אֹו ׁשּנאמר: ,ֱֲִֶֶֶֶֶַַ
מעזרת  אּלא קרּבן אֹו ּכרת חּיבין ואין טמא". ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבכל
קּדּוׁש ׁשּנתקּדׁשה העזרה ּתֹוספת על אֹו ולפנים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָּגמּור
.‚È ּכל הּמקּדׁש? על ּכרת ׁשחּיב הּטמא הּוא ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָואיזה

ׁשהּנזיר הּמת מן ּבטמאֹות עליהן,[שנטמא]ׁשּנטמא מגּלח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ּבכלים  אֹו ּבאדם ׁשּיּגע אֹו ּבנזירּות, נתּפרׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּכבר
הּוא  ׁשהרי עליהן, מגּלח ׁשהּנזיר הּטמאֹות ּבאֹותן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּנטמאּו
אבֹות  ּבׁשאר ׁשּנטמא אֹו ּבמת, ׁשּנגע לראׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשני

ּבמקֹומן. ׁשּיתּפרׁשּו ּתֹורה ׁשל ְְְְִִֶֶַָָָֻהּטמאֹות
.„Èמים ּביאת הּטעּון ּכל ּדבר: ׁשל מן [טבילה]ּכללֹו ְִִִֶַַַָָָָָ

הּמקּדׁש ּביאת על ּכרת חּיב - ואפּלּו[בטומאה]הּתֹורה , ְֲִִִֵַַַַַַָָָָ
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד ׁשּטבל, השמש]אחר אבל [שתשקע ; ְֲֲִִֶֶַַַַַָָ

- עליהן מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן ּבטמאֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻהּמּטּמא
על  ּפטּור זה הרי ׁשבעה, טמאת טמא ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשאף

הּמקּדׁש. ְִִַַָּביאת
.ÂË ׁשּנגע אֹו ּבמת, ׁשּנגע ּבאדם ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוכן

טמא  ׁשהּוא ּפי על אף - ּבמת הּנֹוגעים ּבכלים ׁשּנגע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבאדם
ּפטּור  זה הרי - הּקדׁשים ּבׂשר ּולטּמא ּתרּומה לענין ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָראׁשֹון
הּקּבלה  מּפי הלכה אּלּו ּודברים הּמקּדׁש; ּביאת ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָעל

רבינו] ממשה אֹותֹו[מסורת מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ּפי על ואף .ְִִֶַַַָ
מרּדּות. ְַַַמּכת

.ÊË אדם ׁשהכניס אֹו לּמקּדׁש, ּבֹו וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמכניס
ה' מקּדׁש טּמא ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - לּמקּדׁש .טמא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּנגעּו ּכלים היּו אפּלּו לּמקּדׁש, טמאים ּכלים הּזֹורק ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל
"ואם  ׁשּנאמר: מלקּות, חּיב אבל הּכרת, מן ּפטּור - ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמת

הּׁשמּועה מּפי - וגֹו'" יכּבס רבינו]לא ממשה [מסורת ְְְִִֵַַָֹ
לֹוקה  ּבגדיו ּכּבּוס על ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת על ְְְִִֵֶַַַָָָָָלמדּו:

ְִַָארּבעים.
.ÊÈ,טמאה אב ׁשהן ּבגדים על אּלא לֹוקה ׁשאינֹו לי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻיראה

ׁשהן למת, הּנטמא זה ּבֹו ׁשּנגע ּבגד הבגדים]ּכגֹון אב [- ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ראׁשֹון ׁשהּוא ּבגד אבל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו -[לטומאה]טמאה ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֻ

אֹותֹו מּכין אבל עליו; לֹוקה אינֹו לּמקּדׁש, הכניסֹו ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאם
מרּדּות. ְַַַמּכת

.ÁÈ מּכת אֹותֹו מּכין לּמקּדׁש, ידֹו ׁשהכניס טמא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן
ׁשלמרּדּות  הּטמאֹות מאבֹות ּבאב הּטמא ּכל וכן ּדבריהם ; ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

חכמים] מׁשקין [מגזירת וׁשתה טמאין, אכלין ׁשאכל אֹו ,ְְְֳִִִֵֶַַָָָָ
אֹותֹו מּכין - ׁשּיטּבל קדם ּבמזיד לּמקּדׁש ונכנס ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹטמאין,

מרּדּות. ְַַַמּכת
.ËÈ:ׁשּנאמר ּפטּור, - ּגּגֹות ּדר לּמקּדׁש ׁשּנכנס ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָטמא

תבא" לא הּמקּדׁש ואף "ואל ּתֹורה. חּיבה ּביאה ּדר - ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
נכנס  אפּלּו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ּפי ְְֲִִִִֶַַַַַַָעל
ּבין  מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין - ּבאויר הּפֹורח ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָּבמגּדל

ּפתחים. ּדר ּבֹו ׁשּנכנס ּבין ּגּגֹות, ּדר ּבּמגּדל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנכנס
.Îמקֹום טמא]ׁשחּיבין[בעזרה]ּכל נכנס זדֹונֹו[אם על ְִֶַַָָָ

ּבׁשּבת, טמאה ׁשם נמצאת אם - קרּבן ׁשגגתֹו ועל ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֻּכרת
עד  ּכלי עליו ּכֹופין - הּמקֹומֹות ּוׁשאר אֹותּה; ְְְִִִִַַָָָָמֹוציאין
אּלא  אֹותן מֹוציאין אין מֹוציאין, ּוכׁשהן הּׁשּבת. ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחר

עץ כלי עץ]ּבפׁשּוטי ׁשּלא [חתיכות טמאה, מקּבלין ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָֹֻ
הּטמאה את טמא]לרּבֹות הכלי גם בכלי יוציאה אם -]. ְְֶַַָֻ

.‡Î ׁשּנכנס טהֹור אֹו טהֹור, למקּדׁש ׁשּנכנס טמא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָאחד
אהל  ּתחת מת ׁשהיה ּכגֹון טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלמקּדׁש
ׁשהרי  ּכרת, חּיב זה הרי - האהל ּתחת הּוא ונכנס ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּמקּדׁש,

ּכאחת  ּבאין וטמאתֹו ׁשם ּביאתֹו ונטמא לּמקּדׁש נכנס . ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָֻ
ע  ׁשם טּמא אפּלּו ׁשּנכנס, ויּבהל אחר ימהר - ּבמזיד צמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

קצרה. ּבדר ְְְֵֵֶֶָָויצא
.·Îּבדר לצאת אֹו להׁשּתחוֹות אֹו לׁשהֹות לֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָואסּור
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ׁשהה, ׁשּלא ּפי על אף בארּכה ׁשּיצא אֹו ׁשהה, ואם ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻארּכה.
ׁשהה  ׁשּלא ּפי על אף והׁשּתחוה להיכל ּפניו ׁשהחזיר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו

קרּבן  מביא ׁשֹוגג, היה ואם ּכרת; חּיב -. ְְִִֵֵֵַָָָָָָ
.‚Îהׁשּתחוה אּלא ּפניו החזיר ּכלּפי [ב:]לא יציאתֹו ּדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשעּור  וכּמה ּכּׁשעּור. ׁשהה ּכן אם אּלא ּפטּור, - ְִִִֵֶַַָָָָָחּוץ
הרצפה  על ארצה אּפים "וּיכרעּו לקרֹות: ּכדי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָׁשהּיתֹו?
הּוא  וזה חסּדֹו"; לעֹולם ּכי טֹוב, ּכי לה' והֹודֹות ְְְְְֲִִִֶַַַַָוּיׁשּתחוּו,

הׁשּתחויה. ְֲִִַָָׁשעּור
.„Î מן לצאת לֹו ׁשאפׁשר ּכל ארּכה? ּדר היא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻואיזֹו

מּמּנה  קצרה ּבדר ׁשּלא הּמקּדׁש ּפי על אף - ּבּקצרה יצא . ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּפטּור; - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּגּודל, ּבצד עקב הל אּלא ְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻרץ
ּכחֹו, ּבכל עצמֹו ודחק ׁשרץ ּפי על אף - ּבארּכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֻיצא
ּזמן  מּׁשעּור ּפחֹות הארּכה ּבֹו ׁשהל זמן ׁשעּור ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻונמצא
יצא  חּיב. ּבארּכה, ויצא הֹואיל - ּבּקצרה אדם ּכל ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָֻׁשּמהּל
וׁשהה  והל וחזר מעט, וׁשהה ועמד מעט, והל ְְְְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָָָָּבּקצרה,
ּבמזיד  - הׁשּתחויה ּכדי הּׁשהּיֹות מּכל ׁשּנצטרף עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמעט,
ספק. ׁשהּדבר מּפני קרּבן; מביא אינֹו ּבׁשֹוגג לֹוקה, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאינֹו

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְֲִַַַַָאבל

ד  ¤¤ּפרק
חּלל‡. - ּבּמקּדׁש ׁשעבד וחּיב [פסל]טמא עבֹודתֹו, ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשהה, ׁשּלא ּפי על אף עבֹודתֹו, על ׁשמים ּבידי ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמיתה
ׁשם  את יחּללּו ולא יׂשראל, בני מּקדׁשי "ויּנזרּו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
אֹומר: הּוא ּולהּלן ּבטמאה; לעֹובד אזהרה זֹו הרי ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻקדׁשי",
ּבידי  מיתה ּכאן האמּור חּלּול מה - יחּללהּו" ּכי בֹו ְְִִִִֵֵַַָָָָֻ"ּומתּו
עליו  ׁשחּיבין לאו וכל ׁשמים. ּבידי מיתה ּכאן אף ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָׁשמים,

עליו. לֹוקין ׁשמים, ּבידי ִִִִֵַָָָָמיתה
אּלא ·. ּדין ּבבית חּיב אינֹו ּבטמאה עבד ׁשאם ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאף

ּדין, לבית אֹותֹו מביאין היּו לא הּכהנים אחיו - ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹמלקּות
ואין  ּבידן; מֹוחֹו את ּופֹוצעין לחּוץ אֹותֹו מֹוציאין ְְְִִִֵֶֶַָָָאּלא

ּבכ[מוחין]ממחין שמים]עליהן  בידי מיתה שחייב -]. ְְֲִֵֶַָ
.‚ּכרת והיא ׁשּיתחּיב עד יׁשהה ולא לעבד לֹו אפׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ויצא  ּבעזרה, ׁשּנטמא ּכגֹון ּבלבד? ׁשמים ּבידי מיתה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאּלא
ּגּבי  על אבר ּבֹו והפ ּבידֹו, צּנֹור היה ּוביציאתֹו ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבּקצרה,
הּוא  הרי עבֹודה, קרּוב ׁשּכל ׂשרפתֹו; וקרב ּבּמזּבח ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָהאׁש

.ּכעבֹודה  ֲַָ
עבֹודתֹו„. - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב קדם ועבד ׁשּטבל טמא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ׁשם  יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה וחּיב ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּפסּולה,
הּׁשמּועה מּפי - רבינו]אלהיהם" ממשה למדּו,[מסורת ְְֱִִֵֶַָָֹ

ׁשּנאמר: הּוא, טמא ׁשעדין ׁשעבד, יֹום לטבּול אזהרה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּזֹו
מחּסר  אבל טהר. לא ׁשעדין מּכלל וטהר", הּׁשמׁש, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ"ּובא
הרי  וחּלל, ּפסּולה ׁשעבֹודתֹו ּפי על אף - ׁשעבד ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכּפּורים

ּפטּור. ֶָזה
ׁשּנאמר:‰. ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו שטבלה]ּומּנין יולדת [על ְֱֲִִֶֶֶַַָָ

נגמרה  לא ׁשעדין מּכלל - וטהרה" הּכהן, עליה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ"וכּפר
ּכּפּורים. מחּסרי לכל הּדין והּוא ְְְְֳִִִֵַָָָָֻטהרתּה;

.Â טמאה היא אם - טמא ׁשהיה נֹודע ּכ ואחר ׁשעבד, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻּכהן

אחד]ידּועה לאיש ּפסּולין,[אפילו ׁשהקריב הּקרּבנֹות ּכל , ְְְְִִִֶַָָָָ
הּתהֹום טמאת היא ואם חּלין; עבֹודתֹו ידעו ׁשהרי [שלא ְְְֲֲִִִֵֶַַָֻֻ

קיומה] על הּציץכלל גדול]- כהן וכל [מכפר]מרּצה[של , ְְִֶַַָ
קדם  טמא ׁשהּוא לֹו נֹודע ואפּלּו נרצּו. ׁשהקריב ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּקרּבנֹות
טמאת  על מרּצה ׁשהּציץ הּורצה; - וזרק הּדם, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֻׁשּיזרק
הּתהֹום  טמאת ּבארנּו ּוכבר מזיד. ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֻהּתהֹום

ְִִּבנזירּות.
.Ê הּקרבין ּדברים טמאת על מרּצה הּציץ קורבנות וכן -] ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֻ

את טמאים] אהרן ונׂשא אהרן, מצח על "והיה ׁשּנאמר: ,ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּנאכלין טמאת על מרּצה אינֹו אבל הּקדׁשים". [-עֹון ְְֱֲֲֳִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

בטומאה] קרבן בשר ׁשּנטמא לאכול האדם טמאת על ולא ,ְְְִֶַַָָָָֹֻ
ּבצּבּור  הּדחּויה הּטמאה היתה ּכן אם אּלא ידּועה, ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻֻּבטמאה

טמא] הציבור שרוב כגון: עליה.[- מרּצה ׁשהּציץ ,ְִֶֶֶַַָָ
.Áמצחֹו על ׁשהּוא ּבזמן אּלא מרּצה הּציץ ׁשּנאמר:ואין , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

ה'". לפני להם לרצֹון ּתמיד, מצחֹו על ְְְְִִִֵֶַָָָָָ"והיה
.Ë את לא ּדֹוחה אינֹו - זמן לֹו קבּוע ׁשאין קרּבן ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

למחר  יקרב הּיֹום, יקרב לא ׁשאם הּטמאה: את ולא ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻהּׁשּבת
ּבין  יחיד קרּבן ּבין זמן, לֹו ׁשּקבּוע קרּבן וכל מחר. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָולמחר

הּטמאה  ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה - צּבּור ּכל קרּבן ולא ; ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
לבּדּה. הּמת טמאת אּלא ּדֹוחה, הּוא ְְְֵֶֶַַַַָָֻֻהּטמאֹות

.È את ּכּלן ּדֹוחין לפיכ זמּנן; קבּוע הּצּבּור, קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכל
הּמת  טמאת ואת .הּׁשּבת ְְֵֶַַַַָֻ

.‡È אּלא נאכל; אינֹו ּבטמאה, ׁשּקרב מהן קרּבן ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻוכל
הראּוי  והּׁשאר להקטרה, הראּויין ּדברים מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָמקטירין

ׁשּנטמאּו קדׁשים ּכׁשאר נׂשרף, .לאכילה ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָ
.·È,קרּבן אֹותֹו ׁשל זמּנֹו הּגיע הּטמאה? את ּדֹוחין ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכיצד

ׁשהיּו אֹו למת, טמאים אֹותֹו ׁשּמקריבין הּקהל רב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהיּו
למת, טמאים אֹותֹו הּמקריבין הּכהנים והיּו טהֹורין ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּקהל
ּבמת  טמאים הּׁשרת ּכלי והיּו טהֹורין ואּלּו אּלּו ׁשהיּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָאֹו
והּטהֹורים  הּטמאים ּבֹו ויתעּסקּו ּבטמאה; יעׂשה זה הרי -ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

לעזרה  ּכּלן ויּכנסּו אחרת,ּכאחד, ּבטמאה הּטמאים אבל . ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻ
ׁשרץ  ּוטמאי ונּדֹות וזבֹות זבין -ּכגֹון ּבהן וכּיֹוצא ּונבלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּנעׂשה  ּפי על ואף לעזרה, יּכנסּו ולא ּבֹו יתעּסקּו ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹלא
עברּו ואם הטמאים]ּבטמאה; לעזרה [שאר נכנסּו אֹו ועׂשּו ְְְְְְְֲִִָָָָָָֻ

נדחית  ׁשּלא העבֹודה; על ּומיתה הּביאה על ּכרת חּיבין -ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבלבד. הּמת טמאת ְְִֵֶַַַָֻאּלא

.‚È להיכל ונכנסּו מת טמאי ודחקּו ּבטמאה, ׁשּבא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּופסח
ואין  הֹואיל - לעזרה אּלא הּתרּו ׁשּלא ּפי על אף ּפטּורין; -ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

ּתׁשּלחּום" לּמחנה מחּוץ "אל ּבהם קֹורא אּלּואני הרי , ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ְִּפטּורין.

.„Èאב ּבית מקצת יומית]היה ּומקצתם [משמרת טמאים ְְְִִִֵֵָָָָָָ
אּלא  יקריבּו לא מת, טמאי ׁשרּבן ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻטהֹורים
אחר. ּבית יביאּו מת, טמאי האב ּבית ּכל היה ְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהּטהֹורים.

הּמׁשמרה ּכל על [השבועית]היתה מחּזרין מת, טמאי ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָ
ׁשם  הּנמצאים הּכהנים רב היּו אם אחרת. ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשמרה

ּבטמאה. יעׂשּו טמאים, הּקבּוע ּבּזמן ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֻּבירּוׁשלים
.ÂË מּפני אחר? אב מּבית הּטהֹורים על מחּזרין מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּומּפני
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עֹומדת  ּבאּסּורּה אּלא ּבצּבּור, הּתרה לא ּודחּויה ׁשהּטמאה , ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻ
אּלא  הּנדחה, ּדבר ּכל ּדֹוחין ואין הּדחק; מּפני עּתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהיא
עליה. לרּצֹות ציץ צריכה זה ּומּפני אפׁשר. ׁשאי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבמקֹום

.ÊË?ּבצּבּור ּדחּויה מת ׁשּטמאת "ויהי ּומּנין ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֻ
מּפי  למדּו ּכ - אדם" לנפׁש טמאים היּו אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאנׁשים
היּו אם ׁשני לפסח ׁשּיּדחּו הם יחידים ׁשאנׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשמּועה:
אּלא  נדחין, אינם מת טמאי ׁשהיּו צּבּור אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָטמאים,
הּדין  והּוא ּבטמאה. ּפסח ויעׂשּו מּפניהם, ּתּדחה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהּטמאה
הּטמאה. את ּדֹוחה ׁשהּוא ּכפסח, זמן לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלכל

.ÊÈ רּבת "ּכי ׁשם: ׁשּנאמר ּבּכתּובים, מפרׁש הּדבר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי
הּפסחים  ׁשחיטת על והּלוּים התקּדׁשּו, לא אׁשר ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּבּקהל

טהֹור לא ּומנּׁשה לכל מאפרים רּבת העם מרּבית ּכי ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
הּטהרּו" לא ּוזבלּון "ּכי יׂששכר ׁשּנאמר: זה הּוא ּומה . ְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

את ׁשעּבר מּפני כּכתּוב"? ּבלא הּפסח את הוסיף אכלּו -] ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ל:] "וּיּועץ חודש ׁשּנאמר: הּטמאה, מּפני הּׁשנה ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻאֹותּה

ּבחדׁש הּפסח לעׂשֹות ּבירּוׁשלים, הּקהל וכל וׂשריו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּמל
לא  הּכהנים ּכי ההיא, ּבעת לעׂשתֹו יכלּו לא ּכי ְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹֹהּׁשני,
ׁשאין  החדׁש, ּבקּדּוׁש ּבארנּו ּוכבר למּדי". ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹהתקּדׁשּו

הּטמאה. מּפני לכּתחּלה הּׁשנה את ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻמעּברין
.ÁÈ חזקּיה ׁשעּבר הּׁשנה, ּבאֹותּה ׁשם היתה אחרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָועֹוד

ראׁש להיֹות ׁשראּוי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום הּׁשנה את ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּמל
לֹו הֹודּו ולא ׁשני; אדר החדׁש אֹותֹו ועׂשה ניסן, ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹחדׁש
ּבקּדּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו זה, ּביֹום מעּברין ׁשאין - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָחכמים

"ּכי החדׁש נאמר: ּכהלכה, ׁשּלא ׁשעׂשה אּלּו דברים ּומּפני . ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ועל  עצמֹו על רחמים ּובּקׁש כּכתּוב". ּבלא הּפסח את ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹאכלּו
התּפּלל  "ּכי ׁשּנאמר: מעׂשיו, על ׁשהסּכימּו ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהחכמים
ונאמר: ּבעד"; יכּפר הּטֹוב ה' לאמר, עליהם ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹיחזקּיהּו
ׁשּנרצה  זה העם", את וּירּפא יחזקּיהּו, אל ה' ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ"וּיׁשמע

ְָָָקרּבנם.

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ב' שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
לקּדׁש‡. עׂשה, ורגליו,[לרחוץ]מצות ידיו העֹובד ּכהן ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ידיהם  את מּמּנּו . . "ורחצּו ׁשּנאמר: - יעבד ּכ ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹואחר
ׁשחרית  ורגליו ידיו קּדׁש ולא ׁשעבד וכהן רגליהם". ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹואת
ולא  - מים "ירחצּו ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב -ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּגדֹול. ּכהן ּבין הדיֹוט ּכהן ּבין ּפסּולה, ועבֹודתֹו ְְֲֵֵֵֵֶַָָָָֹֹֻימתּו";

ּפסּולה?·. ׁשעבֹודתֹו לֹוּומּנין עֹולם "חּקת ׁשּנאמר: ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֻ
מה  - עֹולם" "חּקת אֹומר: הּוא ּכהּנה ּובבגדי ְְְְְִֵֵַַַָָֻֻּולזרעֹו",
ׁשּלא  מי אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו עבֹודה מחּלל ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּמחּסר

עבֹודה. מחּלל ורגליו ידיו ְְְֲֵַַַָָָָָרחץ
אּלא ‚. ועבֹודה; עבֹודה ּכל ּבין לקּדׁש צרי הּכהן ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹאין

וכל  ּכּלֹו הּיֹום ּכל ועֹובד והֹול ּבּבקר, מקּדׁש אחת ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻּפעם
והּואהּלילה  ייׁשן,[בתנאי:]; ולא הּמקּדׁש, מן יצא ׁשּלא - ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

מים יטיל קטנים]ולא עׂשה [צרכים ואם ּדעּתֹו; יּסיח ולא , ְְְְִִִִַַַַָָָֹֹ
ּולקּדׁש. לחזר צרי מארּבעּתן, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹאחד

הּסיח „. לא אם - קּדׁש ולא ועבד וחזר הּמקּדׁש מן ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹיצא
ּכׁשרה  עבֹודתֹו אדם ּדעּתֹו, אין ּבּמקּדׁש: היה הּכלל וזה . ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשהּוא  עד טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף לעבֹודה לעזרה ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָנכנס
ֵטֹובל.

רגליו‰. את הּמס גדולים]וכן צרכים טבילה;[- טעּון , ְְְִֵֵֵֶַַָָָ
חּוץ  יצא ורגלים. ידים קּדּוׁש טעּון מים, הּמטיל ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָוכל
טעּון  ּכׁשחֹוזר, - יצא ּבחּוץ לׁשהֹות אם - העזרה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלחֹומת
ידים  קּדּוׁש טעּון ּכׁשחֹוזר, - יצא מּיד לחזר ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹטבילה;

קּדׁש ולא טבל לא ואם ּבלבד. ונכנס]ורגלים שיצא ,[אחר ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹ
ולא  רגליו, הסי ולא ּדעּתֹו, הּסיח ולא הֹואיל - ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹֹֹועבד
לחֹומת  חּוץ ידיו הֹוציא ּכׁשרה. עבֹודתֹו - מים ְְֲִִִֵֵַַָָָָהטיל

ּולקּדׁש. לחזר צרי אינֹו ְֲֲִֵֵַַָָָָֹהעזרה,
.Â לחזר צרי ואינֹו טהֹורין; והן מטּבילן, - ידיו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹנטמאּו

ׁשתּית  אֹו טמאין, אכלין ּבאכילת ּגּופֹו נטמא ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָּולקּדׁש.
ׁשמׁש הערב צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - וטבל טמאין, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמׁשקין

שיטהר] לשקיעה טבילה;[להמתין אחר ּומקּדׁש חֹוזר ,ְְִֵֵַַַָ
לא  ואם עֹובד. ּכ ואחר ורגליו, ידיו מקּדׁש - טֹובל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּכל

חּלל. לא ּדעּתֹו, הּסיח ולא הֹואיל - ְְִִִִִֵֵַַֹֹקּדׁש
.Ê ּבגדים ּבין ורגליו ידיו קּדׁש ולא טבל ׁשּלא ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּכהן

- ועבד הּכּפּורים, ּביֹום לעבֹודה עבֹודה ּובין ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָלבגדים
אינן  והּקּדּוׁשין הּטבילֹות ואֹותן הֹואיל ּכׁשרה, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָעבֹודתֹו

ּובניו" אהרן "ורחצּו ונאמר: ּובניו, ּבאהרן ּדבר ׁשוים - ְְְֱֲֲֲִֶַַַָָָָָָָָֹֹ
ראׁשֹון. קּדּוׁש ׁשהּוא מעּכב, הּכהנים ּבכל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּׁשוה

.Á ּפי על אף למחר ּולקּדׁש לחזר צרי - הּיֹום ידיו ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹקּדׁש
קּדׁש ּבלינה. נפסלֹות ׁשהּידים הּלילה, ּכל יׁשן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ּולקּדׁש לחזר צרי - הּלילה ּכל החלבים והקטיר ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹּבּלילה,

הּיֹום  לעבֹודת .ּבּיֹום ֲַַַַ
.Ëהּדׁשן לתרּומת ורגליו ידיו מעל קּדׁש האפר השלכת -] ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

הּׁשמׁש,המזבח] ׁשּתעלה קדם מקּדׁש ׁשהּוא ּפי על אף -ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ
ּבתחּלת  ׁשהרי הּיֹום, ׁשהאיר אחר ּולקּדׁש לחזר צרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאינֹו

קּדׁש. הּיֹום ֲִֵַַעבֹודת
.È,הּׁשרת מּכלי מאחד קּדׁש ואם הּכּיֹור. מּמי לקּדׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמצוה

מקּדׁשין  אינן החל ּכלי אבל ּכׁשר; זה ּבכלי הרי קּדׁש . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּבחּוץ לעזרה]ׁשרת מחוץ -]- ועבד ּבפנים, חל ּבכלי אֹו , ְְְִִִִֵַַָָֹ

ּכלי  ּבתֹו אֹו הּכּיֹור ּבתֹו מקּדׁשין ואין ּפס ּולה. ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָעבֹודתֹו
לא  מּמּנּו", ּובניו אהרן "ורחצּו ׁשּנאמר: מהן, אּלא ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשרת,

חּלל. לא - ועבד ּבתֹוכֹו קּדׁש ואם ְְְְִִִֵֵַָֹּבתֹוכֹו;
.‡È זה אין - ּבמעין אפּלּו מקוה, ּבמי ורגליו ידיו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהטּביל

ּבכלי  ׁשּירחץ עד ּכלל, מקּדׁשין,קּדּוׁש הּקדׁש ּכלי ּובכל ; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
ּבהן ׁשּיׁש של]ּבין ּכדי [כמות ּבהן ׁשאין ּבין רביעית ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

ְִִרביעית.
.·Èחּיים מים ּבין לקּדּוׁש, ּכׁשרים הּמימֹות מעיין]ּכל [מי ְְִִִִֵֵֵַַַָ

יהיּו אּלא מראיהם, יׁשּתּנה ׁשּלא ּובלבד מקוה; מי  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבין
הּנרֹוק טיט לטבילה. הּכׁשרים דליל]ּכּמים ׁשהּפרה [- ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּכל  הּכלל: זה כּיֹור. למי מׁשלים מּמּנּו, וׁשֹותה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשֹוחה
כּיֹור. למי מׁשלים מקוה, למי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַהּמׁשלים

.‚È מּכדי ּפחֹות אין ּבּכּיֹור? להיֹות צריכין מים ְְְִִִִִִֵֵַַַָָּכּמה
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ּובניו" "אהרן ׁשּנאמר: ּכהנים, ארּבעה מּמּנּו והיּולקּדׁש , ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ארּבעה. הרי עּמהן, ּופינחס ואיתמר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלעזר

.„Èׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלינה, נפסלין כּיֹור היּומי וכיצד . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ
מעלין  ּולמחר ּבמעין, אֹו מקוה ּבמי אֹותֹו מׁשּקעין ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָעֹוׂשין?

ּבּבקר. יֹום ּבכל אֹותֹו ממּלאין אֹו ְְְִֶַַָֹאֹותֹו;
.ÂËגדול]הּים מּפני [דוד היה, מקוה ׁשלמה ׁשעׂשה ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

מּמעין [תעלה]ׁשאּמה ּבתֹוכֹו עֹוברת היתה מים ׁשל ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ
הּכּיֹור, ּכמי ּבלינה נפסלין מימיו היּו לא  לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹעיטם;

הּכּיֹור. ממּלאין היּו ְְִִִֶַַָּומּמּנּו
.ÊËרגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח קּדּוׁש? מצות ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָּכיצד

וׁשֹוחה  הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהימנית,
ורגלים.ּומקּדׁש ידים ּבקּדּוׁש חֹוצץ ּבטבילה, החֹוצץ וכל ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ואין  ּכעבֹודה, ׁשהּוא מּפני יֹוׁשב, ּכׁשהּוא מקּדׁש ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָואינֹו
לׁשרת". "לעמד ׁשּנאמר: מעּמד, אּלא ְְֱֲֲֵֶֶֶַַָָָָֹֻעבֹודה

.ÊÈואינֹו ּפסּולה; ועבֹודתֹו חּלל, - יֹוׁשב והּוא העֹובד ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָוכל
היא  עׂשה מּכלל ׁשּלֹו ׁשאזהרה מּפני העֹוסק לֹוקה, ּכל וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

על  עֹומד ׁשּיהיה צרי הּמקּדׁש, מעבֹודֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבעבֹודה
ּכגֹון  - הּקרקע ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר היה ואם ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָהרצּפה;
ּפסל. - חברֹו רגלי על אֹו ּבהמה, אֹו כלים, ּגּבי  על ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשעמד
ּפסל. ּבֹו, ׁשעֹובד הּכלי ּובין ידֹו ּבין חֹוצץ ּדבר אם ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכן

.ÁÈ,ּפסל - ּבׂשמאל עבד ואם ּבימין; אּלא עבֹודה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹואין
לֹוקה  הרצּפה,ואינֹו על אחת ורגלֹו הּכלי על אחת רגלֹו . ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָ

ּכל  רֹואין: - הרצּפה על אחת ורגלֹו האבן על אחת ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹרגלֹו
- אחת רגלֹו על לעמד יכֹול האבן אֹו הּכלי יּנטל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאּלּו

ּפסּולה  עבֹודתֹו - לאו ואם ּכׁשרה; ּבימין,עבֹודתֹו קּבל . ְְְְֲֲִִִֵֵָָָָָָ
מׁשּגיחין  אין ׁשהמסּיע, ּכׁשרה; עבֹודתֹו - מסּיעּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּוׂשמאל

ָָעליו.[מקפידין]
.ËÈ ּבׁשעת עליה יעמד לא - העזרה מאבני אבן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹנתנדנדה

ּכׁשרה, עבֹודתֹו - עבד ואם ּבארץ; ׁשּתחּבר עד ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהעבֹודה,
עֹומדת  ּובמקֹומּה .הֹואיל ְִִֶֶָ

ו  ¤¤ּפרק
עֹובר ‡. מּום ּבין קבּוע מּום ּבין מּום, ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ֵֵֵֵֵֶַָָֹּכל

"אל  ׁשּנאמר: ולפנים, הּמזּבח מן לּמקּדׁש יּכנס לא -ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ונכנס  עבר ואם יּגׁש"; לא הּמזּבח ואל יבא, לא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹהּפרכת
ּפסל  - ּבּמקּדׁש עבד ואם עבד. ׁשּלא ּפי על אף לֹוקה, -ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ
"אׁשר  ׁשּנאמר: העבֹודה, על אף ולֹוקה עבֹודתֹו, ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָוחּלל

הּׁשמּועה מּפי - יקרב" לא מּום בֹו ממשה יהיה [מסורת ְְְִִִִֶַַָֹ
לעבֹודה.רבינו] יקרב ׁשּלא זֹו, ׁשאזהרה ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹלמדּו,

איׁש·. "ּכל ׁשּנאמר: ולֹוקה, ּפסל - עֹובר מּום ּבעל ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
אזהרה  ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - יקרב" לא מּום ּבֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹאׁשר
אּלא  ּבמיתה, ׁשעבדּו מּומין ּבעלי ואין עֹובר. מּום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלבעל

ּבלבד. ְְְִַַּבמלקּות
אחד‚. - ּכּלן הּמּומין ּברּיתֹו[בין]ּכל מּתחּלת ּבֹו ׁשהיּו ְְִִִִֶֶַַָָָָָֻ

עֹוברין  ׁשאינן ּבין עֹוברין ּבין ּכן, אחר ּבֹו ׁשּנֹולדּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואחד
ׁשּיעברּו. עד ּפסּול זה הרי -ֲֲֵֶֶַַָֹ

יד „. ׁשבר אֹו רגל ׁשבר ּכגֹון - קבּוע עֹובר מּום ּומּום ; ְֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ּגרב ּכגֹון לח]- החזזית[שחין והיא יּלפת, אֹו [שחין , ְְֲִִֶֶַַָָָ

ׁשּפֹוסלין מצוי] הן ּבלבד ּבּתֹורה הּכתּובין הּמּומין ולא .ְְְְִִִִֵֶַַַַָֹ
"ּכל  ׁשּנאמר: - ּבּגּוף הּנראין הּמּומין ּכל אּלא ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּבּכהנים,
ּבּתֹורה, הּכתּובים ואּלּו מקֹום. מּכל מּום", ּבֹו אׁשר ְְֲִִִֵֶַַָָָ[איׁש]

הם. ְֵָֻּדגמא
הּכהן ‰. ּפֹוסלין ׁשהן מּומין יׁש הן: מּומין מיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹׁשלׁשה

האדם  ׁשּפֹוסלין מּומין ויׁש מּלקרב, והּבהמה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמּלעבד
מּפני  אבל ּפֹוסלין, ׁשאינן מּומין ויׁש מּלעבד, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבלבד
אינֹו מהן אחד ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ׁשּכל אמרּו, העין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמראית

.עֹובד  ֵ
.Â ּבין ועבד ּובּבהמה, ּבאדם ׁשּפֹוסל מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

ּבמזיד  ּבין לֹוקה.ּבׁשֹוגג מזיד, היה ואם ּפסּולה; עבֹודתֹו - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָ
- ועבד לאדם, המיחדין הּמּומין מן מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻוכל
ּבֹו היה ואם עבֹודתֹו. חּלל לא לֹוקה, ׁשהּוא ּפי על ְֲִִִֵֶֶַַָָָֹאף
לֹוקה, אינֹו - העין מראית מּפני ׁשהם מּדברים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדבר

ּכׁשרה. ְֲֵַָָועבֹודתֹו
.Ê מּומין אבל ׁשּבּגלּוי, מּומין אּלא ּבאדם ּפֹוסל ֲִִֵֵֶֶַָָָָָָאין

טחֹול  אֹו אדם, ׁשל ּכליתֹו ׁשּנּטל ּכגֹון - הּגּוף ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָׁשּבחלל
טרפה ׁשּנעׂשה ּפי על אף - מעיו ׁשּנּקבּו אֹו שאין ׁשּלֹו, -] ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

משנה] יותר לחיות "ׁשבר בכוחו ׁשּנאמר: ּכׁשרה, עבֹודתֹו ,ְֱֲֵֶֶֶֶַָָ
ׁשּבּגלּוי. ּכל אף ּבגלּוי, אּלּו מה - יד" ׁשבר אֹו ְֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹרגל

.Á נכר ּכבן הּוא הרי - ערל הערל נכר ּבן "ּכל ׁשּנאמר: , ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ולֹוקה, עבֹודתֹו חּלל - ׁשעבד ערל לפיכ ּבׂשר ". וערל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלב

מיתה. חּיב אינֹו אבל ׁשעבר; ְֲִֵֶַַָָָָָּכזר
.Ëנׁשים נֹוׂשא ׁשהיה -]ּכהן לו להנשא ּבעברה [האסורות ֲִֵֵֵֶַָָָָֹ

רּבים ּדעת על ּדין ּבית ׁשּיּדירּוהּו עד עֹובד, אינֹו שאין - -] ִִִֵֵֵֶַַַַַַ
[- התרה זה יֹוסיף לנדר ׁשּלא הפרה, לֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי ,ְְֲִִֵֶֶֶָָֹֹ

למתים  מּטּמא היה אם וכן ּומגרׁש. ויֹורד ועֹובד, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹלחטא;
עבר  ואם יּטּמא. ׁשּלא ּדין ּבבית עליו ׁשּיקּבל עד ּפסּול, -ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
נׂשּוי  ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשּיקּבל אֹו ׁשּיּדיר קדם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹועבד

עבֹודה. חּלל לא ֲֲִֵֵַָָֹּבעברה,
.È ּכׁשרה עבֹודתֹו - חלל ונמצא ונבּדק ׁשעבד, ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכהן

להּבא  עֹובד אינֹו אבל -לׁשעבר, חּלל לא עבד, ואם . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשּבֹו חּלין אף ּתרצה", ידיו ּופעל חילֹו, ה' ּבר" ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּנאמר:

ְִֶּתרצה.
.‡È ועּקר הּגזית; ּבלׁשּכת יֹוׁשבין היּו הּגדֹול ּדין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָּבית

ּובֹודקין  הּכהּנה, את ודנין יֹוׁשבין ׁשהן הּתדיר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמעׂשיהן
ּפסּול  ׁשּנמצא ּכהן ּכל ּובמּומין. ּביחּוסין הּכהנים ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹאת
מן  ויֹוצא ׁשחֹורים, ּומתעּטף ׁשחֹורים לֹובׁש - ְְְְְִִִִִֵֵֵַּביחּוסֹו
ונכנס  לבנים, לֹובׁש - וכׁשר ׁשלם ׁשּנמצא מי וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָהעזרה;

הּכהנים. אחיו עם ְֲִִֵֶַַָֹּומׁשּמׁש
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עֹומדת  ּבאּסּורּה אּלא ּבצּבּור, הּתרה לא ּודחּויה ׁשהּטמאה , ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻ
אּלא  הּנדחה, ּדבר ּכל ּדֹוחין ואין הּדחק; מּפני עּתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהיא
עליה. לרּצֹות ציץ צריכה זה ּומּפני אפׁשר. ׁשאי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבמקֹום

.ÊË?ּבצּבּור ּדחּויה מת ׁשּטמאת "ויהי ּומּנין ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֻ
מּפי  למדּו ּכ - אדם" לנפׁש טמאים היּו אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאנׁשים
היּו אם ׁשני לפסח ׁשּיּדחּו הם יחידים ׁשאנׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשמּועה:
אּלא  נדחין, אינם מת טמאי ׁשהיּו צּבּור אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָטמאים,
הּדין  והּוא ּבטמאה. ּפסח ויעׂשּו מּפניהם, ּתּדחה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהּטמאה
הּטמאה. את ּדֹוחה ׁשהּוא ּכפסח, זמן לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלכל

.ÊÈ רּבת "ּכי ׁשם: ׁשּנאמר ּבּכתּובים, מפרׁש הּדבר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי
הּפסחים  ׁשחיטת על והּלוּים התקּדׁשּו, לא אׁשר ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּבּקהל

טהֹור לא ּומנּׁשה לכל מאפרים רּבת העם מרּבית ּכי ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
הּטהרּו" לא ּוזבלּון "ּכי יׂששכר ׁשּנאמר: זה הּוא ּומה . ְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

את ׁשעּבר מּפני כּכתּוב"? ּבלא הּפסח את הוסיף אכלּו -] ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ל:] "וּיּועץ חודש ׁשּנאמר: הּטמאה, מּפני הּׁשנה ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻאֹותּה

ּבחדׁש הּפסח לעׂשֹות ּבירּוׁשלים, הּקהל וכל וׂשריו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּמל
לא  הּכהנים ּכי ההיא, ּבעת לעׂשתֹו יכלּו לא ּכי ְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹֹהּׁשני,
ׁשאין  החדׁש, ּבקּדּוׁש ּבארנּו ּוכבר למּדי". ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹהתקּדׁשּו

הּטמאה. מּפני לכּתחּלה הּׁשנה את ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻמעּברין
.ÁÈ חזקּיה ׁשעּבר הּׁשנה, ּבאֹותּה ׁשם היתה אחרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָועֹוד

ראׁש להיֹות ׁשראּוי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום הּׁשנה את ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּמל
לֹו הֹודּו ולא ׁשני; אדר החדׁש אֹותֹו ועׂשה ניסן, ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹחדׁש
ּבקּדּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו זה, ּביֹום מעּברין ׁשאין - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָחכמים

"ּכי החדׁש נאמר: ּכהלכה, ׁשּלא ׁשעׂשה אּלּו דברים ּומּפני . ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ועל  עצמֹו על רחמים ּובּקׁש כּכתּוב". ּבלא הּפסח את ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹאכלּו
התּפּלל  "ּכי ׁשּנאמר: מעׂשיו, על ׁשהסּכימּו ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהחכמים
ונאמר: ּבעד"; יכּפר הּטֹוב ה' לאמר, עליהם ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹיחזקּיהּו
ׁשּנרצה  זה העם", את וּירּפא יחזקּיהּו, אל ה' ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ"וּיׁשמע

ְָָָקרּבנם.

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ב' שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
לקּדׁש‡. עׂשה, ורגליו,[לרחוץ]מצות ידיו העֹובד ּכהן ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ידיהם  את מּמּנּו . . "ורחצּו ׁשּנאמר: - יעבד ּכ ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹואחר
ׁשחרית  ורגליו ידיו קּדׁש ולא ׁשעבד וכהן רגליהם". ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹואת
ולא  - מים "ירחצּו ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב -ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּגדֹול. ּכהן ּבין הדיֹוט ּכהן ּבין ּפסּולה, ועבֹודתֹו ְְֲֵֵֵֵֶַָָָָֹֹֻימתּו";

ּפסּולה?·. ׁשעבֹודתֹו לֹוּומּנין עֹולם "חּקת ׁשּנאמר: ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֻ
מה  - עֹולם" "חּקת אֹומר: הּוא ּכהּנה ּובבגדי ְְְְְִֵֵַַַָָֻֻּולזרעֹו",
ׁשּלא  מי אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו עבֹודה מחּלל ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּמחּסר

עבֹודה. מחּלל ורגליו ידיו ְְְֲֵַַַָָָָָרחץ
אּלא ‚. ועבֹודה; עבֹודה ּכל ּבין לקּדׁש צרי הּכהן ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹאין

וכל  ּכּלֹו הּיֹום ּכל ועֹובד והֹול ּבּבקר, מקּדׁש אחת ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻּפעם
והּואהּלילה  ייׁשן,[בתנאי:]; ולא הּמקּדׁש, מן יצא ׁשּלא - ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

מים יטיל קטנים]ולא עׂשה [צרכים ואם ּדעּתֹו; יּסיח ולא , ְְְְִִִִַַַַָָָֹֹ
ּולקּדׁש. לחזר צרי מארּבעּתן, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹאחד

הּסיח „. לא אם - קּדׁש ולא ועבד וחזר הּמקּדׁש מן ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹיצא
ּכׁשרה  עבֹודתֹו אדם ּדעּתֹו, אין ּבּמקּדׁש: היה הּכלל וזה . ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשהּוא  עד טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף לעבֹודה לעזרה ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָנכנס
ֵטֹובל.

רגליו‰. את הּמס גדולים]וכן צרכים טבילה;[- טעּון , ְְְִֵֵֵֶַַָָָ
חּוץ  יצא ורגלים. ידים קּדּוׁש טעּון מים, הּמטיל ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָוכל
טעּון  ּכׁשחֹוזר, - יצא ּבחּוץ לׁשהֹות אם - העזרה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלחֹומת
ידים  קּדּוׁש טעּון ּכׁשחֹוזר, - יצא מּיד לחזר ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹטבילה;

קּדׁש ולא טבל לא ואם ּבלבד. ונכנס]ורגלים שיצא ,[אחר ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹ
ולא  רגליו, הסי ולא ּדעּתֹו, הּסיח ולא הֹואיל - ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹֹֹועבד
לחֹומת  חּוץ ידיו הֹוציא ּכׁשרה. עבֹודתֹו - מים ְְֲִִִֵֵַַָָָָהטיל

ּולקּדׁש. לחזר צרי אינֹו ְֲֲִֵֵַַָָָָֹהעזרה,
.Â לחזר צרי ואינֹו טהֹורין; והן מטּבילן, - ידיו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹנטמאּו

ׁשתּית  אֹו טמאין, אכלין ּבאכילת ּגּופֹו נטמא ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָּולקּדׁש.
ׁשמׁש הערב צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - וטבל טמאין, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמׁשקין

שיטהר] לשקיעה טבילה;[להמתין אחר ּומקּדׁש חֹוזר ,ְְִֵֵַַַָ
לא  ואם עֹובד. ּכ ואחר ורגליו, ידיו מקּדׁש - טֹובל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּכל

חּלל. לא ּדעּתֹו, הּסיח ולא הֹואיל - ְְִִִִִֵֵַַֹֹקּדׁש
.Ê ּבגדים ּבין ורגליו ידיו קּדׁש ולא טבל ׁשּלא ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּכהן

- ועבד הּכּפּורים, ּביֹום לעבֹודה עבֹודה ּובין ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָלבגדים
אינן  והּקּדּוׁשין הּטבילֹות ואֹותן הֹואיל ּכׁשרה, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָעבֹודתֹו

ּובניו" אהרן "ורחצּו ונאמר: ּובניו, ּבאהרן ּדבר ׁשוים - ְְְֱֲֲֲִֶַַַָָָָָָָָֹֹ
ראׁשֹון. קּדּוׁש ׁשהּוא מעּכב, הּכהנים ּבכל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּׁשוה

.Á ּפי על אף למחר ּולקּדׁש לחזר צרי - הּיֹום ידיו ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹקּדׁש
קּדׁש ּבלינה. נפסלֹות ׁשהּידים הּלילה, ּכל יׁשן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ּולקּדׁש לחזר צרי - הּלילה ּכל החלבים והקטיר ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹּבּלילה,

הּיֹום  לעבֹודת .ּבּיֹום ֲַַַַ
.Ëהּדׁשן לתרּומת ורגליו ידיו מעל קּדׁש האפר השלכת -] ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

הּׁשמׁש,המזבח] ׁשּתעלה קדם מקּדׁש ׁשהּוא ּפי על אף -ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ
ּבתחּלת  ׁשהרי הּיֹום, ׁשהאיר אחר ּולקּדׁש לחזר צרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאינֹו

קּדׁש. הּיֹום ֲִֵַַעבֹודת
.È,הּׁשרת מּכלי מאחד קּדׁש ואם הּכּיֹור. מּמי לקּדׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמצוה

מקּדׁשין  אינן החל ּכלי אבל ּכׁשר; זה ּבכלי הרי קּדׁש . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּבחּוץ לעזרה]ׁשרת מחוץ -]- ועבד ּבפנים, חל ּבכלי אֹו , ְְְִִִִֵַַָָֹ

ּכלי  ּבתֹו אֹו הּכּיֹור ּבתֹו מקּדׁשין ואין ּפס ּולה. ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָעבֹודתֹו
לא  מּמּנּו", ּובניו אהרן "ורחצּו ׁשּנאמר: מהן, אּלא ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשרת,

חּלל. לא - ועבד ּבתֹוכֹו קּדׁש ואם ְְְְִִִֵֵַָֹּבתֹוכֹו;
.‡È זה אין - ּבמעין אפּלּו מקוה, ּבמי ורגליו ידיו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהטּביל

ּבכלי  ׁשּירחץ עד ּכלל, מקּדׁשין,קּדּוׁש הּקדׁש ּכלי ּובכל ; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
ּבהן ׁשּיׁש של]ּבין ּכדי [כמות ּבהן ׁשאין ּבין רביעית ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

ְִִרביעית.
.·Èחּיים מים ּבין לקּדּוׁש, ּכׁשרים הּמימֹות מעיין]ּכל [מי ְְִִִִֵֵֵַַַָ

יהיּו אּלא מראיהם, יׁשּתּנה ׁשּלא ּובלבד מקוה; מי  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבין
הּנרֹוק טיט לטבילה. הּכׁשרים דליל]ּכּמים ׁשהּפרה [- ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּכל  הּכלל: זה כּיֹור. למי מׁשלים מּמּנּו, וׁשֹותה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשֹוחה
כּיֹור. למי מׁשלים מקוה, למי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַהּמׁשלים

.‚È מּכדי ּפחֹות אין ּבּכּיֹור? להיֹות צריכין מים ְְְִִִִִִֵֵַַַָָּכּמה
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ּובניו" "אהרן ׁשּנאמר: ּכהנים, ארּבעה מּמּנּו והיּולקּדׁש , ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ארּבעה. הרי עּמהן, ּופינחס ואיתמר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלעזר

.„Èׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלינה, נפסלין כּיֹור היּומי וכיצד . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ
מעלין  ּולמחר ּבמעין, אֹו מקוה ּבמי אֹותֹו מׁשּקעין ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָעֹוׂשין?

ּבּבקר. יֹום ּבכל אֹותֹו ממּלאין אֹו ְְְִֶַַָֹאֹותֹו;
.ÂËגדול]הּים מּפני [דוד היה, מקוה ׁשלמה ׁשעׂשה ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

מּמעין [תעלה]ׁשאּמה ּבתֹוכֹו עֹוברת היתה מים ׁשל ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ
הּכּיֹור, ּכמי ּבלינה נפסלין מימיו היּו לא  לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹעיטם;

הּכּיֹור. ממּלאין היּו ְְִִִֶַַָּומּמּנּו
.ÊËרגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח קּדּוׁש? מצות ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָּכיצד

וׁשֹוחה  הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהימנית,
ורגלים.ּומקּדׁש ידים ּבקּדּוׁש חֹוצץ ּבטבילה, החֹוצץ וכל ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ואין  ּכעבֹודה, ׁשהּוא מּפני יֹוׁשב, ּכׁשהּוא מקּדׁש ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָואינֹו
לׁשרת". "לעמד ׁשּנאמר: מעּמד, אּלא ְְֱֲֲֵֶֶֶַַָָָָֹֻעבֹודה

.ÊÈואינֹו ּפסּולה; ועבֹודתֹו חּלל, - יֹוׁשב והּוא העֹובד ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָוכל
היא  עׂשה מּכלל ׁשּלֹו ׁשאזהרה מּפני העֹוסק לֹוקה, ּכל וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

על  עֹומד ׁשּיהיה צרי הּמקּדׁש, מעבֹודֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבעבֹודה
ּכגֹון  - הּקרקע ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר היה ואם ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָהרצּפה;
ּפסל. - חברֹו רגלי על אֹו ּבהמה, אֹו כלים, ּגּבי  על ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשעמד
ּפסל. ּבֹו, ׁשעֹובד הּכלי ּובין ידֹו ּבין חֹוצץ ּדבר אם ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכן

.ÁÈ,ּפסל - ּבׂשמאל עבד ואם ּבימין; אּלא עבֹודה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹואין
לֹוקה  הרצּפה,ואינֹו על אחת ורגלֹו הּכלי על אחת רגלֹו . ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָ

ּכל  רֹואין: - הרצּפה על אחת ורגלֹו האבן על אחת ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹרגלֹו
- אחת רגלֹו על לעמד יכֹול האבן אֹו הּכלי יּנטל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאּלּו

ּפסּולה  עבֹודתֹו - לאו ואם ּכׁשרה; ּבימין,עבֹודתֹו קּבל . ְְְְֲֲִִִֵֵָָָָָָ
מׁשּגיחין  אין ׁשהמסּיע, ּכׁשרה; עבֹודתֹו - מסּיעּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּוׂשמאל

ָָעליו.[מקפידין]
.ËÈ ּבׁשעת עליה יעמד לא - העזרה מאבני אבן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹנתנדנדה

ּכׁשרה, עבֹודתֹו - עבד ואם ּבארץ; ׁשּתחּבר עד ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהעבֹודה,
עֹומדת  ּובמקֹומּה .הֹואיל ְִִֶֶָ

ו  ¤¤ּפרק
עֹובר ‡. מּום ּבין קבּוע מּום ּבין מּום, ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ֵֵֵֵֵֶַָָֹּכל

"אל  ׁשּנאמר: ולפנים, הּמזּבח מן לּמקּדׁש יּכנס לא -ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ונכנס  עבר ואם יּגׁש"; לא הּמזּבח ואל יבא, לא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹהּפרכת
ּפסל  - ּבּמקּדׁש עבד ואם עבד. ׁשּלא ּפי על אף לֹוקה, -ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ
"אׁשר  ׁשּנאמר: העבֹודה, על אף ולֹוקה עבֹודתֹו, ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָוחּלל

הּׁשמּועה מּפי - יקרב" לא מּום בֹו ממשה יהיה [מסורת ְְְִִִִֶַַָֹ
לעבֹודה.רבינו] יקרב ׁשּלא זֹו, ׁשאזהרה ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹלמדּו,

איׁש·. "ּכל ׁשּנאמר: ולֹוקה, ּפסל - עֹובר מּום ּבעל ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
אזהרה  ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - יקרב" לא מּום ּבֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹאׁשר
אּלא  ּבמיתה, ׁשעבדּו מּומין ּבעלי ואין עֹובר. מּום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלבעל

ּבלבד. ְְְִַַּבמלקּות
אחד‚. - ּכּלן הּמּומין ּברּיתֹו[בין]ּכל מּתחּלת ּבֹו ׁשהיּו ְְִִִִֶֶַַָָָָָֻ

עֹוברין  ׁשאינן ּבין עֹוברין ּבין ּכן, אחר ּבֹו ׁשּנֹולדּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואחד
ׁשּיעברּו. עד ּפסּול זה הרי -ֲֲֵֶֶַַָֹ

יד „. ׁשבר אֹו רגל ׁשבר ּכגֹון - קבּוע עֹובר מּום ּומּום ; ְֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ּגרב ּכגֹון לח]- החזזית[שחין והיא יּלפת, אֹו [שחין , ְְֲִִֶֶַַָָָ

ׁשּפֹוסלין מצוי] הן ּבלבד ּבּתֹורה הּכתּובין הּמּומין ולא .ְְְְִִִִֵֶַַַַָֹ
"ּכל  ׁשּנאמר: - ּבּגּוף הּנראין הּמּומין ּכל אּלא ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּבּכהנים,
ּבּתֹורה, הּכתּובים ואּלּו מקֹום. מּכל מּום", ּבֹו אׁשר ְְֲִִִֵֶַַָָָ[איׁש]

הם. ְֵָֻּדגמא
הּכהן ‰. ּפֹוסלין ׁשהן מּומין יׁש הן: מּומין מיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹׁשלׁשה

האדם  ׁשּפֹוסלין מּומין ויׁש מּלקרב, והּבהמה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמּלעבד
מּפני  אבל ּפֹוסלין, ׁשאינן מּומין ויׁש מּלעבד, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבלבד
אינֹו מהן אחד ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ׁשּכל אמרּו, העין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמראית

.עֹובד  ֵ
.Â ּבין ועבד ּובּבהמה, ּבאדם ׁשּפֹוסל מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

ּבמזיד  ּבין לֹוקה.ּבׁשֹוגג מזיד, היה ואם ּפסּולה; עבֹודתֹו - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָ
- ועבד לאדם, המיחדין הּמּומין מן מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻוכל
ּבֹו היה ואם עבֹודתֹו. חּלל לא לֹוקה, ׁשהּוא ּפי על ְֲִִִֵֶֶַַָָָֹאף
לֹוקה, אינֹו - העין מראית מּפני ׁשהם מּדברים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדבר

ּכׁשרה. ְֲֵַָָועבֹודתֹו
.Ê מּומין אבל ׁשּבּגלּוי, מּומין אּלא ּבאדם ּפֹוסל ֲִִֵֵֶֶַָָָָָָאין

טחֹול  אֹו אדם, ׁשל ּכליתֹו ׁשּנּטל ּכגֹון - הּגּוף ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָׁשּבחלל
טרפה ׁשּנעׂשה ּפי על אף - מעיו ׁשּנּקבּו אֹו שאין ׁשּלֹו, -] ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

משנה] יותר לחיות "ׁשבר בכוחו ׁשּנאמר: ּכׁשרה, עבֹודתֹו ,ְֱֲֵֶֶֶֶַָָ
ׁשּבּגלּוי. ּכל אף ּבגלּוי, אּלּו מה - יד" ׁשבר אֹו ְֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹרגל

.Á נכר ּכבן הּוא הרי - ערל הערל נכר ּבן "ּכל ׁשּנאמר: , ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ולֹוקה, עבֹודתֹו חּלל - ׁשעבד ערל לפיכ ּבׂשר ". וערל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלב

מיתה. חּיב אינֹו אבל ׁשעבר; ְֲִֵֶַַָָָָָּכזר
.Ëנׁשים נֹוׂשא ׁשהיה -]ּכהן לו להנשא ּבעברה [האסורות ֲִֵֵֵֶַָָָָֹ

רּבים ּדעת על ּדין ּבית ׁשּיּדירּוהּו עד עֹובד, אינֹו שאין - -] ִִִֵֵֵֶַַַַַַ
[- התרה זה יֹוסיף לנדר ׁשּלא הפרה, לֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי ,ְְֲִִֵֶֶֶָָֹֹ

למתים  מּטּמא היה אם וכן ּומגרׁש. ויֹורד ועֹובד, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹלחטא;
עבר  ואם יּטּמא. ׁשּלא ּדין ּבבית עליו ׁשּיקּבל עד ּפסּול, -ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
נׂשּוי  ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשּיקּבל אֹו ׁשּיּדיר קדם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹועבד

עבֹודה. חּלל לא ֲֲִֵֵַָָֹּבעברה,
.È ּכׁשרה עבֹודתֹו - חלל ונמצא ונבּדק ׁשעבד, ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכהן

להּבא  עֹובד אינֹו אבל -לׁשעבר, חּלל לא עבד, ואם . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשּבֹו חּלין אף ּתרצה", ידיו ּופעל חילֹו, ה' ּבר" ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּנאמר:

ְִֶּתרצה.
.‡È ועּקר הּגזית; ּבלׁשּכת יֹוׁשבין היּו הּגדֹול ּדין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָּבית

ּובֹודקין  הּכהּנה, את ודנין יֹוׁשבין ׁשהן הּתדיר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמעׂשיהן
ּפסּול  ׁשּנמצא ּכהן ּכל ּובמּומין. ּביחּוסין הּכהנים ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹאת
מן  ויֹוצא ׁשחֹורים, ּומתעּטף ׁשחֹורים לֹובׁש - ְְְְְִִִִִֵֵֵַּביחּוסֹו
ונכנס  לבנים, לֹובׁש - וכׁשר ׁשלם ׁשּנמצא מי וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָהעזרה;

הּכהנים. אחיו עם ְֲִִֵֶַַָֹּומׁשּמׁש
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.·È יֹוׁשב - מּום ּבֹו ונמצא ּביחּוסֹו, ּכׁשר ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶָָָמי
עצים מתּלע העצים, מתולעים]ּבלׁשּכת בודקם -] ְְְִִִֵֵֵַַַָ

ואֹוכל לּמערכה  ׁשּלֹו, אב בית אנׁשי עם ּבּקדׁשים וחֹולק ; ְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּקדׁשים  ּומן הּקדׁשים מּקדׁשי אלהיו "לחם ׁשּנאמר: -ְֱֱֳֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ֵֹיאכל".

ז  ¤¤ּפרק
חמּׁשים ‡. - ּובּבהמה ּבאדם הּפֹוסלים הּמּומין וזה ּכל ; ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

פרטן. ְָָהּוא
ּכדי ·. אזנֹו סחּוס ׁשּנפּגם מי (א) הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחמּׁשה

לסחּוס [תחדור]ׁשּתחּגר הּמּקף העֹור אבל ּבּפגם; הּצּפרן ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
נסּדק. ּבין נפּגם ּבין ׁשּנּקב ּבין מּום, ּבֹו אין - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהאזן

ׁשהּוא‚. ּבכל אזנֹו סחּוס ׁשּנסּדק מי על [פסול](ב) אף , ְְְְִִֶֶַַַָָ
חסר ׁשּלא נקב [מהסחוס]ּפי אזנֹו סחּוס ׁשּנּקב מי (ג) . ְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ

קטניות]ּככרׁשינה מין של נקב [כגרגיר ּבין עגל נקב ּבין , ְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
מצטרף אם - של-]אר מּום.[לגודל זה הרי לכרׁשינה, ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ

אזנֹו, ׁשּיבׁשה מי דם.[עד](ד) ּתֹוציא ולא ׁשּתּנקב ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
לׁשּתים ּכפּולה אזנֹו ׁשהיתה מי אוזן](ה) בתוך אפּלּו[אוזן , ְְְְֲִִִִֶַָָָָ

ׁשּיהיּו ּובלבד - ּוכפּולֹות נֹוטֹות להיֹותן אזניו ׁשּדר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָהּגדי
סחּוסין ׁשני סחּוס [פסול]לּה אּלא לּה היה לא אם אבל ; ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹ

ּכׁשר. - ׁשּנכּפל אחד ּכגּוף הּוא והרי ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאחד,
ּבריס„. ׁשּנּקב [עפעף]ׁשלׁשה מי (א) הן: ואּלּו עין, ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ׁשהּוא ּבכל עיניו מריסי מעט]ריס ריס [- ׁשּנסּדק מי (ב) . ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
עיניו  מריסי ריס ׁשּנפּגם מי (ג) ׁשהּוא. ּבכל עיניו ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָמריסי
האמּור  "חרּוץ" ּבכלל אּלּו, מּומין ּוׁשלׁשה ׁשהּוא. ְְְִִֵֶַָָָָָֹּבכל

ַָּבּתֹורה.
מעיניו ‰. ּבאחת ּבין העּור, (א) הן: ואּלּו ּבעין, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָׁשמֹונה

ּבׁשּתיהן  ּבאחת ּבין אֹו עיניו, ּבׁשּתי רֹואה ׁשאינֹו מי (ב) . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשּירדּו מחמת - ּכלל ׁשּנּוי ּבהן נראה ׁשאין ּפי על אף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהן,

קבּועין בקביעות]מים ראֹותיו[- -ּכנגד ראייתו [=מקור ְְְִִֶֶַָ
לעיוורון] מהן וגורם ּבאחת אֹו ּבעיניו רֹואה ׁשאינֹו מי (ג) .ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

קבּועים סנורים ּבּה ׁשהיה מחמת ּברּורה, שלא ראּיה -] ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
יום] שמונים ּפי ראה על אף ענב, ּכמֹו ׁשּבעינֹו מי (ד) .ְְִִֵֵֶַַָ

ׁשחּפה  עד ּבעינֹו, יתר ּבׂשר ׁשּיצא מי (ה) רֹואה. ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
עין  ׁשל הּלבן ׁשּנמׁש מי (ו) עין. ׁשל הּׁשחֹור מן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹמעט

ּבּל מערב הּׁשחֹור ׁשּנמצא עד ּבּׁשחֹור, מעט מּמּנּו בן ונכנס ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
מן  יצא אם אבל ּבּתֹורה; האמּור "ּתבּלּול" הּוא וזה -ְְֲִִֶַַָָָָָָ
מי  (ז) ּבּלבן. מּומין ׁשאין מּום, אינֹו - הּלבן לתֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹֹהּׁשחֹור
האמּור  "ּדק" הּוא וזה הּׁשחֹור, ּבתֹו לבנה נקּדה ְְְְְְֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיתה
לא  אם אבל הּׁשחֹור; ּגּבי על צפה ׁשּתהיה והּוא - ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּתֹורה
וכן  מּום. אינֹו - ּבּׁשחֹור מׁשּקעת ׁשהיתה אֹו צפה, ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֻהיתה
אינֹו - צפה אפּלּו הּלבן, ּבתֹו ׁשחרה נקּדה היתה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹֹֻאם
ׁשֹוקעת  ׁשחֹורה נקּדה ׁשּתהיה (ח) ּבּלבן. מּומין ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻמּום,
- צפה היתה אם אבל "ּדק"; נקרא זה אף הּׁשחֹור, ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּבתֹו

מּום. אינֹו ּבּׁשחֹור, ׁשחֹורה והיא ְְְִִֵַָהֹואיל

.Âאפּלּו חטמֹו, ׁשּנּקב מי (א) הן: ואּלּו ּבחטם, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשלׁשה
חטמֹו ׁשּנפּגם מי (ג) חטמֹו. ׁשּנסּדק מי (ב) אחד. .מּצד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ

.Ê אחת אפּלּו ׂשפתֹו, ׁשּנּקבה מי (א) הן: ואּלּו ּבּפה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּׁשה
- ׂשפתֹו ׁשּנסּדקה מי (ג) ׂשפתֹו. ׁשּנפּגמה מי (ב) ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָמהן.

מּזר ׁשּתּסדק שלה]והּוא מה'זר' עד [מתחילתה; ׁשּלּה ְִִֵֵֶֶַָָ
עֹודף  הּתחּתֹון לחיֹו ׁשעצם מי (ד) ראׁשים. לׁשני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּתחלק

ּבלּום[בולט] ׁשּפיו מי (ה) ׁשהּוא. ּכל העליֹון [נפוח]על ְִִֶֶֶַָָָ
ּוברּיתֹו ּגּופֹו מלידה]מחמת מחמת [- נבלם אם אבל ; ְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָ

לׁשֹונֹו ׁשל המדּבר רב ׁשּנּטל מי (ו) מּום. אינֹו [חלק הרּוח, ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ
שמתנועע] .הלשון

.Á הּזרע ּבאברי עׂשר ׁשּנמעׁשנים מי (א) הן: ואּלּו , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
נכּתת[המילה]הּגיד אֹו (ב) נּתק.[נכתש]ׁשּלֹו. אֹו (ג) . ְִִִֶַַַ

מהן. אחת אֹו ׁשּלֹו, הּביצים ׁשּנמעכּו מי (ה) נכרת. אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַ(ד)

מהן. אחת אֹו נּתקּו, אֹו (ז) מהן. אחת אֹו נכּתתּו, אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַ(ו)
ּביצה  אּלא לֹו ׁשאין מי (ט) מהן. אחת אֹו נכרתּו, אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ(ח)
ביציו  ׁשּׁשּתי מי (י) כיסין. ׁשני לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאחת,

הּטמטּום (יא) אחד. ונקבה]ּבכיס זכר סימן בו ניכר .[שאין ְְִֶַָֻ
האנּדרֹוגינֹוס יחד](יב) ונקבה זכר סימני בו .[יש ְְִַָ

.Ë ּוברגלים ּבּידים הּפּסחׁשּׁשה (א) הן: ואּלּו .[צולע], ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
ירכֹו ׁשּנׁשמטה מי מחברתה](ב) "ׂשרּוע"[וגדולה והּוא , ְְְְִִֵֶַָָ

ּגבֹוהה מּירכֹותיו ׁשאחת מי (ג) ּבּתֹורה. [במקום האמּור ְְִִֶַַַַָָָָָ
ׁשּיהיה חיבורה] והּוא - ידֹו עצם ׁשּנׁשּבר מי (ד) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָמחברּתּה.

אף  נּכר; ׁשּיהיה והּוא - רגלֹו עצם ׁשּנׁשּבר מי (ה) ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָנּכר.
זה  הרי - ּכׁשּיהּל נּכר אם ּכׁשּיעמד, נּכר ׁשאינֹו ּפי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעל

מבּלמֹות ׁשרגליו מי (ו) עצמן [נפוחות]מּום. מחמת ְְְֲִֵֶַַַָָָֻ
מלידה]ּוברּיתן הרּוח,[- מחמת מבּלמֹות היּו אם אבל ; ְְֲֲִִֵַַָָָָָָֻ

מּום. ֵאינֹו
.Èׁשּיׁש מי (א) הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל להיֹות ראּויין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָארּבעה

ּגרב שחין]ּבֹו ׁשהּוא[מין ּכל הּוא [מעט]יבׁש וזה - ְֵֶֶָָָָ
ּבּה ׁשּיׁש יּבלת ּבֹו ׁשּיׁש מי (ב) ּבּתֹורה. האמּור ִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָה"ּגרב"
ּבֹו ׁשּיׁש מי (ג) ּבּתֹורה. האמּורה "יּבלת" היא וזֹו - ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעצם

הּמצרית במצרים]חזזית שהיה והיא [שחין ׁשהיא, ּכל ְְֲִִִִִֶַָָ
ּבּתֹורה. האמּורה "יּלפת" היא וזֹו - ּוכעּורה קׁשה ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָחזזית

.‡È מּום זה הרי חרץ, ּבֹו ׁשּנחרץ ׁשּבּגלּוי עצם ּכל -(ד) ֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּבכלל  הּצלעים ואין ּבּתֹורה. האמּור "חרּוץ" ּבכלל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָוהּוא

ׁשּבּגלּוי. ֲֶַָָעצמֹות
.·È הּזקן (א) הן: ואּלּו מּומין, ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְִֵֵֵֵַָָָֹועֹוד

ׁשהּוא  חֹולה (ב) עֹומד. ּכׁשהּוא ורֹועד רֹותת להיֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַׁשהּגיע
ּכחֹו וכׁשלֹון חליֹו מּפני הּטרפהרֹועד אבל מום . [שבגלל ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָֹ

משנה] יותר לחיות בכוחו ּופסּול אין ּבאדם ּכׁשר -ֵָָָָָ
יֹוצא וכן ניתוח ּדפן[מ]ּבּבהמה; - ּכׁשר קיסרי][הרחם, ְְֵֵֵֵֶַָָֹ

ּבּבהמה. ּופסּול ְֵַָָָָָּבאדם
.‚È ּכל וׁשף רֹוחץ - ּבזעתֹו מזהם ׁשהּוא וכהן המזהם. ְְְְְֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹ(ג)

ּפלּפל  ּבפיו נֹותן - רע ּפיו ריח היה ועֹובד. ּבבׂשם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבׂשרֹו
אֹו זעתֹו, ּבזהּום עבד ואם ועֹובד. ּבהן, וכּיֹוצא זנּגביל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹו
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הּמּומין  ּבעלי אּלּו ּכׁשאר עבֹודתֹו, חּלל זה הרי - ּפיו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּבזהּום
.ּכּלם  ָֻ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ג' רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
פרטן.‡. הּוא וזה ּתׁשעים; - ּבאדם המיחדין הּמּומין ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֻּכל

ׁשֹוקע  קדקדֹו ׁשאמצע מי (א) הן: ואּלּו ּבראׁש, ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשמֹונה
עֹולה  קדקדֹו ׁשאמצע מי (ב) ּבידֹו. ׁשּדחקֹו ּכמי ְְְְְְֳִִֶֶֶֶַַָָָָלמּטה

ׁשּפאת מי (ג) ּביצה. ּכמֹו ּכנגד [קצה]למעלה יֹוצא ראׁשֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מּקבת ּכמֹו מאחֹוריו [פטיש]ּפניו יֹוצא ׁשראׁשֹו מי (ד) . ְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹ

עד  ּומּכאן, מּכאן ויֹוצא רחב ׁשראׁשֹו מי (ה) ערּפֹו. ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּכנגד
ׁשּלֹו. העלין על הּלפת ראׁש ּכמֹו צּוארֹו על ראׁשֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּתמצא
ּבֹו יׁש ואם עּקר; ּכל ׂשער ראׁשֹו ּבכל ׁשאין הּקרח ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ(ו)

ּכׁשר.[שורה]ׁשיטה לאזן, מאזן מאחֹוריו מּקפת ׂשער ׁשל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻ
ּוׁשאר  ּבלבד, מּלפניו לאזן מאזן מּקיף הּׂשער ׁשהיה מי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ(ז)
מּקיף  הּׂשער ׁשהיה מי (ח) ּפסּול. הּוא הרי - קרח ֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹהראׁש
ׂשער  ׁשם ואין ּומאחריו, מּלפניו סביב הראׁש ּכל ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹאת

ּופסּול. קרח זה אף - ְֵֵֶֶַַַָָּבאמצע
הרּבה,·. ׁשֹוקע ׁשּצּוארֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּצּואר, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשנים

מי  (ב) ּכתפיו. על מּנח הּוא ּכאּלּו ראׁשֹו ׁשּנמצא ְְְִִִֵֶַַָָָֹֻעד
ּכתפיו  מּבין ּכׁשמּוט ׁשּיראה עד הרּבה, אר .ׁשּצּוארֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

קטּנֹות ‚. אזניו ׁשּׁשּתי מי (א) הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹארּבעה
מי  (ג) לספֹוג. ּדֹומֹות נפּוחֹות, אזניו ׁשּׁשּתי מי (ב) ְְְְְִִִֵֵֶַָָהרּבה.
מׁשּנה  מאזניו ׁשאחת מי (ד) למּטה. מדלּדלֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻׁשאזניו

ּבמראה  .מחברּתּה ְְְֲֵֶֶַָ
ּבּגבינים„. לֹו[בגבות]חמּׁשה ׁשאין מי (א) הן: ואּלּו , ְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

מי  (ב) ּבּתֹורה. האמּור "ּגּבן" הּוא וזה ּבגביניו, ְְִִִִֵֵֶַָָָָָׂשער
ׁשֹוכבין עפעפיו]ׁשּגביניו עד לֹו[ומגיעין ׁשּיׁש מי (ג) . ְְִִִֵֶֶָ

אחד. ּגבין אּלא לֹו ׁשאין מי (ד) ׁשנים. על יתר ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּגבינין
זה  ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין מחברֹו, מׁשּנה מּגביניו ׁשאחד מי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֻ(ה)
וׂשער  ׁשחֹור אחד ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין קצר, זה ׁשל ּוׂשערֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאר
זה  הרי ׁשּנּוי, ׁשניהם ּבין ויׁש הֹואיל - אדם אֹו לבן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹהּׁשני

ָּפסּול.
ׂשער ‰. לֹו ׁשאין מי (א) הן: ואּלּו העין, ּבריס ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָארּבעה

עיניו  ּבריסי מעּבה ּכלל מרּבה עיניו ריסי ׁשּׂשער מי (ב) . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻ
ריס הרּבה  מּׂשער מׁשּנה עיניו מריסי אחד ׁשּׂשער מי (ג) . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ

והּׁשני  נֹוׁשר אחד אֹו לבן, ואחד ׁשחר ׁשאחד ּכגֹון ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחר,
הרּבה  נפּתחֹות ואין מעט, סגּורֹות ׁשעפעּפיו מי (ד) ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻמעּבה.

האדם. ּכל ְִָָָָָּכׁשאר
.Â עיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי (א) הן: ואּלּו ּבעינים, עׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָאחד

מּפּדחּתֹו קרֹובֹות להן, הראּוי הּמקֹום מן מצחו]למעלה -]. ְְְְִִֶַַַַָָָָָ
מי  (ג) להן. הראּוי מּמקֹום למּטה עיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ(ב)
ּכׁשאר  מעט ּבאר נמׁשכֹות ואין עגּלֹות, עיניו ׁשּתי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשהיּו
עיני  ּכמֹו יֹוצאֹות והן מּוזרֹות, ׁשעיניו מי (ד) ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָהעינים.
הרּבה. ּכעס ׁשּכֹועס ּבעת מסּתּכל ׁשהּוא ּוכמי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּנמר,
ׁשעיניו  מי (ו) עגל. ּכׁשל הרּבה ּגדֹולֹות ׁשעיניו מי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ(ה)

מי  (ח) ּתמיד. זֹולפֹות ׁשּדמעיו מי (ז) אּוז. ּכׁשל ְְְְִִִֶֶַַָָָָקטּנֹות
מּזנב  אֹו החטם, מּכנגד עיניו מראׁש נמׁשכת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלחלּוחית

צדעיו מּכנגד עיניו [הרקות]עיניו ריסי ׁשּמקּבץ מי (ט) . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
רֹוצה  ׁשהּוא ּבׁשעה אֹו אֹור, ׁשרֹואה ּבׁשעה מעט ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָועֹוצמן
ׁשרֹואה  עד מערּבבת, עינֹו ׁשראּית מי (י) ּבראּיה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻלדקּדק

ּכאחת  העלּיה ואת החדר ׁשּידּבר את ּבעת זה ּדבר ויּודע ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מי  (יא) אחר. ּבאיׁש מסּתּכל הּוא ּכאּלּו ונראה חברֹו, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַעם
ּבמראה, ּבין ּבמקֹומּה ּבין מחברּתּה, מׁשּנה מעיניו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאחת

ּפתּוכה ואחת ׁשחֹורה אחת ׁשהיתה מעורב]ּכגֹון אֹו[צבע , ְְְְְֶַַַַָָָָ
ׁשּנּוי  ׁשּתיהן ּבין ויׁש הֹואיל - ּגדֹולה ואחת קטּנה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָאחת

ּפסּול. מקֹום, ִָָָמּכל
.Êׁשעּקר מי (א) הן: ואּלּו ּבחטם, ראש]ׁשּׁשה חטמֹו[- ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּכאחת עיניו ׁשּתי ּכֹוחל ׁשאינֹו ּפי על אף למרות ׁשֹוקע, -] ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
החוטם] מפני אחת במשיכה במכחול עיניו צובע -שאינו

חטמֹו ׁשאמצע מי (ב) ּבּתֹורה. האמּור "חרּום" הּוא ְְְִֶֶֶַַָָָָָוזה
מי  (ד) למּטה. נֹוטף חטמֹו ׁשעקץ מי (ג) למעלה. ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּבֹולט
מאבריו. ּגדֹול ׁשחטמֹו מי (ה) אחד. לצד עקם ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשחטמֹו
אֹותֹו? מׁשערין וכיצד מאבריו. קטן ׁשחטמֹו מי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ(ו)
קטן  אֹו מּמּנה ּגדֹול חטמֹו היה אם ידֹו: ׁשל קטּנה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָּבאצּבע

מּום. זה הרי ֲִֵֶֶָמּמּנה,
.Á העליֹונה ׁשּׂשפתֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּׂשפתים, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה

הּתחּתֹונה [בולטת]עֹודפת ׁשּׂשפתֹו מי (ב) הּתחּתֹונה. על ְְְִֶֶֶַַַַַָָָ
מּפיו. יֹורד ורירֹו רפּוי ׁשּפיו מי (ג) העליֹונה. על ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָעֹודפת

.Ëצבה ׁשּכרׂשֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּבטן, .[בולטת]ׁשלׁשה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
מי  (ג) אדם. ּבני ּכׁשאר ׁשֹוקע ואינֹו יֹוצא, ׁשּטּבּורֹו מי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ(ב)

האּׁשה. ּכדּדי ּבטנֹו על ׁשֹוכבין ְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּדּדיו
.È עקּומה ׁשּׁשדרתֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּגב, מי ׁשלׁשה (ב) . ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ

נכנסה  אֹו לחּוץ, ׁשּבלטה ּבין מּׁשדרתֹו, חליה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻׁשּיצאת
מי  (ג) חטֹורת. ּבעל הּוא וזה - לּצדדין נטתה אֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָלפנים,
זזה  ׁשּלא ּפי על אף - ּכחטֹורת ונעׂשה ּבגּבֹו ּבׂשר ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּתפח

מּום. זה הרי מּמקֹומּה, ְְֲִֵֶָָֻחליה
.‡È יתרה אצּבע לֹו ׁשּיׁש מי (א) הן: ואּלּו ּבּידים, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּׁשה

הּיתרה, את חת ואם וׁשׁש. ׁשׁש היּו אפּלּו ידיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבאצּבעֹות
ּפסּול  חתכּה, אפּלּו - עצם ּבּה היה ואם מי ּכׁשר; (ב) . ְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָ

קלּוטֹות  ידיו אצּבעֹות ׁשּׁשּתי מי (ג) מּידֹו. אצּבע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחסר
אחת] כאצבע חתכן [מחוברות ואם הּפרק; מן למּטה ְְֲִִֶֶַַַָָָעד

ּבפרק  אמרּו? ּפרק ּבאיזה ּכׁשר. - הּפרק עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָוהפריׁשן
זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי (ד) הּיד. לכף הּסמּו ְְְְִִֶֶַַַָָָָֻראׁשֹון

ׁשּפּקה מי (ה) זֹו. ּגּבי אצ על נוספת][כעין יֹוצאת בע ִִֵֵֶַַָ
ׁשֹולט  היה ואם ימינֹו; יד אּטר ׁשהּוא מי (ו) ְְִִִִִֵֵֶַָָָמּגּודלֹו.

ּכׁשר. ידיו, ְִֵֵָָָּבׁשּתי
.·È הּביצים ׁשּכיס מי (א) הן : ואּלּו הּזרע, ּבאברי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָארּבעה

לארּכּבֹותיו ׁשּמּגיע עד ואר ׁשהּגיד [ברכיו]ּגדֹול מי (ב) . ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ
המילה] מי [איבר (ג) לארּכּבֹותיו. ׁשּמּגיע עד אר ְְִִֶֶַַַַָָֹֻׁשּלֹו

ׁשהרּוח  מי (ד) ּביצים. ׁשל ּכיס והּוא אׁשכיו, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּנמרחּו
ּבּתֹורה. האמּור "אׁש "מרֹוח והּוא - ְְֲֶַַַָָָָָָּבאׁשכיו

.‚È מי (א) הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּׁשֹוקים עׂשר ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָחמּׁשה
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.·È יֹוׁשב - מּום ּבֹו ונמצא ּביחּוסֹו, ּכׁשר ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶָָָמי
עצים מתּלע העצים, מתולעים]ּבלׁשּכת בודקם -] ְְְִִִֵֵֵַַַָ

ואֹוכל לּמערכה  ׁשּלֹו, אב בית אנׁשי עם ּבּקדׁשים וחֹולק ; ְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּקדׁשים  ּומן הּקדׁשים מּקדׁשי אלהיו "לחם ׁשּנאמר: -ְֱֱֳֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ֵֹיאכל".

ז  ¤¤ּפרק
חמּׁשים ‡. - ּובּבהמה ּבאדם הּפֹוסלים הּמּומין וזה ּכל ; ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

פרטן. ְָָהּוא
ּכדי ·. אזנֹו סחּוס ׁשּנפּגם מי (א) הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחמּׁשה

לסחּוס [תחדור]ׁשּתחּגר הּמּקף העֹור אבל ּבּפגם; הּצּפרן ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
נסּדק. ּבין נפּגם ּבין ׁשּנּקב ּבין מּום, ּבֹו אין - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהאזן

ׁשהּוא‚. ּבכל אזנֹו סחּוס ׁשּנסּדק מי על [פסול](ב) אף , ְְְְִִֶֶַַַָָ
חסר ׁשּלא נקב [מהסחוס]ּפי אזנֹו סחּוס ׁשּנּקב מי (ג) . ְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ

קטניות]ּככרׁשינה מין של נקב [כגרגיר ּבין עגל נקב ּבין , ְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
מצטרף אם - של-]אר מּום.[לגודל זה הרי לכרׁשינה, ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ

אזנֹו, ׁשּיבׁשה מי דם.[עד](ד) ּתֹוציא ולא ׁשּתּנקב ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
לׁשּתים ּכפּולה אזנֹו ׁשהיתה מי אוזן](ה) בתוך אפּלּו[אוזן , ְְְְֲִִִִֶַָָָָ

ׁשּיהיּו ּובלבד - ּוכפּולֹות נֹוטֹות להיֹותן אזניו ׁשּדר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָהּגדי
סחּוסין ׁשני סחּוס [פסול]לּה אּלא לּה היה לא אם אבל ; ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹ

ּכׁשר. - ׁשּנכּפל אחד ּכגּוף הּוא והרי ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאחד,
ּבריס„. ׁשּנּקב [עפעף]ׁשלׁשה מי (א) הן: ואּלּו עין, ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ׁשהּוא ּבכל עיניו מריסי מעט]ריס ריס [- ׁשּנסּדק מי (ב) . ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
עיניו  מריסי ריס ׁשּנפּגם מי (ג) ׁשהּוא. ּבכל עיניו ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָמריסי
האמּור  "חרּוץ" ּבכלל אּלּו, מּומין ּוׁשלׁשה ׁשהּוא. ְְְִִֵֶַָָָָָֹּבכל

ַָּבּתֹורה.
מעיניו ‰. ּבאחת ּבין העּור, (א) הן: ואּלּו ּבעין, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָׁשמֹונה

ּבׁשּתיהן  ּבאחת ּבין אֹו עיניו, ּבׁשּתי רֹואה ׁשאינֹו מי (ב) . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשּירדּו מחמת - ּכלל ׁשּנּוי ּבהן נראה ׁשאין ּפי על אף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהן,

קבּועין בקביעות]מים ראֹותיו[- -ּכנגד ראייתו [=מקור ְְְִִֶֶַָ
לעיוורון] מהן וגורם ּבאחת אֹו ּבעיניו רֹואה ׁשאינֹו מי (ג) .ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

קבּועים סנורים ּבּה ׁשהיה מחמת ּברּורה, שלא ראּיה -] ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
יום] שמונים ּפי ראה על אף ענב, ּכמֹו ׁשּבעינֹו מי (ד) .ְְִִֵֵֶַַָ

ׁשחּפה  עד ּבעינֹו, יתר ּבׂשר ׁשּיצא מי (ה) רֹואה. ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
עין  ׁשל הּלבן ׁשּנמׁש מי (ו) עין. ׁשל הּׁשחֹור מן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹמעט

ּבּל מערב הּׁשחֹור ׁשּנמצא עד ּבּׁשחֹור, מעט מּמּנּו בן ונכנס ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
מן  יצא אם אבל ּבּתֹורה; האמּור "ּתבּלּול" הּוא וזה -ְְֲִִֶַַָָָָָָ
מי  (ז) ּבּלבן. מּומין ׁשאין מּום, אינֹו - הּלבן לתֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹֹהּׁשחֹור
האמּור  "ּדק" הּוא וזה הּׁשחֹור, ּבתֹו לבנה נקּדה ְְְְְְֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיתה
לא  אם אבל הּׁשחֹור; ּגּבי על צפה ׁשּתהיה והּוא - ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּתֹורה
וכן  מּום. אינֹו - ּבּׁשחֹור מׁשּקעת ׁשהיתה אֹו צפה, ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֻהיתה
אינֹו - צפה אפּלּו הּלבן, ּבתֹו ׁשחרה נקּדה היתה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹֹֻאם
ׁשֹוקעת  ׁשחֹורה נקּדה ׁשּתהיה (ח) ּבּלבן. מּומין ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻמּום,
- צפה היתה אם אבל "ּדק"; נקרא זה אף הּׁשחֹור, ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּבתֹו

מּום. אינֹו ּבּׁשחֹור, ׁשחֹורה והיא ְְְִִֵַָהֹואיל

.Âאפּלּו חטמֹו, ׁשּנּקב מי (א) הן: ואּלּו ּבחטם, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשלׁשה
חטמֹו ׁשּנפּגם מי (ג) חטמֹו. ׁשּנסּדק מי (ב) אחד. .מּצד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ

.Ê אחת אפּלּו ׂשפתֹו, ׁשּנּקבה מי (א) הן: ואּלּו ּבּפה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּׁשה
- ׂשפתֹו ׁשּנסּדקה מי (ג) ׂשפתֹו. ׁשּנפּגמה מי (ב) ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָמהן.

מּזר ׁשּתּסדק שלה]והּוא מה'זר' עד [מתחילתה; ׁשּלּה ְִִֵֵֶֶַָָ
עֹודף  הּתחּתֹון לחיֹו ׁשעצם מי (ד) ראׁשים. לׁשני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּתחלק

ּבלּום[בולט] ׁשּפיו מי (ה) ׁשהּוא. ּכל העליֹון [נפוח]על ְִִֶֶֶַָָָ
ּוברּיתֹו ּגּופֹו מלידה]מחמת מחמת [- נבלם אם אבל ; ְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָ

לׁשֹונֹו ׁשל המדּבר רב ׁשּנּטל מי (ו) מּום. אינֹו [חלק הרּוח, ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ
שמתנועע] .הלשון

.Á הּזרע ּבאברי עׂשר ׁשּנמעׁשנים מי (א) הן: ואּלּו , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
נכּתת[המילה]הּגיד אֹו (ב) נּתק.[נכתש]ׁשּלֹו. אֹו (ג) . ְִִִֶַַַ

מהן. אחת אֹו ׁשּלֹו, הּביצים ׁשּנמעכּו מי (ה) נכרת. אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַ(ד)

מהן. אחת אֹו נּתקּו, אֹו (ז) מהן. אחת אֹו נכּתתּו, אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַ(ו)
ּביצה  אּלא לֹו ׁשאין מי (ט) מהן. אחת אֹו נכרתּו, אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ(ח)
ביציו  ׁשּׁשּתי מי (י) כיסין. ׁשני לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאחת,

הּטמטּום (יא) אחד. ונקבה]ּבכיס זכר סימן בו ניכר .[שאין ְְִֶַָֻ
האנּדרֹוגינֹוס יחד](יב) ונקבה זכר סימני בו .[יש ְְִַָ

.Ë ּוברגלים ּבּידים הּפּסחׁשּׁשה (א) הן: ואּלּו .[צולע], ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
ירכֹו ׁשּנׁשמטה מי מחברתה](ב) "ׂשרּוע"[וגדולה והּוא , ְְְְִִֵֶַָָ

ּגבֹוהה מּירכֹותיו ׁשאחת מי (ג) ּבּתֹורה. [במקום האמּור ְְִִֶַַַַָָָָָ
ׁשּיהיה חיבורה] והּוא - ידֹו עצם ׁשּנׁשּבר מי (ד) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָמחברּתּה.

אף  נּכר; ׁשּיהיה והּוא - רגלֹו עצם ׁשּנׁשּבר מי (ה) ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָנּכר.
זה  הרי - ּכׁשּיהּל נּכר אם ּכׁשּיעמד, נּכר ׁשאינֹו ּפי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעל

מבּלמֹות ׁשרגליו מי (ו) עצמן [נפוחות]מּום. מחמת ְְְֲִֵֶַַַָָָֻ
מלידה]ּוברּיתן הרּוח,[- מחמת מבּלמֹות היּו אם אבל ; ְְֲֲִִֵַַָָָָָָֻ

מּום. ֵאינֹו
.Èׁשּיׁש מי (א) הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל להיֹות ראּויין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָארּבעה

ּגרב שחין]ּבֹו ׁשהּוא[מין ּכל הּוא [מעט]יבׁש וזה - ְֵֶֶָָָָ
ּבּה ׁשּיׁש יּבלת ּבֹו ׁשּיׁש מי (ב) ּבּתֹורה. האמּור ִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָה"ּגרב"
ּבֹו ׁשּיׁש מי (ג) ּבּתֹורה. האמּורה "יּבלת" היא וזֹו - ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעצם

הּמצרית במצרים]חזזית שהיה והיא [שחין ׁשהיא, ּכל ְְֲִִִִִֶַָָ
ּבּתֹורה. האמּורה "יּלפת" היא וזֹו - ּוכעּורה קׁשה ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָחזזית

.‡È מּום זה הרי חרץ, ּבֹו ׁשּנחרץ ׁשּבּגלּוי עצם ּכל -(ד) ֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּבכלל  הּצלעים ואין ּבּתֹורה. האמּור "חרּוץ" ּבכלל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָוהּוא

ׁשּבּגלּוי. ֲֶַָָעצמֹות
.·È הּזקן (א) הן: ואּלּו מּומין, ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְִֵֵֵֵַָָָֹועֹוד

ׁשהּוא  חֹולה (ב) עֹומד. ּכׁשהּוא ורֹועד רֹותת להיֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַׁשהּגיע
ּכחֹו וכׁשלֹון חליֹו מּפני הּטרפהרֹועד אבל מום . [שבגלל ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָֹ

משנה] יותר לחיות בכוחו ּופסּול אין ּבאדם ּכׁשר -ֵָָָָָ
יֹוצא וכן ניתוח ּדפן[מ]ּבּבהמה; - ּכׁשר קיסרי][הרחם, ְְֵֵֵֵֶַָָֹ

ּבּבהמה. ּופסּול ְֵַָָָָָּבאדם
.‚È ּכל וׁשף רֹוחץ - ּבזעתֹו מזהם ׁשהּוא וכהן המזהם. ְְְְְֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹ(ג)

ּפלּפל  ּבפיו נֹותן - רע ּפיו ריח היה ועֹובד. ּבבׂשם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבׂשרֹו
אֹו זעתֹו, ּבזהּום עבד ואם ועֹובד. ּבהן, וכּיֹוצא זנּגביל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹו
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הּמּומין  ּבעלי אּלּו ּכׁשאר עבֹודתֹו, חּלל זה הרי - ּפיו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּבזהּום
.ּכּלם  ָֻ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ג' רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
פרטן.‡. הּוא וזה ּתׁשעים; - ּבאדם המיחדין הּמּומין ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֻּכל

ׁשֹוקע  קדקדֹו ׁשאמצע מי (א) הן: ואּלּו ּבראׁש, ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשמֹונה
עֹולה  קדקדֹו ׁשאמצע מי (ב) ּבידֹו. ׁשּדחקֹו ּכמי ְְְְְְֳִִֶֶֶֶַַָָָָלמּטה

ׁשּפאת מי (ג) ּביצה. ּכמֹו ּכנגד [קצה]למעלה יֹוצא ראׁשֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מּקבת ּכמֹו מאחֹוריו [פטיש]ּפניו יֹוצא ׁשראׁשֹו מי (ד) . ְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹ

עד  ּומּכאן, מּכאן ויֹוצא רחב ׁשראׁשֹו מי (ה) ערּפֹו. ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּכנגד
ׁשּלֹו. העלין על הּלפת ראׁש ּכמֹו צּוארֹו על ראׁשֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּתמצא
ּבֹו יׁש ואם עּקר; ּכל ׂשער ראׁשֹו ּבכל ׁשאין הּקרח ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ(ו)

ּכׁשר.[שורה]ׁשיטה לאזן, מאזן מאחֹוריו מּקפת ׂשער ׁשל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻ
ּוׁשאר  ּבלבד, מּלפניו לאזן מאזן מּקיף הּׂשער ׁשהיה מי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ(ז)
מּקיף  הּׂשער ׁשהיה מי (ח) ּפסּול. הּוא הרי - קרח ֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹהראׁש
ׂשער  ׁשם ואין ּומאחריו, מּלפניו סביב הראׁש ּכל ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹאת

ּופסּול. קרח זה אף - ְֵֵֶֶַַַָָּבאמצע
הרּבה,·. ׁשֹוקע ׁשּצּוארֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּצּואר, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשנים

מי  (ב) ּכתפיו. על מּנח הּוא ּכאּלּו ראׁשֹו ׁשּנמצא ְְְִִִֵֶַַָָָֹֻעד
ּכתפיו  מּבין ּכׁשמּוט ׁשּיראה עד הרּבה, אר .ׁשּצּוארֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

קטּנֹות ‚. אזניו ׁשּׁשּתי מי (א) הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹארּבעה
מי  (ג) לספֹוג. ּדֹומֹות נפּוחֹות, אזניו ׁשּׁשּתי מי (ב) ְְְְְִִִֵֵֶַָָהרּבה.
מׁשּנה  מאזניו ׁשאחת מי (ד) למּטה. מדלּדלֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻׁשאזניו

ּבמראה  .מחברּתּה ְְְֲֵֶֶַָ
ּבּגבינים„. לֹו[בגבות]חמּׁשה ׁשאין מי (א) הן: ואּלּו , ְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

מי  (ב) ּבּתֹורה. האמּור "ּגּבן" הּוא וזה ּבגביניו, ְְִִִִֵֵֶַָָָָָׂשער
ׁשֹוכבין עפעפיו]ׁשּגביניו עד לֹו[ומגיעין ׁשּיׁש מי (ג) . ְְִִִֵֶֶָ

אחד. ּגבין אּלא לֹו ׁשאין מי (ד) ׁשנים. על יתר ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּגבינין
זה  ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין מחברֹו, מׁשּנה מּגביניו ׁשאחד מי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֻ(ה)
וׂשער  ׁשחֹור אחד ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין קצר, זה ׁשל ּוׂשערֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאר
זה  הרי ׁשּנּוי, ׁשניהם ּבין ויׁש הֹואיל - אדם אֹו לבן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹהּׁשני

ָּפסּול.
ׂשער ‰. לֹו ׁשאין מי (א) הן: ואּלּו העין, ּבריס ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָארּבעה

עיניו  ּבריסי מעּבה ּכלל מרּבה עיניו ריסי ׁשּׂשער מי (ב) . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻ
ריס הרּבה  מּׂשער מׁשּנה עיניו מריסי אחד ׁשּׂשער מי (ג) . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ

והּׁשני  נֹוׁשר אחד אֹו לבן, ואחד ׁשחר ׁשאחד ּכגֹון ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחר,
הרּבה  נפּתחֹות ואין מעט, סגּורֹות ׁשעפעּפיו מי (ד) ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻמעּבה.

האדם. ּכל ְִָָָָָּכׁשאר
.Â עיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי (א) הן: ואּלּו ּבעינים, עׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָאחד

מּפּדחּתֹו קרֹובֹות להן, הראּוי הּמקֹום מן מצחו]למעלה -]. ְְְְִִֶַַַַָָָָָ
מי  (ג) להן. הראּוי מּמקֹום למּטה עיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ(ב)
ּכׁשאר  מעט ּבאר נמׁשכֹות ואין עגּלֹות, עיניו ׁשּתי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשהיּו
עיני  ּכמֹו יֹוצאֹות והן מּוזרֹות, ׁשעיניו מי (ד) ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָהעינים.
הרּבה. ּכעס ׁשּכֹועס ּבעת מסּתּכל ׁשהּוא ּוכמי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּנמר,
ׁשעיניו  מי (ו) עגל. ּכׁשל הרּבה ּגדֹולֹות ׁשעיניו מי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ(ה)

מי  (ח) ּתמיד. זֹולפֹות ׁשּדמעיו מי (ז) אּוז. ּכׁשל ְְְְִִִֶֶַַָָָָקטּנֹות
מּזנב  אֹו החטם, מּכנגד עיניו מראׁש נמׁשכת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלחלּוחית

צדעיו מּכנגד עיניו [הרקות]עיניו ריסי ׁשּמקּבץ מי (ט) . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
רֹוצה  ׁשהּוא ּבׁשעה אֹו אֹור, ׁשרֹואה ּבׁשעה מעט ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָועֹוצמן
ׁשרֹואה  עד מערּבבת, עינֹו ׁשראּית מי (י) ּבראּיה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻלדקּדק

ּכאחת  העלּיה ואת החדר ׁשּידּבר את ּבעת זה ּדבר ויּודע ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מי  (יא) אחר. ּבאיׁש מסּתּכל הּוא ּכאּלּו ונראה חברֹו, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַעם
ּבמראה, ּבין ּבמקֹומּה ּבין מחברּתּה, מׁשּנה מעיניו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאחת

ּפתּוכה ואחת ׁשחֹורה אחת ׁשהיתה מעורב]ּכגֹון אֹו[צבע , ְְְְְֶַַַַָָָָ
ׁשּנּוי  ׁשּתיהן ּבין ויׁש הֹואיל - ּגדֹולה ואחת קטּנה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָאחת

ּפסּול. מקֹום, ִָָָמּכל
.Êׁשעּקר מי (א) הן: ואּלּו ּבחטם, ראש]ׁשּׁשה חטמֹו[- ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּכאחת עיניו ׁשּתי ּכֹוחל ׁשאינֹו ּפי על אף למרות ׁשֹוקע, -] ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
החוטם] מפני אחת במשיכה במכחול עיניו צובע -שאינו

חטמֹו ׁשאמצע מי (ב) ּבּתֹורה. האמּור "חרּום" הּוא ְְְִֶֶֶַַָָָָָוזה
מי  (ד) למּטה. נֹוטף חטמֹו ׁשעקץ מי (ג) למעלה. ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּבֹולט
מאבריו. ּגדֹול ׁשחטמֹו מי (ה) אחד. לצד עקם ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשחטמֹו
אֹותֹו? מׁשערין וכיצד מאבריו. קטן ׁשחטמֹו מי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ(ו)
קטן  אֹו מּמּנה ּגדֹול חטמֹו היה אם ידֹו: ׁשל קטּנה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָּבאצּבע

מּום. זה הרי ֲִֵֶֶָמּמּנה,
.Á העליֹונה ׁשּׂשפתֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּׂשפתים, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה

הּתחּתֹונה [בולטת]עֹודפת ׁשּׂשפתֹו מי (ב) הּתחּתֹונה. על ְְְִֶֶֶַַַַַָָָ
מּפיו. יֹורד ורירֹו רפּוי ׁשּפיו מי (ג) העליֹונה. על ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָעֹודפת

.Ëצבה ׁשּכרׂשֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּבטן, .[בולטת]ׁשלׁשה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
מי  (ג) אדם. ּבני ּכׁשאר ׁשֹוקע ואינֹו יֹוצא, ׁשּטּבּורֹו מי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ(ב)

האּׁשה. ּכדּדי ּבטנֹו על ׁשֹוכבין ְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּדּדיו
.È עקּומה ׁשּׁשדרתֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּגב, מי ׁשלׁשה (ב) . ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ

נכנסה  אֹו לחּוץ, ׁשּבלטה ּבין מּׁשדרתֹו, חליה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻׁשּיצאת
מי  (ג) חטֹורת. ּבעל הּוא וזה - לּצדדין נטתה אֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָלפנים,
זזה  ׁשּלא ּפי על אף - ּכחטֹורת ונעׂשה ּבגּבֹו ּבׂשר ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּתפח

מּום. זה הרי מּמקֹומּה, ְְֲִֵֶָָֻחליה
.‡È יתרה אצּבע לֹו ׁשּיׁש מי (א) הן: ואּלּו ּבּידים, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּׁשה

הּיתרה, את חת ואם וׁשׁש. ׁשׁש היּו אפּלּו ידיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבאצּבעֹות
ּפסּול  חתכּה, אפּלּו - עצם ּבּה היה ואם מי ּכׁשר; (ב) . ְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָ

קלּוטֹות  ידיו אצּבעֹות ׁשּׁשּתי מי (ג) מּידֹו. אצּבע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחסר
אחת] כאצבע חתכן [מחוברות ואם הּפרק; מן למּטה ְְֲִִֶֶַַַָָָעד

ּבפרק  אמרּו? ּפרק ּבאיזה ּכׁשר. - הּפרק עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָוהפריׁשן
זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי (ד) הּיד. לכף הּסמּו ְְְְִִֶֶַַַָָָָֻראׁשֹון

ׁשּפּקה מי (ה) זֹו. ּגּבי אצ על נוספת][כעין יֹוצאת בע ִִֵֵֶַַָ
ׁשֹולט  היה ואם ימינֹו; יד אּטר ׁשהּוא מי (ו) ְְִִִִִֵֵֶַָָָמּגּודלֹו.

ּכׁשר. ידיו, ְִֵֵָָָּבׁשּתי
.·È הּביצים ׁשּכיס מי (א) הן : ואּלּו הּזרע, ּבאברי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָארּבעה

לארּכּבֹותיו ׁשּמּגיע עד ואר ׁשהּגיד [ברכיו]ּגדֹול מי (ב) . ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ
המילה] מי [איבר (ג) לארּכּבֹותיו. ׁשּמּגיע עד אר ְְִִֶֶַַַַָָֹֻׁשּלֹו

ׁשהרּוח  מי (ד) ּביצים. ׁשל ּכיס והּוא אׁשכיו, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּנמרחּו
ּבּתֹורה. האמּור "אׁש "מרֹוח והּוא - ְְֲֶַַַָָָָָָּבאׁשכיו

.‚È מי (א) הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּׁשֹוקים עׂשר ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָחמּׁשה
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ארּכּבֹותיו  ואין לרגל, רגל ׁשּמחּבר עד - עקּמֹות ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּׁשֹוקיו
יֹוצאת ׁשּפּקתֹו מי (ב) ּבזֹו. זֹו בולט]נֹוגעֹות והּפּקה [עקבו ; ְְִִִֵֶַָָָ

והּוא  ּפנים, מּצד העקב מן ׁשּלמעלה העגל העצם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהיא
לּפּקה ׁשעקבֹו[כדור]ּדֹומה מי (ג) הּנׁשים. ּבּה ׁשּטוֹות ֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

רגלֹו ּבאמצע הּוא ּכאּלּו הּׁשֹוק ׁשּנמצא עד לאחֹוריו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָיֹוצא
ׁשּפרסתֹו מי (ד) רגלו]עֹומד. על [כף אף אּוז, ּכׁשל רחבה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

מּגּודלֹו. יֹוצאה ׁשּפּקה מי (ה) אּוז. ּכׁשל קלּוטה ׁשאינּה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּפי
ואם  וׁשׁש; ׁשׁש אפּלּו יתרה, אצּבע ּברגלֹו ׁשּיׁש מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ(ו)
ׁשחסר  מי (ז) עצם. ּבּה יהיה ׁשּלא והּוא - ּכׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹחתכּה,

(ח) רגליו. מאצּבעֹות על אחת זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
קלּוטֹות רגליו אצּבעֹות ׁשהיּו מי (ט) זֹו. [מחוברות]ּגּבי ְְְְִֵֶֶַַָָ

ׁשחתכן  אֹו הּפרק, עד היּו ואם הּפרק; מן  למּטה ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעד
רחב  ׁשּנמצא - ׁשוה ּכּלּה ׁשרגלֹו מי (י) ּכׁשר. - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻוהפריׁשן
ׁשוה. חתיכה היא ּוכאּלּו עקבֹו, ּכרחב אצּבעֹותיו ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹּפס
ׁשּיׁש רגלֹו ּפס ׁשּנמצא - למּגל ּדֹומה עקּמה ׁשרגלֹו מי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ(יא)
הּקׁשת. ראׁשי ׁשני הם ּכאּלּו עקבֹו, עם האצּבעֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו

חלּולה ׁשרגלֹו מי בפרסתו](יב) בשר והּוא [שנחסר - ְְֲִֶַָ
עֹומד  ּכׁשעֹומד ונמצא הארץ, מעל ּגבֹוּה אמצעּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

ּבקרסּליו הּמּקיׁש (יג) רגליו. אצּבעֹות ועל עקבֹו [אחת על ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָֻ
ּבארּכּבֹותיו בשניה] מּקיׁש ׁשהּוא מי (יד) .ׁשּמהּל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֻּבעת

לשניה] אּטר[אחת ׁשהּוא מי (טו) .ׁשּמהּל [חלש ּבעת ְְִִֵֵֵֶֶַ
ימינֹו.'ואטום'] ְְִֶֶּברגל

.„È ּגדֹול ׁשּגּופֹו מי (א) הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל ְְְִֵֵֶַַָָָָארּבעה
יחסי]מאבריו מאבריו.[באופן קטן ׁשּגּופֹו מי (ב) . ִֵֵֵֵֶָָָָָָ

ׁשּיהיּו עד ּביֹותר. הּקצר והּוא הּנּנס, (ד) ּביֹותר. האר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹ(ג)
העם.[שונים]מפלגין מּׁשאר ְְִִָָָָֻ

.ÂË הּלבן (ב) הּכּוׁשי. (א) הן: ואּלּו הּבׂשר, ּבעֹור ְְְִֵֵַַַָָָָָׁשמֹונה
ּכּׁשני האדם (ג) ּגבינה. ּכמֹו ּבעלי [כארגמן]ּביֹותר, (ד) . ְְְֲִִֵֵַַָָָָֹ

הּבהק  ּכגֹון עצמֹו, מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה טהֹורים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹנגעים
לבן] ּכגֹון [נגע אחר, ּדבר מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה (ה) .ְְֲִֵֵֶַַַָָָָ

הּמכוה מי [כוויה]צרבת (ו) טהֹורין. נגעים ּבכלל וזה ; ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָ
ׁשּומה ּפניו ּבעֹור -]ׁשהיתה מטבע]ּכאיסר[וגודלה אֹו[- ְְְִֶָָָָָָ

- ׂשער ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומה ּפניו ּבעֹור ׁשהיתה מי (ז) ְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָיֹותר.
ּבעלי  (ח) ׁשהּוא. ּבכל אּלא ּכאיסר, ׁשאינּה ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאף
הּלחלּוחית  אֹו והּבׂשר, העֹור ׁשּיּדלּדל והּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּדלּדּולין;
הרי  - הּגּוף מּכל ׁשּיהיה מקֹום ּבאיזה ׁשּנּדלּדל ּבעֹור ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש

מּום. ֶזה
.ÊË:הן ואּלּו אחרים, מּומין ּבאדם ׁשם יׁש ְְֲִִֵֵֵֵָָָָועֹוד

החרׁש הּנכּפה(א) (ג) הּׁשֹוטה. (ב) חולי]. מחמת ,[נופל ְִֵֵֶֶַַַ
מבעתת [אחת]אפּלּו רעה ׁשרּוח מי (ד) רּבים. לימים ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָ

ידּועים.[מפחידה] ּבעּתים אֹו ּתמיד, ְְִִִִָאֹותֹו
.ÊÈ;וארּבעים מאה ּבּכהנים, הּפֹוסלין הּמּומין ּכל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹנמצאּו

ותׁשעה  ּבּצּואר, ּוׁשנים ּבראׁש, ׁשמֹונה ּכללם: הּוא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹוזה
ו  העין, ּבריס וׁשבעה ּבּגבינים, וחמּׁשה תׁשעה ּבאזנים, ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָ

ּבּבטן, ּוׁשלׁשה ּבּפה, ותׁשעה ּבחטם, ותׁשעה ּבעין, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹעׂשר

הּזרע, ּבאברי עׂשר וׁשּׁשה ּבּידים, וׁשבעה ּבּגב, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּוׁשלׁשה
ּבעֹור  ּוׁשמֹונה הּגּוף, ּבכל ּוׁשמֹונה ּברגלים, ְְְְְְְִִֶַַַָָָָועׂשרים
אחד  ּכּלן נתּפרׁשּו ּוכבר וריחֹו. הּגּוף ּבכח וׁשבעה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻהּבׂשר,
ריסי  ׁשּנׁשרּו מי העין: מראית מּפני ּפסלּו ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחד.

ּבעּקרןעיניו  הּׂשער ׁשּנׁשאר ּפי על אף ּומי [בשורשן], , ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּניו. ְִִֶָׁשּנּטלּו

ט  ¤¤ּפרק
כהן]זר‡. וחּיב [אינו ּפסּולה, עבֹודתֹו - ּבּמקּדׁש ׁשעבד ְְְֲִֶַַַָָָָָָ

מּפי  - יּומת" הּקרב, "והּזר ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמיתה
רבינו]הּׁשמּועה ממשה אּלא [מסורת זה חּיּוב ׁשאין למדּו, ְְִֵֶֶֶַָָָ

יקרב  לא "וזר עליו? הזהיר והיכן לעבֹודה. ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹלּקרב
הּזכרים, אהרן מּזרע ׁשאינֹו ּכל זר? הּוא איזה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאליכם".
אהרן. ּבנֹות ולא אהרן ּבני - אהרן" ּבני "וערכּו ְְְְְְֱֲֲֲֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:

ּבעבֹודה ·. יתעּסקּו ׁשּלא מזהרין ׁשהּזרים ּפי על ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻאף
חּיב  אינן - הּקרּבנֹות עבֹודה מעבֹודֹות על אּלא מיתה ין ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ואין [סופית]ּתּמה עבֹודה; אחריה ׁשּיׁש עבֹודה על לא , ְֲֲֲֵֵֶֶַַַָָָָֹ
על  - ּבלבד עבֹודֹות ארּבע על אּלא מיתה חּיב ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָהּזר
נּסּו ועל ּבחג, הּמים נּסּו ועל ההקטרה, ועל ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָהּזריקה,

ּתמיד. ִִַַָהּיין
ּבחּוץ,‚. ׁשּזרק ּבין ּבפנים, ׁשּזרק ּבין הּזריקה? על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד

הזיה  ׁשהּזה ּבין הּדם, הזיֹות מּכל אחת הזיה ׁשהּזה ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבין
מיתה  חּיב זה הרי - מצרע ׁשּבקרּבנֹות הזיֹות מּכל .אחת ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

קמץ„. אֹו אברים הקטיר ההקטרה? על [ממנחה]ּכיצד ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
נתאּכלּו ׁשּלא ּבאברים הּפ אפּלּו הּמזּבח, על לבֹונה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאֹו
אם  וכן ּכּזית. ׁשּיקטיר והּוא מיתה; חּיב - ׂשרפתן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוקרב
אבל  חּיב; ּכּזית, מּׁשּיקטיר - הּזהב מזּבח על ְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָהקטיר
אינֹו - הּקדׁשים ּבקדׁש הּכּפּורים יֹום ׁשל קטרת ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹהּמקטיר
המפרׁש הּׁשעּור חפניו, מלא ׁשּיקטיר עד עליה מיתה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹחּיב

ַָּבּתֹורה.
ּכמקטיר ‰. זה הרי - הּמערכה על עצים גזרי ׁשני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָוהמסּדר

מיתה  וחּיב הּיֹוצקאברים, אבל הן. קרּבן ׁשהעצים [שמן ; ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ
המנחה] והּבֹוללעל והּפֹותת[מערבבה], [חותכה , ְְֵֵַַ

והּמּגיׁשלחתיכות] והּמניף, והּמֹולח, למזבח], ,[אותה ְְְִִֵֵַַַַַ
הּבזיכין את אֹו הּפנים לחם את [צלוחיות והמסּדר ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

והּמטיבהלבונה] הּׁשלחן, והּמּצית [מנקה]על הּנרֹות, את ְְְִִֵֵֶַַַַַַָֻ
והּקֹומץ ּבּמזּבח, להקרבה]אׁש חלק המנחה מן ,[מפריש ְְִֵֵֵַַַ

ּכל  על מזהר הּוא והרי ׁשּפסל, ּפי על אף - ּדמים ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻוהמקּבל
עבֹודה  מהן אחת ׁשּכל מּפני מיתה; חּיב אינֹו - ולֹוקה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלּו,

עבֹודה. ּגמר ואינּה עבֹודה, אחריה ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָָָָׁשּיׁש
.Â ּבזרים ּכׁשרה - הּקדׁשים קדׁשים,ׁשחיטת קדׁשי אפּלּו , ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַָָָָָָ

ּבן  את "וׁשחט ׁשּנאמר: צּבּור, קדׁשי ּבין יחיד, קדׁשי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבין
מּקּבלה - אהרן" ּבני  והקריבּו ה', לפני הדם]הּבקר [של ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ

והּנּתּוח ההפׁשט, וכן ּכהּנה. מצות הבהמה]ואיל ,[של ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
ּבאברים: ׁשּנאמר ּבזרים, ּכׁשרה - לּמזּבח עצים ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהֹולכת
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הֹולכת  זֹו - הּמזּבחה" והקטיר הּכל את הּכהן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ"והקריב
ׁשּצר  היא אברים הֹולכת לּכבׁש; אבל אברים ּכהּנה, יכה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

ּכהּנה. צריכה אינּה עצים ְְִִֵֵַָָָָֻהֹולכת
.Ê הטיב אם לפיכ ּבזרים; ּכׁשרה הּנרֹות הדלקת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן

להדליקן  לזר מּתר - לחּוץ והֹוציאן הּנרֹות .הּכהן ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֻ
.Áהּדׁשן המזבח]הרמת מעל ּכהן,[האפר, צריכה ְֲִֵֶֶַַָָֹ

- יׂשראל הרים ואם בד". מּדֹו הּכהן "ולבׁש ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
עבֹודה, אחריה ׁשאין ּפי על אף מיתה חּיב ואינֹו ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹוקה,

מּתנה "עבדת נתינה]ׁשּנאמר: עבֹודת [מלשון - וכּו'" ְֱֲֲֶֶַַַַָָֹ
חּיב  הּזר לּה קרב ואם לבּדֹו, ּבּכהן ׁשּתהיה הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹמּתנה

סּלּוק עבֹודת אבל מיתה.[נטילה]מיתה; עליה חּיבין אין , ֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
מיתה. חּיב אינֹו והּמנֹורה, הּזהב מזּבח ּדּׁשן אם ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָוכן

.Ë[:ש ּפֹורקּה[זר - הּמערכה את הּכהן [הזר]סּדר וחֹוזר , ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּפסּול. ׁשּסּדּורּה מּפני ְְְִִֵֶָָָוסֹודרּה,

.È מּום ּובעל ׁשּׁשּמׁשּווׁשּלהּטמא ורגלים, ידים רחּוץ א ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
עליהן  חּיב ׁשהּזר עבֹודֹות על אּלא חּיבין אינן - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש

ּבאזהרה - העבֹודֹות ׁשאר ועל .[בלאו]מיתה; ְְְְֲִַַָָָָָ
.‡È הּוא והרי ׁשּנטמא, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום טבּול ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֻּכהן

על  חּיב - ועבד ורגלים, ידים רחּוץ וׁשּלא ּבגדים ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹֻמחּסר
ואחת  אחת אחת,ּכל אּלא לֹוקה אינֹו - זר היה ואם ; ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

זרּות. ִָמּׁשּום
.·È;ׁשּבת ּומּׁשּום זרּות מּׁשּום חּיב - ּבׁשּבת ׁשּׁשּמׁש ְִִִֵֶַַַָָָָָזר

ּומּׁשּום  טמאה מּׁשּום חּיב - ּבטמאה ׁשּׁשּמׁש מּום ּבעל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוכן
מּום  .ּבעל ַַ

.‚È- ּבׁשֹוגג ּבין ּבמזיד ּבין זרה, עבֹודה ׁשעבד ּכהן ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּכל
יׁשּמׁש לא זה הרי - ּגמּורה ּבתׁשּובה ׁשחזר ּפי על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאף

לעֹולם  אחד ּבּמקּדׁש לי". לכהן אלי יּגׁשּו "לא ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אֹו זרה, לעבֹודה ּכמר ׁשּנעׂשה ּכגֹון ּבׁשרּות, אֹותּה ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹהעֹובד
הרי  - ּבאלּה עליו וקּבלּה לּה הּמֹודה אֹו לּה, ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמׁשּתחוה

לעֹולם. ּפסּול אף זה ניחֹוח, ריח קרּבנֹו אין - והקריב עבר ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשהֹודה. אֹו ׁשהׁשּתחוה אֹו ׁשּׁשרת ּבעת ׁשֹוגג ׁשהיה ּפי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעל
והקריב, עבר אם - ּבׁשֹוגג זרה לעבֹודה הּׁשֹוחט ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָאבל
נעׂשה  ולא ׁשרת, לא ׁשהרי ונתקּבל; ניחֹוח ריח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹקרּבנֹו
כן, ּפי על ואף ׁשֹוגג. והּוא ּבלבד, ׁשחט אּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכמר,

יעבד. לא ְְֲִַַָֹֹלכּתחּלה
.„È ׁשעבר קרּבנֹות מי ּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ועׂשה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ

ּכהן  ּכל כן, ּפי על ואף זרה; עבֹודה ּכבית אינֹו - ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹלה'
לעֹולם  ּבּמקּדׁש יׁשּמׁש לא - ּכזה ּבבית ּכלים ׁשּׁשּמׁש וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

לעֹולם, ּבּמקּדׁש ּבהן יׁשּתּמׁשּו לא - ׁשם ּבהם ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנׁשּתּמׁשּו
ּבּמקּדׁש ׁשם, ׁשּׁשּמׁש ּכהן עבד ׁשאם לי, ויראה יּגנזּו. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא

ּפסל. לא -ַָֹ
.ÂË:הן ואּלּו עׂשר; ׁשמֹונה לעבֹודה, הּפסּולין ּכל ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָנמצאּו

מּום; ּבעל (ג) הּזר; (ב) זרה; עבֹודה העֹובד ֲֵַַַָָָָָ(א)
ּכּפּורים; מחּסר (ז) יֹום; טבּול (ו) הּטמא; (ה) הערל; ְְִִֵֵֶַַָָֻ(ד)
יתר  (יא) ּבגדים; מחּסר (י) הּׁשּכֹור; (ט) האֹונן; ְְִִֵֵַַָָָֻ(ח)
ׁשּלא  (יד) ראׁש; ּפרּוע (יג) ּבגדים; ּפרּום (יב) ְְְְִִֶַָָֹֹּבגדים;

הּיֹוׁשב (טו) ורגלים; ידים העבודה]רחּוץ ;[בשעת ְְְִִֵַַַַָ

ׁשּיׁש מי (יז) חֹוצץ; ּדבר הּכלי ּובין ידֹו ּבין ׁשּיׁש מי ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ(טז)
ּבׂשמאלֹו. ׁשעבד מי (יח) חֹוצץ; ּדבר הארץ ּובין רגלֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבין
מּפרּוע  חּוץ חּללּו; עבדּו ואם לעבֹודה, ּפסּולין אּלּו ְְְְְֲִִִִֵַָָָָּכל
ׁשאם  - ּבׁשֹוגג זרה לעבֹודה והּׁשֹוחט ּבגדים, ּוקרּוע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹראׁש,

ּכׁשרה. עבֹודתן ְְֲֵָָָָעבדּו,
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות יב להקר ועׂשר ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹ

מּום  ּבעל להקּדיׁש ׁשּלא (ב) ּתמימים; הּקרּבנֹות ְְְְִִִֶַַַַָָָֹּכל
ׁשּלא  (ה) ּדמֹו; יזרק ׁשּלא (ד) יׁשחט; ׁשּלא (ג) ְְְִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹֹלּמזּבח;
ׁשּלא  (ז) עֹובר; מּום ּבעל יקריב ׁשּלא (ו) חלּבֹו; ְְְִִֵֶֶֶַַַַֹֹיקטיר
יּטיל  ׁשּלא (ח) הּגֹויים; ּבקרּבנֹות אפּלּו מּום, ּבעל ְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹיקריב
הּמקּדׁשין; ּפסּולי לפּדֹות (ט) ּבּקדׁשים; ְְְֳִִִֵַַָָֻמּום
להקריב  ׁשּלא (יא) והלאה; ּׁשמיני מּיֹום להקריב ְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ(י)
ּודבׁש; ׂשאֹור להקטיר ׁשּלא (יב) ּומחיר; ְְְְְְִִֶֶַַָֹאתנן
הּמלח  להׁשּבית ׁשּלא (יד) הּקרּבנֹות; ּכל למלח ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹֹ(יג)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור הּקרּבנֹות. ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָמעל

א  ¤¤ּפרק
ּתמימיןמצות‡. הּקרּבנֹות ּכל להיֹות [שלמים]עׂשה ְְְְֲִִִִֵַַָָָ

עׂשה. מצות זֹו לרצֹון", יהיה "ּתמים ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּומבחרין
הּמזּבח·. לגּבי מּום ּבּה ׁשּיׁש ּבהמה הּמקּדיׁש [-וכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשּנאמר:להקרבה] הקּדׁשֹו, על ולֹוקה תעׂשה, ּבלא עֹובר -ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹ
הּׁשמּועה מּפי - תקריבּו" לא מּום, ּבֹו אׁשר [מסורת "ּכל ְְֲִִִֶַַָֹֹ

רבינו] מּומין.ממשה ּבעלי למקּדיׁש אזהרה ׁשּזֹו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָלמדּו,
הקּדיׁשֹו שימכרהו]אפּלּו מנת נסכים [לרכישת]לדמי[על ְְְֲִִִִִֵָ

הּוא. קדׁשים ׁשּבזיֹון לֹוקה, -ְִִֶֶָָ
כשמקדיש]הּמתּכּון‚. 'עֹולה',[- ואמר 'ׁשלמים' לֹומר ְְְִִֵַַַַָָָ

ּפיו  ׁשּיהיה עד ּכלּום; אמר לא - 'ׁשלמים' ואמר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ'עֹולה'
מּום [כוונתו]ולּבֹו ּבעל על לֹומר הּמתּכּון ,לפיכ ׁשוין. ְְְִִִִֵַַַַַַָָ

אף  - 'עֹולה' ואמר 'ׁשלמים' אֹו ׁשלמים, והקּדיׁשֹו ְְְְְִִִִַַָָָָָ'עֹולה'
לאּסּור ׁשּנתּכּון ּפי מום]על בעל להקדיש לֹוקה.[- אינֹו , ְְִִִֵֵֶֶַַ

ׁשּדּמה לּמזּבח,[שחשב]מי מּום ּבעל להקּדיׁש ׁשּמּתר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֻ
לֹוקה. ואינֹו קדֹוׁש, זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶָוהקּדיׁש

נאמר „. ׁשהרי לֹוקה, - קרּבן לׁשם מּום ּבעל ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּׁשֹוחט
הּׁשמּועה  ּומּפי לה'", אּלה תקריבּו "לא מּומין: ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹּבבעלי
על  מּומין ּבעלי ּדם הּזֹורק וכן לּׁשֹוחט. אזהרה ׁשּזֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלמדּו,
מּפי  לה'", תקריבּו "לא ּבהן: נאמר ׁשהרי לֹוקה, - ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמזּבח
אמּורי  הּמקטיר וכן לּזֹורק. אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשמּועה

"ואּׁשה [אברי] ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמזּבח על מּומין ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַּבעלי
למד, נמצאת החלבים. אּלּו - הּמזּבח" על מהם תּתנּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלא
והקטיר  ּדמֹו, וזרק ּוׁשחטֹו, מּום, ּבעל הקּדיׁש ְְְְְִִִִִֶַַַָָָׁשאם

מלקּיֹות. ארּבע לֹוקה - ְְֵֶַַַָֻאמּוריו
הקריבֹו,‰. אם - עֹובר מּום ּבעל אֹו קבּוע מּום ּבעל ְִִִֵֶַַַַַָָאחד
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ארּכּבֹותיו  ואין לרגל, רגל ׁשּמחּבר עד - עקּמֹות ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּׁשֹוקיו
יֹוצאת ׁשּפּקתֹו מי (ב) ּבזֹו. זֹו בולט]נֹוגעֹות והּפּקה [עקבו ; ְְִִִֵֶַָָָ

והּוא  ּפנים, מּצד העקב מן ׁשּלמעלה העגל העצם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהיא
לּפּקה ׁשעקבֹו[כדור]ּדֹומה מי (ג) הּנׁשים. ּבּה ׁשּטוֹות ֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

רגלֹו ּבאמצע הּוא ּכאּלּו הּׁשֹוק ׁשּנמצא עד לאחֹוריו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָיֹוצא
ׁשּפרסתֹו מי (ד) רגלו]עֹומד. על [כף אף אּוז, ּכׁשל רחבה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

מּגּודלֹו. יֹוצאה ׁשּפּקה מי (ה) אּוז. ּכׁשל קלּוטה ׁשאינּה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּפי
ואם  וׁשׁש; ׁשׁש אפּלּו יתרה, אצּבע ּברגלֹו ׁשּיׁש מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ(ו)
ׁשחסר  מי (ז) עצם. ּבּה יהיה ׁשּלא והּוא - ּכׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹחתכּה,

(ח) רגליו. מאצּבעֹות על אחת זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
קלּוטֹות רגליו אצּבעֹות ׁשהיּו מי (ט) זֹו. [מחוברות]ּגּבי ְְְְִֵֶֶַַָָ

ׁשחתכן  אֹו הּפרק, עד היּו ואם הּפרק; מן  למּטה ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעד
רחב  ׁשּנמצא - ׁשוה ּכּלּה ׁשרגלֹו מי (י) ּכׁשר. - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻוהפריׁשן
ׁשוה. חתיכה היא ּוכאּלּו עקבֹו, ּכרחב אצּבעֹותיו ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹּפס
ׁשּיׁש רגלֹו ּפס ׁשּנמצא - למּגל ּדֹומה עקּמה ׁשרגלֹו מי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ(יא)
הּקׁשת. ראׁשי ׁשני הם ּכאּלּו עקבֹו, עם האצּבעֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו

חלּולה ׁשרגלֹו מי בפרסתו](יב) בשר והּוא [שנחסר - ְְֲִֶַָ
עֹומד  ּכׁשעֹומד ונמצא הארץ, מעל ּגבֹוּה אמצעּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

ּבקרסּליו הּמּקיׁש (יג) רגליו. אצּבעֹות ועל עקבֹו [אחת על ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָֻ
ּבארּכּבֹותיו בשניה] מּקיׁש ׁשהּוא מי (יד) .ׁשּמהּל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֻּבעת

לשניה] אּטר[אחת ׁשהּוא מי (טו) .ׁשּמהּל [חלש ּבעת ְְִִֵֵֵֶֶַ
ימינֹו.'ואטום'] ְְִֶֶּברגל

.„È ּגדֹול ׁשּגּופֹו מי (א) הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל ְְְִֵֵֶַַָָָָארּבעה
יחסי]מאבריו מאבריו.[באופן קטן ׁשּגּופֹו מי (ב) . ִֵֵֵֵֶָָָָָָ

ׁשּיהיּו עד ּביֹותר. הּקצר והּוא הּנּנס, (ד) ּביֹותר. האר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹ(ג)
העם.[שונים]מפלגין מּׁשאר ְְִִָָָָֻ

.ÂË הּלבן (ב) הּכּוׁשי. (א) הן: ואּלּו הּבׂשר, ּבעֹור ְְְִֵֵַַַָָָָָׁשמֹונה
ּכּׁשני האדם (ג) ּגבינה. ּכמֹו ּבעלי [כארגמן]ּביֹותר, (ד) . ְְְֲִִֵֵַַָָָָֹ

הּבהק  ּכגֹון עצמֹו, מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה טהֹורים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹנגעים
לבן] ּכגֹון [נגע אחר, ּדבר מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה (ה) .ְְֲִֵֵֶַַַָָָָ

הּמכוה מי [כוויה]צרבת (ו) טהֹורין. נגעים ּבכלל וזה ; ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָ
ׁשּומה ּפניו ּבעֹור -]ׁשהיתה מטבע]ּכאיסר[וגודלה אֹו[- ְְְִֶָָָָָָ

- ׂשער ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומה ּפניו ּבעֹור ׁשהיתה מי (ז) ְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָיֹותר.
ּבעלי  (ח) ׁשהּוא. ּבכל אּלא ּכאיסר, ׁשאינּה ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאף
הּלחלּוחית  אֹו והּבׂשר, העֹור ׁשּיּדלּדל והּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּדלּדּולין;
הרי  - הּגּוף מּכל ׁשּיהיה מקֹום ּבאיזה ׁשּנּדלּדל ּבעֹור ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש

מּום. ֶזה
.ÊË:הן ואּלּו אחרים, מּומין ּבאדם ׁשם יׁש ְְֲִִֵֵֵֵָָָָועֹוד

החרׁש הּנכּפה(א) (ג) הּׁשֹוטה. (ב) חולי]. מחמת ,[נופל ְִֵֵֶֶַַַ
מבעתת [אחת]אפּלּו רעה ׁשרּוח מי (ד) רּבים. לימים ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָ

ידּועים.[מפחידה] ּבעּתים אֹו ּתמיד, ְְִִִִָאֹותֹו
.ÊÈ;וארּבעים מאה ּבּכהנים, הּפֹוסלין הּמּומין ּכל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹנמצאּו

ותׁשעה  ּבּצּואר, ּוׁשנים ּבראׁש, ׁשמֹונה ּכללם: הּוא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹוזה
ו  העין, ּבריס וׁשבעה ּבּגבינים, וחמּׁשה תׁשעה ּבאזנים, ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָ

ּבּבטן, ּוׁשלׁשה ּבּפה, ותׁשעה ּבחטם, ותׁשעה ּבעין, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹעׂשר

הּזרע, ּבאברי עׂשר וׁשּׁשה ּבּידים, וׁשבעה ּבּגב, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּוׁשלׁשה
ּבעֹור  ּוׁשמֹונה הּגּוף, ּבכל ּוׁשמֹונה ּברגלים, ְְְְְְְִִֶַַַָָָָועׂשרים
אחד  ּכּלן נתּפרׁשּו ּוכבר וריחֹו. הּגּוף ּבכח וׁשבעה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻהּבׂשר,
ריסי  ׁשּנׁשרּו מי העין: מראית מּפני ּפסלּו ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחד.

ּבעּקרןעיניו  הּׂשער ׁשּנׁשאר ּפי על אף ּומי [בשורשן], , ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּניו. ְִִֶָׁשּנּטלּו

ט  ¤¤ּפרק
כהן]זר‡. וחּיב [אינו ּפסּולה, עבֹודתֹו - ּבּמקּדׁש ׁשעבד ְְְֲִֶַַַָָָָָָ

מּפי  - יּומת" הּקרב, "והּזר ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמיתה
רבינו]הּׁשמּועה ממשה אּלא [מסורת זה חּיּוב ׁשאין למדּו, ְְִֵֶֶֶַָָָ

יקרב  לא "וזר עליו? הזהיר והיכן לעבֹודה. ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹלּקרב
הּזכרים, אהרן מּזרע ׁשאינֹו ּכל זר? הּוא איזה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאליכם".
אהרן. ּבנֹות ולא אהרן ּבני - אהרן" ּבני "וערכּו ְְְְְְֱֲֲֲֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:

ּבעבֹודה ·. יתעּסקּו ׁשּלא מזהרין ׁשהּזרים ּפי על ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻאף
חּיב  אינן - הּקרּבנֹות עבֹודה מעבֹודֹות על אּלא מיתה ין ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ואין [סופית]ּתּמה עבֹודה; אחריה ׁשּיׁש עבֹודה על לא , ְֲֲֲֵֵֶֶַַַָָָָֹ
על  - ּבלבד עבֹודֹות ארּבע על אּלא מיתה חּיב ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָהּזר
נּסּו ועל ּבחג, הּמים נּסּו ועל ההקטרה, ועל ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָהּזריקה,

ּתמיד. ִִַַָהּיין
ּבחּוץ,‚. ׁשּזרק ּבין ּבפנים, ׁשּזרק ּבין הּזריקה? על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד

הזיה  ׁשהּזה ּבין הּדם, הזיֹות מּכל אחת הזיה ׁשהּזה ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבין
מיתה  חּיב זה הרי - מצרע ׁשּבקרּבנֹות הזיֹות מּכל .אחת ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

קמץ„. אֹו אברים הקטיר ההקטרה? על [ממנחה]ּכיצד ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
נתאּכלּו ׁשּלא ּבאברים הּפ אפּלּו הּמזּבח, על לבֹונה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאֹו
אם  וכן ּכּזית. ׁשּיקטיר והּוא מיתה; חּיב - ׂשרפתן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוקרב
אבל  חּיב; ּכּזית, מּׁשּיקטיר - הּזהב מזּבח על ְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָהקטיר
אינֹו - הּקדׁשים ּבקדׁש הּכּפּורים יֹום ׁשל קטרת ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹהּמקטיר
המפרׁש הּׁשעּור חפניו, מלא ׁשּיקטיר עד עליה מיתה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹחּיב

ַָּבּתֹורה.
ּכמקטיר ‰. זה הרי - הּמערכה על עצים גזרי ׁשני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָוהמסּדר

מיתה  וחּיב הּיֹוצקאברים, אבל הן. קרּבן ׁשהעצים [שמן ; ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ
המנחה] והּבֹוללעל והּפֹותת[מערבבה], [חותכה , ְְֵֵַַ

והּמּגיׁשלחתיכות] והּמניף, והּמֹולח, למזבח], ,[אותה ְְְִִֵֵַַַַַ
הּבזיכין את אֹו הּפנים לחם את [צלוחיות והמסּדר ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

והּמטיבהלבונה] הּׁשלחן, והּמּצית [מנקה]על הּנרֹות, את ְְְִִֵֵֶַַַַַַָֻ
והּקֹומץ ּבּמזּבח, להקרבה]אׁש חלק המנחה מן ,[מפריש ְְִֵֵֵַַַ

ּכל  על מזהר הּוא והרי ׁשּפסל, ּפי על אף - ּדמים ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻוהמקּבל
עבֹודה  מהן אחת ׁשּכל מּפני מיתה; חּיב אינֹו - ולֹוקה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלּו,

עבֹודה. ּגמר ואינּה עבֹודה, אחריה ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָָָָׁשּיׁש
.Â ּבזרים ּכׁשרה - הּקדׁשים קדׁשים,ׁשחיטת קדׁשי אפּלּו , ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַָָָָָָ

ּבן  את "וׁשחט ׁשּנאמר: צּבּור, קדׁשי ּבין יחיד, קדׁשי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבין
מּקּבלה - אהרן" ּבני  והקריבּו ה', לפני הדם]הּבקר [של ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ

והּנּתּוח ההפׁשט, וכן ּכהּנה. מצות הבהמה]ואיל ,[של ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
ּבאברים: ׁשּנאמר ּבזרים, ּכׁשרה - לּמזּבח עצים ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהֹולכת
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הֹולכת  זֹו - הּמזּבחה" והקטיר הּכל את הּכהן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ"והקריב
ׁשּצר  היא אברים הֹולכת לּכבׁש; אבל אברים ּכהּנה, יכה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

ּכהּנה. צריכה אינּה עצים ְְִִֵֵַָָָָֻהֹולכת
.Ê הטיב אם לפיכ ּבזרים; ּכׁשרה הּנרֹות הדלקת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן

להדליקן  לזר מּתר - לחּוץ והֹוציאן הּנרֹות .הּכהן ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֻ
.Áהּדׁשן המזבח]הרמת מעל ּכהן,[האפר, צריכה ְֲִֵֶֶַַָָֹ

- יׂשראל הרים ואם בד". מּדֹו הּכהן "ולבׁש ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
עבֹודה, אחריה ׁשאין ּפי על אף מיתה חּיב ואינֹו ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹוקה,

מּתנה "עבדת נתינה]ׁשּנאמר: עבֹודת [מלשון - וכּו'" ְֱֲֲֶֶַַַַָָֹ
חּיב  הּזר לּה קרב ואם לבּדֹו, ּבּכהן ׁשּתהיה הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹמּתנה

סּלּוק עבֹודת אבל מיתה.[נטילה]מיתה; עליה חּיבין אין , ֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
מיתה. חּיב אינֹו והּמנֹורה, הּזהב מזּבח ּדּׁשן אם ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָוכן

.Ë[:ש ּפֹורקּה[זר - הּמערכה את הּכהן [הזר]סּדר וחֹוזר , ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּפסּול. ׁשּסּדּורּה מּפני ְְְִִֵֶָָָוסֹודרּה,

.È מּום ּובעל ׁשּׁשּמׁשּווׁשּלהּטמא ורגלים, ידים רחּוץ א ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
עליהן  חּיב ׁשהּזר עבֹודֹות על אּלא חּיבין אינן - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש

ּבאזהרה - העבֹודֹות ׁשאר ועל .[בלאו]מיתה; ְְְְֲִַַָָָָָ
.‡È הּוא והרי ׁשּנטמא, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום טבּול ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֻּכהן

על  חּיב - ועבד ורגלים, ידים רחּוץ וׁשּלא ּבגדים ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹֻמחּסר
ואחת  אחת אחת,ּכל אּלא לֹוקה אינֹו - זר היה ואם ; ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

זרּות. ִָמּׁשּום
.·È;ׁשּבת ּומּׁשּום זרּות מּׁשּום חּיב - ּבׁשּבת ׁשּׁשּמׁש ְִִִֵֶַַַָָָָָזר

ּומּׁשּום  טמאה מּׁשּום חּיב - ּבטמאה ׁשּׁשּמׁש מּום ּבעל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוכן
מּום  .ּבעל ַַ

.‚È- ּבׁשֹוגג ּבין ּבמזיד ּבין זרה, עבֹודה ׁשעבד ּכהן ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּכל
יׁשּמׁש לא זה הרי - ּגמּורה ּבתׁשּובה ׁשחזר ּפי על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאף

לעֹולם  אחד ּבּמקּדׁש לי". לכהן אלי יּגׁשּו "לא ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אֹו זרה, לעבֹודה ּכמר ׁשּנעׂשה ּכגֹון ּבׁשרּות, אֹותּה ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹהעֹובד
הרי  - ּבאלּה עליו וקּבלּה לּה הּמֹודה אֹו לּה, ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמׁשּתחוה

לעֹולם. ּפסּול אף זה ניחֹוח, ריח קרּבנֹו אין - והקריב עבר ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשהֹודה. אֹו ׁשהׁשּתחוה אֹו ׁשּׁשרת ּבעת ׁשֹוגג ׁשהיה ּפי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעל
והקריב, עבר אם - ּבׁשֹוגג זרה לעבֹודה הּׁשֹוחט ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָאבל
נעׂשה  ולא ׁשרת, לא ׁשהרי ונתקּבל; ניחֹוח ריח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹקרּבנֹו
כן, ּפי על ואף ׁשֹוגג. והּוא ּבלבד, ׁשחט אּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכמר,

יעבד. לא ְְֲִַַָֹֹלכּתחּלה
.„È ׁשעבר קרּבנֹות מי ּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ועׂשה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ

ּכהן  ּכל כן, ּפי על ואף זרה; עבֹודה ּכבית אינֹו - ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹלה'
לעֹולם  ּבּמקּדׁש יׁשּמׁש לא - ּכזה ּבבית ּכלים ׁשּׁשּמׁש וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

לעֹולם, ּבּמקּדׁש ּבהן יׁשּתּמׁשּו לא - ׁשם ּבהם ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנׁשּתּמׁשּו
ּבּמקּדׁש ׁשם, ׁשּׁשּמׁש ּכהן עבד ׁשאם לי, ויראה יּגנזּו. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא

ּפסל. לא -ַָֹ
.ÂË:הן ואּלּו עׂשר; ׁשמֹונה לעבֹודה, הּפסּולין ּכל ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָנמצאּו

מּום; ּבעל (ג) הּזר; (ב) זרה; עבֹודה העֹובד ֲֵַַַָָָָָ(א)
ּכּפּורים; מחּסר (ז) יֹום; טבּול (ו) הּטמא; (ה) הערל; ְְִִֵֵֶַַָָֻ(ד)
יתר  (יא) ּבגדים; מחּסר (י) הּׁשּכֹור; (ט) האֹונן; ְְִִֵֵַַָָָֻ(ח)
ׁשּלא  (יד) ראׁש; ּפרּוע (יג) ּבגדים; ּפרּום (יב) ְְְְִִֶַָָֹֹּבגדים;

הּיֹוׁשב (טו) ורגלים; ידים העבודה]רחּוץ ;[בשעת ְְְִִֵַַַַָ

ׁשּיׁש מי (יז) חֹוצץ; ּדבר הּכלי ּובין ידֹו ּבין ׁשּיׁש מי ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ(טז)
ּבׂשמאלֹו. ׁשעבד מי (יח) חֹוצץ; ּדבר הארץ ּובין רגלֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבין
מּפרּוע  חּוץ חּללּו; עבדּו ואם לעבֹודה, ּפסּולין אּלּו ְְְְְֲִִִִֵַָָָָּכל
ׁשאם  - ּבׁשֹוגג זרה לעבֹודה והּׁשֹוחט ּבגדים, ּוקרּוע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹראׁש,

ּכׁשרה. עבֹודתן ְְֲֵָָָָעבדּו,
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות יב להקר ועׂשר ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹ

מּום  ּבעל להקּדיׁש ׁשּלא (ב) ּתמימים; הּקרּבנֹות ְְְְִִִֶַַַַָָָֹּכל
ׁשּלא  (ה) ּדמֹו; יזרק ׁשּלא (ד) יׁשחט; ׁשּלא (ג) ְְְִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹֹלּמזּבח;
ׁשּלא  (ז) עֹובר; מּום ּבעל יקריב ׁשּלא (ו) חלּבֹו; ְְְִִֵֶֶֶַַַַֹֹיקטיר
יּטיל  ׁשּלא (ח) הּגֹויים; ּבקרּבנֹות אפּלּו מּום, ּבעל ְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹיקריב
הּמקּדׁשין; ּפסּולי לפּדֹות (ט) ּבּקדׁשים; ְְְֳִִִֵַַָָֻמּום
להקריב  ׁשּלא (יא) והלאה; ּׁשמיני מּיֹום להקריב ְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ(י)
ּודבׁש; ׂשאֹור להקטיר ׁשּלא (יב) ּומחיר; ְְְְְְִִֶֶַַָֹאתנן
הּמלח  להׁשּבית ׁשּלא (יד) הּקרּבנֹות; ּכל למלח ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹֹ(יג)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור הּקרּבנֹות. ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָמעל

א  ¤¤ּפרק
ּתמימיןמצות‡. הּקרּבנֹות ּכל להיֹות [שלמים]עׂשה ְְְְֲִִִִֵַַָָָ

עׂשה. מצות זֹו לרצֹון", יהיה "ּתמים ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּומבחרין
הּמזּבח·. לגּבי מּום ּבּה ׁשּיׁש ּבהמה הּמקּדיׁש [-וכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשּנאמר:להקרבה] הקּדׁשֹו, על ולֹוקה תעׂשה, ּבלא עֹובר -ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹ
הּׁשמּועה מּפי - תקריבּו" לא מּום, ּבֹו אׁשר [מסורת "ּכל ְְֲִִִֶַַָֹֹ

רבינו] מּומין.ממשה ּבעלי למקּדיׁש אזהרה ׁשּזֹו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָלמדּו,
הקּדיׁשֹו שימכרהו]אפּלּו מנת נסכים [לרכישת]לדמי[על ְְְֲִִִִִֵָ

הּוא. קדׁשים ׁשּבזיֹון לֹוקה, -ְִִֶֶָָ
כשמקדיש]הּמתּכּון‚. 'עֹולה',[- ואמר 'ׁשלמים' לֹומר ְְְִִֵַַַַָָָ

ּפיו  ׁשּיהיה עד ּכלּום; אמר לא - 'ׁשלמים' ואמר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ'עֹולה'
מּום [כוונתו]ולּבֹו ּבעל על לֹומר הּמתּכּון ,לפיכ ׁשוין. ְְְִִִִֵַַַַַַָָ

אף  - 'עֹולה' ואמר 'ׁשלמים' אֹו ׁשלמים, והקּדיׁשֹו ְְְְְִִִִַַָָָָָ'עֹולה'
לאּסּור ׁשּנתּכּון ּפי מום]על בעל להקדיש לֹוקה.[- אינֹו , ְְִִִֵֵֶֶַַ

ׁשּדּמה לּמזּבח,[שחשב]מי מּום ּבעל להקּדיׁש ׁשּמּתר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֻ
לֹוקה. ואינֹו קדֹוׁש, זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶָוהקּדיׁש

נאמר „. ׁשהרי לֹוקה, - קרּבן לׁשם מּום ּבעל ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּׁשֹוחט
הּׁשמּועה  ּומּפי לה'", אּלה תקריבּו "לא מּומין: ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹּבבעלי
על  מּומין ּבעלי ּדם הּזֹורק וכן לּׁשֹוחט. אזהרה ׁשּזֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלמדּו,
מּפי  לה'", תקריבּו "לא ּבהן: נאמר ׁשהרי לֹוקה, - ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמזּבח
אמּורי  הּמקטיר וכן לּזֹורק. אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשמּועה

"ואּׁשה [אברי] ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמזּבח על מּומין ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַּבעלי
למד, נמצאת החלבים. אּלּו - הּמזּבח" על מהם תּתנּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלא
והקטיר  ּדמֹו, וזרק ּוׁשחטֹו, מּום, ּבעל הקּדיׁש ְְְְְִִִִִֶַַַָָָׁשאם

מלקּיֹות. ארּבע לֹוקה - ְְֵֶַַַָֻאמּוריו
הקריבֹו,‰. אם - עֹובר מּום ּבעל אֹו קבּוע מּום ּבעל ְִִִֵֶַַַַַָָאחד
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וׂשה, ׁשֹור אלהי לה' תזּבח "לא ׁשּנאמר: אּלּו, ּבכל ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעֹובר
אזהרה  ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - מּום" בֹו יהיה ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָאׁשר
חזזית  אֹו לח, ּגרב ּבּבהמה ׁשהיה ּכגֹון עֹובר . מּום ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָלבעל

שחין] לֹוקה.[מיני הקריבּה, אם -ְִִִֶָ
.Â- ּגֹויים קרּבנֹות אף אּלא ּבלבד, יׂשראל קרּבנֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹולא

ׁשּנא  לֹוקה, מּומין, ּבעלי והן הקריבן ּבן אם "ּומּיד מר: ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
אּלה". מּכל אלהיכם לחם את תקריבּו לא ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹנכר

.Êאֹו עינֹו את ׁשּסּמה ּכגֹון לֹוקה, ּבּקדׁשים, מּום ְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָהּמּטיל
- ּבֹו" יהיה לא מּום "ּכל ּבּקרּבן: נאמר ׁשהרי ידֹו; ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקּטע
ואינֹו מּום. ּבֹו יּתן ׁשּלא אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּפי
ראּוי  היה ׁשהרי - קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקה
ּבלא  ׁשעבר ּפי על אף - הּזה ּבּזמן אבל ּופסלֹו; ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹלקרּבן,

לֹוקה. אינֹו ֲֵֶֶַתעׂשה,
.Á אחר מּום ּבּה והּטיל אחר ּובא ּבּקדׁשים, מּום ְֳִִִִִֵֵַַַָָָהּטיל

לֹוקה.[נוסף] אינֹו הּׁשני -ִֵֵֶַ
.Ëּבתמּורתן אֹו עצמן, ּבּקדׁשים מּום הּמּטיל [-אחד ְְֳִִִֶַַַַָָָָָ

חייב] – שהוקדשה בהמה במקום שהוחלפה חולין -בהמת
הּמעׂשר ּומן הּבכֹור מן בהמה]חּוץ מעשר ׁשהּמּטיל [- , ְֲִִִֵֶַַַַַ

ּכמֹו לקרּבן, ראּויין ׁשאינן לפי לֹוקה, אינֹו ּבתמּורתן ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָמּום
עׂשירי, טעּות ׁשל ּבּתׁשיעי הּמּטיל וכן ּבמקֹומֹו. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיתּבאר

לֹוקה. ֵֶאינֹו
.È הרי ׁשּלֹוקה, ּפי על אף - לּמזּבח מּום ּבעלת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַהּמקּדיׁש

נתקּדׁשה  ּבערזֹו ותּפדה לחּלין,[בשומת], ותצא הּכהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ּבּה ׁשּנפל קדׁשים ּבבהמת הּדין וכן קרּבן. ּבדמיה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָויביא
מּום, ּבהן ׁשּנפל קדׁשים לפּדֹות היא עׂשה ּומצות ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמּום.
ּתזּבח  נפׁש אּות ּבכל "רק ׁשּנאמר: ויאכלּו, לחּלין ְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻויצאּו
מדּבר  ׁשהּכתּוב למדּו, הּׁשמּועה מּפי - בׂשר" ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָואכלּת
ׁשּזה  ּבערכין, ּבארנּו ּוכבר ׁשּיּפדּו. הּמקּדׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבפסּולי
מּמּנה  יקריבּו לא אׁשר טמאה, ּבהמה ּכל "ואם ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:

ׁשּיּפדּו. מּומין ּבבעלי מדּבר ׁשהּוא לה'", ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָקרּבן
.‡È?עֹובר מּום לבעלת קבּוע מּום ּבעלת ּבין ְֲֲֵֵַַַַַַָמה

קדׁש והיא ילדה אם - קבּוע מּום ּבעלת לפני ׁשהּמקּדיׁש -] ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ
ּתמים,שנפדתה] ׁשהּוא ּפי על אף לחּלין ויצא הּולד יּפדה ,ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

טפל יהיה ׁשּלא העּקר[הוולד]ּכדי מן שאינה חמּור [האם- ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ
-קרבה] ּפדיֹון אחר וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ואם .ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּתמּות, אחר נפּדית - ׁשּתּפדה קדם מתה ואם חּלין. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּולד
ּדמיה, על אּלא ּגּופּה על ּגמּורה קדּׁשה חלה לא ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשהרי
מּום  ּבעלת הּמקּדיׁש אבל קבּוע. מּום ּבעלת ׁשהיתה ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָמּפני

-עֹו קבּוע מּום לּה נֹולד ׁשהקּדיׁשּה ואחר ּתמימה, אֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָבר
הּתמימים; הּקדׁשים ּכׁשאר ּתּקבר ׁשּתּפדה, קדם מתה ְְֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאם

והערכה העמדה צריכה ׁשהיא כבר מּפני והרי שומה, -] ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ
-מתה] ׁשּתּפדה קדם נׁשחטה ואם ּבערכין. ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּתאכל. ּכ ואחר מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל נפּדית זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי
ולדּה. יקרב - ילדה אחר ואם וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

אסּור הּולד - ּכיצד [לשימוש]ׁשּנפּדית אּלא נפּדה. ואינֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מתּפיס אּמֹו, לפדיֹון סמּו לׁשם [מקדיש]יעׂשה? הּולד זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

הּזבח אמו]אֹותֹו להקריבֹו[שהוקדשה יכֹול ׁשאינֹו לפי - ְְְִִֵֶֶַַַָ
קדּׁשה מּכח ׁשּבא מּפני אּמֹו, שהיא]מּכח אמו ּדחּויה.[של ְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹֻ

.·È אֹותן לׁשחט מּתר - ּכׁשּיּפדּו הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻֻּכל
ּבׂשרם  ולׁשקל ּבּׁשּוק, ׁשם אֹותן ולמּכר הּטּבחים, ְְְְְְִִִַַַָָָָָֹֹּבׁשּוק

ּומן [במשקל]ּבליטרא הּבכֹור מן חּוץ החּלין, ּכׁשאר ְְְְִִִִִַַָָֻ
ּבּׁשּוק ׁשּמכירתם מּפני פסוה"מ]הּמעׂשר, כל מֹוסיף [של ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

יותר]ּבדמיהם גבוהה לשומא הּקדׁשים [גורם ׁשאר . ְְֳִִֵֶַָָ
ּבהמה  ּבדמיהם מביא ׁשהרי להקּדׁש, חֹוזרין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָׁשּדמיהן

א  ּבּׁשּוק; ּכחּלין אֹותן מֹוכרין - והּמעׂשר,אחרת הּבכֹור בל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֻ
- ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבמּומן נאכלין אּלא להקּדׁש ּדמיהם ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָׁשאין
ׁשם. אֹותם מֹוכרין ואין הּטּבחים, ּבׁשּוק אֹותם ׁשֹוחטין ְְְֲִִִֵֵַַָָָָאין
ולא  ּבליטרא, נׁשקל אינֹו - הּבית לבדק ּבכֹור התּפיס ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹאפּלּו
קנין  לֹו הּקנּוי דבר אּלא להתּפיס יכֹול ׁשאינֹו ּבּׁשּוק; ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיּמכר

.ּגמּור  ָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ד' חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
ּוכבר ‡. חמּׁשים; - ּובּבהמה ּבאדם הּפֹוסלין הּמּומין ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּכל

.נמנּו ְִ
ראּויין ·. ואינם ּבבהמה, מיחדין אחרים מּומין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָֻויׁש

פרטן: הּוא וזה הן, ועׂשרים ּוׁשלׁשה ּבאדם; ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹלהיֹות
אדם  ּכׁשל עגל עינּה ּגלּגל היה אם אחת (א) עינּה (ב) . ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

היתה  אם אבל אּוז; ּכׁשל קטּנה והּׁשנּיה עגל, ּכׁשל ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּגדֹולה
ּכׁשר. - ּכפֹול עד קטּנה אפּלּו קטּנה, ואזן ּגדֹולה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹאזן
נּקב  אם (ד) ׂשער. ּבּה ׁשּיׁש יּבלת עינּה ּבלבן יׁש אם ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ(ג)
ּדֹומה  ּפיה (ה) הּנראה. ּבמקֹום חטמיה ׁשני ׁשּבין ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעֹור

ּפרּום - חזיר העליונות לׁשל והלחיים העליונה [שפה ְֲִֶָ
ּכׁשּפּוד.בולטות] מחּדד ׁשאינֹו ּפי על אף ,ְְִֵֶַַַָֻ

חּטיה‚. ׁשּנגממּו[שיניה](ו) אֹו (ז) ׁשּנּקבּו. החיצֹונֹות ְְְִִִִֶֶֶַָ
ׁשּנפּגמּו.[הצטמקו] אֹו (ח) מקצתן. ׁשּנׁשאר ּפי על אף ,ְְְְִִִִֶֶַַַָָ

ּפיה  ׁשּפֹותחת ּבעת ׁשהרי - הּפנימּיֹות חּטיה נעקרּו אם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ(ט)
חסרין. נראין הן ְְֲִִִֵֵַַוצֹווחת,

וזכרּותן„. קרניה נּטלּו אם בקרן](י) ולא [העצם עּמהן, ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
ּכׁשרה. קרנים, לּה ׁשּיׁש נקבה אבל ּכלּום; מהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנׁשאר
אם  (יב) הּבהמה. ּגיד את ׁשחֹופה העֹור נפּגם אם ְְִִִִֵֶֶֶַַָָ(יא)

מן הּזנב נפּגם אם (יג) נקבה. ׁשל הערוה בגוף]נפּגמה -] ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
הּפרק מן לא אבל החוליות]העצם, היה [בחיבור אם (יד) . ֲִִֶֶֶֶַָָָָֹ
לׁשנים מפּצל הּזנב זנבות]ראׁש עצמים[לשני ּבׁשני [בכל , ְְְֲִִִִֵַַָָָָֹֻ

עצם] לחליהאחד חליה ּבין היה אם (טו) כמידת]. [בזנב, ְְְִֵָָָָֻֻ
ּכּמה? ועד קצר. הּזנב היה אם (טז) ּבׂשר. אצּבע ְְְִֶַַַַָָָָָָָָָֹמלא
ׁשּתי  אר - ּובטלה ּכׁשר. ׁשּתים, מּום; אחת, חליה - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּבגדי
ר ׁשהיה הּגדי זנב (יז) ּכׁשר. ׁשלׁש, היתה מּום; ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֻחליֹות,
אבל  הּזנב; עצם נׁשּבר אם (יח) חזיר. לׁשל ּדֹומה ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֻּומדלּדל,

ּבגלּוי. ׁשאינֹו מּפני ּכׁשר, - מּצלעֹותיו עצם נׁשּבר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאם
ׁשלׁש‰. אּלא לֹו אין אם (כ) רגלים. חמׁש ּבעל ְִִֵֵֶַַַַָָָֹ(יט)
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עגּלה  ּפרסתּה וידיו מרגליו אחת היתה אם (כא) ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֻרגלים.
אם  (כב) ּופרּוסה. סדּוקה ׁשהיא ּפי על אף חמֹור, ְְְֲִִִֶֶַַָָּכׁשל

קלּוטה ידֹו אֹו רגלֹו מחוברות]היתה חמֹור,[אצבעות ּכׁשל ְְְְֲֶַָָָָ
נגממּו אם (כג) ּבּתֹורה. האמּור "קלּוט" הּוא ְְְִִֶַָָָָוזה

ׁשּנׁשאר [הצטמקו] ּפי על אף עּמהן, ּבזכרּותן ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָטלפיה
לּבׂשר. קרֹוב מעט ְְִַַַָָָָמּזכרּותן

.Â ּפֹוסלין ּבּבהמה, הּמנּויין מּום וׁשבעים מּׁשלׁשה מּום ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹּכל
קדׁש ׁשהיא ּבתמימה מהן אחד נפל ואם הּקרּבן. מן ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאֹותּה
על  ׁשאף ּומזהם, וחֹולה מּזקן חּוץ לחּלין, ותצא ּתּפדה -ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ורֹועה  קּים יהיה אּלא נפּדה; אינֹו לקרּבן, ּכׁשר ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּפי

ׁשּיּולד הּמּומין,[שיווצר]עד מּׁשאר קבּוע אחר מּום ּבֹו ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
אינּה - עֹובר מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת וכן ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויּפדה.

נפּדית. ולא ְְְִֵֵָֹקרבה
.Ê ּובאדם ּבּבהמה יׁש עֹוברין מּומין הן:וארּבעה ואּלּו , ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

ּגרב שחין](א) מצרית[מין ׁשאינּה חזזית (ב) [מין לח. ְֲִִִֵֶַָָָָ
קבּועיןשחין] ואינן ּבעין, ׁשּיֹורדין מים (ג) את . [משבש ְְְִִִִֵֶַַָָ

סנוריןהראיה] (ד) קבּועין.[עוורון]. ׁשאינן ְְִִֵֵֶַָ
.Á מהן אחד נמצא אם אחרים, חליים ארּבעה ׁשם ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָויׁש

הּמבחר, מן ׁשאינּה לפי אֹותּה, מקריבין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבּבהמה
"נדרי "מבחר אֹומר: ׁשּבלבן והּכתּוב מי (א) הם: ואּלּו ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

נגממּו אם (ב) ׂשער. ּבּה ׁשאין יּבלת קרניו,[הצטמקו]עינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מּזכרּותן ׁשּנׁשאר ּפי על לּבׂשר.[מהעצם]אף קרֹוב מעט ְְְִִִֶַַַַַַָָָָ

חּטיו נפּגמּו אם חּטיו [שיניו](ג) נגממּו אם (ד) הּפנימּיֹות. ְְְְְִִִִִִִִַָָ
קרבים  לא - ּבּקדׁשים אּלּו מּכל אחד היה אם ְְֳִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּפנימּיֹות.
הקריבן, ואם מּום. ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו אּלא נפּדין, ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹולא

ׁשהּורצּו לי .[התקבלו]יראה ְִֵֶֶָ
.Ëעברה ּבּה ׁשּנעברה קדׁשים ּבהמת עבודה וכן [כגון: ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

האדםזרה] את ׁשהמיתה אֹו העדות], ּבעד [והתקבלה ְִֵֵֶֶָָָָ
ׁשּיּולד  עד נפּדית ולא קרבה; לא - הּבעלים ּפי על אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאחד

קבּוע. מּום ַָָלּה
.Èאֹותּה האֹוסרין הּטרפֹות מן אחת ּבּה ׁשּנֹולד ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבהמה

הּמזּבח  לגּבי אסּורה "הקריבהּוּבאכילה, אֹומר: הּוא הרי ; ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָ
ׁשאינּה ּפי על ואף !?"פני היּׂשא אֹו הירצ ,לפחת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָנא
הּקדׁשים  את ּפֹודין ׁשאין אֹותּה; ּפֹודין אין לקרּבן, ְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָָראּויה

ויּקברּו. ׁשּימּותּו עד ירעּו אּלא לּכלבים, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָלהאכילן
.‡È.הּׂשרפה לבית ּתצא זֹו הרי - טרפה ונמצאת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָנׁשחטה

ּפי  על אף חסר, הּפנימּיין מאבריה אבר נמצא אם ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
ׁשּנּטל  אֹו אחת, ּבכליה ׁשּנמצאת ּכגֹון - טרפה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינּה

ותּׂשרף  לּמזּבח, אסּורה זֹו הרי - ׁשהיא הּטחֹול מּפני לא ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
ׁשאין  מּפני אּלא מּום, ׁשּבפנים חּסרֹון ׁשאין מּום, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבעלת
וכל  לכם". יהיּו "ּתמימים ׁשּנאמר: ּכלל, חסר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמקריבין
ׁשני  אֹו ּכליֹות ׁשלׁש לּה נמצא אם לפיכ ּכחסר; ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֹהּיתר,

ּפסּולה. ְְִָטחֹולים,
.·È יֹום ׁשמֹונים ׁשּׁשהה ּכל קבּועים? סנורין הּוא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָאיזה

ׁשבעה  ּביֹום - ּפעמים ׁשלׁשה אֹותֹו ּובֹודקין ראה. ְְְְְְִִִָָָָָֹֹולא
ּוביֹום  וחמּׁשים, ארּבעה ּוביֹום ּבֹו, ׁשהרּגיׁשּו מעת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָועׂשרים

ׁשּפסקה  מעת יֹום ׁשמֹונים לֹו מֹונים ראה, אם ְְְִִִִֵֵֶָָָָׁשמֹונים.
.ראּיה  ְִָ

.‚Èׁשהּמים יּודע ּכׁשאכלה [שבעין]ּובּמה קבּועין? ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּכן  אחר ואכלה ניסן, חצי ועד אדר מראׁש לחים ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹעׂשבים

הר  - נתרּפאת ולא ּתׁשרי וחצי אלּול יבׁשים אּלּועׂשבים י ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָֹ
קבּועין. ְִִַמים

.„È,הּלח ּבזמן הּלחים אּלּו מעׂשבים ּתאכל ְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹוכּמה
ּכגרֹוגרת הּיבׁש? ּבזמן קדם [תאנה]והיבׁשים יֹותר, אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

וצרי אּלּו. חדׁשים ּבׁשלׁשה יֹום ּכל ׁשל ראׁשֹונה ְְְֳִִִִֵֶָָָָָָֹסעּודה
מּתרת  ותהיה ׁשתּיה, אחר יֹום ּבכל אֹותן ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּתאכל

אּלא [משוחררת] לבּדּה, תהיה ולא אכילה, ּבעת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבּׂשדה
לצֹות אחרת ּובהמה ּכל [יחד]היא לּה נעׂשה אם עּמּה. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

אחד  חסר ואם וּדאי. קבּועין אּלּו הרי - נתרּפאת ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹאּלּו
נפּדית. ולא קרבה, ואינּה ספק; זה הרי אּלּו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹמּכל

.ÂË,ניסן וחצי ּכּלֹו ּבאדר ּכמׁשּפטיו הּלח אכלה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻּכיצד?
ׁשּנמצא  ואּיר, ניסן ּבחצי ּכמׁשּפטיו הּיבׁש אחריו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָואכלה
ׁשאכלה  אֹו הּסדר, על אּלּו חדׁשים ּבׁשלׁשה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאכלה
קׁשּורה, ׁשהיתה אֹו ׁשתּיה, קדם אֹו אכילה, אחר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכגרֹוגרת
ולא  לעיר, הּסמּוכה ּבגּנה ׁשהיתה אֹו לבּדּה, ׁשהיתה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו

אּלּו ּכל - המים]ספקנתרּפאת עֹוברין;[אם אֹו קבּועין ְְְִִִֵֵֵַָָ
לֹוקה. אינֹו אחר, מּום ּבּה הּטיל אם ְִִִִֵֵֶַָָלפיכ

.ÊËּכמׁש והרי אכלה - נתרּפאת ולא האכילה ּבזמּני ּפטיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
קבּוע  מּום ּבעלת ֲִַַַָהיא

(.ÊË) קבּוע מּום ּבעלת היא למפרע אם ספק, ּבּדבר יׁש -ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
מרפּואתּה; ׁשּנתיאׁשּו מעת אֹו הּמים, לּה ׁשּבאּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמעת
ונהנה  מרפּואתּה, ׁשּנתיאׁשּו קדם אֹותּה הּפֹודה ,ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלפיכ
ספק  הּוא הרי - מרפּואתּה ׁשּנתיאׁשּו אחר הּפדיֹון ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּבאֹותֹו

ׁשּיתּבאר [בהקדש]מֹועל ּכמֹו מעילה, קרּבן מביא ואינֹו , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ
ְִּבמקֹומֹו.

ג  ¤¤ּפרק
הּנקבה ‡. ואחד הּזכר אחד וכן ּבעֹוף, ּפֹוסלין הּמּומין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאין

זכר" "ּתמים נאמר ׁשּלא - ּבּמה ּבעֹוף ּבלבד. ּבבהמה אּלא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּגּפֹו ׁשּיבׁש עֹוף אבל קטּנים; ּבמּומין אמּורים? ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָּדברים

לגּבי [כנפו] אסּור - רגלֹו נקטעה אֹו עינֹו, נסמית אֹו ,ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
אחת  ּבֹו נֹולד אם וכן ּכלל. חסר מקריבין ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמזּבח,
לקרּבן. נפסל זה הרי ּבאכילה, אֹותֹו ׁשאֹוסרין הּטרפֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמן

.·- ּפסּולין ּגדֹולים יֹונה ּובני ּפסּולין, קטּנים ְְְְְִִִִִֵַָּתֹורים
הּיֹונה" ּבני מן אֹו הּתֹורים "מן הּצהּוב ׁשּנאמר: ּתחּלת . ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָ

בצוואר] צהובה נוצה מתי [שגדלה ועד ּפסּול. ּובזה, ְֶֶַַָָָָּבזה
מקֹום  ּומתמּלא ּכנף ׁשעֹוקר זמן ּכל ּכׁשרים? יֹונה ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָיהיּו

מּׁשּיזהיבּו[חיבורו]עּקרֹו ּכׁשרים והּתֹורים .[כנפיהם]ּדם. ְְְִִִִִֵֶַַָָ
מינו]הּטמטּום‚. ניכר ואין סתום שיש והאנּדרֹוגינֹוס[- -] ְְְְִַַָֻ

ונקבה] זכר אברי מהם,לו ּגדֹול מּום ל ׁשאין ּפי על אף -ְִֵֵֶֶַַָ
זכר  ספק ׁשהן לפי אחרת: מּדר לּמזּבח ּפסּולין הן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהרי
"זכר  נאמר ּובּקרּבנֹות אחר, ּכמין הן הרי נקבה, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָספק
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וׂשה, ׁשֹור אלהי לה' תזּבח "לא ׁשּנאמר: אּלּו, ּבכל ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעֹובר
אזהרה  ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - מּום" בֹו יהיה ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָאׁשר
חזזית  אֹו לח, ּגרב ּבּבהמה ׁשהיה ּכגֹון עֹובר . מּום ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָלבעל

שחין] לֹוקה.[מיני הקריבּה, אם -ְִִִֶָ
.Â- ּגֹויים קרּבנֹות אף אּלא ּבלבד, יׂשראל קרּבנֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹולא

ׁשּנא  לֹוקה, מּומין, ּבעלי והן הקריבן ּבן אם "ּומּיד מר: ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
אּלה". מּכל אלהיכם לחם את תקריבּו לא ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹנכר

.Êאֹו עינֹו את ׁשּסּמה ּכגֹון לֹוקה, ּבּקדׁשים, מּום ְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָהּמּטיל
- ּבֹו" יהיה לא מּום "ּכל ּבּקרּבן: נאמר ׁשהרי ידֹו; ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקּטע
ואינֹו מּום. ּבֹו יּתן ׁשּלא אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּפי
ראּוי  היה ׁשהרי - קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקה
ּבלא  ׁשעבר ּפי על אף - הּזה ּבּזמן אבל ּופסלֹו; ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹלקרּבן,

לֹוקה. אינֹו ֲֵֶֶַתעׂשה,
.Á אחר מּום ּבּה והּטיל אחר ּובא ּבּקדׁשים, מּום ְֳִִִִִֵֵַַַָָָהּטיל

לֹוקה.[נוסף] אינֹו הּׁשני -ִֵֵֶַ
.Ëּבתמּורתן אֹו עצמן, ּבּקדׁשים מּום הּמּטיל [-אחד ְְֳִִִֶַַַַָָָָָ

חייב] – שהוקדשה בהמה במקום שהוחלפה חולין -בהמת
הּמעׂשר ּומן הּבכֹור מן בהמה]חּוץ מעשר ׁשהּמּטיל [- , ְֲִִִֵֶַַַַַ

ּכמֹו לקרּבן, ראּויין ׁשאינן לפי לֹוקה, אינֹו ּבתמּורתן ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָמּום
עׂשירי, טעּות ׁשל ּבּתׁשיעי הּמּטיל וכן ּבמקֹומֹו. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיתּבאר

לֹוקה. ֵֶאינֹו
.È הרי ׁשּלֹוקה, ּפי על אף - לּמזּבח מּום ּבעלת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַהּמקּדיׁש

נתקּדׁשה  ּבערזֹו ותּפדה לחּלין,[בשומת], ותצא הּכהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ּבּה ׁשּנפל קדׁשים ּבבהמת הּדין וכן קרּבן. ּבדמיה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָויביא
מּום, ּבהן ׁשּנפל קדׁשים לפּדֹות היא עׂשה ּומצות ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמּום.
ּתזּבח  נפׁש אּות ּבכל "רק ׁשּנאמר: ויאכלּו, לחּלין ְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻויצאּו
מדּבר  ׁשהּכתּוב למדּו, הּׁשמּועה מּפי - בׂשר" ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָואכלּת
ׁשּזה  ּבערכין, ּבארנּו ּוכבר ׁשּיּפדּו. הּמקּדׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבפסּולי
מּמּנה  יקריבּו לא אׁשר טמאה, ּבהמה ּכל "ואם ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:

ׁשּיּפדּו. מּומין ּבבעלי מדּבר ׁשהּוא לה'", ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָקרּבן
.‡È?עֹובר מּום לבעלת קבּוע מּום ּבעלת ּבין ְֲֲֵֵַַַַַַָמה

קדׁש והיא ילדה אם - קבּוע מּום ּבעלת לפני ׁשהּמקּדיׁש -] ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ
ּתמים,שנפדתה] ׁשהּוא ּפי על אף לחּלין ויצא הּולד יּפדה ,ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

טפל יהיה ׁשּלא העּקר[הוולד]ּכדי מן שאינה חמּור [האם- ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ
-קרבה] ּפדיֹון אחר וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ואם .ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּתמּות, אחר נפּדית - ׁשּתּפדה קדם מתה ואם חּלין. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּולד
ּדמיה, על אּלא ּגּופּה על ּגמּורה קדּׁשה חלה לא ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשהרי
מּום  ּבעלת הּמקּדיׁש אבל קבּוע. מּום ּבעלת ׁשהיתה ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָמּפני

-עֹו קבּוע מּום לּה נֹולד ׁשהקּדיׁשּה ואחר ּתמימה, אֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָבר
הּתמימים; הּקדׁשים ּכׁשאר ּתּקבר ׁשּתּפדה, קדם מתה ְְֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאם

והערכה העמדה צריכה ׁשהיא כבר מּפני והרי שומה, -] ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ
-מתה] ׁשּתּפדה קדם נׁשחטה ואם ּבערכין. ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּתאכל. ּכ ואחר מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל נפּדית זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי
ולדּה. יקרב - ילדה אחר ואם וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

אסּור הּולד - ּכיצד [לשימוש]ׁשּנפּדית אּלא נפּדה. ואינֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מתּפיס אּמֹו, לפדיֹון סמּו לׁשם [מקדיש]יעׂשה? הּולד זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

הּזבח אמו]אֹותֹו להקריבֹו[שהוקדשה יכֹול ׁשאינֹו לפי - ְְְִִֵֶֶַַַָ
קדּׁשה מּכח ׁשּבא מּפני אּמֹו, שהיא]מּכח אמו ּדחּויה.[של ְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹֻ

.·È אֹותן לׁשחט מּתר - ּכׁשּיּפדּו הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻֻּכל
ּבׂשרם  ולׁשקל ּבּׁשּוק, ׁשם אֹותן ולמּכר הּטּבחים, ְְְְְְִִִַַַָָָָָֹֹּבׁשּוק

ּומן [במשקל]ּבליטרא הּבכֹור מן חּוץ החּלין, ּכׁשאר ְְְְִִִִִַַָָֻ
ּבּׁשּוק ׁשּמכירתם מּפני פסוה"מ]הּמעׂשר, כל מֹוסיף [של ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

יותר]ּבדמיהם גבוהה לשומא הּקדׁשים [גורם ׁשאר . ְְֳִִֵֶַָָ
ּבהמה  ּבדמיהם מביא ׁשהרי להקּדׁש, חֹוזרין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָׁשּדמיהן

א  ּבּׁשּוק; ּכחּלין אֹותן מֹוכרין - והּמעׂשר,אחרת הּבכֹור בל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֻ
- ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבמּומן נאכלין אּלא להקּדׁש ּדמיהם ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָׁשאין
ׁשם. אֹותם מֹוכרין ואין הּטּבחים, ּבׁשּוק אֹותם ׁשֹוחטין ְְְֲִִִֵֵַַָָָָאין
ולא  ּבליטרא, נׁשקל אינֹו - הּבית לבדק ּבכֹור התּפיס ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹאפּלּו
קנין  לֹו הּקנּוי דבר אּלא להתּפיס יכֹול ׁשאינֹו ּבּׁשּוק; ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיּמכר

.ּגמּור  ָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ד' חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
ּוכבר ‡. חמּׁשים; - ּובּבהמה ּבאדם הּפֹוסלין הּמּומין ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּכל

.נמנּו ְִ
ראּויין ·. ואינם ּבבהמה, מיחדין אחרים מּומין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָֻויׁש

פרטן: הּוא וזה הן, ועׂשרים ּוׁשלׁשה ּבאדם; ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹלהיֹות
אדם  ּכׁשל עגל עינּה ּגלּגל היה אם אחת (א) עינּה (ב) . ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

היתה  אם אבל אּוז; ּכׁשל קטּנה והּׁשנּיה עגל, ּכׁשל ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּגדֹולה
ּכׁשר. - ּכפֹול עד קטּנה אפּלּו קטּנה, ואזן ּגדֹולה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹאזן
נּקב  אם (ד) ׂשער. ּבּה ׁשּיׁש יּבלת עינּה ּבלבן יׁש אם ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ(ג)
ּדֹומה  ּפיה (ה) הּנראה. ּבמקֹום חטמיה ׁשני ׁשּבין ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעֹור

ּפרּום - חזיר העליונות לׁשל והלחיים העליונה [שפה ְֲִֶָ
ּכׁשּפּוד.בולטות] מחּדד ׁשאינֹו ּפי על אף ,ְְִֵֶַַַָֻ

חּטיה‚. ׁשּנגממּו[שיניה](ו) אֹו (ז) ׁשּנּקבּו. החיצֹונֹות ְְְִִִִֶֶֶַָ
ׁשּנפּגמּו.[הצטמקו] אֹו (ח) מקצתן. ׁשּנׁשאר ּפי על אף ,ְְְְִִִִֶֶַַַָָ

ּפיה  ׁשּפֹותחת ּבעת ׁשהרי - הּפנימּיֹות חּטיה נעקרּו אם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ(ט)
חסרין. נראין הן ְְֲִִִֵֵַַוצֹווחת,

וזכרּותן„. קרניה נּטלּו אם בקרן](י) ולא [העצם עּמהן, ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
ּכׁשרה. קרנים, לּה ׁשּיׁש נקבה אבל ּכלּום; מהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנׁשאר
אם  (יב) הּבהמה. ּגיד את ׁשחֹופה העֹור נפּגם אם ְְִִִִֵֶֶֶַַָָ(יא)

מן הּזנב נפּגם אם (יג) נקבה. ׁשל הערוה בגוף]נפּגמה -] ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
הּפרק מן לא אבל החוליות]העצם, היה [בחיבור אם (יד) . ֲִִֶֶֶֶַָָָָֹ
לׁשנים מפּצל הּזנב זנבות]ראׁש עצמים[לשני ּבׁשני [בכל , ְְְֲִִִִֵַַָָָָֹֻ

עצם] לחליהאחד חליה ּבין היה אם (טו) כמידת]. [בזנב, ְְְִֵָָָָֻֻ
ּכּמה? ועד קצר. הּזנב היה אם (טז) ּבׂשר. אצּבע ְְְִֶַַַַָָָָָָָָָֹמלא
ׁשּתי  אר - ּובטלה ּכׁשר. ׁשּתים, מּום; אחת, חליה - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּבגדי
ר ׁשהיה הּגדי זנב (יז) ּכׁשר. ׁשלׁש, היתה מּום; ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֻחליֹות,
אבל  הּזנב; עצם נׁשּבר אם (יח) חזיר. לׁשל ּדֹומה ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֻּומדלּדל,

ּבגלּוי. ׁשאינֹו מּפני ּכׁשר, - מּצלעֹותיו עצם נׁשּבר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאם
ׁשלׁש‰. אּלא לֹו אין אם (כ) רגלים. חמׁש ּבעל ְִִֵֵֶַַַַָָָֹ(יט)
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עגּלה  ּפרסתּה וידיו מרגליו אחת היתה אם (כא) ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֻרגלים.
אם  (כב) ּופרּוסה. סדּוקה ׁשהיא ּפי על אף חמֹור, ְְְֲִִִֶֶַַָָּכׁשל

קלּוטה ידֹו אֹו רגלֹו מחוברות]היתה חמֹור,[אצבעות ּכׁשל ְְְְֲֶַָָָָ
נגממּו אם (כג) ּבּתֹורה. האמּור "קלּוט" הּוא ְְְִִֶַָָָָוזה

ׁשּנׁשאר [הצטמקו] ּפי על אף עּמהן, ּבזכרּותן ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָטלפיה
לּבׂשר. קרֹוב מעט ְְִַַַָָָָמּזכרּותן

.Â ּפֹוסלין ּבּבהמה, הּמנּויין מּום וׁשבעים מּׁשלׁשה מּום ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹּכל
קדׁש ׁשהיא ּבתמימה מהן אחד נפל ואם הּקרּבן. מן ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאֹותּה
על  ׁשאף ּומזהם, וחֹולה מּזקן חּוץ לחּלין, ותצא ּתּפדה -ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ורֹועה  קּים יהיה אּלא נפּדה; אינֹו לקרּבן, ּכׁשר ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּפי

ׁשּיּולד הּמּומין,[שיווצר]עד מּׁשאר קבּוע אחר מּום ּבֹו ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
אינּה - עֹובר מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת וכן ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויּפדה.

נפּדית. ולא ְְְִֵֵָֹקרבה
.Ê ּובאדם ּבּבהמה יׁש עֹוברין מּומין הן:וארּבעה ואּלּו , ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

ּגרב שחין](א) מצרית[מין ׁשאינּה חזזית (ב) [מין לח. ְֲִִִֵֶַָָָָ
קבּועיןשחין] ואינן ּבעין, ׁשּיֹורדין מים (ג) את . [משבש ְְְִִִִֵֶַַָָ

סנוריןהראיה] (ד) קבּועין.[עוורון]. ׁשאינן ְְִִֵֵֶַָ
.Á מהן אחד נמצא אם אחרים, חליים ארּבעה ׁשם ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָויׁש

הּמבחר, מן ׁשאינּה לפי אֹותּה, מקריבין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבּבהמה
"נדרי "מבחר אֹומר: ׁשּבלבן והּכתּוב מי (א) הם: ואּלּו ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

נגממּו אם (ב) ׂשער. ּבּה ׁשאין יּבלת קרניו,[הצטמקו]עינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מּזכרּותן ׁשּנׁשאר ּפי על לּבׂשר.[מהעצם]אף קרֹוב מעט ְְְִִִֶַַַַַַָָָָ

חּטיו נפּגמּו אם חּטיו [שיניו](ג) נגממּו אם (ד) הּפנימּיֹות. ְְְְְִִִִִִִִַָָ
קרבים  לא - ּבּקדׁשים אּלּו מּכל אחד היה אם ְְֳִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּפנימּיֹות.
הקריבן, ואם מּום. ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו אּלא נפּדין, ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹולא

ׁשהּורצּו לי .[התקבלו]יראה ְִֵֶֶָ
.Ëעברה ּבּה ׁשּנעברה קדׁשים ּבהמת עבודה וכן [כגון: ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

האדםזרה] את ׁשהמיתה אֹו העדות], ּבעד [והתקבלה ְִֵֵֶֶָָָָ
ׁשּיּולד  עד נפּדית ולא קרבה; לא - הּבעלים ּפי על אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאחד

קבּוע. מּום ַָָלּה
.Èאֹותּה האֹוסרין הּטרפֹות מן אחת ּבּה ׁשּנֹולד ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבהמה

הּמזּבח  לגּבי אסּורה "הקריבהּוּבאכילה, אֹומר: הּוא הרי ; ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָ
ׁשאינּה ּפי על ואף !?"פני היּׂשא אֹו הירצ ,לפחת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָנא
הּקדׁשים  את ּפֹודין ׁשאין אֹותּה; ּפֹודין אין לקרּבן, ְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָָראּויה

ויּקברּו. ׁשּימּותּו עד ירעּו אּלא לּכלבים, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָלהאכילן
.‡È.הּׂשרפה לבית ּתצא זֹו הרי - טרפה ונמצאת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָנׁשחטה

ּפי  על אף חסר, הּפנימּיין מאבריה אבר נמצא אם ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
ׁשּנּטל  אֹו אחת, ּבכליה ׁשּנמצאת ּכגֹון - טרפה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינּה

ותּׂשרף  לּמזּבח, אסּורה זֹו הרי - ׁשהיא הּטחֹול מּפני לא ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
ׁשאין  מּפני אּלא מּום, ׁשּבפנים חּסרֹון ׁשאין מּום, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבעלת
וכל  לכם". יהיּו "ּתמימים ׁשּנאמר: ּכלל, חסר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמקריבין
ׁשני  אֹו ּכליֹות ׁשלׁש לּה נמצא אם לפיכ ּכחסר; ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֹהּיתר,

ּפסּולה. ְְִָטחֹולים,
.·È יֹום ׁשמֹונים ׁשּׁשהה ּכל קבּועים? סנורין הּוא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָאיזה

ׁשבעה  ּביֹום - ּפעמים ׁשלׁשה אֹותֹו ּובֹודקין ראה. ְְְְְְִִִָָָָָֹֹולא
ּוביֹום  וחמּׁשים, ארּבעה ּוביֹום ּבֹו, ׁשהרּגיׁשּו מעת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָועׂשרים

ׁשּפסקה  מעת יֹום ׁשמֹונים לֹו מֹונים ראה, אם ְְְִִִִֵֵֶָָָָׁשמֹונים.
.ראּיה  ְִָ

.‚Èׁשהּמים יּודע ּכׁשאכלה [שבעין]ּובּמה קבּועין? ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּכן  אחר ואכלה ניסן, חצי ועד אדר מראׁש לחים ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹעׂשבים

הר  - נתרּפאת ולא ּתׁשרי וחצי אלּול יבׁשים אּלּועׂשבים י ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָֹ
קבּועין. ְִִַמים

.„È,הּלח ּבזמן הּלחים אּלּו מעׂשבים ּתאכל ְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹוכּמה
ּכגרֹוגרת הּיבׁש? ּבזמן קדם [תאנה]והיבׁשים יֹותר, אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

וצרי אּלּו. חדׁשים ּבׁשלׁשה יֹום ּכל ׁשל ראׁשֹונה ְְְֳִִִִֵֶָָָָָָֹסעּודה
מּתרת  ותהיה ׁשתּיה, אחר יֹום ּבכל אֹותן ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּתאכל

אּלא [משוחררת] לבּדּה, תהיה ולא אכילה, ּבעת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבּׂשדה
לצֹות אחרת ּובהמה ּכל [יחד]היא לּה נעׂשה אם עּמּה. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

אחד  חסר ואם וּדאי. קבּועין אּלּו הרי - נתרּפאת ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹאּלּו
נפּדית. ולא קרבה, ואינּה ספק; זה הרי אּלּו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹמּכל

.ÂË,ניסן וחצי ּכּלֹו ּבאדר ּכמׁשּפטיו הּלח אכלה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻּכיצד?
ׁשּנמצא  ואּיר, ניסן ּבחצי ּכמׁשּפטיו הּיבׁש אחריו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָואכלה
ׁשאכלה  אֹו הּסדר, על אּלּו חדׁשים ּבׁשלׁשה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאכלה
קׁשּורה, ׁשהיתה אֹו ׁשתּיה, קדם אֹו אכילה, אחר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכגרֹוגרת
ולא  לעיר, הּסמּוכה ּבגּנה ׁשהיתה אֹו לבּדּה, ׁשהיתה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו

אּלּו ּכל - המים]ספקנתרּפאת עֹוברין;[אם אֹו קבּועין ְְְִִִֵֵֵַָָ
לֹוקה. אינֹו אחר, מּום ּבּה הּטיל אם ְִִִִֵֵֶַָָלפיכ

.ÊËּכמׁש והרי אכלה - נתרּפאת ולא האכילה ּבזמּני ּפטיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
קבּוע  מּום ּבעלת ֲִַַַָהיא

(.ÊË) קבּוע מּום ּבעלת היא למפרע אם ספק, ּבּדבר יׁש -ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
מרפּואתּה; ׁשּנתיאׁשּו מעת אֹו הּמים, לּה ׁשּבאּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמעת
ונהנה  מרפּואתּה, ׁשּנתיאׁשּו קדם אֹותּה הּפֹודה ,ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלפיכ
ספק  הּוא הרי - מרפּואתּה ׁשּנתיאׁשּו אחר הּפדיֹון ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּבאֹותֹו

ׁשּיתּבאר [בהקדש]מֹועל ּכמֹו מעילה, קרּבן מביא ואינֹו , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ
ְִּבמקֹומֹו.

ג  ¤¤ּפרק
הּנקבה ‡. ואחד הּזכר אחד וכן ּבעֹוף, ּפֹוסלין הּמּומין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאין

זכר" "ּתמים נאמר ׁשּלא - ּבּמה ּבעֹוף ּבלבד. ּבבהמה אּלא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּגּפֹו ׁשּיבׁש עֹוף אבל קטּנים; ּבמּומין אמּורים? ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָּדברים

לגּבי [כנפו] אסּור - רגלֹו נקטעה אֹו עינֹו, נסמית אֹו ,ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
אחת  ּבֹו נֹולד אם וכן ּכלל. חסר מקריבין ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמזּבח,
לקרּבן. נפסל זה הרי ּבאכילה, אֹותֹו ׁשאֹוסרין הּטרפֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמן

.·- ּפסּולין ּגדֹולים יֹונה ּובני ּפסּולין, קטּנים ְְְְְִִִִִֵַָּתֹורים
הּיֹונה" ּבני מן אֹו הּתֹורים "מן הּצהּוב ׁשּנאמר: ּתחּלת . ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָ

בצוואר] צהובה נוצה מתי [שגדלה ועד ּפסּול. ּובזה, ְֶֶַַָָָָּבזה
מקֹום  ּומתמּלא ּכנף ׁשעֹוקר זמן ּכל ּכׁשרים? יֹונה ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָיהיּו

מּׁשּיזהיבּו[חיבורו]עּקרֹו ּכׁשרים והּתֹורים .[כנפיהם]ּדם. ְְְִִִִִֵֶַַָָ
מינו]הּטמטּום‚. ניכר ואין סתום שיש והאנּדרֹוגינֹוס[- -] ְְְְִַַָֻ

ונקבה] זכר אברי מהם,לו ּגדֹול מּום ל ׁשאין ּפי על אף -ְִֵֵֶֶַַָ
זכר  ספק ׁשהן לפי אחרת: מּדר לּמזּבח ּפסּולין הן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהרי
"זכר  נאמר ּובּקרּבנֹות אחר, ּכמין הן הרי נקבה, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָספק
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נקבה  אֹו וּדאי, זכר ׁשּיהיה עד - תמימה" ּו"נקבה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתמים"
אנּדרֹוגינֹוס, אֹו טמטּום ׁשהּוא העֹוף אף לפיכ ְְְְִִִֶַַַָָָֻוּדאית.

לּמזּבח. ְִֵַַָּפסּול
הּכלאים„. ועז]וכן  מכבש ּדפן[מעורב ויֹוצא [נולד , ְְְִִֵֵֶַַֹ

קיסרי] זמןבניתוח ּומחּסר ללידתו , יום מח' פחות [כגון: ְְַַֻ
להקריבו] שאסור מּום,– ּבהם ׁשאין ּפי על אף ּפסּולין, -ְִִֵֶֶַַָ

ּומין  מין ּכל ׁשּיהיה עד - עז" אֹו כׂשב אֹו "ׁשֹור ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּנאמר:
- יּולד" "ּכי ועז; מּכׂשב מערב ׁשּיהיה לא עצמֹו, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּבפני
זמן; למחּסר ּפרט - ימים" ׁשבעת "והיה ּדפן; ליֹוצא ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּפרט
אּמֹו. ׁשּנׁשחטה אחר ׁשּנֹולד ליתֹום ּפרט - אּמֹו" ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָ"ּתחת

ּפסּול ‰. הּוא הרי ּכלאים, ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהּנדמה
ּכמין  ׁשּילדה ועז עז, ּכמין ׁשּילדה רחל ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלּמזּבח.

סימנין מּקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - לאימו]ּכׂשב ,[שדומה ְִִִִֵֶֶֶַַָָ
קבּוע; מּום ּכבעל ּפסּול אחר, למין ּדֹומה והּוא ְְְִִֵֶַַַַָָהֹואיל

הּׁשּנּוי. מן ּגדֹול מּום ל ְִִֵֶַָׁשאין
.Âוהּנרּבע הרֹובע, אדם]וכן על הובאו או שבאו -], ְְְִֵֵַַָָ

והּנעבד זרה, לעבֹודה זרה]והּמקצה כעבודה לו [שעבדו ְְְֱֲֶֶַַַָָָָֻ
לגּבי  ּפסּולין הן הרי ּבאכילה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף -ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻ
ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - ּבהם" מׁשחתם "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמזּבח,

ּובעברה ּפסּול; ערווה]הׁשחתה, "ּכי [של אֹומר: הּוא ְֲִֵֵַַָָָָ
."עּמ ׁשחת "ּכי ּכתּוב: זרה ּובעבֹודה ּבׂשר", ּכל ְְֲִִִִֵַַָָָָָָָהׁשחית
אֹו ּכרֹובע הן הרי - האדם את ׁשהרגּו ועֹוף ּבהמה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָוכן

לּמזּבח. ּופסּולין ְְְִִִֵַַָנרּבע,
.Ê ראּויין האּלּו הּפסּולין ּכל ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויראה

לפי  הּתֹורה, מן לֹוקה אינֹו - והקריבן עבר אם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָלקרּבן,
אזהרתן. נתּפרׁשה אתנןׁשּלא שקיבלה]אבל זֹונה [תשלום ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹ

תמורת]ּומחיר טלה הּמזּבח.[שהחליף לגּבי אסּורין ּכלב, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ
אחת, לֹוקה - ּכאחד ׁשניהן אֹו מהן, אחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהּמקריב

ּכלב" ּומחיר זֹונה אתנן תביא "לא מה ׁשּנאמר: ּומּפני ; ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
אחד. ּבלאו ׁשּנאמרּו מּפני ׁשניהן? על אחת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלֹוקה

.Á הּׁשמיני מּיֹום הּקרּבנֹות ּכל להקריב עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָמצות
הבהמה] ימים [ללידת ׁשבעת "והיה ׁשּנאמר: - ְְְֱִִֶֶַַָָָָָָוהלאה

ׁשבעת  וכל ירצה"; והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּתחת
זמן  ׁשּמחּסר ּפי על ואף זמן'. 'מחּסר נקרא הּוא ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָֻֻהּימים
לאו  ׁשהּוא מּפני לֹוקה, אינֹו והקריבֹו עבר אם - ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּפסּול

מּכלל מצות]הּבא נרצה[מתוך ולא [התקבל]עׂשה; ְְְֲִִֵַַָָֹ
ְַָָהּקרּבן.

.Ëזמּנן הּגיע ׁשּלא הזהיבו]ּתֹורים ּכמחּסר [שטרם ׁשהן , ְְִִִִֵֶֶַַַָֹֻ
מּום; ּכבעל הּכל - זמּנן ׁשעבר יֹונה ּובני ּבּבהמה, ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָֹזמן
ולא  ּפסּול, ׁשהּקרּבן ּפי על אף - לֹוקה אינֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוהּמקריבן,

ְִָנרצה.
.È ויֹוצא וכלאים ּוטרפה ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻהּמקּדיׁש

ׁשאין  לפי ואבנים; עצים ּכמקּדיׁש זה הרי - לּמזּבח ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּדפן,
ויּמכרּו, ּדבר. לכל חּלין הן והרי ּגּופן, על חלה ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻֻקדּׁשה
ׁשּבעל  - מּום ּכבעל ואינן ׁשּירצה; קרּבן ּכל ּבדמיהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָויביא

קרּבן  ּבמינֹו יׁש ּומקצה מּום ונרּבע רֹובע הּמקּדיׁש אבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
עֹובר. מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי - ּומחיר ואתנן ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָונעבד

הּמקּדיׁש וכן עליו. ויּפדּו קבּוע, מּום ּבהן ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוירעּו
לֹוקה, ואינֹו עֹובר; מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי זמן, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַֻמחּסר

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.‡È:הן ואּלּו עׂשר; ארּבעה לּמזּבח, האסּורין ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָנמצאּו

אבר  ּומחּסר (ג) הּמבחר, מן ו ׁשאינֹו (ב) מּום, ּבעל ְְְִֵֵֶַַַַָָֻֻ(א)
ּדפן, ויֹוצא (ו) וכלאים, (ה) ּוטרפה, (ד) ְְְְְִִִִִֵֵֶַָֹמּבפנים,
הּנעבד, (י) האדם, את וׁשהמית (ט) ונרּבע, (ח) ורֹובע, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ(ז)
זמן. מחּסר (יד) הּמחיר, (יג) האתנן, (יב) הּמקצה, ְְְְְִֶֶַַַַָָֻֻ(יא)

.·Èאפּלּו ׁשהן: ּבכל אֹוסרין הּמזּבח, לגּבי האסּורין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל
ּברּבֹוא אחד אלפים]נתערב ונפסל [עשרת הּכל, נפסד - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

וכּלן למזבח]לּמזּבח; הפסולים מּתרין [- ולדֹותיהן , ְְְִִֵֵֶַַַָָֻֻ
את  וׁשהמיתה ּומקצית ונעבדת נרּבעת מּולד חּוץ - ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻלּמזּבח

ּכמֹותן. לּמזּבח אסּור ׁשּולדן ְְְִֵֶַַָָָָָָָהאדם,
.‚È המיתה אֹו עברה ּבּה ּבׁשּנעברה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבּמה

ּבעת  עּמּה מצּוי היה הּולד ׁשהרי - מעּברת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּכׁשהיא
אחר  נתעּברה אם אבל מאבריה; ּכאבר והיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנפסלה,
ּכׁשר  הּולד הרי - ׁשהמיתה אחר אֹו עברה , ּבּה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנעברה

נרּבעה  אפּלּו לֹומר,לּמזּבח, צרי ואין מקּדׁשת. ּכׁשהיא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
- ונתעּברה הקּדיׁשּה ּכ ואחר חּלין והיא נרּבעה ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָֻאם

מּתר  לּמזּבח.ׁשּולדּה מּתר טרפה ּביצת אפרֹוח וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
.„Èלקמה לקרקע]הּמׁשּתחוה המחוברת חּטיה [תבואה - ְְֲִִֶֶַַָָָ

אּסּור  ׁשל לולדֹות ונדמּו נׁשּתּנּו, ׁשהרי למנחֹות, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֻמּתרין
ּבכרׁשיני ׁשּפּטמּה ּבהמה וכן מּתרין. ׁשהן [מאכל מזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

נׁשּתּנּו.בהמה] ׁשהרי לּמזּבח, מּתרת - זרה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעבֹודה
.ÂË לא חֹוׁשׁשין ואין הּגֹויים, מן הּקרּבנֹות ּכל ְְְְִִִִֵַַָָָֹלֹוקחין 

ׁשּיּודע  עד ונעבד, מקצה מּׁשּום ולא ונרּבע, רֹובע ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּׁשּום
נפסל  ׁשּזה הביאּום,ּבוּדאי "מעמלקי אֹומר: הּוא הרי ; ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

לה' זבח למען והּבקר, הּצאן מיטב על העם חמל ְְְֲֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹאׁשר
."ֱֶֹאלהי

ד  ¤¤ּפרק
את ‡. ׁשהמית אֹו ׁשּנרּבע, העֹוף ואחד הּבהמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

הקצה אֹו זרה]האדם, ּפסּול [לעבודה הּכל - נעבד אֹו , ְֱֶַַָָָָָֹֻ
הּמזּבח. ְְִֵֵַַַלגּבי

ׁשני ·. ׁשם היּו אם - האדם את וׁשהמית והּנרּבע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהרֹובע
נסקלין  העֹוף אֹו הּבהמה הרי ּבהניה;עדים, אסּור ּובׂשרן , ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ

לּגבֹוּה אסּורין ׁשהן ּבאּלּו לֹומר צרי למקדש]ואין -]. ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
להדיֹוט  מּתרין ּבׁשהיּו לּמזּבח? אסּורין ׁשהן אמרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּובמה

למיתה] נידונו שלא ּבלבד [- אחד עד ׁשם ׁשהיה ּכגֹון -ְְִֵֶֶַָָָָ
אֹו ׁשֹותקין, העדות]והּבעלים הּבעלים [שנמסרה ּפי על ְְְְִִִִַַַָָ

והּבעלים  אחד עד ׁשם היה ּכלל; עד ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאף
לּמזּבח. אף מּתרין אּלּו הרי - אֹותֹו ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻמכחיׁשין

.‚- האדם את ׁשהמיתה עד והּגיחּוה ּבּה ׁשּׂשחקּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה
ּכאנּוסה  ׁשהיא מּפני לּמזּבח, ּכׁשרה זֹו הּבהמה הרי אין . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ׁשרבעּה האדם ׁשּיהיה עד נרּבע, אֹו רֹובע מּׁשּום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנפסלת
- עבד ּבין ּגֹוי ּבין יׂשראלי ּבין אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבן
מן  ׁשּנרּבע הּוא האדם ואם נפסלה. אדם, ּורבעּה ְְְְְִִִִִֶָָָָָָָָָהֹואיל
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ּבת  הּנרּבעת האּׁשה ׁשּתהיה עד נפסלת אינּה - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבהמה
ׁשנים  ּתׁשע ּבן הּנרּבע האיׁש יהי אֹו אחד, ויֹום ׁשנים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁש

אחד. ְֶָויֹום
ה „. אֹו הּבהמה ּתּפסל מקצה?מאימתי מּׁשּום עֹוף ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ

יעבדּו אֹו אֹותֹו ׁשּיגזּו ּכגֹון - מעׂשה הּכמרים ּבהן ְְֲֲֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּׁשּיעׂשּו
לצורך]לׁשם מלאכה אבל[יעשו זרה; [הקדישוה]עבֹודה ְֲֲֵָָָָ

זרה. לעבֹודה הקּדׁש ׁשאין מקצה, נעׂשה אינֹו - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבדברים
ׁשל ‰. ּבין ׁשּלֹו הּבהמה ׁשהיתה ּבין - והּנרּבע ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרֹובע

ּבין  ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹחברֹו,
לּמזּבח  אסּורה זֹו הרי - הקּדׁשּה לאחר ּבין הקּדׁשּה .לפני ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

נפסל. ׁשּיקּדיׁש, קדם והקצה ׁשּלֹו היה אם - הּמקצה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻאבל
הרי  - ׁשהקּדיׁשֹו אחר ׁשּלֹו ׁשהקצה אֹו חברֹו, ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהקצה

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו דבר מקצה אדם ׁשאין מּתר, ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻזה
.Âחברֹו ׁשל ׁשעבד ּבין ׁשּלֹו ׁשעבד ּבין - ּבין הּנעבד , ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הקּדׁש לפני ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹּבאנס
מּום  ּבֹו ׁשּיּפל עד וירעה אסּור; זה הרי - הקּדׁש לאחר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבין
ּׁשעליו  מה וכל הּוא - והּנעבד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויּפדה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָקבּוע,
אבל  ּבהניה; אסּורין נעבד צּפּוי ׁשּכל לּמזּבח, ְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאסּורין

לּמזּבח. מּתר ּׁשעליו ּומה אסּור, הּוא - ְְִֵֶֶַַַַָָָָֻֻהּמקצה
.Ê הרי ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף - להר ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּמׁשּתחוה

לּמזּבח  אסּורין הּנֹובע אבניו למעין הּמׁשּתחוה וכן ; ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
אׁשרה .לנּס ּפסּולין מימיו הרי זרה]ּבארצֹו, לעבודה [עץ ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָ

הּמׁשּתחוה  וכן לּמערכה. ּגזרין מּמּנה מביאין אין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבטלה,
ּפסּול  ׁשּלּה צמר ּכ לּמזּבח, ׁשּנפסלה ּכׁשם - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלבהמה
לחלילין, וׁשֹוקיה לחצֹוצרֹות, ּפסּולין וקרניה כהּנה, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻלבגדי

לנימין מעיה ּפסּול.[לכינור]ּובני הּכל ; ְְִִֵֵֶַָָֹ
.Á למלאכת יעׂשה לא - זרה עבֹודה ׁשם ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּכל

אתנן? הּוא איזה ּבהניה. מּתר ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּקדׁש,
'הא לזֹונה: אחד [הרי]האֹומר - 'ּבׂשכרי זה ּדבר לי ְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ

ערוה ׁשהיא יׂשראלית אֹו ׁשפחה, אֹו ּגֹויה, [ואסורה]זֹונה ְְְְִִִִֵֶֶָָָָ
ּכהן, היה אפּלּו - הּפנּויה אבל לאוין. מחּיבי אֹו ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹעליו,
ּפי  על אף מּתר, אתנּנּה - נּדה אׁשּתֹו וכן מּתר; ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאתנּנּה

ערוה. ְִֶֶָׁשהיא
.Ëלאוין מחּיבי אחת בנישואיו]נׂשא איסור שעבר -]- ִֵֵַַַָָָָ

והּזכּור  ואסּור. אתנן זה הרי ּבעילה, מחמת לּה ׁשּיּתן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל
זכר] על -[בא לּבֹועל אתנן האּׁשה נתנה אסּור. אתנּנֹו ,ְְְִֵֶֶַַָָָָָָ

אתנן. מּׁשּום מּתר זה ְֲִֵֶֶָָֻהרי
.È אצל ׁשפחת ותלין זה, ּדבר ל 'הא לחברֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹומר

לֹו יהיה ׁשּלא והּוא אתנן; זה הרי - העברי' [לעבד]עבּדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ
מּתר  זה הרי - ּובנים אּׁשה לֹו יׁש אם אבל ּובנים, ֲֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻאּׁשה
לזֹונה: ּבאֹומר הּדין והּוא ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכנענית, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשפחה
זה  הרי - הּיׂשראלי' לפלֹוני והּבעלי זה, ּדבר לי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ'הא

ְֶָאתנן.
.‡È,הרּבה לּה ונתן אחד, טלה לּה ׁשּיּתן הּזֹונה עם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּפסק

לּמזּבח  ואסּורין אתנן, ּכּלן - אלף לּה נתן לּהאפּלּו נתן ; ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ׁשאבֹוא  עד אצלי 'יהא אמר: אּלא עליה, ּבא ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאתנּנּה

קדם  והקריבּתּו קדמה יאסר. עליה, ּכׁשּיבֹוא - 'ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעלי
ׁשּנתן: ּבׁשעה לּה ׁשּיאמר והּוא ּכׁשר; - עליה ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּיבֹוא
ּכן, אמר לא אם אבל מעכׁשו'; אֹותֹו קני ׁשּתרצי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ'אימתי

ׁשּלּה. ׁשאינֹו ּדבר להקריב יכֹולה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָאינּה
.·È ּבא ּכ ואחר עליה, ׁשּיבֹוא קדם והקּדיׁשּתּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹקדמה

קדם  עליה ּובא הֹואיל אתנן, הּוא אם ספק זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹעליה
ּביאה; קדם הקּדיׁשּתּו ׁשהרי אתנן, אינֹו אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּתקריבּנּו,

הּורצה  קרב ואם יקרב, לא לפיכ. ְְְְִִִַַָָָֹ
.‚È אחר אפּלּו לּה, נתן זמן ּולאחר לּה, נתן ולא עליה ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבא

ּבגֹויה  אמּורים? ּדברים ּבּמה אתנן. זה הרי - ׁשנים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכּמה
צריכה ׁשאינּה זה', ּבטלה לי 'הּבעלי לּה: [לקנותו ׁשאמר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

אֹוב:] ּבחצרּהמׁשיכה, הּטלה ׁשהיה [וקנתה ּביׂשראלית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
חצרה] ּפלֹוני,ע"י ּביֹום מעֹות לי אּתן לא 'אם לּה: ְְְִִִֵֶַָָָֹואמר

ּבטלה  לי 'הּבעלי לּה: אמר אם אבל ;'ׁשּלי הּוא ְֲֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָהרי
מּתר  זה הרי - טלה לּה ׁשלח זמן ּולאחר עליה, ּובא ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻסתם',

אתנן. ְִֶָמּׁשּום
.„Èּגּופן אּלא ּומחיר אתנן מּׁשּום אסּור עצמם]אין ;[הם ְְִִֵֶֶָָָָ

הּמזּבח, לגּבי לקרב הראּוי ּדבר על אּלא חל אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלפיכ
נתן  וסלת. וׁשמן ויין יֹונה ּובני ותֹורין טהֹורה ּבהמה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכגֹון

ולקחה מעֹות, ּכׁשר.[קנתה]לּה זה הרי - הּקרּבן ּבהן ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָָ
.ÂË אֹותן ועׂשת זיתים סלת, אֹותן ועׂשת ח ּטים לּה ְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹנתן

ּכׁשרים  אּלּו הרי - יין אֹותן ועׂשת ענבים ׁשּכבר ׁשמן, , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
לּמזּבח; נאסרה לא ּבאתנּנּה, קדׁשים ּבהמת לּה נתן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנׁשּתּנּו.

מּנה על[שיתף]ואפּלּו בקרבן:]אֹותּה חגיגתֹו[- ועל ּפסחֹו ְְֲֲִִִִַַַָָָ
ּגבֹוּה ּבהן זכה ׁשּכבר הּמקּדׁשין, נפסלּו לא - ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבאתנּנּה
אּלא  ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר לּה נתן אם וכן ׁשהקּדׁשּו. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻמּׁשעה
על  אף - עֹופֹות לּה נתן אם אבל הּבעלים. נתיאׁשּו ּכן ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָאם
קּבלה  ּובדברי ואסּורין; עליהן חל אתנן מקּדׁשין, ׁשהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּפי

רבינו] ממשה זה.[מסורת ֶהּוא
.ÊËל 'הא לחברֹו: האֹומר זה ּכלב"? "מחיר הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָאיזה

ּבהמֹות  ּבכּמה ּכלב החליף אם וכן זה'; ּכלב ּתחת זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָטלה
עֹופֹות  לּמזּבח.אֹו אסּורֹות ּכּלן - ּבהן ְְֲִֵֵֶַַַָָֻוכּיֹוצא

.ÊÈ לקח וזה טלאים עׂשרה לקח זה ׁשחלקּו, ׁשּתפין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשני
- וכלב העׂשרה [התשעה]ּתׁשעה אבל מּתרין. הּכלב, ׁשעם ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּכדמי ּדמֹו מהן אחד יׁש אם - כשווי]ׁשּכנגּדֹו שוויו -] ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּכנגד  העׂשרה מן מֹוציאֹו - הּכלב ּדמי על יתר אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּכלב,

מחירֹו ויהיה אחד [תמורתו]הּכלב ּכל ואם מּתר; ּוׁשארן , ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֻ
ּכּלן  העׂשרה הרי הּכלב, מּדמי ּפחּותין ּדמיו מהן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻואחד

ֲִאסּורין.
.ÁÈונעׂשּו ּבחּטים ּכלב ׁשהחליף ּכגֹון הּמחיר, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָנׁשּתּנה

מּתר  זה הרי - ּכלבסלת אתנן טלה . ונתן כלב על [בא ְֲֵֶֶֶֶֶַָֹֻ
זֹונהלבעליו] שנתן ּומחיר טלה באמצעות זונה שפחה [קנה ְִָ
לבדק לאדונה] מּתרין ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן מּתרין. ,ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֻֻ

אתנן, ׁשל ּגּופֹו אבל מׁשּתּנין; הן ׁשהרי [כשקבל הּבית, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
רּקּועיםזהב] יעׂשה ק"ק]לּבית[ציפויים]לא ,[לקירות ִִִֵֶַַָֹ

את להביא - נדר" "לכל על]ׁשּנאמר: הרּקּועים.[ללמד ְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָ
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נקבה  אֹו וּדאי, זכר ׁשּיהיה עד - תמימה" ּו"נקבה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתמים"
אנּדרֹוגינֹוס, אֹו טמטּום ׁשהּוא העֹוף אף לפיכ ְְְְִִִֶַַַָָָֻוּדאית.

לּמזּבח. ְִֵַַָּפסּול
הּכלאים„. ועז]וכן  מכבש ּדפן[מעורב ויֹוצא [נולד , ְְְִִֵֵֶַַֹ

קיסרי] זמןבניתוח ּומחּסר ללידתו , יום מח' פחות [כגון: ְְַַֻ
להקריבו] שאסור מּום,– ּבהם ׁשאין ּפי על אף ּפסּולין, -ְִִֵֶֶַַָ

ּומין  מין ּכל ׁשּיהיה עד - עז" אֹו כׂשב אֹו "ׁשֹור ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּנאמר:
- יּולד" "ּכי ועז; מּכׂשב מערב ׁשּיהיה לא עצמֹו, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּבפני
זמן; למחּסר ּפרט - ימים" ׁשבעת "והיה ּדפן; ליֹוצא ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּפרט
אּמֹו. ׁשּנׁשחטה אחר ׁשּנֹולד ליתֹום ּפרט - אּמֹו" ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָ"ּתחת

ּפסּול ‰. הּוא הרי ּכלאים, ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהּנדמה
ּכמין  ׁשּילדה ועז עז, ּכמין ׁשּילדה רחל ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלּמזּבח.

סימנין מּקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - לאימו]ּכׂשב ,[שדומה ְִִִִֵֶֶֶַַָָ
קבּוע; מּום ּכבעל ּפסּול אחר, למין ּדֹומה והּוא ְְְִִֵֶַַַַָָהֹואיל

הּׁשּנּוי. מן ּגדֹול מּום ל ְִִֵֶַָׁשאין
.Âוהּנרּבע הרֹובע, אדם]וכן על הובאו או שבאו -], ְְְִֵֵַַָָ

והּנעבד זרה, לעבֹודה זרה]והּמקצה כעבודה לו [שעבדו ְְְֱֲֶֶַַַָָָָֻ
לגּבי  ּפסּולין הן הרי ּבאכילה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף -ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻ
ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - ּבהם" מׁשחתם "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמזּבח,

ּובעברה ּפסּול; ערווה]הׁשחתה, "ּכי [של אֹומר: הּוא ְֲִֵֵַַָָָָ
."עּמ ׁשחת "ּכי ּכתּוב: זרה ּובעבֹודה ּבׂשר", ּכל ְְֲִִִִֵַַָָָָָָָהׁשחית
אֹו ּכרֹובע הן הרי - האדם את ׁשהרגּו ועֹוף ּבהמה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָוכן

לּמזּבח. ּופסּולין ְְְִִִֵַַָנרּבע,
.Ê ראּויין האּלּו הּפסּולין ּכל ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויראה

לפי  הּתֹורה, מן לֹוקה אינֹו - והקריבן עבר אם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָלקרּבן,
אזהרתן. נתּפרׁשה אתנןׁשּלא שקיבלה]אבל זֹונה [תשלום ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹ

תמורת]ּומחיר טלה הּמזּבח.[שהחליף לגּבי אסּורין ּכלב, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ
אחת, לֹוקה - ּכאחד ׁשניהן אֹו מהן, אחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהּמקריב

ּכלב" ּומחיר זֹונה אתנן תביא "לא מה ׁשּנאמר: ּומּפני ; ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
אחד. ּבלאו ׁשּנאמרּו מּפני ׁשניהן? על אחת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלֹוקה

.Á הּׁשמיני מּיֹום הּקרּבנֹות ּכל להקריב עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָמצות
הבהמה] ימים [ללידת ׁשבעת "והיה ׁשּנאמר: - ְְְֱִִֶֶַַָָָָָָוהלאה

ׁשבעת  וכל ירצה"; והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּתחת
זמן  ׁשּמחּסר ּפי על ואף זמן'. 'מחּסר נקרא הּוא ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָֻֻהּימים
לאו  ׁשהּוא מּפני לֹוקה, אינֹו והקריבֹו עבר אם - ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּפסּול

מּכלל מצות]הּבא נרצה[מתוך ולא [התקבל]עׂשה; ְְְֲִִֵַַָָֹ
ְַָָהּקרּבן.

.Ëזמּנן הּגיע ׁשּלא הזהיבו]ּתֹורים ּכמחּסר [שטרם ׁשהן , ְְִִִִֵֶֶַַַָֹֻ
מּום; ּכבעל הּכל - זמּנן ׁשעבר יֹונה ּובני ּבּבהמה, ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָֹזמן
ולא  ּפסּול, ׁשהּקרּבן ּפי על אף - לֹוקה אינֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוהּמקריבן,

ְִָנרצה.
.È ויֹוצא וכלאים ּוטרפה ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻהּמקּדיׁש

ׁשאין  לפי ואבנים; עצים ּכמקּדיׁש זה הרי - לּמזּבח ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּדפן,
ויּמכרּו, ּדבר. לכל חּלין הן והרי ּגּופן, על חלה ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻֻקדּׁשה
ׁשּבעל  - מּום ּכבעל ואינן ׁשּירצה; קרּבן ּכל ּבדמיהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָויביא

קרּבן  ּבמינֹו יׁש ּומקצה מּום ונרּבע רֹובע הּמקּדיׁש אבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
עֹובר. מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי - ּומחיר ואתנן ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָונעבד

הּמקּדיׁש וכן עליו. ויּפדּו קבּוע, מּום ּבהן ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוירעּו
לֹוקה, ואינֹו עֹובר; מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי זמן, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַֻמחּסר

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.‡È:הן ואּלּו עׂשר; ארּבעה לּמזּבח, האסּורין ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָנמצאּו

אבר  ּומחּסר (ג) הּמבחר, מן ו ׁשאינֹו (ב) מּום, ּבעל ְְְִֵֵֶַַַַָָֻֻ(א)
ּדפן, ויֹוצא (ו) וכלאים, (ה) ּוטרפה, (ד) ְְְְְִִִִִֵֵֶַָֹמּבפנים,
הּנעבד, (י) האדם, את וׁשהמית (ט) ונרּבע, (ח) ורֹובע, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ(ז)
זמן. מחּסר (יד) הּמחיר, (יג) האתנן, (יב) הּמקצה, ְְְְְִֶֶַַַַָָֻֻ(יא)

.·Èאפּלּו ׁשהן: ּבכל אֹוסרין הּמזּבח, לגּבי האסּורין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל
ּברּבֹוא אחד אלפים]נתערב ונפסל [עשרת הּכל, נפסד - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

וכּלן למזבח]לּמזּבח; הפסולים מּתרין [- ולדֹותיהן , ְְְִִֵֵֶַַַָָֻֻ
את  וׁשהמיתה ּומקצית ונעבדת נרּבעת מּולד חּוץ - ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻלּמזּבח

ּכמֹותן. לּמזּבח אסּור ׁשּולדן ְְְִֵֶַַָָָָָָָהאדם,
.‚È המיתה אֹו עברה ּבּה ּבׁשּנעברה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבּמה

ּבעת  עּמּה מצּוי היה הּולד ׁשהרי - מעּברת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּכׁשהיא
אחר  נתעּברה אם אבל מאבריה; ּכאבר והיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנפסלה,
ּכׁשר  הּולד הרי - ׁשהמיתה אחר אֹו עברה , ּבּה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנעברה

נרּבעה  אפּלּו לֹומר,לּמזּבח, צרי ואין מקּדׁשת. ּכׁשהיא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
- ונתעּברה הקּדיׁשּה ּכ ואחר חּלין והיא נרּבעה ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָֻאם

מּתר  לּמזּבח.ׁשּולדּה מּתר טרפה ּביצת אפרֹוח וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
.„Èלקמה לקרקע]הּמׁשּתחוה המחוברת חּטיה [תבואה - ְְֲִִֶֶַַָָָ

אּסּור  ׁשל לולדֹות ונדמּו נׁשּתּנּו, ׁשהרי למנחֹות, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֻמּתרין
ּבכרׁשיני ׁשּפּטמּה ּבהמה וכן מּתרין. ׁשהן [מאכל מזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

נׁשּתּנּו.בהמה] ׁשהרי לּמזּבח, מּתרת - זרה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעבֹודה
.ÂË לא חֹוׁשׁשין ואין הּגֹויים, מן הּקרּבנֹות ּכל ְְְְִִִִֵַַָָָֹלֹוקחין 

ׁשּיּודע  עד ונעבד, מקצה מּׁשּום ולא ונרּבע, רֹובע ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּׁשּום
נפסל  ׁשּזה הביאּום,ּבוּדאי "מעמלקי אֹומר: הּוא הרי ; ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

לה' זבח למען והּבקר, הּצאן מיטב על העם חמל ְְְֲֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹאׁשר
."ֱֶֹאלהי

ד  ¤¤ּפרק
את ‡. ׁשהמית אֹו ׁשּנרּבע, העֹוף ואחד הּבהמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

הקצה אֹו זרה]האדם, ּפסּול [לעבודה הּכל - נעבד אֹו , ְֱֶַַָָָָָֹֻ
הּמזּבח. ְְִֵֵַַַלגּבי

ׁשני ·. ׁשם היּו אם - האדם את וׁשהמית והּנרּבע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהרֹובע
נסקלין  העֹוף אֹו הּבהמה הרי ּבהניה;עדים, אסּור ּובׂשרן , ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ

לּגבֹוּה אסּורין ׁשהן ּבאּלּו לֹומר צרי למקדש]ואין -]. ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
להדיֹוט  מּתרין ּבׁשהיּו לּמזּבח? אסּורין ׁשהן אמרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּובמה

למיתה] נידונו שלא ּבלבד [- אחד עד ׁשם ׁשהיה ּכגֹון -ְְִֵֶֶַָָָָ
אֹו ׁשֹותקין, העדות]והּבעלים הּבעלים [שנמסרה ּפי על ְְְְִִִִַַַָָ

והּבעלים  אחד עד ׁשם היה ּכלל; עד ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאף
לּמזּבח. אף מּתרין אּלּו הרי - אֹותֹו ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻמכחיׁשין

.‚- האדם את ׁשהמיתה עד והּגיחּוה ּבּה ׁשּׂשחקּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה
ּכאנּוסה  ׁשהיא מּפני לּמזּבח, ּכׁשרה זֹו הּבהמה הרי אין . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ׁשרבעּה האדם ׁשּיהיה עד נרּבע, אֹו רֹובע מּׁשּום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנפסלת
- עבד ּבין ּגֹוי ּבין יׂשראלי ּבין אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבן
מן  ׁשּנרּבע הּוא האדם ואם נפסלה. אדם, ּורבעּה ְְְְְִִִִִֶָָָָָָָָָהֹואיל
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ּבת  הּנרּבעת האּׁשה ׁשּתהיה עד נפסלת אינּה - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבהמה
ׁשנים  ּתׁשע ּבן הּנרּבע האיׁש יהי אֹו אחד, ויֹום ׁשנים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁש

אחד. ְֶָויֹום
ה „. אֹו הּבהמה ּתּפסל מקצה?מאימתי מּׁשּום עֹוף ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ

יעבדּו אֹו אֹותֹו ׁשּיגזּו ּכגֹון - מעׂשה הּכמרים ּבהן ְְֲֲֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּׁשּיעׂשּו
לצורך]לׁשם מלאכה אבל[יעשו זרה; [הקדישוה]עבֹודה ְֲֲֵָָָָ

זרה. לעבֹודה הקּדׁש ׁשאין מקצה, נעׂשה אינֹו - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבדברים
ׁשל ‰. ּבין ׁשּלֹו הּבהמה ׁשהיתה ּבין - והּנרּבע ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרֹובע

ּבין  ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹחברֹו,
לּמזּבח  אסּורה זֹו הרי - הקּדׁשּה לאחר ּבין הקּדׁשּה .לפני ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

נפסל. ׁשּיקּדיׁש, קדם והקצה ׁשּלֹו היה אם - הּמקצה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻאבל
הרי  - ׁשהקּדיׁשֹו אחר ׁשּלֹו ׁשהקצה אֹו חברֹו, ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהקצה

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו דבר מקצה אדם ׁשאין מּתר, ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻזה
.Âחברֹו ׁשל ׁשעבד ּבין ׁשּלֹו ׁשעבד ּבין - ּבין הּנעבד , ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הקּדׁש לפני ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹּבאנס
מּום  ּבֹו ׁשּיּפל עד וירעה אסּור; זה הרי - הקּדׁש לאחר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבין
ּׁשעליו  מה וכל הּוא - והּנעבד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויּפדה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָקבּוע,
אבל  ּבהניה; אסּורין נעבד צּפּוי ׁשּכל לּמזּבח, ְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאסּורין

לּמזּבח. מּתר ּׁשעליו ּומה אסּור, הּוא - ְְִֵֶֶַַַַָָָָֻֻהּמקצה
.Ê הרי ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף - להר ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּמׁשּתחוה

לּמזּבח  אסּורין הּנֹובע אבניו למעין הּמׁשּתחוה וכן ; ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
אׁשרה .לנּס ּפסּולין מימיו הרי זרה]ּבארצֹו, לעבודה [עץ ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָ

הּמׁשּתחוה  וכן לּמערכה. ּגזרין מּמּנה מביאין אין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבטלה,
ּפסּול  ׁשּלּה צמר ּכ לּמזּבח, ׁשּנפסלה ּכׁשם - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלבהמה
לחלילין, וׁשֹוקיה לחצֹוצרֹות, ּפסּולין וקרניה כהּנה, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻלבגדי

לנימין מעיה ּפסּול.[לכינור]ּובני הּכל ; ְְִִֵֵֶַָָֹ
.Á למלאכת יעׂשה לא - זרה עבֹודה ׁשם ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּכל

אתנן? הּוא איזה ּבהניה. מּתר ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּקדׁש,
'הא לזֹונה: אחד [הרי]האֹומר - 'ּבׂשכרי זה ּדבר לי ְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ

ערוה ׁשהיא יׂשראלית אֹו ׁשפחה, אֹו ּגֹויה, [ואסורה]זֹונה ְְְְִִִִֵֶֶָָָָ
ּכהן, היה אפּלּו - הּפנּויה אבל לאוין. מחּיבי אֹו ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹעליו,
ּפי  על אף מּתר, אתנּנּה - נּדה אׁשּתֹו וכן מּתר; ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאתנּנּה

ערוה. ְִֶֶָׁשהיא
.Ëלאוין מחּיבי אחת בנישואיו]נׂשא איסור שעבר -]- ִֵֵַַַָָָָ

והּזכּור  ואסּור. אתנן זה הרי ּבעילה, מחמת לּה ׁשּיּתן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל
זכר] על -[בא לּבֹועל אתנן האּׁשה נתנה אסּור. אתנּנֹו ,ְְְִֵֶֶַַָָָָָָ

אתנן. מּׁשּום מּתר זה ְֲִֵֶֶָָֻהרי
.È אצל ׁשפחת ותלין זה, ּדבר ל 'הא לחברֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹומר

לֹו יהיה ׁשּלא והּוא אתנן; זה הרי - העברי' [לעבד]עבּדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ
מּתר  זה הרי - ּובנים אּׁשה לֹו יׁש אם אבל ּובנים, ֲֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻאּׁשה
לזֹונה: ּבאֹומר הּדין והּוא ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכנענית, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשפחה
זה  הרי - הּיׂשראלי' לפלֹוני והּבעלי זה, ּדבר לי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ'הא

ְֶָאתנן.
.‡È,הרּבה לּה ונתן אחד, טלה לּה ׁשּיּתן הּזֹונה עם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּפסק

לּמזּבח  ואסּורין אתנן, ּכּלן - אלף לּה נתן לּהאפּלּו נתן ; ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ׁשאבֹוא  עד אצלי 'יהא אמר: אּלא עליה, ּבא ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאתנּנּה

קדם  והקריבּתּו קדמה יאסר. עליה, ּכׁשּיבֹוא - 'ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעלי
ׁשּנתן: ּבׁשעה לּה ׁשּיאמר והּוא ּכׁשר; - עליה ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּיבֹוא
ּכן, אמר לא אם אבל מעכׁשו'; אֹותֹו קני ׁשּתרצי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ'אימתי

ׁשּלּה. ׁשאינֹו ּדבר להקריב יכֹולה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָאינּה
.·È ּבא ּכ ואחר עליה, ׁשּיבֹוא קדם והקּדיׁשּתּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹקדמה

קדם  עליה ּובא הֹואיל אתנן, הּוא אם ספק זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹעליה
ּביאה; קדם הקּדיׁשּתּו ׁשהרי אתנן, אינֹו אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּתקריבּנּו,

הּורצה  קרב ואם יקרב, לא לפיכ. ְְְְִִִַַָָָֹ
.‚È אחר אפּלּו לּה, נתן זמן ּולאחר לּה, נתן ולא עליה ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבא

ּבגֹויה  אמּורים? ּדברים ּבּמה אתנן. זה הרי - ׁשנים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכּמה
צריכה ׁשאינּה זה', ּבטלה לי 'הּבעלי לּה: [לקנותו ׁשאמר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

אֹוב:] ּבחצרּהמׁשיכה, הּטלה ׁשהיה [וקנתה ּביׂשראלית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
חצרה] ּפלֹוני,ע"י ּביֹום מעֹות לי אּתן לא 'אם לּה: ְְְִִִֵֶַָָָֹואמר

ּבטלה  לי 'הּבעלי לּה: אמר אם אבל ;'ׁשּלי הּוא ְֲֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָהרי
מּתר  זה הרי - טלה לּה ׁשלח זמן ּולאחר עליה, ּובא ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻסתם',

אתנן. ְִֶָמּׁשּום
.„Èּגּופן אּלא ּומחיר אתנן מּׁשּום אסּור עצמם]אין ;[הם ְְִִֵֶֶָָָָ

הּמזּבח, לגּבי לקרב הראּוי ּדבר על אּלא חל אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלפיכ
נתן  וסלת. וׁשמן ויין יֹונה ּובני ותֹורין טהֹורה ּבהמה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכגֹון

ולקחה מעֹות, ּכׁשר.[קנתה]לּה זה הרי - הּקרּבן ּבהן ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָָ
.ÂË אֹותן ועׂשת זיתים סלת, אֹותן ועׂשת ח ּטים לּה ְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹנתן

ּכׁשרים  אּלּו הרי - יין אֹותן ועׂשת ענבים ׁשּכבר ׁשמן, , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
לּמזּבח; נאסרה לא ּבאתנּנּה, קדׁשים ּבהמת לּה נתן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנׁשּתּנּו.

מּנה על[שיתף]ואפּלּו בקרבן:]אֹותּה חגיגתֹו[- ועל ּפסחֹו ְְֲֲִִִִַַַָָָ
ּגבֹוּה ּבהן זכה ׁשּכבר הּמקּדׁשין, נפסלּו לא - ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבאתנּנּה
אּלא  ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר לּה נתן אם וכן ׁשהקּדׁשּו. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻמּׁשעה
על  אף - עֹופֹות לּה נתן אם אבל הּבעלים. נתיאׁשּו ּכן ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָאם
קּבלה  ּובדברי ואסּורין; עליהן חל אתנן מקּדׁשין, ׁשהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּפי

רבינו] ממשה זה.[מסורת ֶהּוא
.ÊËל 'הא לחברֹו: האֹומר זה ּכלב"? "מחיר הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָאיזה

ּבהמֹות  ּבכּמה ּכלב החליף אם וכן זה'; ּכלב ּתחת זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָטלה
עֹופֹות  לּמזּבח.אֹו אסּורֹות ּכּלן - ּבהן ְְֲִֵֵֶַַַָָֻוכּיֹוצא

.ÊÈ לקח וזה טלאים עׂשרה לקח זה ׁשחלקּו, ׁשּתפין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשני
- וכלב העׂשרה [התשעה]ּתׁשעה אבל מּתרין. הּכלב, ׁשעם ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּכדמי ּדמֹו מהן אחד יׁש אם - כשווי]ׁשּכנגּדֹו שוויו -] ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּכנגד  העׂשרה מן מֹוציאֹו - הּכלב ּדמי על יתר אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּכלב,

מחירֹו ויהיה אחד [תמורתו]הּכלב ּכל ואם מּתר; ּוׁשארן , ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֻ
ּכּלן  העׂשרה הרי הּכלב, מּדמי ּפחּותין ּדמיו מהן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻואחד

ֲִאסּורין.
.ÁÈונעׂשּו ּבחּטים ּכלב ׁשהחליף ּכגֹון הּמחיר, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָנׁשּתּנה

מּתר  זה הרי - ּכלבסלת אתנן טלה . ונתן כלב על [בא ְֲֵֶֶֶֶֶַָֹֻ
זֹונהלבעליו] שנתן ּומחיר טלה באמצעות זונה שפחה [קנה ְִָ
לבדק לאדונה] מּתרין ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן מּתרין. ,ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֻֻ

אתנן, ׁשל ּגּופֹו אבל מׁשּתּנין; הן ׁשהרי [כשקבל הּבית, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
רּקּועיםזהב] יעׂשה ק"ק]לּבית[ציפויים]לא ,[לקירות ִִִֵֶַַָֹ

את להביא - נדר" "לכל על]ׁשּנאמר: הרּקּועים.[ללמד ְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָ
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ה'תשע"ג  מנחםֿאב ה' שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ׁשהן ‡. ּבכל ואֹוסרין הּמזּבח, לגּבי אסּורין ּודבׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָׂשאֹור

תקטירּו[מעט] לא ּדבׁש וכל ׂשאר כל "ּכי ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִֶֶַַַָָֹֹ
לׁשם  אֹו הּקרּבן, עם הקטירן אם אּלא חּיב ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָוגֹו'";
- ׁשּלהן ּתערבת הּמקטיר אֹו עצמן, הּמקטירן ואחד ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹקרּבן.
ׁשניהן  הקטיר ואם עצמֹו; ּבפני מהן אחד ּכל על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלֹוקה
ּבלאו  נאמרּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּכאחד

ֶָאחד.
מּמּנה ·. הקטיר ואם נפסלה; ּבּקטרת, ׁשהּוא ּכל מהן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנפל

לֹוקה  מּכּזית.ּבהיכל, ּפחּותה הקטרה ואין . ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּפטּור ‚. - לּמזּבח עצמן ּבפני ּדבׁש אֹו ׂשאֹור ,העלה ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָ

ניחֹוח  לריח - ניחח" לריח יעלּו לא הּמזּבח "ואל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
עצים לׁשם מעלה אּתה אבל מעלה, אּתה לבעירה]אי -]. ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אֹו„. ּבדבׁש להקטרה ראּוי ׁשאינֹו ּדבר הקטיר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאפּלּו
לֹוקה  הּקרּבן, מן והּוא הֹואיל - הּמעלה ּבׂשאֹור ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

מּׁשירי  אֹו קּלים, קדׁשים מּבׂשר אֹו ואׁשם, חּטאת ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָמּבׂשר
מּלחם  אֹו העֹוף, מחּטאת אֹו העמר, מּמֹותר אֹו ְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמנחֹות,
הּמעלה  - מצרע ׁשל ׁשמן מּלג אֹו הּלחם, ּוׁשּתי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּפנים
לּכבׁש ּבין לּמזּבח ּבין ּבדבׁש, אֹו ּבחמץ מאּלּו מאחד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכזית
הֹואיל  להקטרה, ראּויין אּלּו ּכל ׁשאין ּפי על אף לֹוקה; -ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ראׁשית  "קרּבן ׁשּנאמר: עליהן, חּיב קרּבן, קרּויין ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהם

לה'". אֹותם ְִַַָּתקריבּו
אּלּו‰. ּדברים מּכל ּדבר הּמזּבח על להקטיר אסּור ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן

ּבׂשר ּכגֹון - להקטרה ראּויין מ:]ׁשאינן חּטאֹות [הנאכל ְְְְְִֵֶַַַָָָָ
הּׁשמּועה  מּפי ּבהן; וכּיֹוצא מנחֹות, ּוׁשירי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָואׁשמֹות,

רבינו] ממשה ׁשּמּקצתֹו[מסורת ּדבר ׁשּכל [קרב]למדּו, ְְִֶֶָָָָָ
ּתקטירּו. ּבבל ׁשאריתֹו הרי ְְְֲִִִִֵֵַַָלאּׁשים,

.Â,לֹוקה - הּמזּבח ּגּבי על טמאה ּבהמה אברי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמקטיר
מּכלל הקרבתּה ׁשאּסּור ּפי על ממצות]ואף נלמד עׂשה [- ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

'עשה'] על לוקין ּומן [ואין אכל הּטהֹורה מן נאמר ׁשהרי ;ְֱֱֲִִֵֶֶַַָֹ
ּכׁשם  - ּתקריב ולא תאכל לא טמאה הא הקרב, ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹהּטהֹורה
ׁשּבארנּו ּכמֹו עׂשה מּכלל הּבא הּטמאה אכילת על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּלֹוקה
חּיה  אברי הּמקריב אבל הקרבתּה. על לֹוקה ּכ ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבמקֹומֹו,
ּבעׂשה? ׁשהּוא ּומּנין לֹוקה. ואינֹו ּבעׂשה, עֹובר - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָטהֹורה
הא  - ּתקריבּו" הּצאן ּומן הּבקר מן הּבהמה "מן ְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו תקריבּו; לא החּיה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹמן

.Ê ּפסּול הּקרּבן - והקריב הּגֹוזל, אֹו ּברּוהּגֹונב והּקדֹוׁש ; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
צרי ואין ּבעֹולה". גזל "ׂשנא ׁשּנאמר: ׂשֹונאֹו, קראֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָֹהּוא
ּכׁשר, הּקרּבן - הּבעלים נתיאׁשּו ואם מתקּבל. ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלֹומר
ּומּפני  ּבׂשרּה. את אֹוכלין ׁשהּכהנים חּטאת היה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹואפּלּו
לרּבים  נֹודעה אם - הּגזּולה ׁשהחּטאת אמרּו, מזּבח ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּתּקנת
ׁשּלא  ּכדי הּבעלים; ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף מכּפרת, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינּה

העֹולה. וכן ּגזלֹות'; אֹוכל 'מזּבח ְְְְִֵֵֵֵַָָֹיאמרּו:

.Áסתם והקריבּה חברֹו עֹולת מי הּגֹונב עבור כיון לא -] ְְְֲִִֵֵַַָָ
הראׁשֹונים.הקרבן] הּבעלים ּבּה נתּכּפרּו -ְְְִִִִַַָָָ

.Ëהּטבל מן לא ּונסכים מנחֹות מביאין לא אין [תבואה ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
מןמעושרת] ולא לעמר[היבול], קדם קרבן החדׁש -] ְִֶֶֶָָָֹֹֹ

המדּמעהעומר] מן ולא בתרומה], שהתערב ואין [חולין , ְְְִֵַָֹֻ
מערלה לֹומר שנים]צרי ג' בן שאינו [-וכלאי[אילן ְְְִִֵֵַָָָ
בין] שגדלה הּבאה תבואה מצוה ׁשהיא מּפני - ְְִִִֵֶֶֶַַָָָהּכרם

לא  הביא, ואם ׂשֹונאּה. הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹּבעברה,
להּפסל, נתקּדׁשּו אבל לקרּבן; ראּויין להיֹותן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָנתקּדׁשּו

ׁשּנפסלּו.ויהיּו ּכקדׁשים ְְְְְִִִֶָָ
.Èמן אֹותן מביאין אין - הּמנחֹות החדׁש[היבול]ּכל ְְִִִֵֶַָָָָָ

לכ  הּלחם ׁשּתי ּבהןקדם נאמר ׁשהרי בשתי ּתחּלה, -] ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
נסכים הלחם] ּומביאין ּכׁשר. הביא, ואם לה'"; "ּבּכּורים :ְְְִִִִִִִֵֵַָָ

הּמקצה למכירה]מן חביות טֹוב.[כגון: ּביֹום ְְִֶַֻ
.‡È,לּמזּבח ׁשּיעלּו קדם הּקרּבנֹות ּכל למלח עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמצות

ּדבר  ל ואין מלח". ּתקריב קרּבנ ּכל "על ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
והּדם, הּנסכים, יין מן חּוץ מלח, ּבלא לּמזּבח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּקרב

קּבלה זה ודבר רבינו]והעצים; ממשה לֹו[מסורת ואין , ְְְִֵֵֶַָָָָָ
עליו[פסוק]מקרא זאת]לסמ למלח [המלמד ּומצוה . ְְְְִִִִַָָָָֹֹ

האבר, את ׁשּמהּפ - לצלי ּבׂשר ּכמֹולח יפה, יפה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּבׂשר
- אחד מלח ּבגרּגר אפּלּו ׁשהּוא, ּכל מלח ואם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּומֹולח;

ֵָּכׁשר.
.·È ולא" ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכלל מלח ּבלא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹֹהקריב

הּקרּבן  ׁשּלֹוקה, ּפי על ואף ."אלהי ּברית מלח ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹתׁשּבית
והּורצה מעּכב [נתקבל]ּכׁשר ׁשהּמלח - הּמנחה מן חּוץ ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

שקרב]ּבקּומצה המנחה חלק ׁשּנאמר:[- ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ְְְְֱִֵֶֶֶַָָ
."מנחת מעל אלהי ּברית מלח תׁשּבית ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ"ולא

.‚Èּכמֹו צּבּור, מּׁשל - הּקרּבנֹות ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָהּמלח
מּביתֹו.העצים  לקרּבנֹו עצים אֹו מלח מביא הּיחיד ואין ; ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ועל  הּמלח, ּבלׁשּכת הּמלח: נֹותנין היּו מקֹומֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹּובׁשלׁשה
היּו הּמלח ּבלׁשּכת מזּבח. ׁשל ּובראׁשֹו הּכבׁש, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹּגּבי
האברים, מֹולחין הּכבׁש ּגּבי ועל הּקדׁשים, עֹורֹות ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמֹולחין

והּלבֹונה הּקמץ מֹולחין מזּבח ׁשל עשב]ּובראׁשֹו [מין ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹ
העֹוף. ועֹולת הּנׂשרפֹות ְְְִַַָָָּומנחֹות

ו  ¤¤ּפרק
ונבחר ‡. ּתמים קרּבן ּכל להיֹות ׁשּמצוה נסכיו ּכׁשם ּכ , ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ

לכם, יהיּו "ּתמימם ׁשּנאמר: ונבחרים, ּתמימים ְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶַָָיהיּו
נסכים: יביא ׁשּלא ּתמימים; הּנסכים ׁשּיהיּו - ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹונסּכיהם"
ּבׁשמן  יבלל ולא ׁשהתליעה, סלת ולא מעּׁשן, יין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹֹֻלא

רע. טעמֹו אֹו ֲֵֶַָׁשריחֹו
הּמערכה·. עצי ולא [למזבח]וכן נבחרים, אּלא יהיּו לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּפסּול  לח, ּכׁשהּוא ׁשהתליע עץ וכל ּתֹולעת. ּבהם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָיהיה
ועצי  ׁשהתליע. הּמקֹום את ּגֹורד יבׁש, התליע ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָלּמזּבח;

שנהרס]סתירה אּלא [מבנין יביאּו לא לעֹולם ּפסּולין; , ְְְִִִֶָָָָֹ
ֲִָחדׁשים.
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אֹו‚. ּפסּול ׁשמן אֹו ּפסּולה סלת אֹו ּפסּול יין ְְִִֶֶֶַַַָָָֹהּמקּדיׁש
לבעל  ּדֹומים אם ספק, הּדבר הרי - לּמזּבח ּפסּולים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָעצים
אינֹו לפיכ מּום. ּכבעל אינם אֹו ולֹוקה, ּבּבהמה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָמּום

מרּדּות  מּכת אֹותֹו ּומּכין .לֹוקה. ְִֶַַַַ
והּלבֹונה „. והּיין והּׁשמן ּוכלי הּסלת והעצים והעֹופֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: אֹותן, ּפֹודין אין - ׁשּנטמאּו אֹו ׁשּנפסל ּו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשרת
ּבהעמדה ׁשּיׁשנֹו ּכל - "והערי שנאמר "והעמיד כבהמה -] ְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶַָָֹ

הכהן"] -"והעמיד העמדה ּבכלל אינם ואּלּו, ;נער ,ְְֱֲִֵֵֶַַָָָָ
לעֹולם. נפּדין אין ְְְִִִֵָָלפיכ

אחר ‰. נטמאּו אֹו ּבׁשּנפסלּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָּבּמה
הּׁשרת  ּבכלי ׁשּיתקּדׁשּו קדם אבל הּׁשרת; ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנתקּדׁשּו

אֹותן  ּפֹודין נפסלּו, אֹו נטמאּו אם אף - - טהֹורין אבל . ְְְְְֲִִִִִַָָ
אֹותם  ּפֹודין אין ּבכלי, קדׁשּו לא ׁשעדין ּפי חּוץ על ; ְְֲִִִִִֵֶַַָָֹ

חּטאתֹו", "על "מחּטאתֹו", ּבּה: ׁשּנאמר חֹוטא, ְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּמנחת
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו חּטאתֹו, מּדמי חּטאתֹו ׁשּמביא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלֹומר
ּכקדּׁשת  היא הרי ׁשרת, ּבכלי ׁשּתתקּדׁש קדם ,ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻלפיכ
הּנסכים  וכל טהֹורה. ׁשהיא ּפי על אף אֹותּה, ּופֹודין ְְְִִִִִֶַַַָָָָָּדמים,
וׂשֹורפן  עצמן, ּבפני מערכה להם עֹוׂשה - ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנטמאּו

ְִֵַַּבּמזּבח.
.Âהחג בסוכות]מי והּׁשיקם[שמנסכין [חיברן ׁשּנטמאּו, ְְְִִִֵֶֶָָ

ואחר למקווה] טהרם אם - ּבטהרֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָוטהרּו,
ּכ ואחר הקּדיׁשם ואם מתנּסכין; אּלּו הרי הקּדיׁשם, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָּכ

יּדחּו. ונדחּו הֹואיל - ְְְְִִִִָנטמאּו
.Êּדֹורכן - ׁשּנטמאּו וענבים ּפחֹות [סוחטן]זיתים ּפחֹות ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

[- ּכׁשרים [משיעור מהם הּיֹוצאין והּמׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָמּכביצה,
מפקד ׁשהּמׁשקה אינֹו[שמור]לנסכים; ּוכאּלּו ּבאכל, הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻ

ִמּגּופֹו.
.Á,ׁשּנטמאּו ׁשּזרעים ּבּקדׁשים, חכמים עׂשּו יתרה ְְְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָמעלה

זריעה  ׁשאין לנסכים, ּפסּול מהן הּיֹוצא - זרעם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
לקדׁשים  ׁשאינם מֹועלת ּפי על אף - והּלבֹונה העצים וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ויּפסלּו הּקרּבנֹות, לענין ּכאכל מּטּמאין הם הרי ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאכלין,
אֹותן. מקריבין ואין לּמזּבח, זֹו ּבטמאה והּלבֹונה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻהעצים

.Ë והמעּׁשן הּמתֹוק, הּמזּבח: לגּבי הּפסּולין הּיינֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֻואּלּו
רע] ׁשּנׁשּתּנה [שריחו עד ּבּׁשמׁש והמבּׁשל ּבאׁש, והמבּׁשל ,ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ

נתנה  ולא ּבּׁשמׁש אֹותֹו ׁשּמחּממין יין אבל ּבּבּׁשּול. ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹטעמֹו
ׁשהה  ׁשּלא מּגּתֹו ויין צּמּוקין, יין וכן ּבּׁשּול, טעם ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבֹו

הּדלּיֹות ויין יֹום, העליונים]ארּבעים ּכרם [מהענבים ויין , ְְְִִֵֵֶֶַַָָ
הּׁשלהין ּבבית לגשמים]הּנטּוע בנוסף אותו שמשקין [כרם ְְִֵַַַַָ

הּזבלים ּבבית זרע [האשפה]אֹו ׁשּנזרע ּגפנים יין אֹו , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
יביא  לא הּיינֹות אּלּו ּכל - נעבד ׁשּלא ּכרם יין אֹו ֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּביניהן,

ּכׁשר. הביא, ואם ְְְִִִֵֵַָָלכּתחּלה;
.Èׁשּנתּגּלה נחש]יין מהם שתה שמא לגּבי [וחוששין ּפסּול , ְְִִֵֶַַַָָ

- לנסכים ּפסּול יינּה ּתאנה, ּגּבי על ּגפן הדלה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמזּבח.
- ּונסכים" "זבח אֹומר: הּוא והרי ריחֹו, ׁשּנׁשּתּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּפני

נׁשּתּנּו. ׁשּלא נסכים אף נׁשּתּנה, ׁשּלא ּזבח ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹמה
.‡È ׁשּנעׂשית החּטים רב ׁשהתליע אֹו ׁשהתליעה, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹסלת

וכל  ספק. זֹו הרי אחת, חּטה רב התליע ּפסּולה; - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמהן
ּפסּולה  קמח, ּבּה ׁשּנׁשאר .סלת ְְִֶֶֶַַָָֹ

.·È אם - הּסלת לתֹו ידֹו הּגזּבר מכניס ּבֹודקּה? ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹּכיצד
סלת  אבל אֹותּה; וינּפה ׁשּיחזר עד ּפסּולה אבק, ּבּה ְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹעלה
ּבבית  אֹו הּזבלים, ּבבית אֹו הּׁשלהין, ּבבית ׁשּנזרעּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָחּטים

נרּה[פרדס]האילן ׁשּלא ּבארץ אֹו -[נחרשה], עּבדּה ולא ְְְִִֶֶֶָָָָָֹֹ
ּכׁשר. הביא, ואם לכּתחּלה; יביא ְְְִִִִֵֵַָָָֹלא

.‚È ספק אּלּו הרי - ּוזרעם הּבקר, מּגללי ׁשּלקטן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחּטים
לפיכ מאּוסין. הם עדין אֹו ּבּזריעה, מאיסּותן עברה ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָאם

ּכׁשר  הביא, ואם מנחֹות; מהן יביא .לא ְְִִִֵֵֵֶָָָֹ
.„Èּגרּגרים ׁשל ׁשמן הּפסּולין: הּׁשמנים הן [של ואּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשלּוקין,זיתים] אֹו ּכבּוׁשין, זיתים ׁשל אֹו ּבמים, ְְְְִִִִִֵֶֶַׁשּנׁשרּו
ׁשל ׁשמן מ:]אֹו שהוציאו רע [- ׁשריחֹו ׁשמן אֹו ׁשמרים, ְִֵֶֶֶֶֶֶַָ

אֹו הּזבלים, ּבבית ׁשּנטעֹו זית ׁשמן אבל ּפסּולין . אּלּו ּכל -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּביניהן זרע ׁשּנזרע אֹו הּׁשלהין, העצים]ּבבית אֹו[בין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

- ּפּגין הם עדין אּלא ּבׁשלּו ׁשּלא מּזיתים ׁשהֹוציאּו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשמן
ּכׁשר. הביא, ואם יביא; לא אּלּו ְִִִֵֵֵָָָֹּכל

.ÂË ּומחּוצה מהארץ ּכׁשרים - והּנסכים הּמנחֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
מן מן [היבול]לארץ, ׁשּיביאּו ּובלבד הּיׁשן, ּומן החדׁש ְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

- הּלחם ּוׁשּתי העמר מן חּוץ ׁשּנתּבאר; ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻהּמבחר,
יׂשראל. ּומארץ החדׁש, מן אּלא ּבאין ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשאינן

ז  ¤¤ּפרק
לכּתחּלה.‡. אֹותֹו מביאים ּפסּול, ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְְִִִֵֶַָָָָָֹלא

ויאמר: וכעּור, ּכחּוׁש ׂשה יביא לא - עֹולה חּיב היה ְְִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּכיצד?
ּבעדרֹו ויׁש נֹוכל "וארּור נאמר: זה ועל מּום'; ּבֹו אין ְְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַָ'הרי

הּמבחר.זכר" מן יביא לקרּבן, ׁשּיביא ּכל אּלא ; ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֻ
מּמֹואב,·. אילים מביאין - הּמקּדׁש ּבזמן עֹוׂשין היּו ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָוכ

עגלים  ּומביאין מחברֹון, רחבים ׁשּגּביהם ּכבׂשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּומביאין
הּמל מהר וגֹוזלֹות הּׁשרֹון, וחלֹוט,מן מּקרֹוח יין ּומביאין , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מּתקֹוע. ׁשמן ּומביאין ויֹוחנה, מּמכמׁש ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹוסלת
החדׁשים ‚. העצים לּמערכה ּכל מביאין ּכׁשרים היּו ולא . ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ

ּובאּלּו יׂשראל. ארץ יּׁשּוב מּׁשּום ּגפן, מּׁשל ולא זית ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹמּׁשל
ּבמרּבּיֹות רגילין: חרׁשין [זמורות]היּו ׁשל ּתאנה ׁשל ְְְְֳִִִִֵֶֶָָָֻ

ּביּׁשּוב[מיערות] לאכילה]ׁשאינן ראויות ּובׁשל [ואין , ְְִֵֶֶָ
והּגזרין ׁשמן. עץ ּובׁשל התמיד]אגֹוז, קרבן ׁשעׂשה [של ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשל  ּגדיׁש ּכמחק ועבים רחּבם, ואּמה ארּכם אּמה - ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמׁשה
גדושה]סאה סאה מידת לדֹורֹות.[- עֹוׂשין ּוכמֹותן ; ְְְִָָ

נר „. והּנסכים? הּמנחֹות חּטי ּבזריעת עֹוׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָוכיצד
ּובׁשנה [חורש] חציּה; וזֹורע ראׁשֹונה, ּבׁשנה הּׂשדה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָחצי

קדם  האחר החצי וזֹורע ּבראׁשֹונה, ׁשּזרע החצי נר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשנּיה,
חֹורׁש - עבּודה הּׂשדה היתה לא ואם יֹום. ׁשבעים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹלּפסח
ּכ ואחר יפה, יפה החּטים ּובֹורר זֹורע. ּכ ואחר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוׁשֹונה,

עד [משפשף]ׁשף - הרּבה ּבהן ּובֹועט החּטים את ְִִֵֵֶֶַַַָָ
ְְִֶַׁשּיתקּלפּו.

ׁשיפה ‰. מאֹות ׁשלׁש טעּונין - מנחֹות ׁשל החּטים ְְְִִִִֵֶַָָָֹּכל
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ה'תשע"ג  מנחםֿאב ה' שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ׁשהן ‡. ּבכל ואֹוסרין הּמזּבח, לגּבי אסּורין ּודבׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָׂשאֹור

תקטירּו[מעט] לא ּדבׁש וכל ׂשאר כל "ּכי ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִֶֶַַַָָֹֹ
לׁשם  אֹו הּקרּבן, עם הקטירן אם אּלא חּיב ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָוגֹו'";
- ׁשּלהן ּתערבת הּמקטיר אֹו עצמן, הּמקטירן ואחד ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹקרּבן.
ׁשניהן  הקטיר ואם עצמֹו; ּבפני מהן אחד ּכל על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלֹוקה
ּבלאו  נאמרּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּכאחד

ֶָאחד.
מּמּנה ·. הקטיר ואם נפסלה; ּבּקטרת, ׁשהּוא ּכל מהן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנפל

לֹוקה  מּכּזית.ּבהיכל, ּפחּותה הקטרה ואין . ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּפטּור ‚. - לּמזּבח עצמן ּבפני ּדבׁש אֹו ׂשאֹור ,העלה ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָ

ניחֹוח  לריח - ניחח" לריח יעלּו לא הּמזּבח "ואל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
עצים לׁשם מעלה אּתה אבל מעלה, אּתה לבעירה]אי -]. ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אֹו„. ּבדבׁש להקטרה ראּוי ׁשאינֹו ּדבר הקטיר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאפּלּו
לֹוקה  הּקרּבן, מן והּוא הֹואיל - הּמעלה ּבׂשאֹור ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

מּׁשירי  אֹו קּלים, קדׁשים מּבׂשר אֹו ואׁשם, חּטאת ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָמּבׂשר
מּלחם  אֹו העֹוף, מחּטאת אֹו העמר, מּמֹותר אֹו ְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמנחֹות,
הּמעלה  - מצרע ׁשל ׁשמן מּלג אֹו הּלחם, ּוׁשּתי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּפנים
לּכבׁש ּבין לּמזּבח ּבין ּבדבׁש, אֹו ּבחמץ מאּלּו מאחד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכזית
הֹואיל  להקטרה, ראּויין אּלּו ּכל ׁשאין ּפי על אף לֹוקה; -ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ראׁשית  "קרּבן ׁשּנאמר: עליהן, חּיב קרּבן, קרּויין ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהם

לה'". אֹותם ְִַַָּתקריבּו
אּלּו‰. ּדברים מּכל ּדבר הּמזּבח על להקטיר אסּור ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן

ּבׂשר ּכגֹון - להקטרה ראּויין מ:]ׁשאינן חּטאֹות [הנאכל ְְְְְִֵֶַַַָָָָ
הּׁשמּועה  מּפי ּבהן; וכּיֹוצא מנחֹות, ּוׁשירי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָואׁשמֹות,

רבינו] ממשה ׁשּמּקצתֹו[מסורת ּדבר ׁשּכל [קרב]למדּו, ְְִֶֶָָָָָ
ּתקטירּו. ּבבל ׁשאריתֹו הרי ְְְֲִִִִֵֵַַָלאּׁשים,

.Â,לֹוקה - הּמזּבח ּגּבי על טמאה ּבהמה אברי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמקטיר
מּכלל הקרבתּה ׁשאּסּור ּפי על ממצות]ואף נלמד עׂשה [- ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

'עשה'] על לוקין ּומן [ואין אכל הּטהֹורה מן נאמר ׁשהרי ;ְֱֱֲִִֵֶֶַַָֹ
ּכׁשם  - ּתקריב ולא תאכל לא טמאה הא הקרב, ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹהּטהֹורה
ׁשּבארנּו ּכמֹו עׂשה מּכלל הּבא הּטמאה אכילת על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּלֹוקה
חּיה  אברי הּמקריב אבל הקרבתּה. על לֹוקה ּכ ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבמקֹומֹו,
ּבעׂשה? ׁשהּוא ּומּנין לֹוקה. ואינֹו ּבעׂשה, עֹובר - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָטהֹורה
הא  - ּתקריבּו" הּצאן ּומן הּבקר מן הּבהמה "מן ְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו תקריבּו; לא החּיה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹמן

.Ê ּפסּול הּקרּבן - והקריב הּגֹוזל, אֹו ּברּוהּגֹונב והּקדֹוׁש ; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
צרי ואין ּבעֹולה". גזל "ׂשנא ׁשּנאמר: ׂשֹונאֹו, קראֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָֹהּוא
ּכׁשר, הּקרּבן - הּבעלים נתיאׁשּו ואם מתקּבל. ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלֹומר
ּומּפני  ּבׂשרּה. את אֹוכלין ׁשהּכהנים חּטאת היה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹואפּלּו
לרּבים  נֹודעה אם - הּגזּולה ׁשהחּטאת אמרּו, מזּבח ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּתּקנת
ׁשּלא  ּכדי הּבעלים; ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף מכּפרת, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינּה

העֹולה. וכן ּגזלֹות'; אֹוכל 'מזּבח ְְְְִֵֵֵֵַָָֹיאמרּו:

.Áסתם והקריבּה חברֹו עֹולת מי הּגֹונב עבור כיון לא -] ְְְֲִִֵֵַַָָ
הראׁשֹונים.הקרבן] הּבעלים ּבּה נתּכּפרּו -ְְְִִִִַַָָָ

.Ëהּטבל מן לא ּונסכים מנחֹות מביאין לא אין [תבואה ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
מןמעושרת] ולא לעמר[היבול], קדם קרבן החדׁש -] ְִֶֶֶָָָֹֹֹ

המדּמעהעומר] מן ולא בתרומה], שהתערב ואין [חולין , ְְְִֵַָֹֻ
מערלה לֹומר שנים]צרי ג' בן שאינו [-וכלאי[אילן ְְְִִֵֵַָָָ
בין] שגדלה הּבאה תבואה מצוה ׁשהיא מּפני - ְְִִִֵֶֶֶַַָָָהּכרם

לא  הביא, ואם ׂשֹונאּה. הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹּבעברה,
להּפסל, נתקּדׁשּו אבל לקרּבן; ראּויין להיֹותן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָנתקּדׁשּו

ׁשּנפסלּו.ויהיּו ּכקדׁשים ְְְְְִִִֶָָ
.Èמן אֹותן מביאין אין - הּמנחֹות החדׁש[היבול]ּכל ְְִִִֵֶַָָָָָ

לכ  הּלחם ׁשּתי ּבהןקדם נאמר ׁשהרי בשתי ּתחּלה, -] ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
נסכים הלחם] ּומביאין ּכׁשר. הביא, ואם לה'"; "ּבּכּורים :ְְְִִִִִִִֵֵַָָ

הּמקצה למכירה]מן חביות טֹוב.[כגון: ּביֹום ְְִֶַֻ
.‡È,לּמזּבח ׁשּיעלּו קדם הּקרּבנֹות ּכל למלח עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמצות

ּדבר  ל ואין מלח". ּתקריב קרּבנ ּכל "על ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
והּדם, הּנסכים, יין מן חּוץ מלח, ּבלא לּמזּבח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּקרב

קּבלה זה ודבר רבינו]והעצים; ממשה לֹו[מסורת ואין , ְְְִֵֵֶַָָָָָ
עליו[פסוק]מקרא זאת]לסמ למלח [המלמד ּומצוה . ְְְְִִִִַָָָָֹֹ

האבר, את ׁשּמהּפ - לצלי ּבׂשר ּכמֹולח יפה, יפה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּבׂשר
- אחד מלח ּבגרּגר אפּלּו ׁשהּוא, ּכל מלח ואם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּומֹולח;

ֵָּכׁשר.
.·È ולא" ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכלל מלח ּבלא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹֹהקריב

הּקרּבן  ׁשּלֹוקה, ּפי על ואף ."אלהי ּברית מלח ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹתׁשּבית
והּורצה מעּכב [נתקבל]ּכׁשר ׁשהּמלח - הּמנחה מן חּוץ ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

שקרב]ּבקּומצה המנחה חלק ׁשּנאמר:[- ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ְְְְֱִֵֶֶֶַָָ
."מנחת מעל אלהי ּברית מלח תׁשּבית ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ"ולא

.‚Èּכמֹו צּבּור, מּׁשל - הּקרּבנֹות ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָהּמלח
מּביתֹו.העצים  לקרּבנֹו עצים אֹו מלח מביא הּיחיד ואין ; ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ועל  הּמלח, ּבלׁשּכת הּמלח: נֹותנין היּו מקֹומֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹּובׁשלׁשה
היּו הּמלח ּבלׁשּכת מזּבח. ׁשל ּובראׁשֹו הּכבׁש, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹּגּבי
האברים, מֹולחין הּכבׁש ּגּבי ועל הּקדׁשים, עֹורֹות ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמֹולחין

והּלבֹונה הּקמץ מֹולחין מזּבח ׁשל עשב]ּובראׁשֹו [מין ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹ
העֹוף. ועֹולת הּנׂשרפֹות ְְְִַַָָָּומנחֹות

ו  ¤¤ּפרק
ונבחר ‡. ּתמים קרּבן ּכל להיֹות ׁשּמצוה נסכיו ּכׁשם ּכ , ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ

לכם, יהיּו "ּתמימם ׁשּנאמר: ונבחרים, ּתמימים ְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶַָָיהיּו
נסכים: יביא ׁשּלא ּתמימים; הּנסכים ׁשּיהיּו - ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹונסּכיהם"
ּבׁשמן  יבלל ולא ׁשהתליעה, סלת ולא מעּׁשן, יין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹֹֻלא

רע. טעמֹו אֹו ֲֵֶַָׁשריחֹו
הּמערכה·. עצי ולא [למזבח]וכן נבחרים, אּלא יהיּו לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּפסּול  לח, ּכׁשהּוא ׁשהתליע עץ וכל ּתֹולעת. ּבהם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָיהיה
ועצי  ׁשהתליע. הּמקֹום את ּגֹורד יבׁש, התליע ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָלּמזּבח;

שנהרס]סתירה אּלא [מבנין יביאּו לא לעֹולם ּפסּולין; , ְְְִִִֶָָָָֹ
ֲִָחדׁשים.
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אֹו‚. ּפסּול ׁשמן אֹו ּפסּולה סלת אֹו ּפסּול יין ְְִִֶֶֶַַַָָָֹהּמקּדיׁש
לבעל  ּדֹומים אם ספק, הּדבר הרי - לּמזּבח ּפסּולים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָעצים
אינֹו לפיכ מּום. ּכבעל אינם אֹו ולֹוקה, ּבּבהמה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָמּום

מרּדּות  מּכת אֹותֹו ּומּכין .לֹוקה. ְִֶַַַַ
והּלבֹונה „. והּיין והּׁשמן ּוכלי הּסלת והעצים והעֹופֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: אֹותן, ּפֹודין אין - ׁשּנטמאּו אֹו ׁשּנפסל ּו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשרת
ּבהעמדה ׁשּיׁשנֹו ּכל - "והערי שנאמר "והעמיד כבהמה -] ְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶַָָֹ

הכהן"] -"והעמיד העמדה ּבכלל אינם ואּלּו, ;נער ,ְְֱֲִֵֵֶַַָָָָ
לעֹולם. נפּדין אין ְְְִִִֵָָלפיכ

אחר ‰. נטמאּו אֹו ּבׁשּנפסלּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָּבּמה
הּׁשרת  ּבכלי ׁשּיתקּדׁשּו קדם אבל הּׁשרת; ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנתקּדׁשּו

אֹותן  ּפֹודין נפסלּו, אֹו נטמאּו אם אף - - טהֹורין אבל . ְְְְְֲִִִִִַָָ
אֹותם  ּפֹודין אין ּבכלי, קדׁשּו לא ׁשעדין ּפי חּוץ על ; ְְֲִִִִִֵֶַַָָֹ

חּטאתֹו", "על "מחּטאתֹו", ּבּה: ׁשּנאמר חֹוטא, ְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּמנחת
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו חּטאתֹו, מּדמי חּטאתֹו ׁשּמביא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלֹומר
ּכקדּׁשת  היא הרי ׁשרת, ּבכלי ׁשּתתקּדׁש קדם ,ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻלפיכ
הּנסכים  וכל טהֹורה. ׁשהיא ּפי על אף אֹותּה, ּופֹודין ְְְִִִִִֶַַַָָָָָּדמים,
וׂשֹורפן  עצמן, ּבפני מערכה להם עֹוׂשה - ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנטמאּו

ְִֵַַּבּמזּבח.
.Âהחג בסוכות]מי והּׁשיקם[שמנסכין [חיברן ׁשּנטמאּו, ְְְִִִֵֶֶָָ

ואחר למקווה] טהרם אם - ּבטהרֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָוטהרּו,
ּכ ואחר הקּדיׁשם ואם מתנּסכין; אּלּו הרי הקּדיׁשם, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָּכ

יּדחּו. ונדחּו הֹואיל - ְְְְִִִִָנטמאּו
.Êּדֹורכן - ׁשּנטמאּו וענבים ּפחֹות [סוחטן]זיתים ּפחֹות ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

[- ּכׁשרים [משיעור מהם הּיֹוצאין והּמׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָמּכביצה,
מפקד ׁשהּמׁשקה אינֹו[שמור]לנסכים; ּוכאּלּו ּבאכל, הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻ

ִמּגּופֹו.
.Á,ׁשּנטמאּו ׁשּזרעים ּבּקדׁשים, חכמים עׂשּו יתרה ְְְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָמעלה

זריעה  ׁשאין לנסכים, ּפסּול מהן הּיֹוצא - זרעם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
לקדׁשים  ׁשאינם מֹועלת ּפי על אף - והּלבֹונה העצים וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ויּפסלּו הּקרּבנֹות, לענין ּכאכל מּטּמאין הם הרי ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאכלין,
אֹותן. מקריבין ואין לּמזּבח, זֹו ּבטמאה והּלבֹונה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻהעצים

.Ë והמעּׁשן הּמתֹוק, הּמזּבח: לגּבי הּפסּולין הּיינֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֻואּלּו
רע] ׁשּנׁשּתּנה [שריחו עד ּבּׁשמׁש והמבּׁשל ּבאׁש, והמבּׁשל ,ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ

נתנה  ולא ּבּׁשמׁש אֹותֹו ׁשּמחּממין יין אבל ּבּבּׁשּול. ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹטעמֹו
ׁשהה  ׁשּלא מּגּתֹו ויין צּמּוקין, יין וכן ּבּׁשּול, טעם ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבֹו

הּדלּיֹות ויין יֹום, העליונים]ארּבעים ּכרם [מהענבים ויין , ְְְִִֵֵֶֶַַָָ
הּׁשלהין ּבבית לגשמים]הּנטּוע בנוסף אותו שמשקין [כרם ְְִֵַַַַָ

הּזבלים ּבבית זרע [האשפה]אֹו ׁשּנזרע ּגפנים יין אֹו , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
יביא  לא הּיינֹות אּלּו ּכל - נעבד ׁשּלא ּכרם יין אֹו ֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּביניהן,

ּכׁשר. הביא, ואם ְְְִִִֵֵַָָלכּתחּלה;
.Èׁשּנתּגּלה נחש]יין מהם שתה שמא לגּבי [וחוששין ּפסּול , ְְִִֵֶַַַָָ

- לנסכים ּפסּול יינּה ּתאנה, ּגּבי על ּגפן הדלה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמזּבח.
- ּונסכים" "זבח אֹומר: הּוא והרי ריחֹו, ׁשּנׁשּתּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּפני

נׁשּתּנּו. ׁשּלא נסכים אף נׁשּתּנה, ׁשּלא ּזבח ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹמה
.‡È ׁשּנעׂשית החּטים רב ׁשהתליע אֹו ׁשהתליעה, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹסלת

וכל  ספק. זֹו הרי אחת, חּטה רב התליע ּפסּולה; - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמהן
ּפסּולה  קמח, ּבּה ׁשּנׁשאר .סלת ְְִֶֶֶַַָָֹ

.·È אם - הּסלת לתֹו ידֹו הּגזּבר מכניס ּבֹודקּה? ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹּכיצד
סלת  אבל אֹותּה; וינּפה ׁשּיחזר עד ּפסּולה אבק, ּבּה ְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹעלה
ּבבית  אֹו הּזבלים, ּבבית אֹו הּׁשלהין, ּבבית ׁשּנזרעּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָחּטים

נרּה[פרדס]האילן ׁשּלא ּבארץ אֹו -[נחרשה], עּבדּה ולא ְְְִִֶֶֶָָָָָֹֹ
ּכׁשר. הביא, ואם לכּתחּלה; יביא ְְְִִִִֵֵַָָָֹלא

.‚È ספק אּלּו הרי - ּוזרעם הּבקר, מּגללי ׁשּלקטן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחּטים
לפיכ מאּוסין. הם עדין אֹו ּבּזריעה, מאיסּותן עברה ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָאם

ּכׁשר  הביא, ואם מנחֹות; מהן יביא .לא ְְִִִֵֵֵֶָָָֹ
.„Èּגרּגרים ׁשל ׁשמן הּפסּולין: הּׁשמנים הן [של ואּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשלּוקין,זיתים] אֹו ּכבּוׁשין, זיתים ׁשל אֹו ּבמים, ְְְְִִִִִֵֶֶַׁשּנׁשרּו
ׁשל ׁשמן מ:]אֹו שהוציאו רע [- ׁשריחֹו ׁשמן אֹו ׁשמרים, ְִֵֶֶֶֶֶֶַָ

אֹו הּזבלים, ּבבית ׁשּנטעֹו זית ׁשמן אבל ּפסּולין . אּלּו ּכל -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּביניהן זרע ׁשּנזרע אֹו הּׁשלהין, העצים]ּבבית אֹו[בין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

- ּפּגין הם עדין אּלא ּבׁשלּו ׁשּלא מּזיתים ׁשהֹוציאּו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשמן
ּכׁשר. הביא, ואם יביא; לא אּלּו ְִִִֵֵֵָָָֹּכל

.ÂË ּומחּוצה מהארץ ּכׁשרים - והּנסכים הּמנחֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
מן מן [היבול]לארץ, ׁשּיביאּו ּובלבד הּיׁשן, ּומן החדׁש ְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

- הּלחם ּוׁשּתי העמר מן חּוץ ׁשּנתּבאר; ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻהּמבחר,
יׂשראל. ּומארץ החדׁש, מן אּלא ּבאין ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשאינן

ז  ¤¤ּפרק
לכּתחּלה.‡. אֹותֹו מביאים ּפסּול, ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְְִִִֵֶַָָָָָֹלא

ויאמר: וכעּור, ּכחּוׁש ׂשה יביא לא - עֹולה חּיב היה ְְִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּכיצד?
ּבעדרֹו ויׁש נֹוכל "וארּור נאמר: זה ועל מּום'; ּבֹו אין ְְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַָ'הרי

הּמבחר.זכר" מן יביא לקרּבן, ׁשּיביא ּכל אּלא ; ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֻ
מּמֹואב,·. אילים מביאין - הּמקּדׁש ּבזמן עֹוׂשין היּו ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָוכ

עגלים  ּומביאין מחברֹון, רחבים ׁשּגּביהם ּכבׂשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּומביאין
הּמל מהר וגֹוזלֹות הּׁשרֹון, וחלֹוט,מן מּקרֹוח יין ּומביאין , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מּתקֹוע. ׁשמן ּומביאין ויֹוחנה, מּמכמׁש ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹוסלת
החדׁשים ‚. העצים לּמערכה ּכל מביאין ּכׁשרים היּו ולא . ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ

ּובאּלּו יׂשראל. ארץ יּׁשּוב מּׁשּום ּגפן, מּׁשל ולא זית ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹמּׁשל
ּבמרּבּיֹות רגילין: חרׁשין [זמורות]היּו ׁשל ּתאנה ׁשל ְְְְֳִִִִֵֶֶָָָֻ

ּביּׁשּוב[מיערות] לאכילה]ׁשאינן ראויות ּובׁשל [ואין , ְְִֵֶֶָ
והּגזרין ׁשמן. עץ ּובׁשל התמיד]אגֹוז, קרבן ׁשעׂשה [של ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשל  ּגדיׁש ּכמחק ועבים רחּבם, ואּמה ארּכם אּמה - ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמׁשה
גדושה]סאה סאה מידת לדֹורֹות.[- עֹוׂשין ּוכמֹותן ; ְְְִָָ

נר „. והּנסכים? הּמנחֹות חּטי ּבזריעת עֹוׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָוכיצד
ּובׁשנה [חורש] חציּה; וזֹורע ראׁשֹונה, ּבׁשנה הּׂשדה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָחצי

קדם  האחר החצי וזֹורע ּבראׁשֹונה, ׁשּזרע החצי נר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשנּיה,
חֹורׁש - עבּודה הּׂשדה היתה לא ואם יֹום. ׁשבעים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹלּפסח
ּכ ואחר יפה, יפה החּטים ּובֹורר זֹורע. ּכ ואחר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוׁשֹונה,

עד [משפשף]ׁשף - הרּבה ּבהן ּובֹועט החּטים את ְִִֵֵֶֶַַַָָ
ְְִֶַׁשּיתקּלפּו.

ׁשיפה ‰. מאֹות ׁשלׁש טעּונין - מנחֹות ׁשל החּטים ְְְִִִִֵֶַָָָֹּכל
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ׁשף [שפשוף] ׁשּתים, ּובֹועט אחת ׁשף ּבעיטה. מאֹות וחמׁש ,ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ
ּבעיטֹות. וחמׁש ׁשיפֹות ׁשלׁש נמצאּו ׁשלׁש; ּובֹועט ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֹׁשּתים
מאֹות  וחמׁש ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש ׁשּיגמר עד חלילה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹוחֹוזר

וחֹוׁשב הרּבה. ׁשּיתקּלפּו ּכדי - ההבאה [מחשיב]ּבעיטה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
השפשוף]וההֹולכה כיווני שני להחמיר.[- אחת, ּבׁשיפה ְְְְִִַַַַָָָ

ּומרּקד טֹוחן ּכ יפה.[מנפה]ואחר יפה ְְֵֵֶֶַַַָָָ
.Âהרגלּיֹות מן ענבים מביאין הסמוכות היּו הזמורות -] ְְֲִִִִִַָָָ

ודֹור,לארץ] ּבׁשנה; ּפעמים העבּודים הּכרמים מן ,ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ
אחת  אחת אֹותן מּניחין ואין קטּנֹות. ּבחבּיֹות אֹותֹו ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָוכֹונסין
את  ממּלא ואינֹו ׁשלׁש; ׁשלׁש אּלא ׁשּתים, ׁשּתים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹולא
מּפי  לא מביא ואינֹו נֹודף. ריחֹו ׁשּיהיה ּכדי ּפיה, עד ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהחבית

הּקמחין מּפני ולא [גרגרים]החבית, הּיין, ּפני על העֹולה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשל  ּומאמצעּה מּׁשליׁשּה אּלא - הּׁשמרים מּפני ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּׁשּוליה,

ְִֶָאמצעית.
.Ê- החבית ׁשּבצד הּנקב מן יֹוצא והּיין יֹוׁשב, הּגזּבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה

ואינֹו ּפֹוסק לצאת, מתחיל הּׁשמרים ׁשּנּוי ׁשּיראה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיון
ּומא לֹוקח  עד . לדריכתֹו, יֹום ארּבעים מאחר מביא? ימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

ׁשנים, מּכּמה יׁשן יין הביא ואם מעט; יתר אֹו ׁשנים ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתי
טעמֹו. יּפסד ׁשּלא והּוא - ּכׁשר זה ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹהרי

.Á זית ּכיצד? מעׂשיו. ׁשּנּוי מּפני ּבׁשמן, מינין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּתׁשעה
ּוכתׁשֹו,[שלקטו]ׁשּגרּגרֹו אחת, אחת ּובררֹו הּזית, ּבראׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַָֹ

ּכ אחר חזר הראׁשֹון. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּונתנֹו
ואם [כתשו]ּוטענֹו הּׁשני. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּוטענֹו ּוטחנֹו, ׁשּטענֹו, אחר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָחזר
ּכּלן ׁשּמסקן זיתים הּׁשליׁשי. העץ]הּוא בראש שאינם אלו -] ְְִִִֵֶַָָָֻ

ּונתנן  ּוכתׁשן ּגרּגר, ּגרּגר ּוברר וחזר לּגג, והעלן ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבערּבּוביא,
ּבקֹורה  טענֹו ואם הרביעי. הּוא מ ּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָלּסל
וטען  וטחן חזר החמיׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּכ ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאחר
ׁשּמסקן, זיתים הּׁשּׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפעם

ׁשּילקּו עד הּבית ּבתֹו ואחר [שיזובו]ועטנן ונּגבן, והעלן, , ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ
חזר  הּׁשביעי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ונתן ּכתׁש ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכ
וטען  וטחן חזר הּׁשמיני. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוטען

הּתׁשיעי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָּפעם
.Ë אין הראׁשֹון, - למנחֹות ּכׁשרין ׁשּכּלם ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַָָָֻאף

ׁשוין; ׁשניהן והרביעי, ׁשאחריו והּׁשני מּמּנּו; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמעלה
ׁשוין; ּוׁשלׁשּתן והּׁשביעי, והחמיׁשי הּׁשליׁשי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָואחריהם
אין  והּתׁשיעי, ׁשוין; ּוׁשניהן והּׁשמיני, הּׁשּׁשי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָואחריהם

מּמּנּו .למּטה ְִֶַָ
.È,ּבלבד ּוׁשביעי ּורביעי ראׁשֹון אּלא לּמנֹורה ּכׁשר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָאין

לּמאֹור" - "ּכתית הּיֹוצא ׁשּנאמר: אּלא לּמנֹורה ּכׁשר אין ; ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכׁשרין. ּכּלן - למנחֹות אבל ּבלבד, הּכתּוׁש ְְְֲִִִִֵַַָָָָֻמן

.‡È ׁשאין יפה לידע נמנּו? לּמה ּכׁשרין ׁשּכּלן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּומאחר
- עצמֹו לזּכֹות ׁשהרֹוצה והּפחּות; והּׁשוה, מּמּנּו, ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה
המׁשּבח  הּיפה מן קרּבנֹו ויביא ידֹו, וירחיב הרע, יצרֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻיכף

ּבּתֹורה:ּביֹותר  נאמר הרי מּמּנּו. ׁשּיביא הּמין ׁשּבאֹותֹו ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
אל  ה' וּיׁשע ּומחלבהן, צאנֹו מּבכרֹות הּוא ּגם הביא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹ"והבל
האל  לׁשם ׁשהּוא ּדבר לכל הּדין והּוא מנחתֹו". ואל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהבל

יהיה  ּתפּלה, ּבית ּבנה אם הּטֹוב; הּנאה מן ׁשּיהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּטֹוב,
והּמתֹוק  הּטֹוב מן יאכיל רעב, האכיל יׁשיבתֹו; מּבית ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנאה
הקּדיׁש ׁשּבכסּותֹו; הּיפה מן יכּסה ערם, ּכּסה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּבׁשלחנֹו;
חלב  "ּכל אֹומר: הּוא וכן ׁשּבנכסיו. הּיפה מן יקּדיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדבר,

ַלה'".
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ו' ש"ק יום
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עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש
הּסדר; על הּכתּובים ּכמעׂשיה העֹולה לעׂשֹות ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָ(א)
ׁשּלא  (ד) החּטאת; סדר (ג) עֹולה; ּבׂשר לאכל ׁשּלא ְֱֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ(ב)
יבּדיל  ׁשּלא (ה) הּפנימית; החּטאת מּבׂשר ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָֹֹלאכל
הּכהנים  ׁשּיאכלּו (ז) האׁשם; סדר (ו) העֹוף; ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבחּטאת
חּוץ  יאכלּום ׁשּלא (ח) ּבּמקּדׁש; קדׁשים קדׁשי ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹּבׂשר
סדר  (י) קדׁשים; מּקדׁשי זר יאכל ׁשּלא (ט ) ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹלעזרה;
קדם  קּלים קדׁשים ּבׂשר לאכל ׁשּלא (יא) ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּׁשלמים;
מעׂשיה  ּכסדר מנחה ּכל לעׂשֹות (יב) ּדמים; ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָזריקת
חֹוטא; מנחת על ׁשמן יׂשים ׁשּלא (יג) ּבּתֹורה; ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּכתּובין
מנחת  ּתאכל ׁשּלא (טו) לבֹונה; עליה יּתן ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ(יד)
ׁשּיאכלּו (יז) חמץ; מנחת ּתאפה ׁשּלא (טז) ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹּכהן;
נדריו  ּכל אדם ׁשּיביא (יח) מנחֹות; ׁשירי ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹהּכהנים
נדרֹו יאחר ׁשּלא (יט) ראׁשֹון; ּבֹו ׁשּפגע ּברגל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹונדבֹותיו
ּכל  להקריב (כ) ּבהן; חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָונדבתֹו
חּוצה  קדׁשי להביא (כא) הּבחירה; ּבבית ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהּקרּבנֹות
חּוץ  קרּבנֹות לׁשחט ׁשּלא (כב) הּבחירה; לבית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹלארץ
ּובאּור  לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא (כג) ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָֹלעזרה;

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
מינין ‡. מחמּׁשה ּבאין חּיה, נפׁש מיני ׁשל הּקרּבנֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

הּתֹורים, ּומן העּזים, ּומן הּכבׂשים, ּומן הּבקר, מן ְְִִִִִִִִִַַַַָָָָּבלבד:
הּיֹונה. ּבני ְִֵַָּומן

ארּבעה ·. יחיד, ׁשל ּבין צּבּור ׁשל ּבין הּקרּבנֹות, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
ּוׁשלמים מינין: ואׁשם, וחּטאת, .עֹולה, ְְְִִִַָָָָָ

הּפסח ‚. והן: יחיד, קרּבן מיני ׁשלׁשה ׁשם יׁש ,ועֹוד ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
והּמעׂשר. ְְְֲֵַַַוהּבכֹור,

ּבקרּבנֹות „. ואין חּטאת. אֹו עֹולה הן הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל
לחם  עם הּבאים כבׂשים מּׁשני חּוץ ׁשלמים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהּצּבּור

ּבעצרת ׁשלמי [שבועות]הּתנּופה 'זבחי הּנקראין והן , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
עֹוף. ולא לעֹולם, אׁשם מקריבין הּצּבּור ואין ְְְְִִִִֵַַָָָֹצּבּור'.

יֹום ‰. ּכל ׁשל תמידין ׁשני הן: הּצּבּור ּומּוספי קרּבנֹות , ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
יֹום  ׁשל חּטאת ּוׂשעיר והּמֹועדֹות, חדׁשים וראׁשי ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָׁשּבתֹות
זרה  ּבעבֹודה והֹורּו ּדין ּבית ׁשגגּו אם וכן ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָהּכּפּורים.
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לעובדה] הּפר [להתיר וׂשעיר, ּפר וׁשבט ׁשבט ּכל מביא -ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
'ׂשעירי  הּנקראין הן הּׂשעירים ואּלּו חּטאת; והּׂשעיר ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָעֹולה
ּכמֹו הּמצוֹות ּבׁשאר והֹורּו ׁשגגּו ואם זרה'. ְְְְְְֲִִִַָָָָָעבֹודה
העלם  'ּפר הּנקרא והּוא לחּטאת; ּפר מביאין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיתּבאר

צּבּור'. ׁשל ִֶָָּדבר
.Â והּפסח והּמעׂשר, הּבכֹור, הן: הּיחיד והחגיגה קרּבנֹות , ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

והּוא  - הּגר וקרּבן עֹולֹות, והיא - והראּיה ׁשלמים, והיא -ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
ּוׁשניהן  תֹורים ׁשּתי אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו הּבהמה, מן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָעֹולה
והּנֹודר  ׁשלמים; ואחת עֹולה אחת בהמֹות, ׁשּתי אֹו ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָעֹולה,
הּלחם, עם הּבאין ּוׁשלמים ׁשלמים; אֹו עֹולה הּמתנּדב ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹו
עֹולה  והם - הּנזיר קרּבנֹות וכן 'ּתֹודה'. הּנקראין ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָהן
ואׁשם  חּטאת והם - מצרע וקרּבנֹות ּוׁשלמים; ְְְְְְְְִֵַַָָָָָָָֹוחּטאת
וקרּבן  ועֹולה; חּטאת והן - ויֹולדֹות זבים וקרּבנֹות ְְְְְְְְְִֵַָָָָָָָָועֹולה;

ּבּה ׁשּיׁש תעׂשה לא ּבמצות מיתת]הּׁשֹוגג חיוב [במזיד, ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ
עׂשה  לא אֹו עׂשה אם לֹו נסּתּפק ואם חּטאת; והיא - ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹּכרת
ויׁש ּתלּוי'; 'אׁשם הּנקרא והּוא אׁשם, מביא - החטא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָאֹותֹו
וכן  וּדאי'. 'אׁשם הּנקרא והּוא אׁשם, עליהן ׁשּמביא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעברֹות
ּביֹום  מּׁשּלֹו ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב החּטאת ּופר העֹולה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאיל
'ּפר  הּנקרא הּוא זה ּופר יחיד; קרּבן הן הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּכּפּורים

הּכּפּורים  וכל יֹום ּבּתֹורה, הן מפרׁשין הּקרּבנֹות אּלּו וכל .' ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
ּבמקֹומֹו. ּדיניו יתּבארּו מהן ְְֲִִִֵֶֶָָָאחד

.Ê נסּכיהן ּובאחריּות ּבאחריּותן חּיב - הּיחיד קרּבנֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָּכל
אחרים] מביא אבדו שאם קרּבנֹות [- וכל הּנדבה. מן חּוץ  ,ְְְְִַָָָָ

נסּכיהן; ּבאחריּות ולא ּבאחריּותן חּיבין אינן - ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּצּבּור
יחיד  קרּבן וכן נסּכיהן. ּבאחריּות חּיבין הּזבח, קרב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָואם

זמן לֹו פסח]ׁשּקבּוע ואינֹו[כגון צּבּור, ּכקרּבן הּוא הרי - ְְְְֲִֵֵֶַַַָָ
ּבאחריּותֹו. ְֲַַָָחּיב

.Á ּבלבד הּזכרים מן אּלא ּבאה אינּה ּבהמה, עֹולת ;ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ּגדֹולים  ּבין הּבקר, ּומן העּזים ּומן הּכבׂשים מן ּבאה ְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָוהיא
הּזכר  ּבהן ואחד יֹונה, ּובני הּתֹורים ּומן קטּנים, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבין

ְְֵַָוהּנקבה.
.Ë ּומן הּזכרים מן - האּלּו הּמינים מחמׁשת ּבאה ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהחּטאת

הּקטּנים.הּנקבֹות  ּומן הּגדֹולים מן , ְְְִִִִֵַַַַ
.È ּבלבד כבׂשים מּזכרי אּלא ּבא אינֹו אׁשם האׁשם יׁש - ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

הּקטּנים. מן ּבא אׁשם ויׁש זה, מין מּגדֹולי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבא
.‡È הּכבׂשים מן ּבאים הּבקר,הּׁשלמים ּומן העּזים ּומן ְְִִִִִִִִַַַָָָָָָ

ּבא  העֹוף ואין ּומּקטּנים; מּגדֹולים ּומּנקבֹות, ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָמּזכרים
ּתמימה  ׁשנה עד ימים, ׁשמֹונת מּבן הם - הּקטּנים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשלמים.

הּׁשנה נתעּברה אם ליֹום; חודש]מּיֹום נוסף לֹו[- נתעּברה , ְְְְְִִִִַַַָָָָ
חודש] י"ג עד שנה בן ׁשלׁש[ונחשב עד ּבּבקר, - והּגדֹולים .ְְִַַַָָָֹ

ׁשלמֹות  ׁשנים ׁשּתי עד ּובּצאן, ליֹום; מּיֹום ׁשלמֹות ְְְְִִִֵֵֵַַָָֹׁשנים
מקריבין  ואין זקן, הּוא הרי - זה על יתר ליֹום; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָמּיֹום

אֹותֹו.
.·È הּׁשמיני מּיֹום ּכׁשרין הּקרּבנֹות ׁשּכל ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאף

מּיֹום [ללידתם] אּלא לכּתחּלה מקריבין אין - ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוהלאה

הּמעׂשר, ּומן הּפסח ּומן הּבכֹור מן חּוץ והלאה; ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשלׁשים
מקריב. לכּתחּלה, ּבּׁשמיני להקריבן רצה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשאם

.‚Èאֹו אחת ׁשעה הֹוסיפּו ואם לּקדׁשים; מֹונין ְֳִִִִַַַָָָָׁשעֹות
ּבן  להיֹות ׁשּמצותֹו קרּבן ּכיצד? ּפסּולין. - ׁשעה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָּפחתּו

א  - היה ׁשנה אפּלּו נפסל. אחת, ׁשעה הּׁשנה על הֹוסיף ם ְֲִִִִַַַַַָָָָָָָָ
זריקה  ּבׁשעת הּׁשנה על והֹוסיף ׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשנה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָּבן
ּבכל  וכן זריקה. ׁשעת עד ׁשנה ּבן ׁשּיהיה עד נפסל; -ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

.הּזבחים  ְִַָ
.„Èאֹו 'ּכׂשּבה' אֹו 'ּכבׂש' ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֶֶֶֶַַָָָָּכל

ּבני אּלּו הרי מלאת]'ּכבׂשים', ׁשּנאמר ׁשנה [עד מקֹום וכל . ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּבני הּזכרים הם 'אילים', אֹו השנייה]'איל' [=בשנתם ְְִִִֵֵֵַַָ

אחד  ׁשנּיה ּבׁשנה מּׁשּיּכנס איל? יּקרא ּומאימתי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשנתים.
ולא  לכבׂש לא ּכׁשר אינֹו ׁשלׁשים ּביֹום אבל יֹום; ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָֹֹֹֹּוׁשלׁשים
'עגל', ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום וכל 'ּפלּגס'. הּנקרא והּוא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָלאיל,

ׁשּתים ּבן 'ּפר', ׁשנה; ּבן זה שלש]הרי מלאת 'ׂשעיר [עד . ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
'ׂשעיר'. נקרא הּוא ׁשנּיה, ׁשנה ּכל ׁשּתים; ּבן ְְְִִִִִִֶַָָָָָָעּזים',

.ÂË זכרים - הּצּבּור קרּבנֹות -ּכל צּבּור ׁשל חּטאֹות וכל . ְְְְִִִֶַַָָָָָ
עֹולֹות  וכל הּכבׂשים; מן ּבהן ואין הּבקר, מן אֹו העז ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמן
העז. מן עֹולה להן ואין הּבקר, ּומן הּכבׂשים מן - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּצּבּור

נקבה  - יחיד חּטאת מן ּכל ּבאה ואינּה לּכהנים; ותאכל , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹ
עז  ׁשהיא - נׂשיא חּטאת חּטאֹות: מּׁשלׁש חּוץ ִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּבקר,

מׁשיח ּכהן וחּטאת בשמן]ונאכלת, נמשח ּפר [- ׁשהיא - ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
והּוא  ּפר ונׂשרפת, - והּׁשליׁשית הּמצוֹות, ּכל על הּבא ּפר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ

ונׂשרף. חּטאת והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ּגדֹול ּכהן ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּמביא
.ÊË נאכלֹות צּבּור ׁשל חּטאֹות יֹום ּכל ׁשל מּׂשעיר חּוץ , ֱִִִֶֶֶַָָָָ

מׁשּתּלח ׁשחברֹו - נשרף]הּכּפּורים הוא - וכן [לעזאזל, , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַ
זרה עבֹודה הדין ׂשעירי בית  בהוראת הציבור עבדו אם -] ְֲִֵָָָ

נשרף] - העלםבשוגג ּופר הוראת , פי על הציבור שחטאו -] ְֵֶַ
נשרף] - בטעות הדין הּמצוֹותבית ּכל על הּבא ּופר .-] ְִַַַַָָ

המשיח] הכהן 'ּפרים שחטא נקראים - העלם ְְִִִֵֶַָָּופר
'ׂשעירים  נקראים זרה עבֹודה ּוׂשעירי ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָהּנׂשרפין';
הּנׂשרפֹות: הם חּטאֹות ׁשחמׁש למדּת, הא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּנׂשרפין'.

לצּבּור. וׁשלׁש ליחיד, ְְְְִִִַָָֹׁשּתים
.ÊÈ'זבחים' נקראים האּלּו הּקרּבנֹות העֹולֹות ּכל וכל . ְְְְִִִֵַָָָָָָָָ

עצרת  ׁשל ׁשלמים כבׂשי ּוׁשני והאׁשמֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהחּטאֹות
ּובכֹור  יחיד ׁשל ׁשלמים אבל קדׁשים'; 'קדׁשי ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָָנקראים

קּלים'. 'קדׁשים נקראים ּופסח ְֲִִִִֵֶַַַָָָּומעׂשר
.ÁÈ החּטאֹות מן הּמזּבח ּגּבי על אֹותם ׁשּׂשֹורפין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהאברים

הּנקראין  הם - הּׁשלמים ּומן האׁשמֹות ּומן ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהּנאכלֹות
ׁשעל  חלב עז: ׁשל אֹו ׁשֹור ׁשל האמּורין הן ואּלּו ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ'אמּורין'.

ּוׁשּתי [מעיים]הּקרב הּקבה, ּגּבי ׁשעל חלב ּובכללֹו , ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּכסלים על אׁשר החלב עם ׁשעליהן ּבחלב [תחת הּכליֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ויֹותרתהמתנים] מן], מעט [בליטה הּכבד  מן ונֹוטל  הּכבד, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ
על  מֹוסיף - הּכבׂשים מּמין הּקרּבן היה ואם הּיֹותרת. ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָעם

האליה אחורי]אּלּו הּׁשדרה [שומן מן חליֹות עם ּתמימה ְְְְִִִִֵַַָָָָֻ
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ׁשף [שפשוף] ׁשּתים, ּובֹועט אחת ׁשף ּבעיטה. מאֹות וחמׁש ,ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ
ּבעיטֹות. וחמׁש ׁשיפֹות ׁשלׁש נמצאּו ׁשלׁש; ּובֹועט ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֹׁשּתים
מאֹות  וחמׁש ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש ׁשּיגמר עד חלילה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹוחֹוזר

וחֹוׁשב הרּבה. ׁשּיתקּלפּו ּכדי - ההבאה [מחשיב]ּבעיטה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
השפשוף]וההֹולכה כיווני שני להחמיר.[- אחת, ּבׁשיפה ְְְְִִַַַַָָָ

ּומרּקד טֹוחן ּכ יפה.[מנפה]ואחר יפה ְְֵֵֶֶַַַָָָ
.Âהרגלּיֹות מן ענבים מביאין הסמוכות היּו הזמורות -] ְְֲִִִִִַָָָ

ודֹור,לארץ] ּבׁשנה; ּפעמים העבּודים הּכרמים מן ,ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ
אחת  אחת אֹותן מּניחין ואין קטּנֹות. ּבחבּיֹות אֹותֹו ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָוכֹונסין
את  ממּלא ואינֹו ׁשלׁש; ׁשלׁש אּלא ׁשּתים, ׁשּתים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹולא
מּפי  לא מביא ואינֹו נֹודף. ריחֹו ׁשּיהיה ּכדי ּפיה, עד ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהחבית

הּקמחין מּפני ולא [גרגרים]החבית, הּיין, ּפני על העֹולה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשל  ּומאמצעּה מּׁשליׁשּה אּלא - הּׁשמרים מּפני ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּׁשּוליה,

ְִֶָאמצעית.
.Ê- החבית ׁשּבצד הּנקב מן יֹוצא והּיין יֹוׁשב, הּגזּבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה

ואינֹו ּפֹוסק לצאת, מתחיל הּׁשמרים ׁשּנּוי ׁשּיראה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיון
ּומא לֹוקח  עד . לדריכתֹו, יֹום ארּבעים מאחר מביא? ימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

ׁשנים, מּכּמה יׁשן יין הביא ואם מעט; יתר אֹו ׁשנים ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתי
טעמֹו. יּפסד ׁשּלא והּוא - ּכׁשר זה ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹהרי

.Á זית ּכיצד? מעׂשיו. ׁשּנּוי מּפני ּבׁשמן, מינין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּתׁשעה
ּוכתׁשֹו,[שלקטו]ׁשּגרּגרֹו אחת, אחת ּובררֹו הּזית, ּבראׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַָֹ

ּכ אחר חזר הראׁשֹון. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּונתנֹו
ואם [כתשו]ּוטענֹו הּׁשני. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּוטענֹו ּוטחנֹו, ׁשּטענֹו, אחר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָחזר
ּכּלן ׁשּמסקן זיתים הּׁשליׁשי. העץ]הּוא בראש שאינם אלו -] ְְִִִֵֶַָָָֻ

ּונתנן  ּוכתׁשן ּגרּגר, ּגרּגר ּוברר וחזר לּגג, והעלן ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבערּבּוביא,
ּבקֹורה  טענֹו ואם הרביעי. הּוא מ ּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָלּסל
וטען  וטחן חזר החמיׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּכ ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאחר
ׁשּמסקן, זיתים הּׁשּׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפעם

ׁשּילקּו עד הּבית ּבתֹו ואחר [שיזובו]ועטנן ונּגבן, והעלן, , ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ
חזר  הּׁשביעי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ונתן ּכתׁש ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכ
וטען  וטחן חזר הּׁשמיני. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוטען

הּתׁשיעי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָּפעם
.Ë אין הראׁשֹון, - למנחֹות ּכׁשרין ׁשּכּלם ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַָָָֻאף

ׁשוין; ׁשניהן והרביעי, ׁשאחריו והּׁשני מּמּנּו; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמעלה
ׁשוין; ּוׁשלׁשּתן והּׁשביעי, והחמיׁשי הּׁשליׁשי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָואחריהם
אין  והּתׁשיעי, ׁשוין; ּוׁשניהן והּׁשמיני, הּׁשּׁשי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָואחריהם

מּמּנּו .למּטה ְִֶַָ
.È,ּבלבד ּוׁשביעי ּורביעי ראׁשֹון אּלא לּמנֹורה ּכׁשר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָאין

לּמאֹור" - "ּכתית הּיֹוצא ׁשּנאמר: אּלא לּמנֹורה ּכׁשר אין ; ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכׁשרין. ּכּלן - למנחֹות אבל ּבלבד, הּכתּוׁש ְְְֲִִִִֵַַָָָָֻמן

.‡È ׁשאין יפה לידע נמנּו? לּמה ּכׁשרין ׁשּכּלן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּומאחר
- עצמֹו לזּכֹות ׁשהרֹוצה והּפחּות; והּׁשוה, מּמּנּו, ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה
המׁשּבח  הּיפה מן קרּבנֹו ויביא ידֹו, וירחיב הרע, יצרֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻיכף

ּבּתֹורה:ּביֹותר  נאמר הרי מּמּנּו. ׁשּיביא הּמין ׁשּבאֹותֹו ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
אל  ה' וּיׁשע ּומחלבהן, צאנֹו מּבכרֹות הּוא ּגם הביא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹ"והבל
האל  לׁשם ׁשהּוא ּדבר לכל הּדין והּוא מנחתֹו". ואל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהבל

יהיה  ּתפּלה, ּבית ּבנה אם הּטֹוב; הּנאה מן ׁשּיהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּטֹוב,
והּמתֹוק  הּטֹוב מן יאכיל רעב, האכיל יׁשיבתֹו; מּבית ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנאה
הקּדיׁש ׁשּבכסּותֹו; הּיפה מן יכּסה ערם, ּכּסה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּבׁשלחנֹו;
חלב  "ּכל אֹומר: הּוא וכן ׁשּבנכסיו. הּיפה מן יקּדיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדבר,

ַלה'".
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ו' ש"ק יום
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עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש
הּסדר; על הּכתּובים ּכמעׂשיה העֹולה לעׂשֹות ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָ(א)
ׁשּלא  (ד) החּטאת; סדר (ג) עֹולה; ּבׂשר לאכל ׁשּלא ְֱֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ(ב)
יבּדיל  ׁשּלא (ה) הּפנימית; החּטאת מּבׂשר ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָֹֹלאכל
הּכהנים  ׁשּיאכלּו (ז) האׁשם; סדר (ו) העֹוף; ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבחּטאת
חּוץ  יאכלּום ׁשּלא (ח) ּבּמקּדׁש; קדׁשים קדׁשי ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹּבׂשר
סדר  (י) קדׁשים; מּקדׁשי זר יאכל ׁשּלא (ט ) ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹלעזרה;
קדם  קּלים קדׁשים ּבׂשר לאכל ׁשּלא (יא) ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּׁשלמים;
מעׂשיה  ּכסדר מנחה ּכל לעׂשֹות (יב) ּדמים; ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָזריקת
חֹוטא; מנחת על ׁשמן יׂשים ׁשּלא (יג) ּבּתֹורה; ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּכתּובין
מנחת  ּתאכל ׁשּלא (טו) לבֹונה; עליה יּתן ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ(יד)
ׁשּיאכלּו (יז) חמץ; מנחת ּתאפה ׁשּלא (טז) ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹּכהן;
נדריו  ּכל אדם ׁשּיביא (יח) מנחֹות; ׁשירי ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹהּכהנים
נדרֹו יאחר ׁשּלא (יט) ראׁשֹון; ּבֹו ׁשּפגע ּברגל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹונדבֹותיו
ּכל  להקריב (כ) ּבהן; חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָונדבתֹו
חּוצה  קדׁשי להביא (כא) הּבחירה; ּבבית ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהּקרּבנֹות
חּוץ  קרּבנֹות לׁשחט ׁשּלא (כב) הּבחירה; לבית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹלארץ
ּובאּור  לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא (כג) ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָֹלעזרה;

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
מינין ‡. מחמּׁשה ּבאין חּיה, נפׁש מיני ׁשל הּקרּבנֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

הּתֹורים, ּומן העּזים, ּומן הּכבׂשים, ּומן הּבקר, מן ְְִִִִִִִִִַַַַָָָָּבלבד:
הּיֹונה. ּבני ְִֵַָּומן

ארּבעה ·. יחיד, ׁשל ּבין צּבּור ׁשל ּבין הּקרּבנֹות, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
ּוׁשלמים מינין: ואׁשם, וחּטאת, .עֹולה, ְְְִִִַָָָָָ

הּפסח ‚. והן: יחיד, קרּבן מיני ׁשלׁשה ׁשם יׁש ,ועֹוד ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
והּמעׂשר. ְְְֲֵַַַוהּבכֹור,

ּבקרּבנֹות „. ואין חּטאת. אֹו עֹולה הן הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל
לחם  עם הּבאים כבׂשים מּׁשני חּוץ ׁשלמים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהּצּבּור

ּבעצרת ׁשלמי [שבועות]הּתנּופה 'זבחי הּנקראין והן , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
עֹוף. ולא לעֹולם, אׁשם מקריבין הּצּבּור ואין ְְְְִִִִֵַַָָָֹצּבּור'.

יֹום ‰. ּכל ׁשל תמידין ׁשני הן: הּצּבּור ּומּוספי קרּבנֹות , ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
יֹום  ׁשל חּטאת ּוׂשעיר והּמֹועדֹות, חדׁשים וראׁשי ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָׁשּבתֹות
זרה  ּבעבֹודה והֹורּו ּדין ּבית ׁשגגּו אם וכן ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָהּכּפּורים.
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לעובדה] הּפר [להתיר וׂשעיר, ּפר וׁשבט ׁשבט ּכל מביא -ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
'ׂשעירי  הּנקראין הן הּׂשעירים ואּלּו חּטאת; והּׂשעיר ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָעֹולה
ּכמֹו הּמצוֹות ּבׁשאר והֹורּו ׁשגגּו ואם זרה'. ְְְְְְֲִִִַָָָָָעבֹודה
העלם  'ּפר הּנקרא והּוא לחּטאת; ּפר מביאין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיתּבאר

צּבּור'. ׁשל ִֶָָּדבר
.Â והּפסח והּמעׂשר, הּבכֹור, הן: הּיחיד והחגיגה קרּבנֹות , ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

והּוא  - הּגר וקרּבן עֹולֹות, והיא - והראּיה ׁשלמים, והיא -ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
ּוׁשניהן  תֹורים ׁשּתי אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו הּבהמה, מן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָעֹולה
והּנֹודר  ׁשלמים; ואחת עֹולה אחת בהמֹות, ׁשּתי אֹו ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָעֹולה,
הּלחם, עם הּבאין ּוׁשלמים ׁשלמים; אֹו עֹולה הּמתנּדב ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹו
עֹולה  והם - הּנזיר קרּבנֹות וכן 'ּתֹודה'. הּנקראין ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָהן
ואׁשם  חּטאת והם - מצרע וקרּבנֹות ּוׁשלמים; ְְְְְְְְִֵַַָָָָָָָֹוחּטאת
וקרּבן  ועֹולה; חּטאת והן - ויֹולדֹות זבים וקרּבנֹות ְְְְְְְְְִֵַָָָָָָָָועֹולה;

ּבּה ׁשּיׁש תעׂשה לא ּבמצות מיתת]הּׁשֹוגג חיוב [במזיד, ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ
עׂשה  לא אֹו עׂשה אם לֹו נסּתּפק ואם חּטאת; והיא - ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹּכרת
ויׁש ּתלּוי'; 'אׁשם הּנקרא והּוא אׁשם, מביא - החטא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָאֹותֹו
וכן  וּדאי'. 'אׁשם הּנקרא והּוא אׁשם, עליהן ׁשּמביא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעברֹות
ּביֹום  מּׁשּלֹו ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב החּטאת ּופר העֹולה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאיל
'ּפר  הּנקרא הּוא זה ּופר יחיד; קרּבן הן הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּכּפּורים

הּכּפּורים  וכל יֹום ּבּתֹורה, הן מפרׁשין הּקרּבנֹות אּלּו וכל .' ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
ּבמקֹומֹו. ּדיניו יתּבארּו מהן ְְֲִִִֵֶֶָָָאחד

.Ê נסּכיהן ּובאחריּות ּבאחריּותן חּיב - הּיחיד קרּבנֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָּכל
אחרים] מביא אבדו שאם קרּבנֹות [- וכל הּנדבה. מן חּוץ  ,ְְְְִַָָָָ

נסּכיהן; ּבאחריּות ולא ּבאחריּותן חּיבין אינן - ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּצּבּור
יחיד  קרּבן וכן נסּכיהן. ּבאחריּות חּיבין הּזבח, קרב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָואם

זמן לֹו פסח]ׁשּקבּוע ואינֹו[כגון צּבּור, ּכקרּבן הּוא הרי - ְְְְֲִֵֵֶַַַָָ
ּבאחריּותֹו. ְֲַַָָחּיב

.Á ּבלבד הּזכרים מן אּלא ּבאה אינּה ּבהמה, עֹולת ;ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ּגדֹולים  ּבין הּבקר, ּומן העּזים ּומן הּכבׂשים מן ּבאה ְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָוהיא
הּזכר  ּבהן ואחד יֹונה, ּובני הּתֹורים ּומן קטּנים, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבין

ְְֵַָוהּנקבה.
.Ë ּומן הּזכרים מן - האּלּו הּמינים מחמׁשת ּבאה ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהחּטאת

הּקטּנים.הּנקבֹות  ּומן הּגדֹולים מן , ְְְִִִִֵַַַַ
.È ּבלבד כבׂשים מּזכרי אּלא ּבא אינֹו אׁשם האׁשם יׁש - ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

הּקטּנים. מן ּבא אׁשם ויׁש זה, מין מּגדֹולי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבא
.‡È הּכבׂשים מן ּבאים הּבקר,הּׁשלמים ּומן העּזים ּומן ְְִִִִִִִִַַַָָָָָָ

ּבא  העֹוף ואין ּומּקטּנים; מּגדֹולים ּומּנקבֹות, ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָמּזכרים
ּתמימה  ׁשנה עד ימים, ׁשמֹונת מּבן הם - הּקטּנים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשלמים.

הּׁשנה נתעּברה אם ליֹום; חודש]מּיֹום נוסף לֹו[- נתעּברה , ְְְְְִִִִַַַָָָָ
חודש] י"ג עד שנה בן ׁשלׁש[ונחשב עד ּבּבקר, - והּגדֹולים .ְְִַַַָָָֹ

ׁשלמֹות  ׁשנים ׁשּתי עד ּובּצאן, ליֹום; מּיֹום ׁשלמֹות ְְְְִִִֵֵֵַַָָֹׁשנים
מקריבין  ואין זקן, הּוא הרי - זה על יתר ליֹום; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָמּיֹום

אֹותֹו.
.·È הּׁשמיני מּיֹום ּכׁשרין הּקרּבנֹות ׁשּכל ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאף

מּיֹום [ללידתם] אּלא לכּתחּלה מקריבין אין - ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוהלאה

הּמעׂשר, ּומן הּפסח ּומן הּבכֹור מן חּוץ והלאה; ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשלׁשים
מקריב. לכּתחּלה, ּבּׁשמיני להקריבן רצה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשאם

.‚Èאֹו אחת ׁשעה הֹוסיפּו ואם לּקדׁשים; מֹונין ְֳִִִִַַַָָָָׁשעֹות
ּבן  להיֹות ׁשּמצותֹו קרּבן ּכיצד? ּפסּולין. - ׁשעה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָּפחתּו

א  - היה ׁשנה אפּלּו נפסל. אחת, ׁשעה הּׁשנה על הֹוסיף ם ְֲִִִִַַַַַָָָָָָָָ
זריקה  ּבׁשעת הּׁשנה על והֹוסיף ׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשנה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָּבן
ּבכל  וכן זריקה. ׁשעת עד ׁשנה ּבן ׁשּיהיה עד נפסל; -ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

.הּזבחים  ְִַָ
.„Èאֹו 'ּכׂשּבה' אֹו 'ּכבׂש' ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֶֶֶֶַַָָָָּכל

ּבני אּלּו הרי מלאת]'ּכבׂשים', ׁשּנאמר ׁשנה [עד מקֹום וכל . ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּבני הּזכרים הם 'אילים', אֹו השנייה]'איל' [=בשנתם ְְִִִֵֵֵַַָ

אחד  ׁשנּיה ּבׁשנה מּׁשּיּכנס איל? יּקרא ּומאימתי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשנתים.
ולא  לכבׂש לא ּכׁשר אינֹו ׁשלׁשים ּביֹום אבל יֹום; ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָֹֹֹֹּוׁשלׁשים
'עגל', ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום וכל 'ּפלּגס'. הּנקרא והּוא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָלאיל,

ׁשּתים ּבן 'ּפר', ׁשנה; ּבן זה שלש]הרי מלאת 'ׂשעיר [עד . ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
'ׂשעיר'. נקרא הּוא ׁשנּיה, ׁשנה ּכל ׁשּתים; ּבן ְְְִִִִִִֶַָָָָָָעּזים',

.ÂË זכרים - הּצּבּור קרּבנֹות -ּכל צּבּור ׁשל חּטאֹות וכל . ְְְְִִִֶַַָָָָָ
עֹולֹות  וכל הּכבׂשים; מן ּבהן ואין הּבקר, מן אֹו העז ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמן
העז. מן עֹולה להן ואין הּבקר, ּומן הּכבׂשים מן - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּצּבּור

נקבה  - יחיד חּטאת מן ּכל ּבאה ואינּה לּכהנים; ותאכל , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹ
עז  ׁשהיא - נׂשיא חּטאת חּטאֹות: מּׁשלׁש חּוץ ִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּבקר,

מׁשיח ּכהן וחּטאת בשמן]ונאכלת, נמשח ּפר [- ׁשהיא - ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
והּוא  ּפר ונׂשרפת, - והּׁשליׁשית הּמצוֹות, ּכל על הּבא ּפר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ

ונׂשרף. חּטאת והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ּגדֹול ּכהן ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּמביא
.ÊË נאכלֹות צּבּור ׁשל חּטאֹות יֹום ּכל ׁשל מּׂשעיר חּוץ , ֱִִִֶֶֶַָָָָ

מׁשּתּלח ׁשחברֹו - נשרף]הּכּפּורים הוא - וכן [לעזאזל, , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַ
זרה עבֹודה הדין ׂשעירי בית  בהוראת הציבור עבדו אם -] ְֲִֵָָָ

נשרף] - העלםבשוגג ּופר הוראת , פי על הציבור שחטאו -] ְֵֶַ
נשרף] - בטעות הדין הּמצוֹותבית ּכל על הּבא ּופר .-] ְִַַַַָָ

המשיח] הכהן 'ּפרים שחטא נקראים - העלם ְְִִִֵֶַָָּופר
'ׂשעירים  נקראים זרה עבֹודה ּוׂשעירי ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָהּנׂשרפין';
הּנׂשרפֹות: הם חּטאֹות ׁשחמׁש למדּת, הא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּנׂשרפין'.

לצּבּור. וׁשלׁש ליחיד, ְְְְִִִַָָֹׁשּתים
.ÊÈ'זבחים' נקראים האּלּו הּקרּבנֹות העֹולֹות ּכל וכל . ְְְְִִִֵַָָָָָָָָ

עצרת  ׁשל ׁשלמים כבׂשי ּוׁשני והאׁשמֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהחּטאֹות
ּובכֹור  יחיד ׁשל ׁשלמים אבל קדׁשים'; 'קדׁשי ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָָנקראים

קּלים'. 'קדׁשים נקראים ּופסח ְֲִִִִֵֶַַַָָָּומעׂשר
.ÁÈ החּטאֹות מן הּמזּבח ּגּבי על אֹותם ׁשּׂשֹורפין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהאברים

הּנקראין  הם - הּׁשלמים ּומן האׁשמֹות ּומן ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהּנאכלֹות
ׁשעל  חלב עז: ׁשל אֹו ׁשֹור ׁשל האמּורין הן ואּלּו ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ'אמּורין'.

ּוׁשּתי [מעיים]הּקרב הּקבה, ּגּבי ׁשעל חלב ּובכללֹו , ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּכסלים על אׁשר החלב עם ׁשעליהן ּבחלב [תחת הּכליֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ויֹותרתהמתנים] מן], מעט [בליטה הּכבד  מן ונֹוטל  הּכבד, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ
על  מֹוסיף - הּכבׂשים מּמין הּקרּבן היה ואם הּיֹותרת. ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָעם

האליה אחורי]אּלּו הּׁשדרה [שומן מן חליֹות עם ּתמימה ְְְְִִִִֵַַָָָָֻ
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וכל  יסירּנה". העצה "לעּמת ׁשּנאמר: הּכליֹות, מקֹום ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻעד
החיצֹון. מזּבח על נׂשרפין ְְִִִִִֵֵַַַָָהאמּורין

.ËÈ ׁשל חדׁשיו ׁשּכלּו ּפי על אף מעּברת, הּבהמה ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה
אּמֹו, חלב עם חלּבֹו מעלה אינֹו - חי נמצא ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻעּבר,

מאבריה  ּכאחד העּבר והרי ּבלבד; אּמֹו חלב .אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

ב  ¤¤ּפרק
הּנקראין ‡. הן הּקרּבן, עם ׁשּמביאין והּסלת ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּיין

ּומנחת 'נסכים' נסכים'. 'מנחת נקראת לבּדּה והּסלת ; ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
טעּונה אינּה ּתנּופה[זקוקה]נסכים הּגׁשה [הנפה]לא ולא ְְְְִֵַָָָָָָֹֹ

המזבח] לבֹונה[לקרן עשב]ולא מלח;[מין טעּונה אבל , ְְְֲֶַָָָֹ
החיצֹון מזּבח על נׂשרפת על [שבעזרה]וכּלּה יתנּס והּיין . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֻ

ויֹוצק  ידֹו מגּביּה אּלא האׁש, על אֹותֹו נֹותנין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּמזּבח;
היסֹוד המזבח]על לּׁשיתין[תחתית יֹורד והּוא .[בתעלות], ְְִִֵַַַ

ּבלבד,·. והּׁשלמים ּבהמה עֹולת אּלא נסכים טעּון ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאין
ואילֹו יֹולדת ּכבׂש אף יחיד; קרּבן אֹו צּבּור קרּבן היּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבין

נסכים  טעּונין עֹולֹות, והן הֹואיל - ּגדֹול ּכהן אבל ׁשל . ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹ
נסכים, עּמהן מביאין אין - והחּטאֹות והאׁשמֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהעֹוף
ּבּתֹורה. נסּכיהם ׁשּנתּפרׁשּו ואׁשמֹו, מצרע מחּטאת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹחּוץ

והאׁשם?‚. החּטאת עם נסכים מביאין ׁשאין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּומּנין
נדבה" אֹו נדר "לפּלא ּונדבה;ׁשּנאמר: ּבנדר הּבא ּדבר - ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ואינן  הֹואיל ּופסח, ּומעׂשר ּובכֹור ואׁשמֹות חּטאֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָיצאּו
להביא ּומּנין נסכים. טעּונין אינן ּונדבה, ּבנדר [-ּבאין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

חיוב] על לנסכים?ללמוד ראּיה ועֹולת חגיגה ְְְְֲִִִִֵַַָָָׁשלמי
ּבמעדיכם". "אֹו ְֱֲֵֶֶֶַֹׁשּנאמר:

הּנסכים „. ׁשעּור הּוא -ּכּמה כבׂשה אֹו כבׂש נסּכי ? ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
רביעית  לנס ויין ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול סלת ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹעּׂשרֹון
ּבין  זכר ּבין ּגדֹול, ּבין קטן ּבין - העז נסּכי וכן ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָההין.
נסּכי  אבל ּגדֹולה. ׁשהיא ּפי על אף רחל, נסּכי אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָנקבה;
ׁשמן, ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול סלת עׂשרֹונים ׁשני הם - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹאיל
זכרים  ּבין העגל, אֹו הּפר ונסּכי ההין; ׁשליׁשית לנס ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויין
ׁשמן, ההין ּבחצי ּבלּול סלת עׂשרֹונים ׁשלׁשה - נקבֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבין

ההין. חצי לנס ְְֲִִִֶֶַַויין
הּזה ‰. ּכּׁשעּור לׁשלמים, ּבין לעֹולה ּבין הּנסכים הן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאּלּו

ואחד  אחד ּתעׂשּולכל ּככה ּתעׂשּו, אׁשר "ּכּמסּפר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואין  האּלּו, הּׁשעּורין על מֹוסיפין אין ּכמסּפרם". ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאחד,
חּוץ  ּפסל; ׁשהּוא, ּכל ּגרע אֹו הֹוסיף ואם מהן; ְְִִִֵֶֶַַָָָּגֹורעין

העֹול  ׁשהּנסכים מּכבׂש העמר, הנפת ּביֹום ׁשּמקריבין ה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּפי  על אף - ׁשמן ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול עׂשרֹונים ׁשני ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּלֹו
ההין. רביעית לנס יין אּלא יינֹו, נכּפל לא סלּתֹו, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכּפלה

.Â חּטאת ׁשהן ׁשּלֹו, כבׂשים ׁשלׁשה עם מביא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהמצרע
הּׁשמּועה ּומּפי עׂשרֹונים; ׁשלׁשה - ועֹולה [מסורת ואׁשם ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ

רבינו] עּׂשרֹון ממשה - ׁשּלֹו הּזבחים ּבגלל  ּבאין ׁשהן ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלמדּו
עם  יין ּורביעית ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול ּכבׂש ּכל ְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָעם

את  והּמקריב הּכבׂשים. נסּכי ּכׁשאר מּׁשלׁשּתן עּׂשרֹון ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָּכל
איל]הּפלּגס לגיל כבש גיל איל,[בין נסּכי עּמֹו מביא - ְְִִִִֵֵַַַָ

זבחֹו. לֹו עלה ְְִָָֹולא
.Ê לג עׂשר ׁשנים הּוא עם ההין, הּלג ׁשעּור הֹודענּו ּוכבר ; ְְְִִִֵַַַָָָֹֹ

העמר, הּוא - והעּׂשרֹון עירּובין. ּבהלכֹות אחרֹות ְְְֲִִִִֵֵֶָָָֹמּדֹות
ׁשעּור ּבענין [להפרשת]ׁשהּוא ׁשעּורֹו ּבארנּו ּוכבר חּלה; ְְְְִִִֵֶַַַָָ

ַָחּלה.
.Á ּבין יחיד מנחת ּבין הּמנחֹות, אֹו הּנסכים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין

ׁשלׁשה  ׁשל ּבמּדה אֹותּה מֹודדין אין - צּבּור ְְְְִִִִֵֶַָָָֹמנחת
הּכל  מֹודד אּלא לאיל, ׁשנים ׁשל אֹו לּפר, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹעׂשרֹונֹות

ּבּמקּדׁש ׁשהיה אחד -ּבעּׂשרֹון נסכים ׁשל הּׁשמן וכן ; ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
- הּיחיד מנחֹות ׁשל וׁשמן ׁשּבּמקּדׁש, ּבמּדתֹו אֹותֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמֹודדין

הּלּגין. ּכמנין העׂשרֹונֹות, ּכמנין ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֻּבּלג
.Ëהּמּדֹות מהכלי]ּברּוצי הנשפך העודף חל,[- - סלת ׁשל ִֵֵֶֶַֹֹ

ּגב קדׁש,[כלי]ׁשאין - והּיין הּׁשמן ּוברּוצי קדׁש; העּׂשרֹון ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
נמׁשחּו הּלח ּוכלי הּכלי, ּגּבי על יֹורד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַלפי

יתקּדׁשּו[והתקדשו] ולּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומּבחּוץ ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָמּבפנים
ּׁשּבּכלי  למה אּלא הּמֹודד ּכּונת ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּברּוצין,

לחל'. ׁשרת מּכלי 'מֹוציאין יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹֹּבלבד?
.Èיקרבּו אחר, זבח ׁשם יׁש אם ּבּברּוצין? עֹוׂשין היּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמה

ּבלינה  יּפסלּו לא, ואם לאועּמֹו; ואם אחר]. זבח ,[=כשאין ְְְְִִִִִָָָֹ
הּמזּבח ּבהן נדבה]מקּיצין קרבנות כשאין אותן מקריבין -]. ְְְִִֵֶַַַָ

.‡Èּבהם לֹוקחין וקונים]ּכיצד? - אותם מוכרים עֹולֹות [- ְִֵֶַָ
לּכהנים. והעֹורֹות לּׁשם, הּבׂשר -ְֲִֵַַַָָָֹ

.·Èנסכים ׁשל הּׁשמן עם -]הּסלת כשאינם מעּכבין [- אינן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
מעּכבין [ניסוך]את הּנסכים ולא מעּכבן. הּיין ולא הּיין, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹֹ

עׂשרה  אחר ּונסכיו הּיֹום קרּבנֹו אדם מביא אּלא הּזבח, ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאת
הּנסכים  קדׁשּו ׁשּלא והּוא צּבּור; ואחד יחיד אחד ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹימים,
יּפסלּו לנּו, אם - ׁשרת לכלי נתנן אם אבל ׁשרת; ְְְְֲִִִִִִִֵֵָָָָָָָּבכלי

ְִָּבלינה.
.‚È החּלין מן אּלא נסכים מביאין לא אין יביאם לא - ְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹֻ

ואפּלּו הּבּכּורים. מן ולא ׁשני, מּמעׂשר ולא ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָֹֹמּתרּומה,
אּלא  נסכיה יביאּו לא הּמעׂשר, מן לחמּה ׁשּמביא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּתֹודה,

החּלין. ִִַֻמן
.„È יחזקאל ּבספר האמּורין  הּנסכים ׁשעּורי ּומנין ּכל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכּלם  - ׁשם הּכתּובים העבֹודה וסדרי הּקרּבנֹות, ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻאֹותן
המקדש]מּלּואים לחנוכת מיוחד נֹוהגין [- ואין הן, ְֲִִִֵֵ

מקריבין  יהיּו ּכיצד ּופרׁש צּוה הּנביא אּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָלדֹורֹות;
ּכׁשּיּבנה  הּמׁשיח הּמל ּבימי הּמזּבח חנּכת עם ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻהּמּלּואין

ׁשליׁשי. ְִִִַּבית
.ÂË ׁשה הּמזּבח ּוכׁשם ּבחנּכת הּנׂשיאים ּדברים קריבּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻ

מקריב  הּנׂשיא ּכ - ּבׁשּבת והקריבּו לדֹורֹות, ּכמֹותן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשאין
ׁשם. מפרׁש ּכאׁשר לעתיד, ּבׁשּבת ְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹֻחנּכתֹו

.ÊË מהּׁשבי הּבאים עזרא ּבימי ׁשהקריבּו קרּבנֹות -וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
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הּנֹוהגין  ּדברים אבל לדֹורֹות. נֹוהגין ואינן היּו, ְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָמּלּואים
מּפי  ׁשהעּתיקּו ּכמֹו ׁשּפרׁשנּו, תֹורה ּדברי הן - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָלדֹורֹות

לגרע. ואין עליהן להֹוסיף אין רּבנּו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹמׁשה

ג  ¤¤ּפרק
עֹולה ‡. להביא ׁשרצּו -ׁשנים ּבׁשּתפּות ׁשלמים אֹו ְְְְִִִֶַָָָָָֻ

ּבׁשּתפּות. יבֹוא עֹוף ואפּלּו ּבנדבה; ּבין ּבנדר ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמביאין,
עבדים ·. אֹו נׁשים ואחד אנׁשים ּכל ואחד מביאין ְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָָ

עֹולֹות  אּלא מהן מקּבלין אין - הּגֹויים אבל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות;
לחם  את תקריבּו לא נכר ּבן "ּומּיד ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבלבד,
ּפי  על אף הּגֹוי, מן מקּבלין העֹוף עֹולת אפּלּו ְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָֹאלהיכם";

זרה. עבֹודה עֹובד ולא ׁשהּוא ׁשלמים מהן מקּבלין אין אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
ואׁשמֹות  חּטאֹות ולא ּבנדר מנחֹות ּבאֹות ׁשאינן עֹולֹות וכן ; ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

יֹולדת  עֹולת ּכגֹון הּגֹויים, מן אֹותן מקּבלין אין - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּונדבה
מּׁשּום  ולא נדר מּׁשּום לא ּבאֹות ׁשאינן מעֹולֹות ּבּה, ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹוכּיֹוצא

ְָָנדבה.
לּבֹו‚. ׁשהּגֹוי עֹולֹות, אֹותן מקריבין - ׁשלמים ׁשהביא ְְִִִִִֵֶֶַַָָּגֹוי

ּבהן  ׁשּיתּכּפר מנת על ליׂשראל ּונתנן ׁשלמים נדר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָלּׁשמים.
אם  וכן יׂשראל; ּכׁשלמי הּיׂשראלים אֹותן אֹוכלין - ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָליׂשראל

אֹוכלן  ּכהן לּכהן, .נתנן ְְֵֵַָָָֹֹ
ׁשּבת „. מחּלל אֹו זרה עבֹודה עֹובד ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָיׂשראל

עֹולה ּבפרהסיא  אפּלּו ּכלל. קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
המׁשּמד  מן אֹותּה מקּבלין אין - הּגֹוי מן אֹותּה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻׁשּמקּבלין
הּׁשמּועה  מּפי - מּכם" יקריב ּכי "אדם ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּזה,

רבינו] ממשה להֹוציא [מסורת ּכּלכם, ולא "מּכם", ְְְְִִֶֶָֹֻלמדּו:
מקּבלין  - עברֹות לׁשאר מׁשּמד היה אם אבל המׁשּמד. ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֻֻאת
מׁשּמד  היה ּבתׁשּובה. ׁשּיחזר ּכדי הּקרּבנֹות, ּכל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻמּמּנּו
ּבין  ּבּה, והרּגל לעׂשֹותּה, וידּוע מפרסם והּוא ְְְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָֻֻלעברה,
לאֹותּה קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - לתאבֹון ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָלהכעיס

לאכל רגיל ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ּבין עברה. להכעיס ּבין חלב, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
אין [לתאבה]לתאבֹון - חּטאת והביא חלב ואכל וׁשגג , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

מּמּנּו. אֹותּה ְְִִֶַָמקּבלין
נסכים ‰. עּמהן מביאין אין - הּגֹויים "ּכל עֹולֹות ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

צּבּור, מּׁשל קרבין נסּכיהן אבל ּככה"; יעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאזרח
טעּונֹות  ואינן ּכמסּפרם". לאחד, ּתעׂשּו "ּככה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:

ידים]סמיכה ּביׂשראל,[סמיכת אּלא סמיכה ׁשאין - ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
ּבנׁשים. לא ְֲִִַָָֹּבאנׁשים

.Â נדבה ּבין חֹובה ּבין הּיחיד, ׁשּיקריב ּבהמה קרּבנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכל
והּפסח, והּמעׂשר הּבכֹור מן חּוץ חּיין, ּכׁשהן עליהן סֹומ -ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
למדּו הּׁשמּועה מּפי - קרּבנֹו" ראׁש על ידֹו וסמ" ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

ּומעׂשר. ּובכֹור מּפסח חּוץ ּבמׁשמע, קרּבן ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָׁשּכל

.Ê סמיכה טעּון אינֹו ׁשּיּפלּוהעֹוף ׁשּדינן הּמעֹות וכל . ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָ
ׁשּכּלן  ׁשקלים ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשּכבר נדבה, ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻלתבֹות
אֹותּה על סֹומ הּמעֹות אֹותן ּבעל אין - עֹולֹות ִֵֵַַַַָָָָיביאּו
צּבּור; מּׁשל נסכיה אּלא נסכים, עליה מביא ואינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָעֹולה,

עבֹודתּה ּכהן, היה מׁשמר.[הקרבתה]ואם אנׁשי ׁשל ועֹורּה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ
.Á ואּׁשה ועבד, וקטן, ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ סֹומכין, ,הּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

אּלא  סמיכה ׁשאין ,סֹומ הּׁשליח ואין ונכרי. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוסֹומה,
יד  ולא אׁשּתֹו, יד לא - ידֹו" וסמ" ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹֹּבּבעלים,

עבּדֹו. יד ולא ְְְַַֹׁשלּוחֹו,
.Ë אחר זה עליו סֹומכין ּכּלן - אחד זבח ׁשהביאּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחמּׁשה

קרּבנֹו והּניח ׁשּמת מי אחת. ּבבת ּכּלן ׁשּיסמכּו לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻזה,
מביאֹו יֹורׁשֹו הרי - ׁשלמים אֹו ּומביא עֹולה עליו וסֹומ , ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָ

ְָָנסכיו.
.È על סמיכֹות: ׁשּתי אּלא הּצּבּור, ּבקרּבנֹות סמיכה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָאין

הּמׁשּתּלח  העלם[לעזזאל]ׂשעיר ּפר ועל הציבור , שחטאו -] ְְְִִֵֵֶַַַַַָ
בטעות] הדין בית הוראת פי הּסנהדרין על מן ְְְִִֶַַָֹׁשלׁשה

ּבּצּבּור  ׁשאין רּבנּו, מׁשה מּפי הלכה זה ודבר עליו; ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹסֹומכין
סמיכֹות. ׁשּתי ְְִֵֶָאּלא

.‡È חֹוזר לעזרה, חּוץ סמ ּבעזרה. אּלא סֹומכין ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָאין
ּבפנים  והכניס וסֹומ ּבחּוץ עֹומד הּקרּבן ּבעל היה ואם . ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ

ּכחֹו. ּבכל ׁשּיסמ והּוא ּכׁשרה; סמיכתֹו - וסמ לפנים ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹידֹו
סמ הּטמא, סמ ואם טהֹור, אּלא סֹומ .[וכשר]אין ְִֵֵֵֶַַַָָָָָ

.·È ׁשֹוחטין ׁשּסֹומכין, ׁשחיטה.ּובּמקֹום לסמיכה ותכף ; ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשהה אֹו אחר ּבמקֹום ׁשחט ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואם

היא מצוה ׁשירי הכפרה]והּסמיכה, עיקר אינה -]לפיכ ; ְְְְְִִִִֵַָָָָ
מעלין  כן ּפי על ואף מע ּכבת; ואינּה ּכּפר, - סמ לא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאם

לו]עליו ּכּפר[נחשב לא מובחרת]ּכאּלּו .[בצורה ְִִֵָָֹ
.‚Èּכחֹו ּבכל לסמ הּסֹומ ראׁשוצרי על ידיו ּבׁשּתי ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹ

ולא  הּצּואר, על לא - העֹולה" ראׁש "על ׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹהּבהמה,
הּבהמה. ּובין ידיו ּבין חֹוצץ ּדבר יהא ולא הּצדדין. ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹעל

.„È- קדׁשים קדׁשי הּקרּבן היה אם ?סֹומ ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָוכיצד
ּופניו  ּבמזרח עֹומד והּסֹומ למערב, ּופניו ּבצפֹון ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָמעמידֹו
על  ּומתוּדה קרניו, ׁשּתי ּבין ידיו ׁשּתי ּומּניח ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלמערב,
העֹולה  ועל אׁשם, עוֹון אׁשם ועל חּטאת, עוֹון ְְֲֲַַַַָָָָָָָָחּטאת

ׁשּנּתק תעׂשה לא ועוֹון עׂשה עוֹון סמוך]מתוּדה שנכתב -] ְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַֹ
ֲֵַלעׂשה.

.ÂË ּפׁשעּתי עויתי 'חטאתי אֹומר: מתוּדה? ועׂשיתי ּכיצד , ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הּקרּבן  היה ּכּפרתי'. וזֹו ,לפני ּבתׁשּובה וחזרּתי ,וכ ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָָָּכ
ּבמקֹום  העזרה, מן ׁשּירצה מקֹום ּבכל סֹומ - ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָׁשלמים
אֹומר  אבל הּׁשלמים, על מתוּדה ׁשאינֹו לי ויראה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשחיטה.

ׁשבח. ְִֵֶַּדברי
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וכל  יסירּנה". העצה "לעּמת ׁשּנאמר: הּכליֹות, מקֹום ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻעד
החיצֹון. מזּבח על נׂשרפין ְְִִִִִֵֵַַַָָהאמּורין

.ËÈ ׁשל חדׁשיו ׁשּכלּו ּפי על אף מעּברת, הּבהמה ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה
אּמֹו, חלב עם חלּבֹו מעלה אינֹו - חי נמצא ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻעּבר,

מאבריה  ּכאחד העּבר והרי ּבלבד; אּמֹו חלב .אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

ב  ¤¤ּפרק
הּנקראין ‡. הן הּקרּבן, עם ׁשּמביאין והּסלת ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּיין

ּומנחת 'נסכים' נסכים'. 'מנחת נקראת לבּדּה והּסלת ; ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
טעּונה אינּה ּתנּופה[זקוקה]נסכים הּגׁשה [הנפה]לא ולא ְְְְִֵַָָָָָָֹֹ

המזבח] לבֹונה[לקרן עשב]ולא מלח;[מין טעּונה אבל , ְְְֲֶַָָָֹ
החיצֹון מזּבח על נׂשרפת על [שבעזרה]וכּלּה יתנּס והּיין . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֻ

ויֹוצק  ידֹו מגּביּה אּלא האׁש, על אֹותֹו נֹותנין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּמזּבח;
היסֹוד המזבח]על לּׁשיתין[תחתית יֹורד והּוא .[בתעלות], ְְִִֵַַַ

ּבלבד,·. והּׁשלמים ּבהמה עֹולת אּלא נסכים טעּון ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאין
ואילֹו יֹולדת ּכבׂש אף יחיד; קרּבן אֹו צּבּור קרּבן היּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבין

נסכים  טעּונין עֹולֹות, והן הֹואיל - ּגדֹול ּכהן אבל ׁשל . ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹ
נסכים, עּמהן מביאין אין - והחּטאֹות והאׁשמֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהעֹוף
ּבּתֹורה. נסּכיהם ׁשּנתּפרׁשּו ואׁשמֹו, מצרע מחּטאת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹחּוץ

והאׁשם?‚. החּטאת עם נסכים מביאין ׁשאין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּומּנין
נדבה" אֹו נדר "לפּלא ּונדבה;ׁשּנאמר: ּבנדר הּבא ּדבר - ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ואינן  הֹואיל ּופסח, ּומעׂשר ּובכֹור ואׁשמֹות חּטאֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָיצאּו
להביא ּומּנין נסכים. טעּונין אינן ּונדבה, ּבנדר [-ּבאין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

חיוב] על לנסכים?ללמוד ראּיה ועֹולת חגיגה ְְְְֲִִִִֵַַָָָׁשלמי
ּבמעדיכם". "אֹו ְֱֲֵֶֶֶַֹׁשּנאמר:

הּנסכים „. ׁשעּור הּוא -ּכּמה כבׂשה אֹו כבׂש נסּכי ? ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
רביעית  לנס ויין ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול סלת ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹעּׂשרֹון
ּבין  זכר ּבין ּגדֹול, ּבין קטן ּבין - העז נסּכי וכן ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָההין.
נסּכי  אבל ּגדֹולה. ׁשהיא ּפי על אף רחל, נסּכי אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָנקבה;
ׁשמן, ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול סלת עׂשרֹונים ׁשני הם - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹאיל
זכרים  ּבין העגל, אֹו הּפר ונסּכי ההין; ׁשליׁשית לנס ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויין
ׁשמן, ההין ּבחצי ּבלּול סלת עׂשרֹונים ׁשלׁשה - נקבֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבין

ההין. חצי לנס ְְֲִִִֶֶַַויין
הּזה ‰. ּכּׁשעּור לׁשלמים, ּבין לעֹולה ּבין הּנסכים הן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאּלּו

ואחד  אחד ּתעׂשּולכל ּככה ּתעׂשּו, אׁשר "ּכּמסּפר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואין  האּלּו, הּׁשעּורין על מֹוסיפין אין ּכמסּפרם". ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאחד,
חּוץ  ּפסל; ׁשהּוא, ּכל ּגרע אֹו הֹוסיף ואם מהן; ְְִִִֵֶֶַַָָָּגֹורעין

העֹול  ׁשהּנסכים מּכבׂש העמר, הנפת ּביֹום ׁשּמקריבין ה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּפי  על אף - ׁשמן ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול עׂשרֹונים ׁשני ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּלֹו
ההין. רביעית לנס יין אּלא יינֹו, נכּפל לא סלּתֹו, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכּפלה

.Â חּטאת ׁשהן ׁשּלֹו, כבׂשים ׁשלׁשה עם מביא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהמצרע
הּׁשמּועה ּומּפי עׂשרֹונים; ׁשלׁשה - ועֹולה [מסורת ואׁשם ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ

רבינו] עּׂשרֹון ממשה - ׁשּלֹו הּזבחים ּבגלל  ּבאין ׁשהן ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלמדּו
עם  יין ּורביעית ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול ּכבׂש ּכל ְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָעם

את  והּמקריב הּכבׂשים. נסּכי ּכׁשאר מּׁשלׁשּתן עּׂשרֹון ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָּכל
איל]הּפלּגס לגיל כבש גיל איל,[בין נסּכי עּמֹו מביא - ְְִִִִֵֵַַַָ

זבחֹו. לֹו עלה ְְִָָֹולא
.Ê לג עׂשר ׁשנים הּוא עם ההין, הּלג ׁשעּור הֹודענּו ּוכבר ; ְְְִִִֵַַַָָָֹֹ

העמר, הּוא - והעּׂשרֹון עירּובין. ּבהלכֹות אחרֹות ְְְֲִִִִֵֵֶָָָֹמּדֹות
ׁשעּור ּבענין [להפרשת]ׁשהּוא ׁשעּורֹו ּבארנּו ּוכבר חּלה; ְְְְִִִֵֶַַַָָ

ַָחּלה.
.Á ּבין יחיד מנחת ּבין הּמנחֹות, אֹו הּנסכים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין

ׁשלׁשה  ׁשל ּבמּדה אֹותּה מֹודדין אין - צּבּור ְְְְִִִִֵֶַָָָֹמנחת
הּכל  מֹודד אּלא לאיל, ׁשנים ׁשל אֹו לּפר, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹעׂשרֹונֹות

ּבּמקּדׁש ׁשהיה אחד -ּבעּׂשרֹון נסכים ׁשל הּׁשמן וכן ; ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
- הּיחיד מנחֹות ׁשל וׁשמן ׁשּבּמקּדׁש, ּבמּדתֹו אֹותֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמֹודדין

הּלּגין. ּכמנין העׂשרֹונֹות, ּכמנין ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֻּבּלג
.Ëהּמּדֹות מהכלי]ּברּוצי הנשפך העודף חל,[- - סלת ׁשל ִֵֵֶֶַֹֹ

ּגב קדׁש,[כלי]ׁשאין - והּיין הּׁשמן ּוברּוצי קדׁש; העּׂשרֹון ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
נמׁשחּו הּלח ּוכלי הּכלי, ּגּבי על יֹורד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַלפי

יתקּדׁשּו[והתקדשו] ולּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומּבחּוץ ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָמּבפנים
ּׁשּבּכלי  למה אּלא הּמֹודד ּכּונת ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּברּוצין,

לחל'. ׁשרת מּכלי 'מֹוציאין יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹֹּבלבד?
.Èיקרבּו אחר, זבח ׁשם יׁש אם ּבּברּוצין? עֹוׂשין היּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמה

ּבלינה  יּפסלּו לא, ואם לאועּמֹו; ואם אחר]. זבח ,[=כשאין ְְְְִִִִִָָָֹ
הּמזּבח ּבהן נדבה]מקּיצין קרבנות כשאין אותן מקריבין -]. ְְְִִֵֶַַַָ

.‡Èּבהם לֹוקחין וקונים]ּכיצד? - אותם מוכרים עֹולֹות [- ְִֵֶַָ
לּכהנים. והעֹורֹות לּׁשם, הּבׂשר -ְֲִֵַַַָָָֹ

.·Èנסכים ׁשל הּׁשמן עם -]הּסלת כשאינם מעּכבין [- אינן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
מעּכבין [ניסוך]את הּנסכים ולא מעּכבן. הּיין ולא הּיין, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹֹ

עׂשרה  אחר ּונסכיו הּיֹום קרּבנֹו אדם מביא אּלא הּזבח, ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאת
הּנסכים  קדׁשּו ׁשּלא והּוא צּבּור; ואחד יחיד אחד ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹימים,
יּפסלּו לנּו, אם - ׁשרת לכלי נתנן אם אבל ׁשרת; ְְְְֲִִִִִִִֵֵָָָָָָָּבכלי

ְִָּבלינה.
.‚È החּלין מן אּלא נסכים מביאין לא אין יביאם לא - ְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹֻ

ואפּלּו הּבּכּורים. מן ולא ׁשני, מּמעׂשר ולא ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָֹֹמּתרּומה,
אּלא  נסכיה יביאּו לא הּמעׂשר, מן לחמּה ׁשּמביא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּתֹודה,

החּלין. ִִַֻמן
.„È יחזקאל ּבספר האמּורין  הּנסכים ׁשעּורי ּומנין ּכל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכּלם  - ׁשם הּכתּובים העבֹודה וסדרי הּקרּבנֹות, ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻאֹותן
המקדש]מּלּואים לחנוכת מיוחד נֹוהגין [- ואין הן, ְֲִִִֵֵ

מקריבין  יהיּו ּכיצד ּופרׁש צּוה הּנביא אּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָלדֹורֹות;
ּכׁשּיּבנה  הּמׁשיח הּמל ּבימי הּמזּבח חנּכת עם ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻהּמּלּואין

ׁשליׁשי. ְִִִַּבית
.ÂË ׁשה הּמזּבח ּוכׁשם ּבחנּכת הּנׂשיאים ּדברים קריבּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻ

מקריב  הּנׂשיא ּכ - ּבׁשּבת והקריבּו לדֹורֹות, ּכמֹותן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשאין
ׁשם. מפרׁש ּכאׁשר לעתיד, ּבׁשּבת ְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹֻחנּכתֹו

.ÊË מהּׁשבי הּבאים עזרא ּבימי ׁשהקריבּו קרּבנֹות -וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
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הּנֹוהגין  ּדברים אבל לדֹורֹות. נֹוהגין ואינן היּו, ְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָמּלּואים
מּפי  ׁשהעּתיקּו ּכמֹו ׁשּפרׁשנּו, תֹורה ּדברי הן - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָלדֹורֹות

לגרע. ואין עליהן להֹוסיף אין רּבנּו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹמׁשה

ג  ¤¤ּפרק
עֹולה ‡. להביא ׁשרצּו -ׁשנים ּבׁשּתפּות ׁשלמים אֹו ְְְְִִִֶַָָָָָֻ

ּבׁשּתפּות. יבֹוא עֹוף ואפּלּו ּבנדבה; ּבין ּבנדר ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמביאין,
עבדים ·. אֹו נׁשים ואחד אנׁשים ּכל ואחד מביאין ְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָָ

עֹולֹות  אּלא מהן מקּבלין אין - הּגֹויים אבל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות;
לחם  את תקריבּו לא נכר ּבן "ּומּיד ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבלבד,
ּפי  על אף הּגֹוי, מן מקּבלין העֹוף עֹולת אפּלּו ְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָֹאלהיכם";

זרה. עבֹודה עֹובד ולא ׁשהּוא ׁשלמים מהן מקּבלין אין אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
ואׁשמֹות  חּטאֹות ולא ּבנדר מנחֹות ּבאֹות ׁשאינן עֹולֹות וכן ; ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

יֹולדת  עֹולת ּכגֹון הּגֹויים, מן אֹותן מקּבלין אין - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּונדבה
מּׁשּום  ולא נדר מּׁשּום לא ּבאֹות ׁשאינן מעֹולֹות ּבּה, ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹוכּיֹוצא

ְָָנדבה.
לּבֹו‚. ׁשהּגֹוי עֹולֹות, אֹותן מקריבין - ׁשלמים ׁשהביא ְְִִִִִֵֶֶַַָָּגֹוי

ּבהן  ׁשּיתּכּפר מנת על ליׂשראל ּונתנן ׁשלמים נדר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָלּׁשמים.
אם  וכן יׂשראל; ּכׁשלמי הּיׂשראלים אֹותן אֹוכלין - ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָליׂשראל

אֹוכלן  ּכהן לּכהן, .נתנן ְְֵֵַָָָֹֹ
ׁשּבת „. מחּלל אֹו זרה עבֹודה עֹובד ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָיׂשראל

עֹולה ּבפרהסיא  אפּלּו ּכלל. קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
המׁשּמד  מן אֹותּה מקּבלין אין - הּגֹוי מן אֹותּה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻׁשּמקּבלין
הּׁשמּועה  מּפי - מּכם" יקריב ּכי "אדם ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּזה,

רבינו] ממשה להֹוציא [מסורת ּכּלכם, ולא "מּכם", ְְְְִִֶֶָֹֻלמדּו:
מקּבלין  - עברֹות לׁשאר מׁשּמד היה אם אבל המׁשּמד. ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֻֻאת
מׁשּמד  היה ּבתׁשּובה. ׁשּיחזר ּכדי הּקרּבנֹות, ּכל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻמּמּנּו
ּבין  ּבּה, והרּגל לעׂשֹותּה, וידּוע מפרסם והּוא ְְְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָֻֻלעברה,
לאֹותּה קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - לתאבֹון ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָלהכעיס

לאכל רגיל ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ּבין עברה. להכעיס ּבין חלב, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
אין [לתאבה]לתאבֹון - חּטאת והביא חלב ואכל וׁשגג , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

מּמּנּו. אֹותּה ְְִִֶַָמקּבלין
נסכים ‰. עּמהן מביאין אין - הּגֹויים "ּכל עֹולֹות ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

צּבּור, מּׁשל קרבין נסּכיהן אבל ּככה"; יעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאזרח
טעּונֹות  ואינן ּכמסּפרם". לאחד, ּתעׂשּו "ּככה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:

ידים]סמיכה ּביׂשראל,[סמיכת אּלא סמיכה ׁשאין - ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
ּבנׁשים. לא ְֲִִַָָֹּבאנׁשים

.Â נדבה ּבין חֹובה ּבין הּיחיד, ׁשּיקריב ּבהמה קרּבנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכל
והּפסח, והּמעׂשר הּבכֹור מן חּוץ חּיין, ּכׁשהן עליהן סֹומ -ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
למדּו הּׁשמּועה מּפי - קרּבנֹו" ראׁש על ידֹו וסמ" ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

ּומעׂשר. ּובכֹור מּפסח חּוץ ּבמׁשמע, קרּבן ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָׁשּכל

.Ê סמיכה טעּון אינֹו ׁשּיּפלּוהעֹוף ׁשּדינן הּמעֹות וכל . ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָ
ׁשּכּלן  ׁשקלים ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשּכבר נדבה, ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻלתבֹות
אֹותּה על סֹומ הּמעֹות אֹותן ּבעל אין - עֹולֹות ִֵֵַַַַָָָָיביאּו
צּבּור; מּׁשל נסכיה אּלא נסכים, עליה מביא ואינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָעֹולה,

עבֹודתּה ּכהן, היה מׁשמר.[הקרבתה]ואם אנׁשי ׁשל ועֹורּה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ
.Á ואּׁשה ועבד, וקטן, ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ סֹומכין, ,הּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

אּלא  סמיכה ׁשאין ,סֹומ הּׁשליח ואין ונכרי. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוסֹומה,
יד  ולא אׁשּתֹו, יד לא - ידֹו" וסמ" ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹֹּבּבעלים,

עבּדֹו. יד ולא ְְְַַֹׁשלּוחֹו,
.Ë אחר זה עליו סֹומכין ּכּלן - אחד זבח ׁשהביאּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחמּׁשה

קרּבנֹו והּניח ׁשּמת מי אחת. ּבבת ּכּלן ׁשּיסמכּו לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻזה,
מביאֹו יֹורׁשֹו הרי - ׁשלמים אֹו ּומביא עֹולה עליו וסֹומ , ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָ

ְָָנסכיו.
.È על סמיכֹות: ׁשּתי אּלא הּצּבּור, ּבקרּבנֹות סמיכה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָאין

הּמׁשּתּלח  העלם[לעזזאל]ׂשעיר ּפר ועל הציבור , שחטאו -] ְְְִִֵֵֶַַַַַָ
בטעות] הדין בית הוראת פי הּסנהדרין על מן ְְְִִֶַַָֹׁשלׁשה

ּבּצּבּור  ׁשאין רּבנּו, מׁשה מּפי הלכה זה ודבר עליו; ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹסֹומכין
סמיכֹות. ׁשּתי ְְִֵֶָאּלא

.‡È חֹוזר לעזרה, חּוץ סמ ּבעזרה. אּלא סֹומכין ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָאין
ּבפנים  והכניס וסֹומ ּבחּוץ עֹומד הּקרּבן ּבעל היה ואם . ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ

ּכחֹו. ּבכל ׁשּיסמ והּוא ּכׁשרה; סמיכתֹו - וסמ לפנים ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹידֹו
סמ הּטמא, סמ ואם טהֹור, אּלא סֹומ .[וכשר]אין ְִֵֵֵֶַַַָָָָָ

.·È ׁשֹוחטין ׁשּסֹומכין, ׁשחיטה.ּובּמקֹום לסמיכה ותכף ; ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשהה אֹו אחר ּבמקֹום ׁשחט ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואם

היא מצוה ׁשירי הכפרה]והּסמיכה, עיקר אינה -]לפיכ ; ְְְְְִִִִֵַָָָָ
מעלין  כן ּפי על ואף מע ּכבת; ואינּה ּכּפר, - סמ לא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאם

לו]עליו ּכּפר[נחשב לא מובחרת]ּכאּלּו .[בצורה ְִִֵָָֹ
.‚Èּכחֹו ּבכל לסמ הּסֹומ ראׁשוצרי על ידיו ּבׁשּתי ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹ

ולא  הּצּואר, על לא - העֹולה" ראׁש "על ׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹהּבהמה,
הּבהמה. ּובין ידיו ּבין חֹוצץ ּדבר יהא ולא הּצדדין. ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹעל

.„È- קדׁשים קדׁשי הּקרּבן היה אם ?סֹומ ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָוכיצד
ּופניו  ּבמזרח עֹומד והּסֹומ למערב, ּופניו ּבצפֹון ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָמעמידֹו
על  ּומתוּדה קרניו, ׁשּתי ּבין ידיו ׁשּתי ּומּניח ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלמערב,
העֹולה  ועל אׁשם, עוֹון אׁשם ועל חּטאת, עוֹון ְְֲֲַַַַָָָָָָָָחּטאת

ׁשּנּתק תעׂשה לא ועוֹון עׂשה עוֹון סמוך]מתוּדה שנכתב -] ְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַֹ
ֲֵַלעׂשה.

.ÂË ּפׁשעּתי עויתי 'חטאתי אֹומר: מתוּדה? ועׂשיתי ּכיצד , ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הּקרּבן  היה ּכּפרתי'. וזֹו ,לפני ּבתׁשּובה וחזרּתי ,וכ ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָָָּכ
ּבמקֹום  העזרה, מן ׁשּירצה מקֹום ּבכל סֹומ - ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָׁשלמים
אֹומר  אבל הּׁשלמים, על מתוּדה ׁשאינֹו לי ויראה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשחיטה.

ׁשבח. ְִֵֶַּדברי
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יח  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. ועֹוף, ּבהמה קרּבנֹות ּבין - ּכּלן הּקרּבנֹות ְְְְֵֵֵַָָָָָָָֻּכל

הּבחירה, ּבבית להקריבן עׂשה מצות - מנחֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָקרּבנֹות
מצות  וכן מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנתחּיב  ּבהמה קרּבנֹות ּומביא מּטּפל אדם ּכל להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָעׂשה
"רק  ׁשּנאמר: הּבחירה, לבית לארץ מחּוצה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהקריבן,
- הּמקֹום" אל ּובאת ּתּׂשא ,ּונדרי ,ל יהיּו אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָקדׁשי

הּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה מדּבר [מסורת ׁשאין למדּו, ְְְִִֵֵֶַַָָ
ׁשּיביאם  עד ּבהם מּטּפל ׁשהּוא לארץ, חּוצה ּבקדׁשי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאּלא

הּבחירה. ְְִֵַָלבית
ועבר ·. עׂשה, מצות ּבּטל - לעזרה חּוץ קרּבן ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָהּמקריב

ּבכל  עלתי ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹעל
ּכרת, חּיב - ּבמזיד הקריב ואם ּתראה". אׁשר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָמקֹום
מֹועד  אהל ּפתח ואל זבח אֹו עֹולה יעלה "אׁשר ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
חּטאת  מביא ּבׁשֹוגג, הקריב ואם ונכרת"; יביאּנּו, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹלא

רגילה]קבּועה -]. ְָ
ׁשּלא ‚. ּפי על אף - לעזרה חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכן

ׁשּנאמר:[הקריב]העלה ּכרת, חּיב מזיד, היה אם - אֹותן ֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ההּוא, לאיׁש יחׁשב ּדם עז.. אֹו כׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"אׁשר
קבּועה. חּטאת מביא ּבׁשֹוגג, ׁשחט ואם ונכרת". ,ׁשפ ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּדם

ּבהּקׁש„. ּבחּוץ? הּׁשחיטה על הזהיר סמיכות והיכן -] ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
ונא הפסוקים] ,"עלתי ּתעלה "ׁשם נאמר: "וׁשם ; מר: ְְֱֱֲֶֶֶֶַַַָָֹֹ

העליה מה מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּבחּוץ [ההקרבה]ּתעׂשה ְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: ּבפרּוׁש, עליה הזהיר - עליה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשענׁש
ׁשענׁש הּׁשחיטה, ׁשּבכללּה עׂשּיה אף ,"עלתי ּתעלה ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּפן
הּכתּוב  ענׁש ׁשּלא עליה, מזהר הּוא הרי - ּבפרּוׁש ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻעליה

הזהיר. ּכן אם ְִִִֵֶָאּלא
.‰- ׁשּתים חּיב ּבחּוץ, אֹותם והעלה קדׁשים ְְֱִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשֹוחט

ׁשחט  אם וכן ההעליה. על ואחת הּׁשחיטה, על ְְְֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָאחת
ׁשחט  אם וכן ההעליה; על חּיב - ּבחּוץ והעלה ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבפנים

הּׁשחיטה  על חּיב - ּבפנים והעלה .ּבחּוץ ְְְֱִִִֶַַַַָָָ
.Â לקרב הראּויין קדׁשים ׁשחיטת על אּלא חּיב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאינֹו

אֹו מזּבח מאּסּורי אחד ּבחּוץ הּׁשֹוחט אבל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלּמזּבח,
הּמתֹות  מׁשּכן מחּטאֹות "לפני ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

עליו. חּיבין אין ה' מׁשּכן אל לבֹוא ראּוי ׁשאינֹו ּכל - ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָה'"
.Êּבּבעלים אֹו ּבגּופֹו זמן מחּסר ּבחּוץ יבאר ׁשחט -] ְְְְִַַַַַָָֻ

ּפטּור.בהמשך] ּבפנים, עּתה לבֹוא ראּוי ואינֹו הֹואיל -ְְִִִֵַָָָָ
.Áמחּס הּוא ימי איזה ׁשבעת ּבתֹו ּבהמה ּבגּופֹו? זמן ר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָֻ

זמּנן  הּגיע ׁשּלא ותֹורין כנפיהם]הּלדה, הזהיבו שטרם -], ְְִִִֵֶַַַָָֹ

ראּוי  הּׁשני ׁשאין הּיֹום, מהן אחד ׁשּנׁשחט ּבנֹו ואת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואֹותֹו
למחר. ְַָָעד

.Ë הּגיע לא ׁשעדין קרּבן ּבּבעלים? זמן מחּסר הּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻואיזה
ׁשּׁשחטּו והּיֹולדת והּזבה הּזב ּכיצד? להקריבֹו. ּבעליו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָזמן

ספירה ימי ּבתֹו ּבחּוץ וכן [לטהרתן]חּטאתן ּפטּורין; , ְְְְְִִֵֵַַָָָ
ּספירה, ימי ּבתֹו ּבחּוץ ואׁשמֹו חּטאתֹו ׁשּׁשחט ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹמצרע

נראּו לא ׁשעדין ראוין]ּפטּור; נהיו האּלּו[- הּקרּבנֹות ּבעלי ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ימי  ּבתֹו ּבחּוץ עֹולֹותיהן ׁשחטּו אם אבל ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָלכּפרה.
הן  והאׁשם והחּטאת היא, ּדֹורֹון ׁשהעֹולה חּיבין; ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּספירה,
ימי  ּבתֹו ּבחּוץ חּטאתֹו ׁשּׁשחט נזיר וכן הּכּפרה. ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעּקר
חּיב; ּבחּוץ, ׁשלמיו אֹו עֹולתֹו הקריב ּפטּור; ְְְִִִַַָָָָָנזירּות,

הּנזירּות. עּקר והיא אֹותֹו, המעּכבת היא ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָׁשהחּטאת
.Èּתלּוי חטא]אׁשם אם מסופק על [- הּבאה העֹוף וחּטאת ְַַַַָָָָָָ

הוא]הּספק עובר אם וספק שהפילה אשה ׁשהקריבן [- ְִִֵֶַָָ
האּסּור נקּבע לא ׁשהרי ּפטּור, - מספק]ּבחּוץ בא .[והקרבן ְֲִִֵֶַַָָֹ

הֹואיל  חּיב, - לׁשמֹו ׁשּלא ּבחּוץ ׁשּׁשחטֹו מצרע ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹאׁשם
וכׁשר, ּבפנים ראּוי לׁשמֹו קרּבן וׁשּלא וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹ

העליתֹו על ּפטּור הּוא ּכ ּבחּוץ, ׁשחיטתֹו על ּפטּור ְֲִֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
.[הקרבתו]

.‡È עד אם - ּבחּוץ ׁשּׁשחטן הּכּפּורים יֹום ׂשעירי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשני
ּוראּויין  הֹואיל ׁשניהן, על ּכרת חּיב עליהן, התוּדה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
על  ּפטּור - ׁשהתוּדה אחר ואם לוּדּוי; ה' לפני ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָלבֹוא

ה'.[לעזאזל]הּמׁשּתּלח לפני לבֹוא ראּוי אינֹו ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
.·È- ההיכל ּדלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ּבחּוץ ׁשלמים ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוחט

מעׂשה מחּסרים הן ׁשהרי על ּפטּור; בשחיטה כי -] ְֲֲִֵֵֶֶַָָֻ
פתוחות] להיות לפני הדלתות לּקרב ראּויין יהיּו ּכ ואחר ,ְְְְִִִִֵֵַַָָ

ּבׁשאר  אפּלּו ּבחּוץ, הּפסח את והּׁשֹוחט ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָה',
ׁשהּפסח  חּיב; - לׁשמֹו ׁשּלא ּבין לׁשמֹו ּבין - הּׁשנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹימֹות

הּוא. ׁשלמים הּׁשנה ימֹות ְְְִִַָָָָּבׁשאר
.‚Èמזּבח קדׁשי ׁשעּברּה חּלין בעודה ּבהמת שהקדישה -] ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֻֻ

אֹותּהברחם] לׁשחט אסּור -[- האם את ואם [- ּבחּוץ; ְְִִַָָֹ
ראּויה ׁשאינּה מּפני לֹוקה, אינֹו - לבֹוא [עוברה]ׁשחט ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ

ה'. ְִֵלפני
.„È ׁשח ּכ ואחר והקּדיׁש, ּומאימתי ּגנב חּיב. - ּבחּוץ ט ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָ

מּׁשעה  ּכרת? עליה לחּיבֹו ּכדי ּברׁשּותֹו, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָהעמידּוה
יאּוׁש אחר ׁשּׁשחטּה והּוא מהגניבה]ׁשהקּדיׁשּה; ;[בעלים ְְְִִֵֶֶַַָָָ

קדֹוׁשה. אינּה יאּוׁש, לפני ְְֲִֵֵֵָָָאבל
.ÂË- וׁשחט ּבפנים, וצּוארּה ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֻהיתה
ּבּמחנה,חּיב  עז אֹו כׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט "אׁשר ׁשּנאמר: , ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּבּמקּדׁש הּׁשֹוחט אחד לּמחנה". מחּוץ יׁשחט אׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
וצּוארּה ּבפנים ּגּופּה ׁשהיה אֹו לחּוץ, הּבהמה ּגּוף ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָּוׁשאר
ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ּכּלּה הּבהמה ׁשּתהיה עד חּיב, - ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻּבחּוץ
ׁשל  ּבגּגֹו הּׁשֹוחט אבל יביאּנּו". לא מֹועד אהל ּפתח ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ"ואל
ּפטּור. זה הרי ּכלל, לזביחה ראּוי ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהיכל
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.ÊË ּפטּורין - ּבחּוץ וׁשחטּו ּבסּכין ׁשאחזּו ׁשּנאמר:ׁשנים , ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָ
ואחד  ׁשנים. ולא אחד, - יׁשחט" אׁשר אֹו יׁשחט.. ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹ"אׁשר
אּלּו קדׁשים לׁשחט נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - ּבחּוץ ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּׁשחט
ּדם  ההּוא, לאיׁש יחׁשב "ּדם ׁשּנאמר: חּיב, זה הרי - ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלה'
לא  ,הּנׁשּפ ּכּדם ּבמחׁשבּתֹו הּדם ׁשּזה ּפי על אף - "ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשפ

חּיב. זה הרי - ְְֲֵֶַָָָּכקרּבן
.ÊÈוהּׁשחיטה הֹואיל חּיב, - ּבּלילה ּבחּוץ [של הּׁשֹוחט ְְְִִֵַַַַַַָָָ

העלהחולין] אם וכן ּבחּוץ. ּכׁשרה ּבּלילה [בחוץ]ּבּלילה ְְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּׁשחט שנשחטה]מּזה אותה על [- חּיב - ּבּלילה ּבחּוץ ְִֶֶַַַַַַָָָ

ּבפנים ׁשחט אם אבל והעלה [במקדש]ההעליה; ּבּלילה ְְְֱֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָ
ל ׁשאין ּפסּול, דבר אּלא העלה ׁשּלא לפי ּפטּור, - ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּבחּוץ
חל  ּבכלי קּבל אם וכן ּבּמקּדׁש. ּבּלילה ּכׁשרה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹׁשחיטה

ּפטּור. - ּבחּוץ וזרק ְְִִַַָָּבפנים
.ÁÈהּמֹולק בעוף]וכן מיוחדת ּבחּוץ,[שחיטה העֹוף את ְֵֵֶַַָ

חּיב  - ּבחּוץ והעלה ּבפנים מלק ּפטּור. העלהּו, ואם ְְְֱֱִִִֶֶַַַָָָָָָּפטּור;
ׁשּלא  ּפטּור, - ּבחּוץ והעלהּו ּבפנים ׁשחטֹו ההעליה; ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָֹעל
ּבחּוץ  העֹוף את ׁשחט לּקרב. ראּוי ׁשאינֹו דבר אּלא ֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהעלה
ּכׁשרה, ּבחּוץ ׁשהּׁשחיטה ׁשּתים; חּיב - ּבחּוץ ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָוהעלהּו

ּבפנים. ּכמליקה היא ְְֲִִִִִֵַָוהרי

ה'תשע"ג  מנחםֿאב א' ב' יום

יט  ¤¤ּפרק
הּמזּבח ‡. לראׁש ׁשּיעלה עד חּיב ּבחּוץ הּמעלה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאין

- האבן על אֹו הּסלע על העלה אם אבל ּבחּוץ; ֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיעׂשה
ּפי ּפטּור  על ואף הּמזּבח, על אּלא קרּבן קרּוי ׁשאין ; ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

עד  חּיב ואינֹו מזּבח". נח "וּיבן ׁשּנאמר: - ּבחּוץ ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשהּוא
לה'". אתֹו "לעׂשֹות ׁשּנאמר: לּׁשם, ֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּיעלה

אֹו·. לאּׁשים הראּוי ּדבר העלית על אּלא חּיב ֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָאינֹו
עֹולה" יעלה "אׁשר ׁשּנאמר: - העֹולה ּכגֹון מה לּמזּבח, ; ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּוא  לאּׁשים ׁשראּוי ּכל אף - לאּׁשים ׁשראּויה ְִִִִֶֶַָָָָָָעֹולה
ּבחּוץ. העליתֹו על ֲִֶַַַַָָָׁשחּיבין

אברי ‚. הּמקטיר אֹו הּדם, את הּזֹורק חכמים: אמרּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּכאן
אמּוריןעֹולה  אֹו קמץ[אברים], אֹו לבֹונה,[ממנחה], אֹו , ְִֵֶָָֹ

המנּס אֹו נסכים, מנחת אֹו ּכהנים, מנחת אֹו קטרת, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹאֹו
חּיב, - ּבחּוץ מים, לּגין ׁשלׁשת אֹו יין , לּגין ְְִִִִֶַַַַָָֹֹֻֻׁשלׁשה
ּבפנים, הּמתקּבל ּכל - אתֹו" לעׂשֹות יביאּנּו "לא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

ּבחּוץ. עליו ִַַָָָחּיבין
ּדמים „. ׁשירי אפּלּו ּבחּוץ, הּדם ׁשירי הּזֹורק ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָאבל

בהיכל]הּפנימּיים דמן שמזין חטאות ׁשּזריקת [- ּפטּור; - ְְִִִִֶַַָ
המנּס וכן מעּכבין. ואינן הם, מצוה ׁשירי - הּדם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָׁשירי
ּבׁשאר  ּבין ּפטּור, - ּבחּוץ לּגין מּׁשלׁשה ּפחֹות מים אֹו ְְִִִִִֵַַַָָָָֹֻיין
ראּויין  אינן הרי הּׁשעּור, וחסר הֹואיל ּבחג; ּבין הּׁשנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָימי
אׁשם, מּבׂשר חּטאת, מּבׂשר הּמעלה וכן ּבפנים. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלהתקּבל
מנחֹות, מּׁשירי צּבּור, ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין ׁשלמים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמּבׂשר
אּלּו ׁשּכל ּפטּור; - ּבחּוץ הּפנים, מּלחם הּלחם, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמׁשּתי

לאּׁשים. לא לאכילה, ְֲִִִִַָָֹראּויין

האמּורין ‰. מּפני חּיב - ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה את ;הּמעלה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּוכאּלּו חֹוצץ, הּזבח ּבׂשר אין הפריׁשן, ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹואף
ׁשּלא  מנחה הּמעלה אבל עצמן. ּבפני האמּורין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהקטיר
וחזר  קמצּה, ּומבּדל; ּברּור הּקמץ ׁשאין ּפטּור, - ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻנקמצה

חּיב. - ּבחּוץ ּכּלּה והקריב לתֹוכּה, ְְְְִִַַָָָָֻֻקמצּה
.Â[:במנחות]והּפֹותת[שמן]הּיֹוצק והּבֹולל, [חותך , ְְֵֵֵַַַ

והּמּגיׁשלפתיתים] והּמניף, והּמֹולח, והמסּדר [למזבח], , ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַ
הּׁשלחן הפנים]את והּקֹומץ,[לחם הּנרֹות, את והּמטיב , ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֻ

אינֹו מאּלּו אחד ׁשּכל לפי ּפטּור, - ּבחּוץ ּדמים, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהמקּבל
העליה  מה עֹולה". יעלה "אׁשר ונאמר: עבֹודה, ְְֱֲֲֲֲֶֶֶַַַָָָָָָּגמר

עבֹוד [הקרבה] גמר ׁשהּוא ּכל אף - עבֹודה גמר ה,ׁשהיא ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
עליו. ִַָָָחּיבין

.Ê ׂשעיר וכן ׂשרפתּה, מּמקֹום חּוץ ׁשּׂשרפּה אדּמה ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָֻּפרה
-[לעזאזל]הּמׁשּתּלח עליו ׁשהתוּדה אחר ּבחּוץ ׁשהקריבֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּכל  - יביאּנּו" לא מֹועד אהל ּפתח "ואל ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּפטּור,
עליו. חּיבין אין מֹועד, אהל ּפתח אל לבֹוא ראּוי ִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינֹו
מהן  העלה אם - ּבּקדׁש ּפּסּולן ׁשהיה ּפסּולין קדׁשים ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאבל

והּיֹוצא הּלן, ּכגֹון ּכיצד? חּיב. והּטמא,[מהעזרה]ּבחּוץ, , ְְְֵֵֵַַַַַַָָָ
העֹובד ּבמחׁשבת הפוסלת]וׁשּנפסל מחשבה שחשב -]- ְְְְִֵֶֶֶַַָ

- הּמקּדׁשין ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו נׂשרפים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻֻׁשּכּלן
אֹותֹו "לעׂשֹות ׁשּנאמר: חּיב, ּבחּוץ, מהן והעלה עבר ְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאם

לה'. נעׂשּו ואּלּו עליו, חּיבין לה' הּנעׂשה ּכל - ְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָלה'"
.Á ׁשהעלה ּכיון - ּבחּוץ העליתֹו על ׁשחּיבין ּדבר ֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכל

וׁשּיר  ּתחּלה ּבפנים ׁשהעלה ּבין חּיב; ּבחּוץ, ּכּזית ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּמּנּו
ּבפנים הּכל ׁשהּניח ּבין ּבחּוץ, והעלהּו ּכּזית [ולא מּמּנּו ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

חסר הקריב] אם אבל ּבחּוץ. והעלהּו ּכּזית מּמּנּו ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָולקח
ּבחּוץ  ׁשאריתֹו והעלה ּבפנים, ׁשהּוא ּכל הּקרב ּדבר ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹותֹו

ּפטּור. -ָ
.Ë והעֹולה והאמּורין, הּלבֹונה, אֹו הּקמץ ,ּכיצד? ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּבפנים, מקצתם ׁשחסרּו והּנסכין, הּנׂשרפת, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָוהּמנחה
"לעׂשֹות  נאמר: ׁשהרי ּפטּור; - ּבחּוץ ׁשאריתן ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָוהקריב
הֹוציאֹו החסר. על חּיב ואינֹו חּיב, הּוא הּׁשלם על - ְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאתֹו"
אינֹו לפיכ ספק, זה הרי - והעלהּו ּבח ּוץ, וחסר ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשלם,

ֶלֹוקה.
.Èמׁשלימֹו העצם והיה ּבׂשר, ּכּזית ּבֹו ׁשאין אבר ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלה

מׁשלימֹו מלח היה מחּבר; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻלכּזית
לֹוקה  אינֹו לפיכ ספק, זה הרי - ואמּוריה לכּזית ועֹולה . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

לכּזית. ְְְִִִַַָמצטרפין
.‡Èוהעלה[אבר]העלה נוסף]וחזר ּכל [אבר על חּיב - ְְֱֱֶֶַַַָָָָָ

זרק ואבר. ׁשהרי [איברים]והעלה[דם]אבר ׁשּתים; חּיב - ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
יעלה  "אׁשר נאמר: ׁשהרי לעֹוׂשה, מעלה ּבין הּכתּוב ְֱֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָחּלק
ּפטּור, - חסר אבר העלה אתֹו". "לעׂשֹות ונאמר: ְֱֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעלה",

חּיב. הּוא הּׁשלם על אתֹו", "לעׂשֹות ֱֲֵֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
.·È חּיבין - ּבחּוץ והעלּוהּו ּבאבר ׁשאחזּו ׁשּנאמר:ׁשנים , ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשהעלּו, ואיׁש איׁש אפּלּו - עלה" יעלה אׁשר איׁש ְֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַָֹ"איׁש
ִַָחּיבין.

.‚Èמּתנֹות מקצת דם]הּזֹורק ּדם [של המקּבל חּיב. ּבחּוץ, ְְִֵֵַַַַַַַָָָ
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יח  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. ועֹוף, ּבהמה קרּבנֹות ּבין - ּכּלן הּקרּבנֹות ְְְְֵֵֵַָָָָָָָֻּכל

הּבחירה, ּבבית להקריבן עׂשה מצות - מנחֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָקרּבנֹות
מצות  וכן מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנתחּיב  ּבהמה קרּבנֹות ּומביא מּטּפל אדם ּכל להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָעׂשה
"רק  ׁשּנאמר: הּבחירה, לבית לארץ מחּוצה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהקריבן,
- הּמקֹום" אל ּובאת ּתּׂשא ,ּונדרי ,ל יהיּו אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָקדׁשי

הּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה מדּבר [מסורת ׁשאין למדּו, ְְְִִֵֵֶַַָָ
ׁשּיביאם  עד ּבהם מּטּפל ׁשהּוא לארץ, חּוצה ּבקדׁשי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאּלא

הּבחירה. ְְִֵַָלבית
ועבר ·. עׂשה, מצות ּבּטל - לעזרה חּוץ קרּבן ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָהּמקריב

ּבכל  עלתי ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹעל
ּכרת, חּיב - ּבמזיד הקריב ואם ּתראה". אׁשר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָמקֹום
מֹועד  אהל ּפתח ואל זבח אֹו עֹולה יעלה "אׁשר ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
חּטאת  מביא ּבׁשֹוגג, הקריב ואם ונכרת"; יביאּנּו, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹלא

רגילה]קבּועה -]. ְָ
ׁשּלא ‚. ּפי על אף - לעזרה חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכן

ׁשּנאמר:[הקריב]העלה ּכרת, חּיב מזיד, היה אם - אֹותן ֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ההּוא, לאיׁש יחׁשב ּדם עז.. אֹו כׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"אׁשר
קבּועה. חּטאת מביא ּבׁשֹוגג, ׁשחט ואם ונכרת". ,ׁשפ ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּדם

ּבהּקׁש„. ּבחּוץ? הּׁשחיטה על הזהיר סמיכות והיכן -] ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
ונא הפסוקים] ,"עלתי ּתעלה "ׁשם נאמר: "וׁשם ; מר: ְְֱֱֲֶֶֶֶַַַָָֹֹ

העליה מה מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּבחּוץ [ההקרבה]ּתעׂשה ְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: ּבפרּוׁש, עליה הזהיר - עליה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשענׁש
ׁשענׁש הּׁשחיטה, ׁשּבכללּה עׂשּיה אף ,"עלתי ּתעלה ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּפן
הּכתּוב  ענׁש ׁשּלא עליה, מזהר הּוא הרי - ּבפרּוׁש ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻעליה

הזהיר. ּכן אם ְִִִֵֶָאּלא
.‰- ׁשּתים חּיב ּבחּוץ, אֹותם והעלה קדׁשים ְְֱִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשֹוחט

ׁשחט  אם וכן ההעליה. על ואחת הּׁשחיטה, על ְְְֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָאחת
ׁשחט  אם וכן ההעליה; על חּיב - ּבחּוץ והעלה ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבפנים

הּׁשחיטה  על חּיב - ּבפנים והעלה .ּבחּוץ ְְְֱִִִֶַַַַָָָ
.Â לקרב הראּויין קדׁשים ׁשחיטת על אּלא חּיב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאינֹו

אֹו מזּבח מאּסּורי אחד ּבחּוץ הּׁשֹוחט אבל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלּמזּבח,
הּמתֹות  מׁשּכן מחּטאֹות "לפני ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

עליו. חּיבין אין ה' מׁשּכן אל לבֹוא ראּוי ׁשאינֹו ּכל - ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָה'"
.Êּבּבעלים אֹו ּבגּופֹו זמן מחּסר ּבחּוץ יבאר ׁשחט -] ְְְְִַַַַַָָֻ

ּפטּור.בהמשך] ּבפנים, עּתה לבֹוא ראּוי ואינֹו הֹואיל -ְְִִִֵַָָָָ
.Áמחּס הּוא ימי איזה ׁשבעת ּבתֹו ּבהמה ּבגּופֹו? זמן ר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָֻ

זמּנן  הּגיע ׁשּלא ותֹורין כנפיהם]הּלדה, הזהיבו שטרם -], ְְִִִֵֶַַַָָֹ

ראּוי  הּׁשני ׁשאין הּיֹום, מהן אחד ׁשּנׁשחט ּבנֹו ואת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואֹותֹו
למחר. ְַָָעד

.Ë הּגיע לא ׁשעדין קרּבן ּבּבעלים? זמן מחּסר הּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻואיזה
ׁשּׁשחטּו והּיֹולדת והּזבה הּזב ּכיצד? להקריבֹו. ּבעליו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָזמן

ספירה ימי ּבתֹו ּבחּוץ וכן [לטהרתן]חּטאתן ּפטּורין; , ְְְְְִִֵֵַַָָָ
ּספירה, ימי ּבתֹו ּבחּוץ ואׁשמֹו חּטאתֹו ׁשּׁשחט ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹמצרע

נראּו לא ׁשעדין ראוין]ּפטּור; נהיו האּלּו[- הּקרּבנֹות ּבעלי ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ימי  ּבתֹו ּבחּוץ עֹולֹותיהן ׁשחטּו אם אבל ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָלכּפרה.
הן  והאׁשם והחּטאת היא, ּדֹורֹון ׁשהעֹולה חּיבין; ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּספירה,
ימי  ּבתֹו ּבחּוץ חּטאתֹו ׁשּׁשחט נזיר וכן הּכּפרה. ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעּקר
חּיב; ּבחּוץ, ׁשלמיו אֹו עֹולתֹו הקריב ּפטּור; ְְְִִִַַָָָָָנזירּות,

הּנזירּות. עּקר והיא אֹותֹו, המעּכבת היא ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָׁשהחּטאת
.Èּתלּוי חטא]אׁשם אם מסופק על [- הּבאה העֹוף וחּטאת ְַַַַָָָָָָ

הוא]הּספק עובר אם וספק שהפילה אשה ׁשהקריבן [- ְִִֵֶַָָ
האּסּור נקּבע לא ׁשהרי ּפטּור, - מספק]ּבחּוץ בא .[והקרבן ְֲִִֵֶַַָָֹ

הֹואיל  חּיב, - לׁשמֹו ׁשּלא ּבחּוץ ׁשּׁשחטֹו מצרע ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹאׁשם
וכׁשר, ּבפנים ראּוי לׁשמֹו קרּבן וׁשּלא וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹ

העליתֹו על ּפטּור הּוא ּכ ּבחּוץ, ׁשחיטתֹו על ּפטּור ְֲִֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
.[הקרבתו]

.‡È עד אם - ּבחּוץ ׁשּׁשחטן הּכּפּורים יֹום ׂשעירי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשני
ּוראּויין  הֹואיל ׁשניהן, על ּכרת חּיב עליהן, התוּדה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
על  ּפטּור - ׁשהתוּדה אחר ואם לוּדּוי; ה' לפני ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָלבֹוא

ה'.[לעזאזל]הּמׁשּתּלח לפני לבֹוא ראּוי אינֹו ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
.·È- ההיכל ּדלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ּבחּוץ ׁשלמים ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוחט

מעׂשה מחּסרים הן ׁשהרי על ּפטּור; בשחיטה כי -] ְֲֲִֵֵֶֶַָָֻ
פתוחות] להיות לפני הדלתות לּקרב ראּויין יהיּו ּכ ואחר ,ְְְְִִִִֵֵַַָָ

ּבׁשאר  אפּלּו ּבחּוץ, הּפסח את והּׁשֹוחט ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָה',
ׁשהּפסח  חּיב; - לׁשמֹו ׁשּלא ּבין לׁשמֹו ּבין - הּׁשנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹימֹות

הּוא. ׁשלמים הּׁשנה ימֹות ְְְִִַָָָָּבׁשאר
.‚Èמזּבח קדׁשי ׁשעּברּה חּלין בעודה ּבהמת שהקדישה -] ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֻֻ

אֹותּהברחם] לׁשחט אסּור -[- האם את ואם [- ּבחּוץ; ְְִִַָָֹ
ראּויה ׁשאינּה מּפני לֹוקה, אינֹו - לבֹוא [עוברה]ׁשחט ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ

ה'. ְִֵלפני
.„È ׁשח ּכ ואחר והקּדיׁש, ּומאימתי ּגנב חּיב. - ּבחּוץ ט ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָ

מּׁשעה  ּכרת? עליה לחּיבֹו ּכדי ּברׁשּותֹו, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָהעמידּוה
יאּוׁש אחר ׁשּׁשחטּה והּוא מהגניבה]ׁשהקּדיׁשּה; ;[בעלים ְְְִִֵֶֶַַָָָ

קדֹוׁשה. אינּה יאּוׁש, לפני ְְֲִֵֵֵָָָאבל
.ÂË- וׁשחט ּבפנים, וצּוארּה ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֻהיתה
ּבּמחנה,חּיב  עז אֹו כׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט "אׁשר ׁשּנאמר: , ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּבּמקּדׁש הּׁשֹוחט אחד לּמחנה". מחּוץ יׁשחט אׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
וצּוארּה ּבפנים ּגּופּה ׁשהיה אֹו לחּוץ, הּבהמה ּגּוף ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָּוׁשאר
ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ּכּלּה הּבהמה ׁשּתהיה עד חּיב, - ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻּבחּוץ
ׁשל  ּבגּגֹו הּׁשֹוחט אבל יביאּנּו". לא מֹועד אהל ּפתח ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ"ואל
ּפטּור. זה הרי ּכלל, לזביחה ראּוי ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהיכל
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.ÊË ּפטּורין - ּבחּוץ וׁשחטּו ּבסּכין ׁשאחזּו ׁשּנאמר:ׁשנים , ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָ
ואחד  ׁשנים. ולא אחד, - יׁשחט" אׁשר אֹו יׁשחט.. ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹ"אׁשר
אּלּו קדׁשים לׁשחט נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - ּבחּוץ ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּׁשחט
ּדם  ההּוא, לאיׁש יחׁשב "ּדם ׁשּנאמר: חּיב, זה הרי - ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלה'
לא  ,הּנׁשּפ ּכּדם ּבמחׁשבּתֹו הּדם ׁשּזה ּפי על אף - "ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשפ

חּיב. זה הרי - ְְֲֵֶַָָָּכקרּבן
.ÊÈוהּׁשחיטה הֹואיל חּיב, - ּבּלילה ּבחּוץ [של הּׁשֹוחט ְְְִִֵַַַַַַָָָ

העלהחולין] אם וכן ּבחּוץ. ּכׁשרה ּבּלילה [בחוץ]ּבּלילה ְְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּׁשחט שנשחטה]מּזה אותה על [- חּיב - ּבּלילה ּבחּוץ ְִֶֶַַַַַַָָָ

ּבפנים ׁשחט אם אבל והעלה [במקדש]ההעליה; ּבּלילה ְְְֱֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָ
ל ׁשאין ּפסּול, דבר אּלא העלה ׁשּלא לפי ּפטּור, - ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּבחּוץ
חל  ּבכלי קּבל אם וכן ּבּמקּדׁש. ּבּלילה ּכׁשרה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹׁשחיטה

ּפטּור. - ּבחּוץ וזרק ְְִִַַָָּבפנים
.ÁÈהּמֹולק בעוף]וכן מיוחדת ּבחּוץ,[שחיטה העֹוף את ְֵֵֶַַָ

חּיב  - ּבחּוץ והעלה ּבפנים מלק ּפטּור. העלהּו, ואם ְְְֱֱִִִֶֶַַַָָָָָָּפטּור;
ׁשּלא  ּפטּור, - ּבחּוץ והעלהּו ּבפנים ׁשחטֹו ההעליה; ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָֹעל
ּבחּוץ  העֹוף את ׁשחט לּקרב. ראּוי ׁשאינֹו דבר אּלא ֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהעלה
ּכׁשרה, ּבחּוץ ׁשהּׁשחיטה ׁשּתים; חּיב - ּבחּוץ ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָוהעלהּו

ּבפנים. ּכמליקה היא ְְֲִִִִִֵַָוהרי

ה'תשע"ג  מנחםֿאב א' ב' יום

יט  ¤¤ּפרק
הּמזּבח ‡. לראׁש ׁשּיעלה עד חּיב ּבחּוץ הּמעלה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאין

- האבן על אֹו הּסלע על העלה אם אבל ּבחּוץ; ֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיעׂשה
ּפי ּפטּור  על ואף הּמזּבח, על אּלא קרּבן קרּוי ׁשאין ; ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

עד  חּיב ואינֹו מזּבח". נח "וּיבן ׁשּנאמר: - ּבחּוץ ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשהּוא
לה'". אתֹו "לעׂשֹות ׁשּנאמר: לּׁשם, ֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּיעלה

אֹו·. לאּׁשים הראּוי ּדבר העלית על אּלא חּיב ֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָאינֹו
עֹולה" יעלה "אׁשר ׁשּנאמר: - העֹולה ּכגֹון מה לּמזּבח, ; ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּוא  לאּׁשים ׁשראּוי ּכל אף - לאּׁשים ׁשראּויה ְִִִִֶֶַָָָָָָעֹולה
ּבחּוץ. העליתֹו על ֲִֶַַַַָָָׁשחּיבין

אברי ‚. הּמקטיר אֹו הּדם, את הּזֹורק חכמים: אמרּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּכאן
אמּוריןעֹולה  אֹו קמץ[אברים], אֹו לבֹונה,[ממנחה], אֹו , ְִֵֶָָֹ

המנּס אֹו נסכים, מנחת אֹו ּכהנים, מנחת אֹו קטרת, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹאֹו
חּיב, - ּבחּוץ מים, לּגין ׁשלׁשת אֹו יין , לּגין ְְִִִִֶַַַַָָֹֹֻֻׁשלׁשה
ּבפנים, הּמתקּבל ּכל - אתֹו" לעׂשֹות יביאּנּו "לא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

ּבחּוץ. עליו ִַַָָָחּיבין
ּדמים „. ׁשירי אפּלּו ּבחּוץ, הּדם ׁשירי הּזֹורק ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָאבל

בהיכל]הּפנימּיים דמן שמזין חטאות ׁשּזריקת [- ּפטּור; - ְְִִִִֶַַָ
המנּס וכן מעּכבין. ואינן הם, מצוה ׁשירי - הּדם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָׁשירי
ּבׁשאר  ּבין ּפטּור, - ּבחּוץ לּגין מּׁשלׁשה ּפחֹות מים אֹו ְְִִִִִֵַַַָָָָֹֻיין
ראּויין  אינן הרי הּׁשעּור, וחסר הֹואיל ּבחג; ּבין הּׁשנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָימי
אׁשם, מּבׂשר חּטאת, מּבׂשר הּמעלה וכן ּבפנים. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלהתקּבל
מנחֹות, מּׁשירי צּבּור, ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין ׁשלמים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמּבׂשר
אּלּו ׁשּכל ּפטּור; - ּבחּוץ הּפנים, מּלחם הּלחם, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמׁשּתי

לאּׁשים. לא לאכילה, ְֲִִִִַָָֹראּויין

האמּורין ‰. מּפני חּיב - ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה את ;הּמעלה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּוכאּלּו חֹוצץ, הּזבח ּבׂשר אין הפריׁשן, ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹואף
ׁשּלא  מנחה הּמעלה אבל עצמן. ּבפני האמּורין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהקטיר
וחזר  קמצּה, ּומבּדל; ּברּור הּקמץ ׁשאין ּפטּור, - ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻנקמצה

חּיב. - ּבחּוץ ּכּלּה והקריב לתֹוכּה, ְְְְִִַַָָָָֻֻקמצּה
.Â[:במנחות]והּפֹותת[שמן]הּיֹוצק והּבֹולל, [חותך , ְְֵֵֵַַַ

והּמּגיׁשלפתיתים] והּמניף, והּמֹולח, והמסּדר [למזבח], , ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַ
הּׁשלחן הפנים]את והּקֹומץ,[לחם הּנרֹות, את והּמטיב , ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֻ

אינֹו מאּלּו אחד ׁשּכל לפי ּפטּור, - ּבחּוץ ּדמים, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהמקּבל
העליה  מה עֹולה". יעלה "אׁשר ונאמר: עבֹודה, ְְֱֲֲֲֲֶֶֶַַַָָָָָָּגמר

עבֹוד [הקרבה] גמר ׁשהּוא ּכל אף - עבֹודה גמר ה,ׁשהיא ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
עליו. ִַָָָחּיבין

.Ê ׂשעיר וכן ׂשרפתּה, מּמקֹום חּוץ ׁשּׂשרפּה אדּמה ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָֻּפרה
-[לעזאזל]הּמׁשּתּלח עליו ׁשהתוּדה אחר ּבחּוץ ׁשהקריבֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּכל  - יביאּנּו" לא מֹועד אהל ּפתח "ואל ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּפטּור,
עליו. חּיבין אין מֹועד, אהל ּפתח אל לבֹוא ראּוי ִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינֹו
מהן  העלה אם - ּבּקדׁש ּפּסּולן ׁשהיה ּפסּולין קדׁשים ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאבל

והּיֹוצא הּלן, ּכגֹון ּכיצד? חּיב. והּטמא,[מהעזרה]ּבחּוץ, , ְְְֵֵֵַַַַַַָָָ
העֹובד ּבמחׁשבת הפוסלת]וׁשּנפסל מחשבה שחשב -]- ְְְְִֵֶֶֶַַָ

- הּמקּדׁשין ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו נׂשרפים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻֻׁשּכּלן
אֹותֹו "לעׂשֹות ׁשּנאמר: חּיב, ּבחּוץ, מהן והעלה עבר ְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאם

לה'. נעׂשּו ואּלּו עליו, חּיבין לה' הּנעׂשה ּכל - ְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָלה'"
.Á ׁשהעלה ּכיון - ּבחּוץ העליתֹו על ׁשחּיבין ּדבר ֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכל

וׁשּיר  ּתחּלה ּבפנים ׁשהעלה ּבין חּיב; ּבחּוץ, ּכּזית ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּמּנּו
ּבפנים הּכל ׁשהּניח ּבין ּבחּוץ, והעלהּו ּכּזית [ולא מּמּנּו ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

חסר הקריב] אם אבל ּבחּוץ. והעלהּו ּכּזית מּמּנּו ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָולקח
ּבחּוץ  ׁשאריתֹו והעלה ּבפנים, ׁשהּוא ּכל הּקרב ּדבר ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹותֹו

ּפטּור. -ָ
.Ë והעֹולה והאמּורין, הּלבֹונה, אֹו הּקמץ ,ּכיצד? ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּבפנים, מקצתם ׁשחסרּו והּנסכין, הּנׂשרפת, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָוהּמנחה
"לעׂשֹות  נאמר: ׁשהרי ּפטּור; - ּבחּוץ ׁשאריתן ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָוהקריב
הֹוציאֹו החסר. על חּיב ואינֹו חּיב, הּוא הּׁשלם על - ְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאתֹו"
אינֹו לפיכ ספק, זה הרי - והעלהּו ּבח ּוץ, וחסר ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשלם,

ֶלֹוקה.
.Èמׁשלימֹו העצם והיה ּבׂשר, ּכּזית ּבֹו ׁשאין אבר ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלה

מׁשלימֹו מלח היה מחּבר; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻלכּזית
לֹוקה  אינֹו לפיכ ספק, זה הרי - ואמּוריה לכּזית ועֹולה . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

לכּזית. ְְְִִִַַָמצטרפין
.‡Èוהעלה[אבר]העלה נוסף]וחזר ּכל [אבר על חּיב - ְְֱֱֶֶַַַָָָָָ

זרק ואבר. ׁשהרי [איברים]והעלה[דם]אבר ׁשּתים; חּיב - ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
יעלה  "אׁשר נאמר: ׁשהרי לעֹוׂשה, מעלה ּבין הּכתּוב ְֱֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָחּלק
ּפטּור, - חסר אבר העלה אתֹו". "לעׂשֹות ונאמר: ְֱֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעלה",

חּיב. הּוא הּׁשלם על אתֹו", "לעׂשֹות ֱֲֵֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
.·È חּיבין - ּבחּוץ והעלּוהּו ּבאבר ׁשאחזּו ׁשּנאמר:ׁשנים , ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשהעלּו, ואיׁש איׁש אפּלּו - עלה" יעלה אׁשר איׁש ְֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַָֹ"איׁש
ִַָחּיבין.

.‚Èמּתנֹות מקצת דם]הּזֹורק ּדם [של המקּבל חּיב. ּבחּוץ, ְְִֵֵַַַַַַַָָָ
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חּיב  - ּבפנים ונתן וחזר ּבחּוץ מּמּנּו נתן אחד, ּבכֹוס ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָחּטאת
נתן  ואם ּבפנים; לּקרב ראּוי ּכּלֹו ׁשהרי ּבחּוץ , הּנּתן ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻעל
ׁשירים. ׁשהן מּפני ּפטּור, - ּבחּוץ ונתן וחזר ּבפנים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּמּנּו
אֹו ּבחּוץ, ׁשניהן ׁשּנתן ּבין כֹוסֹות, ּבׁשני קּבל אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאבל
- ּבחּוץ ואחד ּבפנים אחד אֹו ּבפנים, ואחד ּבחּוץ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָאחד

חּיב. זה ֲֵֶַָהרי
.„È,ּבחּוץ מהן אחד ׁשהקריב מנחה, ׁשל והּלבֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּקמץ

בזיכי  ׁשני וכן חּיב; - ּבחּוץ והּׁשני ּבפנים אחד הקריב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאֹו
אחד  אֹו ּבחּוץ, מהן אחד ׁשהקריב הּפנים לחם ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָלבֹונה

חּיב  - ּבחּוץ  ואחד .ּבפנים ְְִִֶַַָָ
.ÂË- לעזרה חּוץ והעלה הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשּׁשחט ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמי

להקריב  מּתר ׁשהרי ּבפנים; לּקרב ראּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻחּיב,
לׁשעתּה קּדׁשה ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה ּבית, ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻאף

לבֹוא[לזמנו] לעתיד ׁשּבארנּו.[לנצח]וקּדׁשה ּכמֹו , ְְְְִִֵֶֶַָָָ
.ÊËקדׁשי מ:]הּׁשֹוחט שהתקבלו וכן [- חּיב; ּבחּוץ, גֹויים ְְִֵֵֵַַַָָ

לּׁשם  עֹולֹות להקריב מּתרין והּגֹויים ּבחּוץ. אֹותן ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֻהּמעלה
לסּיען  ואסּור ׁשּיבנּו. ּבּבמה ׁשּיקריבּו והּוא מקֹום, ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָּבכל
ּומּתר  ּבחּוץ. להקריב עלינּו נאסר ׁשהרי ׁשליחּותן, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻולעׂשֹות
הּוא. ּברּו האל לׁשם יקריבּו היא ּוללּמדם להם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָלהֹורֹות

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ב' שלישי יום
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מצוֹות  עׂשרה ׁשמֹונה - מצוֹות עׂשרה ּתׁשע ּבכללן  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹעׂשה,

להדליק (א) (ב) עֹולֹות; יֹום ּבכל כבׂשים ׁשני ְְְְְְְִִִֵַַָָלהקריב
להרים  (ד) לכּבֹותּה; ׁשּלא (ג) יֹום; ּבכל הּמזּבח על ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹאׁש
יֹום; ּבכל קטרת להקטיר (ה) יֹום; ּבכל הּדׁשן ְְְְְִֶֶֶֶַַָָֹאת
מנחה  ּגדֹול ּכהן ׁשּיקריב (ז) יֹום; ּבכל נרֹות להדליק ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ(ו)
ׁשני  להֹוסיף (ח) 'חבּתין'; הּנקראת והיא יֹום, ְְְְְֲִִִִִֵֵַָּבכל

ּבׁשּבת  עֹולֹות הּפנים;כבׂשים לחם לעׂשֹות (ט) ; ְְֲִִֶֶַַַָָָ
הּפסח; מּוסף (יא) חדׁשים; ראׁשי מּוסף ֳִֵֶַַַַָָ(י)
ואיׁש איׁש ּכל לסּפר (יג) הּתנּופה; עמר להקריב ְְְְְִִִִֶַַָָֹֹ(יב)
עצרת; מּוסף (יד) העמר; הקרבת מּיֹום ׁשבּועֹות ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשבעה
ּבגלל  הּבאֹות הּקרּבנֹות עם הּלחם ׁשּתי להביא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ(טו)
מּוסף  (יז) הּׁשנה; ראׁש מּוסף (טז) עצרת; ּביֹום ְֲֶֶֶֶַַַַָָֹהּלחם
עצרת. ׁשמיני מּוסף (יט) החג; מּוסף (יח) צֹום; ְֲִִֶֶֶַַָיֹום

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
והן ‡. יֹום, ּבכל עֹולֹות כבׂשים ׁשני להקריב עׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָמצות

הערּבים, ּבין ואחד ּבּבקר אחד 'ּתמידין', ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנקראין
תמיד". עלה לּיֹום, "ׁשנים ְֱִִֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

קדם ·. אֹותֹו ׁשֹוחטין - ּבקר ׁשל ׁשחיטתן? זמן ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹואימתי
הּמזרח  ּכל ּפני מּׁשּיאיר החּמה, אחת ׁשּתעלה ּופעם ; ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

את ׁשעה נאנסו]ּדחקה והקריבּו[- ׁשני, ּבבית הּצּבּור ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָ
ּבּיֹום. ׁשעֹות ּבארּבע ׁשחר ׁשל ְְִֶַַַַַָָּתמיד

.‚מּׁשּיארי אֹותֹו ׁשֹוחטין הערּבים, ּבין ׁשל ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּתמיד
מּׁשׁש[למזרח]הּצל[שינטה] והּוא ,ׁשהארי לּכל ויּכר ְְֱִִֵֵֶֶַַַֹֻ

ּבכל  אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו ולא הּיֹום; סֹוף עד ומעלה, ְְֱֲֲִֶַַַָָָָָֹּומחצה
ּומחצה. ּבתׁשע וקרב ּומחצה, ׁשעֹות ּבׁשמֹונה אּלא ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיֹום
ׁשחיטתֹו? זמן ּתחּלת אחר ׁשעֹות ׁשּתי אֹותֹו מאחרין ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָולּמה
ׁשאסּור  לפי צּבּור; ׁשל אֹו יחיד ׁשל הּקרּבנֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמּפני
ׁשֹוחטין  ולא ׁשחר, ׁשל ּתמיד קדם ּכלל קרּבן ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹלהקריב
לבּדֹו, ּפסח מּקרּבן חּוץ הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד אחר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָקרּבן

ׁשעֹות. ּבׁשּתי ּפסחיהן יׂשראל ּכל ׁשּיקריבּו אפׁשר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאי
ּבין „. ׁשל ּתמיד אחר אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאין

כּפּוריםהערּבים  מחּסרי וכן וטרם ; וטהר שטבל טמא -] ְְְְִִִֵֵַַָֻ
קרבנו] הערּבים הקריב ּבין ׁשל ּתמיד אחר ּכּפרתן ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמקריבין

ּפסחיהן  לאכל טהֹורין ׁשּיהיּו ּכדי עׂשר, ארּבעה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּביֹום
ֶֶָערב.ל 

נׁשחט ‰. הּתמיד היה ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין ּפסחים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹערב
להן  ׁשּיהיה ּכדי ּומחצה, ּבׁשמֹונה וקרב ּומחצה, ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּבׁשבע
ערב  להיֹות ּפסחים ערב חל ואם ּפסחיהן; לׁשחט ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּפנאי
וקרב  זמּנֹו, ּבתחּלת ּומחצה ּבׁשׁש אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבת,
קדם  לצלֹות ּבּיֹום רוח להן ׁשּיהיה ּכדי - ּומחצה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשבע

הּׁשּבת  .ׁשּיּכנס ִֵֶַַָָ
.Â,הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד אחר ׁשֹוחטין ׁשאין ּפי על ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאף

ּומקטירין  הּיֹום; ּכל להקטרה הראּוי ּדבר ּכל ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָמקטירין
הּלילה  חצי עד והאמּורין עֹולֹות ׁשּבארנּואברי ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

מן  ּבין נתאּכלּו, ׁשּלא ואמּורין ואברין הּקרּבנֹות. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבמעׂשה
עד  הּלילה ּכל ּבהן מהּפכין - הּקרּבנֹות מּׁשאר ּבין ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּתמיד
עד  הּלילה ּכל הּמזּבח על מֹוקדּה "על ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּבקר,

ֶַֹהּבקר".
.Êהּטמאה את ּדֹוחין ּתמיד ׁשל נעשה אברים שאם -] ְִִִֵֶֶַָָָֻ

בטומאה] קרב ּבערב בטומאה אּלא הּׁשּבת, את ּדֹוחין ְְִֵֶֶֶֶַַָָָואינן
ׁשהּתמיד  ׁשּבת; ערב ׁשל ּתמיד אברי מקטירין ּבלבד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבת
- ׁשּבת חלבי ּדֹוחה. אינֹו וסֹופֹו ׁשּבת, ּדֹוחה ּתחּלתֹו -ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבמֹוצאי  להיֹות טֹוב יֹום חל אם טֹוב, יֹום ּבלילי ְְְְִִִֵֵֵֵָָקרבין
"עלת  ׁשּנאמר: הּכּפּורים, יֹום ּבלילי קרבין אין אבל ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּבת;

אחרת ּבׁשּבת ולא - ּבׁשּבּתֹו" נקרא ׁשּבת, כיפור [ויום ְְְֶֶַַַַַַָֹ
טֹוב.שבת] ּביֹום חל עֹולת ולא ,ְְַֹֹ

.Áעׂשר מקטירין [בניסן]ארּבעה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
ׁשּבת. ּכחלבי ׁשהן מּפני טֹוב, יֹום ּבלילי הּפסחים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָחלבי

.Ëּפֹוחתין פחות]אין יהיו המבּקרין [לא טלאים מּׁשּׁשה ְְֲִִִִִֵַָָָֻ
ממומין] ויהיּו[בדוקים ׁשּבּמקּדׁש; הּטלאים ְְְְְְִִִִֶַַַָָּבלׁשּכת

ׁשהיּו ּפי על אף ימים. ּבארּבעה הקרבה, יֹום קדם ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹמּוכנים
עד  הּתמיד את ׁשֹוחטין היּו לא מּתחּלה, אֹותֹו ְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹמבּקרין
האבּוקֹות; לאֹור הּׁשחיטה קדם ׁשנּיה אֹותֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹׁשּמבּקרין
להּפׁשט  נֹוח ׁשּיהיה ּכדי זהב, ׁשל ּבכֹוס מים אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומׁשקין

.[העור]
.È ּבין ׁשל תמיד מעׂשה ּכן ׁשחר, ׁשל תמיד ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכמעׂשה
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ּבמעׂשה  ׁשּכתבנּו העֹולה ּכמעׂשה והּכל ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהערּבים;
את  יחּקּו ׁשּלא הּטלה, את ּכֹופתין היּו ולא ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּקרּבנֹות.

זרה]הּמינין ּבידיהן [עבודה ורגליו ידיו אֹוחזין אּלא ;וכ ; ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
למערב. ּופניו לדרֹום ראׁשֹו עקדתֹו, ְְְֲֲֵַָָָָָָָֹהיתה

.‡È מערבית צפֹונית קרן על נׁשחט היה ׁשחר ׁשל ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתמיד
- הערּבים ּבין וׁשל ׁשנּיה, טּבעת על הּמטּבחים ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשל
ּכדי  ׁשנּיה, טּבעת על מּמּנה מזרחית צפֹונית קרן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעל

קּבלה ּדברי הּׁשמׁש; ּכנגד מסיני]ׁשּיהיה הן,[ממשה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
הּׁשמׁש. ּכנגד נׁשחטין ְְְִִִֶֶֶֶֶַָׁשּיהיּו

.·È ׁשל ּתמיד הקריבּו ולא הזידּו, אפּלּו ׁשגגּו, אֹו ְְְֲִִִִִֵֶָָָֹטעּו
הערּבים  ּבין ׁשל ּתמיד יקריבּו - ּדברים ׁשחר ּבּמה . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשעדין  חדׁש, מזּבח היה אבל הּמזּבח. ּבׁשּנתחּנ ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאמּורים?
הערּבים; ּבין ּתחּלה עליו יקריבּו לא - ּכלּום עליו קרב ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹֹלא

מחּנכין ׁשל [חונכין]ׁשאין ּבתמיד אּלא העֹולה מזּבח ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ַַׁשחר.

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ג' ד' יום

ב  ¤¤ּפרק
הּמזּבח,‡. על ּתמיד יקּודה אׁש להיֹות עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמצות

ׁשהאׁש ּפי על אף הּמזּבח"; על ּתּוקד ּתמיד "אׁש ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: - ההדיֹוט מן להביא מצוה הּׁשמים, מן ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָירדה

הּמזּבח". על אׁש הּכהנים אהרן ּבני ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָֹֹ"ונתנּו
מערכה ·. הּמזּבח ּבראׁש ועֹוׂשין עצים, עֹורכין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבּבקר

אׁש ׁשל ּבּבקר ּגדֹולה עצים הּכהן עליה "ּובער ׁשּנאמר: - ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּתמיד  עם עץ ׁשל גזרין ּבׁשני לעלֹות מצוה וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבּבקר";
עליה  "ּובער ׁשּנאמר: - הּמערכה עצי על יתר ׁשחר, ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשל
ׁשל  ּתמיד עם גזרין ׁשני מֹוסיפין וכן ּבּבקר". עצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהּכהן
מּפי  - האׁש" על עצים "וערכּו ׁשּנאמר: הערּבים, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין

רבינו]הּׁשמּועה ממשה ּבין [מסורת ׁשל ׁשּבתמיד למדּו, ְְְִֵֶֶַָָָ
מדּבר. הּכתּוב ְְִֵַַַַָָהערּבים

כהנים,‚. ׁשני אֹותן מעלין - הערּבים ּבין ׁשל גזרין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני
ּבידֹו יחידי ּבעץ ואחד אחד הרי ּכל "וערכּו", ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

אחד.ּכאן ּבכהן - ׁשחר ׁשל אבל ׁשנים. ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹ
יֹום:„. ּבכל הּמזּבח ּבראׁש עֹוׂשין אׁש ׁשל מערכֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשלׁש

עם  הּתמיד מקריבין ׁשעליה ּגדֹולה, מערכה - ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָראׁשֹונה
ׁשּמּמּנה  קטּנה, - ּבצּדּה ׁשנּיה ּומערכה הּקרּבנֹות; ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָׁשאר
ּומערכה  יֹום; ּבכל קטרת להקטיר ּבּמחּתה אׁש ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹלֹוקחין
האׁש מצות לקּיּום אּלא ּכלּום, עליה אין - ,ׁשליׁשית ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּתּוקד". ּתמיד "אׁש ֱִֵֶֶַַָׁשּנאמר:
הּׁשמּועה‰. רבינו]מּפי ממשה ׁשּזה [מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ

ּגדֹולה; מערכה זֹו הּמזּבח", על מֹוקדּה "על ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
קטרת; ׁשל ׁשנּיה מערכה זֹו ּבֹו", ּתּוקד הּמז ּבח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"ואׁש
האׁש. קּיּום ׁשל ׁשליׁשית מערכה זֹו הּמזּבח", על ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"והאׁש
אֹותן  נֹותנין מּבערב, נתאּכלּו ׁשּלא ּופדרים אברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאבל

ּגדֹולה. מערכה ְְֲִֵַָָָּבצּדי
.Â;"תכּבה "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמזּבח אׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹהמכּבה

- וכּבּה הּמזּבח מעל הֹורידּה ואפּלּו אחת, גחלת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
ּבּמזּבח  ׁשהכינּה מנֹורה ואׁש מחּתה, אׁש אבל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלֹוקה.
הּמזּבח, ּבראׁש אֹותן ׁשּכּבה ּפי על אף - מּמּנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלהדליק

נּתקּה ׁשהרי קֹורא [נלקחה]ּפטּור; אני ואין אחרת, למצוה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּמזּבח. אׁש ְִֵֵֶַַָּבהן

.Ê ּבמזרח אֹותּה מסּדר ּגדֹולה, מערכה עצי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּמסּדר
ורוח  הּמזרח. מן לסּדר ׁשהתחיל מראיה ויהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמזּבח;
ּבּדׁשן  נֹוגעין היּו הּפנימּיין הּגזרין וראׁשי הּגזרין. ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה

'ּתּפּוח'.[אפר] הּנקרא והּוא הּמזּבח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָׁשּבאמצע
.Á תאנה עצי ּובֹורר חֹוזר ּגדֹולה, מערכה ׁשּמסּדר ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָואחר

מערבית  קרן מּכנגד קטרת ׁשל ׁשנּיה מערכה ּומסּדר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹיפים,
ּובּה אּמֹות, ארּבע צפֹון ּכלּפי הּקרן מן מׁשּוכה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּדרֹומית,
כמויות] השריפה לאחר שיוותרו באופן עצים מניח [היה

ׁשמֹונה  ּכמֹו ּבּה עֹוׂשין ּובׁשּבת ּגחלים. סאין חמׁש ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָּכמֹו
ּבזיכי  ׁשני ׁשּבת ּבכל מקטירין ׁשעליה מּפני ּגחלים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָסאין

הּפנים. לחם ׁשל ְִֶֶֶַָָלבֹונה
.Ë ּבכל אֹותּה עֹוׂשה - האׁש קּיּום ׁשל ׁשליׁשית ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָמערכה

יּצית  ולא האׁש; את ּבּה ּומּצית הּמזּבח, מן ׁשּירצה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמקֹום
עצמֹו ּבּמזּבח אּלא לּמזּבח, אֹותּה ויעלה למּטה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהאׁש

להּצתה,מּציתין  מּכאן - ּבֹו" ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
מזּבח. ׁשל ּבראׁשֹו אּלא תהיה ְְְִִֵֶֶֶֶַָֹֹׁשּלא

.È,עׂשה מצות - יֹום ּבכל הּמזּבח מעל הּדׁשן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהרמת
מעבֹודֹות  עבֹודה והיא הּדׁשן"; את "והרים ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּנאמר:
מן  ּפחּותין יהיּו הּדׁשן ּבהן ׁשּתֹורם כהּנה ּובגדי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻּכהּנה.
את  "ּופׁשט ׁשּנאמר: עבֹודֹות, ּבׁשאר ּבהן ׁשּמׁשּמׁש ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים
אֹומר  אינֹו - הּדׁשן" את והרים אחרים, ּבגדים ולבׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבגדיו

מן "אח  ּפחּותין ׁשּיהיּו אּלא חל, ּבגדי ׁשּיהיּו רים" ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָֹ
ּבּבגדים  לרּבֹו ּכֹוס ׁשּימזג ארץ ּדר ׁשאינֹו לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהראׁשֹונֹות,

לרּבֹו. קדרה ּבהם ְְִֵֵֶֶַָָׁשּבּׁשל
.‡È עּמּוד מּׁשּיעלה - יֹום ּבכל הּדׁשן? ּתֹורמין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאימתי

ּוביֹום  לילה; ׁשל אחרֹון מּׁשליׁש - ּוברגלים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָהּׁשחר;
הּלילה  מחצי - .הּכּפּורים ְֲִִִֵַַַָ

.·È ּבגדי ולֹובׁש טֹובל לתרם, ׁשּזכה מי ּתֹורמין? ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד
ּתּגע הרמה  ׁשּמא 'הּזהר לֹו: ואֹומרין ורגליו; ידיו ּומקּדׁש , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

הּמחּתה, לֹוקח ּכ ואחר .'ורגלי ידי ׁשּתקּדׁש עד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבּכלי
ּבּמקצֹוע נתּונה היתה והיא היתה; ּכסף זוית]וׁשל ּבין [קרן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ועֹולה  הּמחּתה, את ונֹוטל ּכבׁש. ׁשל ּבמערבֹו לּמזּבח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכבׁש
מן  וחֹותה ,והיל היל הּגחלים את ּומפּנה הּמזּבח, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹלראׁש

לארץ. למּטה ויֹורד האׁש, ּבלב ׁשּנתאּכלּו והֹופהּגחלים ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
אּמֹות  עׂשר ּכמֹו הּכבׁש למזרח ּבארץ ּומהּל לצפֹון, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפניו
הרצּפה  ּגּבי על ׁשחתה הּגחלים את וצֹובר הּצפֹון, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכלּפי
מראֹות  ׁשּנֹותנין ּבּמקֹום טפחים, ׁשלׁשה הּכבׁש מן ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֻרחֹוק

העוף]העֹוף מעי והּמנֹורה.[אפר]ודּׁשּון[- הּפנימי הּמזּבח ְְְְְִִִִֵַַַַָָ
- הּמזּבח אצל לרצּפה ּומֹוריד ּבּמחּתה ׁשחֹותה זֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוחתּיה

יֹום. ּכל ׁשל הּמצוה ְִִֶַָָהיא
.‚È ידיהן ּומקּדׁשין הּכהנים רצין ׁשּתרם, זה ׁשּירד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר

הּמגרפֹות את ונֹוטלין ּבמהרה, ואת [יעים]ורגליהן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
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חּיב  - ּבפנים ונתן וחזר ּבחּוץ מּמּנּו נתן אחד, ּבכֹוס ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָחּטאת
נתן  ואם ּבפנים; לּקרב ראּוי ּכּלֹו ׁשהרי ּבחּוץ , הּנּתן ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻעל
ׁשירים. ׁשהן מּפני ּפטּור, - ּבחּוץ ונתן וחזר ּבפנים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּמּנּו
אֹו ּבחּוץ, ׁשניהן ׁשּנתן ּבין כֹוסֹות, ּבׁשני קּבל אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאבל
- ּבחּוץ ואחד ּבפנים אחד אֹו ּבפנים, ואחד ּבחּוץ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָאחד

חּיב. זה ֲֵֶַָהרי
.„È,ּבחּוץ מהן אחד ׁשהקריב מנחה, ׁשל והּלבֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּקמץ

בזיכי  ׁשני וכן חּיב; - ּבחּוץ והּׁשני ּבפנים אחד הקריב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאֹו
אחד  אֹו ּבחּוץ, מהן אחד ׁשהקריב הּפנים לחם ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָלבֹונה

חּיב  - ּבחּוץ  ואחד .ּבפנים ְְִִֶַַָָ
.ÂË- לעזרה חּוץ והעלה הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשּׁשחט ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמי

להקריב  מּתר ׁשהרי ּבפנים; לּקרב ראּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻחּיב,
לׁשעתּה קּדׁשה ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה ּבית, ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻאף

לבֹוא[לזמנו] לעתיד ׁשּבארנּו.[לנצח]וקּדׁשה ּכמֹו , ְְְְִִֵֶֶַָָָ
.ÊËקדׁשי מ:]הּׁשֹוחט שהתקבלו וכן [- חּיב; ּבחּוץ, גֹויים ְְִֵֵֵַַַָָ

לּׁשם  עֹולֹות להקריב מּתרין והּגֹויים ּבחּוץ. אֹותן ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֻהּמעלה
לסּיען  ואסּור ׁשּיבנּו. ּבּבמה ׁשּיקריבּו והּוא מקֹום, ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָּבכל
ּומּתר  ּבחּוץ. להקריב עלינּו נאסר ׁשהרי ׁשליחּותן, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻולעׂשֹות
הּוא. ּברּו האל לׁשם יקריבּו היא ּוללּמדם להם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָלהֹורֹות

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ב' שלישי יום

-dcearxtq
oitqEnE oicinY zFkld¦§§¦¦¨¦

מצוֹות  עׂשרה ׁשמֹונה - מצוֹות עׂשרה ּתׁשע ּבכללן  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹעׂשה,

להדליק (א) (ב) עֹולֹות; יֹום ּבכל כבׂשים ׁשני ְְְְְְְִִִֵַַָָלהקריב
להרים  (ד) לכּבֹותּה; ׁשּלא (ג) יֹום; ּבכל הּמזּבח על ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹאׁש
יֹום; ּבכל קטרת להקטיר (ה) יֹום; ּבכל הּדׁשן ְְְְְִֶֶֶֶַַָָֹאת
מנחה  ּגדֹול ּכהן ׁשּיקריב (ז) יֹום; ּבכל נרֹות להדליק ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ(ו)
ׁשני  להֹוסיף (ח) 'חבּתין'; הּנקראת והיא יֹום, ְְְְְֲִִִִִֵֵַָּבכל

ּבׁשּבת  עֹולֹות הּפנים;כבׂשים לחם לעׂשֹות (ט) ; ְְֲִִֶֶַַַָָָ
הּפסח; מּוסף (יא) חדׁשים; ראׁשי מּוסף ֳִֵֶַַַַָָ(י)
ואיׁש איׁש ּכל לסּפר (יג) הּתנּופה; עמר להקריב ְְְְְִִִִֶַַָָֹֹ(יב)
עצרת; מּוסף (יד) העמר; הקרבת מּיֹום ׁשבּועֹות ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשבעה
ּבגלל  הּבאֹות הּקרּבנֹות עם הּלחם ׁשּתי להביא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ(טו)
מּוסף  (יז) הּׁשנה; ראׁש מּוסף (טז) עצרת; ּביֹום ְֲֶֶֶֶַַַַָָֹהּלחם
עצרת. ׁשמיני מּוסף (יט) החג; מּוסף (יח) צֹום; ְֲִִֶֶֶַַָיֹום

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
והן ‡. יֹום, ּבכל עֹולֹות כבׂשים ׁשני להקריב עׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָמצות

הערּבים, ּבין ואחד ּבּבקר אחד 'ּתמידין', ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנקראין
תמיד". עלה לּיֹום, "ׁשנים ְֱִִֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

קדם ·. אֹותֹו ׁשֹוחטין - ּבקר ׁשל ׁשחיטתן? זמן ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹואימתי
הּמזרח  ּכל ּפני מּׁשּיאיר החּמה, אחת ׁשּתעלה ּופעם ; ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

את ׁשעה נאנסו]ּדחקה והקריבּו[- ׁשני, ּבבית הּצּבּור ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָ
ּבּיֹום. ׁשעֹות ּבארּבע ׁשחר ׁשל ְְִֶַַַַַָָּתמיד

.‚מּׁשּיארי אֹותֹו ׁשֹוחטין הערּבים, ּבין ׁשל ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּתמיד
מּׁשׁש[למזרח]הּצל[שינטה] והּוא ,ׁשהארי לּכל ויּכר ְְֱִִֵֵֶֶַַַֹֻ

ּבכל  אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו ולא הּיֹום; סֹוף עד ומעלה, ְְֱֲֲִֶַַַָָָָָֹּומחצה
ּומחצה. ּבתׁשע וקרב ּומחצה, ׁשעֹות ּבׁשמֹונה אּלא ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיֹום
ׁשחיטתֹו? זמן ּתחּלת אחר ׁשעֹות ׁשּתי אֹותֹו מאחרין ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָולּמה
ׁשאסּור  לפי צּבּור; ׁשל אֹו יחיד ׁשל הּקרּבנֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמּפני
ׁשֹוחטין  ולא ׁשחר, ׁשל ּתמיד קדם ּכלל קרּבן ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹלהקריב
לבּדֹו, ּפסח מּקרּבן חּוץ הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד אחר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָקרּבן

ׁשעֹות. ּבׁשּתי ּפסחיהן יׂשראל ּכל ׁשּיקריבּו אפׁשר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאי
ּבין „. ׁשל ּתמיד אחר אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאין

כּפּוריםהערּבים  מחּסרי וכן וטרם ; וטהר שטבל טמא -] ְְְְִִִֵֵַַָֻ
קרבנו] הערּבים הקריב ּבין ׁשל ּתמיד אחר ּכּפרתן ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמקריבין

ּפסחיהן  לאכל טהֹורין ׁשּיהיּו ּכדי עׂשר, ארּבעה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּביֹום
ֶֶָערב.ל 

נׁשחט ‰. הּתמיד היה ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין ּפסחים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹערב
להן  ׁשּיהיה ּכדי ּומחצה, ּבׁשמֹונה וקרב ּומחצה, ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּבׁשבע
ערב  להיֹות ּפסחים ערב חל ואם ּפסחיהן; לׁשחט ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּפנאי
וקרב  זמּנֹו, ּבתחּלת ּומחצה ּבׁשׁש אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבת,
קדם  לצלֹות ּבּיֹום רוח להן ׁשּיהיה ּכדי - ּומחצה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשבע

הּׁשּבת  .ׁשּיּכנס ִֵֶַַָָ
.Â,הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד אחר ׁשֹוחטין ׁשאין ּפי על ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאף

ּומקטירין  הּיֹום; ּכל להקטרה הראּוי ּדבר ּכל ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָמקטירין
הּלילה  חצי עד והאמּורין עֹולֹות ׁשּבארנּואברי ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

מן  ּבין נתאּכלּו, ׁשּלא ואמּורין ואברין הּקרּבנֹות. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבמעׂשה
עד  הּלילה ּכל ּבהן מהּפכין - הּקרּבנֹות מּׁשאר ּבין ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּתמיד
עד  הּלילה ּכל הּמזּבח על מֹוקדּה "על ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּבקר,

ֶַֹהּבקר".
.Êהּטמאה את ּדֹוחין ּתמיד ׁשל נעשה אברים שאם -] ְִִִֵֶֶַָָָֻ

בטומאה] קרב ּבערב בטומאה אּלא הּׁשּבת, את ּדֹוחין ְְִֵֶֶֶֶַַָָָואינן
ׁשהּתמיד  ׁשּבת; ערב ׁשל ּתמיד אברי מקטירין ּבלבד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבת
- ׁשּבת חלבי ּדֹוחה. אינֹו וסֹופֹו ׁשּבת, ּדֹוחה ּתחּלתֹו -ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבמֹוצאי  להיֹות טֹוב יֹום חל אם טֹוב, יֹום ּבלילי ְְְְִִִֵֵֵֵָָקרבין
"עלת  ׁשּנאמר: הּכּפּורים, יֹום ּבלילי קרבין אין אבל ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּבת;

אחרת ּבׁשּבת ולא - ּבׁשּבּתֹו" נקרא ׁשּבת, כיפור [ויום ְְְֶֶַַַַַַָֹ
טֹוב.שבת] ּביֹום חל עֹולת ולא ,ְְַֹֹ

.Áעׂשר מקטירין [בניסן]ארּבעה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
ׁשּבת. ּכחלבי ׁשהן מּפני טֹוב, יֹום ּבלילי הּפסחים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָחלבי

.Ëּפֹוחתין פחות]אין יהיו המבּקרין [לא טלאים מּׁשּׁשה ְְֲִִִִִֵַָָָֻ
ממומין] ויהיּו[בדוקים ׁשּבּמקּדׁש; הּטלאים ְְְְְְִִִִֶַַַָָּבלׁשּכת

ׁשהיּו ּפי על אף ימים. ּבארּבעה הקרבה, יֹום קדם ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹמּוכנים
עד  הּתמיד את ׁשֹוחטין היּו לא מּתחּלה, אֹותֹו ְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹמבּקרין
האבּוקֹות; לאֹור הּׁשחיטה קדם ׁשנּיה אֹותֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹׁשּמבּקרין
להּפׁשט  נֹוח ׁשּיהיה ּכדי זהב, ׁשל ּבכֹוס מים אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומׁשקין

.[העור]
.È ּבין ׁשל תמיד מעׂשה ּכן ׁשחר, ׁשל תמיד ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכמעׂשה
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ּבמעׂשה  ׁשּכתבנּו העֹולה ּכמעׂשה והּכל ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהערּבים;
את  יחּקּו ׁשּלא הּטלה, את ּכֹופתין היּו ולא ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּקרּבנֹות.

זרה]הּמינין ּבידיהן [עבודה ורגליו ידיו אֹוחזין אּלא ;וכ ; ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
למערב. ּופניו לדרֹום ראׁשֹו עקדתֹו, ְְְֲֲֵַָָָָָָָֹהיתה

.‡È מערבית צפֹונית קרן על נׁשחט היה ׁשחר ׁשל ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתמיד
- הערּבים ּבין וׁשל ׁשנּיה, טּבעת על הּמטּבחים ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשל
ּכדי  ׁשנּיה, טּבעת על מּמּנה מזרחית צפֹונית קרן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעל

קּבלה ּדברי הּׁשמׁש; ּכנגד מסיני]ׁשּיהיה הן,[ממשה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
הּׁשמׁש. ּכנגד נׁשחטין ְְְִִִֶֶֶֶֶַָׁשּיהיּו

.·È ׁשל ּתמיד הקריבּו ולא הזידּו, אפּלּו ׁשגגּו, אֹו ְְְֲִִִִִֵֶָָָֹטעּו
הערּבים  ּבין ׁשל ּתמיד יקריבּו - ּדברים ׁשחר ּבּמה . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשעדין  חדׁש, מזּבח היה אבל הּמזּבח. ּבׁשּנתחּנ ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאמּורים?
הערּבים; ּבין ּתחּלה עליו יקריבּו לא - ּכלּום עליו קרב ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹֹלא

מחּנכין ׁשל [חונכין]ׁשאין ּבתמיד אּלא העֹולה מזּבח ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ַַׁשחר.

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ג' ד' יום

ב  ¤¤ּפרק
הּמזּבח,‡. על ּתמיד יקּודה אׁש להיֹות עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמצות

ׁשהאׁש ּפי על אף הּמזּבח"; על ּתּוקד ּתמיד "אׁש ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: - ההדיֹוט מן להביא מצוה הּׁשמים, מן ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָירדה

הּמזּבח". על אׁש הּכהנים אהרן ּבני ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָֹֹ"ונתנּו
מערכה ·. הּמזּבח ּבראׁש ועֹוׂשין עצים, עֹורכין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבּבקר

אׁש ׁשל ּבּבקר ּגדֹולה עצים הּכהן עליה "ּובער ׁשּנאמר: - ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּתמיד  עם עץ ׁשל גזרין ּבׁשני לעלֹות מצוה וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבּבקר";
עליה  "ּובער ׁשּנאמר: - הּמערכה עצי על יתר ׁשחר, ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשל
ׁשל  ּתמיד עם גזרין ׁשני מֹוסיפין וכן ּבּבקר". עצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהּכהן
מּפי  - האׁש" על עצים "וערכּו ׁשּנאמר: הערּבים, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין

רבינו]הּׁשמּועה ממשה ּבין [מסורת ׁשל ׁשּבתמיד למדּו, ְְְִֵֶֶַָָָ
מדּבר. הּכתּוב ְְִֵַַַַָָהערּבים

כהנים,‚. ׁשני אֹותן מעלין - הערּבים ּבין ׁשל גזרין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני
ּבידֹו יחידי ּבעץ ואחד אחד הרי ּכל "וערכּו", ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

אחד.ּכאן ּבכהן - ׁשחר ׁשל אבל ׁשנים. ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹ
יֹום:„. ּבכל הּמזּבח ּבראׁש עֹוׂשין אׁש ׁשל מערכֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשלׁש

עם  הּתמיד מקריבין ׁשעליה ּגדֹולה, מערכה - ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָראׁשֹונה
ׁשּמּמּנה  קטּנה, - ּבצּדּה ׁשנּיה ּומערכה הּקרּבנֹות; ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָׁשאר
ּומערכה  יֹום; ּבכל קטרת להקטיר ּבּמחּתה אׁש ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹלֹוקחין
האׁש מצות לקּיּום אּלא ּכלּום, עליה אין - ,ׁשליׁשית ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּתּוקד". ּתמיד "אׁש ֱִֵֶֶַַָׁשּנאמר:
הּׁשמּועה‰. רבינו]מּפי ממשה ׁשּזה [מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ

ּגדֹולה; מערכה זֹו הּמזּבח", על מֹוקדּה "על ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
קטרת; ׁשל ׁשנּיה מערכה זֹו ּבֹו", ּתּוקד הּמז ּבח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"ואׁש
האׁש. קּיּום ׁשל ׁשליׁשית מערכה זֹו הּמזּבח", על ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"והאׁש
אֹותן  נֹותנין מּבערב, נתאּכלּו ׁשּלא ּופדרים אברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאבל

ּגדֹולה. מערכה ְְֲִֵַָָָּבצּדי
.Â;"תכּבה "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמזּבח אׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹהמכּבה

- וכּבּה הּמזּבח מעל הֹורידּה ואפּלּו אחת, גחלת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
ּבּמזּבח  ׁשהכינּה מנֹורה ואׁש מחּתה, אׁש אבל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלֹוקה.
הּמזּבח, ּבראׁש אֹותן ׁשּכּבה ּפי על אף - מּמּנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלהדליק

נּתקּה ׁשהרי קֹורא [נלקחה]ּפטּור; אני ואין אחרת, למצוה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּמזּבח. אׁש ְִֵֵֶַַָּבהן

.Ê ּבמזרח אֹותּה מסּדר ּגדֹולה, מערכה עצי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּמסּדר
ורוח  הּמזרח. מן לסּדר ׁשהתחיל מראיה ויהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמזּבח;
ּבּדׁשן  נֹוגעין היּו הּפנימּיין הּגזרין וראׁשי הּגזרין. ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה

'ּתּפּוח'.[אפר] הּנקרא והּוא הּמזּבח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָׁשּבאמצע
.Á תאנה עצי ּובֹורר חֹוזר ּגדֹולה, מערכה ׁשּמסּדר ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָואחר

מערבית  קרן מּכנגד קטרת ׁשל ׁשנּיה מערכה ּומסּדר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹיפים,
ּובּה אּמֹות, ארּבע צפֹון ּכלּפי הּקרן מן מׁשּוכה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּדרֹומית,
כמויות] השריפה לאחר שיוותרו באופן עצים מניח [היה

ׁשמֹונה  ּכמֹו ּבּה עֹוׂשין ּובׁשּבת ּגחלים. סאין חמׁש ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָּכמֹו
ּבזיכי  ׁשני ׁשּבת ּבכל מקטירין ׁשעליה מּפני ּגחלים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָסאין

הּפנים. לחם ׁשל ְִֶֶֶַָָלבֹונה
.Ë ּבכל אֹותּה עֹוׂשה - האׁש קּיּום ׁשל ׁשליׁשית ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָמערכה

יּצית  ולא האׁש; את ּבּה ּומּצית הּמזּבח, מן ׁשּירצה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמקֹום
עצמֹו ּבּמזּבח אּלא לּמזּבח, אֹותּה ויעלה למּטה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהאׁש

להּצתה,מּציתין  מּכאן - ּבֹו" ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
מזּבח. ׁשל ּבראׁשֹו אּלא תהיה ְְְִִֵֶֶֶֶַָֹֹׁשּלא

.È,עׂשה מצות - יֹום ּבכל הּמזּבח מעל הּדׁשן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהרמת
מעבֹודֹות  עבֹודה והיא הּדׁשן"; את "והרים ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּנאמר:
מן  ּפחּותין יהיּו הּדׁשן ּבהן ׁשּתֹורם כהּנה ּובגדי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻּכהּנה.
את  "ּופׁשט ׁשּנאמר: עבֹודֹות, ּבׁשאר ּבהן ׁשּמׁשּמׁש ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים
אֹומר  אינֹו - הּדׁשן" את והרים אחרים, ּבגדים ולבׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבגדיו

מן "אח  ּפחּותין ׁשּיהיּו אּלא חל, ּבגדי ׁשּיהיּו רים" ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָֹ
ּבּבגדים  לרּבֹו ּכֹוס ׁשּימזג ארץ ּדר ׁשאינֹו לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהראׁשֹונֹות,

לרּבֹו. קדרה ּבהם ְְִֵֵֶֶַָָׁשּבּׁשל
.‡È עּמּוד מּׁשּיעלה - יֹום ּבכל הּדׁשן? ּתֹורמין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאימתי

ּוביֹום  לילה; ׁשל אחרֹון מּׁשליׁש - ּוברגלים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָהּׁשחר;
הּלילה  מחצי - .הּכּפּורים ְֲִִִֵַַַָ

.·È ּבגדי ולֹובׁש טֹובל לתרם, ׁשּזכה מי ּתֹורמין? ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד
ּתּגע הרמה  ׁשּמא 'הּזהר לֹו: ואֹומרין ורגליו; ידיו ּומקּדׁש , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

הּמחּתה, לֹוקח ּכ ואחר .'ורגלי ידי ׁשּתקּדׁש עד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבּכלי
ּבּמקצֹוע נתּונה היתה והיא היתה; ּכסף זוית]וׁשל ּבין [קרן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ועֹולה  הּמחּתה, את ונֹוטל ּכבׁש. ׁשל ּבמערבֹו לּמזּבח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכבׁש
מן  וחֹותה ,והיל היל הּגחלים את ּומפּנה הּמזּבח, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹלראׁש

לארץ. למּטה ויֹורד האׁש, ּבלב ׁשּנתאּכלּו והֹופהּגחלים ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
אּמֹות  עׂשר ּכמֹו הּכבׁש למזרח ּבארץ ּומהּל לצפֹון, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפניו
הרצּפה  ּגּבי על ׁשחתה הּגחלים את וצֹובר הּצפֹון, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכלּפי
מראֹות  ׁשּנֹותנין ּבּמקֹום טפחים, ׁשלׁשה הּכבׁש מן ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֻרחֹוק

העוף]העֹוף מעי והּמנֹורה.[אפר]ודּׁשּון[- הּפנימי הּמזּבח ְְְְְִִִִֵַַַַָָ
- הּמזּבח אצל לרצּפה ּומֹוריד ּבּמחּתה ׁשחֹותה זֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוחתּיה

יֹום. ּכל ׁשל הּמצוה ְִִֶַָָהיא
.‚È ידיהן ּומקּדׁשין הּכהנים רצין ׁשּתרם, זה ׁשּירד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר

הּמגרפֹות את ונֹוטלין ּבמהרה, ואת [יעים]ורגליהן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
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אברי [שפודין]הּצּנֹורֹות וכל הּמזּבח, לראׁש ועֹולין , ְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹ
- הּלילה ּכל נתאּכלּו ׁשּלא הּקרּבנֹות ואמּורי ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹהעֹולֹות
מחזיקין  הּצדדין אין אם הּמזּבח. לצדדי אֹותן ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָמחזירין

סֹודרין[מספיקים] הּסֹובב [מסדרים]- ּכנגד ּבּכבׁש אֹותם ְְִֵֶֶֶֶַַָ
המזבח] הּדׁשן[אמצע ּגֹורפין ּכ ואחר ּבּמגרפֹות [אפר]. ְְְִֵֶֶַַַַַָ

הּתּפּוח  ּגּבי על ערמה אֹותֹו ּומעלין הּמזּבח, צדדי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָמּכל
האפר] ּכלי [ערמת והּוא ּבפסכּתר, הערמה מאֹותּה וגֹורפין ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

לת ׁשּמחזיק כור]ּגדֹול חצי של גדולה מידה ּומֹורידין [- ; ְִִִֶֶֶַָ
מּניחין  אּלא אֹותֹו, מֹורידין היּו לא ּוברגלים למּטה. ְְִִִִִֶַַָָָָָֹאֹותֹו
לּמזּבח. נֹואי ׁשהּוא מּפני הּמזּבח, ּבאמצע ּגבֹוהה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהערמה

.„Èׁשהֹורידּו הּדׁשן מן ממּלא - הּכהנים מן ׁשרצה מי ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכל
להֹוצאת  ואין הּדׁשן; לׁשפ לעיר חּוץ ּומֹוציא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָלמּטה,

ּפיס  לחּוץ ּכהן הּדׁשן נתעּצל לא ּומעֹולם הרֹוצה. ּכל אּלא , ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּדׁשן. את ְִִֶֶֶַמּלהֹוציא

.ÂË ּבעלי אין עבֹודה, לחּוץ הֹוצאתֹו ׁשאין ּפי על ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָואף
מֹוציא  מּניחין מּומין לעיר, חּוץ אֹותֹו ּוכׁשּמֹוציאין אֹותֹו. ין ְִִִִִִִִֶַָ

ולא  ּבחזקה, ּבֹו מנּׁשבֹות הרּוחֹות ׁשאין ּבמקֹום ְְְְְְֵֶַָָָָֹאֹותֹו
"וׂשמֹו", ׁשּנאמר: - ׁשם יפּזרּנּו ולא אֹותֹו; ּגֹורפין ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹהּזרמים

ּבֹו. להנֹות ואסּור ּבנחת. ְְִֵֶֶַַַָָׁשּיּניחּנּו

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ד' ה' יום

ג  ¤¤ּפרק
ׁשּבהיכל ‡. הּזהב מזּבח על הּקטרת להקטיר עׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמצות

"והקטיר  ׁשּנאמר: הערּבים, ּובין ּבּבקר יֹום, ּבכל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּפעמים
ּבין  יקטירֹו - ּבּבקר הקטירֹו לא סּמים". קטרת אהרן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹעליו

מחּנכין ואין מזידין; היּו אפּלּו מזּבח [חונכים]הערּבים, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָ
הערּבים. ּבין ׁשל ּבקטרת אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּזהב

דינרין,·. מאה מׁשקל יֹום? ּבכל מּמּנה מקטירין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכּמה
הערּבים  ּבין וחמּׁשים ּבּבקר ׁשּנעקר,חמּׁשים מזּבח . ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּבמקֹומֹו קטרת קיים]מקטירין שהיה ׁשּפקעה [- ּוקטרת . ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹֹ
קרטין[קפצה] אפּלּו הּמזּבח, ּגּבי שלמות]מעל [חתיכות ְֲִִִֵֵֵַַַַָָ

אֹותם. מחזירין אין - ֲִִֵֶַָָׁשּבּה
ּכל ‚. ּפֹורׁשין - יֹום ּבכל ּבהיכל הּקטרת ׁשּמקטירין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבעת

אדם, ׁשם יהיה לא ולּמזּבח; האּולם ּומּבין ההיכל מן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹהעם
ּבדם  ׁשּיּכנס ּבׁשעה וכן הּקטרת. ׁשהקטיר זה ׁשּיצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד
האּולם  מּבין הּכל ּפֹורׁשין ּבפנים, הּנעׂשֹות ְְֲִִִִֵַַַַָָָֹחּטאֹות

ׁשּיצא  עד ּבאהל ולּמזּבח יהיה לא אדם "וכל ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
אב ּבנין - וגֹו'" ּבּקדׁש לכּפר ּבבֹואֹו מלמד]מֹועד לכל [- ְְְְְִֵֵֶַַַָָֹ

אדם. ׁשם יהיה ׁשּלא ׁשּבּקדׁש, ְִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכּפרה
ּבדּׁשּון „. ׁשּזכה מי  י ֹום? ּבכל הּקטרת הקטרת סדר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכיצד

זהב  וׁשל ׁשמֹו, היה ּו'טני' קדׁש, ּוכלי נכנס הּפנימי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּמזּבח
וחֹופן  לפניו, ּבארץ הּטני מּניח וחצי; קּבים ּומחזיק ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהיה,
הּטני, לתֹו ונֹותן הּמזּבח ׁשּבתֹו והּפחם האפר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבידיו

ביד]ּובאחרֹונה לאסוף ניתן שלא מה [מטאטא]מכּבד[- ְֲֵַַָָ
ויֹוצא. ּבהיכל ׁשם ּומּניחֹו לתֹוכֹו, הּׁשאר ְְְִֵֵֶַַַָָָאת

וכּסּוי ‰. ּגדּוׁש, קטרת מלא ּכלי נֹוטל ּבּקטרת ׁשּזכה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּומי
אחר, ּכלי ּבתֹו הּבז ונֹותן ׁשמֹו; היה 'ּו'בז לֹו, ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָהיה
הּכף  ואֹוחז קטן, ּבבגד הּכף את ּומכּסה ׁשמֹו, היה ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָו'כף'

ּבידֹו אׁש ׁשל ּבמחּתה אחר, ועּמֹו ונכנס, וכיצד ּבידֹו . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ועֹולה  ּכסף, ׁשל מחּתה לֹוקח ּבּמחּתה ׁשּזכה זה ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחֹותה?
מן  ונֹוטל ;והיל היל הּגחלים ּומפּנה הּמזּבח, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלראׁש

ּומערן ויֹורד ׁשנּיה, ּבמערכה ׁשּנתאּכלּו [שופכן]הּגחלים ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
אֹו קב ּכמֹו הּגחלים מן נתּפּזרּו אם זהב. ׁשל מחּתה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָלתֹו

הּפסכּתר עליהן ּכֹופה ּובׁשּבת, לאּמה; מכּבדן [כלי ּפחֹות, ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
וחֹותה.גדול] חֹוזר קב, על יתר נתּפּזר ואם .ְְְִִֵֵֵֶַַַָ

.Â על אֹותֹו ּכֹופין מׁשּמׁש: הּפסכּתר היה דברים ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹׁשלׁשה
ּבׁשּבת הּׁשרץ ועל הטומאה]הּגחלים ּבֹו[מפני ּומֹורידין , ְְִִִֶֶֶַַַַָָ

הּמזּבח. מעל הּדׁשן ְִֵֵֶֶֶַַַַאת
.Ê הּטני ונֹוטל הּפנימי, הּמזּבח ׁשּדּׁשן זה לפניהן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַּומקּדים

ויֹוצא  ּומׁשּתחוה הּמזּבח, ּדּׁשּון הּמחּתה ׁשּבֹו ׁשּבידֹו וזה . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּומרּדדן הּפנימי, הּמזּבח ּגּבי על הּגחלים את [פורשן צֹובר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

הּכף שטוח] ׁשּבידֹו וזה ויֹוצא. ּומׁשּתחוה הּמחּתה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבׁשּולי
ורֹואה  לקרֹובֹו, אֹו לאהּובֹו ונֹותנֹו הּכף, מּתֹו הּבז ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָנֹוטל
נֹותן  קרֹובֹו אֹו אהּובֹו ּבּכף; מעט הּקטרת מן נתּפּזר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹאם
ּומׁשּתחוה  ,ׁשּבּבז הּקטרת עם ׁשּנתּפּזר זה חפניו לתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלֹו

ְֵויֹוצא.
.Áתתחיל ׁשּלא 'הּזהר הּמקטיר: לזה [לשפוך]ואֹומרין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

אליך]מּלפני ּומׁשלי[בצמוד ּומתחיל תּכוה'; ׁשּלא , ְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
ׁשּמרּקד ּכמי ּבנחת האׁש על עד [מנפה]הּקטרת סלת, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ

האׁש. ּכל על ְִֵֶֶַַָָׁשּתתרּדה
.Ë:לֹו אֹומר ׁשהממּנה עד מקטיר, הּמקטיר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֻואין

ּכהן 'הקטר' 'איׁשי הממּנה: לֹו אֹומר הּוא, ּגדֹול ּכהן ואם ! ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹֻ
ויקטיר  העם, ּכל יפרׁשּו לֹו, ׁשאֹומר ואחר הקטר'! ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּגדֹול,

ויצא. ויׁשּתחוה ְְְְֲִִֵֵֶַַַהּמקטיר,
.È- הערּבים ּובין ּבּבקר הּנרֹות והטבת הּמנֹורה ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּדּׁשּון

והדלקת  ּובניו"; אהרן אתֹו יער" ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְֱֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹמצות
ׁשּקבּוע  ּכקרּבנֹות הּטמאה, ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּנרֹות

ּתמיד". נר "להעלת ׁשּנאמר: - זמן ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹלהן
.‡È ׁשמן לג חצי נר? לכל נֹותן הּוא ׁשמן ׁשּנאמר:וכּמה , ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

עד  מערב ּדֹולק ׁשּיהיה ּכּמּדה לֹו ּתן - ּבקר" עד ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ"מערב
נרֹותיה  ׁשבעה ּבהדלקת אּלא הּמנֹורה מחּנכין ואין ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבקר.

הערּבים  .ּבין ְִֵַַָ
.·È מסיר - ׁשּכבה נר ּכל הּמנֹורה? ּדּׁשּון הּוא ְִִֵֵֶַַָָָָמה

אחרת  ּפתילה ּבֹו ונֹותן ּומקּנחֹו, ׁשּבּנר, הּׁשמן וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּפתילה
לג  חצי והּוא ּבמּדה, אחר מׁשליכֹווׁשמן ׁשהסיר, וזה ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּפנימי  הּמזּבח ּדּׁשּון עם הּמזּבח, אצל הּדׁשן ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַּבמקֹום
הטבתן. היא הּנרֹות והדלקת ׁשּכבה. נר ּומדליק ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוהחיצֹון;

מתּקנֹו. ּכבה, ׁשּלא ׁשּמצאֹו ְְְְֵֶֶַָָָֹונר
.‚Èמערבי האמצעי]נר אֹותֹו[- מדליקין אין - ׁשּכבה ְֲִִִֵֵֶַַָָָ

ּכל  - הּנרֹות ׁשאר אבל החיצֹון. מּמזּבח אּלא ּדּׁשּונֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאחר
חברֹו. מּנר מדליקֹו מהן, ׁשּכבה ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָנר
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.„È,ׁשּמדליקּה עד הּפתילה מֹוׁש מדליקֹו? ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכיצד
קבּועים ׁשהּנרֹות לפי ואינֹו[מחוברים]ּומחזירּה; ּבּמנֹורה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

אחר ּבנר להדליק חולין]יכֹול ּבּזיֹון.[של מּׁשּום , ְְְִִִֵֵַַָָ
.ÂË ּבׁשּבת ּבהן להדליק ׁשאסּור הּפתילֹות [מפני ּכל ְְְְִִֶֶַַַָָָָ

יפה] דולקות ּבּמנֹורה,שאינם ּבּמקּדׁש ּבהן להדליק אסּור ,ְְְְִִֶַַַָָָָ
עֹולה  ׁשלהבת ׁשּתהא - ּתמיד" נר "להעלת ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

ֵֵֶָמאליה.[דולקת]
.ÊË מטיב אּלא אחת, ּבפעם הּנרֹות ּכל מטיב היה ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלא

נכנס  ּכ ואחר אחרת, עבֹודה ועֹוׂשה ּומפסיק, נרֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחמּׁשה
הּׁשנים  אתּומטיב להרּגיׁש ּכדי ב]; התכונה ּכל [שתורגש ְְְְִִִֵֵֶַַַָ

ֲָָָהעזרה.
.ÊÈּכמֹו מהן אחד מּנר אֹותֹו מדליקין ׁשּכבה, נר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל

הּמנֹורה ׁשּבארנּו ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה ההטבה? סדר וכיצד . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
לקיתֹון  ּדֹומה היה, זהב וׁשל ׁשמֹו, ו'כּוז' ּבידֹו, ּוכלי ְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָנכנס,
ׁשּנׁשאר  הּׁשמן ואת ׁשּכבּו, הּפתילֹות את ּבֹו מדּׁשן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּגדֹול.
הּמנֹורה  לפני ׁשם הּכּוז ּומּניח נרֹות. חמּׁשה ּומטיב ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּבּנר,
ּכ ואחר ויֹוצא. ׁשּלפניה, מעלֹות מּׁשלׁש ׁשנּיה מעלה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעל
ּומׁשּתחוה  ּבידֹו, הּכּוז ונֹוטל הּנרֹות, ׁשני ּומטיב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָנכנס,

ְֵויֹוצא.
.ÁÈ[מנחת] ּבכל להקריבן עׂשה מצות - ּגדֹול כהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹחבּתי

הערּבים  ּבין ּומחצה ׁשחר ׁשל ּתמיד עם ּבּבקר מחצה ְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹיֹום,
את  ּדֹוחין ואפּיתן וליׁשתן הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעם

הּטמאה ואת או הּׁשּבת שיש, הסולת כל נטמאה [אם ְְֶַַַָָֻ
הכוהנים] כל זמן נטמאו לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ּככל ׁשּנאמר:, , ְְְֱֶֶֶַַַָָָָ

אם  ועֹוד, מּבערב. תאפה ולא נאה, ׁשּתהיה - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻ"ּתפיני"
ׁשהּמרחׁשת ּבלינה, ּתּפסל - מּבערב מחבת]ּתאפה [מין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

היא הּקדׁש בהן]מּכלי הלן את שפוסלין ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו , ְְְִִֵֵֶֶַַֹ
.ËÈוהרקדתן סלּתן הניפוי]טחינת ּבחּוץ[- [-מחוץ - ְְְְִַַַָָָָָ

הּׁשּבת.לעזרה] את ּדֹוחין ואינן ,ְִֵֶַַָָ
.Î ּבׁשחרית מחצה ׁשהקריב נֹולד ּכהן אֹו נטמא אֹו ּומת , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

עּׂשרֹון  חצי יביא לא - ּתחּתיו אחר ּכהן ּומּנּו מּום, ְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹלֹו
עּׂשרֹון  מביא אּלא ראׁשֹון; ׁשל עּׂשרֹון חצי ולא ְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֹמּביתֹו,

אבד. ּומחצה מחצה, ּומקריב וחֹוצהּו, ְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָָׁשלם,
.‡Îהנ"ל]נמצאּו חציין [במקרה ּוׁשני קרבין, חציין ׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵָָ

עד  אֹותן מּניחין - האֹובדין החציין ׁשני ואּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָאֹובדין.
צּורתן שיתקלקלו]ׁשּתעבר וכן [- הּׂשרפה; לבית ויֹוצאין , ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ

ׂשֹורפין  והיכן הערּבים. ּבין ׁשל החצי נטמא אֹו אבד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאם
ּבעזרה. ֲָָָָאֹותן?

.·Î,העּׂשרֹון חצי ׁשהקריב אחר ּבׁשחרית ּגדֹול ּכהן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמת
ׁשלם  עּׂשרֹון הּיֹורׁשין מביאין - ּתחּתיו אחר ּכהן מּנּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹולא

קרבה.( היתה ּוׁשלמה חבּתין; אֹותּה ועֹוׂשין ּכּפרתֹו), ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָעבּור
אחר  ּכהן מּנּו ולא ּבּבקר, ׁשּיקריבֹו קדם ּגדֹול ּכהן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹמת
ׁשלם  ועּׂשרֹון ּבּבקר, ׁשלם עּׂשרֹון אֹותּה מקריבין - ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּתחּתיו
ּפי  על אף ּולבֹונתּה ׁשמנּה ּכֹופלין ואין הערּבים. ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּבין
ׁשמן, לּגין ׁשלׁשת להם מפריׁשין אּלא הּסלת, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּנכּפלה
לעּׂשרֹון  לבֹונה קמץ וחצי ׁשמן ּומחצה לג לבֹונה, ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹוקמץ

ׁשל  לעּׂשרֹון לבֹונה קמץ וחצי ׁשמן ּומחצה ולג ּבקר, ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשל
הערּבים. ְִֵַַָּבין

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ה' ו' יום

ד  ¤¤ּפרק
ּבפיס‡. יֹום, ּבכל ׁשעֹוׂשין האּלּו העבֹודֹות היּו[גורל]ּכל ְְֲִִֵֶַָָָָָ

אבֹות  בּתי ּכהני ּכל עֹוׂשין? היּו וכיצד אֹותן. ְֲִִֵֵֵַָָָָָֹעֹוׂשין
ׁשּיעלה [המשמרת] אחר הּגזית ללׁשּכת נכנסין יֹום ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשל

ׁשעל  והממּנה כהּנה, ּבבגדי מלּבׁשין והן הּׁשחר, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻֻעּמּוד
ּבהּקפה עֹומדין והן עּמהן, והממּנה [במעגל]הּפיסֹות . ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ

והּוא  ּומחזירּה, מהן אחד ׁשל ראׁשֹו מעל מצנפת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹנֹוטל
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּומפיסין מּמּנּו. למנֹות ׁשּמתחילין ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָהאיׁש

.·- הּכהנים ּוׁשאר ׁשעֹובדין, אנׁשים לעבֹודה ְְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָֹויֹוצאין
לחּזנין אֹותן ּבגדי [שמשים]מֹוסרין את אֹותם ּומפׁשיטין , ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

מּניחין היּו ולא הּמכנסים [משאירים]הּקדׁש, אּלא עליהן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
את  ּופֹוׁשטין וחֹוזרין חל; ּבגדי ׁשּלֹובׁשין עד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַֹּבלבד,
לחּלֹונֹות  הּכלים את החּזנין ּומחזירין הּקדׁש, ׁשל ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּמכנסים

הבגדים] .[תאי
מנין ‚. על ּומסּכימין ּבהּקף, עֹומדין מפיסין? ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָּכיצד

והממּנה  עליו, ׁשּיסּכימּו מנין ּכל אֹו אלף אֹו מאה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּמֹונין,
אֹו אחת אצּבעֹותיהן מֹוציאין והן 'הצּביעּו'! להן: ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאֹומר

ׁשלׁש לֹו מֹונין ׁשלׁש, הֹוציא ואם מֹוציאין ׁשּתים; ואין . ְְְִִִִִִֵַָָֹֹ
ונֹוח [א] קצר, ׁשהּגּודל הרּמאים, מּפני ּבּמקּדׁש, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּגּודל

ולכּפֹותֹו הגורל]להֹוציאֹו ויטה אין [- ּגּודל, והּמֹוציא ; ְְְְִִִֵַָ
הּידּוע  האיׁש מן למנֹות הממּנה ּומתחיל לֹו. אֹותֹו ְְְִִִִִֶַַַַָָֻמֹונין
וחֹוזר  אצּבעֹותיהן, על ּומֹונה ּתחּלה; מצנפּתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשהסיר
ׁשּׁשלם  והאיׁש עליו. ׁשהסּכימּו הּמנין ׁשּיׁשלים עד ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָחלילה,

לעבֹודה. ראׁשֹון ּבּפיס ׁשּיצא הּוא אצּבעֹו, אצל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמנין
האצּבעֹות „. על עליו ׁשהסּכימּו הּמנין מֹונין ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָולּמה

ׁשאסּור  לפי עצמן? האנׁשים על מֹונה היה ולא ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהֹוציאּו,
אחר  ּדבר ידי על אּלא יׂשראל את ׁשּנאמר:למנֹות , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבּטלאים". ְְְִִֵַַָ"וּיפקדם
ּבׁשחרית ‰. יֹום ּבכל מפיסין היּו ּפיסֹות הּפיס ארּבעה : ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָ

ׁשּזכה  מי וזכה הפיסּו, הּמזּבח; את ּתֹורם מי - ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון
גזרי  ׁשני מעלה והּוא הּמערכה, את מסּדר והּוא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלתרם.
הּמזּבח  מן אׁש מלאה מחּתה מכניס והּוא לּמזּבח, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָעצים

קטרת. עליה להקטיר הּזהב למזּבח ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהחיצֹון
.Â.עמידתן סדר על עׂשר ׁשלׁשה ּבֹו זֹוכין - הּׁשני ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּפיס

ּכדר ּומֹונה 'הצּביעּו'! להן: אֹומר הממּנה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻּכיצד?
ׁשל  ּתמיד ׁשֹוחט הּוא ראׁשֹון, ּבּפיס ׁשּיצא וזה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבארנּו.
ּדם  את מקּבל הּוא ּבצּדֹו, עֹומד ׁשהּוא והּׁשני ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַׁשחר;
הּמזּבח  מדּׁשן לּׁשני, הּסמּו והּׁשליׁשי זֹורקֹו; והּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּתמיד
את  מדּׁשן ׁשּבצּדֹו, והרביעי הּקטרת; מזּבח ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהּפנימי
הּתמיד  ראׁש מעלה והחמיׁשי, הּנרֹות; את ּומטיב ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּמנֹורה
והּׁשביעי, הּידים; ׁשּתי מעלה והּׁשּׁשי, לּכבׁש; ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָורגלֹו
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אברי [שפודין]הּצּנֹורֹות וכל הּמזּבח, לראׁש ועֹולין , ְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹ
- הּלילה ּכל נתאּכלּו ׁשּלא הּקרּבנֹות ואמּורי ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹהעֹולֹות
מחזיקין  הּצדדין אין אם הּמזּבח. לצדדי אֹותן ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָמחזירין

סֹודרין[מספיקים] הּסֹובב [מסדרים]- ּכנגד ּבּכבׁש אֹותם ְְִֵֶֶֶֶַַָ
המזבח] הּדׁשן[אמצע ּגֹורפין ּכ ואחר ּבּמגרפֹות [אפר]. ְְְִֵֶֶַַַַַָ

הּתּפּוח  ּגּבי על ערמה אֹותֹו ּומעלין הּמזּבח, צדדי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָמּכל
האפר] ּכלי [ערמת והּוא ּבפסכּתר, הערמה מאֹותּה וגֹורפין ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

לת ׁשּמחזיק כור]ּגדֹול חצי של גדולה מידה ּומֹורידין [- ; ְִִִֶֶֶַָ
מּניחין  אּלא אֹותֹו, מֹורידין היּו לא ּוברגלים למּטה. ְְִִִִִֶַַָָָָָֹאֹותֹו
לּמזּבח. נֹואי ׁשהּוא מּפני הּמזּבח, ּבאמצע ּגבֹוהה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהערמה

.„Èׁשהֹורידּו הּדׁשן מן ממּלא - הּכהנים מן ׁשרצה מי ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכל
להֹוצאת  ואין הּדׁשן; לׁשפ לעיר חּוץ ּומֹוציא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָלמּטה,

ּפיס  לחּוץ ּכהן הּדׁשן נתעּצל לא ּומעֹולם הרֹוצה. ּכל אּלא , ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּדׁשן. את ְִִֶֶֶַמּלהֹוציא

.ÂË ּבעלי אין עבֹודה, לחּוץ הֹוצאתֹו ׁשאין ּפי על ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָואף
מֹוציא  מּניחין מּומין לעיר, חּוץ אֹותֹו ּוכׁשּמֹוציאין אֹותֹו. ין ְִִִִִִִִֶַָ

ולא  ּבחזקה, ּבֹו מנּׁשבֹות הרּוחֹות ׁשאין ּבמקֹום ְְְְְְֵֶַָָָָֹאֹותֹו
"וׂשמֹו", ׁשּנאמר: - ׁשם יפּזרּנּו ולא אֹותֹו; ּגֹורפין ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹהּזרמים

ּבֹו. להנֹות ואסּור ּבנחת. ְְִֵֶֶַַַָָׁשּיּניחּנּו

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ד' ה' יום

ג  ¤¤ּפרק
ׁשּבהיכל ‡. הּזהב מזּבח על הּקטרת להקטיר עׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמצות

"והקטיר  ׁשּנאמר: הערּבים, ּובין ּבּבקר יֹום, ּבכל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּפעמים
ּבין  יקטירֹו - ּבּבקר הקטירֹו לא סּמים". קטרת אהרן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹעליו

מחּנכין ואין מזידין; היּו אפּלּו מזּבח [חונכים]הערּבים, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָ
הערּבים. ּבין ׁשל ּבקטרת אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּזהב

דינרין,·. מאה מׁשקל יֹום? ּבכל מּמּנה מקטירין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכּמה
הערּבים  ּבין וחמּׁשים ּבּבקר ׁשּנעקר,חמּׁשים מזּבח . ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּבמקֹומֹו קטרת קיים]מקטירין שהיה ׁשּפקעה [- ּוקטרת . ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹֹ
קרטין[קפצה] אפּלּו הּמזּבח, ּגּבי שלמות]מעל [חתיכות ְֲִִִֵֵֵַַַַָָ

אֹותם. מחזירין אין - ֲִִֵֶַָָׁשּבּה
ּכל ‚. ּפֹורׁשין - יֹום ּבכל ּבהיכל הּקטרת ׁשּמקטירין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבעת

אדם, ׁשם יהיה לא ולּמזּבח; האּולם ּומּבין ההיכל מן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹהעם
ּבדם  ׁשּיּכנס ּבׁשעה וכן הּקטרת. ׁשהקטיר זה ׁשּיצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד
האּולם  מּבין הּכל ּפֹורׁשין ּבפנים, הּנעׂשֹות ְְֲִִִִֵַַַַָָָֹחּטאֹות

ׁשּיצא  עד ּבאהל ולּמזּבח יהיה לא אדם "וכל ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
אב ּבנין - וגֹו'" ּבּקדׁש לכּפר ּבבֹואֹו מלמד]מֹועד לכל [- ְְְְְִֵֵֶַַַָָֹ

אדם. ׁשם יהיה ׁשּלא ׁשּבּקדׁש, ְִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכּפרה
ּבדּׁשּון „. ׁשּזכה מי  י ֹום? ּבכל הּקטרת הקטרת סדר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכיצד

זהב  וׁשל ׁשמֹו, היה ּו'טני' קדׁש, ּוכלי נכנס הּפנימי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּמזּבח
וחֹופן  לפניו, ּבארץ הּטני מּניח וחצי; קּבים ּומחזיק ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהיה,
הּטני, לתֹו ונֹותן הּמזּבח ׁשּבתֹו והּפחם האפר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבידיו

ביד]ּובאחרֹונה לאסוף ניתן שלא מה [מטאטא]מכּבד[- ְֲֵַַָָ
ויֹוצא. ּבהיכל ׁשם ּומּניחֹו לתֹוכֹו, הּׁשאר ְְְִֵֵֶַַַָָָאת

וכּסּוי ‰. ּגדּוׁש, קטרת מלא ּכלי נֹוטל ּבּקטרת ׁשּזכה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּומי
אחר, ּכלי ּבתֹו הּבז ונֹותן ׁשמֹו; היה 'ּו'בז לֹו, ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָהיה
הּכף  ואֹוחז קטן, ּבבגד הּכף את ּומכּסה ׁשמֹו, היה ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָו'כף'

ּבידֹו אׁש ׁשל ּבמחּתה אחר, ועּמֹו ונכנס, וכיצד ּבידֹו . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ועֹולה  ּכסף, ׁשל מחּתה לֹוקח ּבּמחּתה ׁשּזכה זה ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחֹותה?
מן  ונֹוטל ;והיל היל הּגחלים ּומפּנה הּמזּבח, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלראׁש

ּומערן ויֹורד ׁשנּיה, ּבמערכה ׁשּנתאּכלּו [שופכן]הּגחלים ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
אֹו קב ּכמֹו הּגחלים מן נתּפּזרּו אם זהב. ׁשל מחּתה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָלתֹו

הּפסכּתר עליהן ּכֹופה ּובׁשּבת, לאּמה; מכּבדן [כלי ּפחֹות, ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
וחֹותה.גדול] חֹוזר קב, על יתר נתּפּזר ואם .ְְְִִֵֵֵֶַַַָ

.Â על אֹותֹו ּכֹופין מׁשּמׁש: הּפסכּתר היה דברים ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹׁשלׁשה
ּבׁשּבת הּׁשרץ ועל הטומאה]הּגחלים ּבֹו[מפני ּומֹורידין , ְְִִִֶֶֶַַַַָָ

הּמזּבח. מעל הּדׁשן ְִֵֵֶֶֶַַַַאת
.Ê הּטני ונֹוטל הּפנימי, הּמזּבח ׁשּדּׁשן זה לפניהן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַּומקּדים

ויֹוצא  ּומׁשּתחוה הּמזּבח, ּדּׁשּון הּמחּתה ׁשּבֹו ׁשּבידֹו וזה . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּומרּדדן הּפנימי, הּמזּבח ּגּבי על הּגחלים את [פורשן צֹובר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

הּכף שטוח] ׁשּבידֹו וזה ויֹוצא. ּומׁשּתחוה הּמחּתה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבׁשּולי
ורֹואה  לקרֹובֹו, אֹו לאהּובֹו ונֹותנֹו הּכף, מּתֹו הּבז ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָנֹוטל
נֹותן  קרֹובֹו אֹו אהּובֹו ּבּכף; מעט הּקטרת מן נתּפּזר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹאם
ּומׁשּתחוה  ,ׁשּבּבז הּקטרת עם ׁשּנתּפּזר זה חפניו לתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלֹו

ְֵויֹוצא.
.Áתתחיל ׁשּלא 'הּזהר הּמקטיר: לזה [לשפוך]ואֹומרין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

אליך]מּלפני ּומׁשלי[בצמוד ּומתחיל תּכוה'; ׁשּלא , ְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
ׁשּמרּקד ּכמי ּבנחת האׁש על עד [מנפה]הּקטרת סלת, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ

האׁש. ּכל על ְִֵֶֶַַָָׁשּתתרּדה
.Ë:לֹו אֹומר ׁשהממּנה עד מקטיר, הּמקטיר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֻואין

ּכהן 'הקטר' 'איׁשי הממּנה: לֹו אֹומר הּוא, ּגדֹול ּכהן ואם ! ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹֻ
ויקטיר  העם, ּכל יפרׁשּו לֹו, ׁשאֹומר ואחר הקטר'! ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּגדֹול,

ויצא. ויׁשּתחוה ְְְְֲִִֵֵֶַַַהּמקטיר,
.È- הערּבים ּובין ּבּבקר הּנרֹות והטבת הּמנֹורה ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּדּׁשּון

והדלקת  ּובניו"; אהרן אתֹו יער" ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְֱֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹמצות
ׁשּקבּוע  ּכקרּבנֹות הּטמאה, ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּנרֹות

ּתמיד". נר "להעלת ׁשּנאמר: - זמן ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹלהן
.‡È ׁשמן לג חצי נר? לכל נֹותן הּוא ׁשמן ׁשּנאמר:וכּמה , ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

עד  מערב ּדֹולק ׁשּיהיה ּכּמּדה לֹו ּתן - ּבקר" עד ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ"מערב
נרֹותיה  ׁשבעה ּבהדלקת אּלא הּמנֹורה מחּנכין ואין ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבקר.

הערּבים  .ּבין ְִֵַַָ
.·È מסיר - ׁשּכבה נר ּכל הּמנֹורה? ּדּׁשּון הּוא ְִִֵֵֶַַָָָָמה

אחרת  ּפתילה ּבֹו ונֹותן ּומקּנחֹו, ׁשּבּנר, הּׁשמן וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּפתילה
לג  חצי והּוא ּבמּדה, אחר מׁשליכֹווׁשמן ׁשהסיר, וזה ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּפנימי  הּמזּבח ּדּׁשּון עם הּמזּבח, אצל הּדׁשן ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַּבמקֹום
הטבתן. היא הּנרֹות והדלקת ׁשּכבה. נר ּומדליק ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוהחיצֹון;

מתּקנֹו. ּכבה, ׁשּלא ׁשּמצאֹו ְְְְֵֶֶַָָָֹונר
.‚Èמערבי האמצעי]נר אֹותֹו[- מדליקין אין - ׁשּכבה ְֲִִִֵֵֶַַָָָ

ּכל  - הּנרֹות ׁשאר אבל החיצֹון. מּמזּבח אּלא ּדּׁשּונֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאחר
חברֹו. מּנר מדליקֹו מהן, ׁשּכבה ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָנר
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.„È,ׁשּמדליקּה עד הּפתילה מֹוׁש מדליקֹו? ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכיצד
קבּועים ׁשהּנרֹות לפי ואינֹו[מחוברים]ּומחזירּה; ּבּמנֹורה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

אחר ּבנר להדליק חולין]יכֹול ּבּזיֹון.[של מּׁשּום , ְְְִִִֵֵַַָָ
.ÂË ּבׁשּבת ּבהן להדליק ׁשאסּור הּפתילֹות [מפני ּכל ְְְְִִֶֶַַַָָָָ

יפה] דולקות ּבּמנֹורה,שאינם ּבּמקּדׁש ּבהן להדליק אסּור ,ְְְְִִֶַַַָָָָ
עֹולה  ׁשלהבת ׁשּתהא - ּתמיד" נר "להעלת ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

ֵֵֶָמאליה.[דולקת]
.ÊË מטיב אּלא אחת, ּבפעם הּנרֹות ּכל מטיב היה ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלא

נכנס  ּכ ואחר אחרת, עבֹודה ועֹוׂשה ּומפסיק, נרֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחמּׁשה
הּׁשנים  אתּומטיב להרּגיׁש ּכדי ב]; התכונה ּכל [שתורגש ְְְְִִִֵֵֶַַַָ

ֲָָָהעזרה.
.ÊÈּכמֹו מהן אחד מּנר אֹותֹו מדליקין ׁשּכבה, נר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל

הּמנֹורה ׁשּבארנּו ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה ההטבה? סדר וכיצד . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
לקיתֹון  ּדֹומה היה, זהב וׁשל ׁשמֹו, ו'כּוז' ּבידֹו, ּוכלי ְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָנכנס,
ׁשּנׁשאר  הּׁשמן ואת ׁשּכבּו, הּפתילֹות את ּבֹו מדּׁשן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּגדֹול.
הּמנֹורה  לפני ׁשם הּכּוז ּומּניח נרֹות. חמּׁשה ּומטיב ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּבּנר,
ּכ ואחר ויֹוצא. ׁשּלפניה, מעלֹות מּׁשלׁש ׁשנּיה מעלה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעל
ּומׁשּתחוה  ּבידֹו, הּכּוז ונֹוטל הּנרֹות, ׁשני ּומטיב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָנכנס,

ְֵויֹוצא.
.ÁÈ[מנחת] ּבכל להקריבן עׂשה מצות - ּגדֹול כהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹחבּתי

הערּבים  ּבין ּומחצה ׁשחר ׁשל ּתמיד עם ּבּבקר מחצה ְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹיֹום,
את  ּדֹוחין ואפּיתן וליׁשתן הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעם

הּטמאה ואת או הּׁשּבת שיש, הסולת כל נטמאה [אם ְְֶַַַָָֻ
הכוהנים] כל זמן נטמאו לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ּככל ׁשּנאמר:, , ְְְֱֶֶֶַַַָָָָ

אם  ועֹוד, מּבערב. תאפה ולא נאה, ׁשּתהיה - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻ"ּתפיני"
ׁשהּמרחׁשת ּבלינה, ּתּפסל - מּבערב מחבת]ּתאפה [מין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

היא הּקדׁש בהן]מּכלי הלן את שפוסלין ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו , ְְְִִֵֵֶֶַַֹ
.ËÈוהרקדתן סלּתן הניפוי]טחינת ּבחּוץ[- [-מחוץ - ְְְְִַַַָָָָָ

הּׁשּבת.לעזרה] את ּדֹוחין ואינן ,ְִֵֶַַָָ
.Î ּבׁשחרית מחצה ׁשהקריב נֹולד ּכהן אֹו נטמא אֹו ּומת , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

עּׂשרֹון  חצי יביא לא - ּתחּתיו אחר ּכהן ּומּנּו מּום, ְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹלֹו
עּׂשרֹון  מביא אּלא ראׁשֹון; ׁשל עּׂשרֹון חצי ולא ְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֹמּביתֹו,

אבד. ּומחצה מחצה, ּומקריב וחֹוצהּו, ְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָָׁשלם,
.‡Îהנ"ל]נמצאּו חציין [במקרה ּוׁשני קרבין, חציין ׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵָָ

עד  אֹותן מּניחין - האֹובדין החציין ׁשני ואּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָאֹובדין.
צּורתן שיתקלקלו]ׁשּתעבר וכן [- הּׂשרפה; לבית ויֹוצאין , ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ

ׂשֹורפין  והיכן הערּבים. ּבין ׁשל החצי נטמא אֹו אבד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאם
ּבעזרה. ֲָָָָאֹותן?

.·Î,העּׂשרֹון חצי ׁשהקריב אחר ּבׁשחרית ּגדֹול ּכהן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמת
ׁשלם  עּׂשרֹון הּיֹורׁשין מביאין - ּתחּתיו אחר ּכהן מּנּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹולא

קרבה.( היתה ּוׁשלמה חבּתין; אֹותּה ועֹוׂשין ּכּפרתֹו), ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָעבּור
אחר  ּכהן מּנּו ולא ּבּבקר, ׁשּיקריבֹו קדם ּגדֹול ּכהן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹמת
ׁשלם  ועּׂשרֹון ּבּבקר, ׁשלם עּׂשרֹון אֹותּה מקריבין - ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּתחּתיו
ּפי  על אף ּולבֹונתּה ׁשמנּה ּכֹופלין ואין הערּבים. ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּבין
ׁשמן, לּגין ׁשלׁשת להם מפריׁשין אּלא הּסלת, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּנכּפלה
לעּׂשרֹון  לבֹונה קמץ וחצי ׁשמן ּומחצה לג לבֹונה, ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹוקמץ

ׁשל  לעּׂשרֹון לבֹונה קמץ וחצי ׁשמן ּומחצה ולג ּבקר, ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשל
הערּבים. ְִֵַַָּבין

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ה' ו' יום

ד  ¤¤ּפרק
ּבפיס‡. יֹום, ּבכל ׁשעֹוׂשין האּלּו העבֹודֹות היּו[גורל]ּכל ְְֲִִֵֶַָָָָָ

אבֹות  בּתי ּכהני ּכל עֹוׂשין? היּו וכיצד אֹותן. ְֲִִֵֵֵַָָָָָֹעֹוׂשין
ׁשּיעלה [המשמרת] אחר הּגזית ללׁשּכת נכנסין יֹום ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשל

ׁשעל  והממּנה כהּנה, ּבבגדי מלּבׁשין והן הּׁשחר, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻֻעּמּוד
ּבהּקפה עֹומדין והן עּמהן, והממּנה [במעגל]הּפיסֹות . ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ

והּוא  ּומחזירּה, מהן אחד ׁשל ראׁשֹו מעל מצנפת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹנֹוטל
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּומפיסין מּמּנּו. למנֹות ׁשּמתחילין ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָהאיׁש

.·- הּכהנים ּוׁשאר ׁשעֹובדין, אנׁשים לעבֹודה ְְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָֹויֹוצאין
לחּזנין אֹותן ּבגדי [שמשים]מֹוסרין את אֹותם ּומפׁשיטין , ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

מּניחין היּו ולא הּמכנסים [משאירים]הּקדׁש, אּלא עליהן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
את  ּופֹוׁשטין וחֹוזרין חל; ּבגדי ׁשּלֹובׁשין עד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַֹּבלבד,
לחּלֹונֹות  הּכלים את החּזנין ּומחזירין הּקדׁש, ׁשל ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּמכנסים

הבגדים] .[תאי
מנין ‚. על ּומסּכימין ּבהּקף, עֹומדין מפיסין? ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָּכיצד

והממּנה  עליו, ׁשּיסּכימּו מנין ּכל אֹו אלף אֹו מאה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּמֹונין,
אֹו אחת אצּבעֹותיהן מֹוציאין והן 'הצּביעּו'! להן: ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאֹומר

ׁשלׁש לֹו מֹונין ׁשלׁש, הֹוציא ואם מֹוציאין ׁשּתים; ואין . ְְְִִִִִִֵַָָֹֹ
ונֹוח [א] קצר, ׁשהּגּודל הרּמאים, מּפני ּבּמקּדׁש, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּגּודל

ולכּפֹותֹו הגורל]להֹוציאֹו ויטה אין [- ּגּודל, והּמֹוציא ; ְְְְִִִֵַָ
הּידּוע  האיׁש מן למנֹות הממּנה ּומתחיל לֹו. אֹותֹו ְְְִִִִִֶַַַַָָֻמֹונין
וחֹוזר  אצּבעֹותיהן, על ּומֹונה ּתחּלה; מצנפּתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשהסיר
ׁשּׁשלם  והאיׁש עליו. ׁשהסּכימּו הּמנין ׁשּיׁשלים עד ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָחלילה,

לעבֹודה. ראׁשֹון ּבּפיס ׁשּיצא הּוא אצּבעֹו, אצל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמנין
האצּבעֹות „. על עליו ׁשהסּכימּו הּמנין מֹונין ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָולּמה

ׁשאסּור  לפי עצמן? האנׁשים על מֹונה היה ולא ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהֹוציאּו,
אחר  ּדבר ידי על אּלא יׂשראל את ׁשּנאמר:למנֹות , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבּטלאים". ְְְִִֵַַָ"וּיפקדם
ּבׁשחרית ‰. יֹום ּבכל מפיסין היּו ּפיסֹות הּפיס ארּבעה : ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָ

ׁשּזכה  מי וזכה הפיסּו, הּמזּבח; את ּתֹורם מי - ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון
גזרי  ׁשני מעלה והּוא הּמערכה, את מסּדר והּוא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלתרם.
הּמזּבח  מן אׁש מלאה מחּתה מכניס והּוא לּמזּבח, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָעצים

קטרת. עליה להקטיר הּזהב למזּבח ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהחיצֹון
.Â.עמידתן סדר על עׂשר ׁשלׁשה ּבֹו זֹוכין - הּׁשני ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּפיס

ּכדר ּומֹונה 'הצּביעּו'! להן: אֹומר הממּנה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻּכיצד?
ׁשל  ּתמיד ׁשֹוחט הּוא ראׁשֹון, ּבּפיס ׁשּיצא וזה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבארנּו.
ּדם  את מקּבל הּוא ּבצּדֹו, עֹומד ׁשהּוא והּׁשני ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַׁשחר;
הּמזּבח  מדּׁשן לּׁשני, הּסמּו והּׁשליׁשי זֹורקֹו; והּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּתמיד
את  מדּׁשן ׁשּבצּדֹו, והרביעי הּקטרת; מזּבח ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהּפנימי
הּתמיד  ראׁש מעלה והחמיׁשי, הּנרֹות; את ּומטיב ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּמנֹורה
והּׁשביעי, הּידים; ׁשּתי מעלה והּׁשּׁשי, לּכבׁש; ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָורגלֹו
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העקץ זנב]מעלה החזה [י"א מעלה והּׁשמיני, והרגל; ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
והעׂשירי,[צוואר]והּגרה הּדפנֹות; ׁשּתי מעלה והּתׁשיעי, ; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּקרבים מעלה[מעיים]מעלה עׂשר, והאחד סלת [מנחת]; ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
עׂשר, והּׁשלׁשה החבּתין; מעלה עׂשר, והּׁשנים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהּנסכים;

נסכים. ׁשל הּיין ְֲִִֶֶַַַָמעלה
.Ê אב ּבית אנׁשי לכל הממּנה להם אֹומר - הּׁשליׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּפיס

ק  הקטיר ׁשּלא 'מי הּיֹום: אֹותֹו יבֹוא ׁשל מּימיו, טרת ְְִִִִֶֶֶַָָָֹֹ
זה  ּבפיס ׁשּיצא ּומי ויפיסּו; הממּנה, אצל יתקּבצּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻויפיס'!

קטרת  להקטיר ׁשּיזּכה הּוא .ראׁשֹון, ְְְְִִִֶֶֶַֹ
.Á מי לידע ּומפיסין ּכּלן, מתקּבצין - הרביעי ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָֻהּפיס

ׁשּזכה  מי וזכה הפיסּו, לּמזּבח; הּכבׁש מן אברים .מעלה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אּלא  אחר, ּפיס לֹו מפיסין אין - הערּבים ּבין ׁשל ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתמיד
ּבין  ּבּה יזּכה ׁשחרית, העבֹודֹות מן ּבעבֹודה ׁשּזכה ּכהן ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
ּבין  אחר ּפיס לּה מפיסין ׁשהן הּקטרת, מן חּוץ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהערּבים:
מאנׁשי  מעֹולם קטרת הקטיר ׁשּלא מי ּכל ויבֹוא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהערּבים;
ּכּלן  הקטירּו ּכבר ואם עליה. ויפיסּו אב, ּבית ְְְְִִִִֵֶָָָָָָֻאֹותֹו
וזה  ׁשליׁשי, ּבפיס ּבׁשחרית ּכּלן לּה מפיסין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָֻמימיהם,

הערּבים. ּבין מקטירּה ׁשחרית לּה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּזכה
.Ë,לבֹונה בזיכי ּוׁשני ּומּוספין ּתמידין ׁשם ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבׁשּבת,

ׁשל  אב ּבית אֹותֹו אנׁשי ּבּׁשחר מפיסין עֹובדין? הן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּכיצד
עֹולה  כבׂשי ּוׁשני ׁשחר ׁשל ּתמיד ּומקריבין הּיֹוצא, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמׁשמר
ׁשל  הּתמיד מעבֹודֹות ּבעבֹודה ׁשּזכה וכל מּוספין; ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל

מּוסף. כבׂשי ּבׁשני ּבּה זֹוכה הּוא האחר ׁשחר, והּמׁשמר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבין  ׁשל לתמיד אחרֹות ּפיסֹות מפיסין ּבׁשּבת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיּכנס

הּפנים  ּבלחם חֹולקין ואּלּו ואּלּו .הערּבים. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.È לבֹונה בזיכי ׁשני ׁשּיקטירּו עד הּלחם את אֹוכלין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואין

האׁש הּקרּבנֹות על ּכׁשאר מלח טעּונה והּלבֹונה ;. ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ
.‡È הּבזיכין ׁשני מקטירין הּמּוספין, קרּבן [של ואחר ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ

הּבזיכין.לבונה] ׁשני את מקריבין כהנים ּוׁשני ;ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹ
.·È מׁשמר הּׁשנה? ׁשּבתֹות ּבכל הּפנים לחם חֹולקין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד

הבא]הּנכנס נֹוטל [לשבוע הּיֹוצא ּומׁשמר חּלֹות, ׁשׁש נֹוטל ְְִִֵֵֵֵַַַָָ
מּוכנים  הם ׁשהרי ּבּצפֹון, ּביניהן חֹולקין הּנכנסין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשׁש;
טֹוב  יֹום ׁשּיהיה ּובזמן ּבּדרֹום. חֹולקין והּיֹוצאין ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָלעבֹודה,
- החג ׁשּבתֹו ּבׁשּבת וכן ּבׁשּבת, רגלים מּׁשלׁש אחד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשל

הּפנים ּבלחם ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל רק חֹולקין [ולא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
השבועי] חג המשמר ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום חל אם וכן .ְִִֵֶַָָ

יֹום  מערב ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין - ּבׁשּבת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבאחד
לעבֹודה. ׁשהקּדימּו מּפני הּפנים, ּבלחם ׁשּבת, ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָטֹוב
חֹולקין  - ׁשּבת ּבערב להיֹות האחרֹון טֹוב יֹום חל אם ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוכן
ׁשהיא  ׁשּבת ּבאֹותּה הּפנים, ּבלחם ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל
הּכהנים  ׁשּנתאחרּו מּפני ּתּקנה, זה ודבר החג. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמֹוצאי
מּבעלי  אחד נתאחר ואם הּפנים; לחם חּלּוק ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבׁשביל

אחר יּמצא ּבא, ולא שיחליפו]מׁשמר המשמרות .[משאר ְְִִֵֵַָָָֹ
.‚È ּכגֹון טֹוב, יֹום ּובין הּׁשּבת ּבין להפסיק אחד יֹום ְְְִֵֵֶַַַָָָחל

חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום יֹום [הסוכות]ׁשהיה אֹו ּבּׁשני ִִֵֶֶַַָָָ
עצרת ׁשל טֹוב יֹום אֹו ּבחמיׁשי, האחרֹון [שבועות]טֹוב ֲֲֲִִֶֶֶַַָ

קבּוע  ׁשּזמּנֹו מׁשמר - ּבחמיׁשי אֹו ּבּׁשני להיֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשחל

ׁשּתים; נֹוטל הּנכנס וזה חּלֹות, עׂשר נֹוטל ׁשּבת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבאֹותּה
אחד, יֹום אּלא לבּדם הם לעבֹודה להם נׁשאר לא ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהרי
ּבא  ואין ּומתעּצלין, ּבׁשּבת; אחד אֹו ׁשּבת ערב ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

מעט. אּלא ְֵֶֶַָמהם
.„È ׁשּזכה החּלֹות חצי מׁשמר מּכל נֹוטל לעֹולם ּגדֹול ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכהן
מזה]ּבהן  ושלש מזה שלש לאהרן [- "והיתה ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֶֶֶַַָָָֹ

ּגדֹול  ּכהן ואין לבניו; ּומחצה לאהרן, מחצה - ְְְְֱֱֲֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּולבניו"
ּפרס פרוסה]נֹוטל ּכבֹודֹו.[חלה זה ׁשאין , ְְֵֵֶֶָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ו' ש"ק יום

ה  ¤¤ּפרק
על ‡. ׁשּבת יֹום ּבכל הּפנים לחם לסּדר עׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָמצות

ּביֹום  הּׁשּבת "ּביֹום ׁשּנאמר: - ּבהיכל ה' לפני ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּׁשלחן
יערכּנּו". ְֶַַַַָהּׁשּבת

ּברּור·. חּלה ודבר ּכל חּלֹות, עׂשרה ׁשּתים ׁשהּוא ּבּתֹורה, ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ
עׂשרֹונים  ּבכל ׁשני חּלֹות ׁשׁש - סדרים ׁשני אֹותֹו ועֹורכין . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

קנים  ׁשלׁשה חּלֹות ׁשּתי ּכל ּובין חּלה; ּגּבי על חּלה ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹסדר,
ּבֹו מנּׁשבת הרּוח ׁשּתהיה ּכדי זהב, יתעפשו]ׁשל ;[ולא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

קׂשוֹות ּבׁשּתי מערכה ּכל ּכל [יתידות]וסֹומ ּבצד ונֹותנין . ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ
על  "ונתּת ׁשּנאמר: - לבֹונה קמץ ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמערכה,
נמצאּו .'ּבז' הּנקרא הּוא זה ּוכלי זּכה"; לבנה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּמערכת

וׁשּולים הּבזיכין. ּבׁשני לבֹונה קמצי שטוחה]ׁשני [תחתית ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֻ
הּׁשלחן. על ׁשּיּניחּום ּכדי לּבזיכין, ְְִִִֵֶַַַַָָָֻהיּו

מעּכבין ‚. הּבזיכין ּוׁשני זה, את זה מעּכבין הּסדרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשני
זה  את זה מעּכבין והּבזיכין והּסדרים זה, את ואין זה . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

מּיֹום [חונכים]מחּנכין ּבׁשּבת. הּפנים ּבלחם אּלא הּׁשלחן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
על  ׁשם ׁשהּוא הּלחם את מֹוציאין הּׁשּבת, ליֹום ְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשּבת
וזה  אחר. לחם ּומסּדרין ׁשעברה, מּׁשּבת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּׁשלחן
הּנכנסת  הּמׁשמרֹות, ׁשּתי ׁשחֹולקין הּוא - ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּמֹוציאין

אֹותֹו. ואֹוכלין ּגדֹול; ּכהן עם ְְְִִֵֵַָֹוהּיֹוצאת,
נכנסים,„. כהנים ארּבעה הּלחם? את מסּדרין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכיצד

וארּבעה  בזיכין; ׁשני ּבידם ּוׁשנים סדרים, ׁשני ּבידם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָׁשנים
לּטל  ּוׁשנים סדרים, ׁשני לּטל ׁשנים לפניהם, ׁשני מקּדימין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ

ּבּצפֹון  עֹומדין הּנכנסין הּׁשלחן. על ׁשם ׁשהיּו ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֻבזיכין
לּצפֹון. ּופניהם ּבּדרֹום עֹומדין והּיֹוצאין לּדרֹום, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּופניהם
ׁשל  טפחֹו לתֹו זה ׁשל וטפחֹו מּניחין, ואּלּו מֹוׁשכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַאּלּו

יחד]זה  ּתמיד"[- "לפני ׁשּנאמר: השולחן - יהיה [שלא ְֱִֶֶֶַַָָ
לחם] .בלא

אחר ‰. זהב ׁשלחן על ׁשהֹוציאּו הּלחם את ונתנּו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻיצאּו
מחּלקין  ּכ ואחר הּבזיכין, והקטירּו ּבאּולם; ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשהיה
החּלֹות  ּבׁשּבת, להיֹות הּכּפּורים יֹום חל ואם ְְְִִִִַַַַַַָָהחּלֹות.

לערב  .מתחּלקֹות ְְִֶֶַָ
.Â סאים וארּבע עׂשרים מביאין הּפנים? לחם מעׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד

וׁשפין למנחֹות, הראּויין ּובֹועטין [משפשפין]חּטים אֹותן ְְְֲִִִִִִָָָָ
ּבאחת  מהן ּומנּפין אֹותן, וטֹוחנין מנחֹות; חּטי ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבהן
מהן  ועֹוׂשין סלת, עּׂשרֹון ועׂשרים ארּבעה נפה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹעׂשרה
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מּצֹות חּלֹות עׂשרה חמץ]ׁשּתים אֹותן [שאינם נּפה לא . ְְִֵֵֶַַָָֹ
סאים  וארּבע מעׂשרים הֹוציאן ׁשּלא אֹו נפה, עׂשרה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבאחת
נאמרּו לא ּכׁשרֹות; מקֹום, מּכל סלת ונעׂשּו הֹואיל  -ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹ

למצוה. אּלא האּלּו ְְִִִֵֶַָָָהּׁשעּורין
.Ê ּכׁשאר ּבעזרה ּבפנים ואפּיתן ּבחּוץ, ועריכתן ְְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָָָָָָוליׁשתן

ׁשּתים.הּמנחֹות  ׁשּתים אֹותן ואֹופין אחת, אחת אֹותן ולׁשין . ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָ
.Áדפּוסין אחד [תבניות]ּוׁשלׁשה - להן היּו זהב ׁשל ְְִֶֶֶָָָָָָֹ

ּבֹו, אֹותּה ׁשאֹופין והּׁשני ּבצק, והּוא החּלה ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנֹותנין
ּכדי  הּתּנּור, מן אֹותּה ּכׁשרֹודין ּבֹו אֹותּה ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָוהּׁשליׁשי

ּתתקלקל .[תשבר]ׁשּלא ְְִֵֶַֹ
.Ë"ּפנים "לחם ׁשּנאמר: מרּבעת, מהן חּלה ׁשּיהיּוּכל , ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

ורחּבּה טפחים, עׂשרה מהן חּלה ּכל אר רּבים. ּפנים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלֹו
ורּומּה טפחים, -[גובהה]חמּׁשה והּׁשלחן אצּבעֹות; ׁשבע ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻ

אר נֹותן טפחים. ׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עׂשר ׁשנים ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹארּכֹו
ׁשני  יֹוצאת החּלה נמצאת - הּׁשלחן רחב על ְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֻהחּלה
מּכאן  הּיֹוצא את וכֹופל מּכאן; טפחים ּוׁשני מּכאן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָטפחים
מּניח  וכן ּבאמצע. רוח הּקצוֹות ׁשני ּבין ויּׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּכאן,
ּבצּדּה עֹוׂשה וכן חּלֹות. ׁשׁש ׁשעֹור עד חּלה, ּגּבי על ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָחּלה

חּלֹות. ׁשׁש ׁשנּיה, ְֲִֵַַָָָמערכה
.È טֹוב יֹום את ולא ׁשּבת, ּדֹוחה הּפנים לחם אפּית ,אין ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ואם  למחר; אֹותן ועֹורכין אֹותן, אֹופין ׁשּבת ּבערב ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָאּלא
ּבחמיׁשי  להיֹות הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ׁשני ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹחל

רביעי. מּיֹום אֹותן אֹופין ׁשּבת, ְְִִִִֶֶַָָּובערב
.‡È ׁשּבת ּדֹוחה נטילתן ולא הּקנים סּדּור אּלא ולא ; ְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹ

ּובאחד  הּׁשלחן, לאר ונֹותנן וׁשֹומטן נכנס ׁשּבת ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמערב
א']ּבׁשּבת החּלֹות.[יום ּבין הּקנים את ּומכניס נכנס ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

.·È ּבזיכי עּמֹו הּניח ולא ּכמצותֹו, ּבׁשּבת הּלחם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹסּדר
נפסל  - הּבזיכין הקטיר הּבאה ּולׁשּבת למחר, עד ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָלבֹונה
והּבזיכין  הּלחם את סּדר אם וכן קדֹוׁש; ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּלחם,
הּלחם  - הּבאה ׁשּבת לאחר הּבזיכין והקטיר ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבאחד
נפסל  ּבׁשּבת, הּבזיכין הקטיר אם אבל ונפסל. קדֹוׁש, ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָאינֹו

.הּלחם  ֶֶַ
.‚È?הּׁשּבת לאחר ׁשּסּדרם ּובבזיכין ּבלחם יעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכיצד

והן  הּׁשּבת יֹום עליהן ׁשּיעבר עד הּׁשלחן על ׁשם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻיּניחם
השולחן]מסּדרין לׁשּבת [על הּבזיכין יקטיר ּכ ואחר , ְְְְִִִִַַַַַָָָָֻ
והם[-בשבת] עליהן ׁשעברה הּׁשּבת אחר [היו]הּבאה, ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּׁשלחן  על הּבזיכין עם הּלחם נׁשאר ׁשאפּלּו - ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻֻמסּדרין
ּכלּום. ּבכ אין ׁשּבתֹות, ְְֵַַָָָּכּמה

.„È את והקטיר ּכמצותן, ּבׁשּבת והּבזיכין הּלחם את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָסּדר
ׁשּבת  לאחר ּבין זֹו, ׁשּבת לאחר ּבין הּׁשּבת, לאחר ְְְִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָהּבזיכין

הּלחם  נפסל - הּבאה ׁשּנפסלּו,אחרת ּכקדׁשים הּוא והרי ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
על  ּפּגּולׁשחּיבין מּׁשּום פסול]יהן ּכמֹו[זבח וטמא, ונֹותר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.ÂË הסיר ׁשּלא עד אם - הּלחם מן אחת חּלה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹנפרסה

מקטיר  ואינֹו ּפסּול, הּלחם - נפרסה הּׁשלחן מעל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּלחם
הּלחם  - נפרס הּלחם ׁשהסיר אחר ואם הּבזיכין; את ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעליו

הּבזיכין  את עליו ּומקטיר .ּפסּול, ְִִִֶַַָָָָ
.ÊË ואם ׁשהסירֹו; ּכמי זה הרי להסירֹו, הּלחם זמן ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַהּגיע

ּפרק  ׁשּלא ּפי על אף הּבזיכין, מקטיר - הּלחם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹנפרס
ּבין הּמערכת  הקטרה לפני ּבין הּסדרים, מן אחד נטמא . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הּטמא  - הּבזיכין מן אחד ׁשּנטמא אֹו הקטרה, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלאחר
ּבטהרתֹו. והּטהֹור ְְְְֳַָָָָֻּבטמאתֹו,



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd a`Îmgpn 'eÎfenz h"k -

ה'תשע"ג  תמוז כ"ט ראשון יום

.ÁÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ò˜ .‚Ò˜ .‚Ú .ÊÙ

― הל"ג ּבגדיםהּמצוה ללּבׁש הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָֹֹ
ּבּמקּדׁש, יעבדּו ּכ ֿ ואחר ּולתפארת, לכבֹוד ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֻמיחדים
אחי לאהרן ֿ קדׁש בגדי "ועׂשית יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹוהּוא

ּולתפארת" a)לכבֹוד ,gk zeny)ּתקריב ֿ ּבניו "ואת ; ְְְְְִִֶֶַָָָָ
ּכּתנת" g)והלּבׁשּתם ,hk my),:ּכהּנה ּבגדי הם ואּלּו ְְְְְְֳִִֵֵֵַָָֹֻֻ

ּבגדים `cet,ׁשמנה ,oyg ,hpa` ,ztpvn ,miqpkn ,zpzk) ְְִָָֹ
(uive lirnהדיֹוט לכהן וארּבעה ּגדֹול (zpzk,לכהן ְְְְְֵֵֶַָָָֹֹ

(hpa` ,zrabn ,miqpknּבפחֹות ּכהן ׁשעֹובד ֿ ּפעם וכל .ְְֵֵֶַַָָֹ
― ּביֹותר אֹו העבֹודה לאֹותּה המיחדים ֿ הּבגדים ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻמן

ׁשמים, ּבידי מיתה ּכ על חּיב לכ ונֹוסף ּפסּולה; ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָעבֹודתֹו
ּבגמרא אֹותֹו מנּו וכ ׁשעבד. ּבגדים מחּסר לֹומר ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻרצֹוני

לא(bt.)סנהדרין זה ועל ׁשמים. ּבידי מיתה מחּיבי מּכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
וגֹו' אבנט אתם "וחגרּת ּבּכתּוב: נאמר אּלא ּפסּוק, ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבא

ּכהּנה" להם h)והיתה ,my)ּבפרּוׁשֹו ּובא ,(:bt oixcdpq): ְְְְֵֶָָָָָֻ
ּבגדיהם אין עליהם; ּכהּנתם ― עליהם ׁשּבגדיהם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻ"ּבזמן
ויתּבאר זרים". להֹו והוֹו עליהם ּכהּנתם אין ― ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻעליהם

cr)לקּמן dyrz `l)ואמרּו ּבמיתה. ― ׁשּׁשּמׁש ׁשּזר ְְְְִִֵֶֶַָָָָ
g)ּבספרא ,g `xwie)ּפרׁשה" ― ֿ החׁשן" את עליו "וּיׂשם : ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

יֹום יֹום לׁשרּות לּמדּה לדֹורֹות; ולּמדּה לׁשעּתּה לּמדּה ְְְְְְְְִִִֵַָָָָזֹו
זהב ּבבגדי מׁשּמׁש ֿ יֹום ּבכל הּכּפּורים. יֹום ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּולׁשרּות

(adfn odipia yiy meiÎmei ly micba dpeny)הּכּפּורים ּוביֹום ,ְִִַ
לבן" ּבבגדי hpa`e)מׁשּמׁש ztpvn ,miqpkn ,zpzk :drax`). ְְְִֵֵַָָ
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העקץ זנב]מעלה החזה [י"א מעלה והּׁשמיני, והרגל; ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
והעׂשירי,[צוואר]והּגרה הּדפנֹות; ׁשּתי מעלה והּתׁשיעי, ; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּקרבים מעלה[מעיים]מעלה עׂשר, והאחד סלת [מנחת]; ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
עׂשר, והּׁשלׁשה החבּתין; מעלה עׂשר, והּׁשנים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהּנסכים;

נסכים. ׁשל הּיין ְֲִִֶֶַַַָמעלה
.Ê אב ּבית אנׁשי לכל הממּנה להם אֹומר - הּׁשליׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּפיס

ק  הקטיר ׁשּלא 'מי הּיֹום: אֹותֹו יבֹוא ׁשל מּימיו, טרת ְְִִִִֶֶֶַָָָֹֹ
זה  ּבפיס ׁשּיצא ּומי ויפיסּו; הממּנה, אצל יתקּבצּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻויפיס'!

קטרת  להקטיר ׁשּיזּכה הּוא .ראׁשֹון, ְְְְִִִֶֶֶַֹ
.Á מי לידע ּומפיסין ּכּלן, מתקּבצין - הרביעי ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָֻהּפיס

ׁשּזכה  מי וזכה הפיסּו, לּמזּבח; הּכבׁש מן אברים .מעלה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אּלא  אחר, ּפיס לֹו מפיסין אין - הערּבים ּבין ׁשל ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתמיד
ּבין  ּבּה יזּכה ׁשחרית, העבֹודֹות מן ּבעבֹודה ׁשּזכה ּכהן ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
ּבין  אחר ּפיס לּה מפיסין ׁשהן הּקטרת, מן חּוץ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהערּבים:
מאנׁשי  מעֹולם קטרת הקטיר ׁשּלא מי ּכל ויבֹוא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהערּבים;
ּכּלן  הקטירּו ּכבר ואם עליה. ויפיסּו אב, ּבית ְְְְִִִִֵֶָָָָָָֻאֹותֹו
וזה  ׁשליׁשי, ּבפיס ּבׁשחרית ּכּלן לּה מפיסין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָֻמימיהם,

הערּבים. ּבין מקטירּה ׁשחרית לּה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּזכה
.Ë,לבֹונה בזיכי ּוׁשני ּומּוספין ּתמידין ׁשם ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבׁשּבת,

ׁשל  אב ּבית אֹותֹו אנׁשי ּבּׁשחר מפיסין עֹובדין? הן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּכיצד
עֹולה  כבׂשי ּוׁשני ׁשחר ׁשל ּתמיד ּומקריבין הּיֹוצא, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמׁשמר
ׁשל  הּתמיד מעבֹודֹות ּבעבֹודה ׁשּזכה וכל מּוספין; ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל

מּוסף. כבׂשי ּבׁשני ּבּה זֹוכה הּוא האחר ׁשחר, והּמׁשמר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבין  ׁשל לתמיד אחרֹות ּפיסֹות מפיסין ּבׁשּבת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיּכנס

הּפנים  ּבלחם חֹולקין ואּלּו ואּלּו .הערּבים. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.È לבֹונה בזיכי ׁשני ׁשּיקטירּו עד הּלחם את אֹוכלין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואין

האׁש הּקרּבנֹות על ּכׁשאר מלח טעּונה והּלבֹונה ;. ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ
.‡È הּבזיכין ׁשני מקטירין הּמּוספין, קרּבן [של ואחר ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ

הּבזיכין.לבונה] ׁשני את מקריבין כהנים ּוׁשני ;ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹ
.·È מׁשמר הּׁשנה? ׁשּבתֹות ּבכל הּפנים לחם חֹולקין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד

הבא]הּנכנס נֹוטל [לשבוע הּיֹוצא ּומׁשמר חּלֹות, ׁשׁש נֹוטל ְְִִֵֵֵֵַַַָָ
מּוכנים  הם ׁשהרי ּבּצפֹון, ּביניהן חֹולקין הּנכנסין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשׁש;
טֹוב  יֹום ׁשּיהיה ּובזמן ּבּדרֹום. חֹולקין והּיֹוצאין ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָלעבֹודה,
- החג ׁשּבתֹו ּבׁשּבת וכן ּבׁשּבת, רגלים מּׁשלׁש אחד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשל

הּפנים ּבלחם ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל רק חֹולקין [ולא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
השבועי] חג המשמר ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום חל אם וכן .ְִִֵֶַָָ

יֹום  מערב ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין - ּבׁשּבת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבאחד
לעבֹודה. ׁשהקּדימּו מּפני הּפנים, ּבלחם ׁשּבת, ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָטֹוב
חֹולקין  - ׁשּבת ּבערב להיֹות האחרֹון טֹוב יֹום חל אם ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוכן
ׁשהיא  ׁשּבת ּבאֹותּה הּפנים, ּבלחם ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל
הּכהנים  ׁשּנתאחרּו מּפני ּתּקנה, זה ודבר החג. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמֹוצאי
מּבעלי  אחד נתאחר ואם הּפנים; לחם חּלּוק ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבׁשביל

אחר יּמצא ּבא, ולא שיחליפו]מׁשמר המשמרות .[משאר ְְִִֵֵַָָָֹ
.‚È ּכגֹון טֹוב, יֹום ּובין הּׁשּבת ּבין להפסיק אחד יֹום ְְְִֵֵֶַַַָָָחל

חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום יֹום [הסוכות]ׁשהיה אֹו ּבּׁשני ִִֵֶֶַַָָָ
עצרת ׁשל טֹוב יֹום אֹו ּבחמיׁשי, האחרֹון [שבועות]טֹוב ֲֲֲִִֶֶֶַַָ

קבּוע  ׁשּזמּנֹו מׁשמר - ּבחמיׁשי אֹו ּבּׁשני להיֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשחל

ׁשּתים; נֹוטל הּנכנס וזה חּלֹות, עׂשר נֹוטל ׁשּבת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבאֹותּה
אחד, יֹום אּלא לבּדם הם לעבֹודה להם נׁשאר לא ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהרי
ּבא  ואין ּומתעּצלין, ּבׁשּבת; אחד אֹו ׁשּבת ערב ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

מעט. אּלא ְֵֶֶַָמהם
.„È ׁשּזכה החּלֹות חצי מׁשמר מּכל נֹוטל לעֹולם ּגדֹול ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכהן
מזה]ּבהן  ושלש מזה שלש לאהרן [- "והיתה ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֶֶֶַַָָָֹ

ּגדֹול  ּכהן ואין לבניו; ּומחצה לאהרן, מחצה - ְְְְֱֱֲֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּולבניו"
ּפרס פרוסה]נֹוטל ּכבֹודֹו.[חלה זה ׁשאין , ְְֵֵֶֶָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ו' ש"ק יום

ה  ¤¤ּפרק
על ‡. ׁשּבת יֹום ּבכל הּפנים לחם לסּדר עׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָמצות

ּביֹום  הּׁשּבת "ּביֹום ׁשּנאמר: - ּבהיכל ה' לפני ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּׁשלחן
יערכּנּו". ְֶַַַַָהּׁשּבת

ּברּור·. חּלה ודבר ּכל חּלֹות, עׂשרה ׁשּתים ׁשהּוא ּבּתֹורה, ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ
עׂשרֹונים  ּבכל ׁשני חּלֹות ׁשׁש - סדרים ׁשני אֹותֹו ועֹורכין . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

קנים  ׁשלׁשה חּלֹות ׁשּתי ּכל ּובין חּלה; ּגּבי על חּלה ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹסדר,
ּבֹו מנּׁשבת הרּוח ׁשּתהיה ּכדי זהב, יתעפשו]ׁשל ;[ולא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

קׂשוֹות ּבׁשּתי מערכה ּכל ּכל [יתידות]וסֹומ ּבצד ונֹותנין . ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ
על  "ונתּת ׁשּנאמר: - לבֹונה קמץ ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמערכה,
נמצאּו .'ּבז' הּנקרא הּוא זה ּוכלי זּכה"; לבנה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּמערכת

וׁשּולים הּבזיכין. ּבׁשני לבֹונה קמצי שטוחה]ׁשני [תחתית ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֻ
הּׁשלחן. על ׁשּיּניחּום ּכדי לּבזיכין, ְְִִִֵֶַַַַָָָֻהיּו

מעּכבין ‚. הּבזיכין ּוׁשני זה, את זה מעּכבין הּסדרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשני
זה  את זה מעּכבין והּבזיכין והּסדרים זה, את ואין זה . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

מּיֹום [חונכים]מחּנכין ּבׁשּבת. הּפנים ּבלחם אּלא הּׁשלחן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
על  ׁשם ׁשהּוא הּלחם את מֹוציאין הּׁשּבת, ליֹום ְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשּבת
וזה  אחר. לחם ּומסּדרין ׁשעברה, מּׁשּבת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּׁשלחן
הּנכנסת  הּמׁשמרֹות, ׁשּתי ׁשחֹולקין הּוא - ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּמֹוציאין

אֹותֹו. ואֹוכלין ּגדֹול; ּכהן עם ְְְִִֵֵַָֹוהּיֹוצאת,
נכנסים,„. כהנים ארּבעה הּלחם? את מסּדרין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכיצד

וארּבעה  בזיכין; ׁשני ּבידם ּוׁשנים סדרים, ׁשני ּבידם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָׁשנים
לּטל  ּוׁשנים סדרים, ׁשני לּטל ׁשנים לפניהם, ׁשני מקּדימין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ

ּבּצפֹון  עֹומדין הּנכנסין הּׁשלחן. על ׁשם ׁשהיּו ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֻבזיכין
לּצפֹון. ּופניהם ּבּדרֹום עֹומדין והּיֹוצאין לּדרֹום, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּופניהם
ׁשל  טפחֹו לתֹו זה ׁשל וטפחֹו מּניחין, ואּלּו מֹוׁשכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַאּלּו

יחד]זה  ּתמיד"[- "לפני ׁשּנאמר: השולחן - יהיה [שלא ְֱִֶֶֶַַָָ
לחם] .בלא

אחר ‰. זהב ׁשלחן על ׁשהֹוציאּו הּלחם את ונתנּו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻיצאּו
מחּלקין  ּכ ואחר הּבזיכין, והקטירּו ּבאּולם; ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשהיה
החּלֹות  ּבׁשּבת, להיֹות הּכּפּורים יֹום חל ואם ְְְִִִִַַַַַַָָהחּלֹות.

לערב  .מתחּלקֹות ְְִֶֶַָ
.Â סאים וארּבע עׂשרים מביאין הּפנים? לחם מעׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד

וׁשפין למנחֹות, הראּויין ּובֹועטין [משפשפין]חּטים אֹותן ְְְֲִִִִִִָָָָ
ּבאחת  מהן ּומנּפין אֹותן, וטֹוחנין מנחֹות; חּטי ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבהן
מהן  ועֹוׂשין סלת, עּׂשרֹון ועׂשרים ארּבעה נפה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹעׂשרה
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מּצֹות חּלֹות עׂשרה חמץ]ׁשּתים אֹותן [שאינם נּפה לא . ְְִֵֵֶַַָָֹ
סאים  וארּבע מעׂשרים הֹוציאן ׁשּלא אֹו נפה, עׂשרה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבאחת
נאמרּו לא ּכׁשרֹות; מקֹום, מּכל סלת ונעׂשּו הֹואיל  -ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹ

למצוה. אּלא האּלּו ְְִִִֵֶַָָָהּׁשעּורין
.Ê ּכׁשאר ּבעזרה ּבפנים ואפּיתן ּבחּוץ, ועריכתן ְְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָָָָָָוליׁשתן

ׁשּתים.הּמנחֹות  ׁשּתים אֹותן ואֹופין אחת, אחת אֹותן ולׁשין . ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָ
.Áדפּוסין אחד [תבניות]ּוׁשלׁשה - להן היּו זהב ׁשל ְְִֶֶֶָָָָָָֹ

ּבֹו, אֹותּה ׁשאֹופין והּׁשני ּבצק, והּוא החּלה ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנֹותנין
ּכדי  הּתּנּור, מן אֹותּה ּכׁשרֹודין ּבֹו אֹותּה ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָוהּׁשליׁשי

ּתתקלקל .[תשבר]ׁשּלא ְְִֵֶַֹ
.Ë"ּפנים "לחם ׁשּנאמר: מרּבעת, מהן חּלה ׁשּיהיּוּכל , ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

ורחּבּה טפחים, עׂשרה מהן חּלה ּכל אר רּבים. ּפנים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלֹו
ורּומּה טפחים, -[גובהה]חמּׁשה והּׁשלחן אצּבעֹות; ׁשבע ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻ

אר נֹותן טפחים. ׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עׂשר ׁשנים ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹארּכֹו
ׁשני  יֹוצאת החּלה נמצאת - הּׁשלחן רחב על ְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֻהחּלה
מּכאן  הּיֹוצא את וכֹופל מּכאן; טפחים ּוׁשני מּכאן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָטפחים
מּניח  וכן ּבאמצע. רוח הּקצוֹות ׁשני ּבין ויּׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּכאן,
ּבצּדּה עֹוׂשה וכן חּלֹות. ׁשׁש ׁשעֹור עד חּלה, ּגּבי על ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָחּלה

חּלֹות. ׁשׁש ׁשנּיה, ְֲִֵַַָָָמערכה
.È טֹוב יֹום את ולא ׁשּבת, ּדֹוחה הּפנים לחם אפּית ,אין ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ואם  למחר; אֹותן ועֹורכין אֹותן, אֹופין ׁשּבת ּבערב ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָאּלא
ּבחמיׁשי  להיֹות הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ׁשני ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹחל

רביעי. מּיֹום אֹותן אֹופין ׁשּבת, ְְִִִִֶֶַָָּובערב
.‡È ׁשּבת ּדֹוחה נטילתן ולא הּקנים סּדּור אּלא ולא ; ְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹ

ּובאחד  הּׁשלחן, לאר ונֹותנן וׁשֹומטן נכנס ׁשּבת ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמערב
א']ּבׁשּבת החּלֹות.[יום ּבין הּקנים את ּומכניס נכנס ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

.·È ּבזיכי עּמֹו הּניח ולא ּכמצותֹו, ּבׁשּבת הּלחם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹסּדר
נפסל  - הּבזיכין הקטיר הּבאה ּולׁשּבת למחר, עד ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָלבֹונה
והּבזיכין  הּלחם את סּדר אם וכן קדֹוׁש; ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּלחם,
הּלחם  - הּבאה ׁשּבת לאחר הּבזיכין והקטיר ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבאחד
נפסל  ּבׁשּבת, הּבזיכין הקטיר אם אבל ונפסל. קדֹוׁש, ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָאינֹו

.הּלחם  ֶֶַ
.‚È?הּׁשּבת לאחר ׁשּסּדרם ּובבזיכין ּבלחם יעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכיצד

והן  הּׁשּבת יֹום עליהן ׁשּיעבר עד הּׁשלחן על ׁשם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻיּניחם
השולחן]מסּדרין לׁשּבת [על הּבזיכין יקטיר ּכ ואחר , ְְְְִִִִַַַַַָָָָֻ
והם[-בשבת] עליהן ׁשעברה הּׁשּבת אחר [היו]הּבאה, ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּׁשלחן  על הּבזיכין עם הּלחם נׁשאר ׁשאפּלּו - ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻֻמסּדרין
ּכלּום. ּבכ אין ׁשּבתֹות, ְְֵַַָָָּכּמה

.„È את והקטיר ּכמצותן, ּבׁשּבת והּבזיכין הּלחם את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָסּדר
ׁשּבת  לאחר ּבין זֹו, ׁשּבת לאחר ּבין הּׁשּבת, לאחר ְְְִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָהּבזיכין

הּלחם  נפסל - הּבאה ׁשּנפסלּו,אחרת ּכקדׁשים הּוא והרי ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
על  ּפּגּולׁשחּיבין מּׁשּום פסול]יהן ּכמֹו[זבח וטמא, ונֹותר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.ÂË הסיר ׁשּלא עד אם - הּלחם מן אחת חּלה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹנפרסה

מקטיר  ואינֹו ּפסּול, הּלחם - נפרסה הּׁשלחן מעל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּלחם
הּלחם  - נפרס הּלחם ׁשהסיר אחר ואם הּבזיכין; את ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעליו

הּבזיכין  את עליו ּומקטיר .ּפסּול, ְִִִֶַַָָָָ
.ÊË ואם ׁשהסירֹו; ּכמי זה הרי להסירֹו, הּלחם זמן ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַהּגיע

ּפרק  ׁשּלא ּפי על אף הּבזיכין, מקטיר - הּלחם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹנפרס
ּבין הּמערכת  הקטרה לפני ּבין הּסדרים, מן אחד נטמא . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הּטמא  - הּבזיכין מן אחד ׁשּנטמא אֹו הקטרה, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלאחר
ּבטהרתֹו. והּטהֹור ְְְְֳַָָָָֻּבטמאתֹו,
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― הל"ג ּבגדיםהּמצוה ללּבׁש הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָֹֹ
ּבּמקּדׁש, יעבדּו ּכ ֿ ואחר ּולתפארת, לכבֹוד ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֻמיחדים
אחי לאהרן ֿ קדׁש בגדי "ועׂשית יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹוהּוא

ּולתפארת" a)לכבֹוד ,gk zeny)ּתקריב ֿ ּבניו "ואת ; ְְְְְִִֶֶַָָָָ
ּכּתנת" g)והלּבׁשּתם ,hk my),:ּכהּנה ּבגדי הם ואּלּו ְְְְְְֳִִֵֵֵַָָֹֻֻ

ּבגדים `cet,ׁשמנה ,oyg ,hpa` ,ztpvn ,miqpkn ,zpzk) ְְִָָֹ
(uive lirnהדיֹוט לכהן וארּבעה ּגדֹול (zpzk,לכהן ְְְְְֵֵֶַָָָֹֹ

(hpa` ,zrabn ,miqpknּבפחֹות ּכהן ׁשעֹובד ֿ ּפעם וכל .ְְֵֵֶַַָָֹ
― ּביֹותר אֹו העבֹודה לאֹותּה המיחדים ֿ הּבגדים ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻמן

ׁשמים, ּבידי מיתה ּכ על חּיב לכ ונֹוסף ּפסּולה; ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָעבֹודתֹו
ּבגמרא אֹותֹו מנּו וכ ׁשעבד. ּבגדים מחּסר לֹומר ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻרצֹוני

לא(bt.)סנהדרין זה ועל ׁשמים. ּבידי מיתה מחּיבי מּכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
וגֹו' אבנט אתם "וחגרּת ּבּכתּוב: נאמר אּלא ּפסּוק, ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבא

ּכהּנה" להם h)והיתה ,my)ּבפרּוׁשֹו ּובא ,(:bt oixcdpq): ְְְְֵֶָָָָָֻ
ּבגדיהם אין עליהם; ּכהּנתם ― עליהם ׁשּבגדיהם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻ"ּבזמן
ויתּבאר זרים". להֹו והוֹו עליהם ּכהּנתם אין ― ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻעליהם

cr)לקּמן dyrz `l)ואמרּו ּבמיתה. ― ׁשּׁשּמׁש ׁשּזר ְְְְִִֵֶֶַָָָָ
g)ּבספרא ,g `xwie)ּפרׁשה" ― ֿ החׁשן" את עליו "וּיׂשם : ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

יֹום יֹום לׁשרּות לּמדּה לדֹורֹות; ולּמדּה לׁשעּתּה לּמדּה ְְְְְְְְִִִֵַָָָָזֹו
זהב ּבבגדי מׁשּמׁש ֿ יֹום ּבכל הּכּפּורים. יֹום ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּולׁשרּות

(adfn odipia yiy meiÎmei ly micba dpeny)הּכּפּורים ּוביֹום ,ְִִַ
לבן" ּבבגדי hpa`e)מׁשּמׁש ztpvn ,miqpkn ,zpzk :drax`). ְְְִֵֵַָָ
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מצות אּלּו ּבגדים ׁשּלביׁשת ספרא, ּבלׁשֹון נתּבאר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּוכבר
אמרם והּוא `zenÎixg)עׂשה, `xtq)אהרן ׁשאין "ּומּנין : ְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ

ּתלמּוד ?הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו ּבגדים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻלֹובׁש
ֿ מׁשה" את ה' צּוה ּכאׁשר וּיעׂש cl)לֹומר: ,fh `xwie). ֲִֶֶֶַַַַַָֹ

― הּיפי ּבתכלית ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף אּלּו, ׁשּבגדים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכלֹומר,
ֿ האבנים מן וזּולתן ויׁשפה ׁשהם ואבני זהב ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשהם
לקּיּום אּלא ּבהם, להתנאֹות יתּכּון לא ― ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹהיקרֹות
ׁשּילּבׁש והיא, ּבלבד; ֿ מׁשה, את ה' ׁשּצּוה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹהּמצוה,
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּמקּדׁש. ּתמיד אּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָּבגדים

מּזבחים ב' ּבפרק ּכּפּורים(gi.)ּכּלם ּבמּסכת ּובמקֹומֹות ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֻ
(.ar :`r)וסּכה(.d). ְָֻ

― הפ"ח ּפיהּמצוה מּלקרֹוע ׁשהזהרנּו (zty)האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּוגבּול סֹוף ּכמֹו ארּוג יהיה אּלא ּגדֹול, ּכהן (ztykמעיל ְְְְִִֵֶֶָָָֹ

(eiccv ipyn ,bx`dתחרא "ּכפי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְֲִִֶַַָָ
יּקרע" לא ֿ ּלֹו al)יהיה ,gk zeny)ּבּמסּפרים והּקֹורעֹו , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

מלקּות. חּיב ― ּבהן ְְֵֵַַַָָוכּיֹוצא

― הפ"ז מהסירהּמצוה ׁשהזהרנּו (cixtdl)האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
החׁשן ֿ יּזח "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא האפֹוד, מעל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהחׁשן

האפֹוד" gk)מעל ,my)ּובסֹוף לֹו. מחּבר יהיה אּלא , ְְְִֵֵֶֶַָָָֻ
והא(k`.)מּכֹות מלקּות: מחּיבי ּכׁשהזּכירּו ֿ ּכן, ּגם אמרּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻ

ֿ יּזח מ"ּלא מהכא ואזהרּתיּה ֿ החׁשן? את מזח ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹאיּכא
לֹוקה. ― ׁשהּמזח ל נתּבאר הּנה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחׁשן"

― הע"ג לּמקּדׁשהּמצוה מּלהּכנס ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ׁשל ּבמּצב ּכׁשאנחנּו הּתֹורה מּדיני ּדבר ּבׁשּום להֹורֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאֹו
וגֹו' ֿ ּתׁשּת אל וׁשכר "יין יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשכרּות,
וגֹו'" יׂשראל ֿ ּבני את ּולהֹורת וגֹו' מֹועד ֿ אהל אל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹּבבאכם

(`iÎh ,i `xwie)הּתלמּוד ּולׁשֹון .(.gl xifp)רביעית "ׁשתה : ְְְִִַַָָ
(oii):והּוא חּלּוק, הּזה הּלאו ּבענׁש ויׁש יֹורה". ְְְִֵֶֶֶַַַָֹאל

עם ולּמזּבח האּולם מּבין להּכנס להם אסּור יין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּׁשתּויי
ּכׁשהּוא עבד ואם מלקּות; חּיב ― נכנס ואם ֿ ההיכל, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּכל
מן ּדבר ׁשתה ואם ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ― ְִִִִִֵַָָָָָָָָָׁשתּוי

(x`W),ּבלבד מלקּות חּיב ― ועבד לּיין ּפרט המׁשּכרים §¨ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָ
ּכהן ׁשהּוא ּבין ׁשתּוי, ּכׁשהּוא ׁשּמֹורה ֿ מי וכל מיתה; ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹלא
ׁשתּוי ׁשהּוא ּבין לאו, על עֹובר הּוא הרי ― יׂשראל ְְֲִֵֵֵֵֶַָָאֹו

ספרא ּולׁשֹון המׁשּכרין. ׁשאר אֹו ipiny)יין zyxt)יין" : ְְְְְִִִִַַַַָָ
מׁשּכרין? ׁשאר לרּבֹות מּנין יין. אּלא לי אין ֿ ּתׁשּת", ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָאל
הּיין על יין? נאמר לּמה ּכן אם "וׁשכר". לֹומר: ְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּתלמּוד

ּבאזהרה" ֿ המׁשּכרין ּכל ׁשאר ועל וׁשם(zewlna)ּבמיתה . ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָ
ּתלמּוד עבֹודה? ּבׁשעת אּלא חּיב ׁשאינֹו "מּנין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאמרּו:
וׁשם מֹועד". ֿ אהל אל ּבבאכם אּת ּובני אּתה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלֹומר:
ההֹוריה על מיתה חּיבין יׂשראל יהיּו "יכֹול ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָאמרּו:
אּתה תמתּו", ולא וגֹו' אּת ּובני "אּתה לֹומר: ְְְִֶַַַַָָָָָֹֻּתלמּוד
ההֹוריה". על מיתה חּיבין יׂשראל ואין ּבמיתה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּובני

מּכרתֹות ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(bi:)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

― הקס"ג מּלהּכנסהּמצוה הּכהנים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

ּבׂשערם מנּולים ּכׁשהם xry)לּמקּדׁש ilcebn)ּכדר , ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
ֿ ׂשערם, את ּומסּדרים מקּבצים ׁשאינם האבלים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשעֹוׂשים

ֿ ּתפרעּו" אל "ראׁשיכם יתעּלה: אמרֹו e)והּוא ,my)אמר , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ּוביחזקאל ּפרּוע. תרּבּון לא k)הּתרגּום: ,cn):ואמר ּבאר ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

"וראׁשֹו ּבּמצרע: יתעּלה אמרֹו וכן יׁשּלחּו". לא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ"ּופרע
פרּוע" dn)יהיה ,bi `xwie)."ּפרע "יגּדל ּבספרא: אמרּו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּתגּדלּו. אל ― ֿ ּתפרעּו" אל "ראׁשיכם ספרא: לׁשֹון ְְְְְְִִֵֶַַַָָָועֹוד
לא ֿ ראׁשֹו "את ואמר: ּגדֹול ּבכהן זה לאו נכּפל ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹֹֹּוכבר

i)יפרע" ,`k my)ׁשאמר ׁשּזה ּתחׁשֹוב ׁשּלא אֹותֹו, וכפל . ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹ
מחמת ׁשהּוא ֿ ּתפרעּו", אל "ראׁשיכם ּולאיתמר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלאלעזר
יהיה אבלּות ּדר ׁשּלא ּכן עׂשה אם אבל ּבלבד, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּמת
ּכדי העבֹודה מחמת ׁשהּוא ּגדֹול ּבכהן ּבאר לפיכ ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻמּתר;
אם ּכלֹומר: ּבמיתה, זה לאו על והעֹובר נאה. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיהא

ׁשּבמיתה אּלּו ּובכלל ראׁש. ּפרּוע ּכׁשהּוא (ztqez`,ׁשּמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹ
(.bt oixcdpq"תמתּו "ולא ׁשּנאמר: ראׁש, e)ּפרּועי ,i my); ְְֱֵֶֶַָֹֹֻ

― עבד ּדלא ראׁש ּפרּוע והּוא לּמקּדׁש נכנס אם ְְְְְֲִִִַַַַָָָֹֹאבל
ּבמיתה. לא ּבאזהרה, זה ְְְֲִֵֶַָָָֹהרי

― הקס"ד מּלהּכנסהּמצוה הּכהנים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
ֿ תפרמּו לא "ּובגדיכם אמרֹו: והּוא ּבגדים, קרּועי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹלּמקּדׁש

תמתּו"ו  ―(my)לא לאֿתפרמּו "ּבגדיכם ספרא: ּולׁשֹון . ְְְְְִִִֵֶָָֹֹֹֻ
ּגדֹול: ּבכהן נכּפל זה לאו וגם ּבגדיכם". ּתקרעּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹאל

יפרם" לא i)"ּובגדיו ,`k my)אפּלּו ּגדֹול ׁשּכהן ודע . ְְְֲִִֵֶַָָָֹֹֹ
ׁשּמת מת על ּבגדיו לקרֹוע לֹו אסּור העבֹודה ּבׁשעת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

ּובספרא הּזה. ֿ הּלאו את ּכפל זֹו ּתֹוספת ּובגלל (zyxtלֹו, ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
(xen`,מתֹו על ― יפרם לא ּובגדיו יפרע לא "ראׁשֹו :ְְְִִֵַָָָֹֹֹֹ

ּכהן ּכיצד? מתיהן. על ּופֹורמין ּפֹורעין אדם ׁשּבני ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכדר
מּלמּטן ּפֹורם jkÎlk)ּגדֹול d`xp epi`y mewna)וההדיֹוט ְְְִֵֶַַָָ

הּוא ּגם ― קרּועים ּובגדיו ׁשעבד ֿ מי וכל ְְְְְִִִֶַַַָָָָָמלמעלן".
אחד. ּבגדים ּוקרּועי ראׁש ּפרּועי ׁשּדין לפי מיתה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹחּיב
וכהן ּבלאו. היא הרי זה ּבמּצב לּמקּדׁש הּכניסה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאבל
לא אפּלּו ולפרֹום לפרֹוע לעֹולם לֹו אסּור ּבלבד ְְְְְֲִִִִַָָָָֹּגדֹול
ּבזה. הדיֹוט ּכהן ּובין ׁשּבינֹו החּלּוק וזהּו לּמקּדׁש, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹנכנס

ה'תשע"ג  מנחםֿאב א' שני יום
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.ÁÚ .ÊÚ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הס"ח מּלהּכנסהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
לפני ויראה הּמקּדׁש, ּכבֹוד מּפני ֿ עת, ּבכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָלּמקּדׁש
אלֿ ֿ עת ּבכל ֿ יבא "ואל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹהּׁשכינה.

a)הּקדׁש" ,fh `xwie):והּוא ּגבּולֹות, חּלּוק זה ּבלאו ויׁש . ְְְְִֵֶֶַָֹ
ּביֹום אפּלּו הּקדׁשים לקדׁש מּלהּכנס הזהר ּגדֹול ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻׁשּכהן
מזהר ֿ ּכהן ּכל וכן לעבֹודה. הּידּוע ּבּזמן אּלא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהּכּפּורים
העבֹודה. ּבזמן זּולתי הּׁשנה ֿ ימֹות ּבכל להיכל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָמּלהּכנס
לּמקֹום יּכנס לא ֿ ּכהן ׁשּכל הּוא: הּלאו ענין ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹוקּצּור

ּגדֹולׁשר ּכהן ּבין עבֹודה ּבׁשעת אּלא לׁשם להּכנס ּׁשאי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
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ונכנס זה לאו על עבר ואם ּבחּוץ. הדיֹוט ּכהן ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבפנים
הרי ― הּקדׁשים לקדׁש נכנס אם העבֹודה, ּבׁשעת ְְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
מלקּות. חּיב זה הרי ― להיכל נכנס ואם מיתה; חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָזה

ספרא `ixg)ּולׁשֹון zyxt)זה ― ֿ עת" ּבכל ֿ יבא "ואל : ְְְְִֵֶַָָָֹ
ֿ ימֹות ּכל ׁשאר לרּבֹות ― ֿ הּקדׁש" "אל הּכּפּורים; ְְְִִֶֶַַַָָֹיֹום
יכֹול ּכלֿהּבית. על להזהיר ― לּפרכת" "מּבית ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּׁשנה;
הּכּפרת ֿ ּפני "אל לֹומר: ּתלמּוד ― ּבמיתה ֿ הּבית ּכל ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹעל
הּכּפרת ֿ ּפני אל ּכיצד? הא ימּות". ולא ֿ הארן על ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹאׁשר
מנחֹות ּובגמרא ּבאזהרה". ֿ הּבית ּכל ׁשאר ועל ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָּבמיתה,

(:fk)."ּבארּבעים ההיכל "על ּבפרּוׁש: ְְְְִֵֵַַַָָָאמרּו

― הקס"ה מּלצאתהּמצוה הּכהנים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
אהל "ּומּפתח אמרֹו: והּוא העבֹודה, ּבׁשעת ֿ הּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹמן

תצאּו" לא f)מֹועד ,i my)ּגדֹול ּבכהן זה לאו ּגם ונכּפל . ְְְְִֵֵֵֶַַָָֹֹ
יצא" לא ֿ הּמקּדׁש "ּומן ai)ואמר: ,`k my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְִִִֵֵַַָָָֹ

(my ipiny zyxt)ּבׁשעת יכֹול מֹועד" אהל "ּומּפתח :ְִִֵֶֶַַָֹ
"ּומןֿ לֹומר: ּתלמּוד העבֹודה, ּבׁשעת וׁשּלא ְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹהעבֹודה
ּבׁשעת אֹומר הוי ― יחּלל", ולא יצא לא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַָֹֹהּמקּדׁש

עליכם" ה' מׁשחת ֿ ׁשמן "ּכי f)העבֹודה. ,i my)לי אין ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָ
יצאּו ׁשאם הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשחּו ּובניו אהרן ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאּלא
ׁשּבכלֿ ֿ הּכהנים לכל מּנין מיתה, חּיבין עבֹודה ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָֹּבׁשעת
עליכם". ה' מׁשחת ֿ ׁשמן "ּכי לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִֵֶֶֶַַַַהּדֹורֹות?

ֿ הּמּטה את ילּוה ׁשּלא ּתֹוספת ּגדֹול ּבכהן ׁשּיׁש (`zודע ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
(zndלא ֿ הּמקּדׁש "ּומן ּבאמרֹו: הּכתּוב ּפׁשט וזהּו .ְְְְְִִֶַַַָָָֹ

מּסנהדרין ב' ּבפרק נתּבאר וכ לֹו(gi.)יצא", מת ׁשאם , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּׁשּנאמר: מּמה לכ ולמדּו הּמּטה. אחר יֹוצא אינֹו ― ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמת
לעבֹוד לֹו ׁשּמּתר מּזה, ונלמד יצא". לא ֿ הּמקּדׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ"ּומן

ּבסנהד לׁשֹונם הּוא וכ מת. לֹו ׁשּמת ,(ct.)ריןּביֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַָָ
אחר הא יחּלל", ולא יצא לא ֿ הּמקּדׁש "ּומן (odkאמרֹו: ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹ

(heicdיצא `en)ׁשּלא e` eia` eznyk):ּכלֹומר חּלל"; ― ְִֵֵֵֶַֹ
הּוא והרי אֹונן. ּכׁשהּוא לעבֹוד לֹו ׁשאסּור הדיֹוט, ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָֹּכהן
הּזה. ֿ הּלּמּוד מן אֹונן, יעבֹוד ׁשּלא ּכלֹומר ,ּכ על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֻמזהר

הֹוריֹות ּבסֹוף הּזה הּכלל נתּבאר הדיֹוט(ai:)ּוכבר ׁשּכהן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּנה אֹונן. ּכׁשהּוא עֹובד ּגדֹול וכהן יעבֹוד, לא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹֹאֹונן
לא ׁשלילה, עׂשאהּו יחּלל", "ולא ּכאן ׁשאמרֹו ל ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹנתּבאר
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף חּלין נעׂשית עבֹודתֹו ׁשאין ― ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאזהרה
לּלאו טעם יחּלל" "ולא ׁשאמרֹו הּכתּוב ּופׁשט ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָֹאֹונן.

ׁשהּוא lecbd)הּקֹודם odkd).יחּלל ׁשּלא ּכדי יצא", "לא ְְֵֵֵֵֵֶֶַַֹֹ
הענינים ּבׁשּתי א(`) :weqtdn miyxcpd)"יצא ש"לא ְְִִִֵַָָ

שהוא העבודה מחלל ואינו אביו מטת אחר הגדול הכהן
אין(a)אונן. אונן) מקריב ולא יחלל" "לא הדיוט ֵשכהן

הּזה אתֿהּלאו למנֹות `dxdfראּוי cgiil oi` ,xnelk) ְִֶֶַַָָ
(epnn micnlpd el` mipiprl "llgi `le" oeyld gkn `idylk

ֿ הּכללים את ׁשהבין למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו עצמֹו, (llkּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
(gאּלּו לאוין ׁשּׁשלׁשה נתּבאר ּוכבר זה. למאמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּקדמּו

לא ֿ הּמקּדׁש ּומן יפרם, לא ּובגדיו יפרע, לא ראׁשֹו ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹֹׁשהם:
ּכמֹו מסּים, ענין לבאר ּגדֹול ּבכהן נכּפלּו ― ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָֹֻיצא

ענין לבאר וזֹונה וחללה ּגרּוׁשה על אזהרתֹו ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשּנכּפלה
לאוין ּבׁשלׁשה עליהם ׁשהזהיר הענינים וׁשּׁשלׁשת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻמסּים,
אל ראׁשיכם ּבאמרֹו עליהם ׁשהזהיר ּבעצמם הם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו
לא מֹועד אהל ּומּפתח תפרמּו, לא ּובגדיכם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹּתפרעּו,
ּכלֹומר הֹודיעם, הּׁשלֹום עליו רּבנּו וׁשּמׁשה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹתצאּו;
הּתרּו לא זֹו ּגדֹולה לצרה ׁשּבחרּדתכם ואיתמר: ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלאלעזר
מזהרים נׁשארים אּתם אּלא עליכם, האסּורים ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלכם
ויציאה ּבגדים ּוקריעת ראׁש ּפריעת על ׁשהייתם, ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָֹּכמֹו
ּגדֹול ּבכהן הּלאו ונכּפל העבֹודה. ּבׁשעת ֿ הּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹמן
העבֹודה ׁשעת ועל העבֹודה, ּבׁשעת זה ׁשּלאו לנּו ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלבאר
ענין לבאּור ׁשּלמדּו רֹואה ׁשאּתה ּכמֹו מיתה, חּיבין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבלבד
ּׁשּנאמר: מּמה תצאּו" לא מֹועד אהל "ּומּפתח ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹאמרּו
מן ֿ לאו ּבכל ׁשחּיבּו ֿ ּפי ֿ על ואף יצא"; לא ֿ הּמקּדׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"ּומן
ּכמֹו נֹוסף, ענין ּגדֹול ּבכהן ׁשּנכּפלּו האּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהּלאוין
למי הּמצות מסּפר ּבכ יתרּבה לא הרי ― ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשּבארנּו

ֿ ּׁשהקּדמנּו מה h)ׁשהבין llk)הּוא ּדקרא ׁשּגּופיּה לפי , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
זאת. והבן העבֹודה. ּבׁשעת ֿ אּלּו מּכל ּדבר יעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא

― הל"א הּטמאיםהּמצוה להֹוציא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
ֿ הּמחנה מן "ויׁשּלחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ הּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָמן

לנפׁש" טמא וכל ֿ זב וכל ֿ צרּוע a)ּכל ,d xacna)ּומחנה . ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָֹ
לדֹורֹות ׁשּכמֹוהּו ׁשכינה מחנה הּוא ּכאן האמּור ְְֲִֵֶֶַָָָָָזה

טהרֹות סדר ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו `העזרה, wxt milk) ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָ
(g dpynספרי ּולׁשֹון הּמׁשנה. my)ּבפרּוׁש `yp zyxt): ְְְְִִֵֵַָ

יּכנסּו ׁשּלא לּטמאים אזהרה ― מןֿהּמחנה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ"ויׁשּלחּו
והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּבטמאה". ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻלּמקּדׁש
טהֹור ֿ יהיה לא אׁשר איׁש ב ֿ יהיה "ּכי יתעּלה: ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָֹאמרֹו

לּמחנה" ֿ מחּוץ אל ויצא ֿ לילה i`)מּקרה ,bk mixac)רצה . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשאמר ּכמֹו ׁשכינה, מחנה לּמחנה": "מחּוץ ּבאמרֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָּכאן

ּתׁשּלחּום" לּמחנה ֿ מחּוץ "אל עצמּה: זֹו (xacnaּבמצוה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָ
(b ,dּפסחים לּמחנה"(gq.)ּובגמרא ֿ מחּוץ אל "ויצא : ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

ֿ ּבני את "צו הּמכלּתא: ּולׁשֹון ׁשכינה. מחנה זה ―ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
ּב ּומּנין ּבעׂשה"; ― ֿ הּמחנה מן ויׁשּלחּו לאֿיׂשראל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

ֿ מחניהם". את יטּמאּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַֹתעׂשה?
my)ּובספרי `vz zyxt)― לּמחנה ֿ מחּוץ אל ויצא : ְְְֲִִֵֶֶַַָָ

עׂשה. ְֲִֵַמצות

― הע"ז מּלהּכנסהּמצוה ֿ טמא ּכל ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
ֿ הּמקּדׁש לּדֹורֹות(okynd)לכל ּכמֹוהּו אׁשר ,ziaa) ְְֲִֶַַָָָ

(ycwndּתחּלת ׁשהּוא ולפנים, ניקנֹור מּׁשער ֿ העזרה ּכל :ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
אתֿ יטּמאּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹעזרת

מּכֹות(my)מחניהם" ּובגמרא ׁשכינה. מחנה (ci:)ּכלֹומר: ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ
אזהרה: ּוכתיב ענׁש ּכתיב טמא הּמקּדׁש אל "הּבא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאמרּו:

ונכרתה" טּמא ה' ֿ מקּדׁש "את ― kÎbi)ענׁש ,hi my); ְְְְִִִֵֶֶַָֹ
"צו ּובּמכלּתא: ֿ מחניהם". את יטּמאּו "ולא ― ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹאזהרה

ֿ הּמחנה" מן ויׁשּלחּו יׂשראל ֿ ּבני a)את ,d my)― ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
אתֿ יטּמאּו "ולא אמר: ֿ תעׂשה? ּבלא ּומּנין ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹּבעׂשה.
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קג a`Îmgpn '` ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מצות אּלּו ּבגדים ׁשּלביׁשת ספרא, ּבלׁשֹון נתּבאר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּוכבר
אמרם והּוא `zenÎixg)עׂשה, `xtq)אהרן ׁשאין "ּומּנין : ְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ

ּתלמּוד ?הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו ּבגדים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻלֹובׁש
ֿ מׁשה" את ה' צּוה ּכאׁשר וּיעׂש cl)לֹומר: ,fh `xwie). ֲִֶֶֶַַַַַָֹ

― הּיפי ּבתכלית ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף אּלּו, ׁשּבגדים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכלֹומר,
ֿ האבנים מן וזּולתן ויׁשפה ׁשהם ואבני זהב ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשהם
לקּיּום אּלא ּבהם, להתנאֹות יתּכּון לא ― ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹהיקרֹות
ׁשּילּבׁש והיא, ּבלבד; ֿ מׁשה, את ה' ׁשּצּוה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹהּמצוה,
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּמקּדׁש. ּתמיד אּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָּבגדים

מּזבחים ב' ּבפרק ּכּפּורים(gi.)ּכּלם ּבמּסכת ּובמקֹומֹות ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֻ
(.ar :`r)וסּכה(.d). ְָֻ

― הפ"ח ּפיהּמצוה מּלקרֹוע ׁשהזהרנּו (zty)האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּוגבּול סֹוף ּכמֹו ארּוג יהיה אּלא ּגדֹול, ּכהן (ztykמעיל ְְְְִִֵֶֶָָָֹ

(eiccv ipyn ,bx`dתחרא "ּכפי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְֲִִֶַַָָ
יּקרע" לא ֿ ּלֹו al)יהיה ,gk zeny)ּבּמסּפרים והּקֹורעֹו , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

מלקּות. חּיב ― ּבהן ְְֵֵַַַָָוכּיֹוצא

― הפ"ז מהסירהּמצוה ׁשהזהרנּו (cixtdl)האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
החׁשן ֿ יּזח "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא האפֹוד, מעל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהחׁשן

האפֹוד" gk)מעל ,my)ּובסֹוף לֹו. מחּבר יהיה אּלא , ְְְִֵֵֶֶַָָָֻ
והא(k`.)מּכֹות מלקּות: מחּיבי ּכׁשהזּכירּו ֿ ּכן, ּגם אמרּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻ

ֿ יּזח מ"ּלא מהכא ואזהרּתיּה ֿ החׁשן? את מזח ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹאיּכא
לֹוקה. ― ׁשהּמזח ל נתּבאר הּנה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחׁשן"

― הע"ג לּמקּדׁשהּמצוה מּלהּכנס ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ׁשל ּבמּצב ּכׁשאנחנּו הּתֹורה מּדיני ּדבר ּבׁשּום להֹורֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאֹו
וגֹו' ֿ ּתׁשּת אל וׁשכר "יין יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשכרּות,
וגֹו'" יׂשראל ֿ ּבני את ּולהֹורת וגֹו' מֹועד ֿ אהל אל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹּבבאכם

(`iÎh ,i `xwie)הּתלמּוד ּולׁשֹון .(.gl xifp)רביעית "ׁשתה : ְְְִִַַָָ
(oii):והּוא חּלּוק, הּזה הּלאו ּבענׁש ויׁש יֹורה". ְְְִֵֶֶֶַַַָֹאל

עם ולּמזּבח האּולם מּבין להּכנס להם אסּור יין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּׁשתּויי
ּכׁשהּוא עבד ואם מלקּות; חּיב ― נכנס ואם ֿ ההיכל, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּכל
מן ּדבר ׁשתה ואם ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ― ְִִִִִֵַָָָָָָָָָׁשתּוי

(x`W),ּבלבד מלקּות חּיב ― ועבד לּיין ּפרט המׁשּכרים §¨ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָ
ּכהן ׁשהּוא ּבין ׁשתּוי, ּכׁשהּוא ׁשּמֹורה ֿ מי וכל מיתה; ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹלא
ׁשתּוי ׁשהּוא ּבין לאו, על עֹובר הּוא הרי ― יׂשראל ְְֲִֵֵֵֵֶַָָאֹו

ספרא ּולׁשֹון המׁשּכרין. ׁשאר אֹו ipiny)יין zyxt)יין" : ְְְְְִִִִַַַַָָ
מׁשּכרין? ׁשאר לרּבֹות מּנין יין. אּלא לי אין ֿ ּתׁשּת", ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָאל
הּיין על יין? נאמר לּמה ּכן אם "וׁשכר". לֹומר: ְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּתלמּוד

ּבאזהרה" ֿ המׁשּכרין ּכל ׁשאר ועל וׁשם(zewlna)ּבמיתה . ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָ
ּתלמּוד עבֹודה? ּבׁשעת אּלא חּיב ׁשאינֹו "מּנין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאמרּו:
וׁשם מֹועד". ֿ אהל אל ּבבאכם אּת ּובני אּתה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלֹומר:
ההֹוריה על מיתה חּיבין יׂשראל יהיּו "יכֹול ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָאמרּו:
אּתה תמתּו", ולא וגֹו' אּת ּובני "אּתה לֹומר: ְְְִֶַַַַָָָָָֹֻּתלמּוד
ההֹוריה". על מיתה חּיבין יׂשראל ואין ּבמיתה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּובני

מּכרתֹות ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(bi:)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

― הקס"ג מּלהּכנסהּמצוה הּכהנים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

ּבׂשערם מנּולים ּכׁשהם xry)לּמקּדׁש ilcebn)ּכדר , ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
ֿ ׂשערם, את ּומסּדרים מקּבצים ׁשאינם האבלים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשעֹוׂשים

ֿ ּתפרעּו" אל "ראׁשיכם יתעּלה: אמרֹו e)והּוא ,my)אמר , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ּוביחזקאל ּפרּוע. תרּבּון לא k)הּתרגּום: ,cn):ואמר ּבאר ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

"וראׁשֹו ּבּמצרע: יתעּלה אמרֹו וכן יׁשּלחּו". לא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ"ּופרע
פרּוע" dn)יהיה ,bi `xwie)."ּפרע "יגּדל ּבספרא: אמרּו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּתגּדלּו. אל ― ֿ ּתפרעּו" אל "ראׁשיכם ספרא: לׁשֹון ְְְְְְִִֵֶַַַָָָועֹוד
לא ֿ ראׁשֹו "את ואמר: ּגדֹול ּבכהן זה לאו נכּפל ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹֹֹּוכבר

i)יפרע" ,`k my)ׁשאמר ׁשּזה ּתחׁשֹוב ׁשּלא אֹותֹו, וכפל . ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹ
מחמת ׁשהּוא ֿ ּתפרעּו", אל "ראׁשיכם ּולאיתמר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלאלעזר
יהיה אבלּות ּדר ׁשּלא ּכן עׂשה אם אבל ּבלבד, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּמת
ּכדי העבֹודה מחמת ׁשהּוא ּגדֹול ּבכהן ּבאר לפיכ ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻמּתר;
אם ּכלֹומר: ּבמיתה, זה לאו על והעֹובר נאה. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיהא

ׁשּבמיתה אּלּו ּובכלל ראׁש. ּפרּוע ּכׁשהּוא (ztqez`,ׁשּמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹ
(.bt oixcdpq"תמתּו "ולא ׁשּנאמר: ראׁש, e)ּפרּועי ,i my); ְְֱֵֶֶַָֹֹֻ

― עבד ּדלא ראׁש ּפרּוע והּוא לּמקּדׁש נכנס אם ְְְְְֲִִִַַַַָָָֹֹאבל
ּבמיתה. לא ּבאזהרה, זה ְְְֲִֵֶַָָָֹהרי

― הקס"ד מּלהּכנסהּמצוה הּכהנים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
ֿ תפרמּו לא "ּובגדיכם אמרֹו: והּוא ּבגדים, קרּועי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹלּמקּדׁש

תמתּו"ו  ―(my)לא לאֿתפרמּו "ּבגדיכם ספרא: ּולׁשֹון . ְְְְְִִִֵֶָָֹֹֹֻ
ּגדֹול: ּבכהן נכּפל זה לאו וגם ּבגדיכם". ּתקרעּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹאל

יפרם" לא i)"ּובגדיו ,`k my)אפּלּו ּגדֹול ׁשּכהן ודע . ְְְֲִִֵֶַָָָֹֹֹ
ׁשּמת מת על ּבגדיו לקרֹוע לֹו אסּור העבֹודה ּבׁשעת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

ּובספרא הּזה. ֿ הּלאו את ּכפל זֹו ּתֹוספת ּובגלל (zyxtלֹו, ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
(xen`,מתֹו על ― יפרם לא ּובגדיו יפרע לא "ראׁשֹו :ְְְִִֵַָָָֹֹֹֹ

ּכהן ּכיצד? מתיהן. על ּופֹורמין ּפֹורעין אדם ׁשּבני ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכדר
מּלמּטן ּפֹורם jkÎlk)ּגדֹול d`xp epi`y mewna)וההדיֹוט ְְְִֵֶַַָָ

הּוא ּגם ― קרּועים ּובגדיו ׁשעבד ֿ מי וכל ְְְְְִִִֶַַַָָָָָמלמעלן".
אחד. ּבגדים ּוקרּועי ראׁש ּפרּועי ׁשּדין לפי מיתה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹחּיב
וכהן ּבלאו. היא הרי זה ּבמּצב לּמקּדׁש הּכניסה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאבל
לא אפּלּו ולפרֹום לפרֹוע לעֹולם לֹו אסּור ּבלבד ְְְְְֲִִִִַָָָָֹּגדֹול
ּבזה. הדיֹוט ּכהן ּובין ׁשּבינֹו החּלּוק וזהּו לּמקּדׁש, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹנכנס

ה'תשע"ג  מנחםֿאב א' שני יום
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― הס"ח מּלהּכנסהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
לפני ויראה הּמקּדׁש, ּכבֹוד מּפני ֿ עת, ּבכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָלּמקּדׁש
אלֿ ֿ עת ּבכל ֿ יבא "ואל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹהּׁשכינה.

a)הּקדׁש" ,fh `xwie):והּוא ּגבּולֹות, חּלּוק זה ּבלאו ויׁש . ְְְְִֵֶֶַָֹ
ּביֹום אפּלּו הּקדׁשים לקדׁש מּלהּכנס הזהר ּגדֹול ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻׁשּכהן
מזהר ֿ ּכהן ּכל וכן לעבֹודה. הּידּוע ּבּזמן אּלא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהּכּפּורים
העבֹודה. ּבזמן זּולתי הּׁשנה ֿ ימֹות ּבכל להיכל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָמּלהּכנס
לּמקֹום יּכנס לא ֿ ּכהן ׁשּכל הּוא: הּלאו ענין ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹוקּצּור

ּגדֹולׁשר ּכהן ּבין עבֹודה ּבׁשעת אּלא לׁשם להּכנס ּׁשאי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

a`Îmgpn '` ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ונכנס זה לאו על עבר ואם ּבחּוץ. הדיֹוט ּכהן ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבפנים
הרי ― הּקדׁשים לקדׁש נכנס אם העבֹודה, ּבׁשעת ְְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
מלקּות. חּיב זה הרי ― להיכל נכנס ואם מיתה; חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָזה

ספרא `ixg)ּולׁשֹון zyxt)זה ― ֿ עת" ּבכל ֿ יבא "ואל : ְְְְִֵֶַָָָֹ
ֿ ימֹות ּכל ׁשאר לרּבֹות ― ֿ הּקדׁש" "אל הּכּפּורים; ְְְִִֶֶַַַָָֹיֹום
יכֹול ּכלֿהּבית. על להזהיר ― לּפרכת" "מּבית ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּׁשנה;
הּכּפרת ֿ ּפני "אל לֹומר: ּתלמּוד ― ּבמיתה ֿ הּבית ּכל ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹעל
הּכּפרת ֿ ּפני אל ּכיצד? הא ימּות". ולא ֿ הארן על ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹאׁשר
מנחֹות ּובגמרא ּבאזהרה". ֿ הּבית ּכל ׁשאר ועל ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָּבמיתה,

(:fk)."ּבארּבעים ההיכל "על ּבפרּוׁש: ְְְְִֵֵַַַָָָאמרּו

― הקס"ה מּלצאתהּמצוה הּכהנים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
אהל "ּומּפתח אמרֹו: והּוא העבֹודה, ּבׁשעת ֿ הּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹמן

תצאּו" לא f)מֹועד ,i my)ּגדֹול ּבכהן זה לאו ּגם ונכּפל . ְְְְִֵֵֵֶַַָָֹֹ
יצא" לא ֿ הּמקּדׁש "ּומן ai)ואמר: ,`k my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְִִִֵֵַַָָָֹ

(my ipiny zyxt)ּבׁשעת יכֹול מֹועד" אהל "ּומּפתח :ְִִֵֶֶַַָֹ
"ּומןֿ לֹומר: ּתלמּוד העבֹודה, ּבׁשעת וׁשּלא ְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹהעבֹודה
ּבׁשעת אֹומר הוי ― יחּלל", ולא יצא לא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַָֹֹהּמקּדׁש

עליכם" ה' מׁשחת ֿ ׁשמן "ּכי f)העבֹודה. ,i my)לי אין ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָ
יצאּו ׁשאם הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשחּו ּובניו אהרן ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאּלא
ׁשּבכלֿ ֿ הּכהנים לכל מּנין מיתה, חּיבין עבֹודה ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָֹּבׁשעת
עליכם". ה' מׁשחת ֿ ׁשמן "ּכי לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִֵֶֶֶַַַַהּדֹורֹות?

ֿ הּמּטה את ילּוה ׁשּלא ּתֹוספת ּגדֹול ּבכהן ׁשּיׁש (`zודע ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
(zndלא ֿ הּמקּדׁש "ּומן ּבאמרֹו: הּכתּוב ּפׁשט וזהּו .ְְְְְִִֶַַַָָָֹ

מּסנהדרין ב' ּבפרק נתּבאר וכ לֹו(gi.)יצא", מת ׁשאם , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּׁשּנאמר: מּמה לכ ולמדּו הּמּטה. אחר יֹוצא אינֹו ― ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמת
לעבֹוד לֹו ׁשּמּתר מּזה, ונלמד יצא". לא ֿ הּמקּדׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ"ּומן

ּבסנהד לׁשֹונם הּוא וכ מת. לֹו ׁשּמת ,(ct.)ריןּביֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַָָ
אחר הא יחּלל", ולא יצא לא ֿ הּמקּדׁש "ּומן (odkאמרֹו: ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹ

(heicdיצא `en)ׁשּלא e` eia` eznyk):ּכלֹומר חּלל"; ― ְִֵֵֵֶַֹ
הּוא והרי אֹונן. ּכׁשהּוא לעבֹוד לֹו ׁשאסּור הדיֹוט, ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָֹּכהן
הּזה. ֿ הּלּמּוד מן אֹונן, יעבֹוד ׁשּלא ּכלֹומר ,ּכ על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֻמזהר

הֹוריֹות ּבסֹוף הּזה הּכלל נתּבאר הדיֹוט(ai:)ּוכבר ׁשּכהן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּנה אֹונן. ּכׁשהּוא עֹובד ּגדֹול וכהן יעבֹוד, לא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹֹאֹונן
לא ׁשלילה, עׂשאהּו יחּלל", "ולא ּכאן ׁשאמרֹו ל ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹנתּבאר
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף חּלין נעׂשית עבֹודתֹו ׁשאין ― ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאזהרה
לּלאו טעם יחּלל" "ולא ׁשאמרֹו הּכתּוב ּופׁשט ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָֹאֹונן.

ׁשהּוא lecbd)הּקֹודם odkd).יחּלל ׁשּלא ּכדי יצא", "לא ְְֵֵֵֵֵֶֶַַֹֹ
הענינים ּבׁשּתי א(`) :weqtdn miyxcpd)"יצא ש"לא ְְִִִֵַָָ

שהוא העבודה מחלל ואינו אביו מטת אחר הגדול הכהן
אין(a)אונן. אונן) מקריב ולא יחלל" "לא הדיוט ֵשכהן

הּזה אתֿהּלאו למנֹות `dxdfראּוי cgiil oi` ,xnelk) ְִֶֶַַָָ
(epnn micnlpd el` mipiprl "llgi `le" oeyld gkn `idylk

ֿ הּכללים את ׁשהבין למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו עצמֹו, (llkּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
(gאּלּו לאוין ׁשּׁשלׁשה נתּבאר ּוכבר זה. למאמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּקדמּו

לא ֿ הּמקּדׁש ּומן יפרם, לא ּובגדיו יפרע, לא ראׁשֹו ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹֹׁשהם:
ּכמֹו מסּים, ענין לבאר ּגדֹול ּבכהן נכּפלּו ― ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָֹֻיצא

ענין לבאר וזֹונה וחללה ּגרּוׁשה על אזהרתֹו ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשּנכּפלה
לאוין ּבׁשלׁשה עליהם ׁשהזהיר הענינים וׁשּׁשלׁשת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻמסּים,
אל ראׁשיכם ּבאמרֹו עליהם ׁשהזהיר ּבעצמם הם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו
לא מֹועד אהל ּומּפתח תפרמּו, לא ּובגדיכם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹּתפרעּו,
ּכלֹומר הֹודיעם, הּׁשלֹום עליו רּבנּו וׁשּמׁשה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹתצאּו;
הּתרּו לא זֹו ּגדֹולה לצרה ׁשּבחרּדתכם ואיתמר: ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלאלעזר
מזהרים נׁשארים אּתם אּלא עליכם, האסּורים ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלכם
ויציאה ּבגדים ּוקריעת ראׁש ּפריעת על ׁשהייתם, ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָֹּכמֹו
ּגדֹול ּבכהן הּלאו ונכּפל העבֹודה. ּבׁשעת ֿ הּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹמן
העבֹודה ׁשעת ועל העבֹודה, ּבׁשעת זה ׁשּלאו לנּו ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלבאר
ענין לבאּור ׁשּלמדּו רֹואה ׁשאּתה ּכמֹו מיתה, חּיבין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבלבד
ּׁשּנאמר: מּמה תצאּו" לא מֹועד אהל "ּומּפתח ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹאמרּו
מן ֿ לאו ּבכל ׁשחּיבּו ֿ ּפי ֿ על ואף יצא"; לא ֿ הּמקּדׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"ּומן
ּכמֹו נֹוסף, ענין ּגדֹול ּבכהן ׁשּנכּפלּו האּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהּלאוין
למי הּמצות מסּפר ּבכ יתרּבה לא הרי ― ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשּבארנּו

ֿ ּׁשהקּדמנּו מה h)ׁשהבין llk)הּוא ּדקרא ׁשּגּופיּה לפי , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
זאת. והבן העבֹודה. ּבׁשעת ֿ אּלּו מּכל ּדבר יעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא

― הל"א הּטמאיםהּמצוה להֹוציא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
ֿ הּמחנה מן "ויׁשּלחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ הּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָמן

לנפׁש" טמא וכל ֿ זב וכל ֿ צרּוע a)ּכל ,d xacna)ּומחנה . ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָֹ
לדֹורֹות ׁשּכמֹוהּו ׁשכינה מחנה הּוא ּכאן האמּור ְְֲִֵֶֶַָָָָָזה

טהרֹות סדר ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו `העזרה, wxt milk) ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָ
(g dpynספרי ּולׁשֹון הּמׁשנה. my)ּבפרּוׁש `yp zyxt): ְְְְִִֵֵַָ

יּכנסּו ׁשּלא לּטמאים אזהרה ― מןֿהּמחנה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ"ויׁשּלחּו
והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּבטמאה". ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻלּמקּדׁש
טהֹור ֿ יהיה לא אׁשר איׁש ב ֿ יהיה "ּכי יתעּלה: ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָֹאמרֹו

לּמחנה" ֿ מחּוץ אל ויצא ֿ לילה i`)מּקרה ,bk mixac)רצה . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשאמר ּכמֹו ׁשכינה, מחנה לּמחנה": "מחּוץ ּבאמרֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָּכאן

ּתׁשּלחּום" לּמחנה ֿ מחּוץ "אל עצמּה: זֹו (xacnaּבמצוה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָ
(b ,dּפסחים לּמחנה"(gq.)ּובגמרא ֿ מחּוץ אל "ויצא : ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

ֿ ּבני את "צו הּמכלּתא: ּולׁשֹון ׁשכינה. מחנה זה ―ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
ּב ּומּנין ּבעׂשה"; ― ֿ הּמחנה מן ויׁשּלחּו לאֿיׂשראל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

ֿ מחניהם". את יטּמאּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַֹתעׂשה?
my)ּובספרי `vz zyxt)― לּמחנה ֿ מחּוץ אל ויצא : ְְְֲִִֵֶֶַַָָ

עׂשה. ְֲִֵַמצות

― הע"ז מּלהּכנסהּמצוה ֿ טמא ּכל ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
ֿ הּמקּדׁש לּדֹורֹות(okynd)לכל ּכמֹוהּו אׁשר ,ziaa) ְְֲִֶַַָָָ

(ycwndּתחּלת ׁשהּוא ולפנים, ניקנֹור מּׁשער ֿ העזרה ּכל :ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
אתֿ יטּמאּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹעזרת

מּכֹות(my)מחניהם" ּובגמרא ׁשכינה. מחנה (ci:)ּכלֹומר: ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ
אזהרה: ּוכתיב ענׁש ּכתיב טמא הּמקּדׁש אל "הּבא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאמרּו:

ונכרתה" טּמא ה' ֿ מקּדׁש "את ― kÎbi)ענׁש ,hi my); ְְְְִִִֵֶֶַָֹ
"צו ּובּמכלּתא: ֿ מחניהם". את יטּמאּו "ולא ― ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹאזהרה

ֿ הּמחנה" מן ויׁשּלחּו יׂשראל ֿ ּבני a)את ,d my)― ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
אתֿ יטּמאּו "ולא אמר: ֿ תעׂשה? ּבלא ּומּנין ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹּבעׂשה.
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והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמחניהם".
תבא" לא ֿ הּמקּדׁש "ואל ּבּיֹולדת: c)אמרֹו ,ai `xwie) ְְְִֶֶֶַַָָָֹֹ

ֿ יׂשראל ֿ ּבני את "והּזרּתם ׁשּנאמר: "לפי אמרּו: ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּובספרא
ימתּו" ולא l`)מּטמאתם ,eh my)מּתֹוכֹו ּבין אני ׁשֹומע ְְֲִִִֵֵַָָָֹֻֻ

מאחֹוריו ּבּמקּדׁש הּנֹוגע ּגם ּכלֹומר: ― מאחֹוריו" ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָּבין
ּבּיֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ― ּכרת מתחּיב טמא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשהּוא
ודין הּיֹולדת ׁשּדין נתּבאר וׁשם תבא". לא ֿ הּמקּדׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"ואל

ּבספרא אמרּו ועֹוד ּבזה. ׁשוה טמאים (zyxtׁשאר ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָ
(zenÎixg`לא ּובׂשרֹו יכּבס לא "ואם יתעּלה: אמרֹו על ,ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹ

עונֹו" ונׂשא fh)ירחץ ,fi my)ּגּופֹו רחיצת על ּכיצד? "הא : ְְְֲִִֵַַַָָָָֹ
(ugx `l m`)― ּבגדיו ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ―ְְִֵַָָָָ

מקּדׁש ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻּבארּבעים.
על ׁשהעֹובר נתּבאר ּוכבר וכּו'". וענׁש הזהיר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָוקדׁשיו,
― ׁשֹוגג הּוא ואם ּכרת: חּיב ― מזיד הּוא אם זה, ְִִִֵֵֵֶַָָָלאו
מּמצות ע"ב ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹחּיב
ׁשבּועֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָעׂשה.

ּבזבחים.(a.)ּוכרתֹות(h.)ּובהֹוריֹות מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְְִִֵַָָָ

― הע"ח ֿ טמאהּמצוה ּכל ׁשהזהר (aexהאזהרה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
(mi`nhdהר לּדֹורֹות: ּכמֹוהּו אׁשר לוּיה למחנה מּלהּכנס ,ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכלים מּסכת ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו g)הּבית, dpyn ` wxt), ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
והּכתּוב הּבית להר הּטמאים ּכניסת אּסּור נתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָוׁשם
"לא ֿ לילה: מקרה טמא על אמרֹו הּוא זה ּבלאו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּבא

הּמחנה" ּתֹו ֿ אל i`)יבא ,bk mixac)ּפסחים ּובגמרא ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
(.gq)"לּמחנה ֿ מחּוץ אל "ויצא ֿ ּכן: ּגם אמרּו ,(my)― ְְֲִֵֶֶַַַָָָ

מּמצות ל"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשכינה, מחנה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹזה
לוּיה, מחנה זה ― הּמחנה" ּתֹו ֿ אל יבא "ולא ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹעׂשה;

ואידי(dywn)מתקיף אידי ואימא רבינא: (`xen,ליּה ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָ
(weqt) od ik ,ile`ולעבֹור ׁשכינה, ּבמחנה זה) והן ְְְֲֲִֵַַָזה

יבֹוא ולא קרא נכּתב ּכן אם ֿ תעׂשה? ולא ּבעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹעליו
― ּתֹוכֹו אל יבֹוא ולא לֹומר: לֹו היה ּכלֹומר: ,ּתֹו ֿ ְְֶֶַַָָָֹאל
מחנה והיא אחרת, מחנה לֹו לּתן לי? לּמה ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ"הּמחנה"
ּולׁשֹון הּמחנה. ּתֹו אל יבֹוא לא ּבּה ׁשּגם ּכלֹומר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹלוּיה.

מצות(my)ספרי זֹו ― הּמחנה" ּתֹו ֿ אל יבא "לא : ְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ
מּסכת ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלא

ּבפרּוׁשנּו. ְִֵֵֵּכלים

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ב' שלישי יום
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― הע"ה מּלעבֹוד,הּמצוה טמא ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
מּקדׁשי "ויּנזרּו לּכהנים: יתעּלה אמרֹו והּוא טמא, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכׁשהּוא

קדׁשי" ֿ ׁשם את יחּללּו ולא ֿ יׂשראל a)בני ,ak `xwie) ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ
מּסנהדרין ט' ׁשּׁשּמׁש(bt:)ּובפרק לטמא "מּנין אמרּו: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ויּנזרּו ֿ ּבניו ואל ֿ אהרן אל ּדּבר ּדכתיב: ּבמיתה? ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
ּכי בֹו "ּומתּו אחר: ּבמקֹום ואמר יחּללּו". ולא ְְְְְְִֵֵַַַָָֹוגֹו'

h)יחּללהּו" ,my),ׁשמים ּבידי מיתה החּלּול ׁשאֹותֹו ּכׁשם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ
חּללּו אם קדׁשי" ֿ ׁשם את יחּללּו "ולא אמרֹו: ּכאן ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּכ

ׁשמים. ּבידי מיתה חּיבין ― ּבטמאה ְְְְִִִִֵַָָָָָָֻועבדּו

― הע"ו יֹוםהּמצוה טבּול ּכהן ׁשהזהר (lahהאזהרה ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
(ynyd drwy `l oiicr j` ez`nehnּפי ֿ ֿ על אף ֲִִַַַמּלעבֹוד,

על יתעּלה אמרֹו והּוא ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד טהר, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּכבר
אלהיהם" ׁשם יחּללּו "ולא e)הּכהנים: ,`k my)והעֹובר ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַָֹֹֹ

טבּול ּכלֹומר: ― ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― זה לאו ְְִִִֵֶַַַַָָָָעל
אּלא ּבּתֹורה, מפרׁש ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ׁשּׁשּמׁש: ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹיֹום

מּסנהדרין ט' ּובפרק מקּבל. ּפרּוׁש ּבפרּוׁש(bt:)הּוא אמרּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻ
ׁשם יחּללּו ולא לאלהיהם יהיּו "קדׁשים יתעּלה: ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹאמרֹו

לפי(my)אלהיהם" ― לטמא ענין אינֹו "אם אמרּו: , ְְְְֱִִִֵֵֵֶָָָֹ
ויליף ׁשּׁשּמׁש. יֹום לטבּול ענין ּתנהּו ― נתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשּכבר

("deey dxfb"a cnlp)חּלּול dzinaחּלּול my dn :dnexzn) ִִ
(o`k s`.מיתה מחּיבי מכלל ׁשם ּומנּוהּו ."ְְְִִֵַָָָֻ

― הכ"ד לרחץהּמצוה ּבלבד הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָֹֹ
אֹו להיכל להּכנס ׁשּיצטרכּו ֿ ּפעם ּכל ורגליהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָידיהם
ורגלים, ידים קּדּוׁש מצות היא וזֹו ― לעבֹודה ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֹלקרב
ֿ ידיהם את מּמּנּו ּובניו אהרן "ורחצּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּוא

מֹועד" ֿ אהל אל ּבבאם ֿ רגליהם kÎhi)ואת ,l zeny). ְְְֵֵֶֶֶֶַָֹֹ
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב עליה העֹובר זֹו עׂשה ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּומצות
ורגלים ידים רחץ לא אם ּבּמקּדׁש ׁשּׁשּמׁש ׁשּכהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּכלֹומר:
"ירחצּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ―ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

ימתּו" ולא זֹו(my)מים מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֻ
מּזבחים ב' ּבפרק jli`e)ּבׁשלמּות :hi). ְְְִִִֵֶֶָ

― הס"ט מּוםהּמצוה ּבעל ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
האּולם ּובין הּמזּבח, ּכלֹומר: ּבכללּותֹו, להיכל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמּלהּכנס
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא וההיכל, והאּולם ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָולּמזּבח,

וגֹו'" יּגׁש לא ֿ הּמזּבח ואל יבא לא ֿ הּפרכת k`,אל `xwie) ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
(bkטהרֹות ּבריׁש נתּבאר ּוכבר ,(h dpyn ` wxt milk) ְְְְִֵֵָָָ

לבעלי אסּור ֿ ההיכל ּכל עם ולּמזּבח האּולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּמּבין
ּבספרא ּגם ונתּבאר לׁשם. להּכנס ראׁש ּופרּועי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹמּומין

(my xen` zyxt)לא ֿ הּפרכת "אל והם: אּלּו, לאוין ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּׁשני
מּבלעדי מהן אחד יסּפיק לא יּגׁש", לא ֿ הּמזּבח ואל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹיבא
והּוא אחד, ּבענין הּדין להׁשלמת צריכים ּוׁשניהם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאחר
ׁשהּזיד ּומי אליו. להּכנס להם ׁשאסּור הּמקֹום ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהגּבלת
― עבֹודה לׁשם ׁשּלא אפּלּו ולפנים, ֿ הּמזּבח מן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹונכנס

ֶלֹוקה.

― ׁשבעים הּמׁשלימה ּבעלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֻ
מּום(reaw)מּום בֹו יהיה "אׁשר אמרֹו: והּוא ְְְֲֲִִֶֶַָמּלעבֹוד,

יקרב" fi)לא ,my)הּכּונה לעבֹודה;, יקרב לא ּבזה: ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבספרא אמרּו וכ לֹוקה. ― מּום ּבעל (zyxtּוכׁשעֹובד ְְְְְִֵֶֶַַָָָ

(xen`."ּבאזהרה אּלא ּבמיתה מּום ּבעל "אין :ְְְִֵֶַַַָָָָ

― הע"א עֹוברהּמצוה מּום ּבעל ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻ
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הּמּום אֹותֹו ּבֹו ׁשּיׁש ֿ זמן ּכל ztlideמּלעבֹוד axbd enk) ְֲִֵֶַַַָ
(mixaerd minendn mdl dnecde:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ

יקרב" לא מּום ֿ ּבֹו אׁשר ֿ איׁש gi)"ּכל ,my)ספרא ּולׁשֹון , ְְְֲִִִֶָָָֹ
(my)מּום קבּוע, מּום אּלא לי אין מּום", בֹו יהיה "אׁשר :ְֲִִֵֶֶֶַָָ

מּום ֿ ּבֹו אׁשר ֿ איׁש "ּכל לֹומר: ּתלמּוד ― מּנין? ְֲִִִֵֶַַַָעֹובר
לֹוקה. ― עֹובר ּבמּום ועבד עבר אם הּוא וגם יקרב". ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלא
אדם ׁשל עֹוברין מּומין זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָּוכבר

מּבכֹורֹות ז' ּבפרק קבּועין, .(bn.)ּומּומין ְְְִִִֶֶ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ג' רביעי יום

.‡Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„Ú ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום רביעי ֿ חמישי ג 'ֿ ד 'מנחם ֿ אב 

.‚ˆ .·ˆ .‡ˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הע"ד ּכּונתיהּמצוה מּלעבֹוד. הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

אמרֹו והּוא אהרן, מּזרע ׁשאינֹו ֿ מי לכל "זר" ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּבאמרי
אליכם" ֿ יקרב לא "וזר c)יתעּלה: ,gi xacna)ּופרׁש . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ

והּוא ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב זה לאו על ׁשהעֹובר ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּכתּוב
יּומת" הּקרב "והּזר f)אמרֹו: my)ספרי ּולׁשֹון ,zyxt) ְְְְִֵֵַַָָָָ

(my gxw,ׁשמענּו ענׁש לעבֹודה. ― יּומת" הּקרב "והּזר :ְְֲֵֶַַַָָָָָָֹ
יקרב לא "וזר לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו? לא ְְְְְִַַַַַָָָָֹֹאזהרה

והע האזהרה נכּפלה ּוכבר והּואאליכם". זה, ּבענין נׁש ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
מֹועד אלֿאהל יׂשראל ּבני עֹוד ֿ יקרבּו "ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָֹֹאמרֹו:

למּות" חטא ak)לׂשאת ,my)יֹומא ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָ
(.ck)ארּבע" ואמרּו: עליהן מיתה הּזר חּיב עבֹודֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָאּלּו

והקטרה, זריקה, הן: ואּלּו מיתה עליהן חּיב זר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָעבֹודֹות
וׁשם הּמים". ונּסּו הּיין, ונּסּו(`nei zkqna)ּובפרק ְְְְִִִִֶֶַַַַָ

זבחים מּמּסכת זֹו.(biw:)האחרֹון מצוה ּדיני התּבארּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

― הס"א ֿ קרּבןהּמצוה ּכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
נאמר ׁשעליהם ֿ הּמּומים מן ּתמים ּבמינֹו, ׁשלם ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנקריב
"ּתמים יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומים. ׁשהם ּובּמסרת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּכתּוב

לרצֹון" k`)יהיה ,ak `xwie)ספרא `xen)ּולׁשֹון zyxt): ְְְְִִֶָָ
ראיה, הביאּו ּוכבר עׂשה" מצות ― לרצֹון יהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ"ּתמים
הּטּוב ּבתכלית יהיּו וסלּתם וׁשמנם הּנסכים ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיינֹות
יהיּוֿ "ּתמימם יתעּלה: מאמרֹו ֿ קלקּול, מּכל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָוהּׁשלמּות

ונסּכיהם" l`)לכם ,gk xacna)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
מּמנחֹות ח' ּבפרק .(ft.)זֹו ְְִֶֶָ

― הצ"א ּבעליהּמצוה מּלהקּדיׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
מּום ֿ ּבֹו אׁשר "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא מזּבח, לגּבי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹמּומין

תקריבּו" k`)לא ,ak `xwie)ספרא ּולׁשֹון ,xen` zyxt) ְְְִִַָֹ
(myּבל מּׁשּום ― תקריבּו" לא מּום ֿ ּבֹו אׁשר "ּכל :ְֲִִֶַַֹֹ

ְִַּתקּדיׁש.

― הצ"ב ּבעליהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מּומין: ּבבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא קרּבן, לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָמּומין

לה'" אּלה ֿ תקריבּו ak)"לא my)ֿלא" ספרא: ּולׁשֹון , ְְְִִֵֶַַָֹֹ
ּתׁשחֹוט. ּבל מּׁשּום ― לה'" אּלה ְְִִִֵֶַַַתקריבּו

― הצ"ג ּבעליהּמצוה ּדם מּלזרֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
הּמז ּגּבי על מּומיןמּומין ּבבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא ּבח, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

לה'" ֿ תקריבּו "לא ck)ּגם: ,my)זה ׁשּלאו ּבּקּבלה ּובא , ְִֶֶַַַַַָָָָֹ
ּתּנא ּדעת וזהּו ― מּומין ּבעלי ּדם זריקת על ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָמזהיר
זה ׁשּלאו אֹומר, יהּודה ּברּבי יֹוסי ורּבי הלכה. וכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָקּמא,
ּבספרא אמרם והּוא ּדם. קּבלת על אּלא מזהיר ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָאינֹו

(xen` zyxt)ּתקּבל ּבל מּׁשּום ― לה'" ֿ תקריבּו "לא :ְְִִֵַַַַֹ
ּתמּורה ּובגמרא ֿ הּדם. האי(f.)את קּמא לתּנא אמרּו: ְְְְִֶַַַַָָָָָָָ

ליּה מּבעי לי? למה לה'", ֿ תקריבּו iptn"לא m`) ְְְִִִֵֵַַָֹ
(cgein weqt mikixvyליּה נפקא והא ― ּדמים ְְְִִִֵַָָָָלזריקת

(iehiadn z`f cenll yi ixd):ּכלֹומר הּמזּבח"? ְְִֵֵַַַַמ"על
ֿ הּמזּבח על מהם ֿ תּתנּו לא "ואּׁשה עֹוד: ֿ ּׁשאמר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמּמה

ak)לה'" ,my)הּמזּבח ּגּבי על ּׁשּיּנתן ֿ מה ׁשּכל ׁשּמׁשמע , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
מׁשּתעי הכי ּדקרא ארחיּה והׁשיב: מהם? יהיה (jkלא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ

(`hazdl aezkd jxcואּׁשה" ׁשהּוא זה ׁשּלאו ּכלֹומר: ,ְְִֶֶֶֶַָ
אּסּורין, ּבהקטר אּלא ּבא לא ֿ הּמזּבח" על מהם ֿ תּתנּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלא

ּתלמד mcd)ואל zwixf xeqi`)לפי "הּמזּבח", ּבאמרֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָ
לֹומר: לֹו היה היא ּכי ,ּבכ אּלא הּלׁשֹון יסּתּדר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
הּדּבּור! יׁשלם לא ּבזה הרי ― ּבלבד תּתנּו" לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹֻ"ואּׁשה
לה' ֿ תקריבּו לא ׁשאמרֹו: ּׁשּקדם ֿ מה מּכל נתּבאר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּנה

הּדם. זריקת על אזהרה ―ְְִַַַַָָָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ד' חמישי יום

.‰ˆ .„ˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÂÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Êˆ .Âˆ

― הצ"ד אמּוריהּמצוה מּלהקטיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
מהם ֿ תּתנּו לא "ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומין, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹּבעלי

ֿ הּמזּבח" ak)על ,ak `xwie)ספרא `xen)ּולׁשֹון zyxt): ְְְִִֵַַַָ
ֿ תּתנּו", "לא החלבים; אּלּו ― מהם" ֿ תּתנּו לא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹֹ"ואּׁשה
לֹומר: ּתלמּוד ― מקצתם אף מּנין ּכּלם, אּלא לי ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻאין
מּום ּבעל ׁשהּמקריב ל נתּבאר הּנה מקצתם. אף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ"מהם",
אם אמּורים? ּדברים ּבּמה לאוין, ארּבעה על עֹובר ―ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
אֹותם נעׂשה אם אבל אחד: לאו אמּורין הקטר ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנעׂשה
הרי ― ּכאן המדּבר זה ּתּנא ׁשעֹוׂשה ּכמֹו לאוין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשני
מקצת עֹוׂשה ׁשהּוא לפי לאוין, ּבחמּׁשה עֹובר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָיהיה

ענין envr)האמּורין ipta)"מהם" ׁשאמר ּכמֹו ענין, וכּלם ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
הּזה ׁשהּתּנא הרי אחד. לאו ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף מקצתן, ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאף

ּבספרא אמר לפיכ ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין :(my)סֹובר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
חמּׁשה מּׁשּום עֹובר ― לּמזּבח מּום ּבעל ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָ"הּמקּדיׁש
ּתזרֹוק ּבל ּתׁשחֹוט, ּבל ּתקּדיׁש, ּבל מּׁשּום ְְְְִִִִִַַַַָּדברים:
מקצתֹו". ּתקטיר ּבל ֿ החלב, את ּתקטיר ּבל ֿ הּדם, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָאת

ּתמּורה מּומין(f:)ּובגמרא ּבעלי איברי "הּמעלה אמרּו: ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכּלֹו, ּתקטיר ּבל מּׁשּום לֹוקה אּבּיי: אמר ― הּמזּבח ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֻלגּבי
לאו על לֹוקין אין אמר: רבא מקצתֹו; ּתקטיר ּבל ְְִִִִֵַַַַָָָָָּומּׁשּום

מתיביׁשּבכללּות .(`ax zhiy lr zeywdl yi)הּמקּדיׁש" : ְְִִִֵֵֶַַָ
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והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמחניהם".
תבא" לא ֿ הּמקּדׁש "ואל ּבּיֹולדת: c)אמרֹו ,ai `xwie) ְְְִֶֶֶַַָָָֹֹ

ֿ יׂשראל ֿ ּבני את "והּזרּתם ׁשּנאמר: "לפי אמרּו: ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּובספרא
ימתּו" ולא l`)מּטמאתם ,eh my)מּתֹוכֹו ּבין אני ׁשֹומע ְְֲִִִֵֵַָָָֹֻֻ

מאחֹוריו ּבּמקּדׁש הּנֹוגע ּגם ּכלֹומר: ― מאחֹוריו" ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָּבין
ּבּיֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ― ּכרת מתחּיב טמא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשהּוא
ודין הּיֹולדת ׁשּדין נתּבאר וׁשם תבא". לא ֿ הּמקּדׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"ואל

ּבספרא אמרּו ועֹוד ּבזה. ׁשוה טמאים (zyxtׁשאר ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָ
(zenÎixg`לא ּובׂשרֹו יכּבס לא "ואם יתעּלה: אמרֹו על ,ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹ

עונֹו" ונׂשא fh)ירחץ ,fi my)ּגּופֹו רחיצת על ּכיצד? "הא : ְְְֲִִֵַַַָָָָֹ
(ugx `l m`)― ּבגדיו ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ―ְְִֵַָָָָ

מקּדׁש ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻּבארּבעים.
על ׁשהעֹובר נתּבאר ּוכבר וכּו'". וענׁש הזהיר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָוקדׁשיו,
― ׁשֹוגג הּוא ואם ּכרת: חּיב ― מזיד הּוא אם זה, ְִִִֵֵֵֶַָָָלאו
מּמצות ע"ב ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹחּיב
ׁשבּועֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָעׂשה.

ּבזבחים.(a.)ּוכרתֹות(h.)ּובהֹוריֹות מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְְִִֵַָָָ

― הע"ח ֿ טמאהּמצוה ּכל ׁשהזהר (aexהאזהרה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
(mi`nhdהר לּדֹורֹות: ּכמֹוהּו אׁשר לוּיה למחנה מּלהּכנס ,ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכלים מּסכת ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו g)הּבית, dpyn ` wxt), ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
והּכתּוב הּבית להר הּטמאים ּכניסת אּסּור נתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָוׁשם
"לא ֿ לילה: מקרה טמא על אמרֹו הּוא זה ּבלאו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּבא

הּמחנה" ּתֹו ֿ אל i`)יבא ,bk mixac)ּפסחים ּובגמרא ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
(.gq)"לּמחנה ֿ מחּוץ אל "ויצא ֿ ּכן: ּגם אמרּו ,(my)― ְְֲִֵֶֶַַַָָָ

מּמצות ל"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשכינה, מחנה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹזה
לוּיה, מחנה זה ― הּמחנה" ּתֹו ֿ אל יבא "ולא ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹעׂשה;

ואידי(dywn)מתקיף אידי ואימא רבינא: (`xen,ליּה ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָ
(weqt) od ik ,ile`ולעבֹור ׁשכינה, ּבמחנה זה) והן ְְְֲֲִֵַַָזה

יבֹוא ולא קרא נכּתב ּכן אם ֿ תעׂשה? ולא ּבעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹעליו
― ּתֹוכֹו אל יבֹוא ולא לֹומר: לֹו היה ּכלֹומר: ,ּתֹו ֿ ְְֶֶַַָָָֹאל
מחנה והיא אחרת, מחנה לֹו לּתן לי? לּמה ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ"הּמחנה"
ּולׁשֹון הּמחנה. ּתֹו אל יבֹוא לא ּבּה ׁשּגם ּכלֹומר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹלוּיה.

מצות(my)ספרי זֹו ― הּמחנה" ּתֹו ֿ אל יבא "לא : ְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ
מּסכת ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלא

ּבפרּוׁשנּו. ְִֵֵֵּכלים

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ב' שלישי יום
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― הע"ה מּלעבֹוד,הּמצוה טמא ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
מּקדׁשי "ויּנזרּו לּכהנים: יתעּלה אמרֹו והּוא טמא, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכׁשהּוא

קדׁשי" ֿ ׁשם את יחּללּו ולא ֿ יׂשראל a)בני ,ak `xwie) ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ
מּסנהדרין ט' ׁשּׁשּמׁש(bt:)ּובפרק לטמא "מּנין אמרּו: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ויּנזרּו ֿ ּבניו ואל ֿ אהרן אל ּדּבר ּדכתיב: ּבמיתה? ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
ּכי בֹו "ּומתּו אחר: ּבמקֹום ואמר יחּללּו". ולא ְְְְְְִֵֵַַַָָֹוגֹו'

h)יחּללהּו" ,my),ׁשמים ּבידי מיתה החּלּול ׁשאֹותֹו ּכׁשם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ
חּללּו אם קדׁשי" ֿ ׁשם את יחּללּו "ולא אמרֹו: ּכאן ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּכ

ׁשמים. ּבידי מיתה חּיבין ― ּבטמאה ְְְְִִִִֵַָָָָָָֻועבדּו

― הע"ו יֹוםהּמצוה טבּול ּכהן ׁשהזהר (lahהאזהרה ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
(ynyd drwy `l oiicr j` ez`nehnּפי ֿ ֿ על אף ֲִִַַַמּלעבֹוד,

על יתעּלה אמרֹו והּוא ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד טהר, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּכבר
אלהיהם" ׁשם יחּללּו "ולא e)הּכהנים: ,`k my)והעֹובר ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַָֹֹֹ

טבּול ּכלֹומר: ― ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― זה לאו ְְִִִֵֶַַַַָָָָעל
אּלא ּבּתֹורה, מפרׁש ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ׁשּׁשּמׁש: ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹיֹום

מּסנהדרין ט' ּובפרק מקּבל. ּפרּוׁש ּבפרּוׁש(bt:)הּוא אמרּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻ
ׁשם יחּללּו ולא לאלהיהם יהיּו "קדׁשים יתעּלה: ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹאמרֹו

לפי(my)אלהיהם" ― לטמא ענין אינֹו "אם אמרּו: , ְְְְֱִִִֵֵֵֶָָָֹ
ויליף ׁשּׁשּמׁש. יֹום לטבּול ענין ּתנהּו ― נתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשּכבר

("deey dxfb"a cnlp)חּלּול dzinaחּלּול my dn :dnexzn) ִִ
(o`k s`.מיתה מחּיבי מכלל ׁשם ּומנּוהּו ."ְְְִִֵַָָָֻ

― הכ"ד לרחץהּמצוה ּבלבד הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָֹֹ
אֹו להיכל להּכנס ׁשּיצטרכּו ֿ ּפעם ּכל ורגליהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָידיהם
ורגלים, ידים קּדּוׁש מצות היא וזֹו ― לעבֹודה ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֹלקרב
ֿ ידיהם את מּמּנּו ּובניו אהרן "ורחצּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּוא

מֹועד" ֿ אהל אל ּבבאם ֿ רגליהם kÎhi)ואת ,l zeny). ְְְֵֵֶֶֶֶַָֹֹ
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב עליה העֹובר זֹו עׂשה ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּומצות
ורגלים ידים רחץ לא אם ּבּמקּדׁש ׁשּׁשּמׁש ׁשּכהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּכלֹומר:
"ירחצּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ―ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

ימתּו" ולא זֹו(my)מים מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֻ
מּזבחים ב' ּבפרק jli`e)ּבׁשלמּות :hi). ְְְִִִֵֶֶָ

― הס"ט מּוםהּמצוה ּבעל ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
האּולם ּובין הּמזּבח, ּכלֹומר: ּבכללּותֹו, להיכל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמּלהּכנס
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא וההיכל, והאּולם ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָולּמזּבח,

וגֹו'" יּגׁש לא ֿ הּמזּבח ואל יבא לא ֿ הּפרכת k`,אל `xwie) ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
(bkטהרֹות ּבריׁש נתּבאר ּוכבר ,(h dpyn ` wxt milk) ְְְְִֵֵָָָ

לבעלי אסּור ֿ ההיכל ּכל עם ולּמזּבח האּולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּמּבין
ּבספרא ּגם ונתּבאר לׁשם. להּכנס ראׁש ּופרּועי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹמּומין

(my xen` zyxt)לא ֿ הּפרכת "אל והם: אּלּו, לאוין ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּׁשני
מּבלעדי מהן אחד יסּפיק לא יּגׁש", לא ֿ הּמזּבח ואל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹיבא
והּוא אחד, ּבענין הּדין להׁשלמת צריכים ּוׁשניהם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאחר
ׁשהּזיד ּומי אליו. להּכנס להם ׁשאסּור הּמקֹום ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהגּבלת
― עבֹודה לׁשם ׁשּלא אפּלּו ולפנים, ֿ הּמזּבח מן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹונכנס

ֶלֹוקה.

― ׁשבעים הּמׁשלימה ּבעלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֻ
מּום(reaw)מּום בֹו יהיה "אׁשר אמרֹו: והּוא ְְְֲֲִִֶֶַָמּלעבֹוד,

יקרב" fi)לא ,my)הּכּונה לעבֹודה;, יקרב לא ּבזה: ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבספרא אמרּו וכ לֹוקה. ― מּום ּבעל (zyxtּוכׁשעֹובד ְְְְְִֵֶֶַַָָָ

(xen`."ּבאזהרה אּלא ּבמיתה מּום ּבעל "אין :ְְְִֵֶַַַָָָָ

― הע"א עֹוברהּמצוה מּום ּבעל ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

a`Îmgpn 'cÎ'b iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּמּום אֹותֹו ּבֹו ׁשּיׁש ֿ זמן ּכל ztlideמּלעבֹוד axbd enk) ְֲִֵֶַַַָ
(mixaerd minendn mdl dnecde:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ

יקרב" לא מּום ֿ ּבֹו אׁשר ֿ איׁש gi)"ּכל ,my)ספרא ּולׁשֹון , ְְְֲִִִֶָָָֹ
(my)מּום קבּוע, מּום אּלא לי אין מּום", בֹו יהיה "אׁשר :ְֲִִֵֶֶֶַָָ

מּום ֿ ּבֹו אׁשר ֿ איׁש "ּכל לֹומר: ּתלמּוד ― מּנין? ְֲִִִֵֶַַַָעֹובר
לֹוקה. ― עֹובר ּבמּום ועבד עבר אם הּוא וגם יקרב". ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלא
אדם ׁשל עֹוברין מּומין זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָּוכבר

מּבכֹורֹות ז' ּבפרק קבּועין, .(bn.)ּומּומין ְְְִִִֶֶ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ג' רביעי יום

.‡Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„Ú ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום רביעי ֿ חמישי ג 'ֿ ד 'מנחם ֿ אב 

.‚ˆ .·ˆ .‡ˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הע"ד ּכּונתיהּמצוה מּלעבֹוד. הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

אמרֹו והּוא אהרן, מּזרע ׁשאינֹו ֿ מי לכל "זר" ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּבאמרי
אליכם" ֿ יקרב לא "וזר c)יתעּלה: ,gi xacna)ּופרׁש . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ

והּוא ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב זה לאו על ׁשהעֹובר ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּכתּוב
יּומת" הּקרב "והּזר f)אמרֹו: my)ספרי ּולׁשֹון ,zyxt) ְְְְִֵֵַַָָָָ

(my gxw,ׁשמענּו ענׁש לעבֹודה. ― יּומת" הּקרב "והּזר :ְְֲֵֶַַַָָָָָָֹ
יקרב לא "וזר לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו? לא ְְְְְִַַַַַָָָָֹֹאזהרה

והע האזהרה נכּפלה ּוכבר והּואאליכם". זה, ּבענין נׁש ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
מֹועד אלֿאהל יׂשראל ּבני עֹוד ֿ יקרבּו "ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָֹֹאמרֹו:

למּות" חטא ak)לׂשאת ,my)יֹומא ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָ
(.ck)ארּבע" ואמרּו: עליהן מיתה הּזר חּיב עבֹודֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָאּלּו

והקטרה, זריקה, הן: ואּלּו מיתה עליהן חּיב זר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָעבֹודֹות
וׁשם הּמים". ונּסּו הּיין, ונּסּו(`nei zkqna)ּובפרק ְְְְִִִִֶֶַַַַָ

זבחים מּמּסכת זֹו.(biw:)האחרֹון מצוה ּדיני התּבארּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

― הס"א ֿ קרּבןהּמצוה ּכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
נאמר ׁשעליהם ֿ הּמּומים מן ּתמים ּבמינֹו, ׁשלם ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנקריב
"ּתמים יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומים. ׁשהם ּובּמסרת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּכתּוב

לרצֹון" k`)יהיה ,ak `xwie)ספרא `xen)ּולׁשֹון zyxt): ְְְְִִֶָָ
ראיה, הביאּו ּוכבר עׂשה" מצות ― לרצֹון יהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ"ּתמים
הּטּוב ּבתכלית יהיּו וסלּתם וׁשמנם הּנסכים ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיינֹות
יהיּוֿ "ּתמימם יתעּלה: מאמרֹו ֿ קלקּול, מּכל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָוהּׁשלמּות

ונסּכיהם" l`)לכם ,gk xacna)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
מּמנחֹות ח' ּבפרק .(ft.)זֹו ְְִֶֶָ

― הצ"א ּבעליהּמצוה מּלהקּדיׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
מּום ֿ ּבֹו אׁשר "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא מזּבח, לגּבי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹמּומין

תקריבּו" k`)לא ,ak `xwie)ספרא ּולׁשֹון ,xen` zyxt) ְְְִִַָֹ
(myּבל מּׁשּום ― תקריבּו" לא מּום ֿ ּבֹו אׁשר "ּכל :ְֲִִֶַַֹֹ

ְִַּתקּדיׁש.

― הצ"ב ּבעליהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מּומין: ּבבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא קרּבן, לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָמּומין

לה'" אּלה ֿ תקריבּו ak)"לא my)ֿלא" ספרא: ּולׁשֹון , ְְְִִֵֶַַָֹֹ
ּתׁשחֹוט. ּבל מּׁשּום ― לה'" אּלה ְְִִִֵֶַַַתקריבּו

― הצ"ג ּבעליהּמצוה ּדם מּלזרֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
הּמז ּגּבי על מּומיןמּומין ּבבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא ּבח, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

לה'" ֿ תקריבּו "לא ck)ּגם: ,my)זה ׁשּלאו ּבּקּבלה ּובא , ְִֶֶַַַַַָָָָֹ
ּתּנא ּדעת וזהּו ― מּומין ּבעלי ּדם זריקת על ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָמזהיר
זה ׁשּלאו אֹומר, יהּודה ּברּבי יֹוסי ורּבי הלכה. וכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָקּמא,
ּבספרא אמרם והּוא ּדם. קּבלת על אּלא מזהיר ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָאינֹו

(xen` zyxt)ּתקּבל ּבל מּׁשּום ― לה'" ֿ תקריבּו "לא :ְְִִֵַַַַֹ
ּתמּורה ּובגמרא ֿ הּדם. האי(f.)את קּמא לתּנא אמרּו: ְְְְִֶַַַַָָָָָָָ

ליּה מּבעי לי? למה לה'", ֿ תקריבּו iptn"לא m`) ְְְִִִֵֵַַָֹ
(cgein weqt mikixvyליּה נפקא והא ― ּדמים ְְְִִִֵַָָָָלזריקת

(iehiadn z`f cenll yi ixd):ּכלֹומר הּמזּבח"? ְְִֵֵַַַַמ"על
ֿ הּמזּבח על מהם ֿ תּתנּו לא "ואּׁשה עֹוד: ֿ ּׁשאמר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמּמה

ak)לה'" ,my)הּמזּבח ּגּבי על ּׁשּיּנתן ֿ מה ׁשּכל ׁשּמׁשמע , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
מׁשּתעי הכי ּדקרא ארחיּה והׁשיב: מהם? יהיה (jkלא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ

(`hazdl aezkd jxcואּׁשה" ׁשהּוא זה ׁשּלאו ּכלֹומר: ,ְְִֶֶֶֶַָ
אּסּורין, ּבהקטר אּלא ּבא לא ֿ הּמזּבח" על מהם ֿ תּתנּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלא

ּתלמד mcd)ואל zwixf xeqi`)לפי "הּמזּבח", ּבאמרֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָ
לֹומר: לֹו היה היא ּכי ,ּבכ אּלא הּלׁשֹון יסּתּדר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
הּדּבּור! יׁשלם לא ּבזה הרי ― ּבלבד תּתנּו" לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹֻ"ואּׁשה
לה' ֿ תקריבּו לא ׁשאמרֹו: ּׁשּקדם ֿ מה מּכל נתּבאר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּנה

הּדם. זריקת על אזהרה ―ְְִַַַַָָָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ד' חמישי יום

.‰ˆ .„ˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÂÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Êˆ .Âˆ

― הצ"ד אמּוריהּמצוה מּלהקטיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
מהם ֿ תּתנּו לא "ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומין, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹּבעלי

ֿ הּמזּבח" ak)על ,ak `xwie)ספרא `xen)ּולׁשֹון zyxt): ְְְִִֵַַַָ
ֿ תּתנּו", "לא החלבים; אּלּו ― מהם" ֿ תּתנּו לא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹֹ"ואּׁשה
לֹומר: ּתלמּוד ― מקצתם אף מּנין ּכּלם, אּלא לי ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻאין
מּום ּבעל ׁשהּמקריב ל נתּבאר הּנה מקצתם. אף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ"מהם",
אם אמּורים? ּדברים ּבּמה לאוין, ארּבעה על עֹובר ―ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
אֹותם נעׂשה אם אבל אחד: לאו אמּורין הקטר ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנעׂשה
הרי ― ּכאן המדּבר זה ּתּנא ׁשעֹוׂשה ּכמֹו לאוין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשני
מקצת עֹוׂשה ׁשהּוא לפי לאוין, ּבחמּׁשה עֹובר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָיהיה

ענין envr)האמּורין ipta)"מהם" ׁשאמר ּכמֹו ענין, וכּלם ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
הּזה ׁשהּתּנא הרי אחד. לאו ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף מקצתן, ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאף

ּבספרא אמר לפיכ ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין :(my)סֹובר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
חמּׁשה מּׁשּום עֹובר ― לּמזּבח מּום ּבעל ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָ"הּמקּדיׁש
ּתזרֹוק ּבל ּתׁשחֹוט, ּבל ּתקּדיׁש, ּבל מּׁשּום ְְְְִִִִִַַַַָּדברים:
מקצתֹו". ּתקטיר ּבל ֿ החלב, את ּתקטיר ּבל ֿ הּדם, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָאת

ּתמּורה מּומין(f:)ּובגמרא ּבעלי איברי "הּמעלה אמרּו: ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכּלֹו, ּתקטיר ּבל מּׁשּום לֹוקה אּבּיי: אמר ― הּמזּבח ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֻלגּבי
לאו על לֹוקין אין אמר: רבא מקצתֹו; ּתקטיר ּבל ְְִִִִֵַַַַָָָָָּומּׁשּום

מתיביׁשּבכללּות .(`ax zhiy lr zeywdl yi)הּמקּדיׁש" : ְְִִִֵֵֶַַָ
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חמּׁשה מּׁשּום עֹובר ― הּמזּבח לגּבי מּומין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָּבעלי
אלמא epi`x)ׁשמֹות". dpd)?ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין ְְִִֵֶַַַָָ

עֹובר האֹומר: ׁשּזה ל נתּבאר הּנה ּדרבא". ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָּתיּובּתא
על ׁשּלֹוקין סברתֹו לפי חמּׁשה, נעׂשּו ׁשהם ― ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבחמּׁשה
ּומקצתן ּכּלן הּכֹולל הּלאו מֹונה ּולפיכ ׁשּבכללּות, ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻלאו
ּכמֹו ֿ מקֹום ּבכל אּבּיי ּבדעת המפרסם וזהּו ׁשמֹות, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻּבׁשני
זה. למאמר ׁשּקדמּו ֿ הּכללים מן הּתׁשיעי ּבּכלל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבארנּו
― ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ׁשאֹומר: לרבא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָאבל
ּוכבר ׁשּנזּכר. ּכמֹו ההקטר על אחת מלקּות אּלא חּיב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאינֹו
לאו על לֹוקין אין הּנכֹון: ׁשהּכלל אצלנּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנתּברר

סנהדרין ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכמֹו(bq.)ׁשּבכללּות. , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
לאוין ארּבעה יהיּו ּולפיכ הּתׁשיעי, ּבּכלל ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָׁשהדּגמנּו
והקריב ׁשהקּדיׁש ׁשּמי נמצא הּכתּוב, ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבלבד
אּלּו, לאוין ארּבעה על מלקּיֹות ארּבע לֹוקה ― מּום ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָּבעל
מּום ּבבעל אמּורים הּללּו ֿ הּלאוין וכל ׁשּבארנּו. ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּכמֹו
,ּומעּו וקלּוט, "ׂשרּוע, ואמר: ׁשהדּגים ּכמֹו ְְְְִִֶַַַָָָָָקבּוע,

וכרּות" ונתּוק, ckÎbk)וכתּות, ,my)מּומין ֿ אּלּו ׁשּכל . ְְְִֵֶָָָָ
והעֹובר, הּקבּוע ּבהמה, ֿ מּומי ּכל נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָקבּועין.
אּלּו לאוין ארּבעת הלכֹות נתּבארּו וכן מּבכֹורֹות. ו' ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּבפרק
ּבמּסכת מפּזרים ּבמקֹומֹות מּום, ּבעל ּבהקרבת ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֻֻהמיחדֹות

ּתמּורה. ּומּסכת ְְִֶֶַָָזבחים

― הצ"ה ּבעלהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻ
לה' ֿ תזּבח "לא תֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא עֹובר, ְְְְְִִֵֵַַָָֹמּום

וגֹו'" מּום בֹו יהיה אׁשר וׂשה ׁשֹור אלהי(` ,fi mixac), ְְֱֲִֶֶֶֶָֹ
וגם מדּבר. הּכתּוב עֹוברין מּומין ׁשּבבעלי ּבספרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָונתּבאר

והקריבֹו. עבר אם לֹוקה, זה ְְִִִֶֶַַָעל

― הצ"ו קרּבנֹותהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּגֹוי ׁשהּוא ּכיון נאמר ולא מּומין, ּבעלי הם אם ְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹהּגֹוים
ֿ נכר ּבן "ּומּיד יתעּלה: אמרֹו והּוא מּום, ּבעל ּבעדֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֻיקרב

ֿ אּלה" מּכל אלהיכם ֿ לחם את תקריבּו dk)לא ,ak `xwie). ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּכן. ּגם לֹוקה ― והקריבֹו ׁשעבר ְְִִִֵֶֶַַָּומי

― הצ"ז מּוםהּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ֿ הּמּטיל וכל ּבּקדׁשים. מּום מּטיל הּנקרא: וזהּו ְְְֳֳִִִִִֶַַַַַַָָָָּבּקדׁשים,
ׁשּבית ּבזמן זה ׁשּיהא ּובתנאי לֹוקה, ― ּבּקדׁשים ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמּום

ּדחזי קּים ie`x)הּמקּדׁש didy xac lqty)ּכמֹו לקרּבן, ְְְְֲִֵַַַָָָָ
זרה עבֹודה ּבגמרא ּכ(bi:)ׁשּנתּבאר על הּלאו ּובא . ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָ

ֿ ּבֹו" יהיה לא ֿ מּום "ּכל ּבּקרּבן: k`)ּבאמרֹו ,my)ּולׁשֹון , ְְְְְִֶַָָָָֹ
מּום. ּבֹו ּתּתן אל ― ֿ ּבֹו" יהיה לא ֿ מּום "ּכל ְְִִִֵֶַָָֹספרא:

― הפ"ו ֿ הּקדׁשיםהּמצוה מן לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֳִִִִִִִֶַַַַַָָ
ּולאכלֹו, לׁשחטֹו ּומּתר לחּלין ויצא מּום ּבֹו ּׁשּנֹולד ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָֻֻמה
ואכלּת ּתזּבח נפׁש ֿ אּות ּבכל "רק יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָוהּוא

"אלהי ה' ּכברּכת eh)בׂשר ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון ְְְְֱִִֵֶַָָֹ
(d`x zyxt)מדּבר אינֹו ― ּתזּבח נפׁש ֿ אּות ּבכל "רק :ְְְְְִֵֵַַַַַַָ

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּיּפדּו". הּמקּדׁשין ּבפסּולי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻאּלא

ּבכֹורֹות ּבמּסכת הּקדׁשים, ּפדיֹון ּכלֹומר: ּותמּורה(eh.)זֹו, ְְְְְֳִִֶֶַַַָָ
(.al)מחּלין מקֹומֹות ּומעילה(dÎc)וערכים(lw.)ּובכּמה ְְְֲִִִֵַַָָָֻ

(:hi).

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ה' שישי יום

.Áˆ .˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
‰˘Ú ˙ÂˆÓ.Ëˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Ò

― הס' ֿ קרּבןהּמצוה ּכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּפחֹות ולא ּולמעלה ימים ֿ ׁשמנה ּבן ֿ הּבהמה מן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנקריב

ּבגּופֹו זמן מחּסר מצות היא וזֹו licadlמּזה, .oaxwd ly) ְְְְְִִִֶַַַֻ
(xg` oic `edy "eilraa onf xqegn"n:יתעּלה אמרֹו והּוא .ְְְִֶַָ

והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו ּתחת ימים ׁשבעת ְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָ"והיה
לקרּבן" fk)ירצה ,ak `xwie)ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ֿ אּמֹו" עם יהיה ימים "ׁשבעת אמרֹו: והּוא (zenyאחר, ְְְְִִִִִֵֶַַָָ
(hk ,akיחיד קרּבן ֿ הּקרּבנֹות, ּכל את ּכֹוללת זֹו ּומצוה .ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָ

"ּומּיֹום ֿ ּׁשאמר: ּומּמה הּׁשֹונים. סּוגיהם על צּבּור, ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָוקרּבן
ירצה. לא לכן ׁשּקדם מׁשמע ― ירצה" והלאה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשמיני
ׁשהּוא אּלא זמן; מחּסר מּלהקריב האזהרה נתּבררה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּנה
מי ׁשּכן עליו, לֹוקין אין ּולפיכ עׂשה, מּכלל הּבא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאו
ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, אינֹו זמן מחּסר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשהקריב

ֿ ּבנֹו' ואת t:)'אֹותֹו oileg)זמן למחּסר "הּנח נאמר: וׁשם , ְְְְְֱִֶֶַַַַַָֻ
נּתקֹו ed`yre)ׁשהּכתּוב ,e`ldn)נתּבארּו ּוכבר לעׂשה". ְְְֲֲִִֵֶַַָָָ

ּבספרא זֹו מצוה `xen)ּדיני zyxt)זבחים .(aiw:)ּובסֹוף ְְְְְִִִִֵָָָ

― מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
והּוא הּמזּבח, לגּבי ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמּלהקריב

ּכלב" ּומחיר זֹונה אתנן ֿ תביא "לא יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
(hi ,bkמּמּסכת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשהּקרּבן ֿ ּפי ֿ על אף מהם מּׁשהּו ׁשּמקריב ּומי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתמּורה.
מּום. ּבעל ּכדין לֹוקה, זה הרי ― ְֲִֵֶֶַַָּפסּול

― הצ"ח ׂשארהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
zewizn)ּודבׁש ea yiy e` ung ly xac),הּמזּבח לגּבי ְְְִֵֵַַַַ

ֿ תקטירּו לא ֿ ּדבׁש וכל ֿ ׂשאר כל "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹוהּוא
לה'" אּׁשה i`)מּמּנּו ,a `xwie)ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

לה' ּתקריבּו אׁשר ֿ הּמנחה "ּכל ואמר: אחר ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָזה
חמץ" תעׂשה הּתׁשיעי(my)לא ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר . ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

לֹוקה ואינֹו אחת לֹוקה ― ּודבׁש ׂשאֹור ְְְְִֵֶֶֶַַַַַׁשהּמקריב
לפי ׁשם, ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכללּות לאו ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתים,
אחת, עליו לֹוקין ׁשּבכללּות ׁשּלאו לנּו נתּברר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכבר
הּמקריב וכן אחת, לֹוקה חמץ ׁשהּמקריב ּבזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמׁשל

ּכאחת. ּודבׁש חמץ הּמקריב וכן ְְְְְִֵֵֶַַַַָָּדבׁש,

― הס"ב עםהּמצוה מלח להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ
ּתקריב קרּבנ ֿ ּכל "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ קרּבן, ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּכל

bi)מלח" ,my)ּבספרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
(`xwie zyxt)ּבמנחֹות מקֹומֹות .(k`.)ּובכּמה ְְְִַָָ
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― הצ"ט קרּבןהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּברית מלח תׁשּבית "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא מלח, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹּבלי

"אלהי(my)מׁשמע הּמלח מּלהׁשּבית מּׁשהזהיר ּכי , ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַֹ
ּתפל להקריב mrh)ׁשאסּור el oi`y)ּדבר איזה והּמקריב , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּוכבר מלקּות. חּיב ― מנחה אֹו קרּבן ּכלֹומר ― ְְְְְִֵַַַָָָָָָּתפל
מּזבחים ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(kÎk`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ו' קודש שבת יום

.‚Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÂÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הס"ג ׁשּנהּמצוה קרּבןהּצּוּוי ּבמעׂשה צטּוינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ
קרּבן ׁשּיהיה ּבין ׁשּקרב, עֹולה ֿ קרּבן ׁשּכל והּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהעֹולה,
אמרֹו והּוא וכזה. ּכזה ּבאפן יהיה צּבּור, קרּבן אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹיחיד
ֿ עלה אם וגֹו' לה' קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹּבוּיקרא:

וגֹו'" ֿ הּבקר מן bÎa)קרּבנֹו ,` `xwie). ְְִַָָָָ

― הקמ"ו מּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹֹהעֹולה,

ּתּדר" אׁשר נדרי ֿ וכל fi)וגֹו' ,ai mixac)לא אמר: ּכאּלּו , ְְְְֲִִֶֶַָָָֹֹ

הּפרּוׁש ּובא ּתּדר. אׁשר נדרי לאכל zyxtּתּוכל ixtq) ְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹֹ
(d`xאּלא הּכתּוב ּבא לא עֹולה. זֹו ― "ּונדרי" :ְֶֶַָָָָָֹ

לאחר ּבין ּדמים זריקת לפני ּבין עֹולה, לאֹוכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָללּמד
לּקלעים חּוץ ּבין ֿ הּקלעים מן לפנים ּבין ּדמים, ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָזריקת
לכלֿ האזהרה הּוא זה ולאו ֿ תעׂשה. ּבלא עֹובר ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
עֹולה מּבׂשר האֹוכל ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָמֹועל.
ּכמֹו מעילה, עליהם ׁשחּיבין הּקדׁשים מּׁשאר הּנהנה ְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
ואם לֹוקה; ― מזיד הּוא אם מעילה: ּבמּסכת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּנתּבאר
ּׁשּנהנה מה ּומחזיר מעילה, קרּבן מקריב ― ׁשֹוגג ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּוא
ט' ּובפרק מעילה. ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּומֹוסיף

אֹומר:(bt.)מּסנהדרין יהּודה רּבי ּבמעילה, "הזיד אמרּו: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ
ראיתם והביאּו ּבאזהרה", אֹומרים: וחכמים ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָּבמיתה;

יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו h)מאמרֹו ,ak `xwie)"ּבֹו" אמרּו: ְְְְִֵֵַָָֻ
ּבּמעילה. ולא ―ְְִַָֹ

― הס"ד מעׂשההּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשּתהיה חּטאת איזֹו הּנזּכר, ּבאפן חּטאת lyקרּבן oia) ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

('eke miax ly oia cigiּתֹורת "זאת יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְִֶַַָֹ
וגֹו'" gi)החּטאת ,e my)היא אי ּבוּיקרא ׁשם ּבאר וגם . ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

ֿ ּנאכל. ּומה נקטר ֿ ּמּמּנה ּומה ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָנׁשחטת
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חמּׁשה מּׁשּום עֹובר ― הּמזּבח לגּבי מּומין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָּבעלי
אלמא epi`x)ׁשמֹות". dpd)?ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין ְְִִֵֶַַַָָ

עֹובר האֹומר: ׁשּזה ל נתּבאר הּנה ּדרבא". ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָּתיּובּתא
על ׁשּלֹוקין סברתֹו לפי חמּׁשה, נעׂשּו ׁשהם ― ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבחמּׁשה
ּומקצתן ּכּלן הּכֹולל הּלאו מֹונה ּולפיכ ׁשּבכללּות, ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻלאו
ּכמֹו ֿ מקֹום ּבכל אּבּיי ּבדעת המפרסם וזהּו ׁשמֹות, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻּבׁשני
זה. למאמר ׁשּקדמּו ֿ הּכללים מן הּתׁשיעי ּבּכלל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבארנּו
― ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ׁשאֹומר: לרבא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָאבל
ּוכבר ׁשּנזּכר. ּכמֹו ההקטר על אחת מלקּות אּלא חּיב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאינֹו
לאו על לֹוקין אין הּנכֹון: ׁשהּכלל אצלנּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנתּברר

סנהדרין ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכמֹו(bq.)ׁשּבכללּות. , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
לאוין ארּבעה יהיּו ּולפיכ הּתׁשיעי, ּבּכלל ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָׁשהדּגמנּו
והקריב ׁשהקּדיׁש ׁשּמי נמצא הּכתּוב, ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבלבד
אּלּו, לאוין ארּבעה על מלקּיֹות ארּבע לֹוקה ― מּום ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָּבעל
מּום ּבבעל אמּורים הּללּו ֿ הּלאוין וכל ׁשּבארנּו. ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּכמֹו
,ּומעּו וקלּוט, "ׂשרּוע, ואמר: ׁשהדּגים ּכמֹו ְְְְִִֶַַַָָָָָקבּוע,

וכרּות" ונתּוק, ckÎbk)וכתּות, ,my)מּומין ֿ אּלּו ׁשּכל . ְְְִֵֶָָָָ
והעֹובר, הּקבּוע ּבהמה, ֿ מּומי ּכל נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָקבּועין.
אּלּו לאוין ארּבעת הלכֹות נתּבארּו וכן מּבכֹורֹות. ו' ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּבפרק
ּבמּסכת מפּזרים ּבמקֹומֹות מּום, ּבעל ּבהקרבת ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֻֻהמיחדֹות

ּתמּורה. ּומּסכת ְְִֶֶַָָזבחים

― הצ"ה ּבעלהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻ
לה' ֿ תזּבח "לא תֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא עֹובר, ְְְְְִִֵֵַַָָֹמּום

וגֹו'" מּום בֹו יהיה אׁשר וׂשה ׁשֹור אלהי(` ,fi mixac), ְְֱֲִֶֶֶֶָֹ
וגם מדּבר. הּכתּוב עֹוברין מּומין ׁשּבבעלי ּבספרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָונתּבאר

והקריבֹו. עבר אם לֹוקה, זה ְְִִִֶֶַַָעל

― הצ"ו קרּבנֹותהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּגֹוי ׁשהּוא ּכיון נאמר ולא מּומין, ּבעלי הם אם ְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹהּגֹוים
ֿ נכר ּבן "ּומּיד יתעּלה: אמרֹו והּוא מּום, ּבעל ּבעדֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֻיקרב

ֿ אּלה" מּכל אלהיכם ֿ לחם את תקריבּו dk)לא ,ak `xwie). ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּכן. ּגם לֹוקה ― והקריבֹו ׁשעבר ְְִִִֵֶֶַַָּומי

― הצ"ז מּוםהּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ֿ הּמּטיל וכל ּבּקדׁשים. מּום מּטיל הּנקרא: וזהּו ְְְֳֳִִִִִֶַַַַַַָָָָּבּקדׁשים,
ׁשּבית ּבזמן זה ׁשּיהא ּובתנאי לֹוקה, ― ּבּקדׁשים ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמּום

ּדחזי קּים ie`x)הּמקּדׁש didy xac lqty)ּכמֹו לקרּבן, ְְְְֲִֵַַַָָָָ
זרה עבֹודה ּבגמרא ּכ(bi:)ׁשּנתּבאר על הּלאו ּובא . ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָ

ֿ ּבֹו" יהיה לא ֿ מּום "ּכל ּבּקרּבן: k`)ּבאמרֹו ,my)ּולׁשֹון , ְְְְְִֶַָָָָֹ
מּום. ּבֹו ּתּתן אל ― ֿ ּבֹו" יהיה לא ֿ מּום "ּכל ְְִִִֵֶַָָֹספרא:

― הפ"ו ֿ הּקדׁשיםהּמצוה מן לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֳִִִִִִִֶַַַַַָָ
ּולאכלֹו, לׁשחטֹו ּומּתר לחּלין ויצא מּום ּבֹו ּׁשּנֹולד ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָֻֻמה
ואכלּת ּתזּבח נפׁש ֿ אּות ּבכל "רק יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָוהּוא

"אלהי ה' ּכברּכת eh)בׂשר ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון ְְְְֱִִֵֶַָָֹ
(d`x zyxt)מדּבר אינֹו ― ּתזּבח נפׁש ֿ אּות ּבכל "רק :ְְְְְִֵֵַַַַַַָ

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּיּפדּו". הּמקּדׁשין ּבפסּולי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻאּלא

ּבכֹורֹות ּבמּסכת הּקדׁשים, ּפדיֹון ּכלֹומר: ּותמּורה(eh.)זֹו, ְְְְְֳִִֶֶַַַָָ
(.al)מחּלין מקֹומֹות ּומעילה(dÎc)וערכים(lw.)ּובכּמה ְְְֲִִִֵַַָָָֻ

(:hi).

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ה' שישי יום
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― הס' ֿ קרּבןהּמצוה ּכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּפחֹות ולא ּולמעלה ימים ֿ ׁשמנה ּבן ֿ הּבהמה מן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנקריב

ּבגּופֹו זמן מחּסר מצות היא וזֹו licadlמּזה, .oaxwd ly) ְְְְְִִִֶַַַֻ
(xg` oic `edy "eilraa onf xqegn"n:יתעּלה אמרֹו והּוא .ְְְִֶַָ

והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו ּתחת ימים ׁשבעת ְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָ"והיה
לקרּבן" fk)ירצה ,ak `xwie)ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ֿ אּמֹו" עם יהיה ימים "ׁשבעת אמרֹו: והּוא (zenyאחר, ְְְְִִִִִֵֶַַָָ
(hk ,akיחיד קרּבן ֿ הּקרּבנֹות, ּכל את ּכֹוללת זֹו ּומצוה .ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָ

"ּומּיֹום ֿ ּׁשאמר: ּומּמה הּׁשֹונים. סּוגיהם על צּבּור, ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָוקרּבן
ירצה. לא לכן ׁשּקדם מׁשמע ― ירצה" והלאה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשמיני
ׁשהּוא אּלא זמן; מחּסר מּלהקריב האזהרה נתּבררה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּנה
מי ׁשּכן עליו, לֹוקין אין ּולפיכ עׂשה, מּכלל הּבא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאו
ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, אינֹו זמן מחּסר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשהקריב

ֿ ּבנֹו' ואת t:)'אֹותֹו oileg)זמן למחּסר "הּנח נאמר: וׁשם , ְְְְְֱִֶֶַַַַַָֻ
נּתקֹו ed`yre)ׁשהּכתּוב ,e`ldn)נתּבארּו ּוכבר לעׂשה". ְְְֲֲִִֵֶַַָָָ

ּבספרא זֹו מצוה `xen)ּדיני zyxt)זבחים .(aiw:)ּובסֹוף ְְְְְִִִִֵָָָ

― מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
והּוא הּמזּבח, לגּבי ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמּלהקריב

ּכלב" ּומחיר זֹונה אתנן ֿ תביא "לא יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
(hi ,bkמּמּסכת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשהּקרּבן ֿ ּפי ֿ על אף מהם מּׁשהּו ׁשּמקריב ּומי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתמּורה.
מּום. ּבעל ּכדין לֹוקה, זה הרי ― ְֲִֵֶֶַַָּפסּול

― הצ"ח ׂשארהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
zewizn)ּודבׁש ea yiy e` ung ly xac),הּמזּבח לגּבי ְְְִֵֵַַַַ

ֿ תקטירּו לא ֿ ּדבׁש וכל ֿ ׂשאר כל "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹוהּוא
לה'" אּׁשה i`)מּמּנּו ,a `xwie)ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

לה' ּתקריבּו אׁשר ֿ הּמנחה "ּכל ואמר: אחר ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָזה
חמץ" תעׂשה הּתׁשיעי(my)לא ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר . ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

לֹוקה ואינֹו אחת לֹוקה ― ּודבׁש ׂשאֹור ְְְְִֵֶֶֶַַַַַׁשהּמקריב
לפי ׁשם, ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכללּות לאו ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתים,
אחת, עליו לֹוקין ׁשּבכללּות ׁשּלאו לנּו נתּברר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכבר
הּמקריב וכן אחת, לֹוקה חמץ ׁשהּמקריב ּבזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמׁשל

ּכאחת. ּודבׁש חמץ הּמקריב וכן ְְְְְִֵֵֶַַַַָָּדבׁש,

― הס"ב עםהּמצוה מלח להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ
ּתקריב קרּבנ ֿ ּכל "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ קרּבן, ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּכל

bi)מלח" ,my)ּבספרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
(`xwie zyxt)ּבמנחֹות מקֹומֹות .(k`.)ּובכּמה ְְְִַָָ
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― הצ"ט קרּבןהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּברית מלח תׁשּבית "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא מלח, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹּבלי

"אלהי(my)מׁשמע הּמלח מּלהׁשּבית מּׁשהזהיר ּכי , ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַֹ
ּתפל להקריב mrh)ׁשאסּור el oi`y)ּדבר איזה והּמקריב , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּוכבר מלקּות. חּיב ― מנחה אֹו קרּבן ּכלֹומר ― ְְְְְִֵַַַָָָָָָּתפל
מּזבחים ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(kÎk`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ו' קודש שבת יום

.‚Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÂÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הס"ג ׁשּנהּמצוה קרּבןהּצּוּוי ּבמעׂשה צטּוינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ
קרּבן ׁשּיהיה ּבין ׁשּקרב, עֹולה ֿ קרּבן ׁשּכל והּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהעֹולה,
אמרֹו והּוא וכזה. ּכזה ּבאפן יהיה צּבּור, קרּבן אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹיחיד
ֿ עלה אם וגֹו' לה' קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹּבוּיקרא:

וגֹו'" ֿ הּבקר מן bÎa)קרּבנֹו ,` `xwie). ְְִַָָָָ

― הקמ"ו מּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹֹהעֹולה,

ּתּדר" אׁשר נדרי ֿ וכל fi)וגֹו' ,ai mixac)לא אמר: ּכאּלּו , ְְְְֲִִֶֶַָָָֹֹ

הּפרּוׁש ּובא ּתּדר. אׁשר נדרי לאכל zyxtּתּוכל ixtq) ְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹֹ
(d`xאּלא הּכתּוב ּבא לא עֹולה. זֹו ― "ּונדרי" :ְֶֶַָָָָָֹ

לאחר ּבין ּדמים זריקת לפני ּבין עֹולה, לאֹוכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָללּמד
לּקלעים חּוץ ּבין ֿ הּקלעים מן לפנים ּבין ּדמים, ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָזריקת
לכלֿ האזהרה הּוא זה ולאו ֿ תעׂשה. ּבלא עֹובר ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
עֹולה מּבׂשר האֹוכל ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָמֹועל.
ּכמֹו מעילה, עליהם ׁשחּיבין הּקדׁשים מּׁשאר הּנהנה ְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
ואם לֹוקה; ― מזיד הּוא אם מעילה: ּבמּסכת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּנתּבאר
ּׁשּנהנה מה ּומחזיר מעילה, קרּבן מקריב ― ׁשֹוגג ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּוא
ט' ּובפרק מעילה. ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּומֹוסיף

אֹומר:(bt.)מּסנהדרין יהּודה רּבי ּבמעילה, "הזיד אמרּו: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ
ראיתם והביאּו ּבאזהרה", אֹומרים: וחכמים ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָּבמיתה;

יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו h)מאמרֹו ,ak `xwie)"ּבֹו" אמרּו: ְְְְִֵֵַָָֻ
ּבּמעילה. ולא ―ְְִַָֹ

― הס"ד מעׂשההּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשּתהיה חּטאת איזֹו הּנזּכר, ּבאפן חּטאת lyקרּבן oia) ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

('eke miax ly oia cigiּתֹורת "זאת יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְִֶַַָֹ
וגֹו'" gi)החּטאת ,e my)היא אי ּבוּיקרא ׁשם ּבאר וגם . ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

ֿ ּנאכל. ּומה נקטר ֿ ּמּמּנה ּומה ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָנׁשחטת
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מעש"ק וכן הקודמו, ובטח ידוע לו שכתבו לכל אלו שהציע לכתוב 

אליהם.

ובמ"ש בהנוגע לקטנות, לפלא שמחפש סברות מפני מה בז להאמור לאחרי שמדובר זה כו"כ 

פעמים ומיוסד על דברי קדש רבותינו נשיאינו, אז ווי מען שטעלט זיך אוועק וכו'.

ולפלא שממכתב למכתב מקים עוה"פ מצרים וגבולים ועוה"פ צריך לחזור הפס"ד שמלך )מאן 

מלכי רבנן נשיאינו ועניניהם ומוסדות שלהם( פורץ גדר. וכמדובר בהתועדות בפירוש אדמו"ר הצ"צ 

)אשר פוסק הוא בענינים שלנו ובאתרא דרב נהוג כרב( אשר מבין המצרים יבואו למרחב העצמי לנחלה 

בלי מצרים. עיין רשימת איכה א-ג: ולשבח י"ל וכו'.

בברכה שבקרוב נזכה לקיום היעוד שיהפכו ימים אלו לששון ולשמחה.
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i"yx
(‚).˙¯˙ÒÂ:ואיזבל אחאב ‰ÏÁ.(Ê)מפני ˘·ÈÂ

קשה  שהיה לגלות, ויטריח הגשמים צורך שידע כדי
ברעב: מתים שרויין שישראל הקב''ה בעיני

(Ë).‰˙Ù¯ˆ:העיר ˘Ì.שם È˙ÈÂˆ,שלי בפמליא
אלמנה: אשה שם ËÚÓ(È)שתכלכלך ÈÏ ‡ ÈÁ˜

.ÌÈÓ,הקב''ה לו שאמר באלמנה מכיר היה לא הוא
לי  שתתן אותה ואמר: אברהם, עבד מאליעזר ולמד

האלמנה: היא לשתות, עוגה:ÂÚÓ‚.(È·)מים כמו

.ÛÎ ‡ÏÓ:ידא פיסת מלי יונתן: ·ˆÁÙ˙.תרגם
בשאול שנאמר כמו בלע''ז, כו ביטויל''א א (שמואל

מראשותיו:יב) אשר המים צפחת :.Â˙ÓÂ משם
ברעב: נמות ·¯‡˘Â‰.(È‚)ולהלן ‰Ë˜ ‰‚ÂÚ

רבה בבראשית יש אגדה בראשונה)מדרש (למה

בגד: לאה ‰‡˘‰.(ÊÈ)בותאמר Ô· ‰ÏÁ כדי
כדאיתא  המתים, תחיית של למפתח שיצטרך

דחלק אגדתא א)בשילהי קיג :(סנהדרין

cec zcevn
(‚).‰ÊÓ ÍÏ: אחאב יהרגך  È¯Î˙.למזרח:˜„Ó‰.שלא ÏÁ·

הירדן : למזרח  העומד  הנחל ÏÁ‰Ó.(„)אצל ‰È‰Âרצה
תשתה : מהנחל  כי צמאונך, לרוות והיה  ‰ÌÈ·¯ÂÚלומר : ˙‡Â

.'ÂÎÂכי בראותו ישראל, על  יתאכזר לבל  רוחו להעיר בכדי
הוא יחמול  לא  ואיך לכלכלו, עליו יחמלו  האכזרים  העורבים

ישראל : בלבם:ˆÈ˙ÈÂ.על  נתתי לומר: ועל Â·˘¯.(Â)רצה
הוא: כשר שבשר ידע לאכלו, לו  אמר ה ' שםˆ¯Ù˙‰.(Ë)כי

צידון: בארץ ˆÈ˙ÈÂ.עיר  ‰‰אשה שם זמנתי לומר: רצה 
לכלכלך: ÈÏ.(È)אלמנה ‡ ÈÁ˜:לי והביאי מביתך  קחי

(·È).ÁÓ˜ ÛÎ ‡ÏÓ:הכף מלא  שעור  קמח בכד, לי ÌÈˆÚ.יש  ÌÈ˘:בו עוד Â˙ÓÂ.לאפות לי אין  כי ברעב , נמות זה ואחרי
˙È‡¯È.(È‚)מאומה: Ï‡:ברעב תמותו לא Í¯·„Î.כי È˘Ú:עוגות ולעשות הקמח  ההוא:Ì˘Ó.ללוש ÈÏ.מהקמח  ˙‡ˆÂ‰Â

ולבנך : לך תעשי זה ואחרי  מקודם ˙ÏÎ‰.(È„)להאכילני ‡Ï: הקמח ÂÎÂ'.מלשפוך ÌÂÈ „Ú:הנס אל  צורך  אין אז Ï‡(ÊË)כי
.¯ÒÁ:שבצפחת ÂÎÂ'.(ÊÈ)השמן ¯˘‡ „Ú:זה מחולי  שמת עד החולי , עליו חזקה כך כל לומר : רוצה

oeiv zcevn
(‚).˙ÈÙÂ:עצמך ותסבב העופות‰ÌÈ·¯ÂÚ.(„)תפנה הם 

המזון:ÍÏÎÏÎÏ.השחורות : סיפוק  לקיטתÓ˜˘˘˙.(È)ענין
וכן קושש , קרוי  הדקים יב)דברים  ה קש:(שמות לקושש 

(‡È).˙Ùכמו ו)חתיכה, ב אותה:(ויקרא ÂÚÓ‚.(È·)פתות
וכן טז)עוגה, לה מעוג:(תהלים לעגי  היד :ÛÎ.בחנפי ·Î„.פס 
כלי : וכן·ˆÁÙ˙.שם יא)צלוחית, כו א המים:(שמואל צפחת

(„È).‰ÏÎ˙: כליון ז ''ל :ÌÈÓÈ.(ÂË)מלשון  רבותינו  אמרו
‰·È˙.(ÊÈ)שנה: ˙ÏÚ·:הבית אדונת 

gtÎft wxt mildz - miaezk

ft mildzfÎd.

ä:ïBéìò äððBëé àeäå da-ãlé Léàå Léà øîàé | ïBiöìeå:äìñ íL-ãlé äæ íénò áBúëa øtñé ýåýé §¦¸¥«¨©À¦´−§¦ª©¨®§−§«§¤´¨¤§«§Ÿ̈À−¦§Ÿ¦§´©¦®¤−ª©¨´¤«¨
æ:Ca éðéòî-ìk íéììçk íéøLå§¨¦¬§«Ÿ§¦®¨©§¨©¬¨«

gt mildzdÎ`.

à:éçøæàä ïîéäì ìékNî úBpòì úìçî-ìò çvðîì çø÷ éðáì øBîæî øéLáéúòeLé éäìà ýåýé ¦¬¦§À¦§¥Å¬Ÿ©©«§©¥´©©©«£©´§©®©¹§¦À§¥¨¬¨«¤§¨¦«−§Ÿ̈¡Ÿ¥´§«¨¦®
:Ecâð äìélá éz÷òö-íBéâéðôì àBázðæà ähä éúlôz E:éúpøì Eãéiçå éLôð úBòøá äòáN-ék ¨©−§¦©©´§¨¤§¤«¨´−§¨¤§¦¨¦®©¥¬¹̈§§À§¦¨¦«¦¨«§¨´§¨´©§¦®§¹©©À

ì:eòébä ìBàLä:ìéà-ïéà øáâk éúééä øBá éãøBé-íò ézáLçð ¦§¬¦¦«−¤§©§¦¦´§¥®¹̈¦À¦§¤´¤¥¡¨«

i"yx
(‰).‰· „ÏÂÈ ˘È‡Â ˘È‡ ¯Ó‡È ÔÂÈˆÏÂ וכשיביאום

זה  ואחד אחד כל על להם יאמר בציון לה' מנחה
המשורר  אחר ענין ומתולדותיהם, ממך שגלו מאותם
ובבל  מצרים גדולות את וליודעי לעמי אזכיר אומר
כוש  עם וצור פלשת הנה גדולתם את עתה רואים שהם
כל  אותם מנשאים ובבל לרהב סמוכים שהם מפני
ובבל: במצרים שם יולד זה עליהם ואומרים האומות

.'Â‚Â ¯Ó‡È ÔÂÈˆÏÂ לרהב עכשיו שהוא הזה והשבח
בה: יולד פלוני אומרים יהו ועליה לציון יסוב ובבל

.ÔÂÈÏÚ ‰ÂÎÈ ‡Â‰Â מכל למעלה יכוננה והקב"ה
Â‚Â'.(Â)העיירות: ÌÈÓÚ ·Â˙Î· ¯ÂÙÒÈ מקרא ‰'

ה' ראשו כלפי מוסב לסופו האמור וסלה זה מסורס
כשיכתוב  לעתיד כלומ' סלה עמים בכתוב יספור
בתוכם  הנבלעים ישראל את ימנה לדראון הע"ג הקב"ה
יולד  זה ויאמר מתוכם ויוציאם ביניהם הנאנסים ואת

ישעיה שאמר וזה לו אותם ויברור ציון של (שם מאותם

המביאים ס"ו) הגוים מן וללוים לכהנים אקח מהם וגם
כהני' בהם ויהיה בתוכם הנבלעים אקח מנחה אותם
והיכן  ה', אמר הם גלוים ולפני נכרים שאינם ולוים

כ"ט)אמר אלהינו:(דברים לה' ÌÈ¯˘Â(Ê)הנסתרות
.ÌÈÏÏÂÁÎ:'מחוללי לשון כחוללים זאת, ÏÎעל

.ÈÈÚÓ:קרבי ÏÁÓ˙(‡)בישועתך:·Í.כל ÏÚ
.˙ÂÚÏ ביסורי מעונה שהיא וענויה אהבה חולת על
תורגמן ÏÈÎ˘Ó.הגלות: ע"י משכיל שנאמר מקום כל

וכשרוח  לפניו תורגמן מעמיד הנביא שהיה נאמר
והוא  לתורגמן הנבואה את אומר לו באה הנבואה

‰‡ÈÁ¯Ê.משמיעה: ÔÓÈ‰Ï שיר בכלי המשוררי' מן א'
על  הימן שיאמרהו הזה המזמור את קרח בני ויסדוהו

‰‡ÈÁ¯Ê.הדוכן: ÔÓÈ‰Ï היה יהודה בן זרח מבני
מיוחס ב')שהוא א' והימן (בד"ה ואיתן זמרי קרח ובני

כמו  גדולים חכמים היו חמשה כולם ודרדע וכלכל
בשלמה ד')שנאמר א' מאיתן (מלכים האדם מכל ויחכם

מזמורים  ויסדו מחול בני ודרדע וכלכל והימן האזרחי
מצאתי  כך מחול, בני נקראו לכך תהלים בספר ונקבעו

מדוייקים: ˆÈ˙˜Ú.(·)בפירושים ÌÂÈ אני בלילה וגם
נגדך: È˘Ù.(„)נכון ˙ÂÚ¯· ‰Ú·˘ ÈÎ כנסת על

אומר:ישראל  ‡ÏÈ.(‰)הוא ÔÈ‡כמו כח (לעיל אין

חושה:כ"ב) לעזרתי אילותי

cec zcevn
(‰).¯Ó‡È ÔÂÈˆÏÂהנה לה נאמר  ויהיה  ציון  את יבשר  המבשר 

בה: יולד  אשר ואיש איש  כל  לכונןÂ‰Â‡.הובא  שבידו מי
עליון: להיות אותה יכונן Â‚Â'.(Â)הוא ¯ÂÙÒÈ יכתוב‰' בעת 

ויברור בתוכם הנבלעים ישראל  את  אז יספור  העמים את 
אשר אבותיו מימי מעולם  העברים מילדי זה הלא ויאמר אותם

המה: ולי בציון  בך :ÌÈ¯˘Â.(Ê)נולדו המה  ותוחלתי והבטתי עיוני כל ויאמרו בחלילים, המנגנים כמו ישוררו  ÔÓÈ‰Ï.(‡)אז
הדוכן על  יאמר  שהוא להימן נמסר הזה הלוים)המזמור  מן שהיה להימן שנמסר ופירש חזר בשיר המנצח לוי לבן שנמסר ר"ל למנצח אמר כי :(ועל

(·).È˙˜Úˆ ÌÂÈ: לפניך תחינתי אערוך  בלילה  גם מ"מ  היום כל  בתפלה  צעקתי כי ˘·Ú‰.(„)עם  ÈÎ עד הרעות  רבו כי
מליצה : ענין והוא  מהם שבעה השאול:ÈÈÁÂ.שנפשי אל  לרדת קרבו חיי האנשיםÈ˙·˘Á.(‰)ימי עם  נחשבתי  התשות מגודל 

לקבר: ירדו כבר  ‡ÏÈ.אשר  ÔÈ‡:מעולם כח  לי  היה שלא

oeiv zcevn
(Ê).ÌÈ¯˘Â: שירה תוףÌÈÏÏÂÁÎ.מל ' כמו נגון כלי  שם

ה)וחליל  ומחשבה :ÈÈÚÓ.(‰).(ישעיה עיון  ÏÁÓ˙.(‡)מל '
נגון: כלי וכו'ÂÚÏ˙.שם הלוים וענו  כמו בשיר הקול להרים

רם כו)קול גוים‡ÏÈ.(‰):(דברים אל  כמו כח לא)ענין  :(יחזקאל

xe` ldi
ושרים לשוןז כחוללים  ופרש"י בך . מעיני כל  כחוללים

כל  מעיני כל  ע "ש ) הישועה  על  והוא  מנגנים  (היינו מחוללים
מיני כל  חנגיא  על שירין ואמרי ות "י בישועתך . בך קרבי
ושרים דפירש  נ' עכ "ל. בגווך  מתאמרין קורבנא  על תושבחן

סימון בר' יהודה ר' אמר וז"ל תלים  ובמדרש שירה . לשון
אומרים ישראל  כך שעה. בכל  חדשים  מים  נובע  שהבאר כשם

שעה. בכל  חדשה שירה



קט fi wxt `Îmikln - mi`iap

`ÎmiklnfifiÎb

â:ïcøiä éðt-ìò øLà úéøk ìçða zøzñðå äîã÷ El úéðôe äfî CìãäzLz ìçpäî äéäå ¥´¦¤½¨¦¬¨§−¥®§¨§¦§©§¨Æ§©´©§¦½£¤−©§¥¬©©§¥«§¨−̈¥©©´©¦§¤®
:íL Eìkìëì éúéeö íéáøòä-úàåäéðt-ìò øLà úéøk ìçða áLiå Cìiå ýåýé øáãk Nòiå Cìiå §¤¨Ÿ§¦´¦¦½¦§©§¤§−¨«©¥¬¤©©−©¦§©´§¨®©¥À¤©¥Æ¤Æ§©´©§¦½£¤−©§¥¬

:ïcøiäåe íçì Bì íéàéáî íéáøòäå:äzLé ìçpä-ïîe áøòa øNáe íçìå ø÷aa øNáæõwî éäéå ©©§¥«§¨Ÿ§¦À§¦¦̧¹¤³¤¨¨Æ©½Ÿ¤§¤¬¤¨−̈¨¨®¤¦©©−©¦§¤«©§¦²¦¥¬
:õøàa íLâ äéä-àì ék ìçpä Láéiå íéîéç:øîàì åéìà ýåýé-øáã éäéåèøLà äúôøö Cì íe÷ ¨¦−©¦©´©¨®©¦²«Ÿ¨¨¬¤−¤¨¨«¤©§¦¬§©§−̈¥¨¬¥«Ÿ´¥³¨§©Æ¨Æ£¤´

:Eìkìëì äðîìà äMà íL éúéeö äpä íL záLéå ïBãéöìéøéòä çút-ìà àáiå äúôøö Cìiå | í÷iå §¦½§¨©§−̈¨®¦¥̧¦¦¬¦¨²¦¨¬©§¨−̈§©§§¤«©¨´¨©¥¤́¨§©À¨©¨ŸÆ¤¤´©¨¦½
:äzLàå éìka íéî-èòî éì àð-éç÷ øîàiå äéìà àø÷iå íéöò úLL÷î äðîìà äMà íL-äpäå§¦¥«¨²¦¨¬©§¨−̈§Ÿ¤´¤¥¦®©¦§¨³¥¤Æ¨Æ©Ÿ©½§¦¨̧¦¯§©©²¦©§¦−§¤§¤«

àé:Cãéa íçì-út éì àð-éç÷ì øîàiå äéìà àø÷iå úç÷ì Cìzåáééäìà ýåýé-éç øîàzåéì-Lé-íà E ©¥−¤¨©®©©¦§¨³¥¤Æ¨Æ©Ÿ©½¦«§¦¨¬¦²©¤−¤§¨¥«©ÀŸ¤©§¨³¡Ÿ¤ÆÆ¦¤¦´
éì eäéúéNòå éúàáe íéöò íéðL úLL÷î éððäå úçtva ïîL-èòîe ãka çî÷-óë àìî-íà ék âBòî̈½¦´¦§³Ÿ©¤Æ©Æ©©½§©¤−¤©©¨®©§¦§¦̧§Ÿ¤¹¤§©´¦¥¦ÀÆ̈¦Æ©£¦¦ÆÆ¦´

:eðúîå eäðìëàå éðáìåâéäâò íMî éì-éNò Cà Cøáãë éNò éàa éàøéz-ìà eäiìà äéìà øîàiå §¦§¦½©£©§ª−¨¨«§©¸Ÿ¤¥¤³¨¥¦Æ̈Æ©¦´§¦½−Ÿ¦£¦´¦§¨¥®©´£¦¦´¦Â¨ª¨̧
ðáìå Cìå éì úàöBäå äðLàøá äpè÷:äðøçàa éNòz Cãéçîwä ãk ìàøNé éäìà ýåýé øîà äë ék §©¨³¨¦Ÿ¨Æ§¥´§¦½§¨´§¦§¥½©£¦−¨©£Ÿ¨«¦´ŸÁ¨©̧§¹̈¡Ÿ¥´¦§¨¥À©³©¤Æ©Æ

:äîãàä éðt-ìò íLb ýåýé-úz-(ïúú) íBé ãò øñçú àì ïîMä úçtöå äìëú àìåèäNòzå Cìzå ´Ÿ¦§½̈§©©¬©©¤−¤´Ÿ¤§¨®©Â¯¥§¨²¤−¤©§¥¬¨£¨¨«©¥¬¤©©£¤−
:íéîé dúéáe àeäå-àéä (àéäå)-(àåä) ìëàzå eäiìà øáãkæèïîMä úçtöå äúìë àì çîwä ãk ¦§©´¥¦¨®©¯Ÿ©¦«¨²¥−̈¨¦«©³©¤Æ©Æ´Ÿ¨½̈¨§©©¬©©¤−¤

:eäiìà ãéa øac øLà ýåýé øáãk øñç àìæéúéaä úìòa äMàä-ïa äìç älàä íéøácä øçà éäéå ´Ÿ¨¥®¦§©´§½̈£¤¬¦¤−§©¬¥¦¨«©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¨¾̈¤¨¦−̈©£©´©¨®¦
:äîLð Ba-äøúBð-àì øLà ãò ãàî ÷æç Béìç éäéå©§¦³¨§Æ¨¨´§½Ÿ©²£¤¬Ÿ«§¨−§¨¨«

i"yx
(‚).˙¯˙ÒÂ:ואיזבל אחאב ‰ÏÁ.(Ê)מפני ˘·ÈÂ

קשה  שהיה לגלות, ויטריח הגשמים צורך שידע כדי
ברעב: מתים שרויין שישראל הקב''ה בעיני

(Ë).‰˙Ù¯ˆ:העיר ˘Ì.שם È˙ÈÂˆ,שלי בפמליא
אלמנה: אשה שם ËÚÓ(È)שתכלכלך ÈÏ ‡ ÈÁ˜

.ÌÈÓ,הקב''ה לו שאמר באלמנה מכיר היה לא הוא
לי  שתתן אותה ואמר: אברהם, עבד מאליעזר ולמד

האלמנה: היא לשתות, עוגה:ÂÚÓ‚.(È·)מים כמו

.ÛÎ ‡ÏÓ:ידא פיסת מלי יונתן: ·ˆÁÙ˙.תרגם
בשאול שנאמר כמו בלע''ז, כו ביטויל''א א (שמואל

מראשותיו:יב) אשר המים צפחת :.Â˙ÓÂ משם
ברעב: נמות ·¯‡˘Â‰.(È‚)ולהלן ‰Ë˜ ‰‚ÂÚ

רבה בבראשית יש אגדה בראשונה)מדרש (למה

בגד: לאה ‰‡˘‰.(ÊÈ)בותאמר Ô· ‰ÏÁ כדי
כדאיתא  המתים, תחיית של למפתח שיצטרך

דחלק אגדתא א)בשילהי קיג :(סנהדרין

cec zcevn
(‚).‰ÊÓ ÍÏ: אחאב יהרגך  È¯Î˙.למזרח:˜„Ó‰.שלא ÏÁ·

הירדן : למזרח  העומד  הנחל ÏÁ‰Ó.(„)אצל ‰È‰Âרצה
תשתה : מהנחל  כי צמאונך, לרוות והיה  ‰ÌÈ·¯ÂÚלומר : ˙‡Â

.'ÂÎÂכי בראותו ישראל, על  יתאכזר לבל  רוחו להעיר בכדי
הוא יחמול  לא  ואיך לכלכלו, עליו יחמלו  האכזרים  העורבים

ישראל : בלבם:ˆÈ˙ÈÂ.על  נתתי לומר: ועל Â·˘¯.(Â)רצה
הוא: כשר שבשר ידע לאכלו, לו  אמר ה ' שםˆ¯Ù˙‰.(Ë)כי

צידון: בארץ ˆÈ˙ÈÂ.עיר  ‰‰אשה שם זמנתי לומר: רצה 
לכלכלך: ÈÏ.(È)אלמנה ‡ ÈÁ˜:לי והביאי מביתך  קחי

(·È).ÁÓ˜ ÛÎ ‡ÏÓ:הכף מלא  שעור  קמח בכד, לי ÌÈˆÚ.יש  ÌÈ˘:בו עוד Â˙ÓÂ.לאפות לי אין  כי ברעב , נמות זה ואחרי
˙È‡¯È.(È‚)מאומה: Ï‡:ברעב תמותו לא Í¯·„Î.כי È˘Ú:עוגות ולעשות הקמח  ההוא:Ì˘Ó.ללוש ÈÏ.מהקמח  ˙‡ˆÂ‰Â

ולבנך : לך תעשי זה ואחרי  מקודם ˙ÏÎ‰.(È„)להאכילני ‡Ï: הקמח ÂÎÂ'.מלשפוך ÌÂÈ „Ú:הנס אל  צורך  אין אז Ï‡(ÊË)כי
.¯ÒÁ:שבצפחת ÂÎÂ'.(ÊÈ)השמן ¯˘‡ „Ú:זה מחולי  שמת עד החולי , עליו חזקה כך כל לומר : רוצה

oeiv zcevn
(‚).˙ÈÙÂ:עצמך ותסבב העופות‰ÌÈ·¯ÂÚ.(„)תפנה הם 

המזון:ÍÏÎÏÎÏ.השחורות : סיפוק  לקיטתÓ˜˘˘˙.(È)ענין
וכן קושש , קרוי  הדקים יב)דברים  ה קש:(שמות לקושש 

(‡È).˙Ùכמו ו)חתיכה, ב אותה:(ויקרא ÂÚÓ‚.(È·)פתות
וכן טז)עוגה, לה מעוג:(תהלים לעגי  היד :ÛÎ.בחנפי ·Î„.פס 
כלי : וכן·ˆÁÙ˙.שם יא)צלוחית, כו א המים:(שמואל צפחת

(„È).‰ÏÎ˙: כליון ז ''ל :ÌÈÓÈ.(ÂË)מלשון  רבותינו  אמרו
‰·È˙.(ÊÈ)שנה: ˙ÏÚ·:הבית אדונת 

gtÎft wxt mildz - miaezk

ft mildzfÎd.

ä:ïBéìò äððBëé àeäå da-ãlé Léàå Léà øîàé | ïBiöìeå:äìñ íL-ãlé äæ íénò áBúëa øtñé ýåýé §¦¸¥«¨©À¦´−§¦ª©¨®§−§«§¤´¨¤§«§Ÿ̈À−¦§Ÿ¦§´©¦®¤−ª©¨´¤«¨
æ:Ca éðéòî-ìk íéììçk íéøLå§¨¦¬§«Ÿ§¦®¨©§¨©¬¨«

gt mildzdÎ`.

à:éçøæàä ïîéäì ìékNî úBpòì úìçî-ìò çvðîì çø÷ éðáì øBîæî øéLáéúòeLé éäìà ýåýé ¦¬¦§À¦§¥Å¬Ÿ©©«§©¥´©©©«£©´§©®©¹§¦À§¥¨¬¨«¤§¨¦«−§Ÿ̈¡Ÿ¥´§«¨¦®
:Ecâð äìélá éz÷òö-íBéâéðôì àBázðæà ähä éúlôz E:éúpøì Eãéiçå éLôð úBòøá äòáN-ék ¨©−§¦©©´§¨¤§¤«¨´−§¨¤§¦¨¦®©¥¬¹̈§§À§¦¨¦«¦¨«§¨´§¨´©§¦®§¹©©À

ì:eòébä ìBàLä:ìéà-ïéà øáâk éúééä øBá éãøBé-íò ézáLçð ¦§¬¦¦«−¤§©§¦¦´§¥®¹̈¦À¦§¤´¤¥¡¨«

i"yx
(‰).‰· „ÏÂÈ ˘È‡Â ˘È‡ ¯Ó‡È ÔÂÈˆÏÂ וכשיביאום

זה  ואחד אחד כל על להם יאמר בציון לה' מנחה
המשורר  אחר ענין ומתולדותיהם, ממך שגלו מאותם
ובבל  מצרים גדולות את וליודעי לעמי אזכיר אומר
כוש  עם וצור פלשת הנה גדולתם את עתה רואים שהם
כל  אותם מנשאים ובבל לרהב סמוכים שהם מפני
ובבל: במצרים שם יולד זה עליהם ואומרים האומות

.'Â‚Â ¯Ó‡È ÔÂÈˆÏÂ לרהב עכשיו שהוא הזה והשבח
בה: יולד פלוני אומרים יהו ועליה לציון יסוב ובבל

.ÔÂÈÏÚ ‰ÂÎÈ ‡Â‰Â מכל למעלה יכוננה והקב"ה
Â‚Â'.(Â)העיירות: ÌÈÓÚ ·Â˙Î· ¯ÂÙÒÈ מקרא ‰'

ה' ראשו כלפי מוסב לסופו האמור וסלה זה מסורס
כשיכתוב  לעתיד כלומ' סלה עמים בכתוב יספור
בתוכם  הנבלעים ישראל את ימנה לדראון הע"ג הקב"ה
יולד  זה ויאמר מתוכם ויוציאם ביניהם הנאנסים ואת

ישעיה שאמר וזה לו אותם ויברור ציון של (שם מאותם

המביאים ס"ו) הגוים מן וללוים לכהנים אקח מהם וגם
כהני' בהם ויהיה בתוכם הנבלעים אקח מנחה אותם
והיכן  ה', אמר הם גלוים ולפני נכרים שאינם ולוים

כ"ט)אמר אלהינו:(דברים לה' ÌÈ¯˘Â(Ê)הנסתרות
.ÌÈÏÏÂÁÎ:'מחוללי לשון כחוללים זאת, ÏÎעל

.ÈÈÚÓ:קרבי ÏÁÓ˙(‡)בישועתך:·Í.כל ÏÚ
.˙ÂÚÏ ביסורי מעונה שהיא וענויה אהבה חולת על
תורגמן ÏÈÎ˘Ó.הגלות: ע"י משכיל שנאמר מקום כל

וכשרוח  לפניו תורגמן מעמיד הנביא שהיה נאמר
והוא  לתורגמן הנבואה את אומר לו באה הנבואה

‰‡ÈÁ¯Ê.משמיעה: ÔÓÈ‰Ï שיר בכלי המשוררי' מן א'
על  הימן שיאמרהו הזה המזמור את קרח בני ויסדוהו

‰‡ÈÁ¯Ê.הדוכן: ÔÓÈ‰Ï היה יהודה בן זרח מבני
מיוחס ב')שהוא א' והימן (בד"ה ואיתן זמרי קרח ובני

כמו  גדולים חכמים היו חמשה כולם ודרדע וכלכל
בשלמה ד')שנאמר א' מאיתן (מלכים האדם מכל ויחכם

מזמורים  ויסדו מחול בני ודרדע וכלכל והימן האזרחי
מצאתי  כך מחול, בני נקראו לכך תהלים בספר ונקבעו

מדוייקים: ˆÈ˙˜Ú.(·)בפירושים ÌÂÈ אני בלילה וגם
נגדך: È˘Ù.(„)נכון ˙ÂÚ¯· ‰Ú·˘ ÈÎ כנסת על

אומר:ישראל  ‡ÏÈ.(‰)הוא ÔÈ‡כמו כח (לעיל אין

חושה:כ"ב) לעזרתי אילותי

cec zcevn
(‰).¯Ó‡È ÔÂÈˆÏÂהנה לה נאמר  ויהיה  ציון  את יבשר  המבשר 

בה: יולד  אשר ואיש איש  כל  לכונןÂ‰Â‡.הובא  שבידו מי
עליון: להיות אותה יכונן Â‚Â'.(Â)הוא ¯ÂÙÒÈ יכתוב‰' בעת 

ויברור בתוכם הנבלעים ישראל  את  אז יספור  העמים את 
אשר אבותיו מימי מעולם  העברים מילדי זה הלא ויאמר אותם

המה: ולי בציון  בך :ÌÈ¯˘Â.(Ê)נולדו המה  ותוחלתי והבטתי עיוני כל ויאמרו בחלילים, המנגנים כמו ישוררו  ÔÓÈ‰Ï.(‡)אז
הדוכן על  יאמר  שהוא להימן נמסר הזה הלוים)המזמור  מן שהיה להימן שנמסר ופירש חזר בשיר המנצח לוי לבן שנמסר ר"ל למנצח אמר כי :(ועל

(·).È˙˜Úˆ ÌÂÈ: לפניך תחינתי אערוך  בלילה  גם מ"מ  היום כל  בתפלה  צעקתי כי ˘·Ú‰.(„)עם  ÈÎ עד הרעות  רבו כי
מליצה : ענין והוא  מהם שבעה השאול:ÈÈÁÂ.שנפשי אל  לרדת קרבו חיי האנשיםÈ˙·˘Á.(‰)ימי עם  נחשבתי  התשות מגודל 

לקבר: ירדו כבר  ‡ÏÈ.אשר  ÔÈ‡:מעולם כח  לי  היה שלא

oeiv zcevn
(Ê).ÌÈ¯˘Â: שירה תוףÌÈÏÏÂÁÎ.מל ' כמו נגון כלי  שם

ה)וחליל  ומחשבה :ÈÈÚÓ.(‰).(ישעיה עיון  ÏÁÓ˙.(‡)מל '
נגון: כלי וכו'ÂÚÏ˙.שם הלוים וענו  כמו בשיר הקול להרים

רם כו)קול גוים‡ÏÈ.(‰):(דברים אל  כמו כח לא)ענין  :(יחזקאל

xe` ldi
ושרים לשוןז כחוללים  ופרש"י בך . מעיני כל  כחוללים

כל  מעיני כל  ע "ש ) הישועה  על  והוא  מנגנים  (היינו מחוללים
מיני כל  חנגיא  על שירין ואמרי ות "י בישועתך . בך קרבי
ושרים דפירש  נ' עכ "ל. בגווך  מתאמרין קורבנא  על תושבחן

סימון בר' יהודה ר' אמר וז"ל תלים  ובמדרש שירה . לשון
אומרים ישראל  כך שעה. בכל  חדשים  מים  נובע  שהבאר כשם

שעה. בכל  חדשה שירה
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ח ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו  דנה הדין, את גומרים הדין בית כיצד הקודמת במשנה שלמדנו לאחר

הדין. את לסתור ראיה להביא חייב, שיצא הדין, בעל של בזכותו

‰È‡ ‡ÈnL ÔÓÊ Ïk עדים החייב מצא הדין גמר לאחר אם – »¿«∆≈ƒ¿»»
לזכותו, מספקת הוכחה ‰ÔÈcאו ˙‡ ˙BÒ את מבטל זה הרי – ≈∆«ƒ

בעניינו. לדון דינו בית וחוזרים הדין, BÏפסק eÓ‡,הדין בית – »¿
הדין: פסק את לו שהודיעו Ô‡kÓבשעה ‡‰ CÏ LiL ˙BÈ‡ Ïk»¿»∆∆»»≈ƒ»

GL „ÚÌBÈ ÌÈL ראיות או עדים להביא זמן לו שקבעו כלומר – «¿ƒ
GLשימצא, CB˙a ‡ˆÓ˙BÒ ,ÌBÈ ÌÈL,הדין את –Á‡Ï »»¿¿ƒ≈¿««

GLÌBÈ ÌÈL,יום שלושים לאחר ראיה הביא –˙BÒ BÈ‡ את – ¿ƒ≈≈
זכותו  ונפקעה הדין, בית לו שקבעו הזמן לאחר הביא שהרי הדין,

הדין. את Ê‰לסתור ‰NÚi ‰Ó :Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa Ó‡»««»ƒ¿∆«¿ƒ≈««¬∆∆
GL CB˙a ‡ˆÓ ‡HLGL Á‡Ï ‡ˆÓe ,ÌÈLÌÈL משום האם – ∆»»¿¿ƒ»»¿««¿ƒ

אלא  זכותו? יאבד הדין בית לו שקבעו הזמן לאחר אלא מצא שלא
נפקעת  זכותו אין לו, שקבעו הזמן לאחר ראיה או עדים הביא אפילו

הדין. את וסותר בכך, BÏ eÓ‡ גמר לפני דין, בית – »¿
ÌÈ„Úהדין: ‡‰,טענותיך לקיים –Ó‡Â:הדין בעל –ÈÏ ÔÈ‡ »≈≈ƒ¿»«≈ƒ
ÌÈ„Úאם או לפניכם, שהבאתי אלו אלא –eÓ‡:לו‰È‡ ‡‰ ≈ƒ»¿»≈¿»»

וכדומה, שטר כגון –‰È‡ ÈÏ ÔÈ‡ :Ó‡Â על הדין את וגמרו – ¿»«≈ƒ¿»»
דבריו, ÌÈ„Úפי ‡ˆÓe ,‰È‡ ‡È‰ ÔÓÊ Á‡Ïe והיתה הואיל – ¿««¿«≈ƒ¿»»»»≈ƒ

שום  לו שאין ברורות השיב והוא זה, בענין הדין בית מצד שאלה
עדים, או Ê‰ראיה È‰ או ראיה הדין פסק לאחר שהביא מה – ¬≈∆

– ÌeÏÎעדים BÈ‡ או הם שקר עדי שמא לחשוש, מקום שיש – ≈¿
מזוייפת. הראיה NÚi‰שמא ‰Ó :Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa Ó‡»««»ƒ¿∆«¿ƒ≈««¬∆

ÌÈ„Ú BÏ LiL Ú„BÈ ‰È‰ ‡HL ‰Ê שאלו דין שבית בשעה – ∆∆»»≈«∆∆≈ƒ
לו, שאין השיב ולכן –Óeˆ‡אותו, כך אחר –ÌÈ„Ú,לזכותו – »»≈ƒ

אם È‡‰או ‡ˆÓe ,‰È‡ BÏ LiL Ú„BÈ ‰È‰ ‡G כלומר – »»≈«∆∆¿»»»»¿»»
וסובר  קמא, תנא על זה בכגון אף חולק גמליאל בן שמעון שרבן

בזה ברם, הדין. את שסותר     eÓ‡»¿
BÏ:הדין גמר לפני הדין, לבעל הדיינים –ÌÈ„Ú ‡‰ את לאשר – »≈≈ƒ

הדין:‡Óדבריך, בעל –;ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡:לו שאמרו ‰‡או »«≈ƒ≈ƒ»≈

‰È‡,לטענותיך מספקת הוכחה –‰È‡ ÈÏ ÔÈ‡ :Ó‡Â אלא – ¿»»¿»«≈ƒ¿»»
לפניכם, שהבאתי ÔÈcaמה iÁ˙nL ‰‡ עומד הדין שבית – »»∆ƒ¿«≈«ƒ
חייב, שהוא שם:Ó‡Âלהודיעו שהיו אנשים לשני –ÈBÏt e˜ ¿»«ƒ¿¿ƒ
Èe„ÈÚ‰Â ÈBÏÙe,לזכותו העידו והם –CBzÓ ‰È‡ ‡ÈˆB‰L B‡ ¿ƒ¿«ƒƒ∆ƒ¿»»ƒ

B˙cÙ‡ המשמש דבר חגורתו מכיס  שהוציא כלומר חגורתו , מתוך – ¬À¿»
לטענותיו, ÌeÏÎהוכחה BÈ‡ ‰Ê È‰ או עדים לו והיו שהואיל – ¬≈∆≈¿

שהעדים  הדבר ניכר הרי לו, שאין ואמר שיקר והוא ראיה, לו שהיתה
בן  שמעון רבן ואף מזוייפת. ראיה אלא אינה והראיה הם, שקר עדי

בזה. מודה גמליאל

א ה נ ש מ ר ו א ב

נפשות. לדיני ממונות דיני שבין ההבדלים את מונה משנתנו

Á‡˙BLÙ ÈÈc „Á‡Â ˙BBÓÓ ÈÈc ובין „ ממונות דיני בין – ∆»ƒ≈»¿∆»ƒ≈¿»
נפשות, È˜Áe‰דיני ‰LÈ„a,התורה מן דין, בית שחייבים – ƒ¿ƒ»«¬ƒ»

א, משנה הבא, בפרק כמבואר העדים, את ולחקור »¡∆∆Ó‡pL:לדרוש
"ÌÎÏ ‰È‰È „Á‡ ËtLÓ"כתוב נפשות ובדיני טו טו טו טו ):):):):– יגיגיגיג,,,, ((((דבריםדבריםדבריםדברים ƒ¿«∆»ƒ¿∆»∆

דרישה  תהא שלא תקנו חכמים ברם, היטב". ושאלת וחקרת "ודרשת
בפרק  הזכרנו שכבר כמו נפשות, בדיני כמו ממונות בדיני וחקירה

לווים בפני דלת תינעל שלא כדי ו משנה חומרה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),הקודם שכן
שיימנעו  לכך, לגרום יכולה כספיות בתביעות וחקירה דרישה של זו

מלהלוות. BLÙ˙?אנשים ÈÈ„Ï ˙BBÓÓ ÈÈc ÔÈa ‰Ó:כלומר – «≈ƒ≈»¿ƒ≈¿»
שנאמר: משום תורה, מדין ובחקירה בדרישה ששווים פי על אף
הקשורים  דברים לגבי הם שונים מקום מכל לכם", יהיה אחד "משפט
בזכותו  מהפכים נפשות בדיני שכן הנידון, על וחובה זכות בלימוד

שנאמר מוות, מעונש להצילו כדי הנידון, כה כה כה כה ):):):):של לה לה לה לה ,,,, "והצילו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 
שאתה  כל שהרי כן, הדבר אין ממונות בדיני אבל הרוצח", את העדה
שכנגדו  דין בעל לגבי חובה זה הרי אחד, דין בעל של בזכותו מהפך

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי)))) ביניהם:((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; ההבדלים הם ואלו ,˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»
GLaGLe ÌÈNÚa ˙BLÙ ÈÈ„Â ;‰L‰L א בפרק כמבואר – ƒ¿»¿ƒ≈¿»¿∆¿ƒ¿»

ו). ד, א, BÁÏ‰(משניות ÔÈa ˙eÎÊÏ ÔÈa ÔÈÁ˙Bt ˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»¿ƒ≈ƒ¿≈¿»
בין  המשפטי ומתן המשא את הדיינים מתחילים ממונות בדיני –
שהרי  לחובתו, שהם בדברים ובין הנתבע של לזכותו שהם בדברים

   

     

              
                

           
           

             
               

              
   

              

                     
                    

                
                        

                     
    

                      
                     

 

לעיל, שבארנו כמו התובע, של חובתו היא הנתבע של ≈ÈÈ„Â¿ƒזכותו
‰BÁÏ ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡Â ,˙eÎÊÏ ÔÈÁ˙Bt ˙BLÙ נפשות בדיני – ¿»¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ¿»

הנידון, של לזכותו שהם בדברים אלא מתחילים מוצאים אין שכן
לא  "אם זכות: של בדברים פותח שהכוהן סוטה, בפרשת בתורה,
המרים  ממי הנקי אישך, תחת טומאה שטית לא ואם אותך, איש שכב

האלה" המאררים   Èt ÏÚ ÔÈhÓ ˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»«ƒ«ƒ
‰BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏ ÔÈa ,„Á‡ של דעות רוב פי על מכריעים – ∆»≈ƒ¿≈¿»

חייב. הריהו זכאי, אומר ואחד חייב אומרים שניים כגון ≈ÈÈ„Â¿ƒאחד,
˙eÎÊÏ „Á‡ Èt ÏÚ ÔÈhÓ ˙BLÙ ואחד מזכים עשר שנים אם – ¿»«ƒ«ƒ∆»ƒ¿

זכאי, הריהו מחייבים, BÁÏ‰עשר ÌÈL Èt ÏÚÂ מכריעים שאין – ¿«ƒ¿«ƒ¿»
דיינים, בשני לפחות המזכים על המחייבים רבו כן אם אלא לחובה

ו. משנה א בפרק ÔÈaכמבואר ˙eÎÊÏ ÔÈa ÔÈÈÊÁÓ ˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»«¬ƒƒ≈ƒ¿≈
‰BÁÏ מחזירים שטעו, הדין לבית נתברר הדין גמר לאחר אם – ¿»

לדון  הדין בית וחוזרים הדין פסק את שמבטלים כלומר הדין, את
BÁÏ‰בדבר; ÔÈÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,˙eÎÊÏ ÔÈÈÊÁÓ ˙BLÙ ÈÈc– ƒ≈¿»«¬ƒƒƒ¿¿≈«¬ƒƒ¿»

אחד: ואמר חייב, דין מבית ליוצא "מניין ברייתא: מובאת בגמרא
לומר תלמוד אותו? שמחזירין מניין זכות, עליו ללמד לי ((((שמותשמותשמותשמותיש

זזזז):):):): פי כגכגכגכג,,,, על ואף החטא, מן משמע "נקי" – תהרוג" אל "ונקי...
בדין יש ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).שנתחייב אחד: ואמר זכאי, דין מבית ליוצא ומניין

לומר תלמוד אותו, מחזירין שאין חובה, עליו ללמד "וצדיק ((((שםשםשםשם):):):):לי
נקי. שאינו פי על ואף בדין, שנצטדק משמע "צדיק" – תהרוג" אל

‰BÁÂ ˙eÎÊ ÔÈ„nÏÓ Ïk‰ ,˙BBÓÓ ÈÈc מן אחד ואפילו – ƒ≈»«…¿«¿ƒ¿¿»
הדיינים. לפני שורות שורות היושבים ‰Ïkהתלמידים ,˙BLÙ ÈÈcƒ≈¿»«…

nÏÓ‰BÁ ÔÈ„nÏÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â ,˙eÎÊ ÔÈ„ ואם הדיינים; אלא – ¿«¿ƒ¿¿≈«…¿«¿ƒ»
לו. שומעים אין חובה, עליו ללמד לי יש התלמידים: מן אחד אמר
˙eÎÊ „nÏÓ‰Â ,˙eÎÊ „nÏÓ ‰BÁ „nÏÓ‰ ,˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»«¿«≈»¿«≈¿¿«¿«≈¿

‰BÁ „nÏÓ רשאי הנתבע, לחובת ראיות תחילה שהביא הדיין – ¿«≈»
להיפך. וכן זכות, עליו וללמד בו ‰nÏÓ„לחזור ,˙BLÙ ÈÈcƒ≈¿»«¿«≈

˙eÎÊ „nÏÓ ‰BÁ וללמד בו לחזור יכול חובה שלימד הדיין – »¿«≈¿
הנידון, על nÏÏe„זכות BÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ˙eÎÊ „nÏÓ‰ Ï‡¬»«¿«≈¿≈»«¬¿«≈

‰BÁ שמתוך ומתן, משא בשעת אלא שנו לא מבואר: בגמרא – »
דבריו, להעמיד ראיות אחר מחזר הוא לחזור, שלא לו אומר שאתה
על  חזר שכבר דין גמר בשעת אבל הזכות, ללימוד חיזוק ימצא ואולי

חובה ומלמד חוזר הריהו שטעה, לו ונראה הצדדים לד לד לד לד ,,,,כל ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין

המשנההמשנההמשנההמשנה)))) עלעלעלעל רשרשרשרש""""יייי ÏÈla‰.א א א א ;;;; ÔÈÓB‚Â ÌBia ÔÈc ˙BBÓÓ ÈÈc– ƒ≈»»ƒ«¿¿ƒ««¿»
בלילה, אפילו הדין את לגמור ורשאים ביום הדין את ≈ÈÈcƒמתחילים

ÌBia ÔÈÓB‚Â ÌBia ÔÈc ˙BLÙ בדיני הדין את פוסקים שאין – ¿»»ƒ«¿¿ƒ«
ביום. אלא eÎÊÏ˙נפשות ÔÈa ,ÌBi Ba ÔÈÓBb ˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»¿ƒ«≈ƒ¿

‰BÁÏ ÔÈa את להוציא רשאים הדין, את שמתחילים יום באותו – ≈¿»
הדין, eÎÊÏ˙פסק ÌBi Ba ÔÈÓBb ˙BLÙ ÈÈc,זכאי יצא אם – ƒ≈¿»¿ƒ«ƒ¿

יום, באותו הדין פסק את BÁÏ‰מוציאים ÂÈÁ‡lL ÌBÈe– ¿∆¿«¬»¿»
מלינים  אלא יום, באותו דינו את גומרים אין לחייבו, עומדים אם אבל

זכות. לו ימצאו שמא למחר, דינו Úaאת ‡G ÔÈc ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»ƒ¿∆∆
‡GÂ ˙aLBË ÌBÈ Úa גמר ונמצא בדינו חייב יצא שמא – «»¿¿∆∆

לפי  יום, באותו להמיתו יוכלו ולא טוב, ביום או בשבת למחר, דינו
ולא  ולהשהותו טוב; יום ולא שבת לא דוחה דין בית מיתת שאין
הדין  עינוי משום אסור טוב יום לאחר או השבת לאחר אלא להמיתו
אין  טוב יום ובמוצאי השבת במוצאי ואף ד). יא, להלן (כמבואר

שנאמר משום ד ד ד ד ):):):):להמיתו, כהכהכהכה,,,, השמש".((((במדבר במדבר במדבר במדבר  נגד לה' אותם "והוקע
גמר  את ולדחות שבת בערב הדין את להתחיל שאין מבואר בגמרא
את  בינתיים ישכחו הדיינים שמא חשש שיש ראשון, ליום הדין
דברי  את רושמים הדיינים שסופרי פי על אף וטעמיהם, סברותיהם

והמחייבים המזכים   

ב ה נ ש מ ר ו א ב

נפשות. לדיני ממונות דיני בין מה ללמד, מוסיפה משנתנו

˙B‰h‰Â ˙B‡Óh‰ ÈÈc דיני הדין בבית לשאול אדם בא אם – ƒ≈«À¿¿«¿»
גורסים: ויש והיתר; איסור בדיני וכן וטהרה, טומאה 

 ÏB„b‰ ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó אומר שבדיינים הגדול – «¿ƒƒƒ«»
ממנו. שגדול מי בפני לדבר שלא החכמים מידת שכן דעתו, תחילה

‰v„אבל ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó ˙BLÙ ÈÈc הקטנים את תחילה שואלים – ƒ≈¿»«¿ƒƒƒ««
היושב  הגדול ואילו דעתם, שיאמרו הצד, מן היושבים שבדיינים
יאמר  הגדול שאם הוא, והטעם בסוף; אלא דעתו מחווה אינו באמצע
על  ויסמכו עליו, לחלוק הקטנים יעיזו לא שמא דעתו, את תחילה

לכך. חוששים אין וטהרות וטומאות ממונות בדיני ברם, …»‰Ïkדעתו.
˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï ÔÈLk,מישראל שאמו והוא גר, ואפילו – ¿≈ƒ»ƒ≈»

   



קיי      

   –            
  –  –       

           
      –     

               
          
      –    

       
             

             

                     
                       

                         
            

                   
                       
                        

                    

 

ח ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו  דנה הדין, את גומרים הדין בית כיצד הקודמת במשנה שלמדנו לאחר

הדין. את לסתור ראיה להביא חייב, שיצא הדין, בעל של בזכותו

‰È‡ ‡ÈnL ÔÓÊ Ïk עדים החייב מצא הדין גמר לאחר אם – »¿«∆≈ƒ¿»»
לזכותו, מספקת הוכחה ‰ÔÈcאו ˙‡ ˙BÒ את מבטל זה הרי – ≈∆«ƒ

בעניינו. לדון דינו בית וחוזרים הדין, BÏפסק eÓ‡,הדין בית – »¿
הדין: פסק את לו שהודיעו Ô‡kÓבשעה ‡‰ CÏ LiL ˙BÈ‡ Ïk»¿»∆∆»»≈ƒ»

GL „ÚÌBÈ ÌÈL ראיות או עדים להביא זמן לו שקבעו כלומר – «¿ƒ
GLשימצא, CB˙a ‡ˆÓ˙BÒ ,ÌBÈ ÌÈL,הדין את –Á‡Ï »»¿¿ƒ≈¿««

GLÌBÈ ÌÈL,יום שלושים לאחר ראיה הביא –˙BÒ BÈ‡ את – ¿ƒ≈≈
זכותו  ונפקעה הדין, בית לו שקבעו הזמן לאחר הביא שהרי הדין,

הדין. את Ê‰לסתור ‰NÚi ‰Ó :Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa Ó‡»««»ƒ¿∆«¿ƒ≈««¬∆∆
GL CB˙a ‡ˆÓ ‡HLGL Á‡Ï ‡ˆÓe ,ÌÈLÌÈL משום האם – ∆»»¿¿ƒ»»¿««¿ƒ

אלא  זכותו? יאבד הדין בית לו שקבעו הזמן לאחר אלא מצא שלא
נפקעת  זכותו אין לו, שקבעו הזמן לאחר ראיה או עדים הביא אפילו

הדין. את וסותר בכך, BÏ eÓ‡ גמר לפני דין, בית – »¿
ÌÈ„Úהדין: ‡‰,טענותיך לקיים –Ó‡Â:הדין בעל –ÈÏ ÔÈ‡ »≈≈ƒ¿»«≈ƒ
ÌÈ„Úאם או לפניכם, שהבאתי אלו אלא –eÓ‡:לו‰È‡ ‡‰ ≈ƒ»¿»≈¿»»

וכדומה, שטר כגון –‰È‡ ÈÏ ÔÈ‡ :Ó‡Â על הדין את וגמרו – ¿»«≈ƒ¿»»
דבריו, ÌÈ„Úפי ‡ˆÓe ,‰È‡ ‡È‰ ÔÓÊ Á‡Ïe והיתה הואיל – ¿««¿«≈ƒ¿»»»»≈ƒ

שום  לו שאין ברורות השיב והוא זה, בענין הדין בית מצד שאלה
עדים, או Ê‰ראיה È‰ או ראיה הדין פסק לאחר שהביא מה – ¬≈∆

– ÌeÏÎעדים BÈ‡ או הם שקר עדי שמא לחשוש, מקום שיש – ≈¿
מזוייפת. הראיה NÚi‰שמא ‰Ó :Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa Ó‡»««»ƒ¿∆«¿ƒ≈««¬∆

ÌÈ„Ú BÏ LiL Ú„BÈ ‰È‰ ‡HL ‰Ê שאלו דין שבית בשעה – ∆∆»»≈«∆∆≈ƒ
לו, שאין השיב ולכן –Óeˆ‡אותו, כך אחר –ÌÈ„Ú,לזכותו – »»≈ƒ

אם È‡‰או ‡ˆÓe ,‰È‡ BÏ LiL Ú„BÈ ‰È‰ ‡G כלומר – »»≈«∆∆¿»»»»¿»»
וסובר  קמא, תנא על זה בכגון אף חולק גמליאל בן שמעון שרבן

בזה ברם, הדין. את שסותר     eÓ‡»¿
BÏ:הדין גמר לפני הדין, לבעל הדיינים –ÌÈ„Ú ‡‰ את לאשר – »≈≈ƒ

הדין:‡Óדבריך, בעל –;ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡:לו שאמרו ‰‡או »«≈ƒ≈ƒ»≈

‰È‡,לטענותיך מספקת הוכחה –‰È‡ ÈÏ ÔÈ‡ :Ó‡Â אלא – ¿»»¿»«≈ƒ¿»»
לפניכם, שהבאתי ÔÈcaמה iÁ˙nL ‰‡ עומד הדין שבית – »»∆ƒ¿«≈«ƒ
חייב, שהוא שם:Ó‡Âלהודיעו שהיו אנשים לשני –ÈBÏt e˜ ¿»«ƒ¿¿ƒ
Èe„ÈÚ‰Â ÈBÏÙe,לזכותו העידו והם –CBzÓ ‰È‡ ‡ÈˆB‰L B‡ ¿ƒ¿«ƒƒ∆ƒ¿»»ƒ

B˙cÙ‡ המשמש דבר חגורתו מכיס  שהוציא כלומר חגורתו , מתוך – ¬À¿»
לטענותיו, ÌeÏÎהוכחה BÈ‡ ‰Ê È‰ או עדים לו והיו שהואיל – ¬≈∆≈¿

שהעדים  הדבר ניכר הרי לו, שאין ואמר שיקר והוא ראיה, לו שהיתה
בן  שמעון רבן ואף מזוייפת. ראיה אלא אינה והראיה הם, שקר עדי

בזה. מודה גמליאל

א ה נ ש מ ר ו א ב

נפשות. לדיני ממונות דיני שבין ההבדלים את מונה משנתנו

Á‡˙BLÙ ÈÈc „Á‡Â ˙BBÓÓ ÈÈc ובין „ ממונות דיני בין – ∆»ƒ≈»¿∆»ƒ≈¿»
נפשות, È˜Áe‰דיני ‰LÈ„a,התורה מן דין, בית שחייבים – ƒ¿ƒ»«¬ƒ»

א, משנה הבא, בפרק כמבואר העדים, את ולחקור »¡∆∆Ó‡pL:לדרוש
"ÌÎÏ ‰È‰È „Á‡ ËtLÓ"כתוב נפשות ובדיני טו טו טו טו ):):):):– יגיגיגיג,,,, ((((דבריםדבריםדבריםדברים ƒ¿«∆»ƒ¿∆»∆

דרישה  תהא שלא תקנו חכמים ברם, היטב". ושאלת וחקרת "ודרשת
בפרק  הזכרנו שכבר כמו נפשות, בדיני כמו ממונות בדיני וחקירה

לווים בפני דלת תינעל שלא כדי ו משנה חומרה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),הקודם שכן
שיימנעו  לכך, לגרום יכולה כספיות בתביעות וחקירה דרישה של זו

מלהלוות. BLÙ˙?אנשים ÈÈ„Ï ˙BBÓÓ ÈÈc ÔÈa ‰Ó:כלומר – «≈ƒ≈»¿ƒ≈¿»
שנאמר: משום תורה, מדין ובחקירה בדרישה ששווים פי על אף
הקשורים  דברים לגבי הם שונים מקום מכל לכם", יהיה אחד "משפט
בזכותו  מהפכים נפשות בדיני שכן הנידון, על וחובה זכות בלימוד

שנאמר מוות, מעונש להצילו כדי הנידון, כה כה כה כה ):):):):של לה לה לה לה ,,,, "והצילו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 
שאתה  כל שהרי כן, הדבר אין ממונות בדיני אבל הרוצח", את העדה
שכנגדו  דין בעל לגבי חובה זה הרי אחד, דין בעל של בזכותו מהפך

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי)))) ביניהם:((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; ההבדלים הם ואלו ,˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»
GLaGLe ÌÈNÚa ˙BLÙ ÈÈ„Â ;‰L‰L א בפרק כמבואר – ƒ¿»¿ƒ≈¿»¿∆¿ƒ¿»

ו). ד, א, BÁÏ‰(משניות ÔÈa ˙eÎÊÏ ÔÈa ÔÈÁ˙Bt ˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»¿ƒ≈ƒ¿≈¿»
בין  המשפטי ומתן המשא את הדיינים מתחילים ממונות בדיני –
שהרי  לחובתו, שהם בדברים ובין הנתבע של לזכותו שהם בדברים

   

     

              
                

           
           

             
               

              
   

              

                     
                    

                
                        

                     
    

                      
                     

 

לעיל, שבארנו כמו התובע, של חובתו היא הנתבע של ≈ÈÈ„Â¿ƒזכותו
‰BÁÏ ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡Â ,˙eÎÊÏ ÔÈÁ˙Bt ˙BLÙ נפשות בדיני – ¿»¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ¿»

הנידון, של לזכותו שהם בדברים אלא מתחילים מוצאים אין שכן
לא  "אם זכות: של בדברים פותח שהכוהן סוטה, בפרשת בתורה,
המרים  ממי הנקי אישך, תחת טומאה שטית לא ואם אותך, איש שכב

האלה" המאררים   Èt ÏÚ ÔÈhÓ ˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»«ƒ«ƒ
‰BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏ ÔÈa ,„Á‡ של דעות רוב פי על מכריעים – ∆»≈ƒ¿≈¿»

חייב. הריהו זכאי, אומר ואחד חייב אומרים שניים כגון ≈ÈÈ„Â¿ƒאחד,
˙eÎÊÏ „Á‡ Èt ÏÚ ÔÈhÓ ˙BLÙ ואחד מזכים עשר שנים אם – ¿»«ƒ«ƒ∆»ƒ¿

זכאי, הריהו מחייבים, BÁÏ‰עשר ÌÈL Èt ÏÚÂ מכריעים שאין – ¿«ƒ¿«ƒ¿»
דיינים, בשני לפחות המזכים על המחייבים רבו כן אם אלא לחובה

ו. משנה א בפרק ÔÈaכמבואר ˙eÎÊÏ ÔÈa ÔÈÈÊÁÓ ˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»«¬ƒƒ≈ƒ¿≈
‰BÁÏ מחזירים שטעו, הדין לבית נתברר הדין גמר לאחר אם – ¿»

לדון  הדין בית וחוזרים הדין פסק את שמבטלים כלומר הדין, את
BÁÏ‰בדבר; ÔÈÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,˙eÎÊÏ ÔÈÈÊÁÓ ˙BLÙ ÈÈc– ƒ≈¿»«¬ƒƒƒ¿¿≈«¬ƒƒ¿»

אחד: ואמר חייב, דין מבית ליוצא "מניין ברייתא: מובאת בגמרא
לומר תלמוד אותו? שמחזירין מניין זכות, עליו ללמד לי ((((שמותשמותשמותשמותיש

זזזז):):):): פי כגכגכגכג,,,, על ואף החטא, מן משמע "נקי" – תהרוג" אל "ונקי...
בדין יש ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).שנתחייב אחד: ואמר זכאי, דין מבית ליוצא ומניין

לומר תלמוד אותו, מחזירין שאין חובה, עליו ללמד "וצדיק ((((שםשםשםשם):):):):לי
נקי. שאינו פי על ואף בדין, שנצטדק משמע "צדיק" – תהרוג" אל

‰BÁÂ ˙eÎÊ ÔÈ„nÏÓ Ïk‰ ,˙BBÓÓ ÈÈc מן אחד ואפילו – ƒ≈»«…¿«¿ƒ¿¿»
הדיינים. לפני שורות שורות היושבים ‰Ïkהתלמידים ,˙BLÙ ÈÈcƒ≈¿»«…

nÏÓ‰BÁ ÔÈ„nÏÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â ,˙eÎÊ ÔÈ„ ואם הדיינים; אלא – ¿«¿ƒ¿¿≈«…¿«¿ƒ»
לו. שומעים אין חובה, עליו ללמד לי יש התלמידים: מן אחד אמר
˙eÎÊ „nÏÓ‰Â ,˙eÎÊ „nÏÓ ‰BÁ „nÏÓ‰ ,˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»«¿«≈»¿«≈¿¿«¿«≈¿

‰BÁ „nÏÓ רשאי הנתבע, לחובת ראיות תחילה שהביא הדיין – ¿«≈»
להיפך. וכן זכות, עליו וללמד בו ‰nÏÓ„לחזור ,˙BLÙ ÈÈcƒ≈¿»«¿«≈

˙eÎÊ „nÏÓ ‰BÁ וללמד בו לחזור יכול חובה שלימד הדיין – »¿«≈¿
הנידון, על nÏÏe„זכות BÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ˙eÎÊ „nÏÓ‰ Ï‡¬»«¿«≈¿≈»«¬¿«≈

‰BÁ שמתוך ומתן, משא בשעת אלא שנו לא מבואר: בגמרא – »
דבריו, להעמיד ראיות אחר מחזר הוא לחזור, שלא לו אומר שאתה
על  חזר שכבר דין גמר בשעת אבל הזכות, ללימוד חיזוק ימצא ואולי

חובה ומלמד חוזר הריהו שטעה, לו ונראה הצדדים לד לד לד לד ,,,,כל ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין

המשנההמשנההמשנההמשנה)))) עלעלעלעל רשרשרשרש""""יייי ÏÈla‰.א א א א ;;;; ÔÈÓB‚Â ÌBia ÔÈc ˙BBÓÓ ÈÈc– ƒ≈»»ƒ«¿¿ƒ««¿»
בלילה, אפילו הדין את לגמור ורשאים ביום הדין את ≈ÈÈcƒמתחילים

ÌBia ÔÈÓB‚Â ÌBia ÔÈc ˙BLÙ בדיני הדין את פוסקים שאין – ¿»»ƒ«¿¿ƒ«
ביום. אלא eÎÊÏ˙נפשות ÔÈa ,ÌBi Ba ÔÈÓBb ˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»¿ƒ«≈ƒ¿

‰BÁÏ ÔÈa את להוציא רשאים הדין, את שמתחילים יום באותו – ≈¿»
הדין, eÎÊÏ˙פסק ÌBi Ba ÔÈÓBb ˙BLÙ ÈÈc,זכאי יצא אם – ƒ≈¿»¿ƒ«ƒ¿

יום, באותו הדין פסק את BÁÏ‰מוציאים ÂÈÁ‡lL ÌBÈe– ¿∆¿«¬»¿»
מלינים  אלא יום, באותו דינו את גומרים אין לחייבו, עומדים אם אבל

זכות. לו ימצאו שמא למחר, דינו Úaאת ‡G ÔÈc ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»ƒ¿∆∆
‡GÂ ˙aLBË ÌBÈ Úa גמר ונמצא בדינו חייב יצא שמא – «»¿¿∆∆

לפי  יום, באותו להמיתו יוכלו ולא טוב, ביום או בשבת למחר, דינו
ולא  ולהשהותו טוב; יום ולא שבת לא דוחה דין בית מיתת שאין
הדין  עינוי משום אסור טוב יום לאחר או השבת לאחר אלא להמיתו
אין  טוב יום ובמוצאי השבת במוצאי ואף ד). יא, להלן (כמבואר

שנאמר משום ד ד ד ד ):):):):להמיתו, כהכהכהכה,,,, השמש".((((במדבר במדבר במדבר במדבר  נגד לה' אותם "והוקע
גמר  את ולדחות שבת בערב הדין את להתחיל שאין מבואר בגמרא
את  בינתיים ישכחו הדיינים שמא חשש שיש ראשון, ליום הדין
דברי  את רושמים הדיינים שסופרי פי על אף וטעמיהם, סברותיהם

והמחייבים המזכים   

ב ה נ ש מ ר ו א ב

נפשות. לדיני ממונות דיני בין מה ללמד, מוסיפה משנתנו

˙B‰h‰Â ˙B‡Óh‰ ÈÈc דיני הדין בבית לשאול אדם בא אם – ƒ≈«À¿¿«¿»
גורסים: ויש והיתר; איסור בדיני וכן וטהרה, טומאה 

 ÏB„b‰ ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó אומר שבדיינים הגדול – «¿ƒƒƒ«»
ממנו. שגדול מי בפני לדבר שלא החכמים מידת שכן דעתו, תחילה

‰v„אבל ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó ˙BLÙ ÈÈc הקטנים את תחילה שואלים – ƒ≈¿»«¿ƒƒƒ««
היושב  הגדול ואילו דעתם, שיאמרו הצד, מן היושבים שבדיינים
יאמר  הגדול שאם הוא, והטעם בסוף; אלא דעתו מחווה אינו באמצע
על  ויסמכו עליו, לחלוק הקטנים יעיזו לא שמא דעתו, את תחילה

לכך. חוששים אין וטהרות וטומאות ממונות בדיני ברם, …»‰Ïkדעתו.
˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï ÔÈLk,מישראל שאמו והוא גר, ואפילו – ¿≈ƒ»ƒ≈»
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ממונות, דיני לדון כשר ממזר ÈÈcואף Ôe„Ï ÔÈLk Ïk‰ ÔÈ‡Â¿≈«…¿≈ƒ»ƒ≈
˙BLÙשכתוב לפי הטעם, מבואר בגמרא כב כב כב כב ):):):):– יחיחיחיח,,,, "והקל ((((שמות שמות שמות שמות  ¿»

השופטים  שיהיו כלומר יהיו, לך בדומים ודרשו: אתך", ונשאו מעליך
נפשות, דיני לדון כשרין הכל שאין למדים ומכאן כמוך, מיוחסים

‰p‰kÏ ÔÈ‡ÈOn‰ ÌÈÏ‡NÈÂ ,ÌiÂÏ ,ÌÈ‰k ‡l‡ מיוחסים – ∆»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ««ƒƒ«¿À»
לכהנים. בנותיהם להשיא שראויים

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ומתן  המשא את רושמים וכיצד הסנהדרין, של הישיבה סדר ללמדנו באה זו משנה
הדיינים. של

‰l‚Ú Ôb ÈˆÁk ‰˙È‰ ÔÈ„‰Ò של הגדולה סנהדרין בין – «¿∆¿ƒ»¿»«¬ƒ…∆¬À»
יושבים  היו ושלושה עשרים של קטנה סנהדרין ובין ואחד שבעים

עיגול, Ê‰בחצי ˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B e‰iL È„k רואה יהא דיין שכל – ¿≈∆¿ƒ∆∆∆
והעדים  הדין בעלי שצריכים לפי שלם, בעיגול יושבים ואין כולם. את

בדבריהם. ומדקדקים אותם רואים הכל שיהיו כולם, בפני ≈¿ÈLeלדבר
,Ï‡ÓOÓ „Á‡Â ÔÈÓiÓ „Á‡ ,Ì‰ÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈic‰ ÈÙBÒ¿≈««»ƒ¿ƒƒ¿≈∆∆»ƒ»ƒ¿∆»ƒ¿…

ÔÈiÁÓ‰ È„Â ,ÔÈkÊÓ‰ Èc ÔÈ˙BÎÂ שניהם מפרש: רש"י – ¿¿ƒƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿≈«¿«¿ƒ
יטעה  שאם המחייבים, דברי כותבים ושניהם המזכים דברי כותבים

הרמב"ם לפי אבל חברו. של כתבו יוכיח האחד   
המזכין". דברי כותב ואחד המחייבין דברי כותב e‰È„‰"אחד Èa«ƒ¿»

GL :ÓB‡‰L;בסנהדרין היו סופרים –Èc ˙Bk „Á‡ ≈¿»∆»≈ƒ¿≈
Èc ˙Bk ÈLÈÏM‰Â ,ÔÈiÁÓ‰ Èc ˙Bk „Á‡Â ,ÔÈkÊÓ‰«¿«ƒ¿∆»≈ƒ¿≈«¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿≈

ÔÈiÁÓ‰ È„Â ÔÈkÊÓ‰ על יהודה רבי חולק רש"י לפירוש – «¿«ƒ¿ƒ¿≈«¿«¿ƒ
מהם  אחד שכל שניים, בשביל הטירחה היא שרבה משום קמא, תנא
לפיכך  לטעות, הם ועלולים והמחייבים, המזכים דברי את לרשום צריך
המזכים  דברי לכתוב בשביל אחד סופרים, שלושה – לדעתו – היו
ומתוך  כולם, דברי – והשלישי בלבד, המחייבים דברי – אחד בלבד,
טעות. לידי יבואו ולא ברשימותיהם יקצרו לא עליהם רב טורח שאין
לפי  ברם, השלישי. של כתבו יוכיח מהם, אחד יטעה מקום מכל ואם
לכתוב  שלישי שצריך וסובר, קמא תנא על יהודה רבי חולק הרמב"ם
על  עדים ושני המזכים על עדים שני שיהיו כדי כולם, דברי את

להרמב להרמב להרמב להרמב """"ם ם ם ם ))))המחייבים המשניות המשניות המשניות המשניות  ((((פירושפירושפירושפירוש   

ד ה נ ש מ ר ו א ב

הקטנה. הסנהדרין בענין ללמד מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך היא זו משנה

GLÂÌ‰ÈÙÏ ÔÈLBÈ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÏL ˙BeL L לפני – ¿»∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒƒ¿≈∆
תלמידי  ושלושה עשרים הסנהדרין, כמנין שורה וכל הקטנה, הסנהדרין
של  רוב היה אם כגון דיינים, להוסיף צריכים פעמים שכן חכמים,
על  אלא לחובה מכריעים אין א במשנה שלמדנו וכפי לחובה, אחד
שניים  מוסיפין? כמה "עד נלמד: ה) (ה, ולהלן שניים; של רוב פי
לפניהם  מזומנים להיות שצריכים – מכאן ואחד"; שבעים עד שניים,
אין  אבל ואחד. שבעים השלמת כדי חכמים, תלמידי ושמונה ארבעים
אפשר  אי ולכן דיינים, משל מרובה שתהא תלמידים שורת לעשות דרך
שכל  שורות, בשתי הסנהדרין לפני תלמידים ושמונה ארבעים להושיב
ולא  קטנות, שורות לעשות אין וכן וארבעה. עשרים של תהא אחת
מושיבים  הלכך שניים, של ואחת ושלושה עשרים של שורות שתי

ושלושה עשרים של שורות בחצי ((((רשרשרשרש""""יייי))))שלוש יושבים אלה ואף ,
BÓB˜Óעיגול, ˙‡ ÈkÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk לכל מקום שקובעים – »∆»¿∆»«ƒ∆¿

חכמתו. לפי CBÓÒÏאחד ÔÈÎÈˆ eÈ‰ שיצטרף חדש דיין למנות – »¿ƒƒƒ¿
מהם, אחד שמת כגון ‰BL‡‰לסנהדרין, ÔÓ ÔÈÎÓBÒ ממנין – ¿ƒƒ»ƒ»

שבשורה  הגדול את וסומכים מכולם, גדולים שהם הראשונה, השורה מן
אחת. מדרגה ועולים ממקומם זזים וכולם בראשה. היושב «∆‡Á„זו,

‰BL‡Ï BÏ ‡a ‰iM‰ ÔÓ עובר השנייה מהשורה הראשון – ƒ«¿ƒ»»»ƒ»
הראשונה, השורה iMÏ‰לסוף BÏ ‡a ˙ÈLÈÏM‰ ÔÓ „Á‡Â– ¿∆»ƒ«¿ƒƒ»«¿ƒ»

השנייה, השורה לסוף עובר השלישית מהשורה ÔÈBe¿ƒהראשון
Ï‰w‰ ÔÓ „Á‡ „BÚ Ô‰Ï,הקהל מתוך חכם תלמיד בוחרים – »∆∆»ƒ«»»
˙ÈLÈÏMa B˙B‡ ÔÈÈLBÓe,השלישית בשורה –LBÈ ‰È‰ ‡GÂ ƒƒ«¿ƒƒ¿»»≈

– הקהל מן שנבחר זה –LBÈ ‡l‡ ,ÔBL‡ ÏL BÓB˜Óaƒ¿∆ƒ∆»≈
BÏ Èe‡‰ ÌB˜Óa שעובר אחד כל וכן השלישית, השורה בסוף – ¿»»»

כפי  אליה, שעובר השורה בסוף אלא יושב אינו לשורה, משורה
זה. של מקומו זה וממלאים למעלה, זזים השורה בני וכל שבארנו,

ה ה נ ש מ ר ו א ב

˙BLÙ È„Ú ÏÚ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÔÈÓi‡Ó „ˆÈk לבית שבאו עדים – ≈«¿«¿ƒ∆»≈ƒ«≈≈¿»
כיצד  דין, בית מיתת בה שיש עבירה שעשה אחד על להעיד דין
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שקר? יעידו שלא עליהם ‡Ô˙Bמאיימים ÔÈÒÈÎÓ eÈ‰ לבית – »«¿ƒƒ»
Ô‰ÈÏÚהדין, ÔÈÓi‡Óe:דלקמן בדברים –eÓ‡z ‡nL,עדותכם – ¿«¿ƒ¬≈∆∆»…¿

„Ó‡Ó,בלבד והשערה הדעת אומדן מתוך –‰ÚeÓMÓe או – ≈…∆ƒ¿»
מישהו, מפי הדבר את Ú„ששמעתם ÈtÓ „Ú מפי ששמעתם או – ≈ƒƒ≈
אחר, דין בית לפני שהעיד eÚÓLעד, ÔÓ‡ Ì„‡ ÈtÓe או – ƒƒ»»∆¡»»«¿

שלא  עליו סומכים ואנו שמענו, נאמן אדם מפי אתם: שחושבים
כלום. עדותכם בדברי אין הדבר כך אם nL‡ישקר; B‡ כשאתם – ∆»

– להעיד eÙBqLבאים ÔÈÚ„BÈ Ìz‡ È‡– אנו שעתידים –˜BcÏ ƒ«∆¿ƒ∆≈ƒ¿
‰È˜Áe ‰LÈ„a ÌÎ˙‡.בדבריכם להיזהר ועליכם –ÔÈÚ„BÈ eÂ‰ ∆¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¡¿ƒ

Ô˙B Ì„‡ ,˙BBÓÓ ÈÈc :˙BLÙ ÈÈc ˙BBÓÓ ÈÈ„k ‡HL∆¿ƒ≈»ƒ≈¿»ƒ≈»»»≈
BÏ tk˙Óe ÔBÓÓ נתחייב עדותו פי ועל שקר, העיד אדם אם – »ƒ¿«≈

לחברו  ולשלם בתשובה לחזור העד יכול כדין, שלא ממון לשלם חברו
אבל שהפסידו; BLÙ˙מה ÈÈc אדם של שקר עדות פי על אם – ƒ≈¿»
להורג, חברו ÂÈ˙BiÚÊהוצא Ì„Â BÓc בניו ודם הנהרג של דמו – »¿««¿ƒ»

בניו, ‰ÌÏBÚובני ÛBÒ „Ú Ba ÔÈeÏz סוף עד שקר בעד תלויים – ¿ƒ«»»
הדורות, ‡ÂÈÁכל ˙‡ ‚‰L ÔÈ˜a eÈˆÓ ÔkL,הבל –:Ó‡pL ∆≈»ƒ¿«ƒ∆»«∆»ƒ∆∆¡«

ÈÓc" ‡l‡ ,EÈÁ‡ Ìc :ÓB‡ BÈ‡ ;"ÌÈ˜Úˆ EÈÁ‡ ÈÓc"¿≈»ƒ…¬ƒ≈≈«»ƒ∆»¿≈
"EÈÁ‡:לומר רבים, בלשון –ÂÈ˙BiÚÊ Ì„Â BÓc–  »ƒ»¿««¿ƒ»

          
ÌÈˆÚ‰ ÏÚ CÏLÓ BÓc ‰È‰L ,"EÈÁ‡ ÈÓc" :Á‡ c»»«≈¿≈»ƒ∆»»»À¿»«»≈ƒ

ÌÈ‡‰ ÏÚÂ בו מכה והיה הבל, את להרוג במה ידע לא שקין – ¿«»¬»ƒ
באבנים כך ואחר תחילה, ישראל ישראל ישראל ישראל ")")")")בעצים ‡.("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿»

È„ÈÁÈ Ì„‡ לפיכך להם: שאומרים האיום, לדברי חוזרת משנתנו – »»¿ƒƒ
יחידי, הראשון אדם ‡Á˙נברא LÙ „a‡Ó‰ ÏkL ,C„nÏÏ¿«¿»∆»«¿«≈∆∆««

ÏÎÂ ;‡ÏÓ ÌÏBÚ „a‡ el‡k ,e˙k‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚÓ ,Ï‡NiÓƒƒ¿»≈«¬∆»»«»¿ƒƒ≈»»≈¿»
Ìi˜ el‡k ,e˙k‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚÓ ,Ï‡NiÓ ˙Á‡ LÙ Ìi˜Ó‰«¿«≈∆∆««ƒƒ¿»≈«¬∆»»«»¿ƒƒ≈

‡ÏÓ ÌÏBÚשכן עולם– של מלואו נתיישב אחד .((((רשרשרשרש""""יייי))))מאדם »»≈
˙Bia‰ ÌBÏL ÈtÓe ש האיום – דברי את המשנה מפסיקה וב ƒ¿≈¿«¿ƒ

הבריות, שלום מפני יחידי, האדם נברא למה נוספים טעמים ומביאה

EÈ‡Ó ÏB„b ‡a‡ :BÁÏ Ì„‡ Ó‡È ‡HL הכל שהרי – ∆…«»»«¬≈«»»≈»ƒ
הראשון, אדם של ‰a‰מצאצאיו :ÌÈÓB‡ ÔÈÈÓ e‰È ‡HLÂ¿∆¿ƒƒ¿ƒ«¿≈

ÌÈÓMa ˙BÈeL,שלו האדם את ברא אחד וכל הן, אלהות הרבה – ¿«»«ƒ
אותו. ברא שהאחד הוכחה וזו יחיד, אדם נברא B˙l„bשכן „Èb‰Ïe¿«ƒ¿À»

‡e‰ Cea LB„w‰ ÏL,יחידי האדם נברא למה טעם ועוד – ∆«»»
הבורא; של גדולתו הבאים לדורות nk‰להראות ÚBË Ì„‡L∆»»≈««»

„Á‡ Ì˙BÁa ˙BÚaËÓ,אחד בדפוס –‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc ÔlÎÂ– «¿¿¿»∆»¿À»ƒ∆»∆
הם; דומים המטבעות Ceaכל LB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓe∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»

Ë ‡e‰„Á‡ ÔÈ‡Â ,ÔBL‡‰ Ì„‡ ÏL BÓ˙BÁa Ì„‡ Ïk Ú»«»»»¿»∆»»»ƒ¿≈∆»
BÁÏ ‰ÓBc Ô‰Ó.הם שונים אדם בני של שפרצופיהם –CÎÈÙÏ ≈∆∆«¬≈¿ƒ»

ÌÏBÚ‰ ‡ ÈÏÈLa :ÓBÏ iÁ „Á‡Â „Á‡ Ïk ועלי – »∆»¿∆»«»«ƒ¿ƒƒƒ¿»»»
עולמי. את אאבד שלא החטא מן להיזהר   

˙‡f‰ ‰vÏÂ el ‰Ó :eÓ‡z ‡nLÂ כה הוא והענין הואיל – ¿∆»…¿«»¿«»»«…
ראשנו  ולהכניס אמת, היא ואפילו עדותנו, את לומר לנו למה חמּור,

ודאגה? Ú„È,בצרה B‡ ‰‡ B‡ „Ú ‡e‰Â" :Ó‡ k ‡G‰Â«¬¿»∆¡«¿≈»»»»
„ÈbÈ ‡BÏŒÌ‡ להגיד אתם שחייבים ומכאן עדותכם – את ƒ«ƒ

שראיתם. Ê‰מה ÏL BÓ„a eÁÏ el ‰Ó :eÓ‡z ‡nLÂ– ¿∆»…¿«»»¿»∆∆
נגרום  ולא יגיד" "לא על שנעבור מוטב זה? של בדמו להתחייב לנו למה

חייב. הוא ואפילו לאדם, ÌÈÚLמיתה „‡e" :Ó‡ k ‡G‰Â«¬¿»∆¡««¬…¿»ƒ
"‰p הדין בית מאיימים כך שכר. אלא עונש כאן אין הוא, רשע אם – ƒ»

שאם  – שני ומצד שקר, עדות יעידו שלא – אחד מצד נפשות: עדי על
עדותם להגיד ירתעו ואל יפחדו אל אמת, סנהדרין סנהדרין סנהדרין סנהדרין עדותם הל הל הל הל '''' רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם  ((((עייןעייןעייןעיין

היאהיאהיאהיא וכו וכו וכו וכו ',',',', הקבהקבהקבהקב""""ה ה ה ה """" שלשלשלשל גדולתו גדולתו גדולתו גדולתו  """"ולהגיד ולהגיד ולהגיד ולהגיד  הפיסקה הפיסקה הפיסקה הפיסקה  שאף שאף שאף שאף  שםשםשםשם,,,, שמשמעשמשמעשמשמעשמשמע –––– גגגג יביביביב,,,,

האיוםהאיוםהאיוםהאיום).).).). מדברימדברימדברימדברי

א ה נ ש מ ר ו א ב

שמאיימים  שלאחר ללמדנו, באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
בדרישה  אותם לבדוק מתחילים בדבריהם, עומדים והעדים העדים, על הדיינים
ומדקדקין  בשאלתן; ולהרבות ולחקרן העדים את לדרוש עשה "מצוות שכן וחקירה;

השאלה, בעת לענין מענין אותן ומסיעין אם עליהן, בהן  יחזרו או שישתקו כדי
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ממונות, דיני לדון כשר ממזר ÈÈcואף Ôe„Ï ÔÈLk Ïk‰ ÔÈ‡Â¿≈«…¿≈ƒ»ƒ≈
˙BLÙשכתוב לפי הטעם, מבואר בגמרא כב כב כב כב ):):):):– יחיחיחיח,,,, "והקל ((((שמות שמות שמות שמות  ¿»

השופטים  שיהיו כלומר יהיו, לך בדומים ודרשו: אתך", ונשאו מעליך
נפשות, דיני לדון כשרין הכל שאין למדים ומכאן כמוך, מיוחסים

‰p‰kÏ ÔÈ‡ÈOn‰ ÌÈÏ‡NÈÂ ,ÌiÂÏ ,ÌÈ‰k ‡l‡ מיוחסים – ∆»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ««ƒƒ«¿À»
לכהנים. בנותיהם להשיא שראויים

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ומתן  המשא את רושמים וכיצד הסנהדרין, של הישיבה סדר ללמדנו באה זו משנה
הדיינים. של

‰l‚Ú Ôb ÈˆÁk ‰˙È‰ ÔÈ„‰Ò של הגדולה סנהדרין בין – «¿∆¿ƒ»¿»«¬ƒ…∆¬À»
יושבים  היו ושלושה עשרים של קטנה סנהדרין ובין ואחד שבעים

עיגול, Ê‰בחצי ˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B e‰iL È„k רואה יהא דיין שכל – ¿≈∆¿ƒ∆∆∆
והעדים  הדין בעלי שצריכים לפי שלם, בעיגול יושבים ואין כולם. את

בדבריהם. ומדקדקים אותם רואים הכל שיהיו כולם, בפני ≈¿ÈLeלדבר
,Ï‡ÓOÓ „Á‡Â ÔÈÓiÓ „Á‡ ,Ì‰ÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈic‰ ÈÙBÒ¿≈««»ƒ¿ƒƒ¿≈∆∆»ƒ»ƒ¿∆»ƒ¿…

ÔÈiÁÓ‰ È„Â ,ÔÈkÊÓ‰ Èc ÔÈ˙BÎÂ שניהם מפרש: רש"י – ¿¿ƒƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿≈«¿«¿ƒ
יטעה  שאם המחייבים, דברי כותבים ושניהם המזכים דברי כותבים

הרמב"ם לפי אבל חברו. של כתבו יוכיח האחד   
המזכין". דברי כותב ואחד המחייבין דברי כותב e‰È„‰"אחד Èa«ƒ¿»

GL :ÓB‡‰L;בסנהדרין היו סופרים –Èc ˙Bk „Á‡ ≈¿»∆»≈ƒ¿≈
Èc ˙Bk ÈLÈÏM‰Â ,ÔÈiÁÓ‰ Èc ˙Bk „Á‡Â ,ÔÈkÊÓ‰«¿«ƒ¿∆»≈ƒ¿≈«¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿≈

ÔÈiÁÓ‰ È„Â ÔÈkÊÓ‰ על יהודה רבי חולק רש"י לפירוש – «¿«ƒ¿ƒ¿≈«¿«¿ƒ
מהם  אחד שכל שניים, בשביל הטירחה היא שרבה משום קמא, תנא
לפיכך  לטעות, הם ועלולים והמחייבים, המזכים דברי את לרשום צריך
המזכים  דברי לכתוב בשביל אחד סופרים, שלושה – לדעתו – היו
ומתוך  כולם, דברי – והשלישי בלבד, המחייבים דברי – אחד בלבד,
טעות. לידי יבואו ולא ברשימותיהם יקצרו לא עליהם רב טורח שאין
לפי  ברם, השלישי. של כתבו יוכיח מהם, אחד יטעה מקום מכל ואם
לכתוב  שלישי שצריך וסובר, קמא תנא על יהודה רבי חולק הרמב"ם
על  עדים ושני המזכים על עדים שני שיהיו כדי כולם, דברי את

להרמב להרמב להרמב להרמב """"ם ם ם ם ))))המחייבים המשניות המשניות המשניות המשניות  ((((פירושפירושפירושפירוש   

ד ה נ ש מ ר ו א ב

הקטנה. הסנהדרין בענין ללמד מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך היא זו משנה

GLÂÌ‰ÈÙÏ ÔÈLBÈ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÏL ˙BeL L לפני – ¿»∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒƒ¿≈∆
תלמידי  ושלושה עשרים הסנהדרין, כמנין שורה וכל הקטנה, הסנהדרין
של  רוב היה אם כגון דיינים, להוסיף צריכים פעמים שכן חכמים,
על  אלא לחובה מכריעים אין א במשנה שלמדנו וכפי לחובה, אחד
שניים  מוסיפין? כמה "עד נלמד: ה) (ה, ולהלן שניים; של רוב פי
לפניהם  מזומנים להיות שצריכים – מכאן ואחד"; שבעים עד שניים,
אין  אבל ואחד. שבעים השלמת כדי חכמים, תלמידי ושמונה ארבעים
אפשר  אי ולכן דיינים, משל מרובה שתהא תלמידים שורת לעשות דרך
שכל  שורות, בשתי הסנהדרין לפני תלמידים ושמונה ארבעים להושיב
ולא  קטנות, שורות לעשות אין וכן וארבעה. עשרים של תהא אחת
מושיבים  הלכך שניים, של ואחת ושלושה עשרים של שורות שתי

ושלושה עשרים של שורות בחצי ((((רשרשרשרש""""יייי))))שלוש יושבים אלה ואף ,
BÓB˜Óעיגול, ˙‡ ÈkÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk לכל מקום שקובעים – »∆»¿∆»«ƒ∆¿

חכמתו. לפי CBÓÒÏאחד ÔÈÎÈˆ eÈ‰ שיצטרף חדש דיין למנות – »¿ƒƒƒ¿
מהם, אחד שמת כגון ‰BL‡‰לסנהדרין, ÔÓ ÔÈÎÓBÒ ממנין – ¿ƒƒ»ƒ»

שבשורה  הגדול את וסומכים מכולם, גדולים שהם הראשונה, השורה מן
אחת. מדרגה ועולים ממקומם זזים וכולם בראשה. היושב «∆‡Á„זו,

‰BL‡Ï BÏ ‡a ‰iM‰ ÔÓ עובר השנייה מהשורה הראשון – ƒ«¿ƒ»»»ƒ»
הראשונה, השורה iMÏ‰לסוף BÏ ‡a ˙ÈLÈÏM‰ ÔÓ „Á‡Â– ¿∆»ƒ«¿ƒƒ»«¿ƒ»

השנייה, השורה לסוף עובר השלישית מהשורה ÔÈBe¿ƒהראשון
Ï‰w‰ ÔÓ „Á‡ „BÚ Ô‰Ï,הקהל מתוך חכם תלמיד בוחרים – »∆∆»ƒ«»»
˙ÈLÈÏMa B˙B‡ ÔÈÈLBÓe,השלישית בשורה –LBÈ ‰È‰ ‡GÂ ƒƒ«¿ƒƒ¿»»≈

– הקהל מן שנבחר זה –LBÈ ‡l‡ ,ÔBL‡ ÏL BÓB˜Óaƒ¿∆ƒ∆»≈
BÏ Èe‡‰ ÌB˜Óa שעובר אחד כל וכן השלישית, השורה בסוף – ¿»»»

כפי  אליה, שעובר השורה בסוף אלא יושב אינו לשורה, משורה
זה. של מקומו זה וממלאים למעלה, זזים השורה בני וכל שבארנו,

ה ה נ ש מ ר ו א ב

˙BLÙ È„Ú ÏÚ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÔÈÓi‡Ó „ˆÈk לבית שבאו עדים – ≈«¿«¿ƒ∆»≈ƒ«≈≈¿»
כיצד  דין, בית מיתת בה שיש עבירה שעשה אחד על להעיד דין
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שקר? יעידו שלא עליהם ‡Ô˙Bמאיימים ÔÈÒÈÎÓ eÈ‰ לבית – »«¿ƒƒ»
Ô‰ÈÏÚהדין, ÔÈÓi‡Óe:דלקמן בדברים –eÓ‡z ‡nL,עדותכם – ¿«¿ƒ¬≈∆∆»…¿

„Ó‡Ó,בלבד והשערה הדעת אומדן מתוך –‰ÚeÓMÓe או – ≈…∆ƒ¿»
מישהו, מפי הדבר את Ú„ששמעתם ÈtÓ „Ú מפי ששמעתם או – ≈ƒƒ≈
אחר, דין בית לפני שהעיד eÚÓLעד, ÔÓ‡ Ì„‡ ÈtÓe או – ƒƒ»»∆¡»»«¿

שלא  עליו סומכים ואנו שמענו, נאמן אדם מפי אתם: שחושבים
כלום. עדותכם בדברי אין הדבר כך אם nL‡ישקר; B‡ כשאתם – ∆»

– להעיד eÙBqLבאים ÔÈÚ„BÈ Ìz‡ È‡– אנו שעתידים –˜BcÏ ƒ«∆¿ƒ∆≈ƒ¿
‰È˜Áe ‰LÈ„a ÌÎ˙‡.בדבריכם להיזהר ועליכם –ÔÈÚ„BÈ eÂ‰ ∆¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¡¿ƒ

Ô˙B Ì„‡ ,˙BBÓÓ ÈÈc :˙BLÙ ÈÈc ˙BBÓÓ ÈÈ„k ‡HL∆¿ƒ≈»ƒ≈¿»ƒ≈»»»≈
BÏ tk˙Óe ÔBÓÓ נתחייב עדותו פי ועל שקר, העיד אדם אם – »ƒ¿«≈

לחברו  ולשלם בתשובה לחזור העד יכול כדין, שלא ממון לשלם חברו
אבל שהפסידו; BLÙ˙מה ÈÈc אדם של שקר עדות פי על אם – ƒ≈¿»
להורג, חברו ÂÈ˙BiÚÊהוצא Ì„Â BÓc בניו ודם הנהרג של דמו – »¿««¿ƒ»

בניו, ‰ÌÏBÚובני ÛBÒ „Ú Ba ÔÈeÏz סוף עד שקר בעד תלויים – ¿ƒ«»»
הדורות, ‡ÂÈÁכל ˙‡ ‚‰L ÔÈ˜a eÈˆÓ ÔkL,הבל –:Ó‡pL ∆≈»ƒ¿«ƒ∆»«∆»ƒ∆∆¡«

ÈÓc" ‡l‡ ,EÈÁ‡ Ìc :ÓB‡ BÈ‡ ;"ÌÈ˜Úˆ EÈÁ‡ ÈÓc"¿≈»ƒ…¬ƒ≈≈«»ƒ∆»¿≈
"EÈÁ‡:לומר רבים, בלשון –ÂÈ˙BiÚÊ Ì„Â BÓc–  »ƒ»¿««¿ƒ»

          
ÌÈˆÚ‰ ÏÚ CÏLÓ BÓc ‰È‰L ,"EÈÁ‡ ÈÓc" :Á‡ c»»«≈¿≈»ƒ∆»»»À¿»«»≈ƒ

ÌÈ‡‰ ÏÚÂ בו מכה והיה הבל, את להרוג במה ידע לא שקין – ¿«»¬»ƒ
באבנים כך ואחר תחילה, ישראל ישראל ישראל ישראל ")")")")בעצים ‡.("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿»

È„ÈÁÈ Ì„‡ לפיכך להם: שאומרים האיום, לדברי חוזרת משנתנו – »»¿ƒƒ
יחידי, הראשון אדם ‡Á˙נברא LÙ „a‡Ó‰ ÏkL ,C„nÏÏ¿«¿»∆»«¿«≈∆∆««

ÏÎÂ ;‡ÏÓ ÌÏBÚ „a‡ el‡k ,e˙k‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚÓ ,Ï‡NiÓƒƒ¿»≈«¬∆»»«»¿ƒƒ≈»»≈¿»
Ìi˜ el‡k ,e˙k‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚÓ ,Ï‡NiÓ ˙Á‡ LÙ Ìi˜Ó‰«¿«≈∆∆««ƒƒ¿»≈«¬∆»»«»¿ƒƒ≈

‡ÏÓ ÌÏBÚשכן עולם– של מלואו נתיישב אחד .((((רשרשרשרש""""יייי))))מאדם »»≈
˙Bia‰ ÌBÏL ÈtÓe ש האיום – דברי את המשנה מפסיקה וב ƒ¿≈¿«¿ƒ

הבריות, שלום מפני יחידי, האדם נברא למה נוספים טעמים ומביאה

EÈ‡Ó ÏB„b ‡a‡ :BÁÏ Ì„‡ Ó‡È ‡HL הכל שהרי – ∆…«»»«¬≈«»»≈»ƒ
הראשון, אדם של ‰a‰מצאצאיו :ÌÈÓB‡ ÔÈÈÓ e‰È ‡HLÂ¿∆¿ƒƒ¿ƒ«¿≈

ÌÈÓMa ˙BÈeL,שלו האדם את ברא אחד וכל הן, אלהות הרבה – ¿«»«ƒ
אותו. ברא שהאחד הוכחה וזו יחיד, אדם נברא B˙l„bשכן „Èb‰Ïe¿«ƒ¿À»

‡e‰ Cea LB„w‰ ÏL,יחידי האדם נברא למה טעם ועוד – ∆«»»
הבורא; של גדולתו הבאים לדורות nk‰להראות ÚBË Ì„‡L∆»»≈««»

„Á‡ Ì˙BÁa ˙BÚaËÓ,אחד בדפוס –‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc ÔlÎÂ– «¿¿¿»∆»¿À»ƒ∆»∆
הם; דומים המטבעות Ceaכל LB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓe∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»

Ë ‡e‰„Á‡ ÔÈ‡Â ,ÔBL‡‰ Ì„‡ ÏL BÓ˙BÁa Ì„‡ Ïk Ú»«»»»¿»∆»»»ƒ¿≈∆»
BÁÏ ‰ÓBc Ô‰Ó.הם שונים אדם בני של שפרצופיהם –CÎÈÙÏ ≈∆∆«¬≈¿ƒ»

ÌÏBÚ‰ ‡ ÈÏÈLa :ÓBÏ iÁ „Á‡Â „Á‡ Ïk ועלי – »∆»¿∆»«»«ƒ¿ƒƒƒ¿»»»
עולמי. את אאבד שלא החטא מן להיזהר   

˙‡f‰ ‰vÏÂ el ‰Ó :eÓ‡z ‡nLÂ כה הוא והענין הואיל – ¿∆»…¿«»¿«»»«…
ראשנו  ולהכניס אמת, היא ואפילו עדותנו, את לומר לנו למה חמּור,

ודאגה? Ú„È,בצרה B‡ ‰‡ B‡ „Ú ‡e‰Â" :Ó‡ k ‡G‰Â«¬¿»∆¡«¿≈»»»»
„ÈbÈ ‡BÏŒÌ‡ להגיד אתם שחייבים ומכאן עדותכם – את ƒ«ƒ

שראיתם. Ê‰מה ÏL BÓ„a eÁÏ el ‰Ó :eÓ‡z ‡nLÂ– ¿∆»…¿«»»¿»∆∆
נגרום  ולא יגיד" "לא על שנעבור מוטב זה? של בדמו להתחייב לנו למה

חייב. הוא ואפילו לאדם, ÌÈÚLמיתה „‡e" :Ó‡ k ‡G‰Â«¬¿»∆¡««¬…¿»ƒ
"‰p הדין בית מאיימים כך שכר. אלא עונש כאן אין הוא, רשע אם – ƒ»

שאם  – שני ומצד שקר, עדות יעידו שלא – אחד מצד נפשות: עדי על
עדותם להגיד ירתעו ואל יפחדו אל אמת, סנהדרין סנהדרין סנהדרין סנהדרין עדותם הל הל הל הל '''' רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם  ((((עייןעייןעייןעיין

היאהיאהיאהיא וכו וכו וכו וכו ',',',', הקבהקבהקבהקב""""ה ה ה ה """" שלשלשלשל גדולתו גדולתו גדולתו גדולתו  """"ולהגיד ולהגיד ולהגיד ולהגיד  הפיסקה הפיסקה הפיסקה הפיסקה  שאף שאף שאף שאף  שםשםשםשם,,,, שמשמעשמשמעשמשמעשמשמע –––– גגגג יביביביב,,,,

האיוםהאיוםהאיוםהאיום).).).). מדברימדברימדברימדברי

א ה נ ש מ ר ו א ב

שמאיימים  שלאחר ללמדנו, באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
בדרישה  אותם לבדוק מתחילים בדבריהם, עומדים והעדים העדים, על הדיינים
ומדקדקין  בשאלתן; ולהרבות ולחקרן העדים את לדרוש עשה "מצוות שכן וחקירה;

השאלה, בעת לענין מענין אותן ומסיעין אם עליהן, בהן  יחזרו או שישתקו כדי
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טו): יג, (דברים שנאמר דופי, בעדותן יש    רמב"ם)

ד). א, עדות הל'

Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba eÈ‰ בפני ואחד אחד כל את דהיינו  העדים, את – »¿ƒ»
שלמדנו  כמו שבהם, הגדול את ותחילה זה, בפני שלא זה עצמו,

ו), ג, (לעיל ממון עדי BÈ˜Á˙בבדיקת ÚLa:דלקמן –‰ÊÈ‡a ¿∆«¬ƒ¿≈∆
ÚeL מעידים שאתם כפי העבירה, על הנידון עבר היובל של – »«

מונים  ליובל יובל ובין יובל, שנת היא החמישים שנת כל – עליו?
שמיטות שבע      ,,,, כה כה כה כה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

נקראתחחחח),),),), שנים, שבע כל היינו שמיטה, וכל ‰L BÊÈ‡a¿≈»»
השמיטה? של –L„Á ‰ÊÈ‡a?השנה של –L„Áa ‰nÎa ¿≈∆…∆¿«»«…∆

בחודש? ימים בכמה –ÌBÈ ‰ÊÈ‡a?השבוע מימות –BÊÈ‡a ¿≈∆¿≈
‰ÚL?היום של –ÌB˜Ó ‰ÊÈ‡a חקירות שבע – הדבר? היה – »»¿≈∆»

על  המדוייקים הפרטים שכן העדים, הזמת את לאפשר כוונתן אלו
המזימים  שהרי ההזמה. בשביל הם חשובים גורמים והמקום הזמן

אחר. במקום שעה באותה הייתם עמנו לומר: ÈÒBÈצריכים Èa«ƒ≈
ÓB‡:והן חקירות, בשלוש אלא העדים את בודקים אין –‰ÊÈ‡a ≈¿≈∆

?ÌB˜Ó ‰ÊÈ‡a ?‰ÚL BÊÈ‡a ?ÌBÈ העדויות וגביית שהואיל – ¿≈»»¿≈∆»
בחקירות  צורך אין המעשה, לאחר בלבד אחדים ימים כעבור לרוב היא
העדים: אמרו שאפילו סוברים, חכמים ברם, וחודש. שנה שמיטה, של
שבע  בכל העדים את בודקים הרגו, עכשיו או: אותו, הרג אמש
אם  דבריהם, מתוך כך ידי על ולגלות דעתם לבלבל כדי החקירות,

בעדותם דופי יש       שואלים וכן
העדים: ‡B˙B?את Ìz‡ ÔÈÈkÓ,רוצח עדי הם שאם כלומר, – «ƒƒ«∆

אותם המפרשיםהמפרשיםהמפרשיםהמפרשים),),),),שואלים רוב רוב רוב רוב  שמא ((((לפילפילפילפי הנרצח, את מכירים הם אם
נידון  כל או הרוצח, לגבי שאף מפרשים, ויש היה? אלילים מעובדי

אותו מכירים הם אם העדים את שואלים רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ))))אחר, חננאלחננאלחננאלחננאל;;;; .((((רבנורבנורבנורבנו
?Ba Ì˙È˙‰ דין בית מיתת חייב אדם שאין היא, ההלכה שכן – ƒ¿≈∆

לו: שאמרו דהיינו העבירה, בשעת בו התרו כן אם אלא מלקות, או
מלקות, או בית-דין מיתת עליה מתחייב אתה שכן זו, עבירה תעשה אל
את  שואלים לפיכך עושה. אני כן מנת ועל אני, יודע השיב: והוא

הרמב"ם לפי בנידון. התרו אם א א א א ----גגגג),),),),העדים יב יב יב יב ,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין שתי ((((הל הל הל הל ''''
בו, התרו ואם עליו, שמעידים האדם את מכירים אם הללו: השאלות

עליהם. הדיינים שמאיימים קודם העדים את BÚ„‰שואלים „BÚ‰»≈¬»
‰Ê:אותם שואלים זרה, עבודה שעבד באחד הם מעידים אם –˙‡ »»∆

„Ú ÈÓ?עבד אליל איזה –„Ú ‰ne בזביחה עבודה, באיזו – ƒ»««∆»«
אף  משנתנו, של בסיפא שנימנו הללו, השאלות – בהשתחויה? או

העדות עיקר שהן והדרישות, החקירות בכלל המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).((((הן רמברמברמברמב""""םםםם;;;;

הללו  השאלות אין בהן, תלויה ההזמה ואין שהואיל סוברים, ויש

הבאה  במשנה שיבואר כפי העדות, עיקר שאינן הבדיקות, בכלל  אלא
.((((רשרשרשרש""""יייי))))

וחקירה  דרישה של לשונות שבעה כנגד הן, החקירות ששבע אמרו, בגמרא
יג, (דברים נאמר הנדחת בעיר שכן דין, בית מיתת בחייבי בתורה האמורים

טו);   לשונות שלושה הרי –  נחשב
שכן נאמר כאחד, זרה עבודה העובד וביחיד חקירה), משמע לא לבד

ד): יז, (שם  שכן) לשונות שני  הרי – משמע לבד
" יח): יט, (שם נאמר זוממים ובעדים שוב השופטיםחקירה), – "

מהפסוקים  אחד שכל פי על ואף לשונות. שבעה הכל בסך והרי לשונות; שני
זה  של האמור את ליתן מזה זה אותם למדים מקום מכל אחר, בענין נאמר

בגמרא). (כמבואר בזה
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שאלות: סוגי בשני העדים את שבודקים הקודמת, במשנה לזמן למדנו בנוגע
תלויה  העדים הזמת שכן העדות, עיקר והן "חקירות", נקראות אלו שאלות ומקום.

במשנתנו. להלן יבואר ועוד שם; שבארנו כמו כגון בהן, המעשה, לעצם בנוגע
או  עשה? והיאך עשה, מלאכה איזו אותם: שואלים השבת, את שחילל העידו אם
עבד? ובמה עבד, מי את לעיל): ששנינו (כמו אותם שואלים זרה עבודה בענין
בכלל  אם דעות, חילוקי ישנן אלו שאלות שלגבי הזכרנו, וכבר באלו. וכיוצא
הללו  השאלות נקראות המאירי לפי בהן. תלויה ההזמה אין שהרי הן, "חקירות"

חקירות בכלל שהן סובר הרמב"ם ואף כחקירות. דינן ברם, "דרישות"; 
   משנתנו הקודמת. המשנה בסוף שהעירונו כפי כך, על חולקים ויש

היה  מה כגון צדדיים, בעניינים שהן שאלות, של שלישי סוג שיש ללמד, באה
אלו  שאלות באלו. וכיוצא צח? יום או היה מעונן יום לבוש? הנרצח או הנאשם

"בדיקות". נקראות

˙B˜È„a ‰an‰ Ïk העדים את לבדוק המרבה דין בית כל – »««¿∆ƒ¿ƒ
והדרישות, החקירות על נוסף שונות, ÁaLÓבשאלות ‰Ê È‰– ¬≈∆¿À»

עדותם. כשרות ביותר מתבררת כך ידי È‡kÊשעל Ôa ˜„e ,‰NÚÓ«¬∆»«∆««
היושב  תלמיד שעה באותה עוד שהיה זכאי, בן יוחנן רבן והוא –

בלבד זכאי בן אלא אותו קוראים היו ולא הזקן, הלל רבו ((((עיין עיין עיין עיין לפני

ישראל ישראל ישראל ישראל ")")")") """"תפארת תפארת תפארת תפארת  להרמב להרמב להרמב להרמב """"ם ם ם ם ;;;; המשניות המשניות המשניות המשניות  ˙‡ÌÈ,פירוש פירוש פירוש פירוש  Èˆ˜Úa שבאו – ¿À¿≈¿≈ƒ
בן  אותם ושאל התאנה, עץ תחת אדם שהרג אחד על והעידו עדים
אל  בהם מחוברים שהתאנים הקצוות דהיינו התאנים, עוקצי על זכאי

וכדומה. קצרים או היו ארוכים אם דקים, או היו גסים אם »Óe‰העץ,
˙B˜È„Ï ˙BÈ˜Á ÔÈa?בדיניהם יש הבדל מה –„Á‡ ,˙BÈ˜Á ≈¬ƒƒ¿ƒ¬ƒ∆»

Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ לענות יודע אינו אחד עד אם החקירות בענין – ≈≈ƒ≈«
השאלות, אחת ÏËa‰על Ô˙e„Ú אחד אם ומקום, זמן בענין שכן – ≈»¿≈»

עדות  וכל להזימה, יכול אתה שאי עדות זו הרי יודע, שאינו אומר
הדין והוא עדות. אינה הזמה תורת בה לקיים יכול אתה ((((לפילפילפילפישאין

והמאיריוהמאיריוהמאיריוהמאירי)))) על הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם שאף ב), (סוג המעשה בעיקר השאלות לגבי
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יתחייב  ובהן הן, העדות עיקר מקום מכל בהן, תלויה ההזמה שאין פי
בטלה. עדותן יודע, איני אומר: אחד אם ולפיכך יפטר, B˜È„a¿ƒ˙,או

e‡ ÔÈ‡ :ÌÈÓB‡ ÌÈL elÙ‡Â ,Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ „Á‡∆»≈≈ƒ≈««¬ƒ¿«ƒ¿ƒ≈»
˙Ói˜ Ô˙e„Ú ,ÔÈÚ„BÈ העדים כל אפילו הבדיקות שלגבי כלומר – ¿ƒ≈»«∆∆

הו  יודעים, שאינם עיקר אמרו ואינן בהן, תלויה ההזמה ואין איל
קיימת. עדותן הרי ˙B˜È„aהעדות, „Á‡Â ˙BÈ˜Á „Á‡– ∆»¬ƒ¿∆»¿ƒ

בבדיקות, ובין בחקירות Ê‰בין ˙‡ ‰Ê ÔÈLÈÁÎnL ÔÓÊa כגון – ƒ¿«∆«¿ƒƒ∆∆∆
והשני  שחורים, בגדים העבירה בשעת לבוש היה הנידון אומר: שאחד

לבוש, היה לבנים ÏËa‰אומר: Ô˙e„Ú עדים שלושה היו ואפילו – ≈»¿≈»
נפשות בדיני בטלה עדותן כל השניים, את מכחיש ועיין ועיין ועיין ועיין ואחד ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

גגגג).).).). בבבב,,,, עדות עדות עדות עדות  הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""םםםם

ג ה נ ש מ ר ו א ב

היו  לא אפילו שבחקירות מבדיקות, חקירות שחמורות למדנו הקודמת במשנה
בטלה. עדותם יודע, איני אמר: מהם שאחד אלא זה, את זה מכחישים העדים
מכוונים, היו לא העדים דברי שאפילו יש בחקירות שאף להשמיע, באה משנתנו

קיימת. עדותם

ÓB‡ „Á‡:אומר אחד עד –L„Áa ÌÈLa בחודש ימים בשני – ∆»≈ƒ¿«ƒ«…∆
עבירתו, את הנידון עשה GLaפלוני :ÓB‡ „Á‡ÂL„Áa ‰L– ¿∆»≈ƒ¿»«…∆

ביום  אומר: שאחד כגון בשבוע, פלוני ביום אומרים: שניהם ברם,
בשלושה  בשבת רביעי ביום אומר: והשני בכסלו, בשניים בשבת רביעי

˜Ói˙בכסלו, Ô˙e„Ú כאן ואין יום, לאותו מתכוונים ששניהם – ≈»«∆∆
אלא L„Áהכחשה, ÏL BeaÚa Ú„BÈ ‰fL בשניים האומר – ∆∆≈«¿ƒ∆…∆

יום, שלושים בן מעובר, היה שעבר שהחודש יודע ‡BÈבחודש ‰ÊÂ¿∆≈
L„Á ÏL BeaÚa Ú„BÈ בן חסר, היה שעבר שהחודש וסבור, – ≈«¿ƒ∆…∆

יום  אותו חשבונו ולפי ימים, ותשע בשלושה עשרים היה רביעי
ביניהם הבדל שאין ומכאן בחודש.    

    חצי עד אמורים? דברים במה מבואר: בגמרא
שאחד  כגון החודש, חצי לאחר זה את זה הכחישו אם אבל החודש.
בטלה, עדותן בו, עשר בשבעה – והשני בחודש, עשר בששה אומר:

חודש. ראש היה אימתי לכל, ידוע החודש חצי שלאחר «∆‡Á„לפי
GLa :ÓB‡‰L,בחודש –‰MÓÁa :ÓB‡ „Á‡Â,בחודש – ≈ƒ¿»¿∆»≈«¬ƒ»
‰ÏËa Ô˙e„Ú הם הרי ימים, בשני הבדל ביניהם ויש שהואיל – ≈»¿≈»

טועה. אדם אין ימים בשני שכן זה, את זה ‡ÓB:מכחישים „Á‡∆»≈
˙BÚL ÈzLa,היום התחלת אחרי –GLa :ÓB‡ „Á‡Â˙BÚL L ƒ¿≈»¿∆»≈¿»»

הן  במשנה הנזכרות שהשעות ב), א, ברכות (במסכת בארנו כבר –

זמניות שעות      שהיו דהיינו,
חלק  וכל חלקים, עשר לשנים הערב, עד מהבוקר היום, את מחלקים
את  מונים שהיו – מכאן זמנית". "שעה נקרא היום של השנים-עשר

מהבוקר היום של השעות      
הערב עד        

  ושוב הלילה. שעות של המנין התחיל מהערב החל
היום  של השעה אורך נמצא חלקים. עשר לשנים הלילה חלוקת לפי
והלילה  היום שבהן ליממות (פרט הלילה של השעה לאורך שווה אינו
שהוא  שהדבר אומר, אחד עד שאם אפוא, מלמדת, משנתנו שווים).
אומר: והשני היום, שהתחיל לאחר שעות בשתי היה עליו מעיד

שעות, ˜Ú˙Ói„בשלוש Ô˙e,אחת בשעה לטעות אדם שעלול – ≈»«∆∆
עד אם אבל הכחשה. כאן GLaואין :ÓB‡ „Á‡L,שעות – ∆»≈¿»

LÓÁa :ÓB‡ „Á‡Â,שעות –‰ÏËa Ô˙e„Ú של דרכו שאין – ¿∆»≈¿»≈≈»¿≈»
זה. את זה מכחישים הם והרי בשעתיים, לטעות e‰È„‰אדם Èa«ƒ¿»

˙Ói˜ :ÓB‡.בשעתיים אף לטעות אדם שעלול קיימת, עדותן – ≈«∆∆
אם LÓÁaאבל ÓB‡ „Á‡,שעות –ÚLa :ÓB‡ „Á‡Â– ∆»≈¿»≈¿∆»≈¿∆«

ÏËa‰שעות, Ô˙e„Ú:הוא והטעם יהודה, רבי לדעת אף –LÓÁaL ≈»¿≈»∆¿»≈
היום, מהתחלת שעות –ÁÊna ‰nÁ,היום חצות לפני זה שהרי – «»«ƒ¿»
Úna ‰nÁ ÚLe ובכגון היום, חצות לאחר כבר זה שהרי – ¿∆««»««¬»

לטעות. רגיל אדם אין זה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

כל  בדיקת שלאחר ללמדנו, מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו

ומתן. במשא הדיינים פותחים העדים

Ck Á‡Â,הראשון העד בדיקת לאחר –ÈM‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ– ¿««»«¿ƒƒ∆«≈ƒ
השני, העד ‡B˙Bאת ÔÈ˜„Be בחקירות הראשון, את שבדקו כדרך – ¿ƒ

ובחקירה. בדרישה העדים כל את בודקים וכן e‡ˆÓובבדיקות, Ì‡ƒƒ¿¿
ÔÈeÎÓ Ì‰Èc,ביניהם סתירה שאין –˙eÎÊa ÔÈÁ˙Bt מתחילים – ƒ¿≈∆¿À»ƒ¿ƒƒ¿

ובגמרא לנידון; זכות בדברי ופותחים ומתן במשא בבבב))))הדיינים ((((לבלבלבלב,,,,

אל  עליך, שהעידו זה דבר עשית לא אם לו: שאומרים מבארים, יש
מדבריהם תירא  LÈ :ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡ Ó‡»«∆»ƒ»≈ƒ∆

˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ,שכן וכל זכאי; שהנידון להוכיח, אני רוצה – ƒ¿«≈»»¿
חובה, עליו ללמד לו שיש אמר, ‰ÌÈ„ÈÓÏzשאמר‡Bאם ÔÓ „Á‡∆»ƒ««¿ƒƒ

הדיינים לפני שורות היושבים –    ÈÏ LÈ∆ƒ
‰BÁ ÂÈÏÚ „nÏÏ,חייב הנידון כי להוכיח, לי יש –ÔÈ˜zLÓ ¿«≈»»»¿«¿ƒ
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טו): יג, (דברים שנאמר דופי, בעדותן יש    רמב"ם)

ד). א, עדות הל'

Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba eÈ‰ בפני ואחד אחד כל את דהיינו  העדים, את – »¿ƒ»
שלמדנו  כמו שבהם, הגדול את ותחילה זה, בפני שלא זה עצמו,

ו), ג, (לעיל ממון עדי BÈ˜Á˙בבדיקת ÚLa:דלקמן –‰ÊÈ‡a ¿∆«¬ƒ¿≈∆
ÚeL מעידים שאתם כפי העבירה, על הנידון עבר היובל של – »«

מונים  ליובל יובל ובין יובל, שנת היא החמישים שנת כל – עליו?
שמיטות שבע      ,,,, כה כה כה כה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

נקראתחחחח),),),), שנים, שבע כל היינו שמיטה, וכל ‰L BÊÈ‡a¿≈»»
השמיטה? של –L„Á ‰ÊÈ‡a?השנה של –L„Áa ‰nÎa ¿≈∆…∆¿«»«…∆

בחודש? ימים בכמה –ÌBÈ ‰ÊÈ‡a?השבוע מימות –BÊÈ‡a ¿≈∆¿≈
‰ÚL?היום של –ÌB˜Ó ‰ÊÈ‡a חקירות שבע – הדבר? היה – »»¿≈∆»

על  המדוייקים הפרטים שכן העדים, הזמת את לאפשר כוונתן אלו
המזימים  שהרי ההזמה. בשביל הם חשובים גורמים והמקום הזמן

אחר. במקום שעה באותה הייתם עמנו לומר: ÈÒBÈצריכים Èa«ƒ≈
ÓB‡:והן חקירות, בשלוש אלא העדים את בודקים אין –‰ÊÈ‡a ≈¿≈∆

?ÌB˜Ó ‰ÊÈ‡a ?‰ÚL BÊÈ‡a ?ÌBÈ העדויות וגביית שהואיל – ¿≈»»¿≈∆»
בחקירות  צורך אין המעשה, לאחר בלבד אחדים ימים כעבור לרוב היא
העדים: אמרו שאפילו סוברים, חכמים ברם, וחודש. שנה שמיטה, של
שבע  בכל העדים את בודקים הרגו, עכשיו או: אותו, הרג אמש
אם  דבריהם, מתוך כך ידי על ולגלות דעתם לבלבל כדי החקירות,

בעדותם דופי יש       שואלים וכן
העדים: ‡B˙B?את Ìz‡ ÔÈÈkÓ,רוצח עדי הם שאם כלומר, – «ƒƒ«∆

אותם המפרשיםהמפרשיםהמפרשיםהמפרשים),),),),שואלים רוב רוב רוב רוב  שמא ((((לפילפילפילפי הנרצח, את מכירים הם אם
נידון  כל או הרוצח, לגבי שאף מפרשים, ויש היה? אלילים מעובדי

אותו מכירים הם אם העדים את שואלים רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ))))אחר, חננאלחננאלחננאלחננאל;;;; .((((רבנורבנורבנורבנו
?Ba Ì˙È˙‰ דין בית מיתת חייב אדם שאין היא, ההלכה שכן – ƒ¿≈∆

לו: שאמרו דהיינו העבירה, בשעת בו התרו כן אם אלא מלקות, או
מלקות, או בית-דין מיתת עליה מתחייב אתה שכן זו, עבירה תעשה אל
את  שואלים לפיכך עושה. אני כן מנת ועל אני, יודע השיב: והוא

הרמב"ם לפי בנידון. התרו אם א א א א ----גגגג),),),),העדים יב יב יב יב ,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין שתי ((((הל הל הל הל ''''
בו, התרו ואם עליו, שמעידים האדם את מכירים אם הללו: השאלות

עליהם. הדיינים שמאיימים קודם העדים את BÚ„‰שואלים „BÚ‰»≈¬»
‰Ê:אותם שואלים זרה, עבודה שעבד באחד הם מעידים אם –˙‡ »»∆

„Ú ÈÓ?עבד אליל איזה –„Ú ‰ne בזביחה עבודה, באיזו – ƒ»««∆»«
אף  משנתנו, של בסיפא שנימנו הללו, השאלות – בהשתחויה? או

העדות עיקר שהן והדרישות, החקירות בכלל המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).((((הן רמברמברמברמב""""םםםם;;;;

הללו  השאלות אין בהן, תלויה ההזמה ואין שהואיל סוברים, ויש

הבאה  במשנה שיבואר כפי העדות, עיקר שאינן הבדיקות, בכלל  אלא
.((((רשרשרשרש""""יייי))))

וחקירה  דרישה של לשונות שבעה כנגד הן, החקירות ששבע אמרו, בגמרא
יג, (דברים נאמר הנדחת בעיר שכן דין, בית מיתת בחייבי בתורה האמורים

טו);   לשונות שלושה הרי –  נחשב
שכן נאמר כאחד, זרה עבודה העובד וביחיד חקירה), משמע לא לבד

ד): יז, (שם  שכן) לשונות שני  הרי – משמע לבד
" יח): יט, (שם נאמר זוממים ובעדים שוב השופטיםחקירה), – "

מהפסוקים  אחד שכל פי על ואף לשונות. שבעה הכל בסך והרי לשונות; שני
זה  של האמור את ליתן מזה זה אותם למדים מקום מכל אחר, בענין נאמר

בגמרא). (כמבואר בזה

ב ה נ ש מ ר ו א ב

שאלות: סוגי בשני העדים את שבודקים הקודמת, במשנה לזמן למדנו בנוגע
תלויה  העדים הזמת שכן העדות, עיקר והן "חקירות", נקראות אלו שאלות ומקום.

במשנתנו. להלן יבואר ועוד שם; שבארנו כמו כגון בהן, המעשה, לעצם בנוגע
או  עשה? והיאך עשה, מלאכה איזו אותם: שואלים השבת, את שחילל העידו אם
עבד? ובמה עבד, מי את לעיל): ששנינו (כמו אותם שואלים זרה עבודה בענין
בכלל  אם דעות, חילוקי ישנן אלו שאלות שלגבי הזכרנו, וכבר באלו. וכיוצא
הללו  השאלות נקראות המאירי לפי בהן. תלויה ההזמה אין שהרי הן, "חקירות"

חקירות בכלל שהן סובר הרמב"ם ואף כחקירות. דינן ברם, "דרישות"; 
   משנתנו הקודמת. המשנה בסוף שהעירונו כפי כך, על חולקים ויש

היה  מה כגון צדדיים, בעניינים שהן שאלות, של שלישי סוג שיש ללמד, באה
אלו  שאלות באלו. וכיוצא צח? יום או היה מעונן יום לבוש? הנרצח או הנאשם

"בדיקות". נקראות

˙B˜È„a ‰an‰ Ïk העדים את לבדוק המרבה דין בית כל – »««¿∆ƒ¿ƒ
והדרישות, החקירות על נוסף שונות, ÁaLÓבשאלות ‰Ê È‰– ¬≈∆¿À»

עדותם. כשרות ביותר מתבררת כך ידי È‡kÊשעל Ôa ˜„e ,‰NÚÓ«¬∆»«∆««
היושב  תלמיד שעה באותה עוד שהיה זכאי, בן יוחנן רבן והוא –

בלבד זכאי בן אלא אותו קוראים היו ולא הזקן, הלל רבו ((((עיין עיין עיין עיין לפני

ישראל ישראל ישראל ישראל ")")")") """"תפארת תפארת תפארת תפארת  להרמב להרמב להרמב להרמב """"ם ם ם ם ;;;; המשניות המשניות המשניות המשניות  ˙‡ÌÈ,פירוש פירוש פירוש פירוש  Èˆ˜Úa שבאו – ¿À¿≈¿≈ƒ
בן  אותם ושאל התאנה, עץ תחת אדם שהרג אחד על והעידו עדים
אל  בהם מחוברים שהתאנים הקצוות דהיינו התאנים, עוקצי על זכאי

וכדומה. קצרים או היו ארוכים אם דקים, או היו גסים אם »Óe‰העץ,
˙B˜È„Ï ˙BÈ˜Á ÔÈa?בדיניהם יש הבדל מה –„Á‡ ,˙BÈ˜Á ≈¬ƒƒ¿ƒ¬ƒ∆»

Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ לענות יודע אינו אחד עד אם החקירות בענין – ≈≈ƒ≈«
השאלות, אחת ÏËa‰על Ô˙e„Ú אחד אם ומקום, זמן בענין שכן – ≈»¿≈»

עדות  וכל להזימה, יכול אתה שאי עדות זו הרי יודע, שאינו אומר
הדין והוא עדות. אינה הזמה תורת בה לקיים יכול אתה ((((לפילפילפילפישאין

והמאיריוהמאיריוהמאיריוהמאירי)))) על הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם שאף ב), (סוג המעשה בעיקר השאלות לגבי
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יתחייב  ובהן הן, העדות עיקר מקום מכל בהן, תלויה ההזמה שאין פי
בטלה. עדותן יודע, איני אומר: אחד אם ולפיכך יפטר, B˜È„a¿ƒ˙,או

e‡ ÔÈ‡ :ÌÈÓB‡ ÌÈL elÙ‡Â ,Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ „Á‡∆»≈≈ƒ≈««¬ƒ¿«ƒ¿ƒ≈»
˙Ói˜ Ô˙e„Ú ,ÔÈÚ„BÈ העדים כל אפילו הבדיקות שלגבי כלומר – ¿ƒ≈»«∆∆

הו  יודעים, שאינם עיקר אמרו ואינן בהן, תלויה ההזמה ואין איל
קיימת. עדותן הרי ˙B˜È„aהעדות, „Á‡Â ˙BÈ˜Á „Á‡– ∆»¬ƒ¿∆»¿ƒ

בבדיקות, ובין בחקירות Ê‰בין ˙‡ ‰Ê ÔÈLÈÁÎnL ÔÓÊa כגון – ƒ¿«∆«¿ƒƒ∆∆∆
והשני  שחורים, בגדים העבירה בשעת לבוש היה הנידון אומר: שאחד

לבוש, היה לבנים ÏËa‰אומר: Ô˙e„Ú עדים שלושה היו ואפילו – ≈»¿≈»
נפשות בדיני בטלה עדותן כל השניים, את מכחיש ועיין ועיין ועיין ועיין ואחד ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

גגגג).).).). בבבב,,,, עדות עדות עדות עדות  הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""םםםם

ג ה נ ש מ ר ו א ב

היו  לא אפילו שבחקירות מבדיקות, חקירות שחמורות למדנו הקודמת במשנה
בטלה. עדותם יודע, איני אמר: מהם שאחד אלא זה, את זה מכחישים העדים
מכוונים, היו לא העדים דברי שאפילו יש בחקירות שאף להשמיע, באה משנתנו

קיימת. עדותם

ÓB‡ „Á‡:אומר אחד עד –L„Áa ÌÈLa בחודש ימים בשני – ∆»≈ƒ¿«ƒ«…∆
עבירתו, את הנידון עשה GLaפלוני :ÓB‡ „Á‡ÂL„Áa ‰L– ¿∆»≈ƒ¿»«…∆

ביום  אומר: שאחד כגון בשבוע, פלוני ביום אומרים: שניהם ברם,
בשלושה  בשבת רביעי ביום אומר: והשני בכסלו, בשניים בשבת רביעי

˜Ói˙בכסלו, Ô˙e„Ú כאן ואין יום, לאותו מתכוונים ששניהם – ≈»«∆∆
אלא L„Áהכחשה, ÏL BeaÚa Ú„BÈ ‰fL בשניים האומר – ∆∆≈«¿ƒ∆…∆

יום, שלושים בן מעובר, היה שעבר שהחודש יודע ‡BÈבחודש ‰ÊÂ¿∆≈
L„Á ÏL BeaÚa Ú„BÈ בן חסר, היה שעבר שהחודש וסבור, – ≈«¿ƒ∆…∆

יום  אותו חשבונו ולפי ימים, ותשע בשלושה עשרים היה רביעי
ביניהם הבדל שאין ומכאן בחודש.    

    חצי עד אמורים? דברים במה מבואר: בגמרא
שאחד  כגון החודש, חצי לאחר זה את זה הכחישו אם אבל החודש.
בטלה, עדותן בו, עשר בשבעה – והשני בחודש, עשר בששה אומר:

חודש. ראש היה אימתי לכל, ידוע החודש חצי שלאחר «∆‡Á„לפי
GLa :ÓB‡‰L,בחודש –‰MÓÁa :ÓB‡ „Á‡Â,בחודש – ≈ƒ¿»¿∆»≈«¬ƒ»
‰ÏËa Ô˙e„Ú הם הרי ימים, בשני הבדל ביניהם ויש שהואיל – ≈»¿≈»

טועה. אדם אין ימים בשני שכן זה, את זה ‡ÓB:מכחישים „Á‡∆»≈
˙BÚL ÈzLa,היום התחלת אחרי –GLa :ÓB‡ „Á‡Â˙BÚL L ƒ¿≈»¿∆»≈¿»»

הן  במשנה הנזכרות שהשעות ב), א, ברכות (במסכת בארנו כבר –

זמניות שעות      שהיו דהיינו,
חלק  וכל חלקים, עשר לשנים הערב, עד מהבוקר היום, את מחלקים
את  מונים שהיו – מכאן זמנית". "שעה נקרא היום של השנים-עשר

מהבוקר היום של השעות      
הערב עד        

  ושוב הלילה. שעות של המנין התחיל מהערב החל
היום  של השעה אורך נמצא חלקים. עשר לשנים הלילה חלוקת לפי
והלילה  היום שבהן ליממות (פרט הלילה של השעה לאורך שווה אינו
שהוא  שהדבר אומר, אחד עד שאם אפוא, מלמדת, משנתנו שווים).
אומר: והשני היום, שהתחיל לאחר שעות בשתי היה עליו מעיד

שעות, ˜Ú˙Ói„בשלוש Ô˙e,אחת בשעה לטעות אדם שעלול – ≈»«∆∆
עד אם אבל הכחשה. כאן GLaואין :ÓB‡ „Á‡L,שעות – ∆»≈¿»

LÓÁa :ÓB‡ „Á‡Â,שעות –‰ÏËa Ô˙e„Ú של דרכו שאין – ¿∆»≈¿»≈≈»¿≈»
זה. את זה מכחישים הם והרי בשעתיים, לטעות e‰È„‰אדם Èa«ƒ¿»

˙Ói˜ :ÓB‡.בשעתיים אף לטעות אדם שעלול קיימת, עדותן – ≈«∆∆
אם LÓÁaאבל ÓB‡ „Á‡,שעות –ÚLa :ÓB‡ „Á‡Â– ∆»≈¿»≈¿∆»≈¿∆«

ÏËa‰שעות, Ô˙e„Ú:הוא והטעם יהודה, רבי לדעת אף –LÓÁaL ≈»¿≈»∆¿»≈
היום, מהתחלת שעות –ÁÊna ‰nÁ,היום חצות לפני זה שהרי – «»«ƒ¿»
Úna ‰nÁ ÚLe ובכגון היום, חצות לאחר כבר זה שהרי – ¿∆««»««¬»

לטעות. רגיל אדם אין זה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

כל  בדיקת שלאחר ללמדנו, מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו

ומתן. במשא הדיינים פותחים העדים

Ck Á‡Â,הראשון העד בדיקת לאחר –ÈM‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ– ¿««»«¿ƒƒ∆«≈ƒ
השני, העד ‡B˙Bאת ÔÈ˜„Be בחקירות הראשון, את שבדקו כדרך – ¿ƒ

ובחקירה. בדרישה העדים כל את בודקים וכן e‡ˆÓובבדיקות, Ì‡ƒƒ¿¿
ÔÈeÎÓ Ì‰Èc,ביניהם סתירה שאין –˙eÎÊa ÔÈÁ˙Bt מתחילים – ƒ¿≈∆¿À»ƒ¿ƒƒ¿

ובגמרא לנידון; זכות בדברי ופותחים ומתן במשא בבבב))))הדיינים ((((לבלבלבלב,,,,

אל  עליך, שהעידו זה דבר עשית לא אם לו: שאומרים מבארים, יש
מדבריהם תירא  LÈ :ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡ Ó‡»«∆»ƒ»≈ƒ∆

˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ,שכן וכל זכאי; שהנידון להוכיח, אני רוצה – ƒ¿«≈»»¿
חובה, עליו ללמד לו שיש אמר, ‰ÌÈ„ÈÓÏzשאמר‡Bאם ÔÓ „Á‡∆»ƒ««¿ƒƒ

הדיינים לפני שורות היושבים –    ÈÏ LÈ∆ƒ
‰BÁ ÂÈÏÚ „nÏÏ,חייב הנידון כי להוכיח, לי יש –ÔÈ˜zLÓ ¿«≈»»»¿«¿ƒ
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B˙B‡בגמרא אאאא))))– לד לד לד לד ,,,, מן ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין אחד "אמר ברייתא: מובאת
לומר  תלמוד לו? שומעין שאין מניין זכות, עליו ללמד לי יש העדים:

ל ל ל ל ):):):): לה לה לה לה ,,,, לחובה((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ובין לזכות בין – יענה" לא אחד ((((עיין עיין עיין עיין "ועד

חחחח).).).). ה ה ה ה ,,,, עדות עדות עדות עדות  הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""םםםם וכןוכןוכןוכן טוב טוב טוב טוב ",",",", יום יום יום יום  התלמידים """"תוספות תוספות תוספות תוספות  מן לאחד מניין
לומר  תלמוד לו? שומעין שאין מניין חובה, עליו ללמד לי יש שאמר:

דהיינו ((((שםשםשםשם):):):): עונה, שאינו הוא למות – למות" בנפש יענה לא "אחד
שאם ומכאן, עונה". לזכות אבל ‰ÌÈ„ÈÓÏz:לחובה, ÔÓ „Á‡ Ó‡»«∆»ƒ««¿ƒƒ

B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ,˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ בית מושב למקום – ∆ƒ¿«≈»»¿«¬ƒ
Ô‰ÈÈaהדין, B˙B‡ ÔÈÈLBÓe,הדיינים בין –‰È‰ ‡GÂ אותו – ƒƒ≈≈∆¿»»

Blkתלמיד, ÌBi‰ Ïk ÌMÓ „BÈ,בדבריו ממש אין ואפילו – ≈ƒ»»«À
לו ירידה עלייתו תהא שלא כדי    יורידוהו שאם

לו היא בושה כל, לעין שםשםשםשם).).).).היום ÂÈ„a((((רשרשרשרש""""י י י י  LnÓ LÈ Ì‡– ƒ≈«»ƒ¿»»
הנידון, של לזכותו ממש של ראיה בהם שמוצאים התלמיד, של

BÏ ÔÈÚÓBLלעולם משם יורד ואינו """"תוספותתוספותתוספותתוספות– ועייןועייןועייןועיין בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ;;;; ((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא  ¿ƒ
טוב טוב טוב טוב ")")")") לפניהם,יוםיוםיוםיום ענין שאותו זמן כל משם יורד אינו המאירי: ולפי .

המזכים. רוב להשלים מצטרף והוא גמרוהו. ‰e‡שלא elÙ‡Â– «¬ƒ
– eÎÊ˙הנידון ÈÓˆÚ ÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :ÓB‡ ללמד אני רוצה – ≈∆ƒ¿«≈««¿ƒ¿

סנגוריה, ÂÈ„aעלי LnÓ LiL „Ïe ,BÏ ÔÈÚÓBL כלומר – ¿ƒƒ¿«∆≈«»ƒ¿»»
עם  מתחשבים ממש, בהם שיש דברים אמר ואם דבריו, את שבוחנים

דעתו.

ה ה נ ש מ ר ו א ב

נפשות. בדיני הדין את גומרים כיצד ללמדנו, באה זו משנה

˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ Ì‡,זכאי שהנידון הדיינים מצאו אם –e‰eËt ƒ»¿¿¿»
ביום; בו –Â‡Ï Ì‡Â,זכות לו מצאו לא אם –BÈc ÔÈÈÚÓ ¿ƒ»«¬ƒƒƒ

ÁÓÏ הקודם בפרק שלמדנו כמו למחר, הדין גמר את דוחים – ¿»»
גומרין  נפשות "דיני א): שלאחריו (משנה וביום לזכות, ביום בו

B‚eÊ˙לחובה". ˙B‚eÊ ÔÈ‚ecÊÓ eÈ‰ הדין את שהעבירו כיון – »ƒ¿«¿ƒ
לעיין  כדי יותר, או שניים שניים מתכנסים הדיינים היו מיד למחר,

‰ÌBiבדינו, Ïk ÔÈÈ ÌÈ˙BL eÈ‰ ‡GÂ ,ÏÎ‡Óa ÔÈËÚÓÓe כל – ¿«¬ƒ¿«¬»¿»ƒ«ƒ»«
בדינו, ונתנו שנשאו היום ‰ÏÈl‰אותו Ïk ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NBÂ– ¿¿ƒ¿¿ƒ»««¿»
עצמו, עם או זוגו בן עם אחד ÈÏ˙כל ÔÈ‡e ÔÈÓÈkLÓ ˙ÁnÏÂ¿«»√»«¿ƒƒ»ƒ¿≈

ÔÈc.ומתן במשא שוב וממשיכים –‰kÊÓ È‡ :ÓB‡ ‰kÊÓ‰ ƒ«¿«∆≈¬ƒ¿«∆
הנידון, את מזכה שאני אמרתי אתמול –ÈÓB˜Óa È‡ ‰kÊÓe– ¿«∆¬ƒƒ¿ƒ

בדעתי, עומד אני iÁÓועדיין È‡ :ÓB‡ iÁÓ‰Â אתמול – ¿«¿«≈≈¬ƒ¿«≈
הנידון, את מחייב שאני ÈÓB˜Óaאמרתי È‡ iÁÓe עומד ואני – ¿«≈¬ƒƒ¿ƒ

זו. eÎÊ˙בדעה „nÏÓ ‰BÁ „nÏÓ‰,דעתם את שמשנים ויש – «¿«≈»¿«≈¿
וללמד  בו לחזור היום יכול הנידון על חובה מלמד אתמול שהיה ומי

זכות, BÁ‰עליו „nÏÏe BÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ˙eÎÊ „nÏÓ‰ Ï‡¬»«¿«≈¿≈»«¬¿«≈»
ומתן המשא בשעת –     בגמר כי בארנו שם

חובה). וללמד לחזור הוא יכול caהדין eÚË טעו הדיינים אם – »«»»
אתמול, שאמרו דבר ‡LÔ˙Bושכחו ÔÈÈkÊÓ ÔÈic‰ ÈÙBÒ È– ¿≈¿≈««»ƒ«¿ƒƒ»

הקודם  בפרק שלמדנו כפי המחייבים ודברי המזכים דברי כותבים שהיו
ג. eÎÊ˙משנה BÏ e‡ˆÓ Ì‡ לזכותו דעתם את שינו שהמחייבים – ƒ»¿¿

הנידון, זכאי;e‰eËtשל שהוא לו הודיעו –Â‡Ï Ì‡Â אם – ¿»¿ƒ»
דעתם, את שינו לא ÔÈnÏהמחייבים ÌÈ„ÓBÚ,הדעות את מונים – ¿ƒ«ƒ¿»

ÔÈiÁÓואם NÚ „Á‡Â ÔÈkÊÓ NÚ ÌÈL של רוב שיש – ¿≈»»¿«ƒ¿««»»¿«¿ƒ
לזכות, אחד.È‡kÊאחד של ברוב לזכות שמכריעין –NÚ ÌÈL ««¿≈»»

ÔÈkÊÓ NÚ „Á‡Â ÔÈiÁÓ והרי לחובה, אחד של רוב שיש  – ¿«¿ƒ¿««»»¿«ƒ
אחד, של ברוב לחובה מכריעים שאין א) ד, (לעיל elÙ‡Â«¬ƒלמדנו

ÔÈiÁÓ NÚ „Á‡Â ÔÈkÊÓ NÚ „Á‡,הן שקולות שהדעות – ««»»¿«ƒ¿««»»¿«¿ƒ
Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ „Á‡Â–,הכרעה ÌÈLeואין ÌÈNÚ elÙ‡Â ¿∆»≈≈ƒ≈««¬ƒ∆¿ƒ¿«ƒ

Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ „Á‡Â ,ÔÈiÁÓ B‡ ÔÈkÊÓ כאילו הוא והרי – ¿«ƒ¿«¿ƒ¿∆»≈≈ƒ≈«
ושנים, עשרים של דין בית אלא כאן שאין נמצא בדין; יושב אינו
בפחות  לחובה, ולא לזכות לא נפשות, דיני דנין שאין היא והלכה

דיינים, ושלושה ‰ÔÈicמעשרים eÙÈÒBÈ הללו המקרים בכל – ƒ««»ƒ
דיינים. ÌÈÚLמוסיפים „Ú ,ÌÈL ÌÈL ?ÔÈÙÈÒBÓ ‰nk „Ú««»ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ«ƒ¿ƒ

„Á‡Â ואין בדעותיהם נחלקו אלה גם ואם דיינים, שני מוסיפים – ¿∆»
מוסיפים  שניים, של ברוב לרעה ולא אחד, של ברוב לטובה לא הכרעה
ואחד, שבעים של זה דין בבית ואם ואחד. שבעים עד וכן שניים, עוד

GLGLe ÔÈkÊÓ ‰MLÂ ÌÈLÔÈiÁÓ ‰MÓÁÂ ÌÈLהריהוÈ‡kÊ ¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿«¿ƒ««
ואם לזכותו. אחד של רוב יש שהרי –GLÔÈiÁÓ ‰MLÂ ÌÈL ¿ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ

GLeÔÈkÊÓ ‰MÓÁÂ ÌÈL,לחובה אחד של רוב אלא כאן שאין – ¿ƒ«¬ƒ»¿«ƒ
el‡ „‚k el‡ ÔÈc,ביניהם הדיינים מתווכחים –‰‡iL „Ú »ƒ≈¿∆∆≈«∆ƒ¿∆
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ÔÈkÊÓ‰ Èc ÔÈiÁÓ‰ ÔÓ „Á‡ ישוכנע המחייבים שאחד עד – ∆»ƒ«¿«¿ƒƒ¿≈«¿«ƒ
והוא  הנידון. של לזכותו אחד של ברוב הדין ויוכרע למזכים, ויצטרף
המחייבים, לצד ועובר בו חוזר המזכים מן אחד שאם להיפך, הדין
כמו  חובה, וללמד לחזור יכול זכות המלמד אף דין בגמר שהרי
משנתנו  נקטה ולא הנידון. לחובת הדין את מכריעים לעיל, שהזכרנו
הזכות. על מחזר התנא שכן לחובה, ההכרעה של הזאת האפשרות את

  הנידון את פוטרים הכרעה, ואין הדעות נשתנו לא אם
מספק.

א ה נ ש מ ר ו א ב

לבית  אותו הוליכו וכבר חייב, הנידון שיצא לאחר שאף ללמד, מוסיפה זו משנה
ונקטה  אותו. מחזירין זכות, עליו ללמד לי יש ואמר: מהם אחד בא אם הסקילה,
שנלמד  כמו דין, בית מיתות בארבע ראשונה נמנית שהיא לפי סקילה, משנתנו

דין בית מיתות בשאר נוהגים כך בסקילה, שנוהגים כמו ברם, הבא; בפרק

ÔÈc‰ Ó‚ די פסק ויצא סקילה,– לחייבו הנידון של ÔÈ‡ÈˆBÓנו ƒ¿««ƒƒƒ
BÏ˜ÒÏ B˙B‡.דינו שנגמר יום באותו –ıeÁ ‰È‰ ‰ÏÈ˜q‰ ˙Èa ¿»¿≈«¿ƒ»»»

ÔÈc ˙ÈÏ פסק לביצוע עד שהות שתהא כדי הדין, מבית רחוק – ¿≈ƒ
אותו. ויצילו זכות עליו ללמד יבואו בינתיים שמא »¡∆∆Ó‡pL:הדין,

"Ïl˜Ó‰Œ˙‡ ‡ˆB‰" דין לבית חוץ היה ההריגה שמקום ומכאן – ≈∆«¿«≈
איגר איגר איגר איגר )))) עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי ותוסותוסותוסותוס'''' טובטובטובטוב"""" יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  Á˙t.((((עייןעייןעייןעיין ÏÚ „ÓBÚ „Á‡∆»≈«∆«

ÔÈc ˙Èa,לסקילה הנידון את שהוליכו בשעה –B„Èa ÔÈ„eq‰Â ≈ƒ¿«»ƒ¿»
במשנתנו, להלן כמבואר הצורך, בשעת בהם להניף –„Á‡ Ì„‡Â¿»»∆»

Òeq‰ ÎB,סוס על רוכב –epnÓ ˜BÁ פתח על מהעומד – ≈«»ƒ∆
הדין, e‰‡Bבית ‡‰iL È„k לראותו יכול שעדיין כזה במרחק – ¿≈∆¿≈≈

ואם בסודרו. מניף ‡Á„כשהוא ÓB‡:הדין בית בפני –ÈÏ LÈ ≈∆»∆ƒ
˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ,לסקילה שהוציאוהו האדם על –‰l‰ העומד – ¿«≈»»¿«»

הדין, בית פתח ÔÈ„eqaעל ÛÈÓ היוצא את שיעכבו לסימן  – ≈ƒ«»ƒ
הסוס,Òeq‰Âלסקילה, על הרוכב –B„ÈÓÚÓe ı שיחקרו עד – ¿«»«¬ƒ

זכ  עליו ללמד הבא זה, של בדבריו טעם יש אם דין, elÙ‡Â«¬ƒות.בית
ÓB‡ ‡e‰:עצמו הנידון –,˙eÎÊ ÈÓˆÚ ÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ ≈∆ƒ¿«≈««¿ƒ¿

B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ,דבריו את לשמוע הדין, לבית –‰Úa‡ elÙ‡ «¬ƒƒ¬ƒ«¿»»
ÂÈ„a LnÓ LiL „Ïe ,ÌÈÓÚt ‰MÓÁÂ,מבואר בגמרא – «¬ƒ»¿»ƒƒ¿«∆≈«»ƒ¿»»

בדבריו, ממש שאין פי על אף אותו, מחזירין ושנייה ראשונה שפעם

עליו  דעתו תתיישב בינתיים ואולי טענותיו, נסתתמו הפחד מפני שמא
ושולחים  אותו, מוציאים בדבריו ממש נמצא לא ואם טענותיו. ויזכור
על  ללמד לי יש ואומר: חוזר הוא שאם חכמים, תלמידי שני אתו
מחזירים  בדבריו, ממש יש ואם במקום, דבריו את בוחנים זכות, עצמי

פעמים. כמה אפילו דין לבית eÎÊ˙אותו BÏ e‡ˆÓ לאחר אם – »¿¿
זכות, לו מצאו אותו;e‰eËtשהחזירוהו זיכו –Â‡Ï Ì‡Â אם – ¿»¿ƒ»

זכות, לו מצאו Ï˜qÏלא ‡ˆBÈ.דינו שנפסק כפי –‡ˆBÈ ÊBÎÂ ≈ƒ»≈¿»≈
ÂÈÙÏ:מכריז והוא –ÏÚ Ï˜qÏ ‡ˆBÈ ÈBÏt Ôa ÈBÏt LÈ‡ ¿»»ƒ¿ƒ∆¿ƒ≈ƒ»≈«

ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe ,˙ÈBÏt ‰Ú ÚL,מבואר בגמרא – ∆»«¬≈»¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»
ובשעה  פלוני ביום פלונית עבירה שעבר בהכרזתו, מפרט שהכרוז
ומסיים  עדיו. את להזים יבואו כך מתוך שמא פלוני, ובמקום פלונית

ÂÈÏÚהכרוז: „nÏÈÂ ‡È ,˙eÎÊ BÏ Ú„BiL ÈÓ Ïk אמר ואם – »ƒ∆≈«¿»…ƒ«≈»»
לעיל. כאמור אותו, מעכבים זכות, עליו ללמד לי יש אחד:

ר ו א בב ה נ ש מ

מתוודה  דין, בית מיתות מארבע באחת ליהרג היוצא שכל ללמד, באה משנתנו

חטאיו. על

˙Bn‡ NÚk ‰ÏÈ˜q‰ ˙ÈaÓ ˜BÁ ‰È‰ להיסקל היוצא היה – »»»ƒ≈«¿ƒ»¿∆∆«
הסקילה, מבית אמות כעשר של ‰˙cÂ‰במרחק :BÏ ÌÈÓB‡– ¿ƒƒ¿«≈

לבית  שקרוב רחוק? ולמה חטאיך; שאר על וכן שעשית, העבירה על
להתוודות. יוכל ולא עליו דעתו תיטרף שמא חשש יש ≈∆ÔkLהסקילה

ÔÈcÂ˙Ó ÔÈ˙Óen‰ Cc,עוונותיהם על –BÏ LÈ ‰cÂ˙n‰ ÏkL ∆∆«»ƒƒ¿«ƒ∆»«ƒ¿«∆∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ על מכפרת וידוי, לה שקדם דין, בית שמיתת – ≈∆»»«»

אדם. של "Èaעוונותיו :ÚLB‰È BÏ Ó‡L ÔÎÚa eÈˆÓ ÔkL∆≈»ƒ¿»»∆»«¿À«¿ƒ
‰„B˙ BÏŒÔ˙Â Ï‡NÈ È‰G‡ '‰Ï „BÎ ‡ŒÌÈN    ƒ»»«¡≈ƒ¿»≈¿∆»

   ÈÎ‡ ‰Ó‡ ,Ó‡iÂ ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÔÎÚ ÔÚiÂ«««»»∆¿À««…«»¿»»…ƒ
˙‡ÊÎÂ Ï‡NÈ È‰G‡ '‰Ï È˙‡ËÁ ,מבואר בגמרא – »»ƒ«¡≈ƒ¿»≈¿»…

הכל. על בדבריו והתוודה משה, בימי גם בחרמים עכן ÔÈpÓeƒ«ƒשמעל
BÈecÂ BÏ tkL?שהתוודה ידי על עוונותיו לו שנתכפרו –:Ó‡pL ∆ƒ∆ƒ∆∆¡«

"‰f‰ ÌBia '‰ EkÚÈ ezÎÚ ‰Ó ÚLB‰È Ó‡iÂ" בא – «…∆¿À«∆¬«¿»«¿»¿««∆
לומר: ÌÏBÚÏיהושע eÎÚ ‰z‡ È‡Â ,eÎÚ ‰z‡ ‰f‰ ÌBi‰««∆«»»¿ƒ«»»»»

‡a‰.הבא לעולם חלק לו יש המתוודה שכל ומכאן –BÈ‡ Ì‡Â «»¿ƒ≈
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B˙B‡בגמרא אאאא))))– לד לד לד לד ,,,, מן ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין אחד "אמר ברייתא: מובאת
לומר  תלמוד לו? שומעין שאין מניין זכות, עליו ללמד לי יש העדים:

ל ל ל ל ):):):): לה לה לה לה ,,,, לחובה((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ובין לזכות בין – יענה" לא אחד ((((עיין עיין עיין עיין "ועד

חחחח).).).). ה ה ה ה ,,,, עדות עדות עדות עדות  הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""םםםם וכןוכןוכןוכן טוב טוב טוב טוב ",",",", יום יום יום יום  התלמידים """"תוספות תוספות תוספות תוספות  מן לאחד מניין
לומר  תלמוד לו? שומעין שאין מניין חובה, עליו ללמד לי יש שאמר:

דהיינו ((((שםשםשםשם):):):): עונה, שאינו הוא למות – למות" בנפש יענה לא "אחד
שאם ומכאן, עונה". לזכות אבל ‰ÌÈ„ÈÓÏz:לחובה, ÔÓ „Á‡ Ó‡»«∆»ƒ««¿ƒƒ

B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ,˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ בית מושב למקום – ∆ƒ¿«≈»»¿«¬ƒ
Ô‰ÈÈaהדין, B˙B‡ ÔÈÈLBÓe,הדיינים בין –‰È‰ ‡GÂ אותו – ƒƒ≈≈∆¿»»

Blkתלמיד, ÌBi‰ Ïk ÌMÓ „BÈ,בדבריו ממש אין ואפילו – ≈ƒ»»«À
לו ירידה עלייתו תהא שלא כדי    יורידוהו שאם

לו היא בושה כל, לעין שםשםשםשם).).).).היום ÂÈ„a((((רשרשרשרש""""י י י י  LnÓ LÈ Ì‡– ƒ≈«»ƒ¿»»
הנידון, של לזכותו ממש של ראיה בהם שמוצאים התלמיד, של

BÏ ÔÈÚÓBLלעולם משם יורד ואינו """"תוספותתוספותתוספותתוספות– ועייןועייןועייןועיין בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ;;;; ((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא  ¿ƒ
טוב טוב טוב טוב ")")")") לפניהם,יוםיוםיוםיום ענין שאותו זמן כל משם יורד אינו המאירי: ולפי .

המזכים. רוב להשלים מצטרף והוא גמרוהו. ‰e‡שלא elÙ‡Â– «¬ƒ
– eÎÊ˙הנידון ÈÓˆÚ ÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :ÓB‡ ללמד אני רוצה – ≈∆ƒ¿«≈««¿ƒ¿

סנגוריה, ÂÈ„aעלי LnÓ LiL „Ïe ,BÏ ÔÈÚÓBL כלומר – ¿ƒƒ¿«∆≈«»ƒ¿»»
עם  מתחשבים ממש, בהם שיש דברים אמר ואם דבריו, את שבוחנים

דעתו.

ה ה נ ש מ ר ו א ב

נפשות. בדיני הדין את גומרים כיצד ללמדנו, באה זו משנה

˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ Ì‡,זכאי שהנידון הדיינים מצאו אם –e‰eËt ƒ»¿¿¿»
ביום; בו –Â‡Ï Ì‡Â,זכות לו מצאו לא אם –BÈc ÔÈÈÚÓ ¿ƒ»«¬ƒƒƒ

ÁÓÏ הקודם בפרק שלמדנו כמו למחר, הדין גמר את דוחים – ¿»»
גומרין  נפשות "דיני א): שלאחריו (משנה וביום לזכות, ביום בו

B‚eÊ˙לחובה". ˙B‚eÊ ÔÈ‚ecÊÓ eÈ‰ הדין את שהעבירו כיון – »ƒ¿«¿ƒ
לעיין  כדי יותר, או שניים שניים מתכנסים הדיינים היו מיד למחר,

‰ÌBiבדינו, Ïk ÔÈÈ ÌÈ˙BL eÈ‰ ‡GÂ ,ÏÎ‡Óa ÔÈËÚÓÓe כל – ¿«¬ƒ¿«¬»¿»ƒ«ƒ»«
בדינו, ונתנו שנשאו היום ‰ÏÈl‰אותו Ïk ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NBÂ– ¿¿ƒ¿¿ƒ»««¿»
עצמו, עם או זוגו בן עם אחד ÈÏ˙כל ÔÈ‡e ÔÈÓÈkLÓ ˙ÁnÏÂ¿«»√»«¿ƒƒ»ƒ¿≈

ÔÈc.ומתן במשא שוב וממשיכים –‰kÊÓ È‡ :ÓB‡ ‰kÊÓ‰ ƒ«¿«∆≈¬ƒ¿«∆
הנידון, את מזכה שאני אמרתי אתמול –ÈÓB˜Óa È‡ ‰kÊÓe– ¿«∆¬ƒƒ¿ƒ

בדעתי, עומד אני iÁÓועדיין È‡ :ÓB‡ iÁÓ‰Â אתמול – ¿«¿«≈≈¬ƒ¿«≈
הנידון, את מחייב שאני ÈÓB˜Óaאמרתי È‡ iÁÓe עומד ואני – ¿«≈¬ƒƒ¿ƒ

זו. eÎÊ˙בדעה „nÏÓ ‰BÁ „nÏÓ‰,דעתם את שמשנים ויש – «¿«≈»¿«≈¿
וללמד  בו לחזור היום יכול הנידון על חובה מלמד אתמול שהיה ומי

זכות, BÁ‰עליו „nÏÏe BÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ˙eÎÊ „nÏÓ‰ Ï‡¬»«¿«≈¿≈»«¬¿«≈»
ומתן המשא בשעת –     בגמר כי בארנו שם

חובה). וללמד לחזור הוא יכול caהדין eÚË טעו הדיינים אם – »«»»
אתמול, שאמרו דבר ‡LÔ˙Bושכחו ÔÈÈkÊÓ ÔÈic‰ ÈÙBÒ È– ¿≈¿≈««»ƒ«¿ƒƒ»

הקודם  בפרק שלמדנו כפי המחייבים ודברי המזכים דברי כותבים שהיו
ג. eÎÊ˙משנה BÏ e‡ˆÓ Ì‡ לזכותו דעתם את שינו שהמחייבים – ƒ»¿¿

הנידון, זכאי;e‰eËtשל שהוא לו הודיעו –Â‡Ï Ì‡Â אם – ¿»¿ƒ»
דעתם, את שינו לא ÔÈnÏהמחייבים ÌÈ„ÓBÚ,הדעות את מונים – ¿ƒ«ƒ¿»

ÔÈiÁÓואם NÚ „Á‡Â ÔÈkÊÓ NÚ ÌÈL של רוב שיש – ¿≈»»¿«ƒ¿««»»¿«¿ƒ
לזכות, אחד.È‡kÊאחד של ברוב לזכות שמכריעין –NÚ ÌÈL ««¿≈»»

ÔÈkÊÓ NÚ „Á‡Â ÔÈiÁÓ והרי לחובה, אחד של רוב שיש  – ¿«¿ƒ¿««»»¿«ƒ
אחד, של ברוב לחובה מכריעים שאין א) ד, (לעיל elÙ‡Â«¬ƒלמדנו

ÔÈiÁÓ NÚ „Á‡Â ÔÈkÊÓ NÚ „Á‡,הן שקולות שהדעות – ««»»¿«ƒ¿««»»¿«¿ƒ
Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ „Á‡Â–,הכרעה ÌÈLeואין ÌÈNÚ elÙ‡Â ¿∆»≈≈ƒ≈««¬ƒ∆¿ƒ¿«ƒ

Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ „Á‡Â ,ÔÈiÁÓ B‡ ÔÈkÊÓ כאילו הוא והרי – ¿«ƒ¿«¿ƒ¿∆»≈≈ƒ≈«
ושנים, עשרים של דין בית אלא כאן שאין נמצא בדין; יושב אינו
בפחות  לחובה, ולא לזכות לא נפשות, דיני דנין שאין היא והלכה

דיינים, ושלושה ‰ÔÈicמעשרים eÙÈÒBÈ הללו המקרים בכל – ƒ««»ƒ
דיינים. ÌÈÚLמוסיפים „Ú ,ÌÈL ÌÈL ?ÔÈÙÈÒBÓ ‰nk „Ú««»ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ«ƒ¿ƒ

„Á‡Â ואין בדעותיהם נחלקו אלה גם ואם דיינים, שני מוסיפים – ¿∆»
מוסיפים  שניים, של ברוב לרעה ולא אחד, של ברוב לטובה לא הכרעה
ואחד, שבעים של זה דין בבית ואם ואחד. שבעים עד וכן שניים, עוד

GLGLe ÔÈkÊÓ ‰MLÂ ÌÈLÔÈiÁÓ ‰MÓÁÂ ÌÈLהריהוÈ‡kÊ ¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿«¿ƒ««
ואם לזכותו. אחד של רוב יש שהרי –GLÔÈiÁÓ ‰MLÂ ÌÈL ¿ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ

GLeÔÈkÊÓ ‰MÓÁÂ ÌÈL,לחובה אחד של רוב אלא כאן שאין – ¿ƒ«¬ƒ»¿«ƒ
el‡ „‚k el‡ ÔÈc,ביניהם הדיינים מתווכחים –‰‡iL „Ú »ƒ≈¿∆∆≈«∆ƒ¿∆
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ÔÈkÊÓ‰ Èc ÔÈiÁÓ‰ ÔÓ „Á‡ ישוכנע המחייבים שאחד עד – ∆»ƒ«¿«¿ƒƒ¿≈«¿«ƒ
והוא  הנידון. של לזכותו אחד של ברוב הדין ויוכרע למזכים, ויצטרף
המחייבים, לצד ועובר בו חוזר המזכים מן אחד שאם להיפך, הדין
כמו  חובה, וללמד לחזור יכול זכות המלמד אף דין בגמר שהרי
משנתנו  נקטה ולא הנידון. לחובת הדין את מכריעים לעיל, שהזכרנו
הזכות. על מחזר התנא שכן לחובה, ההכרעה של הזאת האפשרות את

  הנידון את פוטרים הכרעה, ואין הדעות נשתנו לא אם
מספק.

א ה נ ש מ ר ו א ב

לבית  אותו הוליכו וכבר חייב, הנידון שיצא לאחר שאף ללמד, מוסיפה זו משנה
ונקטה  אותו. מחזירין זכות, עליו ללמד לי יש ואמר: מהם אחד בא אם הסקילה,
שנלמד  כמו דין, בית מיתות בארבע ראשונה נמנית שהיא לפי סקילה, משנתנו

דין בית מיתות בשאר נוהגים כך בסקילה, שנוהגים כמו ברם, הבא; בפרק

ÔÈc‰ Ó‚ די פסק ויצא סקילה,– לחייבו הנידון של ÔÈ‡ÈˆBÓנו ƒ¿««ƒƒƒ
BÏ˜ÒÏ B˙B‡.דינו שנגמר יום באותו –ıeÁ ‰È‰ ‰ÏÈ˜q‰ ˙Èa ¿»¿≈«¿ƒ»»»

ÔÈc ˙ÈÏ פסק לביצוע עד שהות שתהא כדי הדין, מבית רחוק – ¿≈ƒ
אותו. ויצילו זכות עליו ללמד יבואו בינתיים שמא »¡∆∆Ó‡pL:הדין,

"Ïl˜Ó‰Œ˙‡ ‡ˆB‰" דין לבית חוץ היה ההריגה שמקום ומכאן – ≈∆«¿«≈
איגר איגר איגר איגר )))) עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי ותוסותוסותוסותוס'''' טובטובטובטוב"""" יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  Á˙t.((((עייןעייןעייןעיין ÏÚ „ÓBÚ „Á‡∆»≈«∆«

ÔÈc ˙Èa,לסקילה הנידון את שהוליכו בשעה –B„Èa ÔÈ„eq‰Â ≈ƒ¿«»ƒ¿»
במשנתנו, להלן כמבואר הצורך, בשעת בהם להניף –„Á‡ Ì„‡Â¿»»∆»

Òeq‰ ÎB,סוס על רוכב –epnÓ ˜BÁ פתח על מהעומד – ≈«»ƒ∆
הדין, e‰‡Bבית ‡‰iL È„k לראותו יכול שעדיין כזה במרחק – ¿≈∆¿≈≈

ואם בסודרו. מניף ‡Á„כשהוא ÓB‡:הדין בית בפני –ÈÏ LÈ ≈∆»∆ƒ
˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ,לסקילה שהוציאוהו האדם על –‰l‰ העומד – ¿«≈»»¿«»

הדין, בית פתח ÔÈ„eqaעל ÛÈÓ היוצא את שיעכבו לסימן  – ≈ƒ«»ƒ
הסוס,Òeq‰Âלסקילה, על הרוכב –B„ÈÓÚÓe ı שיחקרו עד – ¿«»«¬ƒ

זכ  עליו ללמד הבא זה, של בדבריו טעם יש אם דין, elÙ‡Â«¬ƒות.בית
ÓB‡ ‡e‰:עצמו הנידון –,˙eÎÊ ÈÓˆÚ ÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ ≈∆ƒ¿«≈««¿ƒ¿

B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ,דבריו את לשמוע הדין, לבית –‰Úa‡ elÙ‡ «¬ƒƒ¬ƒ«¿»»
ÂÈ„a LnÓ LiL „Ïe ,ÌÈÓÚt ‰MÓÁÂ,מבואר בגמרא – «¬ƒ»¿»ƒƒ¿«∆≈«»ƒ¿»»

בדבריו, ממש שאין פי על אף אותו, מחזירין ושנייה ראשונה שפעם

עליו  דעתו תתיישב בינתיים ואולי טענותיו, נסתתמו הפחד מפני שמא
ושולחים  אותו, מוציאים בדבריו ממש נמצא לא ואם טענותיו. ויזכור
על  ללמד לי יש ואומר: חוזר הוא שאם חכמים, תלמידי שני אתו
מחזירים  בדבריו, ממש יש ואם במקום, דבריו את בוחנים זכות, עצמי

פעמים. כמה אפילו דין לבית eÎÊ˙אותו BÏ e‡ˆÓ לאחר אם – »¿¿
זכות, לו מצאו אותו;e‰eËtשהחזירוהו זיכו –Â‡Ï Ì‡Â אם – ¿»¿ƒ»

זכות, לו מצאו Ï˜qÏלא ‡ˆBÈ.דינו שנפסק כפי –‡ˆBÈ ÊBÎÂ ≈ƒ»≈¿»≈
ÂÈÙÏ:מכריז והוא –ÏÚ Ï˜qÏ ‡ˆBÈ ÈBÏt Ôa ÈBÏt LÈ‡ ¿»»ƒ¿ƒ∆¿ƒ≈ƒ»≈«

ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe ,˙ÈBÏt ‰Ú ÚL,מבואר בגמרא – ∆»«¬≈»¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»
ובשעה  פלוני ביום פלונית עבירה שעבר בהכרזתו, מפרט שהכרוז
ומסיים  עדיו. את להזים יבואו כך מתוך שמא פלוני, ובמקום פלונית

ÂÈÏÚהכרוז: „nÏÈÂ ‡È ,˙eÎÊ BÏ Ú„BiL ÈÓ Ïk אמר ואם – »ƒ∆≈«¿»…ƒ«≈»»
לעיל. כאמור אותו, מעכבים זכות, עליו ללמד לי יש אחד:

ר ו א בב ה נ ש מ

מתוודה  דין, בית מיתות מארבע באחת ליהרג היוצא שכל ללמד, באה משנתנו

חטאיו. על

˙Bn‡ NÚk ‰ÏÈ˜q‰ ˙ÈaÓ ˜BÁ ‰È‰ להיסקל היוצא היה – »»»ƒ≈«¿ƒ»¿∆∆«
הסקילה, מבית אמות כעשר של ‰˙cÂ‰במרחק :BÏ ÌÈÓB‡– ¿ƒƒ¿«≈

לבית  שקרוב רחוק? ולמה חטאיך; שאר על וכן שעשית, העבירה על
להתוודות. יוכל ולא עליו דעתו תיטרף שמא חשש יש ≈∆ÔkLהסקילה

ÔÈcÂ˙Ó ÔÈ˙Óen‰ Cc,עוונותיהם על –BÏ LÈ ‰cÂ˙n‰ ÏkL ∆∆«»ƒƒ¿«ƒ∆»«ƒ¿«∆∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ על מכפרת וידוי, לה שקדם דין, בית שמיתת – ≈∆»»«»

אדם. של "Èaעוונותיו :ÚLB‰È BÏ Ó‡L ÔÎÚa eÈˆÓ ÔkL∆≈»ƒ¿»»∆»«¿À«¿ƒ
‰„B˙ BÏŒÔ˙Â Ï‡NÈ È‰G‡ '‰Ï „BÎ ‡ŒÌÈN    ƒ»»«¡≈ƒ¿»≈¿∆»

   ÈÎ‡ ‰Ó‡ ,Ó‡iÂ ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÔÎÚ ÔÚiÂ«««»»∆¿À««…«»¿»»…ƒ
˙‡ÊÎÂ Ï‡NÈ È‰G‡ '‰Ï È˙‡ËÁ ,מבואר בגמרא – »»ƒ«¡≈ƒ¿»≈¿»…

הכל. על בדבריו והתוודה משה, בימי גם בחרמים עכן ÔÈpÓeƒ«ƒשמעל
BÈecÂ BÏ tkL?שהתוודה ידי על עוונותיו לו שנתכפרו –:Ó‡pL ∆ƒ∆ƒ∆∆¡«

"‰f‰ ÌBia '‰ EkÚÈ ezÎÚ ‰Ó ÚLB‰È Ó‡iÂ" בא – «…∆¿À«∆¬«¿»«¿»¿««∆
לומר: ÌÏBÚÏיהושע eÎÚ ‰z‡ È‡Â ,eÎÚ ‰z‡ ‰f‰ ÌBi‰««∆«»»¿ƒ«»»»»

‡a‰.הבא לעולם חלק לו יש המתוודה שכל ומכאן –BÈ‡ Ì‡Â «»¿ƒ≈

   



קיח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc migqt(oey`x meil)

minkg mda eliwd ,opaxcn `l` dxezd on el` miwyn z`neh
e .eab z`neh ici lr ekez `nhi `ly ,mdn `nhpy ilkaàä̈

z`neh wtqy dpey`xd `ziixaa dcedi iax xn`y [dne-]
`ed ,dxezd on ez`nehy meyn `nh milk `nhl miwyn

õøL úîçî ïéàaä ïé÷Lîa,uxya erbpy ici lr e`nhpy ± §©§¦©¨¦¥£©¤¤
.milk `nhl s`e ,dxezd on `id mz`nehy

:`xnbd dywn ,`piax uexiz z` dgec `xnbdéëä éà`l m` ± ¦¨¦
miwyna `nhpy ote`a `l` ilkd jez z` dcedi iax xdih

ok m` ,mici zngn mi`nhdéðúcà[dpyy cr-]íéøác äna' ©§¨¥©¤§¨¦
íéøeîàmilka'ïé÷Lî úîçî eàîèpLzngn e`nhpy milka `le £¦¤¦§§¥£©©§¦

,uxydãéãa éðúéìå âBìôéìzngn e`nhpy milka wlgl el did ± ¦§§¦§¥§¦¨
epivn miwyna e`nhpy milka mby eprinydle ,mnvr miwyn

,zepyl el did jke .eab z`neh ici lr ekez `nhiy ote`äna©¤
íéøeîà íéøác`nhpyk ,ekez `nhp `l eab `nhp m`yïé÷Lîa §¨¦£¦§©§¦

ìáà ,íéãé úîçî ïéàaä`nhpyk,õøL úîçî ïéàaä ïé÷Lîaoia ©¨¦¥£©¨©¦£¨§©§¦©¨¦¥£©¤¤
m`,Bab àîèð BëBz àîèðm` oiae.BëBz àîèð Bab àîèðjkne ¦§¨¦§¨©¦§¨©¦§¨

`nhpy dwyn s`y gken ,df weligk dcedi iax wlig `ly
.dxezd on milk `nhn epi` uxyn

.lirl `aedy l`eny uexizk ef `iyew gkn dgixkn `xnbd
:`xnbd dwiqnàøwéòî ïépLãk àzøåeçî àlàxeegnd uexizd ± ¤¨§©©§¨¦§©¦¥¦¨¨

y ,oey`xd uexizd `edäãeäé éaø Ba øæç`ziixaa eixacn ¨©©¦§¨
`l` dpi` milk `nhl miwyn z`nehy xaeqe ,dpey`xd

.dipyd `ziixaa eixack ,opaxcn
:ezxfg xg`l dcedi iax zhiya zwtzqn `xnbdeäì àéòaéà± ¦©§¨§

wx m`d ,daiyid ipa ewtzqddéa øãäc àeä íéìkîxfg m`d ± ¦¥¦©£©¥
,dxezd on milk mi`nhn miwyny xn`y dnn wx dcedi iax ea

a ìáà`nhl miwyn z`nehk ïéìëBàixacïBòîL éaøå éñBé éaø £¨§¨¦§©¦¥§©¦¦§
lirl `ziixaadéì àøéáñ,dxezd on `idy xaeq `ed oiicr ± §¦¨¥

milke`d mi`nhp milke`a miwynd erbp m`d wtq yi m`e
.wtqnàîìéc Bà,[`ny-]déa øãä éøîâìdcedi iax [ea xfg-] ¦§¨§©§¥£©¥

on `id milke` `nhl miwyn z`nehy xn`y dnn s`e ,eixacn
`ed xaeqe ,dxezdkixacøéàî éaø`ziixaa(.fh lirl)z`nehy , §©¦¥¦

,milke`a erbp wtq m`e ,opaxcn `l` dpi` mixg` `nhl miwyn
.mixedh milke`d

:dpynn df wtq heytl zywan `xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
òîL àzepipy .xen`d wtqd z` heytl di`x rnye `ea ± ¨§©

dxt zkqna(d"n h"t),äøtoileg ly e` miycw lyéî äúúML ¨¨¤¨§¨¥
,úàhç,dirna mind cera dziizyn zrl zrn jeza dehgye ©¨

àîè døNa,d`nehd a` md z`hg in oky .el` min zngn §¨¨¨¥
.milke mc` elit` mi`nhne,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥
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˙BcÂ˙‰Ï Ú„BÈחטאיו שאר זוכר שאינו ישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"),– ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  ≈«¿ƒ¿«
È˙BBÚ Ïk ÏÚ ‰tk È˙˙ÈÓ ‡‰z :Ó‡ :BÏ ÌÈÓB‡ ויוצא – ¿ƒ¡…¿≈ƒ»ƒ«»»«»¬«

וידוי. ידי ÌnÊÓבזה ‡e‰L Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈ƒ»»≈«∆¿À»
שקר, עדות עליו והעידו רע לו לעשות זממו שעדיו –‡‰z :ÓB‡≈¿≈

‰Ê ÔBÚÓ ıeÁ ,È˙BBÚ Ïk ÏÚ ‰tk È˙˙ÈÓ בו שנתחייבתי – ƒ»ƒ«»»«»¬«≈»∆
עשיתיו. לא כי כפרה, צריך איני זה עוון שעל BÏמיתה, eÓ‡– »¿

יהודה: לרבי Ôkחכמים Ì‡ להתוודות למיתה לנידון מותר אם – ƒ≈
זה", מעוון "חוץ ולומר זה Ckבלשון ÌÈÓB‡ Ì„‡ Ïk e‰È– ¿»»»¿ƒ»

כן, יאמרו החוטאים ÔÓˆÚאף ˙‡ ˙BwÏ È„k הבריות בעיני – ¿≈¿«∆«¿»
העדים. ועל הדיינים על לעז יוציאו כך ידי ועל זכאים, עצמם ולהראות
מיתתי  "תהא בוידויו: אומר עליו, העידו ששקר היודע אפילו לפיכך
אותו. משתקים זה", מעוון "חוץ אומר ואם עוונותי". כל על כפרה

 :אמרו בגמרא   (שהתוודה (אחר 
         ירגיש ולא (שישתכר

– כך כל שנאמרהמאיריהמאיריהמאיריהמאיריבמיתתו ו ו ו ו ):):):):), לא לא לא לא ,,,, לאובד,((((משלימשלימשלימשלי שכר "תנו
נפש" למרי בבבב))))ויין יגיגיגיג,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם  ב ב ב ב ;;;; מגמגמגמג,,,, .((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין

ג ה נ ש מ ר ו א ב

לגבי  ברם, ערום. כשהוא נסקל סקילה, המחוייב שאיש, ללמדנו, באה זו משנה
וחכמים. יהודה רבי נחלקו סקילה, שנתחייבה אשה

‰È‰– להיסקל היוצא –,˙Bn‡ Úa‡ ‰ÏÈ˜q‰ ˙ÈaÓ ˜BÁ »»»ƒ≈«¿ƒ»«¿««
ÂÈ„‚a ˙‡ B˙B‡ ÔÈËÈLÙÓשנאמר יד יד יד יד ):):):):– כד כד כד כד ,,,, "ורגמו ((((ויקראויקראויקראויקרא «¿ƒƒ∆¿»»

– כסותואותו" שימהר ((((גמראגמראגמראגמרא))))בלא כדי הטעם: מבארים ויש .
ÂÈÙlÓ.((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ))))למות B˙B‡ ÔÈqÎÓ ,LÈ‡‰,ערוותו מקום את – »ƒ¿«ƒƒ¿»»

‰M‡‰Âאותה מכסים להיסקל, אשה מוציאים אם –‰ÈÙlÓ ¿»ƒ»ƒ¿»∆»
‰ÈÁ‡Óe.צניעות משום –‰„e‰È Èa Èc רבי שסובר – ≈«¬∆»ƒ¿≈«ƒ¿»

ערומה. נסקלת אשה שאף Ï˜Òיהודה, LÈ‡‰ :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»
ÌÚ,מלפניו בכיסוי כלומר –‰nÚ ˙Ï˜Ò ‰M‡‰ ÔÈ‡Â– »…¿≈»ƒ»ƒ¿∆∆¬À»

מבואר, בגמרא חלוק. לבושה אלא ומאחריה, מלפניה בכיסוי אפילו
– אותו" "ורגמו הכתוב את דורשים אבל שחכמים כסותו, בלא

.בכסותה  בתורה יחיחיחיח):):):):כתוב יטיטיטיט,,,, "ואהבת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
יפה.לרעך מיתה לו ברור מיתה, נתחייב רעך שאם מכאן, –

כ  נחלקו לאשה ובזה נוח סובר: יהודה שרבי וחכמים, יהודה רבי אן
נסקלת  האשה אף ולכן כבודה, על לשמור מאשר מיתתה את שיחישו
חכמים  אבל לה. יפה זו מיתה שכן ומאחריה מלפניה בכיסוי ערומה
שלא  ובלבד למות, שתשהה אף בלבושה, שתיסקל לה שנוח סוברים,
זה  אין – באיש ברם, יותר. יפה מיתה אצלה היא וזו בזיון, לה יהא
מהר; יותר מיתתו שתהא לו ונוח ערום, להיסקל כך כל בזיון אצלו
ערומה. נסקלת האשה ואין ערום, נסקל האיש חכמים: אומרים הלכך

 

   

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מבררת א. עמוד נג àãeîìzדף éàî'וכו בענן' 'כי מהפסוק משמע איך - ©©§¨

הגמרא: מבארת אהרן. בני מיתת קודם נאמרה ÷àø,שהאזהרה øîà ,àáø øîà̈©¨¨¨©§¨
òa ék'e 'äàøà ïð ש äàøðמשמע àì ïéãò אהרן בני שמתו וביום השכינה, להם ¦¤¨¨¥¨¤£©¦Ÿ¦§¨

שנאמר ה' כבוד נראה כבר כג)הרי ט זה (ויקרא שמקרא בהכרח וגו', ה'' כבֹוד ְֵַָ'וּירא

הגמרא: שואלת אהרן. בני מיתת קודם עוד נאמר àlàåנאמר לא שהעונש כן אם - §¤¨
כניסתם, Leðòéà.קודם àîòè éàî:הגמרא øæòéìàמשיבה éaø ,àéðúãk ©©£¨¦£¦§©§¨©¦¡¦¤¤

Leøc éàî .ïaø äLî éðôa äëìä eøBäL ìò àlà ïøäà éða eúî àì ,øîBà¥Ÿ¥§¥©£Ÿ¤¨©¤£¨¨¦§¥Ÿ¤©¨©¨
כתוב הגמרא: מבארת הוראתם. היתה ומה אהרן Làבני ïäkä ïøäà éða eðúðå'§¨§§¥©£Ÿ©Ÿ¥¥

,'çaænä ìò,כך íéîMäודרשו ïî úãøBé LàäL ét ìò óà מכל המזבח, על ©©¦§¥©©©¦¤¨¥¤¤¦©¨©¦
èBéãääמקום ïî àéáäì äåöî אש להיכל הכניסו ולכך המקריב, הכהן ידי על ¦§¨§¨¦¦©¤§

ממשה. רשות נטלו שלא על נענשו כראוי שהורו ואף הקטורת, את והבעירו

במשנה: Búñéðk.שנינו Cøc Bì àáe àöé:הגמרא éléîמבררת éðä àðî שצריך ¨¨¨¤¤§¦¨§¨¨¥¦¥
הגמרא: מבארת לאחור. בהליכה לצאת גדול éðîçðהכהן øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦

'íéìLeøé ïBòáâa øLà äîaì äîìL àáiå' ,àø÷ øîà ,ïúðBé éaø øîà,'וגו ¨©©¦¨¨¨©§¨©¨Ÿ§ŸŸ©¨¨£¤§¦§§¨©¦
וקשה, ירושלים, בגבעון אשר בבמה להקריב מירושלים שבא ïéðòכלומר äî éëå§¦¨¦§©

íéìLeøé ìöà ïBòábLéwî àlà משוה, -íéìLeøéì ïBòábî Búàéöé לאחר ¦§¥¤§¨©¦¤¨©¦§¦¨¦¦§¦¨©¦
בגבעון, עולותיו íéìLeøéîשהעלה Búàéa äî ,ïBòáâì íéìLeøéî Búàéáì§¦¨¦¨©¦§¦§©¦¨¦¨©¦

Búàéa Cøãk äîa étìk åéðt ïBòáâì,הבאים דרך ïBòábîשכן Búàéöé óà §¦§¨¨§©¥¨¨§¤¤¦¨©§¦¨¦¦§
íéìLeøéìהיוBúàéa Cøãk äîa étìk åéðt,בראשונה אליו שבא המקום לנוכח ¦¨©¦¨¨§©¥¨¨§¤¤¦¨

כבוד. דרך לבמה ופניו אחורנית הלך אלא ביציאתו, עורף הפנה íéðäkשלא ïëå§¥Ÿ£¦
ïãîòîa ìàøNéå ,ïðëeãa íiåìe ,ïúãBáòa בעזרה עומדין שהיו מעמד' 'אנשי - ©£¨¨§¦¦§¨¨§¦§¨¥§©£¨¨

התמיד, קרבן ïéøèôðעל ïäLk,ויוצאים העבודה ïäéðtמן ïéøéæçî eéä àì מן §¤¥¦§¨¦Ÿ¨©§¦¦§¥¤
ïéãcöîההיכל àlà ,ïéëìBäåאת מטים -ïäéðtההיכל ïëåלנוכח ,ïéëìBäå §§¦¤¨§©§¦§¥¤§§¦§¥

åéðt øéæçé àì Baøî øèôpä ãéîìzמרבוCìéå,רבו כלפי ãcöîכשאחוריו àlà ©§¦©¦§¨¥©Ÿ©§¦¨¨§¥¥¤¨§©¥
åéðtרבו CìBäå.לנוכח ¨¨§¥

מאמורא: דוגמא מביאה øèôéîהגמרא äåä ãk ,øæòìà éaøc àä ék נפרד - ¦¨§©¦¤§¨¨©£¨¦§©
ïðçBé éaøc dépéî,רבו ééebñìשהיה ïðçBé éaø éòa äåä ãk היה יוחנן כשרבי - ¦¥§©¦¨¨©£¨¨¥©¦¨¨§©¥
ללכת, שמבקש dézëecàזה øæòìà éaø éà÷ ïéçb äåä שוחה אלעזר רבי היה - £¨¨¦¨¥©¦¤§¨¨©§¥

מקומו, על בעמדו רבו לכבוד גופו dépéîומטה ïðçBé éaø éqkéî äåäc ãò- עד ©©£¨¦©¥©¦¨¨¦¥
מעיניו, נעלם היה יוחנן ééebñìשרבי øæòìà éaø éòa äåä ãëå אלעזר וכשרבי - §©£¨¨¥©¦¤§¨¨§©¥

ללכת, מבקש ïðçBéהיה éaøc dépéî éqkîc ãò déøBçàì ìéæà à÷ äåä עד - £¨¨¨¦©£¥©§¦©¥¦¥§©¦¨¨
יוחנן. רבי מעיני שנעלם

óñBé áøc dépéî øèôéî äåä ãk ,àáø,רבוdéòøk ïôbðîc ãò déøBçàì ìéæà äåä,רבא של רגליו שנפצעו עד - ¨¨©£¨¦§©¦¥§©¥£¨¨¦©£¥©§¦©§¨©§¥
àúte÷ñà ïñååúîe הדלת מפתן היה ומתלכלך -àîc óñBé áø éác.בדם - ¦§¨¨¦§¨¨§¥©¥§¨

ב. עמוד נג óñBéדף áøì déì eøîà,מעצמו בכך הבחין ולא סומא ãéáòשהיה éëäעושה כך -déì øîà .àáø יוסף רב ¨§¥§©¥¨¦¨¦¨¨¨©¥
àåòøלרבא, àäéרצון יהי -àkøk älekà CLéø íeøúc.הכרך כל ישיבת ראש שתהיה - §¥©£¨§¨¥¨©¨§©¨

éøö ìltúnä ,éåì ïa òùBäé éaø øîà éøcðñkìà éaø øîàòéñôiL Cתפילתו ìLøçàåלאחר ,åéøBçàì úBòéñt L ¨©©¦£©§©§§¦¨©©¦§ª©¤¥¦©¦§©¥¨¦¤©§¦©¨Ÿ§¦©£¨§©©
íBìL ïzé Ck.מרבו ונפטר שלום שנותן כמי ישתחוה -,éëcøî áø déì øîàìL òñtL ïåék,åéøBçàì úBòéñt L ¨¦¥¨¨©¥©¨§§©¥¨¤¨©¨Ÿ§¦©£¨

íúäí÷éîì déì àéòaéà,מיד יחזור ולא לעמוד, הוא צריך לפסוע שכלה במקום -íà ,Baøî øèôpä ãéîìúì ìLî ¨¨¦©§¨¥§¥©¨¨§©§¦©¦§¨¥©¦
ממנו שנפרד מיד,øzìàìאליו øæBçלאחר -äîBcהואBàé÷ ìò áML áìëì.לבולעו ¥§©§©¤§¤¤¤¨©¦

i"yx

äàøð àì ïééãòårnyn d`x` .
df `xwn xn`pyk `nl` cizrl
ozzin xg`l i`e d`xp `l oiicr
e`vie xn`py meia ea d`xp xak
l` 'd ceak `xie mrd z` ekxaie

:(h `xwie) mrd lkàéáäì äåöî
èåéãää ïîie`xk exedy t''r`e .

:zeyx elhp `ly eyprpäîáä
íéìùåøéì ïåòáâá øùàel did .

dnad on e` milyexin aezkil
oeraba milyexil oeraba xy`
dyry gafn myy dyecw dzid
:my aixwne jled dide dyn
íéìùåøéì ïåòáâî åúàéöé ùé÷î

ïåòáâì íéìùåøéî åúàéáìikde .
dnal dnly `aie `xw rnyn
oke ezkild jxc oeraba xy`
dzid oerabn eaeya milyexil

:dpey`x d`iakíãîòîá ìàøùéå.
lk mewna dxfra micnerd
aizkc cinzd oaxw lr l`xyi
(gk xacna) il aixwdl exnyz
:mkpaxw lr mixnyne micner eid
ïðçåé 'ø äéðéî éñëî äåäã ãò.

:ed`ex xfrl` 'x oi`y'øã äéðéî
ïðçåéxifgn ed`ex opgei 'x oi`y .
:eiptóñåé áøì äéì åøîà`edy .

:xaca xikn epi`e mipir xe`n did
êéùéø íåøúzaiyi y`x didz .

:jxkdí÷éîì äéì éòáéî íúä.
`le zelk zeriqtdy mewna

:xzl`l xefgl



קיט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc migqt(oey`x meil)

minkg mda eliwd ,opaxcn `l` dxezd on el` miwyn z`neh
e .eab z`neh ici lr ekez `nhi `ly ,mdn `nhpy ilkaàä̈

z`neh wtqy dpey`xd `ziixaa dcedi iax xn`y [dne-]
`ed ,dxezd on ez`nehy meyn `nh milk `nhl miwyn

õøL úîçî ïéàaä ïé÷Lîa,uxya erbpy ici lr e`nhpy ± §©§¦©¨¦¥£©¤¤
.milk `nhl s`e ,dxezd on `id mz`nehy

:`xnbd dywn ,`piax uexiz z` dgec `xnbdéëä éà`l m` ± ¦¨¦
miwyna `nhpy ote`a `l` ilkd jez z` dcedi iax xdih

ok m` ,mici zngn mi`nhdéðúcà[dpyy cr-]íéøác äna' ©§¨¥©¤§¨¦
íéøeîàmilka'ïé÷Lî úîçî eàîèpLzngn e`nhpy milka `le £¦¤¦§§¥£©©§¦

,uxydãéãa éðúéìå âBìôéìzngn e`nhpy milka wlgl el did ± ¦§§¦§¥§¦¨
epivn miwyna e`nhpy milka mby eprinydle ,mnvr miwyn

,zepyl el did jke .eab z`neh ici lr ekez `nhiy ote`äna©¤
íéøeîà íéøác`nhpyk ,ekez `nhp `l eab `nhp m`yïé÷Lîa §¨¦£¦§©§¦

ìáà ,íéãé úîçî ïéàaä`nhpyk,õøL úîçî ïéàaä ïé÷Lîaoia ©¨¦¥£©¨©¦£¨§©§¦©¨¦¥£©¤¤
m`,Bab àîèð BëBz àîèðm` oiae.BëBz àîèð Bab àîèðjkne ¦§¨¦§¨©¦§¨©¦§¨

`nhpy dwyn s`y gken ,df weligk dcedi iax wlig `ly
.dxezd on milk `nhn epi` uxyn

.lirl `aedy l`eny uexizk ef `iyew gkn dgixkn `xnbd
:`xnbd dwiqnàøwéòî ïépLãk àzøåeçî àlàxeegnd uexizd ± ¤¨§©©§¨¦§©¦¥¦¨¨

y ,oey`xd uexizd `edäãeäé éaø Ba øæç`ziixaa eixacn ¨©©¦§¨
`l` dpi` milk `nhl miwyn z`nehy xaeqe ,dpey`xd

.dipyd `ziixaa eixack ,opaxcn
:ezxfg xg`l dcedi iax zhiya zwtzqn `xnbdeäì àéòaéà± ¦©§¨§

wx m`d ,daiyid ipa ewtzqddéa øãäc àeä íéìkîxfg m`d ± ¦¥¦©£©¥
,dxezd on milk mi`nhn miwyny xn`y dnn wx dcedi iax ea

a ìáà`nhl miwyn z`nehk ïéìëBàixacïBòîL éaøå éñBé éaø £¨§¨¦§©¦¥§©¦¦§
lirl `ziixaadéì àøéáñ,dxezd on `idy xaeq `ed oiicr ± §¦¨¥

milke`d mi`nhp milke`a miwynd erbp m`d wtq yi m`e
.wtqnàîìéc Bà,[`ny-]déa øãä éøîâìdcedi iax [ea xfg-] ¦§¨§©§¥£©¥

on `id milke` `nhl miwyn z`nehy xn`y dnn s`e ,eixacn
`ed xaeqe ,dxezdkixacøéàî éaø`ziixaa(.fh lirl)z`nehy , §©¦¥¦

,milke`a erbp wtq m`e ,opaxcn `l` dpi` mixg` `nhl miwyn
.mixedh milke`d

:dpynn df wtq heytl zywan `xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
òîL àzepipy .xen`d wtqd z` heytl di`x rnye `ea ± ¨§©

dxt zkqna(d"n h"t),äøtoileg ly e` miycw lyéî äúúML ¨¨¤¨§¨¥
,úàhç,dirna mind cera dziizyn zrl zrn jeza dehgye ©¨

àîè døNa,d`nehd a` md z`hg in oky .el` min zngn §¨¨¨¥
.milke mc` elit` mi`nhne,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥
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˙BcÂ˙‰Ï Ú„BÈחטאיו שאר זוכר שאינו ישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"),– ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  ≈«¿ƒ¿«
È˙BBÚ Ïk ÏÚ ‰tk È˙˙ÈÓ ‡‰z :Ó‡ :BÏ ÌÈÓB‡ ויוצא – ¿ƒ¡…¿≈ƒ»ƒ«»»«»¬«

וידוי. ידי ÌnÊÓבזה ‡e‰L Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈ƒ»»≈«∆¿À»
שקר, עדות עליו והעידו רע לו לעשות זממו שעדיו –‡‰z :ÓB‡≈¿≈

‰Ê ÔBÚÓ ıeÁ ,È˙BBÚ Ïk ÏÚ ‰tk È˙˙ÈÓ בו שנתחייבתי – ƒ»ƒ«»»«»¬«≈»∆
עשיתיו. לא כי כפרה, צריך איני זה עוון שעל BÏמיתה, eÓ‡– »¿

יהודה: לרבי Ôkחכמים Ì‡ להתוודות למיתה לנידון מותר אם – ƒ≈
זה", מעוון "חוץ ולומר זה Ckבלשון ÌÈÓB‡ Ì„‡ Ïk e‰È– ¿»»»¿ƒ»

כן, יאמרו החוטאים ÔÓˆÚאף ˙‡ ˙BwÏ È„k הבריות בעיני – ¿≈¿«∆«¿»
העדים. ועל הדיינים על לעז יוציאו כך ידי ועל זכאים, עצמם ולהראות
מיתתי  "תהא בוידויו: אומר עליו, העידו ששקר היודע אפילו לפיכך
אותו. משתקים זה", מעוון "חוץ אומר ואם עוונותי". כל על כפרה

 :אמרו בגמרא   (שהתוודה (אחר 
         ירגיש ולא (שישתכר

– כך כל שנאמרהמאיריהמאיריהמאיריהמאיריבמיתתו ו ו ו ו ):):):):), לא לא לא לא ,,,, לאובד,((((משלימשלימשלימשלי שכר "תנו
נפש" למרי בבבב))))ויין יגיגיגיג,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם  ב ב ב ב ;;;; מגמגמגמג,,,, .((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין

ג ה נ ש מ ר ו א ב

לגבי  ברם, ערום. כשהוא נסקל סקילה, המחוייב שאיש, ללמדנו, באה זו משנה
וחכמים. יהודה רבי נחלקו סקילה, שנתחייבה אשה

‰È‰– להיסקל היוצא –,˙Bn‡ Úa‡ ‰ÏÈ˜q‰ ˙ÈaÓ ˜BÁ »»»ƒ≈«¿ƒ»«¿««
ÂÈ„‚a ˙‡ B˙B‡ ÔÈËÈLÙÓשנאמר יד יד יד יד ):):):):– כד כד כד כד ,,,, "ורגמו ((((ויקראויקראויקראויקרא «¿ƒƒ∆¿»»

– כסותואותו" שימהר ((((גמראגמראגמראגמרא))))בלא כדי הטעם: מבארים ויש .
ÂÈÙlÓ.((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ))))למות B˙B‡ ÔÈqÎÓ ,LÈ‡‰,ערוותו מקום את – »ƒ¿«ƒƒ¿»»

‰M‡‰Âאותה מכסים להיסקל, אשה מוציאים אם –‰ÈÙlÓ ¿»ƒ»ƒ¿»∆»
‰ÈÁ‡Óe.צניעות משום –‰„e‰È Èa Èc רבי שסובר – ≈«¬∆»ƒ¿≈«ƒ¿»

ערומה. נסקלת אשה שאף Ï˜Òיהודה, LÈ‡‰ :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»
ÌÚ,מלפניו בכיסוי כלומר –‰nÚ ˙Ï˜Ò ‰M‡‰ ÔÈ‡Â– »…¿≈»ƒ»ƒ¿∆∆¬À»

מבואר, בגמרא חלוק. לבושה אלא ומאחריה, מלפניה בכיסוי אפילו
– אותו" "ורגמו הכתוב את דורשים אבל שחכמים כסותו, בלא

.בכסותה  בתורה יחיחיחיח):):):):כתוב יטיטיטיט,,,, "ואהבת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
יפה.לרעך מיתה לו ברור מיתה, נתחייב רעך שאם מכאן, –

כ  נחלקו לאשה ובזה נוח סובר: יהודה שרבי וחכמים, יהודה רבי אן
נסקלת  האשה אף ולכן כבודה, על לשמור מאשר מיתתה את שיחישו
חכמים  אבל לה. יפה זו מיתה שכן ומאחריה מלפניה בכיסוי ערומה
שלא  ובלבד למות, שתשהה אף בלבושה, שתיסקל לה שנוח סוברים,
זה  אין – באיש ברם, יותר. יפה מיתה אצלה היא וזו בזיון, לה יהא
מהר; יותר מיתתו שתהא לו ונוח ערום, להיסקל כך כל בזיון אצלו
ערומה. נסקלת האשה ואין ערום, נסקל האיש חכמים: אומרים הלכך

 

   

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מבררת א. עמוד נג àãeîìzדף éàî'וכו בענן' 'כי מהפסוק משמע איך - ©©§¨

הגמרא: מבארת אהרן. בני מיתת קודם נאמרה ÷àø,שהאזהרה øîà ,àáø øîà̈©¨¨¨©§¨
òa ék'e 'äàøà ïð ש äàøðמשמע àì ïéãò אהרן בני שמתו וביום השכינה, להם ¦¤¨¨¥¨¤£©¦Ÿ¦§¨

שנאמר ה' כבוד נראה כבר כג)הרי ט זה (ויקרא שמקרא בהכרח וגו', ה'' כבֹוד ְֵַָ'וּירא

הגמרא: שואלת אהרן. בני מיתת קודם עוד נאמר àlàåנאמר לא שהעונש כן אם - §¤¨
כניסתם, Leðòéà.קודם àîòè éàî:הגמרא øæòéìàמשיבה éaø ,àéðúãk ©©£¨¦£¦§©§¨©¦¡¦¤¤

Leøc éàî .ïaø äLî éðôa äëìä eøBäL ìò àlà ïøäà éða eúî àì ,øîBà¥Ÿ¥§¥©£Ÿ¤¨©¤£¨¨¦§¥Ÿ¤©¨©¨
כתוב הגמרא: מבארת הוראתם. היתה ומה אהרן Làבני ïäkä ïøäà éða eðúðå'§¨§§¥©£Ÿ©Ÿ¥¥

,'çaænä ìò,כך íéîMäודרשו ïî úãøBé LàäL ét ìò óà מכל המזבח, על ©©¦§¥©©©¦¤¨¥¤¤¦©¨©¦
èBéãääמקום ïî àéáäì äåöî אש להיכל הכניסו ולכך המקריב, הכהן ידי על ¦§¨§¨¦¦©¤§

ממשה. רשות נטלו שלא על נענשו כראוי שהורו ואף הקטורת, את והבעירו

במשנה: Búñéðk.שנינו Cøc Bì àáe àöé:הגמרא éléîמבררת éðä àðî שצריך ¨¨¨¤¤§¦¨§¨¨¥¦¥
הגמרא: מבארת לאחור. בהליכה לצאת גדול éðîçðהכהן øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦

'íéìLeøé ïBòáâa øLà äîaì äîìL àáiå' ,àø÷ øîà ,ïúðBé éaø øîà,'וגו ¨©©¦¨¨¨©§¨©¨Ÿ§ŸŸ©¨¨£¤§¦§§¨©¦
וקשה, ירושלים, בגבעון אשר בבמה להקריב מירושלים שבא ïéðòכלומר äî éëå§¦¨¦§©

íéìLeøé ìöà ïBòábLéwî àlà משוה, -íéìLeøéì ïBòábî Búàéöé לאחר ¦§¥¤§¨©¦¤¨©¦§¦¨¦¦§¦¨©¦
בגבעון, עולותיו íéìLeøéîשהעלה Búàéa äî ,ïBòáâì íéìLeøéî Búàéáì§¦¨¦¨©¦§¦§©¦¨¦¨©¦

Búàéa Cøãk äîa étìk åéðt ïBòáâì,הבאים דרך ïBòábîשכן Búàéöé óà §¦§¨¨§©¥¨¨§¤¤¦¨©§¦¨¦¦§
íéìLeøéìהיוBúàéa Cøãk äîa étìk åéðt,בראשונה אליו שבא המקום לנוכח ¦¨©¦¨¨§©¥¨¨§¤¤¦¨

כבוד. דרך לבמה ופניו אחורנית הלך אלא ביציאתו, עורף הפנה íéðäkשלא ïëå§¥Ÿ£¦
ïãîòîa ìàøNéå ,ïðëeãa íiåìe ,ïúãBáòa בעזרה עומדין שהיו מעמד' 'אנשי - ©£¨¨§¦¦§¨¨§¦§¨¥§©£¨¨

התמיד, קרבן ïéøèôðעל ïäLk,ויוצאים העבודה ïäéðtמן ïéøéæçî eéä àì מן §¤¥¦§¨¦Ÿ¨©§¦¦§¥¤
ïéãcöîההיכל àlà ,ïéëìBäåאת מטים -ïäéðtההיכל ïëåלנוכח ,ïéëìBäå §§¦¤¨§©§¦§¥¤§§¦§¥

åéðt øéæçé àì Baøî øèôpä ãéîìzמרבוCìéå,רבו כלפי ãcöîכשאחוריו àlà ©§¦©¦§¨¥©Ÿ©§¦¨¨§¥¥¤¨§©¥
åéðtרבו CìBäå.לנוכח ¨¨§¥

מאמורא: דוגמא מביאה øèôéîהגמרא äåä ãk ,øæòìà éaøc àä ék נפרד - ¦¨§©¦¤§¨¨©£¨¦§©
ïðçBé éaøc dépéî,רבו ééebñìשהיה ïðçBé éaø éòa äåä ãk היה יוחנן כשרבי - ¦¥§©¦¨¨©£¨¨¥©¦¨¨§©¥
ללכת, שמבקש dézëecàזה øæòìà éaø éà÷ ïéçb äåä שוחה אלעזר רבי היה - £¨¨¦¨¥©¦¤§¨¨©§¥

מקומו, על בעמדו רבו לכבוד גופו dépéîומטה ïðçBé éaø éqkéî äåäc ãò- עד ©©£¨¦©¥©¦¨¨¦¥
מעיניו, נעלם היה יוחנן ééebñìשרבי øæòìà éaø éòa äåä ãëå אלעזר וכשרבי - §©£¨¨¥©¦¤§¨¨§©¥

ללכת, מבקש ïðçBéהיה éaøc dépéî éqkîc ãò déøBçàì ìéæà à÷ äåä עד - £¨¨¨¦©£¥©§¦©¥¦¥§©¦¨¨
יוחנן. רבי מעיני שנעלם

óñBé áøc dépéî øèôéî äåä ãk ,àáø,רבוdéòøk ïôbðîc ãò déøBçàì ìéæà äåä,רבא של רגליו שנפצעו עד - ¨¨©£¨¦§©¦¥§©¥£¨¨¦©£¥©§¦©§¨©§¥
àúte÷ñà ïñååúîe הדלת מפתן היה ומתלכלך -àîc óñBé áø éác.בדם - ¦§¨¨¦§¨¨§¥©¥§¨

ב. עמוד נג óñBéדף áøì déì eøîà,מעצמו בכך הבחין ולא סומא ãéáòשהיה éëäעושה כך -déì øîà .àáø יוסף רב ¨§¥§©¥¨¦¨¦¨¨¨©¥
àåòøלרבא, àäéרצון יהי -àkøk älekà CLéø íeøúc.הכרך כל ישיבת ראש שתהיה - §¥©£¨§¨¥¨©¨§©¨

éøö ìltúnä ,éåì ïa òùBäé éaø øîà éøcðñkìà éaø øîàòéñôiL Cתפילתו ìLøçàåלאחר ,åéøBçàì úBòéñt L ¨©©¦£©§©§§¦¨©©¦§ª©¤¥¦©¦§©¥¨¦¤©§¦©¨Ÿ§¦©£¨§©©
íBìL ïzé Ck.מרבו ונפטר שלום שנותן כמי ישתחוה -,éëcøî áø déì øîàìL òñtL ïåék,åéøBçàì úBòéñt L ¨¦¥¨¨©¥©¨§§©¥¨¤¨©¨Ÿ§¦©£¨

íúäí÷éîì déì àéòaéà,מיד יחזור ולא לעמוד, הוא צריך לפסוע שכלה במקום -íà ,Baøî øèôpä ãéîìúì ìLî ¨¨¦©§¨¥§¥©¨¨§©§¦©¦§¨¥©¦
ממנו שנפרד מיד,øzìàìאליו øæBçלאחר -äîBcהואBàé÷ ìò áML áìëì.לבולעו ¥§©§©¤§¤¤¤¨©¦

i"yx

äàøð àì ïééãòårnyn d`x` .
df `xwn xn`pyk `nl` cizrl
ozzin xg`l i`e d`xp `l oiicr
e`vie xn`py meia ea d`xp xak
l` 'd ceak `xie mrd z` ekxaie

:(h `xwie) mrd lkàéáäì äåöî
èåéãää ïîie`xk exedy t''r`e .

:zeyx elhp `ly eyprpäîáä
íéìùåøéì ïåòáâá øùàel did .

dnad on e` milyexin aezkil
oeraba milyexil oeraba xy`
dyry gafn myy dyecw dzid
:my aixwne jled dide dyn
íéìùåøéì ïåòáâî åúàéöé ùé÷î

ïåòáâì íéìùåøéî åúàéáìikde .
dnal dnly `aie `xw rnyn
oke ezkild jxc oeraba xy`
dzid oerabn eaeya milyexil

:dpey`x d`iakíãîòîá ìàøùéå.
lk mewna dxfra micnerd
aizkc cinzd oaxw lr l`xyi
(gk xacna) il aixwdl exnyz
:mkpaxw lr mixnyne micner eid
ïðçåé 'ø äéðéî éñëî äåäã ãò.

:ed`ex xfrl` 'x oi`y'øã äéðéî
ïðçåéxifgn ed`ex opgei 'x oi`y .
:eiptóñåé áøì äéì åøîà`edy .

:xaca xikn epi`e mipir xe`n did
êéùéø íåøúzaiyi y`x didz .

:jxkdí÷éîì äéì éòáéî íúä.
`le zelk zeriqtdy mewna

:xzl`l xefgl



xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc migqt(oey`x meil)

áø øîàå,oldléðäk LazLéàitle ,mzaeyza mipdkd erh ± §¨©©¦§©¥¨£¥
miycwa iriax ixdy ,d`nehl iriax dyrpe onyd lqtp zn`d
xn` mewn lkne ,dxfray onye oiia mixen` ibg ixac ixde .leqt

lirl eixacl el` eixac mixzeqy `vnpe ,mi`nhp mdy ax(.fh)

z` ibg wcay xn`z m` elit`e .opaxcn `id miwyn z`nehy
opaxc d`neha mipdkd,miwyn z`neh zxifb einia dxfbp xake ,

lqtp recn ok m`e ,dxfray miwyna dilr exfb `l mewn lkn
.onyd

:`xnbd zvxznáøì àlà àîòè àeä éãéîzeywdl z`a `ld ± ¦¦©£¨¤¨§©
ixde ,ax zhiy lráøenvràiçaèî úéa é÷Lî''okcéðzdpy - ©©§¥¥¦§§©¨¨¥

dxfray miigahnd zia iwyn wxy ,xfrei oa iqei ly ezecra
z`nehy xg`ny ,dxfray minde migafd mc md el`e ,mixedh

.d`neh minkg mdilr exfb `l ,opaxcn `l` dpi` miwynìáà£¨
àiçaãî éa é÷Lîmiaxwd miwyn mdy mikqp ly oiie ony ± ©§¥¥¦§§©¨

,gafnlànèîwcae ,d`neh minkg mdilr exfby oileg iwynk §©¥
.einia dxfbp xaky ef opaxc d`neha mipdkd z` ibg

wlgpy l`eny zhiyae lirl d`aedy ax zhiya dpc `xnbd
:mzaeyze mipdkl ibg zl`ya eilràôebax ixac z` x`ap - ¨

.l`eny ixac z`e lirl e`aedyéðäk LazLéà ,øîà áøerh ± ©¨©¦§©¥¨£¥
,cifpa rbpy ,oiia erbpy lk`nde onydy mzaeyza mipdkd

.milqtp mpi` ,uxya rbpy ,mgla rbpyàì øîà ìàeîLe§¥¨©Ÿ
éðäk LazLéàzyxtn .ef mzaeyza ewcv `l` mipdkd erh `l ± ¦§©¥¨£¥

,mzwelgn z` `xnbdéðäk LazLéà ,øîà áø,mipdkd erh ± ©¨©¦§©¥¨£¥
lry meynéòéáød`nehleäéépéî àòa Lãwaibg [mze` l`y-] §¦¦©Ÿ¤§¨¦©§

oey`x `ed uxya rbpy mgld oky ,`l e` `ed `nh m`d
onyde ,d`nehl iyily oiide ,d`nehl ipy cifpde ,d`nehl

.d`nehl miiriax md lk`ndedéì eøîàå`edy mipdkd [el-] §¨§¥
.øBäè.leqt ycewa iriax oky ,`ed yeaiy ixde,øîà ìàeîLe ¨§¥¨©

éðäk LazLéà àìlry meyn ,mipdkd erh `l ±ùãwa éLéîç Ÿ¦§©¥¨£¥£¦¦©Ÿ¤
eäéépéî àòa,mze` l`y -déì eøîàå`edy [el-],øBäè`id oke §¨¦©§§¨§¥¨

.iying dyer epi` iriax miycwa s` ixdy ,zn`d
:l`eny lr `xnbd dywnäòaøà áéúëc eðééä áøì àîìLaitl ± ¦§¨¨§©©§¦§¦©§¨¨

,mixac drax` aezka exn`p recn oaen axïîLå ,ïééå ,ãéæðå ,íçì¤¤§¨¦§©¦¨¤¤
.[lk`n lk e`]àlà[la`-]ìzhiyìàeîL,dywdéì àðî äMîç ¤¨§§¥£¦¨§¨¥

:`xnbd zvxzn .iying xac my didy ibg ixaca xkfen okid ±
áéúk éîmy [xn`p ike-]Bôðk òâðå'n didzy 'mgld l`zerny ¦§¦§¨©§¨

,oey`x e`yre mgla envra rbp spka `vnpy uxydy mixacd
`ldBôðëa òâðå''mgld l`,áéúkmgld rbpy ezernynyäîa §¨©¦§¨§¦§©

.Bôðëa òâpM,oey`x dyrpe etpkay uxya rbp xg` xac ,xnelk ¤¨©¦§¨
e`yre cifpa rbp mglde ,ipy e`yre mgla rbp df oey`xe
lk`na e` onya rbp oiide ,iriax e`yre oiia rbp cifpde ,iyily
mipdkd ewcv ,xedh ycewa iyingy xg`ne .iying e`yre

.mixedh lk`nde onydy mzaeyza
:ibg ixac jyndn ax lr dywn `xnbdòîL àzrnye `ea ± ¨§©

eixg`ly aezka xn`p .ax ixac lr `iyew(bi a ibg),,ébç øîàiå'©Ÿ¤©©
.'àîèé ,eøîàiå íéðäkä eðòiå ,àîèéä ,älà ìëa Lôð àîè òbé íà¦¦©§¥¤¤§¨¥¤£¦§¨©©£©Ÿ£¦©Ÿ§¦§¨
a` dyrpe zna rbpy mc` `ed ytp `nhy ,`xnbd dxaqe
eze`k ,'dl` lka ytp `nh rbi m`' ibg ml`ye .uxyk d`nehd
rbp mglde ,mgla zn `nh rbpy ,uxy z`neha ml`yy xcq
e` onyd `nhp m`d ,lk`n e` onya oiide ,oiia cifpde ,cifpa
ixdy ,oick dzid ef mzaeyze .`nh `edy edeaiyde ,lk`nd

,dywe .ycewa iriax `ed oky ,`nh i`ce onyd df ote`aàîìLa¦§¨¨
ìLazLéà àì énð íúä LazLéà àì àëäcî ìàeîLl`eny itl ± ¦§¥¦§¨¨Ÿ¦§©¥¨¨©¦Ÿ¦§©¥

ef daeyza eyazyd `ly myk oky ,mipdkd zaeyz zpaen
eyazyd `l ok enk ,`nh `edy iriaxd onyd lr oick eaiyde
onydy oick eaiyde uxy z`neh oiprl zncewd mzaeyza

.ycewa iying onyd did my oky ,xedhàlà[la`-]áøìxaeqd ¤¨§©
mzaeyza mipdkd erhe ,ycewa iriax onyd did uxya mby

,edexdiheLazLéàc àëä àðL éàîz`neha o`k dpzyp dn - ©§¨¨¨§¦§©¥

,mzaeyza mipdkd erhy uxyùazLéà àìc íúä àðL éàîe± ©§¨¨¨§Ÿ¦§©¥
onydy oick eaiyd `l` ,erh `ly zn `nha my dpzyp dne

.ycewa iriax lr ml`y zel`yd izya `ld ,`nh iriaxd
:`xnbd zvxznïä ïéàé÷a ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà[eid] ¨©©©§¨¨©©¨©£©§¦¦¥

mipdkd,õøL úàîeèa ïä ïéàé÷a ïéàå ,úî úàîeèawxy exaqe §§©¥§¥§¦¦¥§§©¤¤
`xnbd .uxy z`neh `le ,ycewa iriax dyer zn z`neh

:sqep uexiz d`ian,øîà àðéáøz`neha mi`iwa eid `l mipdkd ©¦¨¨©
e ,llk ycewa iriaxíúäonyd did uxy z`neha [my-],éòéáø ¨¨§¦¦

eli`e .xedh `edy eilr eaiyd ok lreàëäzn z`neha [o`k-] ¨¨
onyd did,éLéìLmc` epi` ibg ixaca xkfend 'ytp `nh' oky §¦¦

.d`nehd zea` ia` `edy ,envr znd `ed `l` zna rbpy
,oey`x `ed cifpde ,d`nehd a` `ed ea rbpy mgldy `vnp
ycewa iyilyy mipdkd ercie ,iyily `ed onyde ,ipy `ed oiide

`nh.
:ibg ixac jyndn l`eny lr dywn `xnbdòîL àz`ea ± ¨§©

eixg`ly aezka xn`p .l`eny ixac lr `iyew rnye(ci a my),
,'åâå 'ä íàð éðôì äfä éBbä ïëå äfä íòä ïk ,øîàiå ébç ïòiå'lM oke ©©©©©©Ÿ¤¥¨¨©¤§¥©©¤§¨©§ª§¥¨

,dywe .'`Ed `nh mW Eaixwi xW`e mdici dUrnáøì àîìLa ©£¥§¥¤©£¤©§¦¨¨¥¦§¨¨§©
'àîè' áéúëc eðééämdici dyrn lr ibg xn`y dn oaen ax itl ± ©§¦§¦¨¥

z` exdihe eyazyp eixacl ixdy ,mi`nh mdy mdizepaxw lre
.`nhdàlà[la`-]ìéànà ,ìàeîLmdici dyrny xn` [recn-] ¤¨¦§¥©©
mpaxwe,àîè:`xnbd zvxzn .d`neh zeklda eyazyp `l ixd ¨¥

dîúî à÷ éäeîúéàlk ike ,el` mixac ibg xn` ddinz oeyla ± ¦§¥¨©§©
ipica md mi`iwa ixd ,md mi`nh mdizepaxwe mdici dyrn

:df uexiz `xnbd dgec .d`nehàäå[ixde-]'íäéãé äNòî ìk ïëå' §¨§¥¨©£¥§¥¤
áéúkzernyna dpi` 'oke' oeyle ,aezkd zligza [xn`p-] §¦

.`zegip oeyl `id `l` ddinz
:xg` uexiz zvxzn `xnbdàîézéàå ,àøèeæ øî øîàyie-] ¨©©§¨§¦¥¨

ok xn`y [mixne`,éMà áød`neh zeklda eyazypy meyn `l ©©¦
onf xg` lry `l` ,'`nh' mdizepaxwe mdici dyrn lr ibg `xw
ipy ziaa mdiyrn z` lwlwl md micizry ,mdilr `apzd

e ,zexiar x`yaíäéNòî úà eì÷ìwL CBzî,`edd onfaäìòî ¦¤¦§§¤©£¥¤©£¤
eáéø÷ä eléàk áeúkä íäéìòmdizepaxw z`,äàîeèamd ixde £¥¤©¨§¦¦§¦§§¨

.oevxl miler mpi`y mi`nh zepaxwk
,xfrei oa iqei ly ezecr xe`iaa ax ixaca oecl zxfeg `xnbd

:eilr wlgpy iel ixacaeàôeblirl e`aedy ax ixacl aeyp ± ¨
.eilr wlgpy iel ixacleéðz áøxfrei oa iqei ixaca [dpy-] ©¨¥

àiçaèî úéa é÷Lî'miigahnd ziaay mcde mind - 'okc ©§¥¥¦§§©¨
`le ,opaxcn `l` dpi` miwyn z`nehy itl ,mixedh dxfray
la` .miycwd z` e`nhi `ly ick el` miwyn lr minkg exfb
ixd ,eiab lr jqpzny mikqp oiie gafnd lr axwy zegpn ly ony

.opaxcn d`neh mdl yie ,dxen`d minkg zxifb llka mdéåìå§¥¦
àðz,xfrei oa iqei ixaca [dpy-]àiçaãî éa é÷Lî'miwyn ± 'okc ¨¨©§¥¥¦§§©¨

onye ,mikqp oiie ,gafnd lr wxfpy mc oebk ,gafnd lr miaxwd
.d`neh milawn mpi` ,zegpn ly

:iel zhiy z` zxxan `xnbdéåììgafnd iwyn lry xaeqd §¥¦
xfrei oa iqei cird,mixedh mdyìàeîLk déì àøéáñ éà àçéðä± ¨¦¨¦§¦¨¥¦§¥

l`enyk xaeq `edy xn`p m` wx ibgl mipdkd zaeyz zpaen
øîàclirl(.fh)dxfrd iwyny ,xfrei oa iqei ixac xe`iaaïëc §¨©¨¨

[mixedh-].ïäì Lé ïîöò úàîeè ìáà ,íéøçà úàîeè ànèlîoky ¦§©¥§©£¥¦£¨§©©§¨¥¨¤
df itlïBLàøa eälek éòâðc dì úçkLîzl`ya yxtl epivn ± ©§©©¨§¨§¦§¨¦

lk e` onyd e` oiid e` cifpd e` mgld erbpy ,ytp `nha ibg
mdy obedk mipdkd edeaiyd jk lre ,envr zn `nha lk`n

.mnvr z`neh dxfrd iwynl yi ixdy ,mi`nhdéì øáñ éà àlà¤¨¦¨©¥
iel [xaeq m` la`-]øîàc áøkdxfrd iwynyïëc[mixedh-] §©§¨©¨¨

,Lnî,dywi ,mdl oi` mnvr z`neh s`edì úçkLî éëéäji` ± ©¨¥¦©§©©¨
`l` .mi`nh onyde oiid eidiy epivnàøéáñ ìàeîLk Cçøk ìò©¨§¨¦§¥§¦¨

déì.l`enyk xaeq iely gxkda ± ¥
axk xaeq l`eny s`y dgiken `xnbdlr xfrei oa iqei cirdy ,
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המשך בעמוד קמח

`xew did` cenr fi sc ± ipy wxtmigqt
áø øîàå.onwl Ðùáúùéàéðäëiwync ,onye oii :`nl` .ycewa iriax exdhy Ðzia

.e`nhine ,edpip `igahnopaxc oiwyn z`neh i`ei`e .ediilr xefb `lc zxn` `d Ð

ze`neha inpibg edl wica `w opaxcibg inia oiwynd lr d`neh xfbp xake ,ipdkl

dlecbd zqpk iyp`n didy `iapdi` oky lke .ynn okc xn` `dc ,axl `iyw Ð

`kil `de .axl `iyw ,irzyn `w `ziixe`ca

sqeik `lce ,opaxcn ,xninlxfrei oaÐ

`xw`cd`neh ediilr zi`c rnync ,bilt `l

.opaxc i` `ziixe`c i` Ðàîòè àåä éãéî
áøì àìàaxl `l` dywn dz` melk Ðax Ð

wica opaxca ibg mlerl .i`d dil `iyw `l

,oiwynd lr d`neh zxifb dxfbp xake ,edl

iywiz `l xfrei oa sqeic `ail` axleaxc Ð

ezecra ipz `igahn ia iwyndwyn ;sqei ly

migahnddwyn la` .mine mc Ð`igacnÐ

oiidgafnd dwyn mdy onydeopax exfb Ð

xcqac ,epiide .ediilr d`nehi`dc ze`neh

`nhn dwyne lke` `nhn lke` `ki` `xw

.da `veik dyer d`neh opaxcnc ,dwynéî
åôðë òâðå áéúëuxydy rnync ,mgld l` Ð

etpka rbpy dn .oey`x ied mglc ,mgla rbp

rbpmgll.ipy mgl dil dedc Ðùôð àîèÐ

d`nehd a` `edy ,zn `nh jzrc `wlq `w

.uxykäìà ìëá:epyxity xcqk Ðzn `nh

.'eke cifpa mgle ,mglaàëäãîàìùáúùéà
exn`ie" aizkck ,`nh iriax dil exn`c Ð

"`nhi`l inp `kd Ð.yazyi`dna edi`e

etpka rbpy.iying ony dil dedc ,edl xn`

xn`c ,axl `l` .xedh dil ixn` ikd meyne

`py i`n ,ediipin `ra iriax inp uxy iab

?xedh dil exn`cúî úàîåèá ïä ïéàé÷áÐ

mirceieiyilydyeid `le ,iriax da dyer

iyily oi`y oixeaqe ,uxy z`neha oi`iwa

.iriax da dyerøîà àðéáø`l Ðoi`iwa eid

ycewa iriaxaycewa iyily ,zn iabe .llk

`xwc ytp `nh i`dc ,ediipin `rae`l Ð

.ytp z`neh :xnelk ,ynn zn `l` ,zn `nh

,a` mgle ,zea` ia` znecifpe,ipy oiie ,oey`x

.iyily onye'åâå øîàéå éâç ïòéåditiq Ð

my eaixwi xy`e mdici dyrn lk oke" `xwc

."`ed `nháøì àîìùáxn`c Ðyazyi`

ipdk.`nh mdici dyrnl ixwc epiid Ð

éäåîúéàà÷äîúîoi`iway xg`n Ðod

`nh mdici dyrn lk ike ,d`neh zeklda

?`edïëå`dinz e`l Ð.rnynåì÷ì÷ù
íäéùòîelwlwiy `apzn did ,onf xg`l Ð

.zexiar x`ya ipy ziaa odiyrnéåììåipzc Ð

,`igacn.e`nhnc onye oii aizk `kde`d

okcc ,l`enyk `zlin `da dil xaq i` `gipr z`neh la` ,od mixg` `nhln okc xfrei oa sqeicoda yi onvxn`wc "dl` lka ytp `nh rbi m`" aizkc i`dl dl zgkyn Ð

"`nhi"erbpc Ðe`le .oey`xa edlek`le ,hwp `nw `xcq`yazyi`dlgzay .ipdkml`yoi`y ,onyl e`nhl leki `l oiidy iptn ,`nhi `l oexg`d lr el exn`e ,xcqd lr

ia oiwyn`igacn.`nhi :dil exn`e ,dfa e` dfa e` :xnelk ,dl` lka envr `nhd rbi m` ml`y seqale ,xac mey oi`nhnúçëùî éëéä ùîî ïëã øîàã áøë äéì øáñ éà àìà
äì`iyw `l diteb axl `nlya ?`xwc `nhi i`dl Ð.`iyw iell `l` .`igahn ipz edi`c Ðìàåîùìåyixte ,yazyi` `l xn`c Ðiyingc meyn dizlinldnc ,onyd ded

etpka rbpyded iriax i` `d ,aizk.mixg` oi`nhn oiwyn :`nl` .dlaw oiid onc ab lr s`e ,`nh ded ony i`d Ðàçéð àäezecra `pz i` Ðla` ,`igahn dwyn sqei ly

e`nhn inp ipixg` elit` `igacn dwyniyingc meyn ,yeaiy ied `lc i`d xn`e lirl dizlinl yixtc epiid Ðoii ded i` `d .iying dil ciar `l iriax `edy oiide ,ded

iyily,ielk `igacn `pz i` `l` .iriax dil ciar ded Ð!ciar `l onyl iyily ,ipy oii ded i` elit` ?ded iyingc meyn lirl yixtc `ixi` i`néá é÷ùîàéçáãî:xnelk Ð

mine dwixfl mc oebk ,gafn my lr oi`xwp ycew ly el` lkonye jqpl oiie.zegpnlíéðôá åàîèðù.gafnl cer oiie`x oi`y ,`veia elqtpe ,uegl o`ivede ,dxfra ÐïéøåäèÐ

z`eapk oi`nh i`ce onvr ode ,mixg` `nhl dlgzn d`neh zxez odl dcxi `l ixdy ,mixg` `nhln.ibgõåçá åàîèð ìáàmiptl oqipkde ,odilr `igacn my `diy mcew Ð

oz`nehc .mixg` `nhl elit`e ,oi`nh Ðine ,oda dcxi xak?driwtdéðéà.rxtnl oz`neh legz opixn` `le ,"oixedh uegl o`ived" ipzwc ,jixt `yix` Ðïîå÷îá àìàÐ

.miptaíéðôì ïñéðëäå õåçá åàîèð éèåòîì àìuxznck Ðe`nhpyk `l` rnyn ikdc ,`zlinc `tiqa `pyil`lc meyne .onewnadiniiq`yextl`de :dil jixt ,`zlinc

.`l eze ,oixedh onewna ody onf lk rnync ,xn`w onewna
ïáø)
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éòéáø"etpka rbp"c :qxhpewd yxit Ð ediipin `ra ,ycewamgld l` ,uxy epiid Ð

yexit "didi lk`n lk l`e"c `py i`nc :mz epiaxl dywe .'eke cifpd l` mglde

l` :`nil ?etpka rbpy dna uxzl l`eny wgc dnl :cere ?mlekn xzei ,lk`n lk l` e`

iriax mzd `piax yxtnc :cere ?spk uxyl aezkd `xew dnl :cere .`wec lk`n lk

d`nehd a` dyrp mgldy iyily `kd ,ycwa

dcp) "zltnd"a ol `niiw `de ,zna rbepyk

dewna dxdh el oi`y xac lkc (a,gkepi` Ð

dyrp oi`c xnel yi ,edin !d`nehd a` dyrp

d`nehd a`,milke mc` `nhl `weec epiid Ð

oiwyne oilke`l la`.d`nehd a` dyrp Ð

dyrpe spka rbp uxydc :mz epiax yxtne

jpdn cge ,cifpd l` e` mgld l` spkde ,oey`x

onyd l` e` oiid l`lk l`e" ,dyly ixd Ð

"lk`nlk`n spk xcq hwpe .drax` ixd Ð

lk`n dwyn`veik dyriy hwpinl ira `lc Ð

etpka aizkcn wiic l`enyle .ea.yng ixd Ð

iyily `kd xn`c `piaxl xity iz` `zydeÐ

lk oick ,d`nehd a` dyrp zna rbepd spkdy

.milkd
la`
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àlà àîòè àeä écéî !éðäk LazLéà :áø øîàå§¨©©¦§©©¨£¥¦¥©§¨¤¨
éa é÷Lî ìáà ,éðz "àiçaèî úéa é÷Lî" áø ,áøì§©©©§¥¥¦§©©¨¨¥£¨©§¥¥

àiçaãî¯.ànèî,éðäk LazLéà :øîà áø :àôeb ¦§©©¨§©¥¨©¨©¦§©©¨£¥
:øîà áø .éðäk LazLéà àì :øîà ìàeîLe§¥¨©¨¦§©©¨£¥©¨©
eøîàå ,eäéépéî àòa Lãwa éòéáø ,éðäk LazLéà¦§©©¨£¥§¦¦©Ÿ¤§¨¦©§©£©
,éðäk LazLéà àì :øîà ìàeîLe .øBäè déì¥¨§¥¨©¨¦§©©¨£¥
.øBäè déì eøîàå eäéépéî àòa Lãwa éLéîç£¦¦©Ÿ¤§¨¦©§©£©¥¨

áøì àîìLa¯ãéæðå íçì "äòaøà" áéúëc eðééä ¦§¨¨§©©§¦§¦©§¨¨¤¤§¨¦
ì àlà .ïîLå ïééåéî ?déì àðî äMîç ,ìàeîL §©¦§¤¤¤¨¦§¥£¦¨§¨¥¦

áéúk "Bôðëa òâðå" ,"Bôðk òâðå" áéúk¯äna §¦§¨©§¨§¨©¦§¨§¦©¤
òbé íà ébç øîàiå" :òîL àz .Bôðëa òâpL¤¨©¦§¨¨§©©Ÿ¤©©¦¦©
eøîàiå íéðäkä eðòiå àîèéä älà ìëa Lôð àîè§¥¤¤§¨¥¤£¦§¨©©£©Ÿ£¦©Ÿ§

ì àîìLa ."àîèéìàeîL¯LazLéà àì àëäcî¯àlà .LazLéà àì éîð íúä ¦§¨¦§¨¨¦§¥¦§¨¨¨¦§©©¨¨©¦¨¦§©©¤¨
øîà ïîçð áø øîà ?LazLéà àìc íúä àðL éàîe LazLéàc àëä àðL éàî ,áøì§©©§¨¨¨§¦§©©©§¨¨¨§¨¦§©©¨©©©§¨¨©
:øîà àðéáø .õøL úàîeèa ïä ïéàé÷a ïéàå ,úî úàîeèa ïä ïéàé÷a :deáà øa äaø©¨©£§¦¦¥§§©¥§¥§¦¦¥§§©¤¤¨¦¨¨©
äfä éBbä ïëå äfä íòä ïk øîàiå ébç ïòiå" :òîL àz .éLéìL àëä ,éòéáø íúä̈¨§¦¦¨¨§¦¦¨§©©©©©©©Ÿ¤¥¨¨©¤§¥©©¤

'åâå 'ä íàð éðôìáøì àîìLa ."¯ì àlà ,àîè áéúëc eðééä?àîè éànà ìàeîL §¨©§ª¦§¨¨§©©§¦§¦¨¥¤¨¦§¥©©¨¥
àøèeæ øî øîà !áéúk "íäéãé äNòî ìk ïëå" àäå .änúî à÷ éäeîúéàáø àîéúéàå ¦§¦¨§©©§¨§¥¨©£¥§¥¤§¦¨©¨§¨§¦¥¨©

íäéNòî úà eì÷ìwL CBzî :éLà¯.äàîeèa eáéø÷ä eléàk áeúkä íäéìò äìòî,àôeb ©¦¦¤¦§§¤©£¥¤©£¤£¥¤©¨§¦¦§¦§§¨¨
àøéáñ éà àçéðä ,éåìì ."àiçaãî éa é÷Lî" àðz éåìå "àiçaèî úéa é÷Lî" éðz áø©¨¥©§¥¥¦§©©¨§¥¦¨¨©§¥¥¦§©©¨§¥¦¨¦¨¦§¦¨

ïäì Lé ïîöò úàîeè ìáà ,íéøçà úàîeè ànèlî ïëc :øîàc ,ìàeîLk déì¯zçkLî ¥¦§¥§¨©¨¨¦§©¥§©£¥¦£¨§©©§¨¥¨¤©§©©§
?dì zçkLî éëéä ,Lnî ïëc :øîàc áøk déì øáñ éà àlà .ïBLàøa eälek éòâðc dì̈§¨§¥§¨¦¤¨¦¨©¥§©§¨©¨¨©¨¥¦©§©©§¨

ìå .déì àøéáñ ìàeîLk Cçøk ìòúéa é÷Lî :éðúc ,áøk dì øáñ éà àçéðä ,ìàeîL ©¨§¨¦§¥§¦¨¥§¦§¥¨¦¨¦¨©¨§©§¨¥©§¥¥
eàîhéî éîð éðéøçà àiçaãî éa é÷Lî ìáà ,àiçaèî¯,éLéîç ãéáò àìc àeä éòéáø ¦§©©¨£¨©§¥¥¦§©©¨©£¦¦©¦¦©§§¦¦§¨¨¥£¦¦

éLéìL àä¯àiçaãî éa é÷Lî éðúc ,éåìk déì øáñ éà ,àlà .éòéáø ãéáò¯éàî ¨§¦¦¨¥§¦¦¤¨¦¨©¥§¥¦§¨¥©§¥¥¦§©©¨©
éçøk ìò !éãáò àì éîð éLéìLe éðL eléôà ?éLéîç ãéáò àìc éòéáø àéøéààøéáñ áøk C ¦§¨§¦¦§¨¨¥£¦¦£¦¥¦§¦¦©¦¨¨§¦©¨§¨§©§¦¨

,íénäå ïîMäå ïéiäå ícä :éåìc déúååk àéðz .éåìc déúååk àéðz ,áøc déúååk àéðz .déì¥©§¨§¨¥§©©§¨§¨¥§¥¦©§¨§¨¥§¥¦©¨§©©¦§©¤¤§©©¦
õeçì ïàéöBäå íéðôa eàîèpL ,àiçaãî éa é÷Lî¯íéðôa ïñéðëäå õeça eàîèð .ïéøBäè¯ ©§¥¥¦§©©¨¤¦§§¦§¦§¦¨©§¦¦§§©§¦§¦¨¦§¦

.ïîB÷îa àlà ïëc eøîà àì ,àiçaãî éa é÷Lî :éåì ïa òLBäé éaø øîàäå !?éðéà .ïéàîè§¥¦¦¦§¨¨©©¦§ª©¤¥¦©§¥¥¦§©©¨Ÿ¨§¨¨¤¨¦§¨
åàì éàî¯ïñéðëäå õeça eàîèð éèBòîì ,àì !õeçì ïàéöBäå íéðôa eàîèð éèBòîì ©¨§©¥¦§§¦§¦§¦¨©Ÿ§©¥¦§§©§¦§¦¨

ïëc eøîà àì :øîà÷ éëä !øîà÷ "ïîB÷îa" àäå .íéðôa¯àéðz .ïîB÷îa eàîèpL àlà ¦§¦§¨¦§¨¨¨©¨¦¨¨©Ÿ¨§¨¨¤¨¤¦§§¦§¨©§¨
ò÷øwa ïéa íéìka ïéa eàîèpL ,àiçaèî úéa é÷Lî ,íénäå ícä :áøc déúååk¯.ïéøBäè §¨¥§©©¨§©©¦©§¥¥¦§©©¨¤¦§§¥©¥¦¥©©§©§¦
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc migqt(oey`x meil)

áø øîàå,oldléðäk LazLéàitle ,mzaeyza mipdkd erh ± §¨©©¦§©¥¨£¥
miycwa iriax ixdy ,d`nehl iriax dyrpe onyd lqtp zn`d
xn` mewn lkne ,dxfray onye oiia mixen` ibg ixac ixde .leqt

lirl eixacl el` eixac mixzeqy `vnpe ,mi`nhp mdy ax(.fh)

z` ibg wcay xn`z m` elit`e .opaxcn `id miwyn z`nehy
opaxc d`neha mipdkd,miwyn z`neh zxifb einia dxfbp xake ,

lqtp recn ok m`e ,dxfray miwyna dilr exfb `l mewn lkn
.onyd

:`xnbd zvxznáøì àlà àîòè àeä éãéîzeywdl z`a `ld ± ¦¦©£¨¤¨§©
ixde ,ax zhiy lráøenvràiçaèî úéa é÷Lî''okcéðzdpy - ©©§¥¥¦§§©¨¨¥

dxfray miigahnd zia iwyn wxy ,xfrei oa iqei ly ezecra
z`nehy xg`ny ,dxfray minde migafd mc md el`e ,mixedh

.d`neh minkg mdilr exfb `l ,opaxcn `l` dpi` miwynìáà£¨
àiçaãî éa é÷Lîmiaxwd miwyn mdy mikqp ly oiie ony ± ©§¥¥¦§§©¨

,gafnlànèîwcae ,d`neh minkg mdilr exfby oileg iwynk §©¥
.einia dxfbp xaky ef opaxc d`neha mipdkd z` ibg

wlgpy l`eny zhiyae lirl d`aedy ax zhiya dpc `xnbd
:mzaeyze mipdkl ibg zl`ya eilràôebax ixac z` x`ap - ¨

.l`eny ixac z`e lirl e`aedyéðäk LazLéà ,øîà áøerh ± ©¨©¦§©¥¨£¥
,cifpa rbpy ,oiia erbpy lk`nde onydy mzaeyza mipdkd

.milqtp mpi` ,uxya rbpy ,mgla rbpyàì øîà ìàeîLe§¥¨©Ÿ
éðäk LazLéàzyxtn .ef mzaeyza ewcv `l` mipdkd erh `l ± ¦§©¥¨£¥

,mzwelgn z` `xnbdéðäk LazLéà ,øîà áø,mipdkd erh ± ©¨©¦§©¥¨£¥
lry meynéòéáød`nehleäéépéî àòa Lãwaibg [mze` l`y-] §¦¦©Ÿ¤§¨¦©§

oey`x `ed uxya rbpy mgld oky ,`l e` `ed `nh m`d
onyde ,d`nehl iyily oiide ,d`nehl ipy cifpde ,d`nehl

.d`nehl miiriax md lk`ndedéì eøîàå`edy mipdkd [el-] §¨§¥
.øBäè.leqt ycewa iriax oky ,`ed yeaiy ixde,øîà ìàeîLe ¨§¥¨©

éðäk LazLéà àìlry meyn ,mipdkd erh `l ±ùãwa éLéîç Ÿ¦§©¥¨£¥£¦¦©Ÿ¤
eäéépéî àòa,mze` l`y -déì eøîàå`edy [el-],øBäè`id oke §¨¦©§§¨§¥¨

.iying dyer epi` iriax miycwa s` ixdy ,zn`d
:l`eny lr `xnbd dywnäòaøà áéúëc eðééä áøì àîìLaitl ± ¦§¨¨§©©§¦§¦©§¨¨

,mixac drax` aezka exn`p recn oaen axïîLå ,ïééå ,ãéæðå ,íçì¤¤§¨¦§©¦¨¤¤
.[lk`n lk e`]àlà[la`-]ìzhiyìàeîL,dywdéì àðî äMîç ¤¨§§¥£¦¨§¨¥

:`xnbd zvxzn .iying xac my didy ibg ixaca xkfen okid ±
áéúk éîmy [xn`p ike-]Bôðk òâðå'n didzy 'mgld l`zerny ¦§¦§¨©§¨

,oey`x e`yre mgla envra rbp spka `vnpy uxydy mixacd
`ldBôðëa òâðå''mgld l`,áéúkmgld rbpy ezernynyäîa §¨©¦§¨§¦§©

.Bôðëa òâpM,oey`x dyrpe etpkay uxya rbp xg` xac ,xnelk ¤¨©¦§¨
e`yre cifpa rbp mglde ,ipy e`yre mgla rbp df oey`xe
lk`na e` onya rbp oiide ,iriax e`yre oiia rbp cifpde ,iyily
mipdkd ewcv ,xedh ycewa iyingy xg`ne .iying e`yre

.mixedh lk`nde onydy mzaeyza
:ibg ixac jyndn ax lr dywn `xnbdòîL àzrnye `ea ± ¨§©

eixg`ly aezka xn`p .ax ixac lr `iyew(bi a ibg),,ébç øîàiå'©Ÿ¤©©
.'àîèé ,eøîàiå íéðäkä eðòiå ,àîèéä ,älà ìëa Lôð àîè òbé íà¦¦©§¥¤¤§¨¥¤£¦§¨©©£©Ÿ£¦©Ÿ§¦§¨
a` dyrpe zna rbpy mc` `ed ytp `nhy ,`xnbd dxaqe
eze`k ,'dl` lka ytp `nh rbi m`' ibg ml`ye .uxyk d`nehd
rbp mglde ,mgla zn `nh rbpy ,uxy z`neha ml`yy xcq
e` onyd `nhp m`d ,lk`n e` onya oiide ,oiia cifpde ,cifpa
ixdy ,oick dzid ef mzaeyze .`nh `edy edeaiyde ,lk`nd

,dywe .ycewa iriax `ed oky ,`nh i`ce onyd df ote`aàîìLa¦§¨¨
ìLazLéà àì énð íúä LazLéà àì àëäcî ìàeîLl`eny itl ± ¦§¥¦§¨¨Ÿ¦§©¥¨¨©¦Ÿ¦§©¥

ef daeyza eyazyd `ly myk oky ,mipdkd zaeyz zpaen
eyazyd `l ok enk ,`nh `edy iriaxd onyd lr oick eaiyde
onydy oick eaiyde uxy z`neh oiprl zncewd mzaeyza

.ycewa iying onyd did my oky ,xedhàlà[la`-]áøìxaeqd ¤¨§©
mzaeyza mipdkd erhe ,ycewa iriax onyd did uxya mby

,edexdiheLazLéàc àëä àðL éàîz`neha o`k dpzyp dn - ©§¨¨¨§¦§©¥

,mzaeyza mipdkd erhy uxyùazLéà àìc íúä àðL éàîe± ©§¨¨¨§Ÿ¦§©¥
onydy oick eaiyd `l` ,erh `ly zn `nha my dpzyp dne

.ycewa iriax lr ml`y zel`yd izya `ld ,`nh iriaxd
:`xnbd zvxznïä ïéàé÷a ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà[eid] ¨©©©§¨¨©©¨©£©§¦¦¥

mipdkd,õøL úàîeèa ïä ïéàé÷a ïéàå ,úî úàîeèawxy exaqe §§©¥§¥§¦¦¥§§©¤¤
`xnbd .uxy z`neh `le ,ycewa iriax dyer zn z`neh

:sqep uexiz d`ian,øîà àðéáøz`neha mi`iwa eid `l mipdkd ©¦¨¨©
e ,llk ycewa iriaxíúäonyd did uxy z`neha [my-],éòéáø ¨¨§¦¦

eli`e .xedh `edy eilr eaiyd ok lreàëäzn z`neha [o`k-] ¨¨
onyd did,éLéìLmc` epi` ibg ixaca xkfend 'ytp `nh' oky §¦¦

.d`nehd zea` ia` `edy ,envr znd `ed `l` zna rbpy
,oey`x `ed cifpde ,d`nehd a` `ed ea rbpy mgldy `vnp
ycewa iyilyy mipdkd ercie ,iyily `ed onyde ,ipy `ed oiide

`nh.
:ibg ixac jyndn l`eny lr dywn `xnbdòîL àz`ea ± ¨§©

eixg`ly aezka xn`p .l`eny ixac lr `iyew rnye(ci a my),
,'åâå 'ä íàð éðôì äfä éBbä ïëå äfä íòä ïk ,øîàiå ébç ïòiå'lM oke ©©©©©©Ÿ¤¥¨¨©¤§¥©©¤§¨©§ª§¥¨

,dywe .'`Ed `nh mW Eaixwi xW`e mdici dUrnáøì àîìLa ©£¥§¥¤©£¤©§¦¨¨¥¦§¨¨§©
'àîè' áéúëc eðééämdici dyrn lr ibg xn`y dn oaen ax itl ± ©§¦§¦¨¥

z` exdihe eyazyp eixacl ixdy ,mi`nh mdy mdizepaxw lre
.`nhdàlà[la`-]ìéànà ,ìàeîLmdici dyrny xn` [recn-] ¤¨¦§¥©©
mpaxwe,àîè:`xnbd zvxzn .d`neh zeklda eyazyp `l ixd ¨¥

dîúî à÷ éäeîúéàlk ike ,el` mixac ibg xn` ddinz oeyla ± ¦§¥¨©§©
ipica md mi`iwa ixd ,md mi`nh mdizepaxwe mdici dyrn

:df uexiz `xnbd dgec .d`nehàäå[ixde-]'íäéãé äNòî ìk ïëå' §¨§¥¨©£¥§¥¤
áéúkzernyna dpi` 'oke' oeyle ,aezkd zligza [xn`p-] §¦

.`zegip oeyl `id `l` ddinz
:xg` uexiz zvxzn `xnbdàîézéàå ,àøèeæ øî øîàyie-] ¨©©§¨§¦¥¨

ok xn`y [mixne`,éMà áød`neh zeklda eyazypy meyn `l ©©¦
onf xg` lry `l` ,'`nh' mdizepaxwe mdici dyrn lr ibg `xw
ipy ziaa mdiyrn z` lwlwl md micizry ,mdilr `apzd

e ,zexiar x`yaíäéNòî úà eì÷ìwL CBzî,`edd onfaäìòî ¦¤¦§§¤©£¥¤©£¤
eáéø÷ä eléàk áeúkä íäéìòmdizepaxw z`,äàîeèamd ixde £¥¤©¨§¦¦§¦§§¨

.oevxl miler mpi`y mi`nh zepaxwk
,xfrei oa iqei ly ezecr xe`iaa ax ixaca oecl zxfeg `xnbd

:eilr wlgpy iel ixacaeàôeblirl e`aedy ax ixacl aeyp ± ¨
.eilr wlgpy iel ixacleéðz áøxfrei oa iqei ixaca [dpy-] ©¨¥

àiçaèî úéa é÷Lî'miigahnd ziaay mcde mind - 'okc ©§¥¥¦§§©¨
`le ,opaxcn `l` dpi` miwyn z`nehy itl ,mixedh dxfray
la` .miycwd z` e`nhi `ly ick el` miwyn lr minkg exfb
ixd ,eiab lr jqpzny mikqp oiie gafnd lr axwy zegpn ly ony

.opaxcn d`neh mdl yie ,dxen`d minkg zxifb llka mdéåìå§¥¦
àðz,xfrei oa iqei ixaca [dpy-]àiçaãî éa é÷Lî'miwyn ± 'okc ¨¨©§¥¥¦§§©¨

onye ,mikqp oiie ,gafnd lr wxfpy mc oebk ,gafnd lr miaxwd
.d`neh milawn mpi` ,zegpn ly

:iel zhiy z` zxxan `xnbdéåììgafnd iwyn lry xaeqd §¥¦
xfrei oa iqei cird,mixedh mdyìàeîLk déì àøéáñ éà àçéðä± ¨¦¨¦§¦¨¥¦§¥

l`enyk xaeq `edy xn`p m` wx ibgl mipdkd zaeyz zpaen
øîàclirl(.fh)dxfrd iwyny ,xfrei oa iqei ixac xe`iaaïëc §¨©¨¨

[mixedh-].ïäì Lé ïîöò úàîeè ìáà ,íéøçà úàîeè ànèlîoky ¦§©¥§©£¥¦£¨§©©§¨¥¨¤
df itlïBLàøa eälek éòâðc dì úçkLîzl`ya yxtl epivn ± ©§©©¨§¨§¦§¨¦

lk e` onyd e` oiid e` cifpd e` mgld erbpy ,ytp `nha ibg
mdy obedk mipdkd edeaiyd jk lre ,envr zn `nha lk`n

.mnvr z`neh dxfrd iwynl yi ixdy ,mi`nhdéì øáñ éà àlà¤¨¦¨©¥
iel [xaeq m` la`-]øîàc áøkdxfrd iwynyïëc[mixedh-] §©§¨©¨¨

,Lnî,dywi ,mdl oi` mnvr z`neh s`edì úçkLî éëéäji` ± ©¨¥¦©§©©¨
`l` .mi`nh onyde oiid eidiy epivnàøéáñ ìàeîLk Cçøk ìò©¨§¨¦§¥§¦¨

déì.l`enyk xaeq iely gxkda ± ¥
axk xaeq l`eny s`y dgiken `xnbdlr xfrei oa iqei cirdy ,
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המשך בעמוד קמח

`xew did` cenr fi sc ± ipy wxtmigqt
áø øîàå.onwl Ðùáúùéàéðäëiwync ,onye oii :`nl` .ycewa iriax exdhy Ðzia

.e`nhine ,edpip `igahnopaxc oiwyn z`neh i`ei`e .ediilr xefb `lc zxn` `d Ð

ze`neha inpibg edl wica `w opaxcibg inia oiwynd lr d`neh xfbp xake ,ipdkl

dlecbd zqpk iyp`n didy `iapdi` oky lke .ynn okc xn` `dc ,axl `iyw Ð

`kil `de .axl `iyw ,irzyn `w `ziixe`ca

sqeik `lce ,opaxcn ,xninlxfrei oaÐ

`xw`cd`neh ediilr zi`c rnync ,bilt `l

.opaxc i` `ziixe`c i` Ðàîòè àåä éãéî
áøì àìàaxl `l` dywn dz` melk Ðax Ð

wica opaxca ibg mlerl .i`d dil `iyw `l

,oiwynd lr d`neh zxifb dxfbp xake ,edl

iywiz `l xfrei oa sqeic `ail` axleaxc Ð

ezecra ipz `igahn ia iwyndwyn ;sqei ly

migahnddwyn la` .mine mc Ð`igacnÐ

oiidgafnd dwyn mdy onydeopax exfb Ð

xcqac ,epiide .ediilr d`nehi`dc ze`neh

`nhn dwyne lke` `nhn lke` `ki` `xw

.da `veik dyer d`neh opaxcnc ,dwynéî
åôðë òâðå áéúëuxydy rnync ,mgld l` Ð

etpka rbpy dn .oey`x ied mglc ,mgla rbp

rbpmgll.ipy mgl dil dedc Ðùôð àîèÐ

d`nehd a` `edy ,zn `nh jzrc `wlq `w

.uxykäìà ìëá:epyxity xcqk Ðzn `nh

.'eke cifpa mgle ,mglaàëäãîàìùáúùéà
exn`ie" aizkck ,`nh iriax dil exn`c Ð

"`nhi`l inp `kd Ð.yazyi`dna edi`e

etpka rbpy.iying ony dil dedc ,edl xn`

xn`c ,axl `l` .xedh dil ixn` ikd meyne

`py i`n ,ediipin `ra iriax inp uxy iab

?xedh dil exn`cúî úàîåèá ïä ïéàé÷áÐ

mirceieiyilydyeid `le ,iriax da dyer

iyily oi`y oixeaqe ,uxy z`neha oi`iwa

.iriax da dyerøîà àðéáø`l Ðoi`iwa eid

ycewa iriaxaycewa iyily ,zn iabe .llk

`xwc ytp `nh i`dc ,ediipin `rae`l Ð

.ytp z`neh :xnelk ,ynn zn `l` ,zn `nh

,a` mgle ,zea` ia` znecifpe,ipy oiie ,oey`x

.iyily onye'åâå øîàéå éâç ïòéåditiq Ð

my eaixwi xy`e mdici dyrn lk oke" `xwc

."`ed `nháøì àîìùáxn`c Ðyazyi`

ipdk.`nh mdici dyrnl ixwc epiid Ð
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e`nhn inp ipixg` elit` `igacn dwyniyingc meyn ,yeaiy ied `lc i`d xn`e lirl dizlinl yixtc epiid Ðoii ded i` `d .iying dil ciar `l iriax `edy oiide ,ded
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`xew dida cenr fi sc ± ipy wxtmigqt

ïéàîè íéìëá øîåà ïåòîù (ïáø)z`neh :lirl xn`c ,dinrhl oerny (oax) Ð

,mixg` `nhl dwyn wtq iab `ipzck .mixg` `nhl elit`e ,`ziixe`c oiwyn

oilke`a :xne` oerny (oax)iwyna jkld ,`nh Ðopax evn `l `igahn zia

.edpixedhlïéøåäè ò÷ø÷ámbxzn onwle Ð`ki`ce ,min` dil`ki`c ,ziriax

dlr dewn zxezoihgnl,zexepive

aizkck .d`neh ilawn `l `ziixe`cnc

`xwie)ziriaxe ."xedh didi min dewn" (`i

mirax` aizk ikc ,`ziixe`cn dewn `ied

d`qz`"n ol `wtpc ,iaizkc `ed mc`a Ð

"exya lkla` ,oda dler eteb lky min Ð

eqkziy ick `l` jixv oi` miphw milkl

`lc dl ixinb `xnb ziriaxn xivae .mina

`nlrac oeike .dewn iedinl aiyg

elhac `ed opaxe ,enhin `l `ziixe`cn

zegta milk eliahi `ly dewnc ziriax

xyr :(`,gl) xifpa opixn`ck ,d`q mirax`n

ziriax `ki` `de :opikxte ,od zeiriax

,opax elhac ,`iddc dpin xa :opipyne !dewnc

lk :llkd df :inp `ipze ."oipin dyly" wxta

ea laeh mc`yexfbe .ea oilaeh milke mici Ð

dnk lk ,rwxway oiwynd lr s` d`neh

`igahn iab `kde .d`q mirax`n xiva iedc

.mixedhe ,`ziixe`c` denwe` Ðàúëìä
äì éøéîâ.e`nhin `lc ,ipiqn Ðïðéøîâ éî

äðéî.`ziixe`c e`l oiwyn x`y z`nehc Ð

`ziixe`c `id elit` zxn` `dixinb Ð

ikide ,oixedhc ipdamrh xfril` iax iziin

?`kdn dizlinlïåòîù éáø àäåmeync Ð

xn`w `ziixe`c oiwyn z`neh dil `xiaqc

oi`nh milka `kdoiwyn x`yac meyn Ð

`ziixe`coixedhc `ed rwxwae Ðmeyn Ð

cdkld e`l :`nl` .opaxc oiwyn x`y iab

i`c .`tt axl `iywe ,`ed ipiqn dynl

`id `zkldx`y iabc ,milka il dn Ð

?rwxwa il dn ,`ziixe`c oiwynàéù÷
ïðéñøâike ,`id `zlin e`l `tt axc `d Ð

dxn`xekf did `le ,dizrc` e`l Ð

zeipynl.elldúøîàã àä àôô éáø øîà
oixedh rwxwa oerny iaxl Ðepy `l Ð

.xaegna odilr dewn my `ki`c ,min `l`

íã ìáà,milkl rwxw oia welig ea oi` Ð

iaxle .rwxwa s` `ziixe`c dicic d`nehc

xfrei oa sqeic okc xnzi` ik oernymin` Ð

.opiyxtck ,ziriax iedc ,xnzi` ediicegl

úåøåðéöoieehy Ð.adf mdaåäá úéì ìáà
úéòéáø,dewnl efg `l `ziixe`cnc Ð

xaegna s` oi`nh `ziixe`cneinp ikd Ð

oiwyn z`neh xeriy ol `niiwce .oi`nh

ziriaxaÐla` ,mixg` `nhl ilin ipd

onvrlzexdha opzck ,ody lka oi`nh Ð

`xnba dl opiziine ,(b dpyn iyily wxt)

hgqy zn `nh :(a,bl) "dry lk"coeik ,'ek

.dviaka z`nhp dpey`x dth dzviyøîåà äãåäé éáø øî øîàmixg` `nhl dwyn wtq iab Ði`ce :`nl` .milkl elit`e ,`nh lkl Ðozribp,`ziixe`cn milk `nhn

opinhncn.edcic wtqíäì ùéùíéøåçàêåúåoiie`xy Ð.odixeg`ae okeza oda ynzydlïéôåöøî.xer ly Ðïé÷ùîá åàîèðùoz`nehc Ð`ed opaxe ,milkl `ziixe`c e`l

eab `nhp m`y ,`xikid opax eda icare .d`nehd a` ody dafe af dwyn meyn eda xefbc`lc ,`ziixe`c e`l d`neh jdc ercilc ikid ik ,ekez `nhp `l Ðetxyldnexz dilr

ezecra (`,gl) zexekaa opixn`ck ,miycwe.ywr ia` diwfg lyõøù úîçî ìáà.`ziixe`c oz`nehc Ðäãåäé éáø åá øæç.lirlc `iddn Ðíéãé úîçî ïéàáä ïé÷ùîá àäÐ

e`nhiy odilr exfbe ,mzq mici lr zeipy ze`neh minkg exfbydlgz zeidl oiwyn.`ed opaxc `idde Ðéëä éà`nhp gky` `lc ,'eke "uxy zngn e`nhp la`" ipzc `d Ð

erbpa `l` ekez `nhp eabenvr uxya.oiwyn elit` opirnyil Ðïéìëåàá ìáà.`ziixe`cn oilke` oi`nhn oiwync ,dil `xiaq oerny iaxe iqei iaxk Ðøéàî éáøëxn`c Ð

.opaxcn `l` oilke` elit` `nhin `läøô.oileg ly e` gaf ly Ðäúúùùúàèç éî.dirna ocera dehgye Ðàîè äøùáelit` oi`nhn z`hg inc ,odn d`neh zlawny Ð

xacna) aizkck ,milke mc`" (hi.'ebe "dcpd ina rbepde
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ikdc :xnel yie !xiykn oi` mink jtyp epi`y lirl opixn`ck ,minl ywzi`

mc la` :eyexit.el lqtpy gaf e` ,oinen ilra e` oileg mc oebk ,`nhnc `kid Ð

àìàyiy :wgvi epiax xne` o`kn Ð zexepive oihgn eda liahdl ifgc ziriax iedc

`l` leqt epi` ae`y eleky dewnc wcwcl

opaxcnokc ody `igahn zia oiwync ,lr Ð

`le ,minl mc oia biltncn ,oiae`y od jgxk

liahdl ifgc xn`e .oixaegnl oiae`y oia biltn

`ztqeza `ipz ,cere .zexepive oihgn eda

owix egipdy dewn :(ipy wxt) ze`eewn zkqnc

`ln e`vneopaxc `witqc meyn epiide ,xyk Ð

,melk ea did `ly rnyn inp owixe .`lewl

zxeza `ipzc `de .xqg egipdy xn`w `lcn

szka `ln elit` leki "xeae oirn j`" mipdkÐ

miny icia oirn dn ."oirn" xnel cenlzs` Ð

`nlra `zknq`c xnel jixv .miny icia dewn

xyk ae`y elekc oeik :xn`z m`e .`ed

yie ?llk dai`ya opax exfb i`n` ,`ziixe`cn

ileah`l iz` `nlic eh` dai`y exfbc :xnel

leahl xeq` i`ce ilkd jezac `pna

elha inp ikc :wgvi epiax xne`e .`ziixe`cn

`l oirnc `edy lk mewn lkn dewnc ziriax

lka xdhn oirnc mipdk zxeza opzcn ,elha

dewnc `de d`q mirax`a dewnde `edy

ziriax elhiac xzal epiid d`q mirax`a

dywd .`edy lka xdhn oirnc ipzw ikd elit`e

wxta xn`c :dnly epiax axd mya wgvi epiax

ewlgy dewn iab (`,ak dbibg) "ycewa xneg"

`rx` `dc ,cepd zxtetyk opirac rcz lqa

mewna d`q mirax` opirae ,`lglgn ileglg

`l` jiiy `l `lglgn ileglg `rx`e ,cg`

mzde .cg` mewna d`q mirax` opirae ,oirna

ok `l m`c ,zegta dler eteb lky xaca ixiin

.opiqxb ikd ?jixv di`x dn Ðàîèðekez

qxb oke Ð ekez `nhp `l eab `nhp eab `nhp

ok epic inp shy ilk lkc ab lr s`e .i"yxlkn Ð

meyn oitevxne oiwye zezqke mixk hwp mewn

iax :`tiq ipzwc .`weec ipda bilt xi`n iaxc

mixeg` el yi ze`xaez el yiy lk xne` xi`n

eyexit ze`xaez .'eke ze`xaez el oi`ye ,jeze

miqpkn oirk ,aiaq oditl dty zexitzf`c Ð

oic el yie ,xg` cva ynzydl oze` oiktdn oi`

`nhp `l eab `nhp m`y oiprl jeze mixeg`

shy ilk x`y enk ,ekez.
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ïé÷Lî úàîeè øîàc ïàîì eléôà :àtt éaø øîà£©©¦©¨£¦§©§¨©§©©§¦

àúééøBàc¯.dì éøéîb àúëìä àiçaèî úéa é÷Lî §©§¨©§¥¥¦§©©¨¦§§¨§¦¦¨
àlàå :àtt áøì ïúð áøc déøa àðeä áø déì øîà£©¥©¨§¥§©¨©§©©¨§¤¨
,øwéò ìk ïé÷Lnì äàîeè ïéà :øæòéìà éaø øîàc àä̈§¨©©¦¡¦¤¤¥§¨©©§¦¨¦¨
ìò äãéøö Léà øæòBé ïa óñBé ãéòä éøäL ,òãz¥©¤£¥¥¦¥¤¤¤¦§¥¨©

dì éøéîb àúëìä éàå .ïëc àiçaèî úéa é÷Lî¯ ©§¥¥¦§©©¨¨¨§¦¦§§¨§¦¦¨
àäå :éLà áøì àðéáø déì øîà ?dpéî ïðéøîb éî¦¨§¦©¦¨£©¥¨¦¨§©©¦§¨
,àéðúc ,àúééøBàc ïé÷Lî úàîeè øîàc ,ïBòîL éaø©¦¦§§¨©§©©§¦§©§¨§©§¨

íéìkì :íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø¯,ïéøBäè ©¦¥§©¦¦§§¦©¥¦§¦
ïéìëBàì¯íéìka :ïBòîL ïaø øîà÷ àëäå .ïéàîè ¨¨¦§¥¦§¨¨¨¨©©¨¦§©¥¦

¯ò÷øwa ,ïéàîè¯àéä àúëìä éàå .ïéøBäè¯äî §¥¦©©§©§¦§¦¦§§¨¦©
:àtt áø øîà .àéL÷ ?ò÷øwa él äî íéìka él¦©¥¦©¦©©§©©§¨¨©©©¨

ïéøBäè ò÷øwa zøîàc àä¯,íéî àlà eðL àì ¨§¨§©§©©§©§¦Ÿ¨¤¨©¦
,úéòéáø éåäc àlà ïøîà àì ,éîð íéîe .àì íc ìáà£¨¨Ÿ©¦©¦¨£©©¤¨§¨¥§¦¦
éåä àì ìáà ,úBøBpéöå ïéèçî déa ìéaèäì éæçc©£¦§©§¦¥§¨¦§¦£¨¨¨¥

úéòéáø¯.ïéàîèìkì :øîBà äãeäé éaø" :øî øîà §¦¦§¥¦¨©¨©¦§¨¥©Ÿ
ïé÷Lî úàîeè äãeäé éaø øáñc àøîéîì ."àîè̈¥§¥§¨§¨©©¦§¨§©©§¦
íéìkä ìk :ïðúäå ?àúééøBàc íéìk úàîeè ànèì§©¥§©¥¦§©§¨§¨§©¨©¥¦
ïéwOäå úBúñkäå íéøkä ïBâk ,CBúå íéøBçà ïäì LiL¤¥¨¤£©¦¨§©¨¦§©§¨§©©¦

BëBz àîèð ,ïéôeöønäå¯Bab àîèð ,Bab àîèð¯àì §©©§¦¦§¨¦§¨©¦§¨©Ÿ
íéøeîà íéøác äna :äãeäé éaø øîà .BëBz àîèð¯ ¦§¨¨©©¦§¨©¤§¨¦£¦
õøL úîçî eàîèð ìáà ,ïé÷Lî úîçî eàîèpL¯ ¤¦§§¥£©©§¦£¨¦§§¥£©¤¤

éàå .BëBz àîèð Bab àîèð ,Bab àîèð BëBz àîèð¦§¨¦§¨©¦§¨©¦§¨§¦
,àúééøBàc íéìk ànèì ïé÷Lî úàîeè Cúòc à÷ìñ̈§¨©£¨§©©§¦§©¥¥¦§©§¨
úîçî àîèð él äî ,ïé÷Lî úîçî àîèð él äî©¦¦§¨¥£©©§¦©¦¦§¨¥£©
éaø Ba øæç :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ?õøL¤¤¨©©§¨¨©§¥¨©©¦

àä .øãä àì íìBòì :øîà àðéáø .äãeäé¯ïé÷Lîa §¨¨¦¨¨©§¨¨£©¨§©§¦
àä ,íéãé úîçî ïéàaä¯úîçî ïéàaä ïé÷Lîa ©¨¦¥£©¨©¦¨§©§¦©¨¦¥£©

eàîèpL íéøeîà íéøác äna" éðúcà ,éëä éà .õøL¤¤¦¨¦©§¨¥©¤§¨¦£¦¤¦§§
íéøác äna :dãéãa éðúéìå âBìôéì ,"ïé÷Lî úîçî¥£©©§¦¦§§¦§¥§¦¨©¤§¨¦

íéøeîà¯ïé÷Lîa ìáà ,íéãé úîçî ïéàaä ïé÷Lîa £¦§©§¦©¨¦¥£©¨©¦£¨§©§¦
õøL úîçî ïéàaä¯àzøåeçî àlà !BëBz àîèð Bab àîèð ,Bab àîèð BëBz àîèð ©¨¦¥£©¤¤¦§¨¦§¨©¦§¨©¦§¨¤¨§©©§¨

ïéìëBàa ìáà ,déa øãäc àeä íéìkî :eäì àéòaéà .äãeäé éaø Ba øæç :àøwéòî ïéðLãk¦§¨¦¥¦¨¨¨©©¦§¨¦©§¨§¦¥¦©£©¥£¨§¨¦
áø øîà ?øéàî éaøk ,déa øãä éøîâì :àîìéc Bà .déì àøéáñ ïBòîL éaøå éñBé éaøk§©¦¥§©¦¦§§¦¨¥¦§¨§©§¥£©¥§©¦¥¦¨©©

úàhç éî äúúML äøt ,òîL àz :÷çöé øa ïîçð¯:øîBà äãeäé éaø ,àîè døNa ©§¨©¦§¨¨§©¨¨¤¨§¨¥©¨§¨¨¨¥©¦§¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc migqt(oey`x meil)

,øîBà ïBòîL [éaø] (ïáø)mi`vnp miigahnd zia iwynykajez ©¦¦§¥§
íéìkmd ixd,ïéàîègk oi`e ,dxezd on `id miwyn z`neh oky ¥¦§¥¦

mdyk la` .el` miwyn xdhl minkg ciaò÷øwamd ixd ©©§©
,ïéøBäèdxezd on d`neh mdl oi` rwxwl mixaegn miwyn oky §¦

`ly ick ,dxfra d`neh minkg mdilr exfb `le ,opaxcn `l`
zia iwyny `nw `pz ixacn x`ean ixd .miycwd z` e`nhi
iwyn lry xaeqd iel ixack `le ,ax ixack mixedh `igahn

.mixedh mdy xfrei oa iqei cird `igacn zia
`igahn zia iwyn ly mzxdh zaiqy `xnbd dhwp dzr cr
el` miwyn lre ,opaxcn `l` dpi` miwyn z`nehy meyn `id
xg` mrh x`an `tt ax j` .miycw cqtd meyn minkg exfb `l

:`igahn zia iwyn zxdhløîàc ïàîì eléôà ,àtt áø øîà̈©©¨¨£¦§©§¨©
,àúééøBàc ïé÷Lî úàîeèmewn lknàiçaèî úéa é÷Lîdxfray §©©§¦§©§¨©§¥¥¦§§©¨

c meyn ,mixedhdì éøéîb àúëìäipiqn dynl dklda epcnly ± ¦§§¨§¦¦¨
.mixedh mdy

:`tt ax ixac lr dywn `xnbdïúð áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©¨¨
àlàå ,àtt áøìyxtz ji` [ok m`-]àä[dn z`-]éaø øîàc §©¨¨§¤¨¨§¨©©¦

øæòìàlirl d`aedy `ziixaa(.fh)dxezd ony ,äàîeè ïéà ¤§¨¨¥§¨
,øwéò ìk ïé÷Lîì,xn`e eixacl di`x xfrl` iax `iadeòãz §©§¦¨¦¨¥©

,`ed jkyé÷Lî ìò äãéøö Léà øæòBé ïa [éñBé] (éñåé) ãéòä éøäL¤£¥¥¦¥¤¤¤¦§¥¨©©§¥
àiçaèî úéamdyïëcon miwyn z`neh dzid eli`e ,[mixedh-] ¥¦§§©¨¨¨

.el` miwyn xdhl minkg cia gk did `l dxezdéàå[m`e-] §¦
c jixackdì éøéîb àúëìämdy epcnl ipiqn dynl dkldny ± ¦§§¨§¦¦¨

,mixedhdpéî ïðéøîb éîx`y z`nehy mdn cenll xyt` ike ± ¦¨§¦©¦¨
dxezd on `id m` elit`y zxn` ixd ,opaxcn `l` dpi` miwyn
giked ji`e ,mixedh mdy el` miwyna dkld dxn`p mewn lkn

.eixack xfrl` iax myn
:`tt ax lr ztqep `iyew d`ian `xnbdáøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©

ïBòîL éaø àäå ,éMà`edøîàcyïé÷Lî úàîeè`id.àúééøBàc ©¦§¨©¦¦§§¨©§©©§¦§©§¨
àéðúc,`ziixaa epipy oky -,íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaøxy`k §©§¨©¦¥§©¦¦§§¦

`ed wtqd m` ,`l e` mixg` e`nih m`d miwyna wtq clep
ìoipr,íéìkerbp m` wtqe ,milk oia mi`nh miwyn ektypy oebk §¥¦

milkd ,`l e` mda,ïéøBäèwx milk mi`nhn miwyny meyn §¦
mle`e .wtqa `le i`cea `l` ef d`neh minkg exfb `le ,opaxcn

`ed wtqd m`ìoipr,ïéìëBàoia mi`nh miwyn ektypy oebk §¨¦
zexkkd ,`l e` mda erbp m` wtqe ,mgl zexkk,ïéàîèmeyn §¥¦

`ziixe`c d`neh wtqe ,dxezd on milke` mi`nhn miwyny
.`nh cigid zeyxaeok meynøîà÷ àëä[o`k xn`-][éaø] (ïáø) ¨¨¨¨©©¦

ïBòîLmi`vnpy `igahn zia iwyny ,lirl d`aedy ezhiyl ¦§
ajezíéìkmdïéàîècia gk oi`e dxezd on mz`nehy meyn §¥¦§¥¦

mi`vnp mdyk wxe ,mxdhl minkgò÷øwamd ixd,ïéøBäèmeyn ©©§©§¦
iwynae ,opaxcn `l` mi`nh mpi` rwxway miwyn x`y mby

.ef d`neh minkg exfb `l `igahn ziaéàåax ixack [m`e-] §¦
mewn lkn dxezd on `id miwyn z`neh m` elit`y ,`tt

àúëìäipiqn dynlàéä,mixedh `igahn zia iwynyél äî ¦§§¨¦©¦
mdykíéìkaeél äîmdyk,ò÷øwamxdhl yi ote` lka `ld ©¥¦©¦©©§©

miwyn x`yay ote`a elit`e ,mda dxn`py dkldd meyn
:`xnbd dwiqn .dxezd on `id d`nehdàéL÷lr dyw ok` - ©§¨

z` xn`yke ,odiptn eixac migcpe el` zeziixan `tt ax ixac
oze` xkf `l eixac.

zia iwyny ,`ziixaa oerny iax ixac z` x`al zxfeg `xnbd
:mixedh rwxway `igahnúøîàc àä ,àtt áø øîàxn`y dn ± ¨©©¨¨¨§¨§©

`igahn zia iwyny oerny iaxò÷øwamdeðL àì ,ïéøBäèok ©©§©§¦Ÿ¨
àlàa,íéîdewn zxez mdl yi rwxwl mixaegnd min oky ¤¨©¦

xn`p oky ,d`neh lawn epi`y(el `i `xwie)dewn xFaE oirn K`' ,©©§¨¦§¥
ok m` `l` mc` zliahl xyk dewn oi`y s`e .'xFdh didi min©¦¦§¤¨
zliah oiprl dewn aygidl ick mewn lkn ,d`q mirax` ea yi
ekixvd minkgy `l` .dxezd on df xeriya jxev oi` milk
ea oi`y dewn jkitl ,milk zliah oiprl s` d`q mirax` xeriy

d`neh lawn `ed ixde ,opaxcn dewn oic epnn lha ,df xeriyk
zxez mdn lhal minkg exfb `l dxfray mina j` .mdixacn
milawn mpi`y dxezd on mpick mze` exi`yd `l` ,dewn

.miycw e`nhi `ly ick ,d`nehìáàaícrwxw iab lr `vnpy £¨¨
dxfrdàìlawn `ede ,dewn zxez el oi` oky ,oerny iax xdih Ÿ

.dxezd on d`neh
:`tt ax xn` ceråa s`ïøîà àì énð íéîmd dxfrd rwxway §©¦©¦Ÿ£¨¨

,mixedhàlàwxéåäcly xeriy mda [yiyk-]úéòéáø,beld ¤¨§¨¥§¦¦
meyncdf xeriyéæç`ed [ie`x-]déa ìéaèäìmiphw milk [ea-] §£¦§©§¦¥

kúBøBpéöå ïéèçî,dxezd on dewn zxez ea yie ,adf mda mieehy §¨¦§¦
`ly dxez oic lr dxfrd rwxway mind z` minkg ecinrde

.d`neh elawiìáàm`éåä àìxeriy mina [did-],úéòéáøon s` £¨Ÿ¨¥§¦¦
,llk dewn zxez mdl oi`e milk zliahl miie`x mpi` dxezd

md dxfrd rwxwa s` ok lre.ïéàîè§¥¦
lirl d`aedy dcedi iax zhiya oecl zxfeg `xnbd(.fh)oica

:mixg` `nhl miwyn z`nehøî øîà,`ziixaa lirl `aed ± ¨©©
,øîBà äãeäé éaøxg` xaca erbp mi`nh miwyn m`d wtq yiyk ©¦§¨¥

,ede`niheìkì`ed oipr,àîèoiae ,milke`a erbp wtq m` oiae §Ÿ¨¥
,eixacn gkene .mi`nh milkde milke`d ,milka erbp wtq m`
,dxezd on eze` mi`nhn md ixd ilka miwynd erbp i`ce m`y
zeyxa `ziixe`c d`neh wtq oky ,ilkd `nhp wtqa s` ok lre

`nh cigid:`xnbd dywn .àøîéîìxnel xyt` ike ±éaø øáñc §¥§¨§¨©©¦
äãeäéyíéìk úàîeè ànèì ïé÷Lî úàîeèn `id,àúééøBàc §¨§©©§¦§©¥§©¥¦§©§¨

[àéðúäå] (ïðúäå),`ziixaa epipy ixde ±ïäì LiL íéìkä ìk §¨©§¨¨©¥¦¤¥¨¤
CBúå íéøBçàmciva mbe iniptd mciva mb yeniyl miie`x mdy ± £©¦¨

,ipevigdïéôBöønäå ïéwOäå úBúñkäå íéøkä ïBâk[xer iwy-] §©¨¦§©§¨§©©¦§©©§¦
,mdiciv ipyn mda ynzydle mktedl xyt`yàîèðaBëBz± ¦§¨

,el` milkn cg` ly iniptd eciva d`neh drbp m`àîèðs` ¦§¨
Bab àîèð .Bab,ipevigd eciva d`neh drbp m` la` ±àîèð àì ©¦§¨©Ÿ¦§¨

íéøeîà íéøác äna ,äãeäé éaø øîà .BëBzmilkd jez `nhp `ly ¨©©¦§¨©¤§¨¦£¦
k wx ,maba d`neh drbpykïé÷Lî úîçî eàîèpLmipey`x mdy ¤¦§§¥£©©§¦

dxezd on oky ,opaxcn wx `id el` milk z`neh oky .d`nehl
iwde ,d`nehd a`n `l` `nhp ilkd oi`ef d`neha minkg el

mdy xkip didiy ick ,xen`d ote`a mkez `nhi `ly oiprl
jxck ,mda erbpy dnexze miycw etxyi `le ,opaxcn wx mi`nh

.dxezd on mi`nhd dnexze miycw mitxeyyìáàm`eàîèð £¨¦§§
õøL úîçîm` oia ,dxezd on milk `nhne d`nehd a` `edy ¥£©¤¤

,Bab àîèð BëBz àîèðm` oiae.BëBz àîèð Bab àîèð ¦§¨¦§¨©¦§¨©¦§¨
:dziiyew z` `xnbd dwiqnCzòc à÷ìñ éàåjzrca dlri m`e ± §¦¨§¨©§¨
dcedi iax zrcly xnelíéìk ànèì ïé÷Lî úàîeè`id §©©§¦§©¥¥¦

nél äî ,àúééøBàcm`àîèðeab,ïé÷Lî úîçîeél äîm`àîèð §©§¨©¦¦§¨¥£©©§¦©¦¦§¨
,õøL úîçîok m`e ,dxezd on ilkd `nh mipte`d ipya `ld ¥£©¤¤

:`xnbd zvxzn .ekez s` `nhi eab `nhpykøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
äãeäé éaø Ba øæç ,ìàeîLmilky dpey`xd `ziixaa xn`y dnn §¥¨©©¦§¨

d`neh wtq oick mi`nh md ixd ,miwyn ici lr e`nhp m` wtqy
oiwyn oi`y meyn ,mixedh mdy zexedl aye ,`ziixe`c
minkg exfb `le ,cala opaxcn `l` dxezd on milk mi`nhn

.wtq lr `le d`neh i`ce lr `l`
:sqep uexiz d`ian `xnbdøãä àì íìBòì ,øîà àðéáøxfg `l - ©¦¨¨©§¨Ÿ£©

e .dxezd on milk mi`nhn miwyny eixacn dcedi iax eaàä̈
`l miwyna ilkd ab `nhp m`y dipyd `ziixaa xn`y [dne-]

mab `nhpy ote`a wx `ed ,ekez `nhpíéãé úîçî ïéàaä ïé÷Lîa§©§¦©¨¦¥£©¨©¦
,mici mda erbpy ici lr e`nhp miwyndy ±mnvr miwyndy

z` lhp `ly mc` lr minkg exfby .opaxcn `l` mi`nh mpi`
.d`neh meya erbp `lyk elit` ,d`nehl zeipy eici eidiy eici
d`nehl mipey`x miwynd miyrp ,miwyna micid erbp m`e

dxt zkqna epipy oky .opaxcn(f"n g"t)z` lqetd xac lky ,
z` `nhiy minkg exfb ,zelehp opi`y mici df llkae ,dnexzd
oi`y xg`ne .[d`nehl mipey`x-] dligz mze` dyrie miwynd
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קכג
`xew dida cenr fi sc ± ipy wxtmigqt

ïéàîè íéìëá øîåà ïåòîù (ïáø)z`neh :lirl xn`c ,dinrhl oerny (oax) Ð

,mixg` `nhl dwyn wtq iab `ipzck .mixg` `nhl elit`e ,`ziixe`c oiwyn

oilke`a :xne` oerny (oax)iwyna jkld ,`nh Ðopax evn `l `igahn zia

.edpixedhlïéøåäè ò÷ø÷ámbxzn onwle Ð`ki`ce ,min` dil`ki`c ,ziriax

dlr dewn zxezoihgnl,zexepive

aizkck .d`neh ilawn `l `ziixe`cnc

`xwie)ziriaxe ."xedh didi min dewn" (`i

mirax` aizk ikc ,`ziixe`cn dewn `ied

d`qz`"n ol `wtpc ,iaizkc `ed mc`a Ð

"exya lkla` ,oda dler eteb lky min Ð

eqkziy ick `l` jixv oi` miphw milkl

`lc dl ixinb `xnb ziriaxn xivae .mina

`nlrac oeike .dewn iedinl aiyg

elhac `ed opaxe ,enhin `l `ziixe`cn

zegta milk eliahi `ly dewnc ziriax

xyr :(`,gl) xifpa opixn`ck ,d`q mirax`n

ziriax `ki` `de :opikxte ,od zeiriax

,opax elhac ,`iddc dpin xa :opipyne !dewnc

lk :llkd df :inp `ipze ."oipin dyly" wxta

ea laeh mc`yexfbe .ea oilaeh milke mici Ð

dnk lk ,rwxway oiwynd lr s` d`neh

`igahn iab `kde .d`q mirax`n xiva iedc

.mixedhe ,`ziixe`c` denwe` Ðàúëìä
äì éøéîâ.e`nhin `lc ,ipiqn Ðïðéøîâ éî

äðéî.`ziixe`c e`l oiwyn x`y z`nehc Ð

`ziixe`c `id elit` zxn` `dixinb Ð

ikide ,oixedhc ipdamrh xfril` iax iziin

?`kdn dizlinlïåòîù éáø àäåmeync Ð

xn`w `ziixe`c oiwyn z`neh dil `xiaqc

oi`nh milka `kdoiwyn x`yac meyn Ð

`ziixe`coixedhc `ed rwxwae Ðmeyn Ð

cdkld e`l :`nl` .opaxc oiwyn x`y iab

i`c .`tt axl `iywe ,`ed ipiqn dynl

`id `zkldx`y iabc ,milka il dn Ð

?rwxwa il dn ,`ziixe`c oiwynàéù÷
ïðéñøâike ,`id `zlin e`l `tt axc `d Ð

dxn`xekf did `le ,dizrc` e`l Ð

zeipynl.elldúøîàã àä àôô éáø øîà
oixedh rwxwa oerny iaxl Ðepy `l Ð

.xaegna odilr dewn my `ki`c ,min `l`

íã ìáà,milkl rwxw oia welig ea oi` Ð

iaxle .rwxwa s` `ziixe`c dicic d`nehc

xfrei oa sqeic okc xnzi` ik oernymin` Ð

.opiyxtck ,ziriax iedc ,xnzi` ediicegl

úåøåðéöoieehy Ð.adf mdaåäá úéì ìáà
úéòéáø,dewnl efg `l `ziixe`cnc Ð

xaegna s` oi`nh `ziixe`cneinp ikd Ð

oiwyn z`neh xeriy ol `niiwce .oi`nh

ziriaxaÐla` ,mixg` `nhl ilin ipd

onvrlzexdha opzck ,ody lka oi`nh Ð

`xnba dl opiziine ,(b dpyn iyily wxt)

hgqy zn `nh :(a,bl) "dry lk"coeik ,'ek

.dviaka z`nhp dpey`x dth dzviyøîåà äãåäé éáø øî øîàmixg` `nhl dwyn wtq iab Ði`ce :`nl` .milkl elit`e ,`nh lkl Ðozribp,`ziixe`cn milk `nhn

opinhncn.edcic wtqíäì ùéùíéøåçàêåúåoiie`xy Ð.odixeg`ae okeza oda ynzydlïéôåöøî.xer ly Ðïé÷ùîá åàîèðùoz`nehc Ð`ed opaxe ,milkl `ziixe`c e`l

eab `nhp m`y ,`xikid opax eda icare .d`nehd a` ody dafe af dwyn meyn eda xefbc`lc ,`ziixe`c e`l d`neh jdc ercilc ikid ik ,ekez `nhp `l Ðetxyldnexz dilr

ezecra (`,gl) zexekaa opixn`ck ,miycwe.ywr ia` diwfg lyõøù úîçî ìáà.`ziixe`c oz`nehc Ðäãåäé éáø åá øæç.lirlc `iddn Ðíéãé úîçî ïéàáä ïé÷ùîá àäÐ

e`nhiy odilr exfbe ,mzq mici lr zeipy ze`neh minkg exfbydlgz zeidl oiwyn.`ed opaxc `idde Ðéëä éà`nhp gky` `lc ,'eke "uxy zngn e`nhp la`" ipzc `d Ð

erbpa `l` ekez `nhp eabenvr uxya.oiwyn elit` opirnyil Ðïéìëåàá ìáà.`ziixe`cn oilke` oi`nhn oiwync ,dil `xiaq oerny iaxe iqei iaxk Ðøéàî éáøëxn`c Ð

.opaxcn `l` oilke` elit` `nhin `läøô.oileg ly e` gaf ly Ðäúúùùúàèç éî.dirna ocera dehgye Ðàîè äøùáelit` oi`nhn z`hg inc ,odn d`neh zlawny Ð

xacna) aizkck ,milke mc`" (hi.'ebe "dcpd ina rbepde
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ìáà`l miycw mcc ,milka elit` ith xdhl yi mca ,daxc` :xn`z m`e Ð `l mc

ikdc :xnel yie !xiykn oi` mink jtyp epi`y lirl opixn`ck ,minl ywzi`

mc la` :eyexit.el lqtpy gaf e` ,oinen ilra e` oileg mc oebk ,`nhnc `kid Ð

àìàyiy :wgvi epiax xne` o`kn Ð zexepive oihgn eda liahdl ifgc ziriax iedc

`l` leqt epi` ae`y eleky dewnc wcwcl

opaxcnokc ody `igahn zia oiwync ,lr Ð

`le ,minl mc oia biltncn ,oiae`y od jgxk

liahdl ifgc xn`e .oixaegnl oiae`y oia biltn

`ztqeza `ipz ,cere .zexepive oihgn eda

owix egipdy dewn :(ipy wxt) ze`eewn zkqnc

`ln e`vneopaxc `witqc meyn epiide ,xyk Ð

,melk ea did `ly rnyn inp owixe .`lewl

zxeza `ipzc `de .xqg egipdy xn`w `lcn

szka `ln elit` leki "xeae oirn j`" mipdkÐ

miny icia oirn dn ."oirn" xnel cenlzs` Ð

`nlra `zknq`c xnel jixv .miny icia dewn

xyk ae`y elekc oeik :xn`z m`e .`ed

yie ?llk dai`ya opax exfb i`n` ,`ziixe`cn

ileah`l iz` `nlic eh` dai`y exfbc :xnel

leahl xeq` i`ce ilkd jezac `pna

elha inp ikc :wgvi epiax xne`e .`ziixe`cn

`l oirnc `edy lk mewn lkn dewnc ziriax

lka xdhn oirnc mipdk zxeza opzcn ,elha

dewnc `de d`q mirax`a dewnde `edy

ziriax elhiac xzal epiid d`q mirax`a

dywd .`edy lka xdhn oirnc ipzw ikd elit`e

wxta xn`c :dnly epiax axd mya wgvi epiax

ewlgy dewn iab (`,ak dbibg) "ycewa xneg"

`rx` `dc ,cepd zxtetyk opirac rcz lqa

mewna d`q mirax` opirae ,`lglgn ileglg

`l` jiiy `l `lglgn ileglg `rx`e ,cg`

mzde .cg` mewna d`q mirax` opirae ,oirna

ok `l m`c ,zegta dler eteb lky xaca ixiin

.opiqxb ikd ?jixv di`x dn Ðàîèðekez

qxb oke Ð ekez `nhp `l eab `nhp eab `nhp

ok epic inp shy ilk lkc ab lr s`e .i"yxlkn Ð

meyn oitevxne oiwye zezqke mixk hwp mewn

iax :`tiq ipzwc .`weec ipda bilt xi`n iaxc

mixeg` el yi ze`xaez el yiy lk xne` xi`n

eyexit ze`xaez .'eke ze`xaez el oi`ye ,jeze

miqpkn oirk ,aiaq oditl dty zexitzf`c Ð

oic el yie ,xg` cva ynzydl oze` oiktdn oi`

`nhp `l eab `nhp m`y oiprl jeze mixeg`

shy ilk x`y enk ,ekez.
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íéìka :øîBà ïBòîL ïaø¯ò÷øwa ,ïéàîè¯.ïéøBäè ©¨¦§¥©¥¦§¥¦©©§©§¦
ïé÷Lî úàîeè øîàc ïàîì eléôà :àtt éaø øîà£©©¦©¨£¦§©§¨©§©©§¦

àúééøBàc¯.dì éøéîb àúëìä àiçaèî úéa é÷Lî §©§¨©§¥¥¦§©©¨¦§§¨§¦¦¨
àlàå :àtt áøì ïúð áøc déøa àðeä áø déì øîà£©¥©¨§¥§©¨©§©©¨§¤¨
,øwéò ìk ïé÷Lnì äàîeè ïéà :øæòéìà éaø øîàc àä̈§¨©©¦¡¦¤¤¥§¨©©§¦¨¦¨
ìò äãéøö Léà øæòBé ïa óñBé ãéòä éøäL ,òãz¥©¤£¥¥¦¥¤¤¤¦§¥¨©

dì éøéîb àúëìä éàå .ïëc àiçaèî úéa é÷Lî¯ ©§¥¥¦§©©¨¨¨§¦¦§§¨§¦¦¨
àäå :éLà áøì àðéáø déì øîà ?dpéî ïðéøîb éî¦¨§¦©¦¨£©¥¨¦¨§©©¦§¨
,àéðúc ,àúééøBàc ïé÷Lî úàîeè øîàc ,ïBòîL éaø©¦¦§§¨©§©©§¦§©§¨§©§¨

íéìkì :íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø¯,ïéøBäè ©¦¥§©¦¦§§¦©¥¦§¦
ïéìëBàì¯íéìka :ïBòîL ïaø øîà÷ àëäå .ïéàîè ¨¨¦§¥¦§¨¨¨¨©©¨¦§©¥¦

¯ò÷øwa ,ïéàîè¯àéä àúëìä éàå .ïéøBäè¯äî §¥¦©©§©§¦§¦¦§§¨¦©
:àtt áø øîà .àéL÷ ?ò÷øwa él äî íéìka él¦©¥¦©¦©©§©©§¨¨©©©¨

ïéøBäè ò÷øwa zøîàc àä¯,íéî àlà eðL àì ¨§¨§©§©©§©§¦Ÿ¨¤¨©¦
,úéòéáø éåäc àlà ïøîà àì ,éîð íéîe .àì íc ìáà£¨¨Ÿ©¦©¦¨£©©¤¨§¨¥§¦¦
éåä àì ìáà ,úBøBpéöå ïéèçî déa ìéaèäì éæçc©£¦§©§¦¥§¨¦§¦£¨¨¨¥

úéòéáø¯.ïéàîèìkì :øîBà äãeäé éaø" :øî øîà §¦¦§¥¦¨©¨©¦§¨¥©Ÿ
ïé÷Lî úàîeè äãeäé éaø øáñc àøîéîì ."àîè̈¥§¥§¨§¨©©¦§¨§©©§¦
íéìkä ìk :ïðúäå ?àúééøBàc íéìk úàîeè ànèì§©¥§©¥¦§©§¨§¨§©¨©¥¦
ïéwOäå úBúñkäå íéøkä ïBâk ,CBúå íéøBçà ïäì LiL¤¥¨¤£©¦¨§©¨¦§©§¨§©©¦

BëBz àîèð ,ïéôeöønäå¯Bab àîèð ,Bab àîèð¯àì §©©§¦¦§¨¦§¨©¦§¨©Ÿ
íéøeîà íéøác äna :äãeäé éaø øîà .BëBz àîèð¯ ¦§¨¨©©¦§¨©¤§¨¦£¦
õøL úîçî eàîèð ìáà ,ïé÷Lî úîçî eàîèpL¯ ¤¦§§¥£©©§¦£¨¦§§¥£©¤¤

éàå .BëBz àîèð Bab àîèð ,Bab àîèð BëBz àîèð¦§¨¦§¨©¦§¨©¦§¨§¦
,àúééøBàc íéìk ànèì ïé÷Lî úàîeè Cúòc à÷ìñ̈§¨©£¨§©©§¦§©¥¥¦§©§¨
úîçî àîèð él äî ,ïé÷Lî úîçî àîèð él äî©¦¦§¨¥£©©§¦©¦¦§¨¥£©
éaø Ba øæç :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ?õøL¤¤¨©©§¨¨©§¥¨©©¦

àä .øãä àì íìBòì :øîà àðéáø .äãeäé¯ïé÷Lîa §¨¨¦¨¨©§¨¨£©¨§©§¦
àä ,íéãé úîçî ïéàaä¯úîçî ïéàaä ïé÷Lîa ©¨¦¥£©¨©¦¨§©§¦©¨¦¥£©

eàîèpL íéøeîà íéøác äna" éðúcà ,éëä éà .õøL¤¤¦¨¦©§¨¥©¤§¨¦£¦¤¦§§
íéøác äna :dãéãa éðúéìå âBìôéì ,"ïé÷Lî úîçî¥£©©§¦¦§§¦§¥§¦¨©¤§¨¦

íéøeîà¯ïé÷Lîa ìáà ,íéãé úîçî ïéàaä ïé÷Lîa £¦§©§¦©¨¦¥£©¨©¦£¨§©§¦
õøL úîçî ïéàaä¯àzøåeçî àlà !BëBz àîèð Bab àîèð ,Bab àîèð BëBz àîèð ©¨¦¥£©¤¤¦§¨¦§¨©¦§¨©¦§¨¤¨§©©§¨

ïéìëBàa ìáà ,déa øãäc àeä íéìkî :eäì àéòaéà .äãeäé éaø Ba øæç :àøwéòî ïéðLãk¦§¨¦¥¦¨¨¨©©¦§¨¦©§¨§¦¥¦©£©¥£¨§¨¦
áø øîà ?øéàî éaøk ,déa øãä éøîâì :àîìéc Bà .déì àøéáñ ïBòîL éaøå éñBé éaøk§©¦¥§©¦¦§§¦¨¥¦§¨§©§¥£©¥§©¦¥¦¨©©

úàhç éî äúúML äøt ,òîL àz :÷çöé øa ïîçð¯:øîBà äãeäé éaø ,àîè døNa ©§¨©¦§¨¨§©¨¨¤¨§¨¥©¨§¨¨¨¥©¦§¨¥
åìèá

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc migqt(oey`x meil)

,øîBà ïBòîL [éaø] (ïáø)mi`vnp miigahnd zia iwynykajez ©¦¦§¥§
íéìkmd ixd,ïéàîègk oi`e ,dxezd on `id miwyn z`neh oky ¥¦§¥¦

mdyk la` .el` miwyn xdhl minkg ciaò÷øwamd ixd ©©§©
,ïéøBäèdxezd on d`neh mdl oi` rwxwl mixaegn miwyn oky §¦

`ly ick ,dxfra d`neh minkg mdilr exfb `le ,opaxcn `l`
zia iwyny `nw `pz ixacn x`ean ixd .miycwd z` e`nhi
iwyn lry xaeqd iel ixack `le ,ax ixack mixedh `igahn

.mixedh mdy xfrei oa iqei cird `igacn zia
`igahn zia iwyn ly mzxdh zaiqy `xnbd dhwp dzr cr
el` miwyn lre ,opaxcn `l` dpi` miwyn z`nehy meyn `id
xg` mrh x`an `tt ax j` .miycw cqtd meyn minkg exfb `l

:`igahn zia iwyn zxdhløîàc ïàîì eléôà ,àtt áø øîà̈©©¨¨£¦§©§¨©
,àúééøBàc ïé÷Lî úàîeèmewn lknàiçaèî úéa é÷Lîdxfray §©©§¦§©§¨©§¥¥¦§§©¨

c meyn ,mixedhdì éøéîb àúëìäipiqn dynl dklda epcnly ± ¦§§¨§¦¦¨
.mixedh mdy

:`tt ax ixac lr dywn `xnbdïúð áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©¨¨
àlàå ,àtt áøìyxtz ji` [ok m`-]àä[dn z`-]éaø øîàc §©¨¨§¤¨¨§¨©©¦

øæòìàlirl d`aedy `ziixaa(.fh)dxezd ony ,äàîeè ïéà ¤§¨¨¥§¨
,øwéò ìk ïé÷Lîì,xn`e eixacl di`x xfrl` iax `iadeòãz §©§¦¨¦¨¥©

,`ed jkyé÷Lî ìò äãéøö Léà øæòBé ïa [éñBé] (éñåé) ãéòä éøäL¤£¥¥¦¥¤¤¤¦§¥¨©©§¥
àiçaèî úéamdyïëcon miwyn z`neh dzid eli`e ,[mixedh-] ¥¦§§©¨¨¨

.el` miwyn xdhl minkg cia gk did `l dxezdéàå[m`e-] §¦
c jixackdì éøéîb àúëìämdy epcnl ipiqn dynl dkldny ± ¦§§¨§¦¦¨

,mixedhdpéî ïðéøîb éîx`y z`nehy mdn cenll xyt` ike ± ¦¨§¦©¦¨
dxezd on `id m` elit`y zxn` ixd ,opaxcn `l` dpi` miwyn
giked ji`e ,mixedh mdy el` miwyna dkld dxn`p mewn lkn

.eixack xfrl` iax myn
:`tt ax lr ztqep `iyew d`ian `xnbdáøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©

ïBòîL éaø àäå ,éMà`edøîàcyïé÷Lî úàîeè`id.àúééøBàc ©¦§¨©¦¦§§¨©§©©§¦§©§¨
àéðúc,`ziixaa epipy oky -,íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaøxy`k §©§¨©¦¥§©¦¦§§¦

`ed wtqd m` ,`l e` mixg` e`nih m`d miwyna wtq clep
ìoipr,íéìkerbp m` wtqe ,milk oia mi`nh miwyn ektypy oebk §¥¦

milkd ,`l e` mda,ïéøBäèwx milk mi`nhn miwyny meyn §¦
mle`e .wtqa `le i`cea `l` ef d`neh minkg exfb `le ,opaxcn

`ed wtqd m`ìoipr,ïéìëBàoia mi`nh miwyn ektypy oebk §¨¦
zexkkd ,`l e` mda erbp m` wtqe ,mgl zexkk,ïéàîèmeyn §¥¦

`ziixe`c d`neh wtqe ,dxezd on milke` mi`nhn miwyny
.`nh cigid zeyxaeok meynøîà÷ àëä[o`k xn`-][éaø] (ïáø) ¨¨¨¨©©¦

ïBòîLmi`vnpy `igahn zia iwyny ,lirl d`aedy ezhiyl ¦§
ajezíéìkmdïéàîècia gk oi`e dxezd on mz`nehy meyn §¥¦§¥¦

mi`vnp mdyk wxe ,mxdhl minkgò÷øwamd ixd,ïéøBäèmeyn ©©§©§¦
iwynae ,opaxcn `l` mi`nh mpi` rwxway miwyn x`y mby

.ef d`neh minkg exfb `l `igahn ziaéàåax ixack [m`e-] §¦
mewn lkn dxezd on `id miwyn z`neh m` elit`y ,`tt

àúëìäipiqn dynlàéä,mixedh `igahn zia iwynyél äî ¦§§¨¦©¦
mdykíéìkaeél äîmdyk,ò÷øwamxdhl yi ote` lka `ld ©¥¦©¦©©§©

miwyn x`yay ote`a elit`e ,mda dxn`py dkldd meyn
:`xnbd dwiqn .dxezd on `id d`nehdàéL÷lr dyw ok` - ©§¨

z` xn`yke ,odiptn eixac migcpe el` zeziixan `tt ax ixac
oze` xkf `l eixac.

zia iwyny ,`ziixaa oerny iax ixac z` x`al zxfeg `xnbd
:mixedh rwxway `igahnúøîàc àä ,àtt áø øîàxn`y dn ± ¨©©¨¨¨§¨§©

`igahn zia iwyny oerny iaxò÷øwamdeðL àì ,ïéøBäèok ©©§©§¦Ÿ¨
àlàa,íéîdewn zxez mdl yi rwxwl mixaegnd min oky ¤¨©¦

xn`p oky ,d`neh lawn epi`y(el `i `xwie)dewn xFaE oirn K`' ,©©§¨¦§¥
ok m` `l` mc` zliahl xyk dewn oi`y s`e .'xFdh didi min©¦¦§¤¨
zliah oiprl dewn aygidl ick mewn lkn ,d`q mirax` ea yi
ekixvd minkgy `l` .dxezd on df xeriya jxev oi` milk
ea oi`y dewn jkitl ,milk zliah oiprl s` d`q mirax` xeriy

d`neh lawn `ed ixde ,opaxcn dewn oic epnn lha ,df xeriyk
zxez mdn lhal minkg exfb `l dxfray mina j` .mdixacn
milawn mpi`y dxezd on mpick mze` exi`yd `l` ,dewn

.miycw e`nhi `ly ick ,d`nehìáàaícrwxw iab lr `vnpy £¨¨
dxfrdàìlawn `ede ,dewn zxez el oi` oky ,oerny iax xdih Ÿ

.dxezd on d`neh
:`tt ax xn` ceråa s`ïøîà àì énð íéîmd dxfrd rwxway §©¦©¦Ÿ£¨¨

,mixedhàlàwxéåäcly xeriy mda [yiyk-]úéòéáø,beld ¤¨§¨¥§¦¦
meyncdf xeriyéæç`ed [ie`x-]déa ìéaèäìmiphw milk [ea-] §£¦§©§¦¥

kúBøBpéöå ïéèçî,dxezd on dewn zxez ea yie ,adf mda mieehy §¨¦§¦
`ly dxez oic lr dxfrd rwxway mind z` minkg ecinrde

.d`neh elawiìáàm`éåä àìxeriy mina [did-],úéòéáøon s` £¨Ÿ¨¥§¦¦
,llk dewn zxez mdl oi`e milk zliahl miie`x mpi` dxezd

md dxfrd rwxwa s` ok lre.ïéàîè§¥¦
lirl d`aedy dcedi iax zhiya oecl zxfeg `xnbd(.fh)oica

:mixg` `nhl miwyn z`nehøî øîà,`ziixaa lirl `aed ± ¨©©
,øîBà äãeäé éaøxg` xaca erbp mi`nh miwyn m`d wtq yiyk ©¦§¨¥

,ede`niheìkì`ed oipr,àîèoiae ,milke`a erbp wtq m` oiae §Ÿ¨¥
,eixacn gkene .mi`nh milkde milke`d ,milka erbp wtq m`
,dxezd on eze` mi`nhn md ixd ilka miwynd erbp i`ce m`y
zeyxa `ziixe`c d`neh wtq oky ,ilkd `nhp wtqa s` ok lre

`nh cigid:`xnbd dywn .àøîéîìxnel xyt` ike ±éaø øáñc §¥§¨§¨©©¦
äãeäéyíéìk úàîeè ànèì ïé÷Lî úàîeèn `id,àúééøBàc §¨§©©§¦§©¥§©¥¦§©§¨

[àéðúäå] (ïðúäå),`ziixaa epipy ixde ±ïäì LiL íéìkä ìk §¨©§¨¨©¥¦¤¥¨¤
CBúå íéøBçàmciva mbe iniptd mciva mb yeniyl miie`x mdy ± £©¦¨

,ipevigdïéôBöønäå ïéwOäå úBúñkäå íéøkä ïBâk[xer iwy-] §©¨¦§©§¨§©©¦§©©§¦
,mdiciv ipyn mda ynzydle mktedl xyt`yàîèðaBëBz± ¦§¨

,el` milkn cg` ly iniptd eciva d`neh drbp m`àîèðs` ¦§¨
Bab àîèð .Bab,ipevigd eciva d`neh drbp m` la` ±àîèð àì ©¦§¨©Ÿ¦§¨

íéøeîà íéøác äna ,äãeäé éaø øîà .BëBzmilkd jez `nhp `ly ¨©©¦§¨©¤§¨¦£¦
k wx ,maba d`neh drbpykïé÷Lî úîçî eàîèpLmipey`x mdy ¤¦§§¥£©©§¦

dxezd on oky ,opaxcn wx `id el` milk z`neh oky .d`nehl
iwde ,d`nehd a`n `l` `nhp ilkd oi`ef d`neha minkg el

mdy xkip didiy ick ,xen`d ote`a mkez `nhi `ly oiprl
jxck ,mda erbpy dnexze miycw etxyi `le ,opaxcn wx mi`nh

.dxezd on mi`nhd dnexze miycw mitxeyyìáàm`eàîèð £¨¦§§
õøL úîçîm` oia ,dxezd on milk `nhne d`nehd a` `edy ¥£©¤¤

,Bab àîèð BëBz àîèðm` oiae.BëBz àîèð Bab àîèð ¦§¨¦§¨©¦§¨©¦§¨
:dziiyew z` `xnbd dwiqnCzòc à÷ìñ éàåjzrca dlri m`e ± §¦¨§¨©§¨
dcedi iax zrcly xnelíéìk ànèì ïé÷Lî úàîeè`id §©©§¦§©¥¥¦

nél äî ,àúééøBàcm`àîèðeab,ïé÷Lî úîçîeél äîm`àîèð §©§¨©¦¦§¨¥£©©§¦©¦¦§¨
,õøL úîçîok m`e ,dxezd on ilkd `nh mipte`d ipya `ld ¥£©¤¤

:`xnbd zvxzn .ekez s` `nhi eab `nhpykøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
äãeäé éaø Ba øæç ,ìàeîLmilky dpey`xd `ziixaa xn`y dnn §¥¨©©¦§¨

d`neh wtq oick mi`nh md ixd ,miwyn ici lr e`nhp m` wtqy
oiwyn oi`y meyn ,mixedh mdy zexedl aye ,`ziixe`c
minkg exfb `le ,cala opaxcn `l` dxezd on milk mi`nhn

.wtq lr `le d`neh i`ce lr `l`
:sqep uexiz d`ian `xnbdøãä àì íìBòì ,øîà àðéáøxfg `l - ©¦¨¨©§¨Ÿ£©

e .dxezd on milk mi`nhn miwyny eixacn dcedi iax eaàä̈
`l miwyna ilkd ab `nhp m`y dipyd `ziixaa xn`y [dne-]

mab `nhpy ote`a wx `ed ,ekez `nhpíéãé úîçî ïéàaä ïé÷Lîa§©§¦©¨¦¥£©¨©¦
,mici mda erbpy ici lr e`nhp miwyndy ±mnvr miwyndy

z` lhp `ly mc` lr minkg exfby .opaxcn `l` mi`nh mpi`
.d`neh meya erbp `lyk elit` ,d`nehl zeipy eici eidiy eici
d`nehl mipey`x miwynd miyrp ,miwyna micid erbp m`e

dxt zkqna epipy oky .opaxcn(f"n g"t)z` lqetd xac lky ,
z` `nhiy minkg exfb ,zelehp opi`y mici df llkae ,dnexzd
oi`y xg`ne .[d`nehl mipey`x-] dligz mze` dyrie miwynd
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc migqt(ipy meil)

xaky meyn ,dxya z` mi`nhn mind oi`,äéòîa eìèaixdy ¨§§¥¤¨
.mdilr z`hg in my oi` aeye ,z`hg inl miie`x mpi` xak

:`xnbd dgikenCzòc à÷ìñ éàåwxy xnel jzrca dlri m`e ± §¦¨§¨©§¨
îmi`nhn miwyny dndéa øãäc àeä íéìk,dcedi iax ea xfg - ¦¥¦©£©¥

k ,ïéìëBàa ìáàzhiyéñBé éaødéì àøéáñ ïBòîL éaøåiax xaeq ± £¨§¨¦§©¦¥§©¦¦§§¦¨¥
ok m` ,milke` mi`nhn miwyn ezhiyle ,dcedieìèa éànà©©¨§

mindéøîâì äéòîa`ld .dxya z` mi`nhn mpi`eéäð[mpn`-] §¥¤¨§©§¥§¦
äøeîç äàîeècmilke mc` `nhl d`nehd a` lyeànèî àì §§¨£¨Ÿ§©§

in my mdn lha xaky itl dxtd irnay mind [mi`nhn-]
gkn mewn lkn ,z`hgäl÷ äàîeèd`nehl oey`x lyàäéî §¨©¨¦¨

eànèéðelqtpy cr ixdy .xyad z` `nhl mdl yi mipt lk lr ± ¦©§
oky lke ,z`hg in oick mda rbepd xac lk `nhl miie`x eid
erbpy dnn dlecb dribp jl oi` ixdy ,mnvr z` e`nihy
oey`x miyrp md ixd z`hg in my mdn rwtpyke .mnvra
xg`l s` milke` `nhl mdl yi ok m`e ,ef dribp zngn d`nehl
.z`hg ina erbpy miwyn x`y oick z`hg in zeidln elqtpy
eixacn ixnbl ea xfgy gken ,xyad z` dcedi iax xdihy jkne
`nhn dwyny oerny iaxe iqei iaxk xaeq epi`e ,mipey`xd
dxezd on lke` mi`nhn mpi` miwyny xi`n iaxk `l` ,lke`
minkg exfb `l dxtd irnay miwyn lr j` .opaxcn `l`

.giky `l xac mdy meyn ,e`nhiy
:`xnbd dgec'äéòîa eìèa' éàîezpeek ,dcedi iax xn`yénð ©¨§§¥¤¨©¦

y jkl wx [ok mb-]äøeîç äàîehî eìèampi`e z`hg in ly ¨§¦§¨£¨
,milke mc` mi`nhnìáàaäl÷ äàîeèdwyn z`neh ly £¨§¨©¨

oey`xeànèîmd ok` ±lr `xnbd dywn .xyad z` mi`nhn §©§
,dxeng d`nehn wx mind z` xdhn dcedi iax m` `ld :ef digc

ììkî[gken-]àn÷ àpúceilr wlegdøáñyäøeîç äàîeèly ¦§¨§©¨©¨¨©§¨£¨
z`hg inénð[ok mb-]eànèîokzi `l ixde ,mind [mi`nhn-] ©¦§©§

c ,ok yxtlàä[oky-]éðz÷ 'àîè døNa',`nw `pz ixaca ¨§¨¨¨¥¨¨¥
milke mc` `le ,mindn `nhp lke` `edy xyad wxy rnyne
`ld z`hg in ly dxeng d`neh mda yi m`e ,mda mirbepy

.mi`nhp mina mirbepd milke mc`y xnel el did
dpynd :`xnbd zvxzndlekixacnéøeqçå ,àéä äãeäé éaø ¨©¦§¨¦§©¥

éðz÷ éëäå àøqçéîyi jke ,dxiqg `id eli`k dzepyl yi ± ¦©§¨§¨¦¨¨¥
,da zepylíéøác äna .àîè døNa úàhç éî äúúML äøẗ¨¤¨§¨¥©¨§¨¨¨¥©¤§¨¦

íéøeîàgkn wx ,mixg` mi`nhn dirnay mindyäl÷ äàîeè £¦§¨©¨
,mi`nhn md oey`x dwyn lyìáàgknäøeîç äàîeèin ly £¨§¨£¨

md z`hgàì.mi`nhnLokeìèa ,øîBà äãeäé éaømindäéòîa Ÿ¤©¦§¨¥¨§§¥¤¨
,d`nehl mipey`x `l` mpi`e z`hg in zxeznmpi` ok lre

.mda erbpy milke mc` `le ,cala dxya z` `l` mi`nhn
,dxen`d dpynd ixacn dgkedl ztqep digc d`ian `xnbd

:dxezd on lke` `nhn epi` dwyn dcedi iax zrclyéMà áø©©¦
íìBòì ,øîàdcedi iax zrcleìèamind,éøîâì äéòîampi`e ¨©§¨¨§§¥¤¨§©§¥

dwyny xaeq `edy okzi mewn lkne ,llk xyad z` mi`nhn
`ed mi`nhn dirnay mind oi`y dne ,dxezd on lke` `nhn

c íeMîdxtd mze` dzzyy xg`ldéì äåä[mind miyrp-] ¦§£¨¥
çeøñ ä÷Lîz`neh ea zbdep oi`e ,llk dwyn my ea oi`y ©§¤¨©

miwyn z`neha xn`p oky .miwyn(cl `i `xwie)xW` dwWn lke'§¨©§¤£¤
dizyl ie`x epi`y gexq dwyny o`kne ,'`nhi ilM lkA dzXi¦¨¤§¨§¦¦§¨

.dwyn aygp epi`
lirl `ziixaa iqei iax zhiy z` x`al zxfeg `xnbd(:fi)oica

:`ziixaa epipy .miwyn z`neh,íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø©¦¥§©¦¦§§¦
wtqd m` ,xg` xac `nih m`d eilr miwteqn ep`y `nh dwyn

`edìe`nhiy oiprïéìëBàmilke`d ixd,ïéàîèdwyny meyn §¨¦§¥¦
cigid zeyxa `ziixe`c d`neh wtqe ,dxezd on lke` `nhn

`ed wtqd m` la` .`nhìe`nhiy oipr,íéìkmilkd ixd §¥¦
,íéøBäè,opaxcn `l` dxezd on ilk `nhn dwyn oi`y meyn §¦

.wtqd lr `le i`ced lr `l` minkg exfb `leøa øa äaø øîà̈©©¨©©
døîà Baø àáé÷ò éaø úhéLa éñBé éaø ,Lé÷ì Léø øîà äpçdkldl ©¨¨©¥¨¦©¦¥§¦©©¦£¦¨©£¨¨

,efLéøãcz`neha xn`py dn z` `aiwr iax [yxec oky-] §¨¦
milke`,'àîèé'zernynaïðúc .'àîèé'dheq zkqna epipy oky ± ¦§¨§©¥¦§©

(:fk),íBia Ba,`iypl dixfr oa xfrl` iax dpnzpyàáé÷ò éaø Løc ©¨©©¦£¦¨
uxy z`neha xn`py dn z`(cl-bl `i `xwie),øLà Nøç éìk ìëå'§¨§¦¤¤£¤

'åâå íäî ìBtélMn .ExFAWY FzF`e `nhi FkFzA xW` lM FkFY l` ¦¥¤¤Ÿ£¤§¦§¨§¦§¦¨
xW` dwWn lke ,`nhi min eilr `Fai xW` lk`i xW` lk`d̈Ÿ¤£¤¥¨¥£¤¨¨¨©¦¦§¨§¨©§¤£¤

.'`nhi ilM lkA dzXiilkl ltepyke ,d`nehd a` `ed uxydy ¦¨¤§¨§¦¦§¨
lke`d z` dyer ilkde ,d`nehl oey`xl eze` dyer `ed ixd
ixd ,`aiwr iax xn`e .d`nehl ipyl ekezay dwynd z` e`

df aezkøîBà Bðéà`edy `nhd ilkd jezay lke`d lr,'àîè' ¥¥¨¥
àlàeilr xne` `ed,'àîèé'zernyna eze` yexcpy ick'ànèé' ¤¨¦§¨§©¥

.íéøçàjkaeãnéìaezkdøkk ìòdyrpe `nhd ilkl ltpyéðL £¥¦¦¥©¦¨¥¦
,d`nehlLe erbna xg` xac `nhn `edäNBòl eze`éLéìL ¤¤§¦¦

s` d`nehl.ïéleçaxn`py dn z` `aiwr iax yxcy myke §¦
zernyna '`nhi 'ebe lk`i xW` lk`d lMn' milke` z`neha¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥¦§¨
dwWn lke' miwyn z`neha xn`py dn z` yexcl yi ok ,'`Ohi'§©¥§¨©§¤
ly exewn o`kne ,`Ohi zernyna '`nhi ilM lkA dzXi xW £̀¤¦¨¤§¨§¦¦§¨§©¥

.dxezd on milke` `nhn dwyny iqei iax
:`xnbd zl`ey .iqei iax ixac z` zxxan `xnbdéëéä àëäå§¨¨¥¦

Léøcseqa xn`py '`nhi'd z` iqei iax yxec ji` dwyna o`k ± ¨¦
dwyn `le ,lke` `weec mi`nhn mdy ,miwyn oipra aezkd

,eyxec `ed jk :`xnbd daiyn .milk e` xg`øLà ä÷Lî ìëå'§¨©§¤£¤
,'àîèé éìk ìëa äúMéyànèéqxgd ilk jeza `vnpy dwynd ¦¨¤§¨§¦¦§¨¦§¨

oiprl `nhdànèìa lk`n [`nhiy-],ïéìëBà úàîeèmiwyn `le §©¥§©¥§©¨¦
:dzaeyz z` `xnbd zyxtn .milkeøîBà äzà`id dpeekdy ©¨¥

ànèìa lke`Bà ,ïéìëBà úàîeè[`ny-]Bðéà`aànèì àlà §©¥§©¨¦¥¤¨§©¥
a mixg` miwynïé÷Lî úàîeè,:`xnbd zvxzn .milke` `le §©©§¦
äéä Ck àì zøîà.aezkd z` jk yxtl okzi `ly ,xnel jl yi ± ¨©§¨Ÿ¨¨¨

:`xnbd zl`eyäéä Ck àì éàîdwyny yxtl okzi `l recn - ©Ÿ¨¨¨
:`xnbd daiyn .dwyn `nhnäàîeè eðéöî àì ,àtt áø øîà̈©©¨¨Ÿ¨¦§¨

da àöBik äNBòL`l` ,ezenk xg` xac `nhn `nh xac oi` ± ¤¨©¥¨
,lke` `nhn lke` oi`e ,lke` `nhn dwyne dwyn `nhn lke`

.dwyn `nhn dwyn oi`e
`le lke` wx `nhn dwyny jkl xg` gxkd d`ian `xnbd

:dwynàø÷c déôebî ,øîà àðéáølirl `aend [aezkd sebn-]énð ©¦¨¨©¦¥¦§¨©¦
c gxken [ok mb-]úøîà úéöî àìy [xnel leki jpi`y-]'àîèé' Ÿ¨¥¨§©¦§¨

`nh `edy epcnll `a dwyna xen`dànèìxg` dwyn §©¥
a.ïé÷Lî úàîeèmeynCzòc à÷ìñ éàcjzrca dlri m`y ± §©©§¦§¦¨§¨©§¨

y xnelàôéñc 'àîèé'`ed dwyn iabl [aezkd seqa xn`py-] ¦§¨§¥¨
,ïé÷Lî úàîeè ànèìs` ixdàLéøc 'àîèé'zligza xn`py-] §©¥§©©§¦¦§¨§¥¨

`ed lke` iabl [aezkdénð-]oiprl [ok mb,ïé÷Lî úàîeè ànèì ©¦§©¥§©©§¦
ok m`eeäðéázëéðå eäðéáøòéðdwyne lke` axrl dxezl dl did ± ¦¨§¦§§¦§§¦§

aezkle ,cgiìëå ,íéî åéìò àBáé øLà ìëàé øLà ìëBàä ìkî'¦¨¨¤£¤¥¨¥£¤¨¨¨©¦§¨
,'àîèé éìk ìëa äúMé øLà ä÷Lîeéøz[ipye-]'àîèé'exn`py ©§¤£¤¦¨¤§¨§¦¦§¨§¥¦§¨

,dwynl cg`e lke`l cg` ,df aezka,éì änì'`nhi'a ic `ld ¨¨¦
.mdipyl cg`àlày gxkdaàLéøc 'àîèé'[aezkd zligzay-] ¤¨¦§¨§¥¨

`ed lke`a xn`pyànèìa dwyn `weec,ïé÷Lî úàîeèe'àîèé' §©¥§©©§¦¦§¨
àôéñc`ed dwyna xn`pyànèìa lke` `weec,ïéìëBà úàîeè §¥¨§©¥§©¨¦

cg` lkl '`nhi' azkp ok lr ,mpica dfn df md mipeyy xg`ne
.envr ipta mdn

wtqy milk ,iqei iax zrcly ,lirl d`aedy `ziixaa epipy
`nhn epi` dwyny meyn ,mixedh md ixd dwyn ici lr e`nhp
.wtqd lr minkg exfb `le ,opaxcn wx `l` dxezd on ilk

:`xnbd dywn .iqei iax ly exewn z` zxxan `xnbdàîéàå§¥¨
`ed dwyna xn`py '`nhi'y,íéìkä úà ànèìiax xaeq recne §©¥¤©¥¦

milk xdih ok meyne ,opaxcn `l` milkd z` `nhn epi`y iqei
:`xnbd daiyn .miwyna e`nhp wtqyåikàeä øîBçå ì÷ åàì §¨©¨¤

,xnel yi `ld ,milk `nhn epi` dwynyéìk äîeoey`x ©§¦
d`nehl,ä÷Lî ànènLok it lr s`eïéà`edéìk ànèî,xg` ¤§©¥©§¤¥§©¥§¦
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המשך בעמוד קכח

ezny in` cenr gi sc ± iyily wxtmigqt
äéòîá åìèádcedi iaxl dil zi` i`e .odilr ony cer oi`e ,z`hg inl oiie`x opi`c Ð

a` `nh ied `lc oiprl z`hg in zxezn ilhac idp ,lke` e`nhn `nlra oiwyn

xya `nhl ,oiwyn x`yk ediilr `kil in `nh dwyn my ,milke mc` `nhl d`nehd

z`neh epiidc ,df xya `nhln elit` ixnbl dirna elha i`n`e ?lke` `edy df

e`nhn `l dxeng d`nehc idp ?dlw oilke`

jeza oda milke mc` erbp m`mirnd`dc Ð

odilr z`hg in my oi`oebk ,dlw d`neh Ð

,edpip `nlra oiwyn `dc !e`nhl xyad z`

zngn e`nhipc ediipin rwt `l d`neh mye

oirbep ody dnn dlecb dribp oi`c ,onvr

edl eed ,ediipin z`hg in my lif` ike .onvra

:dpin rny `l` !z`hg ina erbpy oiwyn

uegac oeike .dia xcd edlekne`nhn `l

`lc `zlinc `kd ,opaxcn `l` oilke` oiwyn

`giky.xefb `l Ðäøåîç äàîåèmc` Ð

dlw d`neh .milke.oilke` Ðàîè äøùá àäå
øîà÷:`pz `le ,xyad z` `l` `nih `lc Ð

milke mc`oirbepd.oi`nh odaäàîåè ìáà
äøåîçmc` `nhl odilr ony oiicr `diy Ð

oda rbepd:xne` dcedi iaxy ,i`nhn `l Ð

.z`hg in zxezn dirna elhaøîà éùà áø
éøîâì íìåòì`nlra dwyn my elit`c Ð

`ipze .gexq dwyn dil dedc ,ediilr `kil

ilk lka dzyi xy` dwyn lke" :mipdk zxeza

"`nhiecinlz iqei iax :gexq dwynl hxt Ð

lr `ad"a zenaia `ipzck ,did `aiwr iax ly

iax `ay cr ,mny mlerd dide :(a,aq) "eznai

el`e .mdl d`pye mexcay epizeax lv` `aiwr

,iqei iaxe ,dcedi iaxe ,xi`n iax :odiaxe

.reny oa xfrl` iaxe ,oernyàîèé ùéøããÐ

oi`nh oilke` iab aizkcinp edi`e ,`nhi Ð

oi`nh oiwyn iab aizkc "`nhi" yixc.`nhi Ð

íåéá åáepiny meia Ðxfrl` iax z`dixfr oa

.ze`iyplåëåú ìà íäî ìåôé øùà`ipze Ð

oileg) "oihgey lkd"a`ly it lr s` :(a,ck

exie`a dlzp `l` ,rbp,oey`x ilk dil ded Ð

ded .ilkd zngn "`nhi ekeza xy` lk" aizke

`nhi `l` `nh xne` epi`e ,ipy lke` dilÐ

.`nhi dia yexcléðù øëë ìò ãîéì`dc Ð

lkn" dixza aizkck ,oilke`a irzyn `xw

ilkd jeza did `ede ,"lk`i xy` lke`dÐ

s`e ,iyily dyer ipy xkk :`nl` ."`nhi"

xninl `kil `de .aizk `nzq `xwc .oilega

iedilc ,uxyd on d`neh oilawn eay oilke`c

,d`neh ilnc o`nk ilk xie`eedipelke`

oey`xexie`ay milk s` ok m`c Ð,e`nhi

oiwxtaeipy jgxk lrc `icda dl opiyxtn

z` `nhny ,dlawn `ed ilkd one ,`ed

,ea `veik dyer xkk :izrny ip`e .iyilyd

dil zi`ei`e .lke` `nhn lke` `aiwr iaxl

,`icda dl ogky` `lc meyn ,ok xnel xyt`iyw` ik ,ok m`e .xn`p wgcd ici lre

,"lke` `nhn lke` oi` `de" lirlwigcediytpdnwe`e`nh opaxcniaxk `nip Ð

onwle .ezecr lr zecr siqede dia ixii` diteb `aiwr iax `dc ,dil `xiaq `aiwr

ivn `le ,did jk `l xn`wcdiegcldyer d`neh epivn `l :df mrh ici lr `l`

da `veikepivn ixd Ð!`aiwr iaxl"`nhi" `edda onwl xn` `icda :cere`nhl Ð

.ea `veik lke` `le ,oiwynd z`àëäå`le ,ea `veik dwyn `nhl `le ,lke` `nhl dil iwenc ,iqei iax dil yixc ikid ,lke` `nhnc iqei iax xn`wc ,oiwync "`nhi" iab Ð

?ilkéìë ìëá äúùé øùà ä÷ùî ìëå`nhi dia yixce ,"`nhi" i`w dlr `dc .qxg ilk ly ekeza dfd dwynd did m` Ð.lke`d z` `nhl Ðàöåéë äùåòù äàîåè åðéöî àì
äá.ea `veik dyer oi`e `nh `edc xninl ,"`nhi" `pixw ikdlc ,onwl opixn`ck Ðêúòã à÷ìñ éàå"`nhi"e ,xn`w miwyn `nhl ,`xwc ditiqa dwyna aizkc "`nhi" i`d Ð

lke` iab aizkc `yixcaizkdc ,dinwl dil inwen oiwyn `nhl jgxk lr Ðlke` ihernl jixhvi`cne .ea `veik dyer oi`e ,`nh `ed :opixn`e ,"`ed `nh" `xw i`dn lirl

edpiaxril ?il dnl `nhi `nhi ok m` .i`nhn oiwync llkn Ðedpiazkpe.'ekàîéàå`tiqc "`nhi" Ð?xedh milkl iqei iax xn`w i`n`e ,milkd z` `nhl Ðéìë äîåÐ

dfd dwynd z` `nihy"lke`d lkn `nhi ekeza xy` lk" onwl xn`ck ,ilkd z` `nhl lkei `l Ðoiwyne oilke` Ðmi`nhinxie`n mi`nhin milk oi`e ,qxg ilk xie`n

ilk zngn oi`ay ,el` oiwyn .qxg ilk.'ek oic epi` Ðéìë úîçî íéàáä ïé÷ùî åàîèî àì éë àîéàå`l ik `ni`) ,ilk `nhn dwyn oi`c ol `wtpc `ed xnege lw i`dac Ð

uxya erbpy oiwyn la` ,ilk zngn oi`ad oiwyn ilin ipd (ilk oiwyn e`nhn.ede`nhi Ð
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àämilke mc` la` ,dxya `wec rnyn Ð ipzw `nh dxyaelqtpc meyn epiide ,`l Ð

dxeng d`neh odn dgxtc oeik :xn`z m`e .zrcd gqida`l dlw d`neh elit` Ð

eteqy lk :(`,dw migaf) "mei leah" wxtae (`,`p dcp) "oniq `a" wxta opixn` `dc !e`nhl

dxeng d`neh `nhlcera `wec epiide .uxya rbp eli`k aiyge ,uxy xykd ira `l Ð

ie`x oi`yk la` ,dxeng d`neh `nhl eteqy

dxeng d`neh `nhl xak,xykd ira Ð

iab (a,br oileg) "dywnd dnda" wxta opixn`ck

dn dil ipdn `lc ,igd on xa`n yxetd xya

,eia` mr didyk dxeng d`neh `nhl eteqy

xyken dieyloi` epnn yxity xg`lc oeik Ð

ip`yc :xnel yie !dxeng d`neh `nhl ie`x

yniyyk ,mzdopixn`ck ,yniy ur dyrn Ð

jkle (`,hkw my) "ahexde xerd"ayxityk Ð

z`hg in la` .xykd ira eia`nediy jixv Ð

dxeng d`neh `vnpe ,dizyl dlgzn oiie`x

oiie`x eidiy mrhn `l` ,ur dyrn epi` odly

.d`fdl oiie`x eid `l xg` oiprac .mc` ziizyl

elqtpyk s` ,jkle.oiwyn z`neh dgxt `l Ð

åìèádita mcera la` Ð dirna.elha `l Ð

wxt) dxt zkqna opixn`c ab lr s`

z`hg in oilqet zeterd lkc (b dpyn iriyzÐ

,yecw mcew ixiin mzdc :wgvi epiax xne`

(`,bp oihib) "oiwfpd"a qxhpewd yxitck milqtpe

.dk`ln meyn e` ilka ozeig `dzy opirac

eteq edl aiygcn ,yeciw xg`l ixii` `kde

dk`lne ,dxeng d`neh `nhlxg` zlqet dpi`

:(c dpyn iriax wxt) dxt zkqna opzck .yeciw

.xt` okezl oziy cr oda zlqet dk`ln ,min

"dcp inl" aizkcn dl sili (`tiqae)md xake Ð

dirna elhae .dcp inl.zrcd gqid meyn Ð

`nrh yxtn (ipiny wxt ze`eewnc) `ztqezae

"zxnynl" aizkc meyn wgvi epiaxce`vi Ð

odn dzzyy li`ed ,zxnynl mpi`y el`

.dxtdàìÐ da `veik dyer d`neh epivn

`nhi onwl opiyxcck :qxhpewd yxitoi`y Ð

iqxb `lc mixtq zi`e .da `veik dyer d`neh

"epivn `l" oeyle ,onwlrnync ,ok rnyn `l Ð

epiax yxtne .zernynn ,ol `wtp `nlrnc

,da `veik dyer d`neh epivn `l :wgvi

."`ed `nh"n (`,ci) lirl opiyxcck

àðéáøÐ zxn` zivn `l `xwc ditebn xn`

`l oiwyn z`nehl jzrc `wlq i`c

il dnl ipnif ixz ,`nhi cg `l` aezklÐ

.da `veik dyer d`neh oi`y ihernl

äîåoiwyn :xn`z m`e Ð oiwyn `nhny ilk

lw i`dn lke` e`nhi `l lke` zngn oi`ad

`nhi `l oiwyn zngn `ad lke` oke ,xnege

,xnege lw xity ciar `kdc :xnel yie ?oiwyn

epi`y lw `edy meyn ,ilk `nhn oi`y ilk dnc

d`nehd a`,ilk `nhn d`nehd a` `edykc Ð

lke` `nhn lke` oi`y dn la` .ith iliwc ilk zngn mi`ad oiwyn oky lkeitl epiid Ð

e`nhn `lc olpn ,zna rbpy ilk zngn mi`ad oiwyn :xn`z m`e .ea `veik dyer oi`y

uxya `xw i`dc :xnel yie !ilk `nhn zna rbpy ilkc iz` `l ilkc xnege lwnc ?ilk

zna rbpy ilka erbpy oiwyn la` ,aizk.aizk `l Ð
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc migqt(ipy meil)

xaky meyn ,dxya z` mi`nhn mind oi`,äéòîa eìèaixdy ¨§§¥¤¨
.mdilr z`hg in my oi` aeye ,z`hg inl miie`x mpi` xak

:`xnbd dgikenCzòc à÷ìñ éàåwxy xnel jzrca dlri m`e ± §¦¨§¨©§¨
îmi`nhn miwyny dndéa øãäc àeä íéìk,dcedi iax ea xfg - ¦¥¦©£©¥

k ,ïéìëBàa ìáàzhiyéñBé éaødéì àøéáñ ïBòîL éaøåiax xaeq ± £¨§¨¦§©¦¥§©¦¦§§¦¨¥
ok m` ,milke` mi`nhn miwyn ezhiyle ,dcedieìèa éànà©©¨§

mindéøîâì äéòîa`ld .dxya z` mi`nhn mpi`eéäð[mpn`-] §¥¤¨§©§¥§¦
äøeîç äàîeècmilke mc` `nhl d`nehd a` lyeànèî àì §§¨£¨Ÿ§©§

in my mdn lha xaky itl dxtd irnay mind [mi`nhn-]
gkn mewn lkn ,z`hgäl÷ äàîeèd`nehl oey`x lyàäéî §¨©¨¦¨

eànèéðelqtpy cr ixdy .xyad z` `nhl mdl yi mipt lk lr ± ¦©§
oky lke ,z`hg in oick mda rbepd xac lk `nhl miie`x eid
erbpy dnn dlecb dribp jl oi` ixdy ,mnvr z` e`nihy
oey`x miyrp md ixd z`hg in my mdn rwtpyke .mnvra
xg`l s` milke` `nhl mdl yi ok m`e ,ef dribp zngn d`nehl
.z`hg ina erbpy miwyn x`y oick z`hg in zeidln elqtpy
eixacn ixnbl ea xfgy gken ,xyad z` dcedi iax xdihy jkne
`nhn dwyny oerny iaxe iqei iaxk xaeq epi`e ,mipey`xd
dxezd on lke` mi`nhn mpi` miwyny xi`n iaxk `l` ,lke`
minkg exfb `l dxtd irnay miwyn lr j` .opaxcn `l`

.giky `l xac mdy meyn ,e`nhiy
:`xnbd dgec'äéòîa eìèa' éàîezpeek ,dcedi iax xn`yénð ©¨§§¥¤¨©¦

y jkl wx [ok mb-]äøeîç äàîehî eìèampi`e z`hg in ly ¨§¦§¨£¨
,milke mc` mi`nhnìáàaäl÷ äàîeèdwyn z`neh ly £¨§¨©¨

oey`xeànèîmd ok` ±lr `xnbd dywn .xyad z` mi`nhn §©§
,dxeng d`nehn wx mind z` xdhn dcedi iax m` `ld :ef digc

ììkî[gken-]àn÷ àpúceilr wlegdøáñyäøeîç äàîeèly ¦§¨§©¨©¨¨©§¨£¨
z`hg inénð[ok mb-]eànèîokzi `l ixde ,mind [mi`nhn-] ©¦§©§

c ,ok yxtlàä[oky-]éðz÷ 'àîè døNa',`nw `pz ixaca ¨§¨¨¨¥¨¨¥
milke mc` `le ,mindn `nhp lke` `edy xyad wxy rnyne
`ld z`hg in ly dxeng d`neh mda yi m`e ,mda mirbepy

.mi`nhp mina mirbepd milke mc`y xnel el did
dpynd :`xnbd zvxzndlekixacnéøeqçå ,àéä äãeäé éaø ¨©¦§¨¦§©¥

éðz÷ éëäå àøqçéîyi jke ,dxiqg `id eli`k dzepyl yi ± ¦©§¨§¨¦¨¨¥
,da zepylíéøác äna .àîè døNa úàhç éî äúúML äøẗ¨¤¨§¨¥©¨§¨¨¨¥©¤§¨¦

íéøeîàgkn wx ,mixg` mi`nhn dirnay mindyäl÷ äàîeè £¦§¨©¨
,mi`nhn md oey`x dwyn lyìáàgknäøeîç äàîeèin ly £¨§¨£¨

md z`hgàì.mi`nhnLokeìèa ,øîBà äãeäé éaømindäéòîa Ÿ¤©¦§¨¥¨§§¥¤¨
,d`nehl mipey`x `l` mpi`e z`hg in zxeznmpi` ok lre

.mda erbpy milke mc` `le ,cala dxya z` `l` mi`nhn
,dxen`d dpynd ixacn dgkedl ztqep digc d`ian `xnbd

:dxezd on lke` `nhn epi` dwyn dcedi iax zrclyéMà áø©©¦
íìBòì ,øîàdcedi iax zrcleìèamind,éøîâì äéòîampi`e ¨©§¨¨§§¥¤¨§©§¥

dwyny xaeq `edy okzi mewn lkne ,llk xyad z` mi`nhn
`ed mi`nhn dirnay mind oi`y dne ,dxezd on lke` `nhn

c íeMîdxtd mze` dzzyy xg`ldéì äåä[mind miyrp-] ¦§£¨¥
çeøñ ä÷Lîz`neh ea zbdep oi`e ,llk dwyn my ea oi`y ©§¤¨©

miwyn z`neha xn`p oky .miwyn(cl `i `xwie)xW` dwWn lke'§¨©§¤£¤
dizyl ie`x epi`y gexq dwyny o`kne ,'`nhi ilM lkA dzXi¦¨¤§¨§¦¦§¨

.dwyn aygp epi`
lirl `ziixaa iqei iax zhiy z` x`al zxfeg `xnbd(:fi)oica

:`ziixaa epipy .miwyn z`neh,íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø©¦¥§©¦¦§§¦
wtqd m` ,xg` xac `nih m`d eilr miwteqn ep`y `nh dwyn

`edìe`nhiy oiprïéìëBàmilke`d ixd,ïéàîèdwyny meyn §¨¦§¥¦
cigid zeyxa `ziixe`c d`neh wtqe ,dxezd on lke` `nhn

`ed wtqd m` la` .`nhìe`nhiy oipr,íéìkmilkd ixd §¥¦
,íéøBäè,opaxcn `l` dxezd on ilk `nhn dwyn oi`y meyn §¦

.wtqd lr `le i`ced lr `l` minkg exfb `leøa øa äaø øîà̈©©¨©©
døîà Baø àáé÷ò éaø úhéLa éñBé éaø ,Lé÷ì Léø øîà äpçdkldl ©¨¨©¥¨¦©¦¥§¦©©¦£¦¨©£¨¨

,efLéøãcz`neha xn`py dn z` `aiwr iax [yxec oky-] §¨¦
milke`,'àîèé'zernynaïðúc .'àîèé'dheq zkqna epipy oky ± ¦§¨§©¥¦§©

(:fk),íBia Ba,`iypl dixfr oa xfrl` iax dpnzpyàáé÷ò éaø Løc ©¨©©¦£¦¨
uxy z`neha xn`py dn z`(cl-bl `i `xwie),øLà Nøç éìk ìëå'§¨§¦¤¤£¤

'åâå íäî ìBtélMn .ExFAWY FzF`e `nhi FkFzA xW` lM FkFY l` ¦¥¤¤Ÿ£¤§¦§¨§¦§¦¨
xW` dwWn lke ,`nhi min eilr `Fai xW` lk`i xW` lk`d̈Ÿ¤£¤¥¨¥£¤¨¨¨©¦¦§¨§¨©§¤£¤

.'`nhi ilM lkA dzXiilkl ltepyke ,d`nehd a` `ed uxydy ¦¨¤§¨§¦¦§¨
lke`d z` dyer ilkde ,d`nehl oey`xl eze` dyer `ed ixd
ixd ,`aiwr iax xn`e .d`nehl ipyl ekezay dwynd z` e`

df aezkøîBà Bðéà`edy `nhd ilkd jezay lke`d lr,'àîè' ¥¥¨¥
àlàeilr xne` `ed,'àîèé'zernyna eze` yexcpy ick'ànèé' ¤¨¦§¨§©¥

.íéøçàjkaeãnéìaezkdøkk ìòdyrpe `nhd ilkl ltpyéðL £¥¦¦¥©¦¨¥¦
,d`nehlLe erbna xg` xac `nhn `edäNBòl eze`éLéìL ¤¤§¦¦

s` d`nehl.ïéleçaxn`py dn z` `aiwr iax yxcy myke §¦
zernyna '`nhi 'ebe lk`i xW` lk`d lMn' milke` z`neha¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥¦§¨
dwWn lke' miwyn z`neha xn`py dn z` yexcl yi ok ,'`Ohi'§©¥§¨©§¤
ly exewn o`kne ,`Ohi zernyna '`nhi ilM lkA dzXi xW £̀¤¦¨¤§¨§¦¦§¨§©¥

.dxezd on milke` `nhn dwyny iqei iax
:`xnbd zl`ey .iqei iax ixac z` zxxan `xnbdéëéä àëäå§¨¨¥¦

Léøcseqa xn`py '`nhi'd z` iqei iax yxec ji` dwyna o`k ± ¨¦
dwyn `le ,lke` `weec mi`nhn mdy ,miwyn oipra aezkd

,eyxec `ed jk :`xnbd daiyn .milk e` xg`øLà ä÷Lî ìëå'§¨©§¤£¤
,'àîèé éìk ìëa äúMéyànèéqxgd ilk jeza `vnpy dwynd ¦¨¤§¨§¦¦§¨¦§¨

oiprl `nhdànèìa lk`n [`nhiy-],ïéìëBà úàîeèmiwyn `le §©¥§©¥§©¨¦
:dzaeyz z` `xnbd zyxtn .milkeøîBà äzà`id dpeekdy ©¨¥

ànèìa lke`Bà ,ïéìëBà úàîeè[`ny-]Bðéà`aànèì àlà §©¥§©¨¦¥¤¨§©¥
a mixg` miwynïé÷Lî úàîeè,:`xnbd zvxzn .milke` `le §©©§¦
äéä Ck àì zøîà.aezkd z` jk yxtl okzi `ly ,xnel jl yi ± ¨©§¨Ÿ¨¨¨

:`xnbd zl`eyäéä Ck àì éàîdwyny yxtl okzi `l recn - ©Ÿ¨¨¨
:`xnbd daiyn .dwyn `nhnäàîeè eðéöî àì ,àtt áø øîà̈©©¨¨Ÿ¨¦§¨

da àöBik äNBòL`l` ,ezenk xg` xac `nhn `nh xac oi` ± ¤¨©¥¨
,lke` `nhn lke` oi`e ,lke` `nhn dwyne dwyn `nhn lke`

.dwyn `nhn dwyn oi`e
`le lke` wx `nhn dwyny jkl xg` gxkd d`ian `xnbd

:dwynàø÷c déôebî ,øîà àðéáølirl `aend [aezkd sebn-]énð ©¦¨¨©¦¥¦§¨©¦
c gxken [ok mb-]úøîà úéöî àìy [xnel leki jpi`y-]'àîèé' Ÿ¨¥¨§©¦§¨

`nh `edy epcnll `a dwyna xen`dànèìxg` dwyn §©¥
a.ïé÷Lî úàîeèmeynCzòc à÷ìñ éàcjzrca dlri m`y ± §©©§¦§¦¨§¨©§¨

y xnelàôéñc 'àîèé'`ed dwyn iabl [aezkd seqa xn`py-] ¦§¨§¥¨
,ïé÷Lî úàîeè ànèìs` ixdàLéøc 'àîèé'zligza xn`py-] §©¥§©©§¦¦§¨§¥¨

`ed lke` iabl [aezkdénð-]oiprl [ok mb,ïé÷Lî úàîeè ànèì ©¦§©¥§©©§¦
ok m`eeäðéázëéðå eäðéáøòéðdwyne lke` axrl dxezl dl did ± ¦¨§¦§§¦§§¦§

aezkle ,cgiìëå ,íéî åéìò àBáé øLà ìëàé øLà ìëBàä ìkî'¦¨¨¤£¤¥¨¥£¤¨¨¨©¦§¨
,'àîèé éìk ìëa äúMé øLà ä÷Lîeéøz[ipye-]'àîèé'exn`py ©§¤£¤¦¨¤§¨§¦¦§¨§¥¦§¨

,dwynl cg`e lke`l cg` ,df aezka,éì änì'`nhi'a ic `ld ¨¨¦
.mdipyl cg`àlày gxkdaàLéøc 'àîèé'[aezkd zligzay-] ¤¨¦§¨§¥¨

`ed lke`a xn`pyànèìa dwyn `weec,ïé÷Lî úàîeèe'àîèé' §©¥§©©§¦¦§¨
àôéñc`ed dwyna xn`pyànèìa lke` `weec,ïéìëBà úàîeè §¥¨§©¥§©¨¦

cg` lkl '`nhi' azkp ok lr ,mpica dfn df md mipeyy xg`ne
.envr ipta mdn

wtqy milk ,iqei iax zrcly ,lirl d`aedy `ziixaa epipy
`nhn epi` dwyny meyn ,mixedh md ixd dwyn ici lr e`nhp
.wtqd lr minkg exfb `le ,opaxcn wx `l` dxezd on ilk

:`xnbd dywn .iqei iax ly exewn z` zxxan `xnbdàîéàå§¥¨
`ed dwyna xn`py '`nhi'y,íéìkä úà ànèìiax xaeq recne §©¥¤©¥¦

milk xdih ok meyne ,opaxcn `l` milkd z` `nhn epi`y iqei
:`xnbd daiyn .miwyna e`nhp wtqyåikàeä øîBçå ì÷ åàì §¨©¨¤

,xnel yi `ld ,milk `nhn epi` dwynyéìk äîeoey`x ©§¦
d`nehl,ä÷Lî ànènLok it lr s`eïéà`edéìk ànèî,xg` ¤§©¥©§¤¥§©¥§¦
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המשך בעמוד קכח

ezny in` cenr gi sc ± iyily wxtmigqt
äéòîá åìèádcedi iaxl dil zi` i`e .odilr ony cer oi`e ,z`hg inl oiie`x opi`c Ð

a` `nh ied `lc oiprl z`hg in zxezn ilhac idp ,lke` e`nhn `nlra oiwyn

xya `nhl ,oiwyn x`yk ediilr `kil in `nh dwyn my ,milke mc` `nhl d`nehd

z`neh epiidc ,df xya `nhln elit` ixnbl dirna elha i`n`e ?lke` `edy df

e`nhn `l dxeng d`nehc idp ?dlw oilke`

jeza oda milke mc` erbp m`mirnd`dc Ð

odilr z`hg in my oi`oebk ,dlw d`neh Ð

,edpip `nlra oiwyn `dc !e`nhl xyad z`

zngn e`nhipc ediipin rwt `l d`neh mye

oirbep ody dnn dlecb dribp oi`c ,onvr

edl eed ,ediipin z`hg in my lif` ike .onvra

:dpin rny `l` !z`hg ina erbpy oiwyn

uegac oeike .dia xcd edlekne`nhn `l

`lc `zlinc `kd ,opaxcn `l` oilke` oiwyn

`giky.xefb `l Ðäøåîç äàîåèmc` Ð

dlw d`neh .milke.oilke` Ðàîè äøùá àäå
øîà÷:`pz `le ,xyad z` `l` `nih `lc Ð

milke mc`oirbepd.oi`nh odaäàîåè ìáà
äøåîçmc` `nhl odilr ony oiicr `diy Ð

oda rbepd:xne` dcedi iaxy ,i`nhn `l Ð

.z`hg in zxezn dirna elhaøîà éùà áø
éøîâì íìåòì`nlra dwyn my elit`c Ð

`ipze .gexq dwyn dil dedc ,ediilr `kil

ilk lka dzyi xy` dwyn lke" :mipdk zxeza

"`nhiecinlz iqei iax :gexq dwynl hxt Ð

lr `ad"a zenaia `ipzck ,did `aiwr iax ly

iax `ay cr ,mny mlerd dide :(a,aq) "eznai

el`e .mdl d`pye mexcay epizeax lv` `aiwr

,iqei iaxe ,dcedi iaxe ,xi`n iax :odiaxe

.reny oa xfrl` iaxe ,oernyàîèé ùéøããÐ

oi`nh oilke` iab aizkcinp edi`e ,`nhi Ð

oi`nh oiwyn iab aizkc "`nhi" yixc.`nhi Ð

íåéá åáepiny meia Ðxfrl` iax z`dixfr oa

.ze`iyplåëåú ìà íäî ìåôé øùà`ipze Ð

oileg) "oihgey lkd"a`ly it lr s` :(a,ck

exie`a dlzp `l` ,rbp,oey`x ilk dil ded Ð

ded .ilkd zngn "`nhi ekeza xy` lk" aizke

`nhi `l` `nh xne` epi`e ,ipy lke` dilÐ

.`nhi dia yexcléðù øëë ìò ãîéì`dc Ð

lkn" dixza aizkck ,oilke`a irzyn `xw

ilkd jeza did `ede ,"lk`i xy` lke`dÐ

s`e ,iyily dyer ipy xkk :`nl` ."`nhi"

xninl `kil `de .aizk `nzq `xwc .oilega

iedilc ,uxyd on d`neh oilawn eay oilke`c

,d`neh ilnc o`nk ilk xie`eedipelke`

oey`xexie`ay milk s` ok m`c Ð,e`nhi

oiwxtaeipy jgxk lrc `icda dl opiyxtn

z` `nhny ,dlawn `ed ilkd one ,`ed

,ea `veik dyer xkk :izrny ip`e .iyilyd

dil zi`ei`e .lke` `nhn lke` `aiwr iaxl

,`icda dl ogky` `lc meyn ,ok xnel xyt`iyw` ik ,ok m`e .xn`p wgcd ici lre

,"lke` `nhn lke` oi` `de" lirlwigcediytpdnwe`e`nh opaxcniaxk `nip Ð

onwle .ezecr lr zecr siqede dia ixii` diteb `aiwr iax `dc ,dil `xiaq `aiwr

ivn `le ,did jk `l xn`wcdiegcldyer d`neh epivn `l :df mrh ici lr `l`

da `veikepivn ixd Ð!`aiwr iaxl"`nhi" `edda onwl xn` `icda :cere`nhl Ð

.ea `veik lke` `le ,oiwynd z`àëäå`le ,ea `veik dwyn `nhl `le ,lke` `nhl dil iwenc ,iqei iax dil yixc ikid ,lke` `nhnc iqei iax xn`wc ,oiwync "`nhi" iab Ð

?ilkéìë ìëá äúùé øùà ä÷ùî ìëå`nhi dia yixce ,"`nhi" i`w dlr `dc .qxg ilk ly ekeza dfd dwynd did m` Ð.lke`d z` `nhl Ðàöåéë äùåòù äàîåè åðéöî àì
äá.ea `veik dyer oi`e `nh `edc xninl ,"`nhi" `pixw ikdlc ,onwl opixn`ck Ðêúòã à÷ìñ éàå"`nhi"e ,xn`w miwyn `nhl ,`xwc ditiqa dwyna aizkc "`nhi" i`d Ð

lke` iab aizkc `yixcaizkdc ,dinwl dil inwen oiwyn `nhl jgxk lr Ðlke` ihernl jixhvi`cne .ea `veik dyer oi`e ,`nh `ed :opixn`e ,"`ed `nh" `xw i`dn lirl

edpiaxril ?il dnl `nhi `nhi ok m` .i`nhn oiwync llkn Ðedpiazkpe.'ekàîéàå`tiqc "`nhi" Ð?xedh milkl iqei iax xn`w i`n`e ,milkd z` `nhl Ðéìë äîåÐ

dfd dwynd z` `nihy"lke`d lkn `nhi ekeza xy` lk" onwl xn`ck ,ilkd z` `nhl lkei `l Ðoiwyne oilke` Ðmi`nhinxie`n mi`nhin milk oi`e ,qxg ilk xie`n

ilk zngn oi`ay ,el` oiwyn .qxg ilk.'ek oic epi` Ðéìë úîçî íéàáä ïé÷ùî åàîèî àì éë àîéàå`l ik `ni`) ,ilk `nhn dwyn oi`c ol `wtpc `ed xnege lw i`dac Ð

uxya erbpy oiwyn la` ,ilk zngn oi`ad oiwyn ilin ipd (ilk oiwyn e`nhn.ede`nhi Ð
éðùîå
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àämilke mc` la` ,dxya `wec rnyn Ð ipzw `nh dxyaelqtpc meyn epiide ,`l Ð

dxeng d`neh odn dgxtc oeik :xn`z m`e .zrcd gqida`l dlw d`neh elit` Ð

eteqy lk :(`,dw migaf) "mei leah" wxtae (`,`p dcp) "oniq `a" wxta opixn` `dc !e`nhl

dxeng d`neh `nhlcera `wec epiide .uxya rbp eli`k aiyge ,uxy xykd ira `l Ð

ie`x oi`yk la` ,dxeng d`neh `nhl eteqy

dxeng d`neh `nhl xak,xykd ira Ð

iab (a,br oileg) "dywnd dnda" wxta opixn`ck

dn dil ipdn `lc ,igd on xa`n yxetd xya

,eia` mr didyk dxeng d`neh `nhl eteqy

xyken dieyloi` epnn yxity xg`lc oeik Ð

ip`yc :xnel yie !dxeng d`neh `nhl ie`x

yniyyk ,mzdopixn`ck ,yniy ur dyrn Ð

jkle (`,hkw my) "ahexde xerd"ayxityk Ð

z`hg in la` .xykd ira eia`nediy jixv Ð

dxeng d`neh `vnpe ,dizyl dlgzn oiie`x

oiie`x eidiy mrhn `l` ,ur dyrn epi` odly

.d`fdl oiie`x eid `l xg` oiprac .mc` ziizyl

elqtpyk s` ,jkle.oiwyn z`neh dgxt `l Ð

åìèádita mcera la` Ð dirna.elha `l Ð

wxt) dxt zkqna opixn`c ab lr s`

z`hg in oilqet zeterd lkc (b dpyn iriyzÐ

,yecw mcew ixiin mzdc :wgvi epiax xne`

(`,bp oihib) "oiwfpd"a qxhpewd yxitck milqtpe

.dk`ln meyn e` ilka ozeig `dzy opirac

eteq edl aiygcn ,yeciw xg`l ixii` `kde

dk`lne ,dxeng d`neh `nhlxg` zlqet dpi`

:(c dpyn iriax wxt) dxt zkqna opzck .yeciw

.xt` okezl oziy cr oda zlqet dk`ln ,min

"dcp inl" aizkcn dl sili (`tiqae)md xake Ð

dirna elhae .dcp inl.zrcd gqid meyn Ð

`nrh yxtn (ipiny wxt ze`eewnc) `ztqezae

"zxnynl" aizkc meyn wgvi epiaxce`vi Ð

odn dzzyy li`ed ,zxnynl mpi`y el`

.dxtdàìÐ da `veik dyer d`neh epivn

`nhi onwl opiyxcck :qxhpewd yxitoi`y Ð

iqxb `lc mixtq zi`e .da `veik dyer d`neh

"epivn `l" oeyle ,onwlrnync ,ok rnyn `l Ð

epiax yxtne .zernynn ,ol `wtp `nlrnc

,da `veik dyer d`neh epivn `l :wgvi

."`ed `nh"n (`,ci) lirl opiyxcck

àðéáøÐ zxn` zivn `l `xwc ditebn xn`

`l oiwyn z`nehl jzrc `wlq i`c

il dnl ipnif ixz ,`nhi cg `l` aezklÐ

.da `veik dyer d`neh oi`y ihernl

äîåoiwyn :xn`z m`e Ð oiwyn `nhny ilk

lw i`dn lke` e`nhi `l lke` zngn oi`ad

`nhi `l oiwyn zngn `ad lke` oke ,xnege

,xnege lw xity ciar `kdc :xnel yie ?oiwyn

epi`y lw `edy meyn ,ilk `nhn oi`y ilk dnc

d`nehd a`,ilk `nhn d`nehd a` `edykc Ð

lke` `nhn lke` oi`y dn la` .ith iliwc ilk zngn mi`ad oiwyn oky lkeitl epiid Ð

e`nhn `lc olpn ,zna rbpy ilk zngn mi`ad oiwyn :xn`z m`e .ea `veik dyer oi`y

uxya `xw i`dc :xnel yie !ilk `nhn zna rbpy ilkc iz` `l ilkc xnege lwnc ?ilk

zna rbpy ilka erbpy oiwyn la` ,aizk.aizk `l Ð
e`le

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

,déa øãäc àeä íéìkî Cúòc à÷ìñ éàå .äéòîa eìèä§§¥¤¨§¦¨§¨©£¨¦¥¦©£©¥
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eznyקכו ina cenr gi sc ± iyily wxtmigqt
éáéúë éî õøù úîçî ïéàáä ïé÷ùî éðùîå.'ziixe`a Ðoiwynn,ez`c `ed ilk zngn

itlic `ed ediipinc oeike .'ek dneoiwync oicd on oi`ad ,uxya erbpy oiwynl eic Ð

`nhn oi` el` dn .oecpk zeidl ,ilka erbpyilk oi.ilk oi`nhn oi` el` s` Ðàîèé
àùéøã.`aiwr iax dil yixc ikid ,lke` iab Ðìëåà àîèîù ä÷ùî.lirl oxn`ck Ð

`nhn oi`y lke` :oxn`ck ilk `nhn epi`

oic epi` ,da `veik dyer d`neh oi`c ,lke`

dipin xnege lw inp xninl ivnc oicd `ede .'ek

ilk dn :ikd `nipc .oiwyn iab oxn`ck ,diae

dfd lke`d z` `nhny,ilk `nhn epi` Ð

xcdc meyn `l` .'ek ilk zngn `ay lke`

ilin ipd :`ni`e ,lirlck xninl dil jixhvn

`ad lke` la` ,ilk zngn `ad lke` Ð

uxy zngnslinl dil `gipe .ilk `nhl Ð

uxya erbp `py `lc eda `pniwe`c ,dwynn

ilkd on e`nhp `py `l.ilk e`nhn `l Ðéëå
øåîç ìëåà àîéúdwyn eli`c ,dwynn ÐÐ

`nhn zxn`w lke` eli`e ,dwyn `nhn oi`

ilk `nhn dwyn oi`c ab lr s` ,jkld .dwyn

.ilk `nhn lke` `di Ðàåää`pniwe`c Ð

dwyn `nhl lke`c `nhi i`d`xneg Ð

oilelrc ,`id oiwync.d`neh lawlïéàã àîèé
äá àöåéë äùåò`nhi opiyxc `zyd :xnelk Ð

ediiexza opixwc i`de ,`nhi`nhijcnll Ð

lke` lke` oebk ,ea `veik `nhn oi`c herin

.dwyn dwyneàåädizeekc lke`e ,`herin Ð

.hrnn `wãçÐzngn oi`ad oiwyn ihernl

,oiwyn `xw i`da iaizk `lc ab lr s` ,uxy

rbpy elit` rnync 'ebe "rxf lr min ozei ik"c

eabipy xg`l uxy oda,lke`a ilb edin Ð

.dwynl oicd `edeúîçî ïéàáä ïé÷ùîá ãçå
éìëzngn oi`aa ixii` ,lirlc `nhi `edd Ð

.ilkéñåé éáø àì àáø øîà àäå,onwlc Ð

xnege lw yixccmixetk xqegnndl xaq Ð

,oilega iyily dyer ipy `diy `aiwr iaxk

iziinc i`na iqei iaxk dl xaq `aiwr iax `le

xqegnn xnege lwn ycewa iriax onwl

dizline .mixetkaxe iy` ax deyxt `axc

iqei iaxl dil zi`c oeike .jenqa onwl `pdk

`ziixe`c mixg` oi`nhn oiwyngkyn `l Ð

`nhi yixcc ,"`nhi"n `l` di`xjgxk lr Ð

oia `dc .oilega iyily dyer ipy dil zi`

oiwync `nhi oia oilke`c `nhiipy` Ð

.iaizkäøîà åáø àáé÷ò éáø úèéùá`dl Ð

`ziixe`c mixg` `nhl oiwyn z`neh xn`c

iaxc `ail` ,`nhi `nhi yxcnl dil irain Ð

.oilke` iab dil yixcc dxn` `aiwrxn`we

`nhi `nhi `aiwr iax yixce li`ed :iqei iax

.`ziixe`c mixg` oi`nhn oiwync dil zi` Ð

oiwyn z`neh dil `xiaq `l iqei iax la`

`nhi yixc `le ,`ziixe`c mixg` `nhl

.`nhiéáøë äéì øáñ àì éñåé éáø àîìùá
àáé÷ò.oilega iyily dyer ipyc Ðàéðúã

ìåñôù ùãå÷á éòéáøì ïééðî éñåé éáø øîàäîåøúá øúåîù íéøåôë øñåçî äî àåä ïéãå
dlre lah .i`xwn (a,cr) "lxrd" wxt zenaia opitlick Ðaixrd ,xyrna lke` Ð

eyny."miycwd on lk`i xg`e xdhe ynyd `ae" aizkck ,dnexza lke` Ðøåñà
ùãå÷ámzd silick Ðxtke"n"dxdhe odkd dilr.eiykr cr d`nh `idy llkn Ðäîåøúá ìåñôù éùéìùdne :mei leahn xnege lwa ol `wtpe ,`aiwr iaxc` ibiltc opaxl Ð

oilega xzenc mei leahoilega leqty ipy ,dnexza xeq` Ðycewae ,"oiwcea mindy myk" wxta ,dheq zkqna .dnexza iyily dyriy oic epi` Ðiriax da dyriy `ed oic

.mixetk xqegnn xnege lwnäøåúä ïî ùãå÷á éùéìù åðãîìå`l eze iyily dyer dnexz dn :oecpk zeidl oicd on `al eic `niz `lce Ð.`l eze iyily dyri ycew df s` Ð

xnege lw `z` ike ,iyily epcnl dxezd onc ,xnege lw ol jixhv` `l iyily meyncjxtinc `kidc ,(`,dk) ipy wxt `nw `aaa ol `niiwc .`z`c `ed iriaxl Ðxnege lwÐ

.eic opixn` `l
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åàìåxnege lwn slip :xn`z m`e Ð ilk zngn oi`ad oiwyn dne iz`w xnege lwn

uxy zngn `ad lke` dne :lke`cditeb uxy ,oiwyn `nhn Ð.oky lk `l Ð

,ilk `nhn lke` oi` jgxk lrc :xnel yie !ilk `nhn lke` oiae oiwyn oiac `nip `zyde

`nhn oi`e lke` `nhny ,ilk zngn oi`ad oiwync xnege lwn .uxy zngn `a elit`

lke` `nhn oi`y ,uxy zngn `ad lke` .ilk

["`nh `ed"n].ilk `nhi `ly oic epi` Ð

åéãaxd dywd Ð oecpk zeidl oicd on `al

oi`ad oiwyn eidi ok m` :y"pilxe`c awri iax

.ilk zngn oi`ad oiwynk ,miipy uxy zngn

.miipy eedc eic ipd`e ,enhnc xnege lw ipd`e

`nw `aa) "lbxd cvik"a opixn` `peeb i`dkc

lw ipd` `nil :zna utnc xnege lw iab (a,dk

z`nehn iwet`l eic ipd`e ,axr z`nehl xnege

lw ipd` :inp opixn` wfipd xvga oxw iabe .dray

epiax xne`e !etebnl eic ipd`e ,mly wfpl xnege

rbpy icin ogky` `l `kdc ,dyw `lc :wgvi

oey`x didi `ly uxyala` .wlgl oi` jkld Ð

`l` didi `ly ea rbepd xac ogky` ,zn iab

etebn mly wfpe .qxg ilke milke` oebk ,oey`xÐ

`ki`c meyn uxzl oi` la` .edpip ilin ixz

oi`y milke mc` dne :ikd xnege lw xninl

qxg ilk xie`n `nhinoiwyn ,uxyn `nhin Ð

qxg ilk xie`n `nhiny`nhiny oky lk `l Ð

gkenck ,eic xninl `ki` inp `zydc .uxyn

.(my) "lbxd cvik"aéëåxeng lke` `niz

lke` oi`c slinl ivn ied Ð oiwyn `nhnc

lke` `nhny ilk dne :xnege lwn ilk `nhnÐ

lke` `nhn epi`y lke` ,ilk `nhn oi`epi` Ð

.ilk `nhi `ly oicåäîåoilawny ozelilr

izk`c :wgvi epiaxl dniz Ð xykd `la d`neh

edl ipdn `l ozelilr `dc xnege lw ied `l

.edl ipdn lke` oiprle ,oiwynn d`neh lawl

`l dwync silic lirle .xeng lke` ok m`

ilk `nhn,lke`n xnege lwa slinl ivn `l Ð

ilk `nhn oi`e dwyn `nhny`lc dwyn Ð

lke`c olpn `teb `idc oky lk `l dwyn `nhn

,lke`n xeng oiwync :cere ?ilk `nhn `l

xnege lw carinl ivn `l `kde .lke` `nhnc

ilk `nhn oi` lke` `nhny ilk dnc ,lirlck

lknc .oky lk `l ilk zngn `ad lke` Ð

?olpn uxy zngn `ad lke` ,mewn

äîådil zi`c o`n elit` Ð mixetk xqegn

xnege lw jxtinc `kid elit` ,eicdcen `kd Ð

.mixetk xqegnn iyily opitli epivn dnac

melk dyer epi`y ,`ed iyilyk mixetk xqegnc

.iyily lka oicd `ede .ycewa lqete ,dnexza

xninl jiiy `le ,`kdc xnege lw mil` jkld

`l eze iyily mzd dn :eiceze iyily o`k s` Ð

.`l

åðãîì`iadl dil `gip Ð dxezd on iyily

iyily yxcinl ivn dede ,`xwn

ikdlc :yxit i"yxe .mei leahn xnege lw ycewl

d on epcnlc ,`zyd la` .eic `niz `lc ,dxezd on iyily epcnl xninl jixhvi`dxez

.xnege lw jxtinc meyn ,eic opixn` `l Ð
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úîçî ïéàaä ïé÷Ln äîe ?éúà÷ øîBçå ìwî åàìå§¨¦©¨¤¨¨¥©©§¦©¨¦¥£©
éìk¯õøL úîçî ïéàaä ïé÷Lî ,ïéànèî¯ §¦§©§¦©§¦©¨¦¥£©¤¤

.ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bic !?ïkL ìk àìŸ¨¤¥©©¨¦©¦¦§©¦
Léøc éëéä àLéøc àîèé¯øLà ìëàä ìkî" ¦§¨§¥¨¥¦¨¥¦¨¨Ÿ¤£¤

àîèé "àîèé íéî åéìò àBáé øLà ìëàé¯ànèì ¥¨¥£¤¨¨¨©¦¦§¨¦§¨§©¥
Bà ,ïé÷Lnä úà ànèì øîBà äzà .ïé÷Lnä úà¤©©§¦©¨¥§©¥¤©©§¦
:øîBçå ì÷ zøîà ?éìkä úà ànèì àlà Bðéà¥¤¨§©¥¤©§¦¨©§¨©¨¤

ìëBà ànènL ä÷Ln äîe¯,éìk ànèî Bðéà ©©§¤¤§©¥¤¥§©¥§¦
ìëBà ànèî ïéàL ìëBà¯ànèé àlL ïéc Bðéà ¤¤¥§©¥¤¥¦¤Ÿ§©¥

àîèé íéi÷î éðà äî àä !éìk¯úà ànèì §¦¨¨¨¦§©¥¦§¨§©¥¤
àéøéà éàî .äàîeè ìa÷ì ïéìeìò ïäL ,ïé÷Lnä©©§¦¤¥£¦§©¥§¨©¦§¨
déì ÷Btéz ,äàîeè ìa÷ì ïéìeìòc íeMî ïé÷Lî©§¦¦©£¦§©¥§¨¥¥
àîéz éëå :øîà÷ éëä !àðéøçà écéî àkéìc íeMî¦§¥¨¦¥©£¦¨¨¦¨¨©§¦¥¨

éìkì déénèéð ïé÷Lî ànèîc ,øeîç ìëBà¯àeää ¤¨¦§©¥©§¦¦©§¥©§¦©
ìa÷ì ïéìeìò ïé÷Lîc íeMî ,àeä ïé÷Lîc àøîeç§¨§©§¦¦§©§¦£¦§©¥

ïúìéìò àéä äîe .äàîeè¯àlL äàîeè ïéìa÷nL §¨©¦£¦¨¨¤§©§¦§¨¤Ÿ
àîèé .øLëäa¯àëäî ,da àöBik äNBò ïéàc §¤§¥¦§¨§¥¤©¥¨¥¨¨

ìôðå òøæ ìò íéî ïzé éëå" :à÷ôð íúäî ?à÷ôð̈§¨¥¨¨¨§¨§¦ª©©¦©¤©§¨©
"àeä àîè åéìò íúìápî¯äNBò ïéàå ,àîè àeä ¦¦§¨¨¨¨¨¥¨¥§¥¤

!da àöBik äàîeè,õøL úîçî ïéàaä ïé÷Lîa ãç §¨©¥¨©§©§¦©¨¦¥£©¤¤
ïðéòeîLà éàc ,éëéøöe .éìk úîçî ïéàaä ïé÷Lîa ãçå§©§©§¦©¨¦¥£©§¦§¦¦§¦©§¦©

éìk úîçî ïéàaä ïé÷Lîa¯ìáà ,éøéîç àìc íeMî §©§¦©¨¦¥£©§¦¦§¨£¦¦£¨
éøéîçc ,õøL úîçî ïéàaä ïé÷Lîa¯äNBò àîéà §©§¦©¨¦¥£©¤¤©£¦¦¥¨¤

ìå .da àöBik äàîeèúîçî ïéàaä ïé÷Lî ïðéòîL §¨©¥¨§©§§¦©©§¦©¨¦¥£©
àúléî !éìk úîçî ïéàaä ïé÷Lî ïkL ìëå ,õøL¤¤§¨¤¥©§¦©¨¦¥£©§¦¦§¨

øîBçå ì÷a àéúàc¯.àø÷ dì áúëå çøèdéì øîà §©§¨§©¨¤¨©§¨©¨§¨£©¥
øáñ éñBé éaø àì :àáø øîà àäå ,éLà áøì àðéáø̈¦¨§©©¦§¨¨©¨¨Ÿ©¦¥¨©
øîà !éñBé éaøk øáñ àáé÷ò éaø àìå ,àáé÷ò éaøk§©¦£¦¨§Ÿ©¦£¦¨¨©§©¦¥¨©
àì déìå ,døîà Baø àáé÷ò éaø úèéLa éñBé éaø :déì¥©¦¥§¦©©¦£¦¨©£¨¨§¥¨
àîìLa :àðäk áøì éLà áø déì øîà .déì àøéáñ§¦¨¥£©¥©©¦§©¨£¨¦§¨¨
éaø øîà àéðúc ,àáé÷ò éaøk dì øáñ àì éñBé éaø©¦¥¨¨©¨§©¦£¦¨§©§¨¨©©¦
,àeä ïéãå ?ìeñt àeäL LãBwa éòéáøì ïéépî :éñBé¥¦©¦¦§¦¦©¤¤¨§¦

äîeøza øzenL íéøetk øqeçn äîe¯,LãBwa ìeñt ©§©¦¦¤¨©§¨¨©¤
äîeøza ìeñtL éLéìL¯éòéáø äNòiL ïéc Bðéà §¦¦¤¨©§¨¥¦¤©£¤§¦¦

ìwî éòéáøe ,äøBzä ïî LãBwa éLéìL eðãîìå .LãBwa©¤§¨©§§¦¦©¤¦©¨§¦¦¦©
äøBzä ïî éLéìL .øîBçå¯òbé øLà øNaäå" :áéúëc ¨¤§¦¦¦©¨¦§¦§©¨¨£¤¦©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc migqt(ipy meil)

uxyn e`nhpy miwyneåikéúà÷ øîBçå ìwî åàìmpi` ike ± §¨¦©¨¤¨¨¥
,ilkn e`nhpy miwynn xnege lwa micnlpïéàaä ïé÷Lî äîe©©§¦©¨¦

[e`nhpy-]éìk úîçîuxyn `nhpyïéàaä ïé÷Lî ,ïéànèî ¥£©§¦§©§¦©§¦©¨¦
ïkL ìk àì õøL úîçîok m`e .mi`nhn mdyïécä ïî àaì Bic ¥£©¤¤Ÿ¨¤¥©©¨¦©¦

ïBcpk úBéäìxack zeidl xnege lwa cnlpd xacl el ic ± ¦§©¦
mi`ad miwyny myk jkitl .epnn xeng zeidl `le ,cnlnd
uxya e`nhpy miwyn ok enk ,milk mi`nhn mpi` ilk zngn

.milk mi`nhn mpi` mdn micnlpy
milke` z`neh oica `aiwr iax zhiya oecl zxfeg `xnbd

:`xnbd zl`ey .mixg` `nhlàLéøc 'àîèé'zligza xn`py - ¦§¨§¥¨
,`nh lke` oiprl aezkdLéøc éëéä.`aiwr iax [eyxec ji`-] ¥¦¨¦

,eyxec `ed jk :`xnbd daiynàáé øLà ìëàé øLà ìëBàä ìkî'¦¨¨¤£¤¥¨¥£¤¨Ÿ
àîèé ,'àîèé íéî åéìòoiprlànèì[`nhiy-].ïé÷Lnä úàdywn ¨¨©¦¦§¨¦§¨§©¥§©¥¤©©§¦

:`xnbdøîBà äzà`id lke` z`nehyBà ,ïé÷Lnä úà ànèì ©¨¥§©¥¤©©§¦
[`ny-]Bðéà`nh.éìkä úà ànèì àlà:`xnbd zvxznzøîà ¥¤¨§©¥¤©§¦¨©§¨

n ilk `nhn epi` lke`y ,xnel jl yi -ä÷Ln äîe .øîBçå ì÷©¨¤©©§¤
éìk ànèî Bðéà ìëBà ànènL,lirl x`eankànèî ïéàL ìëBà ¤§©¥¤¥§©¥§¦¤¤¥§©¥

,ìëBàikeàä .éìk ànèé àlL ïéc Bðéàa [`l`-]íéi÷î éðà äî ¤¥¦¤Ÿ§©¥§¦¨¤£¦§©¥
d z` [cinrn-]'àîèé'oiprl eyxtl yi gxkda ,lke`a xn`py ¦§¨

,ïé÷Lnä úà ànèìmeyn miwyn `nhn lke`yïéìeìò ïäL §©¥¤©©§¦¤¥£¦
lwpa [micner-].äàîeè ìa÷ì.jenqa mixacd ex`eaie §©¥§¨

:`xnbd dywnàéøéà éàîxn`py '`nhi'y [xnel jixv dnl-] ©¦§¨
`nhiy oiprl yxtzn lke`aíeMî ïé÷Lîef `xaqcmiwyn ©§¦¦§

àðéøçà éãéî àkéìc íeMî déì ÷etéz ,äàîeè ìa÷ì ïéìeìò`ld ± £¦§©¥§¨¦¥¦§¥¨¦¦©£¦¨
ea cinrdl xyt`y xg` xac mey oi`y meyn z`f cenll yi
`nhi ezernyn `aiwr iax zrcly ,lke`a xn`py '`nhi'd z`§©¥
,dwynn xnege lwd meyn milk `nhn epi` ixdy ,mixg`
zvxzn .miwyn `nhn `edy jkl `id aezkd zpeeky gxkdae

:`xnbdøîà÷ éëä,ovxzd zpeek `id jk ±àîéz éëåxn`z m`e - ¨¦¨¨©§¦¥¨
y meyn ,dwynn xnege lwd z` zegcløeîç ìëBàjka dwynn ¤¨

,ïé÷Lî ànèîcok lre ,dwyn `nhn epi`y dwyna ok oi`y dn ¦§©¥©§¦
lke` mewn lkn ,ilk `nhn epi` dwyny elit`déénèéð[`nhi-] ¦©§¥

,éìkìoky .xnege lwd lr `kxit ef oi`y aiydl yiàeää[dn-] ©§¦©
ly `xneg dpi` dwyn `nhn lke`y '`nhi'n epyxcy

`l` ,milke`dìa÷ì ïéìeìò ïé÷Lîc íeMî ,àeä ïé÷Lîc àøîeç§¨§©§¦¦§©§¦£¦§©¥
,äàîeèxeng dwyny ixd .lke` ici lr mi`nhp md ok lre §¨

`nhn epi` lke`y oky lk ,ilk `nhn epi` dwyn m`e ,lke`n
.ilk

xzei d`neh lawl milelr miwyn dna yxtl zxfeg `xnbd
:`xnbd zl`ey .milke`nïúìéìò àéä äîemd dnae ,miwyn ly ©¦£¦¨¨

jka :`xnbd daiyn .milke`n xzei `nhidl mixdnnLmd ¤
øLëäa àlL äàîeè ïéìa÷nmilke`a ok oi`y dn ,xg` xac ly §©§¦§¨¤Ÿ§¤§¥

mcew exyked ok m` `l` d`neha rbn ici lr mi`nhp mpi`y
.mdilr miwyn zlitpa okl

mi`nhn mpi` miwyne milke`y jkl sqep xewn d`ian `xnbd
xn`py dnn :`xnbd zyxtn .mda `veik `edy xac'àîèé'¦§¨

yexcl yi ,uxyn `nhpy ilkn e`nhpy dwyne lke`aïéàc§¥
d`nehäNBò`edy xg` xacäa àöBikyxecy s` oky .`nh ¨©¥¨

z`ixwy xg`n mewn lkn ,'`nhi' zernyna '`nhi' `aiwr iax§©¥
dwyne lke`y s`y ,herin mb da yi ,'`nhi' `id ef daiz¦§¨
`veik `edy xac mi`nhn mpi` mewn lkn ,mixg` mi`nhn

.dwyn `nhn dwyn `le lke` `nhn lke` oi`e ,mda
ike :`xnbd dywnà÷ôð àëäîdpi` d`nehy [cnlp o`kn-] ¥¨¨¨§¨

,da `veik dyerà÷ôð íúäîdnn `ed df oic xewn `ld ± ¥¨¨¨§¨
uxy z`neha xn`py(gl `i `xwie)ìôðå òøæ ìò íéî ïzeé éëå'§¦©©¦©¤©§¨©

,'àeä àîè åéìò íúìápîlirl d`aedy `ziixaa epipye(.ci), ¦¦§¨¨¨¨¨¥
`weecy ,hrnl `a '`ed'y'àeä'[lk`nd ,rxfd]å ,àîèmle`ïéà ¨¥§¥

da àöBik äàîeè äNBò`edy xg` xac `nhn `nh lke` oi` ± ¨§¨©¥¨
:`xnbd zvxzn .xg` lke` xnelk ,ea `veikãçipyn cg` ± ©

y cnll `a ,el` miherinïéàaä ïé÷Lîa[e`nhpy-]õøL úîçî §©§¦©¨¦¥£©¤¤
lke`a xn`p dnn oky .da `veik dyer d`neh oi` envr
xac `nhn epi` lke`y myn hrnzpe ,'`ed `nh' uxya `nhpy
uxyn e`nhpy miwyn lr s` epcnl ,ea `veik `edy xg`
.xg` dwyn xnelk ,mda `veik `edy xg` xac mi`nhn mpi`y

ãçåxn`p '`nhi' ly ipyd herinde ±ïéàaä ïé÷Lîa[e`nhpy-] §©§©§¦©¨¦
éìk úîçîdwyn mi`nhn mpi`y cnll ,uxy zngn `nhpy ¥£©§¦

:dvexiz z` `xnbd zyxtn .xg`éëéøöemiherin ipy mikxvpe ± §¦¦
meyn ,el`ïðéòeîLà éàcwx aezkd [eprinyn did m`y-] §¦©§¦©

éìk úîçî ïéàaä ïé÷Lîamixne` epiid ,miwyn mi`nhn mpi`y §©§¦©¨¦¥£©§¦
`edyéøéîç àìc íeMîmpi` ixdy ,mz`neh [dxeng `ly-] ¦§Ÿ£¦¦

,d`nehl miipy `l`éøéîçc õøL úîçî ïéàaä ïé÷Lîa ìáà£¨§©§¦©¨¦¥£©¤¤©£¦¦
,d`nehl mipey`x mdy meyn mz`neh [dxengy-]àîéà¥¨

y [mixne` epiid-]da àöBik äàîeè äNBòs` mi`nhn mdy ± ¨§¨©¥¨
.mda `veik `edy xg` xac

:`xnbd dywnìåïðéòîL`nh' herin z` wx aezkd [eprinyie-] §©§§¦©
a xn`py '`edõøL úîçî ïéàaä ïé÷Lî`veik miyer mpi`y ©§¦©¨¦¥£©¤¤

,mdaey cnlp mdnïkL ìëyéìk úîçî ïéàaä ïé÷Lîmilwd ¨¤¥©§¦©¨¦¥£©§¦
.mda `veik miyer mpi` mdn:`xnbd zvxznàéúàc àúléî¦§¨§¨§¨

àø÷ dì áúëå çøè øîBçå ì÷agxeh xnege lwa cnlpy xac s` ± §©¨¤¨©§¨©¨§¨
mi`ad miwyn lr cnll ,'`nhi' azkp ok lre ,eazeke aezkd
df oic cenll xyt`y elit` ,miwyn mi`nhn mpi`y ilk zngn

.uxy zngn mi`ad miwynn
lirl yiwl yix ixac z` xxal zxfeg `xnbd(`"r)iqei iaxy ,

ok xn` ,dxezd on `id milke` `nhl miwyn z`nehy xaeqd
`nhpy lke`a xn`py '`nhi'y ,eax `aiwr iax zhiy it lr
ipye ,'`nhi' eyexit ,d`nehl ipy `ede uxyn `nhpy ilkn§©¥

:`xnbd dywn .oilega iyily dyer,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦
,`aiwr iax zhiya mixen` iqei iax ixacy okzi ji`øîà àäå§¨¨©

àáé÷ò éaøk øáñ éñBé éaø àì ,àáø,oilega iyily dyer ipyy ¨¨Ÿ©¦¥¨©§©¦£¦¨
éñBé éaøk øáñ àáé÷ò éaø àìåleqta oc `edy xnege lw eze`a §Ÿ©¦£¦¨¨©§©¦¥

z`nehy iqei iax xaeqy xg`ne .oldl `aeiy itk ,ycewa iriax
dnn `ed df oic xewne ,dxezd on `id milke` `nhl miwyn
gxkda ,'`nhi' zernyna dwyna xn`py '`nhi' yxcpy§©¥
dwyna xn`p '`nhi'd ixdy ,oilega iyily dyer ipyy xeaqiy
eli`e .d`nehl ipy `l` epi`y uxya rbpy ilka rbpy lke`ae
epi` ipyy xaeqe `aiwr iax lr wleg iqei iaxy `ax ixacl
`aiwr iax zyxc z` yxec `edy okzi `l ,oilega iyily dyer

.dxen`d
:`xnbd zvxzndéì øîàmpn` ,`piaxl iy` ax [el-]éñBé éaø ¨©¥©¦¥

døîà Baø àáé÷ò éaø úèéLaipy `edy dwyny ef drenyl §¦©©¦£¦¨©£¨¨
'`nhi' zernyny myky xn`e ,dxezd on lke` `nhn ,d`nehl
xn`py '`nhi'l oicd `ed ,mixg` '`nhi' `id milke`a xn`py§©¥

,mixg` '`nhi' `id ezernyny miwynadéì àøéáñ àì déìå± §©¥§¥Ÿ§¦¨¥
`nhn epi` dwyn ezhiyl `l` ,ok xaeq epi` envr `ed mle`e
zernyna '`nhi'd z` yxec epi`e ,cala opaxcn `l` mixg`

.mixg` '`nhi'§©¥
:lirl e`aedy `ax ixac z` yxtl zxfeg `xnbdáø déì øîà̈©¥©

àîìLa ,àðäk áøì éMày `ax xn`y dn oaen ±øáñ àì éñBé éaø ©¦§©©£¨¦§¨¨©¦¥Ÿ¨©
,àáé÷ò éaøk dì.xg` mewna iqei iax ixacn ok gxken ixdy ¨§©¦£¦¨

àéðúc,`ziixaa epipy oky -éòéáøì ïéépî ,éñBé éaø øîàd`nehl §©§¨¨©©¦¥¦©¦¨§¦¦
àeä ïéãå ,ìeñt àeäL LãBwaoky .xnege lwn `ed df oic xewn ± ©¤¤¨§¦

zcleia xn`p(f-e ai `xwie)`iaY zal F` oal Dxdh ini z`lnaE' ,¦§Ÿ§¥¨¢¨§¥§©¨¦
crFn ld` gzR l` z`Hgl xz F` dpFi oaE dlrl FzpW oA UaM¤¤¤§¨§Ÿ¨¤¨Ÿ§©¨¤¤©Ÿ¤¥
xg`l s`y ixd .'dxdhe dilr xRke 'd iptl Faixwde ,odMd l ¤̀©Ÿ¥§¦§¦¦§¥§¦¤¨¤¨§¨£¨
zxzip dpi`e ,miycw oiprl d`nh `id oiicr dzxdh ini e`lny
`ede .dizepaxw z` `iazy cr ycwnl dqipkae miycw zlik`a
z` e`iad `ly onf lky ,zepaxwa eaiigzpy mi`nhd lkl oicd
miycwa mixeq` md ixd ,dxtk mixqegn md oiicre mdizepaxw
yi ok m`e .mrbna miycwd z` md milqet oke ,ycwnl dqipkae
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קכז ezny ina cenr gi sc ± iyily wxtmigqt
éáéúë éî õøù úîçî ïéàáä ïé÷ùî éðùîå.'ziixe`a Ðoiwynn,ez`c `ed ilk zngn

itlic `ed ediipinc oeike .'ek dneoiwync oicd on oi`ad ,uxya erbpy oiwynl eic Ð

`nhn oi` el` dn .oecpk zeidl ,ilka erbpyilk oi.ilk oi`nhn oi` el` s` Ðàîèé
àùéøã.`aiwr iax dil yixc ikid ,lke` iab Ðìëåà àîèîù ä÷ùî.lirl oxn`ck Ð

`nhn oi`y lke` :oxn`ck ilk `nhn epi`

oic epi` ,da `veik dyer d`neh oi`c ,lke`

dipin xnege lw inp xninl ivnc oicd `ede .'ek

ilk dn :ikd `nipc .oiwyn iab oxn`ck ,diae

dfd lke`d z` `nhny,ilk `nhn epi` Ð

xcdc meyn `l` .'ek ilk zngn `ay lke`

ilin ipd :`ni`e ,lirlck xninl dil jixhvn

`ad lke` la` ,ilk zngn `ad lke` Ð

uxy zngnslinl dil `gipe .ilk `nhl Ð

uxya erbp `py `lc eda `pniwe`c ,dwynn

ilkd on e`nhp `py `l.ilk e`nhn `l Ðéëå
øåîç ìëåà àîéúdwyn eli`c ,dwynn ÐÐ

`nhn zxn`w lke` eli`e ,dwyn `nhn oi`

ilk `nhn dwyn oi`c ab lr s` ,jkld .dwyn

.ilk `nhn lke` `di Ðàåää`pniwe`c Ð

dwyn `nhl lke`c `nhi i`d`xneg Ð

oilelrc ,`id oiwync.d`neh lawlïéàã àîèé
äá àöåéë äùåò`nhi opiyxc `zyd :xnelk Ð

ediiexza opixwc i`de ,`nhi`nhijcnll Ð

lke` lke` oebk ,ea `veik `nhn oi`c herin

.dwyn dwyneàåädizeekc lke`e ,`herin Ð

.hrnn `wãçÐzngn oi`ad oiwyn ihernl

,oiwyn `xw i`da iaizk `lc ab lr s` ,uxy

rbpy elit` rnync 'ebe "rxf lr min ozei ik"c

eabipy xg`l uxy oda,lke`a ilb edin Ð

.dwynl oicd `edeúîçî ïéàáä ïé÷ùîá ãçå
éìëzngn oi`aa ixii` ,lirlc `nhi `edd Ð

.ilkéñåé éáø àì àáø øîà àäå,onwlc Ð

xnege lw yixccmixetk xqegnndl xaq Ð

,oilega iyily dyer ipy `diy `aiwr iaxk

iziinc i`na iqei iaxk dl xaq `aiwr iax `le

xqegnn xnege lwn ycewa iriax onwl

dizline .mixetkaxe iy` ax deyxt `axc

iqei iaxl dil zi`c oeike .jenqa onwl `pdk

`ziixe`c mixg` oi`nhn oiwyngkyn `l Ð

`nhi yixcc ,"`nhi"n `l` di`xjgxk lr Ð

oia `dc .oilega iyily dyer ipy dil zi`

oiwync `nhi oia oilke`c `nhiipy` Ð

.iaizkäøîà åáø àáé÷ò éáø úèéùá`dl Ð

`ziixe`c mixg` `nhl oiwyn z`neh xn`c

iaxc `ail` ,`nhi `nhi yxcnl dil irain Ð

.oilke` iab dil yixcc dxn` `aiwrxn`we

`nhi `nhi `aiwr iax yixce li`ed :iqei iax

.`ziixe`c mixg` oi`nhn oiwync dil zi` Ð

oiwyn z`neh dil `xiaq `l iqei iax la`

`nhi yixc `le ,`ziixe`c mixg` `nhl

.`nhiéáøë äéì øáñ àì éñåé éáø àîìùá
àáé÷ò.oilega iyily dyer ipyc Ðàéðúã

ìåñôù ùãå÷á éòéáøì ïééðî éñåé éáø øîàäîåøúá øúåîù íéøåôë øñåçî äî àåä ïéãå
dlre lah .i`xwn (a,cr) "lxrd" wxt zenaia opitlick Ðaixrd ,xyrna lke` Ð

eyny."miycwd on lk`i xg`e xdhe ynyd `ae" aizkck ,dnexza lke` Ðøåñà
ùãå÷ámzd silick Ðxtke"n"dxdhe odkd dilr.eiykr cr d`nh `idy llkn Ðäîåøúá ìåñôù éùéìùdne :mei leahn xnege lwa ol `wtpe ,`aiwr iaxc` ibiltc opaxl Ð

oilega xzenc mei leahoilega leqty ipy ,dnexza xeq` Ðycewae ,"oiwcea mindy myk" wxta ,dheq zkqna .dnexza iyily dyriy oic epi` Ðiriax da dyriy `ed oic

.mixetk xqegnn xnege lwnäøåúä ïî ùãå÷á éùéìù åðãîìå`l eze iyily dyer dnexz dn :oecpk zeidl oicd on `al eic `niz `lce Ð.`l eze iyily dyri ycew df s` Ð

xnege lw `z` ike ,iyily epcnl dxezd onc ,xnege lw ol jixhv` `l iyily meyncjxtinc `kidc ,(`,dk) ipy wxt `nw `aaa ol `niiwc .`z`c `ed iriaxl Ðxnege lwÐ

.eic opixn` `l
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åàìåxnege lwn slip :xn`z m`e Ð ilk zngn oi`ad oiwyn dne iz`w xnege lwn

uxy zngn `ad lke` dne :lke`cditeb uxy ,oiwyn `nhn Ð.oky lk `l Ð

,ilk `nhn lke` oi` jgxk lrc :xnel yie !ilk `nhn lke` oiae oiwyn oiac `nip `zyde

`nhn oi`e lke` `nhny ,ilk zngn oi`ad oiwync xnege lwn .uxy zngn `a elit`

lke` `nhn oi`y ,uxy zngn `ad lke` .ilk

["`nh `ed"n].ilk `nhi `ly oic epi` Ð

åéãaxd dywd Ð oecpk zeidl oicd on `al

oi`ad oiwyn eidi ok m` :y"pilxe`c awri iax

.ilk zngn oi`ad oiwynk ,miipy uxy zngn

.miipy eedc eic ipd`e ,enhnc xnege lw ipd`e

`nw `aa) "lbxd cvik"a opixn` `peeb i`dkc

lw ipd` `nil :zna utnc xnege lw iab (a,dk

z`nehn iwet`l eic ipd`e ,axr z`nehl xnege

lw ipd` :inp opixn` wfipd xvga oxw iabe .dray

epiax xne`e !etebnl eic ipd`e ,mly wfpl xnege

rbpy icin ogky` `l `kdc ,dyw `lc :wgvi

oey`x didi `ly uxyala` .wlgl oi` jkld Ð

`l` didi `ly ea rbepd xac ogky` ,zn iab

etebn mly wfpe .qxg ilke milke` oebk ,oey`xÐ

`ki`c meyn uxzl oi` la` .edpip ilin ixz

oi`y milke mc` dne :ikd xnege lw xninl

qxg ilk xie`n `nhinoiwyn ,uxyn `nhin Ð

qxg ilk xie`n `nhiny`nhiny oky lk `l Ð

gkenck ,eic xninl `ki` inp `zydc .uxyn

.(my) "lbxd cvik"aéëåxeng lke` `niz

lke` oi`c slinl ivn ied Ð oiwyn `nhnc

lke` `nhny ilk dne :xnege lwn ilk `nhnÐ

lke` `nhn epi`y lke` ,ilk `nhn oi`epi` Ð

.ilk `nhi `ly oicåäîåoilawny ozelilr

izk`c :wgvi epiaxl dniz Ð xykd `la d`neh

edl ipdn `l ozelilr `dc xnege lw ied `l

.edl ipdn lke` oiprle ,oiwynn d`neh lawl

`l dwync silic lirle .xeng lke` ok m`

ilk `nhn,lke`n xnege lwa slinl ivn `l Ð

ilk `nhn oi`e dwyn `nhny`lc dwyn Ð

lke`c olpn `teb `idc oky lk `l dwyn `nhn

,lke`n xeng oiwync :cere ?ilk `nhn `l

xnege lw carinl ivn `l `kde .lke` `nhnc

ilk `nhn oi` lke` `nhny ilk dnc ,lirlck

lknc .oky lk `l ilk zngn `ad lke` Ð

?olpn uxy zngn `ad lke` ,mewn

äîådil zi`c o`n elit` Ð mixetk xqegn

xnege lw jxtinc `kid elit` ,eicdcen `kd Ð

.mixetk xqegnn iyily opitli epivn dnac

melk dyer epi`y ,`ed iyilyk mixetk xqegnc

.iyily lka oicd `ede .ycewa lqete ,dnexza

xninl jiiy `le ,`kdc xnege lw mil` jkld

`l eze iyily mzd dn :eiceze iyily o`k s` Ð

.`l

åðãîì`iadl dil `gip Ð dxezd on iyily

iyily yxcinl ivn dede ,`xwn

ikdlc :yxit i"yxe .mei leahn xnege lw ycewl

d on epcnlc ,`zyd la` .eic `niz `lc ,dxezd on iyily epcnl xninl jixhvi`dxez

.xnege lw jxtinc meyn ,eic opixn` `l Ð
ipzip
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úîçî ïéàaä ïé÷Ln äîe ?éúà÷ øîBçå ìwî åàìå§¨¦©¨¤¨¨¥©©§¦©¨¦¥£©
éìk¯õøL úîçî ïéàaä ïé÷Lî ,ïéànèî¯ §¦§©§¦©§¦©¨¦¥£©¤¤

.ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bic !?ïkL ìk àìŸ¨¤¥©©¨¦©¦¦§©¦
Léøc éëéä àLéøc àîèé¯øLà ìëàä ìkî" ¦§¨§¥¨¥¦¨¥¦¨¨Ÿ¤£¤

àîèé "àîèé íéî åéìò àBáé øLà ìëàé¯ànèì ¥¨¥£¤¨¨¨©¦¦§¨¦§¨§©¥
Bà ,ïé÷Lnä úà ànèì øîBà äzà .ïé÷Lnä úà¤©©§¦©¨¥§©¥¤©©§¦
:øîBçå ì÷ zøîà ?éìkä úà ànèì àlà Bðéà¥¤¨§©¥¤©§¦¨©§¨©¨¤

ìëBà ànènL ä÷Ln äîe¯,éìk ànèî Bðéà ©©§¤¤§©¥¤¥§©¥§¦
ìëBà ànèî ïéàL ìëBà¯ànèé àlL ïéc Bðéà ¤¤¥§©¥¤¥¦¤Ÿ§©¥

àîèé íéi÷î éðà äî àä !éìk¯úà ànèì §¦¨¨¨¦§©¥¦§¨§©¥¤
àéøéà éàî .äàîeè ìa÷ì ïéìeìò ïäL ,ïé÷Lnä©©§¦¤¥£¦§©¥§¨©¦§¨
déì ÷Btéz ,äàîeè ìa÷ì ïéìeìòc íeMî ïé÷Lî©§¦¦©£¦§©¥§¨¥¥
àîéz éëå :øîà÷ éëä !àðéøçà écéî àkéìc íeMî¦§¥¨¦¥©£¦¨¨¦¨¨©§¦¥¨

éìkì déénèéð ïé÷Lî ànèîc ,øeîç ìëBà¯àeää ¤¨¦§©¥©§¦¦©§¥©§¦©
ìa÷ì ïéìeìò ïé÷Lîc íeMî ,àeä ïé÷Lîc àøîeç§¨§©§¦¦§©§¦£¦§©¥

ïúìéìò àéä äîe .äàîeè¯àlL äàîeè ïéìa÷nL §¨©¦£¦¨¨¤§©§¦§¨¤Ÿ
àîèé .øLëäa¯àëäî ,da àöBik äNBò ïéàc §¤§¥¦§¨§¥¤©¥¨¥¨¨

ìôðå òøæ ìò íéî ïzé éëå" :à÷ôð íúäî ?à÷ôð̈§¨¥¨¨¨§¨§¦ª©©¦©¤©§¨©
"àeä àîè åéìò íúìápî¯äNBò ïéàå ,àîè àeä ¦¦§¨¨¨¨¨¥¨¥§¥¤

!da àöBik äàîeè,õøL úîçî ïéàaä ïé÷Lîa ãç §¨©¥¨©§©§¦©¨¦¥£©¤¤
ïðéòeîLà éàc ,éëéøöe .éìk úîçî ïéàaä ïé÷Lîa ãçå§©§©§¦©¨¦¥£©§¦§¦¦§¦©§¦©

éìk úîçî ïéàaä ïé÷Lîa¯ìáà ,éøéîç àìc íeMî §©§¦©¨¦¥£©§¦¦§¨£¦¦£¨
éøéîçc ,õøL úîçî ïéàaä ïé÷Lîa¯äNBò àîéà §©§¦©¨¦¥£©¤¤©£¦¦¥¨¤

ìå .da àöBik äàîeèúîçî ïéàaä ïé÷Lî ïðéòîL §¨©¥¨§©§§¦©©§¦©¨¦¥£©
àúléî !éìk úîçî ïéàaä ïé÷Lî ïkL ìëå ,õøL¤¤§¨¤¥©§¦©¨¦¥£©§¦¦§¨

øîBçå ì÷a àéúàc¯.àø÷ dì áúëå çøèdéì øîà §©§¨§©¨¤¨©§¨©¨§¨£©¥
øáñ éñBé éaø àì :àáø øîà àäå ,éLà áøì àðéáø̈¦¨§©©¦§¨¨©¨¨Ÿ©¦¥¨©
øîà !éñBé éaøk øáñ àáé÷ò éaø àìå ,àáé÷ò éaøk§©¦£¦¨§Ÿ©¦£¦¨¨©§©¦¥¨©
àì déìå ,døîà Baø àáé÷ò éaø úèéLa éñBé éaø :déì¥©¦¥§¦©©¦£¦¨©£¨¨§¥¨
àîìLa :àðäk áøì éLà áø déì øîà .déì àøéáñ§¦¨¥£©¥©©¦§©¨£¨¦§¨¨
éaø øîà àéðúc ,àáé÷ò éaøk dì øáñ àì éñBé éaø©¦¥¨¨©¨§©¦£¦¨§©§¨¨©©¦
,àeä ïéãå ?ìeñt àeäL LãBwa éòéáøì ïéépî :éñBé¥¦©¦¦§¦¦©¤¤¨§¦

äîeøza øzenL íéøetk øqeçn äîe¯,LãBwa ìeñt ©§©¦¦¤¨©§¨¨©¤
äîeøza ìeñtL éLéìL¯éòéáø äNòiL ïéc Bðéà §¦¦¤¨©§¨¥¦¤©£¤§¦¦

ìwî éòéáøe ,äøBzä ïî LãBwa éLéìL eðãîìå .LãBwa©¤§¨©§§¦¦©¤¦©¨§¦¦¦©
äøBzä ïî éLéìL .øîBçå¯òbé øLà øNaäå" :áéúëc ¨¤§¦¦¦©¨¦§¦§©¨¨£¤¦©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc migqt(ipy meil)

uxyn e`nhpy miwyneåikéúà÷ øîBçå ìwî åàìmpi` ike ± §¨¦©¨¤¨¨¥
,ilkn e`nhpy miwynn xnege lwa micnlpïéàaä ïé÷Lî äîe©©§¦©¨¦

[e`nhpy-]éìk úîçîuxyn `nhpyïéàaä ïé÷Lî ,ïéànèî ¥£©§¦§©§¦©§¦©¨¦
ïkL ìk àì õøL úîçîok m`e .mi`nhn mdyïécä ïî àaì Bic ¥£©¤¤Ÿ¨¤¥©©¨¦©¦

ïBcpk úBéäìxack zeidl xnege lwa cnlpd xacl el ic ± ¦§©¦
mi`ad miwyny myk jkitl .epnn xeng zeidl `le ,cnlnd
uxya e`nhpy miwyn ok enk ,milk mi`nhn mpi` ilk zngn

.milk mi`nhn mpi` mdn micnlpy
milke` z`neh oica `aiwr iax zhiya oecl zxfeg `xnbd

:`xnbd zl`ey .mixg` `nhlàLéøc 'àîèé'zligza xn`py - ¦§¨§¥¨
,`nh lke` oiprl aezkdLéøc éëéä.`aiwr iax [eyxec ji`-] ¥¦¨¦

,eyxec `ed jk :`xnbd daiynàáé øLà ìëàé øLà ìëBàä ìkî'¦¨¨¤£¤¥¨¥£¤¨Ÿ
àîèé ,'àîèé íéî åéìòoiprlànèì[`nhiy-].ïé÷Lnä úàdywn ¨¨©¦¦§¨¦§¨§©¥§©¥¤©©§¦

:`xnbdøîBà äzà`id lke` z`nehyBà ,ïé÷Lnä úà ànèì ©¨¥§©¥¤©©§¦
[`ny-]Bðéà`nh.éìkä úà ànèì àlà:`xnbd zvxznzøîà ¥¤¨§©¥¤©§¦¨©§¨

n ilk `nhn epi` lke`y ,xnel jl yi -ä÷Ln äîe .øîBçå ì÷©¨¤©©§¤
éìk ànèî Bðéà ìëBà ànènL,lirl x`eankànèî ïéàL ìëBà ¤§©¥¤¥§©¥§¦¤¤¥§©¥

,ìëBàikeàä .éìk ànèé àlL ïéc Bðéàa [`l`-]íéi÷î éðà äî ¤¥¦¤Ÿ§©¥§¦¨¤£¦§©¥
d z` [cinrn-]'àîèé'oiprl eyxtl yi gxkda ,lke`a xn`py ¦§¨

,ïé÷Lnä úà ànèìmeyn miwyn `nhn lke`yïéìeìò ïäL §©¥¤©©§¦¤¥£¦
lwpa [micner-].äàîeè ìa÷ì.jenqa mixacd ex`eaie §©¥§¨

:`xnbd dywnàéøéà éàîxn`py '`nhi'y [xnel jixv dnl-] ©¦§¨
`nhiy oiprl yxtzn lke`aíeMî ïé÷Lîef `xaqcmiwyn ©§¦¦§

àðéøçà éãéî àkéìc íeMî déì ÷etéz ,äàîeè ìa÷ì ïéìeìò`ld ± £¦§©¥§¨¦¥¦§¥¨¦¦©£¦¨
ea cinrdl xyt`y xg` xac mey oi`y meyn z`f cenll yi
`nhi ezernyn `aiwr iax zrcly ,lke`a xn`py '`nhi'd z`§©¥
,dwynn xnege lwd meyn milk `nhn epi` ixdy ,mixg`
zvxzn .miwyn `nhn `edy jkl `id aezkd zpeeky gxkdae

:`xnbdøîà÷ éëä,ovxzd zpeek `id jk ±àîéz éëåxn`z m`e - ¨¦¨¨©§¦¥¨
y meyn ,dwynn xnege lwd z` zegcløeîç ìëBàjka dwynn ¤¨

,ïé÷Lî ànèîcok lre ,dwyn `nhn epi`y dwyna ok oi`y dn ¦§©¥©§¦
lke` mewn lkn ,ilk `nhn epi` dwyny elit`déénèéð[`nhi-] ¦©§¥

,éìkìoky .xnege lwd lr `kxit ef oi`y aiydl yiàeää[dn-] ©§¦©
ly `xneg dpi` dwyn `nhn lke`y '`nhi'n epyxcy

`l` ,milke`dìa÷ì ïéìeìò ïé÷Lîc íeMî ,àeä ïé÷Lîc àøîeç§¨§©§¦¦§©§¦£¦§©¥
,äàîeèxeng dwyny ixd .lke` ici lr mi`nhp md ok lre §¨

`nhn epi` lke`y oky lk ,ilk `nhn epi` dwyn m`e ,lke`n
.ilk

xzei d`neh lawl milelr miwyn dna yxtl zxfeg `xnbd
:`xnbd zl`ey .milke`nïúìéìò àéä äîemd dnae ,miwyn ly ©¦£¦¨¨

jka :`xnbd daiyn .milke`n xzei `nhidl mixdnnLmd ¤
øLëäa àlL äàîeè ïéìa÷nmilke`a ok oi`y dn ,xg` xac ly §©§¦§¨¤Ÿ§¤§¥

mcew exyked ok m` `l` d`neha rbn ici lr mi`nhp mpi`y
.mdilr miwyn zlitpa okl

mi`nhn mpi` miwyne milke`y jkl sqep xewn d`ian `xnbd
xn`py dnn :`xnbd zyxtn .mda `veik `edy xac'àîèé'¦§¨

yexcl yi ,uxyn `nhpy ilkn e`nhpy dwyne lke`aïéàc§¥
d`nehäNBò`edy xg` xacäa àöBikyxecy s` oky .`nh ¨©¥¨

z`ixwy xg`n mewn lkn ,'`nhi' zernyna '`nhi' `aiwr iax§©¥
dwyne lke`y s`y ,herin mb da yi ,'`nhi' `id ef daiz¦§¨
`veik `edy xac mi`nhn mpi` mewn lkn ,mixg` mi`nhn

.dwyn `nhn dwyn `le lke` `nhn lke` oi`e ,mda
ike :`xnbd dywnà÷ôð àëäîdpi` d`nehy [cnlp o`kn-] ¥¨¨¨§¨

,da `veik dyerà÷ôð íúäîdnn `ed df oic xewn `ld ± ¥¨¨¨§¨
uxy z`neha xn`py(gl `i `xwie)ìôðå òøæ ìò íéî ïzeé éëå'§¦©©¦©¤©§¨©

,'àeä àîè åéìò íúìápîlirl d`aedy `ziixaa epipye(.ci), ¦¦§¨¨¨¨¨¥
`weecy ,hrnl `a '`ed'y'àeä'[lk`nd ,rxfd]å ,àîèmle`ïéà ¨¥§¥

da àöBik äàîeè äNBò`edy xg` xac `nhn `nh lke` oi` ± ¨§¨©¥¨
:`xnbd zvxzn .xg` lke` xnelk ,ea `veikãçipyn cg` ± ©

y cnll `a ,el` miherinïéàaä ïé÷Lîa[e`nhpy-]õøL úîçî §©§¦©¨¦¥£©¤¤
lke`a xn`p dnn oky .da `veik dyer d`neh oi` envr
xac `nhn epi` lke`y myn hrnzpe ,'`ed `nh' uxya `nhpy
uxyn e`nhpy miwyn lr s` epcnl ,ea `veik `edy xg`
.xg` dwyn xnelk ,mda `veik `edy xg` xac mi`nhn mpi`y

ãçåxn`p '`nhi' ly ipyd herinde ±ïéàaä ïé÷Lîa[e`nhpy-] §©§©§¦©¨¦
éìk úîçîdwyn mi`nhn mpi`y cnll ,uxy zngn `nhpy ¥£©§¦

:dvexiz z` `xnbd zyxtn .xg`éëéøöemiherin ipy mikxvpe ± §¦¦
meyn ,el`ïðéòeîLà éàcwx aezkd [eprinyn did m`y-] §¦©§¦©

éìk úîçî ïéàaä ïé÷Lîamixne` epiid ,miwyn mi`nhn mpi`y §©§¦©¨¦¥£©§¦
`edyéøéîç àìc íeMîmpi` ixdy ,mz`neh [dxeng `ly-] ¦§Ÿ£¦¦

,d`nehl miipy `l`éøéîçc õøL úîçî ïéàaä ïé÷Lîa ìáà£¨§©§¦©¨¦¥£©¤¤©£¦¦
,d`nehl mipey`x mdy meyn mz`neh [dxengy-]àîéà¥¨

y [mixne` epiid-]da àöBik äàîeè äNBòs` mi`nhn mdy ± ¨§¨©¥¨
.mda `veik `edy xg` xac

:`xnbd dywnìåïðéòîL`nh' herin z` wx aezkd [eprinyie-] §©§§¦©
a xn`py '`edõøL úîçî ïéàaä ïé÷Lî`veik miyer mpi`y ©§¦©¨¦¥£©¤¤

,mdaey cnlp mdnïkL ìëyéìk úîçî ïéàaä ïé÷Lîmilwd ¨¤¥©§¦©¨¦¥£©§¦
.mda `veik miyer mpi` mdn:`xnbd zvxznàéúàc àúléî¦§¨§¨§¨

àø÷ dì áúëå çøè øîBçå ì÷agxeh xnege lwa cnlpy xac s` ± §©¨¤¨©§¨©¨§¨
mi`ad miwyn lr cnll ,'`nhi' azkp ok lre ,eazeke aezkd
df oic cenll xyt`y elit` ,miwyn mi`nhn mpi`y ilk zngn

.uxy zngn mi`ad miwynn
lirl yiwl yix ixac z` xxal zxfeg `xnbd(`"r)iqei iaxy ,

ok xn` ,dxezd on `id milke` `nhl miwyn z`nehy xaeqd
`nhpy lke`a xn`py '`nhi'y ,eax `aiwr iax zhiy it lr
ipye ,'`nhi' eyexit ,d`nehl ipy `ede uxyn `nhpy ilkn§©¥

:`xnbd dywn .oilega iyily dyer,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦
,`aiwr iax zhiya mixen` iqei iax ixacy okzi ji`øîà àäå§¨¨©

àáé÷ò éaøk øáñ éñBé éaø àì ,àáø,oilega iyily dyer ipyy ¨¨Ÿ©¦¥¨©§©¦£¦¨
éñBé éaøk øáñ àáé÷ò éaø àìåleqta oc `edy xnege lw eze`a §Ÿ©¦£¦¨¨©§©¦¥

z`nehy iqei iax xaeqy xg`ne .oldl `aeiy itk ,ycewa iriax
dnn `ed df oic xewne ,dxezd on `id milke` `nhl miwyn
gxkda ,'`nhi' zernyna dwyna xn`py '`nhi' yxcpy§©¥
dwyna xn`p '`nhi'd ixdy ,oilega iyily dyer ipyy xeaqiy
eli`e .d`nehl ipy `l` epi`y uxya rbpy ilka rbpy lke`ae
epi` ipyy xaeqe `aiwr iax lr wleg iqei iaxy `ax ixacl
`aiwr iax zyxc z` yxec `edy okzi `l ,oilega iyily dyer

.dxen`d
:`xnbd zvxzndéì øîàmpn` ,`piaxl iy` ax [el-]éñBé éaø ¨©¥©¦¥

døîà Baø àáé÷ò éaø úèéLaipy `edy dwyny ef drenyl §¦©©¦£¦¨©£¨¨
'`nhi' zernyny myky xn`e ,dxezd on lke` `nhn ,d`nehl
xn`py '`nhi'l oicd `ed ,mixg` '`nhi' `id milke`a xn`py§©¥

,mixg` '`nhi' `id ezernyny miwynadéì àøéáñ àì déìå± §©¥§¥Ÿ§¦¨¥
`nhn epi` dwyn ezhiyl `l` ,ok xaeq epi` envr `ed mle`e
zernyna '`nhi'd z` yxec epi`e ,cala opaxcn `l` mixg`

.mixg` '`nhi'§©¥
:lirl e`aedy `ax ixac z` yxtl zxfeg `xnbdáø déì øîà̈©¥©

àîìLa ,àðäk áøì éMày `ax xn`y dn oaen ±øáñ àì éñBé éaø ©¦§©©£¨¦§¨¨©¦¥Ÿ¨©
,àáé÷ò éaøk dì.xg` mewna iqei iax ixacn ok gxken ixdy ¨§©¦£¦¨

àéðúc,`ziixaa epipy oky -éòéáøì ïéépî ,éñBé éaø øîàd`nehl §©§¨¨©©¦¥¦©¦¨§¦¦
àeä ïéãå ,ìeñt àeäL LãBwaoky .xnege lwn `ed df oic xewn ± ©¤¤¨§¦

zcleia xn`p(f-e ai `xwie)`iaY zal F` oal Dxdh ini z`lnaE' ,¦§Ÿ§¥¨¢¨§¥§©¨¦
crFn ld` gzR l` z`Hgl xz F` dpFi oaE dlrl FzpW oA UaM¤¤¤§¨§Ÿ¨¤¨Ÿ§©¨¤¤©Ÿ¤¥
xg`l s`y ixd .'dxdhe dilr xRke 'd iptl Faixwde ,odMd l ¤̀©Ÿ¥§¦§¦¦§¥§¦¤¨¤¨§¨£¨
zxzip dpi`e ,miycw oiprl d`nh `id oiicr dzxdh ini e`lny
`ede .dizepaxw z` `iazy cr ycwnl dqipkae miycw zlik`a
z` e`iad `ly onf lky ,zepaxwa eaiigzpy mi`nhd lkl oicd
miycwa mixeq` md ixd ,dxtk mixqegn md oiicre mdizepaxw
yi ok m`e .mrbna miycwd z` md milqet oke ,ycwnl dqipkae
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc migqt(iyily meil)

.'ìëàé àì àîè ìëaixdyïðé÷ñò àì éîxacn df aezk oi` ike ± §¨¨¥Ÿ¥¨¥¦Ÿ¨§¦©
xyaa mbéðLa òâðclka rbi' xn`p `ld ,iyily dyrpe d`nehl §¨©§¥¦

qxg ilka xn`p oky ,'`nh' llka `ed d`nehl ipy s`e ,'`nh
d`nehl oey`x `edy(bl `i `xwie)o`kne ,'`nhi FkFzA xW` lM'Ÿ£¤§¦§¨

gken ok m`e .'`nh' `xwp ipy dyrpe ilkdn `nhpy lke`y
ixd iyily dyrpe ipya rbp m`y ,ycew xyaa xen`d aezkdn

leqt mle`e .leqt `edéòéáø`l` ,aezka yxetn epi` ycewa §¦¦
exewnøîBçå ìwî,mixetik xqegnnïðéøîàãkx`azpy itk ± ¦©¨¤¦§¨§¦©
lirl(.gi).

:`aiwr iax lr wleg iqei iaxy ezgked z` iy` ax wiqnéàå§¦
Czòc à÷ìñiqei iaxy xnel jzrca dlri m`e ±àáé÷ò éaøk øáñ ¨§¨©§¨¨©§©¦£¦¨

,oilega mb leqt d`nehl iyilyyénð éðúéðmby zepyl el did ± ¦§¥©¦
äîeøúa éòéáøelit`y mei leahl dn oky .xnege lwn leqt §¦¦¦§¨

`edy iyily ,dnexz leqt `ed mewn lkn oilegl xedh `edy
.ziriax dzeyrle dnexz leqtl el yiy oky lk oilega leqt

es` leqtl yi df itlLãBwa éLéîçxqegnl dn oky ,xnege lwn £¦¦©¤
leqt `ed mewn lkn dnexzl xedh `ed elit`y mixetik
leqtl el yiy oky lk dnexza leqt `edy iriax ,miycwl
`l` iqei iax lqt `ly jkne .d`nehl iying mzeyrle miycw
iax lr wleg `edy gxkda ,ycewa iriaxe dnexza iyily
miipy miwyne milke`a xn`py '`nhi'd z` yxec epi`e ,`aiwr

.xedh oilega iyilyy xaeqe ,'`Ohi' zernyna§©¥
:ezl`y z` iy` ax miiqnàlày `ax xn`y dnàì àáé÷ò éaø ¤¨©¦£¦¨Ÿ

k øáñyxcy xnege lw eze`éñBé éaøiyily leqtl mei leahn ¨©§©¦¥
leqtl mixetik xqegnn iqei iax yxcy xnege lwke ,dnexza

,ycewa iriaxïìðîiax yxecy okzi `ld ,df xac el oipn ± §¨¨
iyinge dnexza iriax mb ezngn lqet ok`e df xnege lw `aiwr

:`xnbd daiyn .ycewadéì øîàm` ixd ,iy` axl `pdk ax ¨©¥
iriax mb lqete ,df xnege lw yexcl yiy `aiwr iax xaeq

okzi `l ,ycewa iyinge dnexzaéðúéìå àpz èénzLéì àìc- §Ÿ¦§©¦©¨§¦§¥
y dpyiy `ziixaa e` dpyna `pz mey `vni `lyäîeøza éòéáø§¦¦©§¨

LãBwa éLéîçå,mileqtå,`id in zhiy l`yz xy`kàîéð ©£¦¦©¤§¥¨
zhiyy [aiyp-]àéä àáé÷ò éaøef dhiyk epivn `ly xg`ne .ef ©¦£¦¨¦

nge dnexza iriax `aiwr iax zrcl s`y gken ,mewn meyaiyi
xnege lwd z` yxec epi`y gxkda ok m`e ,mixedh ycewa

.xen`d
:`pdk ax zii`x lr iy` ax dnzCBîñðå íe÷éð éëäà ïðàåm`d ± §£©©¨¦¥§¦§

e` dpyn mey ep`vn `ly meyn ike ,jenqpe cenrp ep` jk lr
yi ,mileqt ycewa iyinge dnexza iriaxy dpeyd `ziixa
xaeqe ,iqei iax ly xnege lwd lr wleg `aiwr iaxy gikedl

ok lr .mixedh ycewa iyinge dnexza iriaxy÷ôð[`vi-]áø §©©
àîéz éàå ,éMà`viy [mixne` yie-]çkLàå ÷c ,àðäk áø- ©¦§¦¥¨©©£¨¨§©§©

iyinge dnexza iriax xdhn `aiwr iaxy yexita `vne wcwce
n ,ycewaïðúc àädbibga dpyna epipyy dnn ±(:k),óøöî éìkä ¨¦§©©§¦§¨¥

.LãBwì BëBúaM äî úàdaixr jeza ycew ilk`n ipy eid m`y ¤©¤§©¤
rbpe ,dfa df erbp `le xg` cva `vnp mdn cg` lke ,dkex`
,xg`d cvay lke`d mb `nhp ,cg` cvay lke`a `nh mc`
`nhp m`y ,cg` xacl aygidl mdipy z` sxvn ilkdy meyn
oiprl wx xn`p ilk sexiv ly df xnege .elek `nhp ezvwn

,miycwì àì ìáàoipr.äîeøz,ef dpyn ly dkynda epipy cere £¨Ÿ§§¨
å ,ìeñt LãBwa éòéáøäåokäîeøza éLéìMä.leqtàéiç éaø øîàå §¨§¦¦©¤¨§©§¦¦©§¨§¨©©¦¦¨

î ,ïðçBé éaø øîà àaà øagkBæ äðLî úéðLð àáé÷ò éaø ìL Búeãò ©©¨¨©©¦¨¨¦¥¤©¦£¦¨¦§¥¦§¨
.ilk sexiv ly[ïðúc] (àéðúã)zeicr zkqna epipy oky ±g"t) ¦§©

(`"n,éñBäàáé÷ò éaø ólr cirdlúìBqä,zegpnd lyålr ¦©¦£¦¨©¤§
äðBáläå úøBèwä,gafnd lr mixhwen zeidl micnerdålr ©§¤§©§¨§

íéìçbä,gafnd lyíàLe ilk jeza migpen eidíBé ìeáè òâð ©¤¨¦¤¦¨©§
,ïlek úà ìñt ,ïúö÷îameyn `ede .cala erbn mewn z` `le §¦§¨¨¨©¤¨

milgbd e` dpeald e` zxehwd e` zleqd lk z` sxvn ilkdy
.elek `nhp epnn zvwn `nhp m`y ,cg` xacl ekezay

df `ed `aiwr iaxy ixd :ezii`x z` [`pdk ax e`] iy` ax wiqn
ly dteqay jkne ,dbibga dpyna iepyd ilk sexiv oic ycigy
rnyn ,leqt ycewa iriaxy epipy ezhiya diepyd dpyn dze`

ïéà éòéáøla` ,leqt ±éLéîçycewaàìepipyy dnn oke .leqt §¦¦¦£¦¦Ÿ
rnyn ,leqt dnexza iyilyyïéà éLéìLla` ,leqt -éòéáø §¦¦¦§¦¦

dnexzaàìiriaxy `aiwr iax xaeqy xg`ne .leqtdnexza Ÿ
xnege lwd z` xaeq epi`y gxkda ,mixedh ycewa iyinge
lirl `ax ixacke ,mixetik xqegne mei leahn iqei iax yxcy

(:gi).
miycwa ilk sexiv ezhiyly ,opgei iax ixacn dgiken `xnbd
on `edy xaeqd oipg iax lr df oica wlgpe ,opaxcn `l` epi`
`ed dbibga dpynd xewny opgei iax xn`y dnn :dxezd

,`aiwr iax ly ezecrnY øáñ÷ àîìàoicy xaeq `edy gken ©§¨¨¨©
óeøéön wx `ed ilkïðaøc`aiwr iax cird ixdy .dxezd on `le ¥§©¨¨

el` ixde ,mlek e`nhp mzvwn e`nhp m`y dpeale milgb lr mb
zaig' meyn `ed mz`neh xwir lke ,dwyn e` lke` mpi`
`ed sexiv oic xewn lky xg`ne .opaxcn `l` dpi`y 'ycewd
df oicy jkl xewn epl oi` ,opaxc d`neh mb dllkay ef zecrn
dxezd on dz`neh xwiry zleqa s` ok m`e ,dxezd on `ed

.opaxcn wx dtxvn ilkdåc `vnpàâéìôlr opgei iax [wlegy-] §§¦¨
eixacøîàc ïéðç éaøcyóeøéön `ed ilkL ,àúééøBàcokøîàð §©¦£¦§¨©¥§©§¨¤¤¡©

mi`iypd zepaxwa(ci f xacna),'úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók'©©©£¨¨¨¨§¥¨§Ÿ¤
y o`kneókaM äî ìk äNò áeúkäl,'úçà'zvwn `nhp m`y ©¨¨¨¨©¤©©©©

.dlek d`nhp zxehwdn
:ycwna d`neha minkg elwdy `lew d`ian `xnbdíúä ïðz± §©¨¨

zeicr zkqna my epipy(b"n a"t),mipdkd obq `pipg iax cird ,ìò©
èçîd`nhøNáa úàöîpL,miycwïékqäL,hgna rbpyíéãiäå ©©¤¦§¥¦§¨¤©©¦§©¨©¦

,hgna erbpy odkd lyå ,úBøBäèmle`.àîè øNaäm`eúàöîð §§©¨¨¨¥¦§¥
hgndLøta,oaxwd znda ly [d`eva-],øBäè ìkä.xyad mbe ©¤¤©Ÿ¨

eeðéëæ ,àáé÷ò éaø øîà,epl `id dpwze geixe daehe zekf -ïéàL ¨©©¦£¦¨¨¦¤¥
,Lc÷na íéãé úàîeèdxezd ony .miycw cqtd rpnp jkay itl §©¨©¦©¦§¨

lr d`neh minkg exfb j` ,d`nehd a`n `l` `nhp mc` oi`
zelehp opi`y mici mzq lr elit`e ,d`nehl oey`xa erbpy mici
,d`nehl zeipy eidiy ,ozlihp xg`l odn ezrc giqdy e` ,mina
ici z` `nhl epl did ok meyne .miycwe dnexz zelqet od ixde
z`neh lr minkg exfb `ly `l` ,hgna ozribp zngn odkd
epl `id dpwze zekfy ,`aiwr iax xn` jk lre .ycwna mici
ycew xyan d`neh zrpnp jka oky ,ycwna dilr exfb `ly

.miycw cqtd icil mi`a ep` oi`e ,mici ea erbpy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc migqt(ipy meil)

ïé÷Lîmiipyïéàaä[e`nhpy-]éìk úîçîike ,oey`xïéc Bðéà ©§¦©¨¦¥£©§¦¥¦
,íéìkä úà eànèé àlLilkdn xzei mixeng eidiy okzi `l ixdy ¤Ÿ§©§¤©¥¦

.egekn mi`a mdy
:zeywdl `xnbd dtiqenàîéàå,xn`p `ny ±eànèî àì ék± §¥¨¦Ÿ§©§

md xy`k ,ilk mi`nhn miwynd oi` iznïé÷Lîmiipyïéàaä ©§¦©¨¦
[e`nhpy-],éìk úîçîepi` egekn mi`a mdy ilkdy xg`n oky ¥£©§¦

.ilk mi`nhn mpi` md s`y xnege lw ,ilk `nhnïé÷Lî ìáà£¨©§¦

õøL úîçî ïéàaä,d`nehl mipey`x mdyeànèîc énð éëä± ©¨¦¥£©¤¤¨¦©¦¦§©§
:`xnbd zvxzn .ilk mi`nhn md ok`ïéàaä ïé÷Lî[e`nhpy-] ©§¦©¨¦

éî õøL úîçî[ike-]éáéúkz`neha exkfp `l ixd ,dxeza llk ¥£©¤¤¦§¦¦
xW` Uxg ilM lke' xn`py ,ilka e`nhpy miwyn `l` miwyn§¨§¦¤¤£¤
xW` dwWn lke ,'ebe `nhi FkFzA xW` lM FkFY l` mdn lFRi¦¥¤¤Ÿ£¤§¦§¨§¨©§¤£¤

,'`nhi ilM lkA dzXi¦¨¤§¨§¦¦§¨
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שני עמ' א

ezny in` cenr hi sc ± iyily wxtmigqt
éðùá òâð éàã éîð òîùî àì éî àîè ìëá`nh `xwp ipy `dc Ðxy` lk" Ð

iriaxe ,iriax `le dnexzl iyilya iqei iaxl dil opirnyc `zyde ."`nhi ekeza

iying `le ycewl`nhi yixc `le ,oilega iyily dyer ipy dil zil jigxk lr Ð

dil zi` i`c .`nhimei leah dne :mei leahn xnege lwa dnexza iriaxl diziil Ð

oilega xzenyleqty iyily ,dnexza leqt Ð

oilegaeice !?dnexza iriax dyriy oic oi` Ð

`dc ,xnege lw jixtn ok m`c ,xninl `kil

`wtpc ikid ik `xwn ol `wtp dnexzl iyily

iyinge ,xnege lwa iriaxe .oilega iyily ol

i`ce `l` .mixetk xqegnn xnege lwa ycewa

.oilega iyily dyer ipy iqei iaxl dil zil

éñåé éáøë äì øáñ àì àáé÷ò éáø àìà
ïìðîlw inp dil zi` `aiwr iax `nlic Ð

xnege lw i`da dil iziine ,iqei iaxc xnege

.ycewa iyinge dnexza iriaxäéì øîàm` Ð

`l ike ,dfd xaca miwleg yic `zi`hinzyil

!?`zkec cga dnexza iriax ipzile `pz mey

ipn jl iywiz ike.`id `aiwr iax `nip Ð

dil zil i`ce `l`xnege lw `aiwr iaxl

xecc `kxit meyn ,wgvi epiaxcxn`ck ,oexg`

xdhl oexg` xec cizr :(a,fk) dheq zkqna

lwa eze` oi`nhn ep`y ,dnexza iyilyd z`

:jixt oexg` xece .oxn`ck ,mei leahn xnege

mei leahl dnjkld .d`nehd a` oky Ð

oilega iyily dil zi`c ,inp `aiwr iaxl

ith dlrn mey iziin `l Ðlwa dnexzl

,iyilye .`kxit `d meyn ,mei leahn xnege

oilega oia dnexza oia`xwn ol `wtp Ð

inp ycewa iriaxe .`nhi `nhi yixcc ,`icda

xyade"n"`nh lka rbi xy`opiwqr `l in Ð

`dc .iyilya rbpcyixce li`ed ,`aiwr iaxl

,`nh ixwi`c iyily ogky` ,`nhi `nhi

uxy :ikd iriax icil ycew iz`c dl zgkyne

`aiwr iaxl `dc .lke` dwyne ,dwyn lke`e ,lke` ilke ,oey`x dil dede ilk `nih

mixetk xqegnn xnege lwa iziin `l ycewa iyinge .`ziixe`c oiwyn z`nehÐ

mixetk xqegnl dn :jxtinl `ki`cxi`n iaxl ol `irane .d`nehd a` oky Ð

,inp iqei iaxle .dxezd on xg` xac oi`nhn oi` oiwync `icda exn`c ,xfrl` iaxe

dil `xiaq `l dilc `pniwe`cilk uxy ?iriax icil `a ycew zgkyn ikid ÐÐ

lke` ilke .oey`x ieddwyn lke`e .ipy ied Ð?iriax icil `ai j`ide .iyily ied Ð

zelrn iab dl ipzwc ,rcze .opaxcn `l` dl zgkyn `l jigxk lrc il d`xpe

xneg"cyngn edfe .edpip opaxcn edlekc mzd ol `niiwc (a,k dbibg) "ycewa

.`ziixe`c d`nehc `xxc edl zil zepexg` yng ,mzd xn`e .`id zepexg`d zelrn

iqei iaxl iyily lke`e .`lf` opaxcn iqei iaxc `zrnyc `ibeq inp dheq zkqnae

ycewa iyily epcnle lirl xn`wc ,ycewaoi`e li`ed ?dlaiw okidn ,dxezd on

lke` `nhn dwynda `veik dyer d`neh dil `xiaqe ,dlaiw lke`n jigxk lr Ð

`nhi `nhi iyxc `lc oeik ,dwyn `nhnc lke`e .miycwa`veik dyer epi`e `nh `ed :opiyxce ,'ebe "rxf lr min ozei ike" `xw i`dn e`l i` ,edl `wtp `kidn `prci `l Ð

ea `veik ihernl `xw jixhvi`cne ,ea:`niz ike .mixg` `nhnc llkn Ð"`ed `nh"mixg` `nhn epi`e `nh `ed ixd Ð`kidne ,`nh aezkle ,dipin `xw wezyl ok m` Ð

`zvxzk oizipzn `nwezin `l ez ,iqei iaxl ipixg` i`nhn `l oiwyne li`ed :`iyw i`e ?mixg`l d`neh ol izizuixzcxcde ,dinrhl iqei iax `cf`e ,lirl dinxi iax

dinrhl iqei iax `cf`e `pniwe` ikc .iywiz `l !`id dcne dcn ?dcnd `id dpi` i`n` :dzkecl oiiyew,`pniwe` `aiwr iaxc `ail` iqei iaxc oizipzn `dc `nrh xza Ð

`aiwr iaxc oilke`c `idda dil `xiaq `l xn`c `de ,oiwyn iab `nhi `nhi dil zi` iqei iaxc izrny ip`e .dilr `zriiq opiziin `dn `dc ,`nhi `nhi yixccoxn` Ð

xn`c xi`n iaxl ,edine .zeaeyz dnk iptn ecinrdl xyt` i`e .lke` dwyne ,dwyn lke`e ,lke` ilk ,ilk uxy :iriax icil `a dz` eiykre .da `veik dyer d`neh oiprl

`ziixe`c e`l mixg` `nhl oiwyn z`neh `icda.opaxcn `l` iriax dl zgkyn `l Ðêåîñð éëäà ïðàå`aiwr iaxc `nip ,`pz ogky` `lc meyn Ð.xnege lw dil zil

çëùàå ÷ã.iying `le iriax `aiwr iax xn`c ,`icda Ðåëåúáù äî óøöî éìëäo`kn ycew ilke` dae dkex` daixr Ðilke`e`nh rbpe ,dfa df oirbep oi`e ,o`kn ycew

ipyay oilke`d ikd elit`e ,opaxcn elit` ilk `nhn oi` lke`e .rbp `l ilkae cg` y`xay oilke`ami`nh diy`x.otxvn ilkdy Ðåúåãòî.ezecr ici lr Ðéñåäàáé÷ò éáø ó
.zecra Ðäðåáìíéìçâåedpip oilke` e`lc ab lr s` Ðycewd zaig Ðozxykn`ieyne.(`,dl) "dry lk" wxta ,lke` edlïìåë úà ìñôi`c .ekezay dn ilk sxvn :`nl` Ð

zlgbc idp ,iccd` irbpc meyn`l ez dzxag la` ,dzxag z` `nhn da rbpy`inhnilkdc ef dpyn zipyp zecr eze`ne .d`n cr iriaye iyy dil ded ok m`c Ð,sxvn

dnexza iyily .dil zil iying `aiwr iaxc :`nl` .leqt ycewa iriax :`icda ipzweiriax ,oi` Ð,izrny xg` oeyla .iqei iaxc xnege lw `aiwr iaxl dil zil `nl` ,`l Ð

cxei.ecinrdl xyt` i`e ,medz iwnrlïðáøã óåøéö øáñ÷ àîìà,`id dytp itp`a `zlin Ðzipyp `aiwr iax ly ezecrn opgei iax xn`cnilkc sexiv opgei iax xaqw `nl` Ð

zelrn iab ipzwc ycewl`l` edpip d`neh ileaw ipa e`l dpeale milgbc ,`ed opaxcnc `aiwr iax ly ezecrn .opaxcn `l` ,`ed `ziixe`c e`l Ðxn`c ab lr s`e .opaxcn

ale mivr zeaxl "xyade" :xndpe.`id opaxcn dlrnc (my) "dry lk"a opixn` Ðàâéìôå.oipg iaxc` opgei iaxc Ðúçà óë.`ed ycewc ,aizk zxehwa Ðíúä ïðú:zeicra Ð

.dia ded d`neh i`n hgn i`d yxtn dinwle .`nh xyade ,oixedh da erbpy odk ly micide da rbpy oikqdy ,ycew xyaa z`vnp m`y ,zeicr x`y mr cird hgnd lreåðéëæ
úåëæ
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éðúéð`aiwr iaxk dl xaq i` xninl ivn dedc oicd `ede Ð dnexza iriax inpÐ

`xwc ditebn ?mixetk xqegnn ycewa iriax xnege lwa iiezi`l jixhvi` i`n`

ikid ik "'ebe `nh lka rbi xy` xyade" o`k ixw oilega `nh iyilyc oeik ,dil opirny

.iyily oiprl `zyd opiyxccàìycewa iyinge dnexza iriax ipzile `pz hinzyil

oiwyn z`neh xn`c o`nlc :qxhpewd yxit Ð

opaxc mixg` `nhlycewa iriax zgkyn `l Ð

dl zgkyn dpeale mivr ici lre .opaxcn `l`

`irainc xnel dvxe .lirl izyxitck .xity

oey`x dia ipninl ycewd zaig ipdn i` dil

ipyeyxity dne .lke` `nhn lke`c xeaqi Ð

xneg" wxta zelrn iab dl ipzwcn :qxhpewd

`id opaxc ok m` (mye a,k dbibg) "ycewa

iaxk `nwe` `dc .wgvi epiaxl d`xp oi` Ð

iriax jgxk lr ,`nhi `nhi yixc edi`e ,`aiwr

rbi xy` xyade" o`k ixwc ,`ziixe`c ycewa

xn`c `de .oipg iaxl `ziixe`c inp sexive ."'ebe

zil zepexg` zelrn yng (a,`k my) dbibga

`ziixe`c d`neh `xxc edll`ppg epiax Ð

dil qxb i` elit`e .`ziixe`c qxb `likd Ð

`ly ,`ziixe`c d`neh `xxc edl zil :eyexit

.d`nehd on oiwegx ody itl ,d`nhl aezkl did

yxit cere .mixedh zeidl mdl did oicd onc

`wtp `nhi `nhi yixc `lc o`nc :qxhpewd

`nh" jixhvi`cn mixg` `nhn lke`c dil

.da `veik dyer d`neh oi`y ihernl "`ed

xa `c` axle iia`l `gipd :wgvi epiax xne`

xac `ln `xwn xn`c `piaxl la` ,dad`

aezkddedc ,miycwl `ed `z` `nlic Ð

lka rbi xy` xyade"n oda `veik oiyer `pin`

."`nhàîìàyexit yi Ð opaxc sexiv xaqw

,opaxc sexivc `aiwr iaxl wiicc yxtny i"yxn

`dc ,milgbe dpeall d`neh oi` `ziixe`cnc

oilawny dn `id opaxc dlrnc ,edpip lke` e`l

ixw inp mzdc ,di`x df oi`e .dlrn dl ixw (`,dl migqt) "dry lk" wxtae ,d`neh

wxta yixcck ,`ziixe`c iedc ab lr s` ,miycwa lke` ezxtk `iadl dlrn dl

"xyade"c (a,el) oilegc ipy wxta gken `icdac :cere .(a,cr zenai) "lxrd"zeaxl Ð

.`ziixe`c xykn ycewd zaigc dpin mzd gkenc ,`id `zknq` e`l dpeale mivr

xt` lr `yix ipzwc `dn opaxc sexivc wiicc yexita dbedy enk wgvi epiaxl d`xpe

zvwna `nh rbp m`y ,z`hgycew epi` z`hg xt`y ,opaxcn edfe .elek z` `nih Ð

ipzwe .dxt xt`a oilren oi`y (mye `,ap zegpn) "zlkzd" wxta gkenck ,leg `l`

`aiwr iax siqed.`yix enk ,opaxc iedc rnyn ÐïéàùÐ ycwna mici z`neh

meyn i`e !zrcd gqid oda oi` `d ?`nh zeidl mdl did i`n` :wgvi epiaxl dniz

zeipy zeidl mici `nhn dnexzd lqetd lk (mye `,ck) dbibgc `xza wxta xn`c

ixii` dnexzd zelqety mici edpd `de ?exfb meia ea ediiexz jixt `w i`n ok m` Ð
mzqa
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?éðLa òâðc ïðé÷ñò àì éî "ìëàé àì àîè ìëa§¨¨¥Ÿ¥¨¥¦¨¨§¦©§¨©§¥¦
øîBçå ìwî éòéáø¯Cúòc à÷ìñ éàå .ïðéøîàãk §¦¦¦©¨¤¦§¨§¦©§¦¨§¨©£¨

éLéîçå äîeøza éòéáø éîð éðúéð ,àáé÷ò éaøk øáñ̈©§©¦£¦¨¦§¦©¦§¦¦©§¨©£¦¦
?ïìðî éñBé éaøk øáñ àì àáé÷ò éaø àlà !LãBwa©¤¤¨©¦£¦¨¨¨©§©¦¥§¨©
äîeøza éòéáø éðúéìå àpz èénzLéì àìc :déì øîà£©¥§¨¦§©¦©¨§¦§¦§¦¦©§¨
éëäà ïðàå .àéä àáé÷ò éaø àîéðå ,LãBwa éLéîçå©£¦¦©¤§¥¨©¦£¦¨¦©£©©¨¦

àîéz éàå ,éLà áø ÷ôð ?CBîñðå íe÷éð,àðäk áø ¥§¦§§©©©¦§¦¥¨©¨£¨
BëBúaM äî úà óøöî éìkä :ïðúc àä ,çkLàå ÷c©§©§©¨¦§©©§¦§¨¥¤©¤§
ìeñt LãBwa éòéáøäå ,äîeøzì àì ìáà ,LãBwì©¤£¨Ÿ©§¨§¨§¦¦©¤¨
øîà àaà øa àéiç éaø øîàå .äîeøza éLéìMäå§©§¦¦©§¨§¨©©¦¦¨©©¨¨©
äðLî úéðLð àáé÷ò éaø ìL Búeãòî :ïðçBé éaø©¦¨¨¥¥¤©¦£¦¨¦§¥¦§¨

éñBä :àéðúc ,BæúøBèwäå úìBqä àáé÷ò éaø ó §©§¨¦©¦£¦¨©¤§©§¤
ïúö÷îa íBé ìeáè òâð íàL ,íéìçbäå äðBáläå§©§¨§©¤¨¦¤¦¨©§§¦§¨¨

¯éòéáø .ïlek úà ìñt¯éLéîç ,ïéà¯.àì ¨©¤¨§¦¦¦£¦¦¨
éLéìL¯éòéáø ,ïéà¯óeøéö :øáñ÷ àîìà .àì §¦¦¦§¦¦¨©§¨¨¨©¥

,àúééøBàc óeøéö :øîàc ,ïéðç éaøc àâéìôe .ïðaøc§©¨©§¦¨§©¦¨¦§¨©¥§©§¨
"úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók" :øîàpL¯ ¤¤¡©©©©£¨¨¨¨§¥¨§Ÿ¤

ókaM äî ìk äNò áeúkä¯:íúä ïðz .úçà ©¨¨¨¨©¤©©©©§©¨¨
øNaa úàöîpL èçî ìò¯úBøBäè íéãiäå ïékqäL ©©©¤¦§¥©¨¨¤©©¦§©¨©¦§

Løta úàöîð .àîè øNaäå¯øîà .øBäè ìkä §©¨¨¨¥¦§¥©¤¤©Ÿ¨¨©
.Lc÷na íéãé úàîeè ïéàL eðéëæ :àáé÷ò éaø©¦£¦¨¨¦¤¥§©¨©¦©¦§¨
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc migqt(iyily meil)

.'ìëàé àì àîè ìëaixdyïðé÷ñò àì éîxacn df aezk oi` ike ± §¨¨¥Ÿ¥¨¥¦Ÿ¨§¦©
xyaa mbéðLa òâðclka rbi' xn`p `ld ,iyily dyrpe d`nehl §¨©§¥¦

qxg ilka xn`p oky ,'`nh' llka `ed d`nehl ipy s`e ,'`nh
d`nehl oey`x `edy(bl `i `xwie)o`kne ,'`nhi FkFzA xW` lM'Ÿ£¤§¦§¨

gken ok m`e .'`nh' `xwp ipy dyrpe ilkdn `nhpy lke`y
ixd iyily dyrpe ipya rbp m`y ,ycew xyaa xen`d aezkdn

leqt mle`e .leqt `edéòéáø`l` ,aezka yxetn epi` ycewa §¦¦
exewnøîBçå ìwî,mixetik xqegnnïðéøîàãkx`azpy itk ± ¦©¨¤¦§¨§¦©
lirl(.gi).

:`aiwr iax lr wleg iqei iaxy ezgked z` iy` ax wiqnéàå§¦
Czòc à÷ìñiqei iaxy xnel jzrca dlri m`e ±àáé÷ò éaøk øáñ ¨§¨©§¨¨©§©¦£¦¨

,oilega mb leqt d`nehl iyilyyénð éðúéðmby zepyl el did ± ¦§¥©¦
äîeøúa éòéáøelit`y mei leahl dn oky .xnege lwn leqt §¦¦¦§¨

`edy iyily ,dnexz leqt `ed mewn lkn oilegl xedh `edy
.ziriax dzeyrle dnexz leqtl el yiy oky lk oilega leqt

es` leqtl yi df itlLãBwa éLéîçxqegnl dn oky ,xnege lwn £¦¦©¤
leqt `ed mewn lkn dnexzl xedh `ed elit`y mixetik
leqtl el yiy oky lk dnexza leqt `edy iriax ,miycwl
`l` iqei iax lqt `ly jkne .d`nehl iying mzeyrle miycw
iax lr wleg `edy gxkda ,ycewa iriaxe dnexza iyily
miipy miwyne milke`a xn`py '`nhi'd z` yxec epi`e ,`aiwr

.xedh oilega iyilyy xaeqe ,'`Ohi' zernyna§©¥
:ezl`y z` iy` ax miiqnàlày `ax xn`y dnàì àáé÷ò éaø ¤¨©¦£¦¨Ÿ

k øáñyxcy xnege lw eze`éñBé éaøiyily leqtl mei leahn ¨©§©¦¥
leqtl mixetik xqegnn iqei iax yxcy xnege lwke ,dnexza

,ycewa iriaxïìðîiax yxecy okzi `ld ,df xac el oipn ± §¨¨
iyinge dnexza iriax mb ezngn lqet ok`e df xnege lw `aiwr

:`xnbd daiyn .ycewadéì øîàm` ixd ,iy` axl `pdk ax ¨©¥
iriax mb lqete ,df xnege lw yexcl yiy `aiwr iax xaeq

okzi `l ,ycewa iyinge dnexzaéðúéìå àpz èénzLéì àìc- §Ÿ¦§©¦©¨§¦§¥
y dpyiy `ziixaa e` dpyna `pz mey `vni `lyäîeøza éòéáø§¦¦©§¨

LãBwa éLéîçå,mileqtå,`id in zhiy l`yz xy`kàîéð ©£¦¦©¤§¥¨
zhiyy [aiyp-]àéä àáé÷ò éaøef dhiyk epivn `ly xg`ne .ef ©¦£¦¨¦

nge dnexza iriax `aiwr iax zrcl s`y gken ,mewn meyaiyi
xnege lwd z` yxec epi`y gxkda ok m`e ,mixedh ycewa

.xen`d
:`pdk ax zii`x lr iy` ax dnzCBîñðå íe÷éð éëäà ïðàåm`d ± §£©©¨¦¥§¦§

e` dpyn mey ep`vn `ly meyn ike ,jenqpe cenrp ep` jk lr
yi ,mileqt ycewa iyinge dnexza iriaxy dpeyd `ziixa
xaeqe ,iqei iax ly xnege lwd lr wleg `aiwr iaxy gikedl

ok lr .mixedh ycewa iyinge dnexza iriaxy÷ôð[`vi-]áø §©©
àîéz éàå ,éMà`viy [mixne` yie-]çkLàå ÷c ,àðäk áø- ©¦§¦¥¨©©£¨¨§©§©

iyinge dnexza iriax xdhn `aiwr iaxy yexita `vne wcwce
n ,ycewaïðúc àädbibga dpyna epipyy dnn ±(:k),óøöî éìkä ¨¦§©©§¦§¨¥

.LãBwì BëBúaM äî úàdaixr jeza ycew ilk`n ipy eid m`y ¤©¤§©¤
rbpe ,dfa df erbp `le xg` cva `vnp mdn cg` lke ,dkex`
,xg`d cvay lke`d mb `nhp ,cg` cvay lke`a `nh mc`
`nhp m`y ,cg` xacl aygidl mdipy z` sxvn ilkdy meyn
oiprl wx xn`p ilk sexiv ly df xnege .elek `nhp ezvwn

,miycwì àì ìáàoipr.äîeøz,ef dpyn ly dkynda epipy cere £¨Ÿ§§¨
å ,ìeñt LãBwa éòéáøäåokäîeøza éLéìMä.leqtàéiç éaø øîàå §¨§¦¦©¤¨§©§¦¦©§¨§¨©©¦¦¨

î ,ïðçBé éaø øîà àaà øagkBæ äðLî úéðLð àáé÷ò éaø ìL Búeãò ©©¨¨©©¦¨¨¦¥¤©¦£¦¨¦§¥¦§¨
.ilk sexiv ly[ïðúc] (àéðúã)zeicr zkqna epipy oky ±g"t) ¦§©

(`"n,éñBäàáé÷ò éaø ólr cirdlúìBqä,zegpnd lyålr ¦©¦£¦¨©¤§
äðBáläå úøBèwä,gafnd lr mixhwen zeidl micnerdålr ©§¤§©§¨§

íéìçbä,gafnd lyíàLe ilk jeza migpen eidíBé ìeáè òâð ©¤¨¦¤¦¨©§
,ïlek úà ìñt ,ïúö÷îameyn `ede .cala erbn mewn z` `le §¦§¨¨¨©¤¨

milgbd e` dpeald e` zxehwd e` zleqd lk z` sxvn ilkdy
.elek `nhp epnn zvwn `nhp m`y ,cg` xacl ekezay

df `ed `aiwr iaxy ixd :ezii`x z` [`pdk ax e`] iy` ax wiqn
ly dteqay jkne ,dbibga dpyna iepyd ilk sexiv oic ycigy
rnyn ,leqt ycewa iriaxy epipy ezhiya diepyd dpyn dze`

ïéà éòéáøla` ,leqt ±éLéîçycewaàìepipyy dnn oke .leqt §¦¦¦£¦¦Ÿ
rnyn ,leqt dnexza iyilyyïéà éLéìLla` ,leqt -éòéáø §¦¦¦§¦¦

dnexzaàìiriaxy `aiwr iax xaeqy xg`ne .leqtdnexza Ÿ
xnege lwd z` xaeq epi`y gxkda ,mixedh ycewa iyinge
lirl `ax ixacke ,mixetik xqegne mei leahn iqei iax yxcy

(:gi).
miycwa ilk sexiv ezhiyly ,opgei iax ixacn dgiken `xnbd
on `edy xaeqd oipg iax lr df oica wlgpe ,opaxcn `l` epi`
`ed dbibga dpynd xewny opgei iax xn`y dnn :dxezd

,`aiwr iax ly ezecrnY øáñ÷ àîìàoicy xaeq `edy gken ©§¨¨¨©
óeøéön wx `ed ilkïðaøc`aiwr iax cird ixdy .dxezd on `le ¥§©¨¨

el` ixde ,mlek e`nhp mzvwn e`nhp m`y dpeale milgb lr mb
zaig' meyn `ed mz`neh xwir lke ,dwyn e` lke` mpi`
`ed sexiv oic xewn lky xg`ne .opaxcn `l` dpi`y 'ycewd
df oicy jkl xewn epl oi` ,opaxc d`neh mb dllkay ef zecrn
dxezd on dz`neh xwiry zleqa s` ok m`e ,dxezd on `ed

.opaxcn wx dtxvn ilkdåc `vnpàâéìôlr opgei iax [wlegy-] §§¦¨
eixacøîàc ïéðç éaøcyóeøéön `ed ilkL ,àúééøBàcokøîàð §©¦£¦§¨©¥§©§¨¤¤¡©

mi`iypd zepaxwa(ci f xacna),'úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók'©©©£¨¨¨¨§¥¨§Ÿ¤
y o`kneókaM äî ìk äNò áeúkäl,'úçà'zvwn `nhp m`y ©¨¨¨¨©¤©©©©

.dlek d`nhp zxehwdn
:ycwna d`neha minkg elwdy `lew d`ian `xnbdíúä ïðz± §©¨¨

zeicr zkqna my epipy(b"n a"t),mipdkd obq `pipg iax cird ,ìò©
èçîd`nhøNáa úàöîpL,miycwïékqäL,hgna rbpyíéãiäå ©©¤¦§¥¦§¨¤©©¦§©¨©¦

,hgna erbpy odkd lyå ,úBøBäèmle`.àîè øNaäm`eúàöîð §§©¨¨¨¥¦§¥
hgndLøta,oaxwd znda ly [d`eva-],øBäè ìkä.xyad mbe ©¤¤©Ÿ¨

eeðéëæ ,àáé÷ò éaø øîà,epl `id dpwze geixe daehe zekf -ïéàL ¨©©¦£¦¨¨¦¤¥
,Lc÷na íéãé úàîeèdxezd ony .miycw cqtd rpnp jkay itl §©¨©¦©¦§¨

lr d`neh minkg exfb j` ,d`nehd a`n `l` `nhp mc` oi`
zelehp opi`y mici mzq lr elit`e ,d`nehl oey`xa erbpy mici
,d`nehl zeipy eidiy ,ozlihp xg`l odn ezrc giqdy e` ,mina
ici z` `nhl epl did ok meyne .miycwe dnexz zelqet od ixde
z`neh lr minkg exfb `ly `l` ,hgna ozribp zngn odkd
epl `id dpwze zekfy ,`aiwr iax xn` jk lre .ycwna mici
ycew xyan d`neh zrpnp jka oky ,ycwna dilr exfb `ly

.miycw cqtd icil mi`a ep` oi`e ,mici ea erbpy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc migqt(ipy meil)

ïé÷Lîmiipyïéàaä[e`nhpy-]éìk úîçîike ,oey`xïéc Bðéà ©§¦©¨¦¥£©§¦¥¦
,íéìkä úà eànèé àlLilkdn xzei mixeng eidiy okzi `l ixdy ¤Ÿ§©§¤©¥¦

.egekn mi`a mdy
:zeywdl `xnbd dtiqenàîéàå,xn`p `ny ±eànèî àì ék± §¥¨¦Ÿ§©§

md xy`k ,ilk mi`nhn miwynd oi` iznïé÷Lîmiipyïéàaä ©§¦©¨¦
[e`nhpy-],éìk úîçîepi` egekn mi`a mdy ilkdy xg`n oky ¥£©§¦

.ilk mi`nhn mpi` md s`y xnege lw ,ilk `nhnïé÷Lî ìáà£¨©§¦

õøL úîçî ïéàaä,d`nehl mipey`x mdyeànèîc énð éëä± ©¨¦¥£©¤¤¨¦©¦¦§©§
:`xnbd zvxzn .ilk mi`nhn md ok`ïéàaä ïé÷Lî[e`nhpy-] ©§¦©¨¦

éî õøL úîçî[ike-]éáéúkz`neha exkfp `l ixd ,dxeza llk ¥£©¤¤¦§¦¦
xW` Uxg ilM lke' xn`py ,ilka e`nhpy miwyn `l` miwyn§¨§¦¤¤£¤
xW` dwWn lke ,'ebe `nhi FkFzA xW` lM FkFY l` mdn lFRi¦¥¤¤Ÿ£¤§¦§¨§¨©§¤£¤

,'`nhi ilM lkA dzXi¦¨¤§¨§¦¦§¨
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ezny in` cenr hi sc ± iyily wxtmigqt
éðùá òâð éàã éîð òîùî àì éî àîè ìëá`nh `xwp ipy `dc Ðxy` lk" Ð

iriaxe ,iriax `le dnexzl iyilya iqei iaxl dil opirnyc `zyde ."`nhi ekeza

iying `le ycewl`nhi yixc `le ,oilega iyily dyer ipy dil zil jigxk lr Ð

dil zi` i`c .`nhimei leah dne :mei leahn xnege lwa dnexza iriaxl diziil Ð

oilega xzenyleqty iyily ,dnexza leqt Ð

oilegaeice !?dnexza iriax dyriy oic oi` Ð

`dc ,xnege lw jixtn ok m`c ,xninl `kil

`wtpc ikid ik `xwn ol `wtp dnexzl iyily

iyinge ,xnege lwa iriaxe .oilega iyily ol

i`ce `l` .mixetk xqegnn xnege lwa ycewa

.oilega iyily dyer ipy iqei iaxl dil zil

éñåé éáøë äì øáñ àì àáé÷ò éáø àìà
ïìðîlw inp dil zi` `aiwr iax `nlic Ð

xnege lw i`da dil iziine ,iqei iaxc xnege

.ycewa iyinge dnexza iriaxäéì øîàm` Ð

`l ike ,dfd xaca miwleg yic `zi`hinzyil

!?`zkec cga dnexza iriax ipzile `pz mey

ipn jl iywiz ike.`id `aiwr iax `nip Ð

dil zil i`ce `l`xnege lw `aiwr iaxl

xecc `kxit meyn ,wgvi epiaxcxn`ck ,oexg`

xdhl oexg` xec cizr :(a,fk) dheq zkqna

lwa eze` oi`nhn ep`y ,dnexza iyilyd z`

:jixt oexg` xece .oxn`ck ,mei leahn xnege

mei leahl dnjkld .d`nehd a` oky Ð

oilega iyily dil zi`c ,inp `aiwr iaxl

ith dlrn mey iziin `l Ðlwa dnexzl

,iyilye .`kxit `d meyn ,mei leahn xnege

oilega oia dnexza oia`xwn ol `wtp Ð

inp ycewa iriaxe .`nhi `nhi yixcc ,`icda

xyade"n"`nh lka rbi xy`opiwqr `l in Ð

`dc .iyilya rbpcyixce li`ed ,`aiwr iaxl

,`nh ixwi`c iyily ogky` ,`nhi `nhi

uxy :ikd iriax icil ycew iz`c dl zgkyne

`aiwr iaxl `dc .lke` dwyne ,dwyn lke`e ,lke` ilke ,oey`x dil dede ilk `nih

mixetk xqegnn xnege lwa iziin `l ycewa iyinge .`ziixe`c oiwyn z`nehÐ

mixetk xqegnl dn :jxtinl `ki`cxi`n iaxl ol `irane .d`nehd a` oky Ð

,inp iqei iaxle .dxezd on xg` xac oi`nhn oi` oiwync `icda exn`c ,xfrl` iaxe

dil `xiaq `l dilc `pniwe`cilk uxy ?iriax icil `a ycew zgkyn ikid ÐÐ

lke` ilke .oey`x ieddwyn lke`e .ipy ied Ð?iriax icil `ai j`ide .iyily ied Ð

zelrn iab dl ipzwc ,rcze .opaxcn `l` dl zgkyn `l jigxk lrc il d`xpe

xneg"cyngn edfe .edpip opaxcn edlekc mzd ol `niiwc (a,k dbibg) "ycewa

.`ziixe`c d`nehc `xxc edl zil zepexg` yng ,mzd xn`e .`id zepexg`d zelrn

iqei iaxl iyily lke`e .`lf` opaxcn iqei iaxc `zrnyc `ibeq inp dheq zkqnae

ycewa iyily epcnle lirl xn`wc ,ycewaoi`e li`ed ?dlaiw okidn ,dxezd on

lke` `nhn dwynda `veik dyer d`neh dil `xiaqe ,dlaiw lke`n jigxk lr Ð

`nhi `nhi iyxc `lc oeik ,dwyn `nhnc lke`e .miycwa`veik dyer epi`e `nh `ed :opiyxce ,'ebe "rxf lr min ozei ike" `xw i`dn e`l i` ,edl `wtp `kidn `prci `l Ð

ea `veik ihernl `xw jixhvi`cne ,ea:`niz ike .mixg` `nhnc llkn Ð"`ed `nh"mixg` `nhn epi`e `nh `ed ixd Ð`kidne ,`nh aezkle ,dipin `xw wezyl ok m` Ð

`zvxzk oizipzn `nwezin `l ez ,iqei iaxl ipixg` i`nhn `l oiwyne li`ed :`iyw i`e ?mixg`l d`neh ol izizuixzcxcde ,dinrhl iqei iax `cf`e ,lirl dinxi iax

dinrhl iqei iax `cf`e `pniwe` ikc .iywiz `l !`id dcne dcn ?dcnd `id dpi` i`n` :dzkecl oiiyew,`pniwe` `aiwr iaxc `ail` iqei iaxc oizipzn `dc `nrh xza Ð

`aiwr iaxc oilke`c `idda dil `xiaq `l xn`c `de ,oiwyn iab `nhi `nhi dil zi` iqei iaxc izrny ip`e .dilr `zriiq opiziin `dn `dc ,`nhi `nhi yixccoxn` Ð

xn`c xi`n iaxl ,edine .zeaeyz dnk iptn ecinrdl xyt` i`e .lke` dwyne ,dwyn lke`e ,lke` ilk ,ilk uxy :iriax icil `a dz` eiykre .da `veik dyer d`neh oiprl

`ziixe`c e`l mixg` `nhl oiwyn z`neh `icda.opaxcn `l` iriax dl zgkyn `l Ðêåîñð éëäà ïðàå`aiwr iaxc `nip ,`pz ogky` `lc meyn Ð.xnege lw dil zil

çëùàå ÷ã.iying `le iriax `aiwr iax xn`c ,`icda Ðåëåúáù äî óøöî éìëäo`kn ycew ilke` dae dkex` daixr Ðilke`e`nh rbpe ,dfa df oirbep oi`e ,o`kn ycew

ipyay oilke`d ikd elit`e ,opaxcn elit` ilk `nhn oi` lke`e .rbp `l ilkae cg` y`xay oilke`ami`nh diy`x.otxvn ilkdy Ðåúåãòî.ezecr ici lr Ðéñåäàáé÷ò éáø ó
.zecra Ðäðåáìíéìçâåedpip oilke` e`lc ab lr s` Ðycewd zaig Ðozxykn`ieyne.(`,dl) "dry lk" wxta ,lke` edlïìåë úà ìñôi`c .ekezay dn ilk sxvn :`nl` Ð

zlgbc idp ,iccd` irbpc meyn`l ez dzxag la` ,dzxag z` `nhn da rbpy`inhnilkdc ef dpyn zipyp zecr eze`ne .d`n cr iriaye iyy dil ded ok m`c Ð,sxvn

dnexza iyily .dil zil iying `aiwr iaxc :`nl` .leqt ycewa iriax :`icda ipzweiriax ,oi` Ð,izrny xg` oeyla .iqei iaxc xnege lw `aiwr iaxl dil zil `nl` ,`l Ð

cxei.ecinrdl xyt` i`e ,medz iwnrlïðáøã óåøéö øáñ÷ àîìà,`id dytp itp`a `zlin Ðzipyp `aiwr iax ly ezecrn opgei iax xn`cnilkc sexiv opgei iax xaqw `nl` Ð

zelrn iab ipzwc ycewl`l` edpip d`neh ileaw ipa e`l dpeale milgbc ,`ed opaxcnc `aiwr iax ly ezecrn .opaxcn `l` ,`ed `ziixe`c e`l Ðxn`c ab lr s`e .opaxcn

ale mivr zeaxl "xyade" :xndpe.`id opaxcn dlrnc (my) "dry lk"a opixn` Ðàâéìôå.oipg iaxc` opgei iaxc Ðúçà óë.`ed ycewc ,aizk zxehwa Ðíúä ïðú:zeicra Ð

.dia ded d`neh i`n hgn i`d yxtn dinwle .`nh xyade ,oixedh da erbpy odk ly micide da rbpy oikqdy ,ycew xyaa z`vnp m`y ,zeicr x`y mr cird hgnd lreåðéëæ
úåëæ
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éðúéð`aiwr iaxk dl xaq i` xninl ivn dedc oicd `ede Ð dnexza iriax inpÐ

`xwc ditebn ?mixetk xqegnn ycewa iriax xnege lwa iiezi`l jixhvi` i`n`

ikid ik "'ebe `nh lka rbi xy` xyade" o`k ixw oilega `nh iyilyc oeik ,dil opirny

.iyily oiprl `zyd opiyxccàìycewa iyinge dnexza iriax ipzile `pz hinzyil

oiwyn z`neh xn`c o`nlc :qxhpewd yxit Ð

opaxc mixg` `nhlycewa iriax zgkyn `l Ð

dl zgkyn dpeale mivr ici lre .opaxcn `l`

`irainc xnel dvxe .lirl izyxitck .xity

oey`x dia ipninl ycewd zaig ipdn i` dil

ipyeyxity dne .lke` `nhn lke`c xeaqi Ð

xneg" wxta zelrn iab dl ipzwcn :qxhpewd

`id opaxc ok m` (mye a,k dbibg) "ycewa

iaxk `nwe` `dc .wgvi epiaxl d`xp oi` Ð

iriax jgxk lr ,`nhi `nhi yixc edi`e ,`aiwr

rbi xy` xyade" o`k ixwc ,`ziixe`c ycewa

xn`c `de .oipg iaxl `ziixe`c inp sexive ."'ebe

zil zepexg` zelrn yng (a,`k my) dbibga

`ziixe`c d`neh `xxc edll`ppg epiax Ð

dil qxb i` elit`e .`ziixe`c qxb `likd Ð

`ly ,`ziixe`c d`neh `xxc edl zil :eyexit

.d`nehd on oiwegx ody itl ,d`nhl aezkl did

yxit cere .mixedh zeidl mdl did oicd onc

`wtp `nhi `nhi yixc `lc o`nc :qxhpewd

`nh" jixhvi`cn mixg` `nhn lke`c dil

.da `veik dyer d`neh oi`y ihernl "`ed

xa `c` axle iia`l `gipd :wgvi epiax xne`

xac `ln `xwn xn`c `piaxl la` ,dad`

aezkddedc ,miycwl `ed `z` `nlic Ð

lka rbi xy` xyade"n oda `veik oiyer `pin`

."`nhàîìàyexit yi Ð opaxc sexiv xaqw

,opaxc sexivc `aiwr iaxl wiicc yxtny i"yxn

`dc ,milgbe dpeall d`neh oi` `ziixe`cnc

oilawny dn `id opaxc dlrnc ,edpip lke` e`l

ixw inp mzdc ,di`x df oi`e .dlrn dl ixw (`,dl migqt) "dry lk" wxtae ,d`neh

wxta yixcck ,`ziixe`c iedc ab lr s` ,miycwa lke` ezxtk `iadl dlrn dl

"xyade"c (a,el) oilegc ipy wxta gken `icdac :cere .(a,cr zenai) "lxrd"zeaxl Ð

.`ziixe`c xykn ycewd zaigc dpin mzd gkenc ,`id `zknq` e`l dpeale mivr

xt` lr `yix ipzwc `dn opaxc sexivc wiicc yexita dbedy enk wgvi epiaxl d`xpe

zvwna `nh rbp m`y ,z`hgycew epi` z`hg xt`y ,opaxcn edfe .elek z` `nih Ð

ipzwe .dxt xt`a oilren oi`y (mye `,ap zegpn) "zlkzd" wxta gkenck ,leg `l`

`aiwr iax siqed.`yix enk ,opaxc iedc rnyn ÐïéàùÐ ycwna mici z`neh

meyn i`e !zrcd gqid oda oi` `d ?`nh zeidl mdl did i`n` :wgvi epiaxl dniz

zeipy zeidl mici `nhn dnexzd lqetd lk (mye `,ck) dbibgc `xza wxta xn`c

ixii` dnexzd zelqety mici edpd `de ?exfb meia ea ediiexz jixt `w i`n ok m` Ð
mzqa
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?éðLa òâðc ïðé÷ñò àì éî "ìëàé àì àîè ìëa§¨¨¥Ÿ¥¨¥¦¨¨§¦©§¨©§¥¦
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eznyקל ina cenr hi sc ± iyily wxtmigqt
zekfdaehegeixeepl `id dpwzecqtdn`nhil ycwna mici zxfb dxfbp `ly ,miycw

xa e`lc dil inwen hgn i`dc .mc` `nhn oi`y xacaiienhueg eli`c .`ed mc`

.zeipwqr mici meyn ,onzq elit` edc lk d`neha mici mi`nhn ycwnlàîéðå,inp Ð

oilega eli`c .dxezd on `nhn oi`y xaca opaxcn ycwna milk z`neh oi`y epikf

`ziixe`cnc ab lr s`e ,d`neh dia opax xefb

xedh:xac xyr dpeny iab opzck Ðmilke`de

oikq :ipzw `kde ,oiwyna e`nhpy milkde

.xedhåðùð íéìë úøéæâ íãå÷ íéãé`nhil Ð

ecirdyke .opaxcndxfbp `l oiicr ef zecr

jkitl ,opaxc milk z`neh lr minkg zxifb

ycwna milk z`neh oi`y epikf xnel lkei `l

.i`ed `l inp `nlra elit` `zry `iddc Ð

íåéá åá,oexb oa diwfg oa dippg ziilra Ð

z` oilqet el` :opzc ."zayd ze`ivi"a

.dnexzdøôñämeyn `nrh yxtn mzde Ð

mr mixtqd z` oigipn eidy ,mixtq zpwz

,dnexzdmixakre.mze` milke`íéãéäåÐ

.mici zlihp `la dnexza rbp m` ,onzq elit`

ìåáèäåíåé!`id `ziixe`c `d :jixt mzde Ð

.mei leah o`kn inq :ipyneàáø øîà àìàÐ

e`nhiy opaxcn milkd lr dxfbp xak i`ce

gpde .oiwyn `kil `kd edine ,oiwyna

eyg `ly oilega elit`c ,oikq z`nehl

ociqtdld`neh `kd eda `kiiy `l Ð.oikql

?ede`nhiy ,i`na rbpc oikq i`dcxya `l

ilk `le lke` oi`c ,e`nhl oileki oi` hgn `le

elit` milk oi`nhn d`nehd a` epi`y

lr d`neh mdixacn minkg exfb `le ,opaxcn

e`nhiy `l` milkddwyn meyne ,oiwynd on

.dafe afäéúãéáò éàî.xya `nhnc Ð÷ôñ
èçîin lye ,xedh i` `nh i` opirci `l Ð

.dzid÷ôñ ìòïé÷åøäe` af ly `ny xnel Ð

.od dcp lyoiwexe,mc` `nhl od d`nehd a`

`xwie) aizkc."afd wexi ike" (ehàîè ìù èçî
úîa` envr hgnde ,d`nehd a` `edy Ð

.llgk `ed ixd axgc ,d`nehd:jixt dinwle

odk ly eteb s` ?oixedh micide oikqd i`n`

yny axrde dliah jixve ,`ed `nh

.`ziixe`cøîà ïéáà éáøá éñåé éáømlerl Ð

dxt dzidy oebke ,hgn wtqdneqgd`ae

,iz` `nlrn i`cec .milyexil uegn

dqpkpyncwtq edl eedc ,dzrla `l myl

.mixg` zenewn ly milkïåéìòä ÷åù ìùÐ

z` `nhl `ly ,oi`nh oivawzn eid my

.mdixiagáæ ÷æçúéàã áâ ìò óàåedepi`xy Ð

`lc opirny` ,wex ea `vnpy df weya xaer

.oizipznn eprny `l i`d ilekc ,exfbêøãá
äìéáèä úéáì ïéãøåé åéä úçàjxca oilere Ð

.zxg`oi`vnpdjxcadcixidi`nc ,oi`nh Ð

dvex dide ,eid oi`nh `l` ?mzd era

,oliahdl.epnn eltpeíéøåäè äéìò êøã.oliahdy Ð'åë àôéñ àîéà êéîòèìå`tiqne ,ikd `yixn wcinl `ki`c .dpin rnynl `kil `dne Ð,lirlc i`xen` jpd opirny`e .ikd

exfb `l ixn`coixedh dilr jxc ipzwc `tiqe .xedh xird lkc `d ,oi`nhnc `ed dcixi jxca ipzwc .`wec `yixc Ðweciz `l Ð`ziifb iwet`l `l` ,oi`nh xird lkc `d dpin

,dilra wtq dcixia eltp wtq ,eid oi`nh dlgzn ixdy ,wtqn oi`nh edpde ,oiler minrte ze`ean oze` jxc oicxei eidy minrte ,dilre dcixi jxcl jenq eidy miphw ze`ean Ð

`wtqnee`nhp `l wtq e`nhp wtq ,milk x`y la` .d`nehn iwtp `l.wtqn odilr exfb `l Ðììçë àåä éøä áøç øî øîàã ïåéë,d`nehd a` `edy ,zn z`neha drbp efe Ð

?zexedh micide oikqd i`n`e .d`nehd a` hgnd mb dyrpeàîèéì éîð íéìëå íãàilke ilk mc` oia ,mc` z` mc` oia ilk z` ilk oia ,milke mc` `nhn d`nehd a` lkc Ð

z`f" dyxta .mc`zwg.ixtqa "dxezdø äøæòàéä íéáøä úåùewitqc miaxd zeyxa d`neh wtq dl `iede ,erbp `l wtq df hgna erbp wtq ,oikqe mc`e .d`nehl Ð:xedh

opikxteàîè å÷éôñ éåä ãéçéä úåùø àädil opiqxb i`e .`ed l`yil zrc ea oi`y xac ickn :`l` .hgn i`d :opiqxb `le .oikqd `ed l`yil zrc ea oi`y xac `d Ðikd Ð

hgnc zecr i`d ickn :opiyxtnd`nh wtqd lre cigid zeyx dheq dn :opixnb dheqn d`neh wtq lkc .'ek l`yil zrc ea oi`y in lke ,oikqd `ed l`yil zrc ea oi`y xac Ð

e`l m` d`nhp m` l`yil zrc da yi dheq dn ,dpine .`nh ewitq cigid zeyxa ze`neh wtq lk s` Ð,rbp `l wtq uxya rbp wtq ,mc` oebk ,l`yil zrc ea yiy lk s` Ð

oilekiy zrc ea yicel`eylrcei epi` `ede rbp m`.`nh ewitq Ðíãà éãéá äàáähgna oikqd ea rbp m`e ,da weqr did mc` Ðzeyx dxfr m` ,jkld .ea rbp mc` ici lr Ð

cigid.`nh ewitq Ð
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zeipy zeidl mici `nhn dnexzd lqetd lkc mici edpde .mici mzqa`l` epi` Ð

`l` ,dbibgc `idd dpi` i`ce dxifb jdc :wgvi epiax uxize !dbibga gkenck ,miycwl

zeipy eidiy mici mzq` exfbyk `nzqnoey`xa zerbepd mici lr `nzqn ok enk exfb Ð

oey`x `edy hgna erbpy mici ipd ,jkld .zeipy eidiy`l` ,zeipy zeidl mdl did Ð

.ycwna mici z`neh oi`càîéðåz`neh oi`

dnn :wgvi epiaxl dniz Ð ycwna milke mici

oiwynn i` ?`nhil ilkl el didoiwyn `d Ð

,`id `aiwr iaxc :xnel yie !okc `igahn zia

,`ziixe`c mixg` `nhl oiwyn z`neh :xn`c

,el d`xp oi` dfe .okc `diy dil zil ok m`

:xn`z m`e .milk `nhln okc eidi `aiwr iaxlc

epikf `aiwr iax xn` ik `nlic`l oiicr Ð

xak ycwl micic dxifbe ,milkc dxifb dxfbp

(mye `,eh) zayc `nw wxta opixn`ck ,dxfbp

yie !dnexzl exfb edpi`e ,ycewl xfb dnlyc

,xac xyr dpnya epiid milkc dxifbc :xnel

:xn`z m`e .`aiwr iaxl encw xac xyr dpnye

?ycwna milk z`neh oi`y `xnbl dil `pn

s` milk lr exfb xac xyr dpnya `nlic

xedh oikqdy ipzwc `de .ycwna`idd Ð

ly ezecrn didy ,xac xyr dpny mcew zipyp

`zi` m`c :xnel yie .mipdkd obq `pipg iax

milkd lr d`neh xac xyr dpnya exfbc

ycwna,mewn meya `icda ipzinl dil ded Ð

xedh oikqdy ipzwc `iddc opirny`lmcew Ð

.zipyp dxifb

åäééåøúdniz Ð exfb meia eaycewl micic :

`aiwr iaxc :xnel yie !xfb dnly

ikde .ycgn dzidy ,i`w xac dxyr dpny`

mici ipica ewqryk ,xac xyr dpnya :xn`wÐ

.ycwna mici z`neh xefbl evx `léàäoikq

.oiwyn `la ixiinc dil `xiaqe Ð i`na rbpc

ïéàdcedi axc dil zile Ð ilk `nhn ilk

ilk `eddc zn `nh hgna dl iwenc

dzidy oebk xn`c iqei iaxk `l` ,ilk `nhn

.dneqg dxtàäÐ `nh ewitq cigid zeyxa

miaxd zeyxa `nwe`l jixhvi` `d :dniz

.`nh cigid zeyxa ewitqc ,mici meyn

éãëî`ed l`yil zrc ea oi`y xac hgn i`d

hgn i`d yexit Ðd`nehac ,hgna rbpy ilk Ð

`nhind `l` ,l`yil zrc ea `diy opira `l

ok `l m`c .dicegl,uxye zn z`neh lk Ð

.xedh ewitq `di ,cigid zeyxa elit`

øîàåiiez`l ivn ded Ð 'eke opgei iax

dcpay zrl zrnc (a,d dcp) ipync ,ixirfc

oi` ayene akync ab lr s` ,ayene akyn dyer

dze` ze`yep dizexagyk ,l`yil zrc ea
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èçna òâðc àlàå ,éìk ànèî ìëBà ïéà¯ïéà àäå ¥¤§©¥§¦§¤¨§¨©©©©§¨¥
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,àôeb .íéìLeøéì õeçî äàáe äîeñç äøt äúéäL¤¨§¨¨¨£¨¨¨¦¦¨©¦¨
eøæb àì :øîà ãç ;àðéðç éaøa éñBé éaøå øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¥§©¦£¦¨©¨©Ÿ¨§

,íéìLeøéaL ïéweøä ÷ôñ ìòìò eøæb àì :øîà ãçå ©§¥¨¦¤¦¨©¦§©¨©Ÿ¨§©
.àðéðz íéìk ,àðéðz ïéweø .íéìLeøéaL íéìkä ÷ôñ§¥©¥¦¤¦¨©¦¦§¥¨¥¦§¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc migqt(iyily meil)

:`xnbd dywnàîéðåepikf ,xnel el did `ld ±íéãé úàîeè ïéàL §¥¨¤¥§©¨©¦
,Lc÷na íéìëåe`nhpy milk lr mby ,siqedl el did ,xnelk §¥¦©¦§¨

.ycwna d`neh minkg exfb `l dxezd on m`nhn epi`y xacn
lr minkg exfby `l` ,d`nehd a`n wx `nhp ilk dxezd ony
did oikql s` ok m`e .milk `nhiy d`nehd cle `edy dwyn

hgndn `nhpy xyad lry miwynd zngn `nhidljkne ,
`l ycwnay gken ,xedh oikqdy mipdkd obq `pipg iax xn`y
iax xn` mici z`neh lr wx recn ,ok m`e .milk z`neh lr exfb
lr mb ok xn` `le ,ycwna dilr exfb `ly epikfy `aiwr

:`xnbd zvxzn .milk z`nehàîézéàå ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©§¦¥¨
z`f xn`y [mixne` yie-]úøéæb íãB÷ íéãé ,àðéðç éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦£¦¨¨©¦¤§¥©

eðLð íéìkmilk z`neh lr exfby iptl mici z`neh lr exfb - ¥¦¦§
dxn`p mipdkd obq `pipg iax ly ef zecre ,miwyna erbpy
iax did leki `l ok lre ,milk zxifb mcewe mici zxifb xg`l
ixdy ,ycwna milk z`neh oi`y epikf ef zecrny xnel `aiwr

.ef d`neh dbdp `l oilega s` dry dze`a
:df uexiz `xnbd dgeceäééåøz àäå ,àáø øîàzexifb izy ixde - ¨©¨¨§¨©§©§

,milk z`nehe mici z`neh ,el`eøæb íBia Ba,odilrïðúcixdy ± ©¨§¦§©
miaf zkqna epipy(a"in d"t),dnexzd z` oilqet el` ,øôqä- ©¥¤

,miaezke mi`iap dxez ly mixtq c"kn cg`íéãiäåopi`y §©¨©¦
,zelehpíBé ìeáhäåaixrd `l oiicre ez`nehl lahy `nh - §©§
,eynyìkäå ïéìëBàäå.ïé÷Lîa eàîèpL íézexifbd lk ixde §¨¨¦§©¥¦¤¦§§§©§¦

ji` ,ok m`e ,cg` meia mdilr exfby mixac g"in od ef dpynay
.milk z`neh iptl dxfbp mici z`nehy okzi

:xg` uexiz `ax uxzn ef digc meyn,àáø øîà àlàxak i`ce ¤¨¨©¨¨
iax cirdy drya mi`nh miwyna e`nhiy milk z`neh dxfbp

j` ,ef zecr mipdkd obq `pipgïéleça eléôàc ,ïékñ úàîeèì çpä©©§§©©¦©£¦§¦
ànèî àì énðoikqd oi` mcqtdl yeygl oi`y oilega mb ixdy ± ©¦Ÿ¦©¥

xyad lr miwyn eid `ly itl ,ef zecr dxn`p eay ote`a `nhp
ixdy .`nhidl dna oikql el did `l ok lre ,hgnd ea d`vnpy

éàîa òâðc ïékñ éàä,`nhiy icka rbp dna df oikq ±àîéìéà ©©¦§¨©§©¦¥¨
[xn`z m`-]øNaa òâðc,hgnd ici lr `nhpyàä[ixd-]ïéà §¨©©¨¨¨¥

éìk ànèî ìëBà.opaxcn elit`àlàå,xn`z dnòâðcoikqd ¤§©¥§¦§¤¨§¨©
àäå ,èçîae ,d`nehd a` dpi` hgnd [ixde-]éìk ïéàoey`x §©©§¨¥§¦

d`nehléìk ànèîilk oi` dxez oicn oky .opaxcn elit` xg` §©¥§¦
d`nehd cle lr minkg exfb `le ,d`nehd a` ici lr `l` `nhp
`aiwr iax xn` `l ok lr .dwyn `edy clea `l` ilk `nhiy
oilega mb ixdy ,ycwna milk z`neh oi`y eprny ef zecrny

.xen`d ote`a `nhp oikqd oi`
`xnbd,xyad `nhp dzngny hgnd z`neh `id dn zxxan

zl`ey .dxen`d dpyna mipdkd obq `pipg iax ly ezecrk
:`xnbdéàä[dze`-]èçî,xyaa d`vnpydézãéáò éàîdn - ©©©©£¦§¥

z` z`nhn `id recne ,da yi d`neh efi` ,xnelk ,diyrn
.xyadàîéð éàa xaecny [xn`p m`-]èçî ÷ôñm`d reci oi`y ¦¥¨§¥©©

zeidl minkg dilr exfby ,dzid in lye dxedh e` d`nh `id
md m`d reci oi`y mi`vnpd milk wtq oick d`nehl oey`x

.`l e` mixedhåc ,ok yxtl xy` i` ixdøîzéà àäxn`p ixdy ± ©¨¦§©
,yxcnd ziaaàðéðç éaøa éñBé éaøå øæòìà éaøwtqa zekld exn` ©¦¤§¨¨§©¦¥§©¦£¦¨

.d`nehãçmdn [cg`-],øîàwex lr d`neh minkg exfby s`y ©¨©
e` af ly wex `ed `ny ea yeygl yiy ,`ed in ly reci oi`y
mewn lkn ,milke mc` `nhne dxezd on d`nehd a` `edy dcp

eøæb àìd`nehãçå .íéìLeøéaL ïéweøä ÷ôñ ìòmdn [cg`e-] Ÿ¨§©§¥¨¦¤¦¨©¦§©
,øîà,d`nehl oey`x eaiygdl `vnpd ilk mzq lr exfby s`y ¨©

mewn lkn.íéìLeøéaL íéìkä ÷ôñ ìò eøæb àìhgn wtq ,ok m`e Ÿ¨§©§¥©¥¦¤¦¨©¦
daixwy miycw zndaa xaecn ixdy ,xyad z` d`nhn dpi` ef

.ef hgn drla mye ,milyexia
:`xnbd daiyn,áø øîà äãeäé áø øîàhgna zxacn dpynd ¨©©§¨¨©©

e ,d`nh i`ce `idyèçî Bì äãáàL ïBâkly,úî àîèici lry §¤¨§¨©©§¥¥
,ezenk d`nehd a` dzyrp zn `nha dzribpåjk xg`døékä §¦¦¨

dze` `vnykøNáad`nhd hgnd `id efy d`xe ,oaxwd ¦§¨
:xg` uexiz d`ian `xnbd .el dca`yéaøa éñBé éaø[iax oa-] ©¦¥§©¦

,øîà ïéáàe ,`id dn reci oi`y hgna xaecn mlerläúéäL ïBâk ¨¦¨©§¤¨§¨
däøthgnd da d`vnpyäîeñç,dita,íéìLeøéì õeçî äàáejke ¨¨£¨¨¨¦¦¨©¦

uegn ef hgn drla gxkdae ,dehgyy cr meqg dityk dx`yp
mdilr exfby milyexil uegn milk wtqk dpic ok lre ,milyexil

.xyad z` d`nhn `ide ,d`neh
miwex wtq oica ,lirl e`aedy mi`xen`d ixaca dpc `xnbd

:milyexia milk wtqeàôebiaxe xfrl` iax ixac mvrl aeyp - ¨
.mze` x`ape `pipg iaxa iqeiãç ,àðéðç éaøa éñBé éaøå øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¥§©¦£¦¨©

mdn [cg`-]ãçå .íéìLeøéaL ïéweøä ÷ôñ ìò eøæb àì ,øîà̈©Ÿ¨§©§¥¨¦¤¦¨©¦§©
mdn [cg`e-].íéìLeøéaL íéìkä ÷ôñ ìò eøæb àì ,øîàdywn ¨©Ÿ¨§©§¥©¥¦¤¦¨©¦

wtqa `ld :`xnbdàðéðz ïéweømilyexiay dpyna epipy xak ± ¦§¦¨
wtq lr oke ,mixedh mdàðéðz íéìkdpyna epipy xak - ¥¦§¦¨

.el` mi`xen` ixaca yecigd edne ,mixedh md milyexiay
wtq :dpey`xd dziiyew z` `xnbd zyxtnàðéðz ïéweø¦§¦¨

,[epipy-]cixdïðzmilwy zkqna(`"n g"t),ïéàöîpä ïéweøä ìk ©§©¨¨¦©¦§¨¦
ìMî õeç ,ïéøBäè íéìLeøéaa mi`vnpd miwexdïBéìòä ÷eLly ¦¨©¦§¦¦¤¨¤§

z` `nhl `ly ick mi`nhd mivawzn eid myy meyn ,milyexi
.`nh mc` ly `ed wexd `ny yeygl yie ,mixedhd mdixag

:`xnbd zvxznàëéøö àìel` mi`xen`n cg` jxved `l ± Ÿ§¦¨
y ycgl `l` ,mixedh milyexiay miwexy eprinydláb ìò óà©©©

÷fçúéàc[wfgedy-]áæa af xary epi`xy -ea `vnpy wey eze` §¦§©©¨
ly ewex `ed `ny eyyg `le milyexia elwd ok it lr s` ,wex

.df yecig eprny `l milwya dpynd ixacn oky .afd
wtqa `ld :dipyd dziiyew z` `xnbd zyxtníéìkxakàðéðz ¥¦§¦¨

,mixedh md milyexiay [epipy-]cixdïðzdpyna(a"n my),ìk ©§©¨
,íéìLeøéa íéàöîpä íéìkäa e`vnp m`Cøcd,äìéáhä úéáì äãéøé ©¥¦©¦§¨¦¦¨©¦¤¤§¦¨§¥©§¦¨

md ixd.ïéàîèmicxei zg`a ,mikxc izy dliahd zial eidy §¥¦
dcixid jxca e`vnpy milke ,epnn mixfege miler dipyae eil`
mcew eca`e ,mz`nehn mxdhle mliahdl ick myl e`aed i`ce
jxca `weec :dpynd ixacn `xnbd zwiicn .mlaehl ewitqdy

,mi`nh milkd dcixiàîìòc àäxird x`ya e`vnp m` la` ± ¨§¨§¨
md ixd,ïéøBäèmixen`d mi`xen`dn cg` jxvp dnl ok m`e §¦

:`xnbd zvxzn .mixedh milyexia milk wtqy eprinydl
éîòèìeCm` `weecy dpynd ixacn wiicl yiy jzhiyl `ld ± §©§¨

,mixedh md dcixi jxca e`vnpàôéñ àîéàx`ae xen` ok m` ± ¥¨¥¨
a milkd e`vnp m` ,dpynd ixac seqa epipyy dn z`Cøcdäiìò ¤¤£¦¨

md ixd dliahd zian.ïéøBäè,jtidl myn wiicl yi ixde §¦
mzqd ony meyn ,mixedh md dilrd jxca e`vnp m` `weecy

,exdhpe elahedy xg`l eca`àîìòc àämd [xird x`ya la`-] ¨§¨§¨
,ïéàîècg` gxkdae ,`tiqd weicl xzeq `yixd weicy `vnpe §¥¦

wtq lr dpynd ixacn gikedl oi` ok m`e ,`weeca epi` mdn
.llk milyexia milkàlàe`aedy mi`xen`dn cg` eprinyn ¤¨

d ixacy ,lirlàLéømd 'mi`nh dliahd zial dcixi jxc' ¥¨
aå ,à÷åãd ixacàôéñmd 'mixedh dilr jxc'åàìa,à÷åã`l` ©§¨§¥¨¨©§¨

.mixedh mdy milyexi lka mi`vnpd milkl oicd `ededn
`l` d`a `l 'oixedh dilr jxc' `tiqd dhwpyàúééæb é÷etàì± §©¥¨§¨¨

ly dcixide dilrd ikxcl mikenqd miphwd ze`eand z` hrnl
minrtle dliahd zial mda micxei minrtly ,dliahd zia
.mi`nh my mi`vnpd milkdy eprinydle ,epnn mda miler
mcew dliahd zial mkxca eca` m`d mda wtzqdl yi oky
meyn j` ,mzliah xg`l epnn dxfg mkxca e` elahedy
mzwfg lr wtqn mcinrdl epilr ,mi`nh eid i`ce dligzay

.milyexiay milkd x`yk mxdhl oi`e ,m`nhle dpey`xd
hgn iabl ,zeicra dpyna ax ly exe`iaa oecl zxfeg `xnbd

:`xnbd dywn .xyaa z`vnpyøîàc áøìezxacn dpyndy §©§¨©
e ,i`cea d`nhd hgnaèçî Bì äãáàL ïBâka drbpyúî àîè §¤¨§¨©©§¥¥

døékäåz`vnpy hgnd `id efy,øNaan `ldøî øîàc ïåék± §¦¦¨©¨¨¥¨§¨©©
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קלי ezny ina cenr hi sc ± iyily wxtmigqt
zekfdaehegeixeepl `id dpwzecqtdn`nhil ycwna mici zxfb dxfbp `ly ,miycw

xa e`lc dil inwen hgn i`dc .mc` `nhn oi`y xacaiienhueg eli`c .`ed mc`

.zeipwqr mici meyn ,onzq elit` edc lk d`neha mici mi`nhn ycwnlàîéðå,inp Ð

oilega eli`c .dxezd on `nhn oi`y xaca opaxcn ycwna milk z`neh oi`y epikf

`ziixe`cnc ab lr s`e ,d`neh dia opax xefb

xedh:xac xyr dpeny iab opzck Ðmilke`de

oikq :ipzw `kde ,oiwyna e`nhpy milkde

.xedhåðùð íéìë úøéæâ íãå÷ íéãé`nhil Ð

ecirdyke .opaxcndxfbp `l oiicr ef zecr

jkitl ,opaxc milk z`neh lr minkg zxifb

ycwna milk z`neh oi`y epikf xnel lkei `l

.i`ed `l inp `nlra elit` `zry `iddc Ð

íåéá åá,oexb oa diwfg oa dippg ziilra Ð

z` oilqet el` :opzc ."zayd ze`ivi"a

.dnexzdøôñämeyn `nrh yxtn mzde Ð

mr mixtqd z` oigipn eidy ,mixtq zpwz

,dnexzdmixakre.mze` milke`íéãéäåÐ

.mici zlihp `la dnexza rbp m` ,onzq elit`

ìåáèäåíåé!`id `ziixe`c `d :jixt mzde Ð

.mei leah o`kn inq :ipyneàáø øîà àìàÐ

e`nhiy opaxcn milkd lr dxfbp xak i`ce

gpde .oiwyn `kil `kd edine ,oiwyna

eyg `ly oilega elit`c ,oikq z`nehl

ociqtdld`neh `kd eda `kiiy `l Ð.oikql

?ede`nhiy ,i`na rbpc oikq i`dcxya `l

ilk `le lke` oi`c ,e`nhl oileki oi` hgn `le

elit` milk oi`nhn d`nehd a` epi`y

lr d`neh mdixacn minkg exfb `le ,opaxcn

e`nhiy `l` milkddwyn meyne ,oiwynd on

.dafe afäéúãéáò éàî.xya `nhnc Ð÷ôñ
èçîin lye ,xedh i` `nh i` opirci `l Ð

.dzid÷ôñ ìòïé÷åøäe` af ly `ny xnel Ð

.od dcp lyoiwexe,mc` `nhl od d`nehd a`

`xwie) aizkc."afd wexi ike" (ehàîè ìù èçî
úîa` envr hgnde ,d`nehd a` `edy Ð

.llgk `ed ixd axgc ,d`nehd:jixt dinwle

odk ly eteb s` ?oixedh micide oikqd i`n`

yny axrde dliah jixve ,`ed `nh

.`ziixe`cøîà ïéáà éáøá éñåé éáømlerl Ð

dxt dzidy oebke ,hgn wtqdneqgd`ae

,iz` `nlrn i`cec .milyexil uegn

dqpkpyncwtq edl eedc ,dzrla `l myl

.mixg` zenewn ly milkïåéìòä ÷åù ìùÐ

z` `nhl `ly ,oi`nh oivawzn eid my

.mdixiagáæ ÷æçúéàã áâ ìò óàåedepi`xy Ð

`lc opirny` ,wex ea `vnpy df weya xaer

.oizipznn eprny `l i`d ilekc ,exfbêøãá
äìéáèä úéáì ïéãøåé åéä úçàjxca oilere Ð

.zxg`oi`vnpdjxcadcixidi`nc ,oi`nh Ð

dvex dide ,eid oi`nh `l` ?mzd era

,oliahdl.epnn eltpeíéøåäè äéìò êøã.oliahdy Ð'åë àôéñ àîéà êéîòèìå`tiqne ,ikd `yixn wcinl `ki`c .dpin rnynl `kil `dne Ð,lirlc i`xen` jpd opirny`e .ikd

exfb `l ixn`coixedh dilr jxc ipzwc `tiqe .xedh xird lkc `d ,oi`nhnc `ed dcixi jxca ipzwc .`wec `yixc Ðweciz `l Ð`ziifb iwet`l `l` ,oi`nh xird lkc `d dpin

,dilra wtq dcixia eltp wtq ,eid oi`nh dlgzn ixdy ,wtqn oi`nh edpde ,oiler minrte ze`ean oze` jxc oicxei eidy minrte ,dilre dcixi jxcl jenq eidy miphw ze`ean Ð

`wtqnee`nhp `l wtq e`nhp wtq ,milk x`y la` .d`nehn iwtp `l.wtqn odilr exfb `l Ðììçë àåä éøä áøç øî øîàã ïåéë,d`nehd a` `edy ,zn z`neha drbp efe Ð

?zexedh micide oikqd i`n`e .d`nehd a` hgnd mb dyrpeàîèéì éîð íéìëå íãàilke ilk mc` oia ,mc` z` mc` oia ilk z` ilk oia ,milke mc` `nhn d`nehd a` lkc Ð

z`f" dyxta .mc`zwg.ixtqa "dxezdø äøæòàéä íéáøä úåùewitqc miaxd zeyxa d`neh wtq dl `iede ,erbp `l wtq df hgna erbp wtq ,oikqe mc`e .d`nehl Ð:xedh

opikxteàîè å÷éôñ éåä ãéçéä úåùø àädil opiqxb i`e .`ed l`yil zrc ea oi`y xac ickn :`l` .hgn i`d :opiqxb `le .oikqd `ed l`yil zrc ea oi`y xac `d Ðikd Ð

hgnc zecr i`d ickn :opiyxtnd`nh wtqd lre cigid zeyx dheq dn :opixnb dheqn d`neh wtq lkc .'ek l`yil zrc ea oi`y in lke ,oikqd `ed l`yil zrc ea oi`y xac Ð

e`l m` d`nhp m` l`yil zrc da yi dheq dn ,dpine .`nh ewitq cigid zeyxa ze`neh wtq lk s` Ð,rbp `l wtq uxya rbp wtq ,mc` oebk ,l`yil zrc ea yiy lk s` Ð

oilekiy zrc ea yicel`eylrcei epi` `ede rbp m`.`nh ewitq Ðíãà éãéá äàáähgna oikqd ea rbp m`e ,da weqr did mc` Ðzeyx dxfr m` ,jkld .ea rbp mc` ici lr Ð

cigid.`nh ewitq Ð
ïéìàùð
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zeipy zeidl mici `nhn dnexzd lqetd lkc mici edpde .mici mzqa`l` epi` Ð

`l` ,dbibgc `idd dpi` i`ce dxifb jdc :wgvi epiax uxize !dbibga gkenck ,miycwl

zeipy eidiy mici mzq` exfbyk `nzqnoey`xa zerbepd mici lr `nzqn ok enk exfb Ð

oey`x `edy hgna erbpy mici ipd ,jkld .zeipy eidiy`l` ,zeipy zeidl mdl did Ð

.ycwna mici z`neh oi`càîéðåz`neh oi`

dnn :wgvi epiaxl dniz Ð ycwna milke mici

oiwynn i` ?`nhil ilkl el didoiwyn `d Ð

,`id `aiwr iaxc :xnel yie !okc `igahn zia

,`ziixe`c mixg` `nhl oiwyn z`neh :xn`c

,el d`xp oi` dfe .okc `diy dil zil ok m`

:xn`z m`e .milk `nhln okc eidi `aiwr iaxlc

epikf `aiwr iax xn` ik `nlic`l oiicr Ð

xak ycwl micic dxifbe ,milkc dxifb dxfbp

(mye `,eh) zayc `nw wxta opixn`ck ,dxfbp

yie !dnexzl exfb edpi`e ,ycewl xfb dnlyc

,xac xyr dpnya epiid milkc dxifbc :xnel

:xn`z m`e .`aiwr iaxl encw xac xyr dpnye

?ycwna milk z`neh oi`y `xnbl dil `pn

s` milk lr exfb xac xyr dpnya `nlic

xedh oikqdy ipzwc `de .ycwna`idd Ð

ly ezecrn didy ,xac xyr dpny mcew zipyp

`zi` m`c :xnel yie .mipdkd obq `pipg iax

milkd lr d`neh xac xyr dpnya exfbc

ycwna,mewn meya `icda ipzinl dil ded Ð

xedh oikqdy ipzwc `iddc opirny`lmcew Ð

.zipyp dxifb

åäééåøúdniz Ð exfb meia eaycewl micic :

`aiwr iaxc :xnel yie !xfb dnly

ikde .ycgn dzidy ,i`w xac dxyr dpny`

mici ipica ewqryk ,xac xyr dpnya :xn`wÐ

.ycwna mici z`neh xefbl evx `léàäoikq

.oiwyn `la ixiinc dil `xiaqe Ð i`na rbpc

ïéàdcedi axc dil zile Ð ilk `nhn ilk

ilk `eddc zn `nh hgna dl iwenc

dzidy oebk xn`c iqei iaxk `l` ,ilk `nhn

.dneqg dxtàäÐ `nh ewitq cigid zeyxa

miaxd zeyxa `nwe`l jixhvi` `d :dniz

.`nh cigid zeyxa ewitqc ,mici meyn

éãëî`ed l`yil zrc ea oi`y xac hgn i`d

hgn i`d yexit Ðd`nehac ,hgna rbpy ilk Ð

`nhind `l` ,l`yil zrc ea `diy opira `l

ok `l m`c .dicegl,uxye zn z`neh lk Ð

.xedh ewitq `di ,cigid zeyxa elit`

øîàåiiez`l ivn ded Ð 'eke opgei iax

dcpay zrl zrnc (a,d dcp) ipync ,ixirfc

oi` ayene akync ab lr s` ,ayene akyn dyer

dze` ze`yep dizexagyk ,l`yil zrc ea

.dhna
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àîéð éà ?dézãéáò éàî èçî éàä .éìk ànèî éìk§¦§©¥§¦©©©©£¦§¥¦¥¨
èçî ÷ôñ¯éaøa éñBé éaøå øæòìà éaø :øîzéà àäå §¥©©§¨¦§©©¦¤§¨¨§©¦¥§©¦

,íéìLeøéaL ïéweøä ÷ôñ ìò eøæb àì :øîà ãç ,àðéðç£¦¨©¨©Ÿ¨§©§¥¨¦¤¦¨©¦
øîà !íéìLeøéaL íéìkä ÷ôñ ìò eøæb àì :øîà ãçå§©¨©Ÿ¨§©§¥©¥¦¤¦¨©¦¨©
àîè èçî Bì äãáàL ïBâk :áø øîà äãeäé áø©§¨¨©©§¤¨§¨©©§¥
ïBâk :øîà ïéáà éaøa éñBé éaø .øNaa døékäå ,úî¥§¦¦¨©¨¨©¦¥§©¦¨¦¨©§
,àôeb .íéìLeøéì õeçî äàáe äîeñç äøt äúéäL¤¨§¨¨¨£¨¨¨¦¦¨©¦¨
eøæb àì :øîà ãç ;àðéðç éaøa éñBé éaøå øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¥§©¦£¦¨©¨©Ÿ¨§

,íéìLeøéaL ïéweøä ÷ôñ ìòìò eøæb àì :øîà ãçå ©§¥¨¦¤¦¨©¦§©¨©Ÿ¨§©
.àðéðz íéìk ,àðéðz ïéweø .íéìLeøéaL íéìkä ÷ôñ§¥©¥¦¤¦¨©¦¦§¥¨¥¦§¥¨
íéìLeøéa ïéàöîpä ïéweøä ìk :ïðúc ,àðéðz ïéweø¦¨¥¨¦§©¨¨¦©¦§¨¦¦¨©¦
áb ìò óà ,àëéøö àì !ïBéìòä ÷eL ìMî õeç ,ïéøBäè§¦¦¤¨¤§¨§¦¨©©©
íéàöîpä íéìkä ìk :ïðúc ,àðéðz íéìk .áæ ÷æçzéàc§¦©§©¨¥¦¨¥¨¦§©¨©¥¦©¦§¨¦

äìéáhä úéáì äãéøé Cøc ,íéìLeøéa¯àä .ïéàîè ¦¨©¦¤¤§¦¨§¥©§¦¨§¥¦¨
àîìòc¯éîòèìå !ïéøBäèäiìò Cøc :àôéñ àîéà ,C §¨§¨§¦§¦©§¦¥¨¥¨¤¤£¦¨

¯àîìòc àä .ïéøBäè¯,à÷åc àLéø :àlà .ïéàîè §¦¨§¨§¨§¥¦¤¨¥¨©§¨
ïBâk :øîàc ,áøìe .àúééæb é÷Btàìe ,à÷åc åàì àôéñå§¥¨¨©§¨§©¥©§¨¨§©§¨©§
øîàc ïåék ,øNaa døékäå úî àîè èçî Bì äãáàL¤¨§¨©©§¥¥§¦¦¨©¨¨¥¨§¨©

"áøç ììça" :øî¯íéìëå íãà ,ììçk àeä éøä áøç ¨©£©¤¤¤¤£¥§¨¨¨¨§¥¦
úeLø äøæò úøîBà úàæ :éLà áø øîà !àîhéì éîð©¦¦¨¥¨©©©¦Ÿ¤¤£¨¨§
,íéaøä úeLøa äàîeè ÷ôñ déì äåäå ,àéä íéaøä̈©¦¦©£¨¥§¥§¨¦§¨©¦

íéaøä úeLøa äàîeè ÷ôñ ìëå¯àä .øBäè B÷éôñ §¨§¥§¨¦§¨©¦§¥¨¨
ãéçiä úeLøa¯èçî éàä ,éãkî .àeä àîè B÷éôñ ¦§©¨¦§¥¨¥¦§¦©©©

¯ïéàL øác ìëå ,àeä ìàMéì úòc Ba ïéàL øác̈¨¤¥©©¦¨¥§¨¨¨¤¥
ãéçiä úeLøa ïéa íéaøä úeLøa ïéa ìàMéì úòc Ba©©¦¨¥¥¦§¨©¦¥¦§©¨¦
éãéa äàaä äàîeè ÷ôñ éåäc íeMî !øBäè B÷éôñ§¥¨¦§¨¥§¥§¨©¨¨¦¥
íãà éãéa äàaä äàîeè ÷ôñ :ïðçBé éaø øîàå ,íãà̈¨§¨©©¦¨¨§¥§¨©¨¨¦¥¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc migqt(iyily meil)

:`xnbd dywnàîéðåepikf ,xnel el did `ld ±íéãé úàîeè ïéàL §¥¨¤¥§©¨©¦
,Lc÷na íéìëåe`nhpy milk lr mby ,siqedl el did ,xnelk §¥¦©¦§¨

.ycwna d`neh minkg exfb `l dxezd on m`nhn epi`y xacn
lr minkg exfby `l` ,d`nehd a`n wx `nhp ilk dxezd ony
did oikql s` ok m`e .milk `nhiy d`nehd cle `edy dwyn

hgndn `nhpy xyad lry miwynd zngn `nhidljkne ,
`l ycwnay gken ,xedh oikqdy mipdkd obq `pipg iax xn`y
iax xn` mici z`neh lr wx recn ,ok m`e .milk z`neh lr exfb
lr mb ok xn` `le ,ycwna dilr exfb `ly epikfy `aiwr

:`xnbd zvxzn .milk z`nehàîézéàå ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©§¦¥¨
z`f xn`y [mixne` yie-]úøéæb íãB÷ íéãé ,àðéðç éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦£¦¨¨©¦¤§¥©

eðLð íéìkmilk z`neh lr exfby iptl mici z`neh lr exfb - ¥¦¦§
dxn`p mipdkd obq `pipg iax ly ef zecre ,miwyna erbpy
iax did leki `l ok lre ,milk zxifb mcewe mici zxifb xg`l
ixdy ,ycwna milk z`neh oi`y epikf ef zecrny xnel `aiwr

.ef d`neh dbdp `l oilega s` dry dze`a
:df uexiz `xnbd dgeceäééåøz àäå ,àáø øîàzexifb izy ixde - ¨©¨¨§¨©§©§

,milk z`nehe mici z`neh ,el`eøæb íBia Ba,odilrïðúcixdy ± ©¨§¦§©
miaf zkqna epipy(a"in d"t),dnexzd z` oilqet el` ,øôqä- ©¥¤

,miaezke mi`iap dxez ly mixtq c"kn cg`íéãiäåopi`y §©¨©¦
,zelehpíBé ìeáhäåaixrd `l oiicre ez`nehl lahy `nh - §©§
,eynyìkäå ïéìëBàäå.ïé÷Lîa eàîèpL íézexifbd lk ixde §¨¨¦§©¥¦¤¦§§§©§¦

ji` ,ok m`e ,cg` meia mdilr exfby mixac g"in od ef dpynay
.milk z`neh iptl dxfbp mici z`nehy okzi

:xg` uexiz `ax uxzn ef digc meyn,àáø øîà àlàxak i`ce ¤¨¨©¨¨
iax cirdy drya mi`nh miwyna e`nhiy milk z`neh dxfbp

j` ,ef zecr mipdkd obq `pipgïéleça eléôàc ,ïékñ úàîeèì çpä©©§§©©¦©£¦§¦
ànèî àì énðoikqd oi` mcqtdl yeygl oi`y oilega mb ixdy ± ©¦Ÿ¦©¥

xyad lr miwyn eid `ly itl ,ef zecr dxn`p eay ote`a `nhp
ixdy .`nhidl dna oikql el did `l ok lre ,hgnd ea d`vnpy

éàîa òâðc ïékñ éàä,`nhiy icka rbp dna df oikq ±àîéìéà ©©¦§¨©§©¦¥¨
[xn`z m`-]øNaa òâðc,hgnd ici lr `nhpyàä[ixd-]ïéà §¨©©¨¨¨¥

éìk ànèî ìëBà.opaxcn elit`àlàå,xn`z dnòâðcoikqd ¤§©¥§¦§¤¨§¨©
àäå ,èçîae ,d`nehd a` dpi` hgnd [ixde-]éìk ïéàoey`x §©©§¨¥§¦

d`nehléìk ànèîilk oi` dxez oicn oky .opaxcn elit` xg` §©¥§¦
d`nehd cle lr minkg exfb `le ,d`nehd a` ici lr `l` `nhp
`aiwr iax xn` `l ok lr .dwyn `edy clea `l` ilk `nhiy
oilega mb ixdy ,ycwna milk z`neh oi`y eprny ef zecrny

.xen`d ote`a `nhp oikqd oi`
`xnbd,xyad `nhp dzngny hgnd z`neh `id dn zxxan

zl`ey .dxen`d dpyna mipdkd obq `pipg iax ly ezecrk
:`xnbdéàä[dze`-]èçî,xyaa d`vnpydézãéáò éàîdn - ©©©©£¦§¥

z` z`nhn `id recne ,da yi d`neh efi` ,xnelk ,diyrn
.xyadàîéð éàa xaecny [xn`p m`-]èçî ÷ôñm`d reci oi`y ¦¥¨§¥©©

zeidl minkg dilr exfby ,dzid in lye dxedh e` d`nh `id
md m`d reci oi`y mi`vnpd milk wtq oick d`nehl oey`x

.`l e` mixedhåc ,ok yxtl xy` i` ixdøîzéà àäxn`p ixdy ± ©¨¦§©
,yxcnd ziaaàðéðç éaøa éñBé éaøå øæòìà éaøwtqa zekld exn` ©¦¤§¨¨§©¦¥§©¦£¦¨

.d`nehãçmdn [cg`-],øîàwex lr d`neh minkg exfby s`y ©¨©
e` af ly wex `ed `ny ea yeygl yiy ,`ed in ly reci oi`y
mewn lkn ,milke mc` `nhne dxezd on d`nehd a` `edy dcp

eøæb àìd`nehãçå .íéìLeøéaL ïéweøä ÷ôñ ìòmdn [cg`e-] Ÿ¨§©§¥¨¦¤¦¨©¦§©
,øîà,d`nehl oey`x eaiygdl `vnpd ilk mzq lr exfby s`y ¨©

mewn lkn.íéìLeøéaL íéìkä ÷ôñ ìò eøæb àìhgn wtq ,ok m`e Ÿ¨§©§¥©¥¦¤¦¨©¦
daixwy miycw zndaa xaecn ixdy ,xyad z` d`nhn dpi` ef

.ef hgn drla mye ,milyexia
:`xnbd daiyn,áø øîà äãeäé áø øîàhgna zxacn dpynd ¨©©§¨¨©©

e ,d`nh i`ce `idyèçî Bì äãáàL ïBâkly,úî àîèici lry §¤¨§¨©©§¥¥
,ezenk d`nehd a` dzyrp zn `nha dzribpåjk xg`døékä §¦¦¨

dze` `vnykøNáad`nhd hgnd `id efy d`xe ,oaxwd ¦§¨
:xg` uexiz d`ian `xnbd .el dca`yéaøa éñBé éaø[iax oa-] ©¦¥§©¦

,øîà ïéáàe ,`id dn reci oi`y hgna xaecn mlerläúéäL ïBâk ¨¦¨©§¤¨§¨
däøthgnd da d`vnpyäîeñç,dita,íéìLeøéì õeçî äàáejke ¨¨£¨¨¨¦¦¨©¦

uegn ef hgn drla gxkdae ,dehgyy cr meqg dityk dx`yp
mdilr exfby milyexil uegn milk wtqk dpic ok lre ,milyexil

.xyad z` d`nhn `ide ,d`neh
miwex wtq oica ,lirl e`aedy mi`xen`d ixaca dpc `xnbd

:milyexia milk wtqeàôebiaxe xfrl` iax ixac mvrl aeyp - ¨
.mze` x`ape `pipg iaxa iqeiãç ,àðéðç éaøa éñBé éaøå øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¥§©¦£¦¨©

mdn [cg`-]ãçå .íéìLeøéaL ïéweøä ÷ôñ ìò eøæb àì ,øîà̈©Ÿ¨§©§¥¨¦¤¦¨©¦§©
mdn [cg`e-].íéìLeøéaL íéìkä ÷ôñ ìò eøæb àì ,øîàdywn ¨©Ÿ¨§©§¥©¥¦¤¦¨©¦

wtqa `ld :`xnbdàðéðz ïéweømilyexiay dpyna epipy xak ± ¦§¦¨
wtq lr oke ,mixedh mdàðéðz íéìkdpyna epipy xak - ¥¦§¦¨

.el` mi`xen` ixaca yecigd edne ,mixedh md milyexiay
wtq :dpey`xd dziiyew z` `xnbd zyxtnàðéðz ïéweø¦§¦¨

,[epipy-]cixdïðzmilwy zkqna(`"n g"t),ïéàöîpä ïéweøä ìk ©§©¨¨¦©¦§¨¦
ìMî õeç ,ïéøBäè íéìLeøéaa mi`vnpd miwexdïBéìòä ÷eLly ¦¨©¦§¦¦¤¨¤§

z` `nhl `ly ick mi`nhd mivawzn eid myy meyn ,milyexi
.`nh mc` ly `ed wexd `ny yeygl yie ,mixedhd mdixag

:`xnbd zvxznàëéøö àìel` mi`xen`n cg` jxved `l ± Ÿ§¦¨
y ycgl `l` ,mixedh milyexiay miwexy eprinydláb ìò óà©©©

÷fçúéàc[wfgedy-]áæa af xary epi`xy -ea `vnpy wey eze` §¦§©©¨
ly ewex `ed `ny eyyg `le milyexia elwd ok it lr s` ,wex

.df yecig eprny `l milwya dpynd ixacn oky .afd
wtqa `ld :dipyd dziiyew z` `xnbd zyxtníéìkxakàðéðz ¥¦§¦¨

,mixedh md milyexiay [epipy-]cixdïðzdpyna(a"n my),ìk ©§©¨
,íéìLeøéa íéàöîpä íéìkäa e`vnp m`Cøcd,äìéáhä úéáì äãéøé ©¥¦©¦§¨¦¦¨©¦¤¤§¦¨§¥©§¦¨

md ixd.ïéàîèmicxei zg`a ,mikxc izy dliahd zial eidy §¥¦
dcixid jxca e`vnpy milke ,epnn mixfege miler dipyae eil`
mcew eca`e ,mz`nehn mxdhle mliahdl ick myl e`aed i`ce
jxca `weec :dpynd ixacn `xnbd zwiicn .mlaehl ewitqdy

,mi`nh milkd dcixiàîìòc àäxird x`ya e`vnp m` la` ± ¨§¨§¨
md ixd,ïéøBäèmixen`d mi`xen`dn cg` jxvp dnl ok m`e §¦

:`xnbd zvxzn .mixedh milyexia milk wtqy eprinydl
éîòèìeCm` `weecy dpynd ixacn wiicl yiy jzhiyl `ld ± §©§¨

,mixedh md dcixi jxca e`vnpàôéñ àîéàx`ae xen` ok m` ± ¥¨¥¨
a milkd e`vnp m` ,dpynd ixac seqa epipyy dn z`Cøcdäiìò ¤¤£¦¨

md ixd dliahd zian.ïéøBäè,jtidl myn wiicl yi ixde §¦
mzqd ony meyn ,mixedh md dilrd jxca e`vnp m` `weecy

,exdhpe elahedy xg`l eca`àîìòc àämd [xird x`ya la`-] ¨§¨§¨
,ïéàîècg` gxkdae ,`tiqd weicl xzeq `yixd weicy `vnpe §¥¦

wtq lr dpynd ixacn gikedl oi` ok m`e ,`weeca epi` mdn
.llk milyexia milkàlàe`aedy mi`xen`dn cg` eprinyn ¤¨

d ixacy ,lirlàLéømd 'mi`nh dliahd zial dcixi jxc' ¥¨
aå ,à÷åãd ixacàôéñmd 'mixedh dilr jxc'åàìa,à÷åã`l` ©§¨§¥¨¨©§¨

.mixedh mdy milyexi lka mi`vnpd milkl oicd `ededn
`l` d`a `l 'oixedh dilr jxc' `tiqd dhwpyàúééæb é÷etàì± §©¥¨§¨¨

ly dcixide dilrd ikxcl mikenqd miphwd ze`eand z` hrnl
minrtle dliahd zial mda micxei minrtly ,dliahd zia
.mi`nh my mi`vnpd milkdy eprinydle ,epnn mda miler
mcew dliahd zial mkxca eca` m`d mda wtzqdl yi oky
meyn j` ,mzliah xg`l epnn dxfg mkxca e` elahedy
mzwfg lr wtqn mcinrdl epilr ,mi`nh eid i`ce dligzay

.milyexiay milkd x`yk mxdhl oi`e ,m`nhle dpey`xd
hgn iabl ,zeicra dpyna ax ly exe`iaa oecl zxfeg `xnbd

:`xnbd dywn .xyaa z`vnpyøîàc áøìezxacn dpyndy §©§¨©
e ,i`cea d`nhd hgnaèçî Bì äãáàL ïBâka drbpyúî àîè §¤¨§¨©©§¥¥

døékäåz`vnpy hgnd `id efy,øNaan `ldøî øîàc ïåék± §¦¦¨©¨¨¥¨§¨©©
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc migqt(iriax meil)

,äéìò ïéìàùðeilr le`yl jixv milrade ,`nh ilkd xnelk ¦§£¦¨¤¨
e .eilr didi dn ,oic ziaaeléôà`ed wtqdyéìëaxedhìò çpenä £¦¦§¦©¨©

,ò÷ø÷ éabea wqer epi` mc`d s`e ,l`yil zrc ilka oi`e ©¥©§©
ecia uxyd z` mc`d wifgd `l` ,uxyd l` e`iadle ekiledl
,`nh `ed cigid zeyxa mewn lkn ,ilkd lr e`iad m` wtqe

koic,ìàMéì úòc Ba LiL øáãwtq `a eci lry mc`dy itl §¨¨¤¤©©¦¨¥
oi`y ,uxzl iy` ax jxved jkitl .l`yil zrc ea yi d`nehd
dzid eli` ixdy ,miaxd zeyx `id dxfrdy meyn `nhp oikqd
cigid zeyxa d`neh wtq oick `nhp oikqd did ,cigid zeyx

.l`yil zrc ea yiy xaca
.lirl d`aedy zeicra dpynd ixac z` xxal dkiynn `xnbd
oikqd ,oaxwd xyaa d`nh hgn d`vnp m`y :dpyna epipy

,zexedh micide.àîè øNaäåmpi` milke` `ld :`xnbd dywn §©¨¨¨¥
,mdilr miwyn z`ia ici lr exyked ok m` `l` d`neh milawn

eéàîa øMkúéàc øNa éàä.d`neh zlawl xyked dna df xyae ± ©¨¨§¦§©©§©
øMkúéàc àîéð éàxykedy xn`p m` -íãa,ezhigyàäå[ixde-] ¦¥¨§¦§©©§¨§¨

BðéàL íéLã÷ íãì ïépî ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦©¦§©¨¨¦¤¥
øéLëî,d`neh zlawl milke`d z`øîàpLmca(ck ai mixac)àì' ©§¦¤¤¡©Ÿ
ìëàz,'íénk epëtLz õøàä ìò ep`weecy o`kneíénk CtLpL íc Ÿ§¤©¨¨¤¦§§¤©¨¦¨¤¦§¨©©¦

e ,minl ywedøéLëî,d`neh zlawl milke`d z` mzenkåmle` ©§¦§
zepaxw mcíénk CtLð BðéàL,gafnd lr wxfp `l`øéLëî Bðéà ¤¥¦§¨©©¦¥©§¦

oaxwd xyay okzi `l ,ok m`e .dwynl aygp epi`y meyn ,mink
.ezhigy mc ici lr xykedàlàå,xn`z dnøMkúéàc §¤¨§¦§©©

xyad [xykedy-]àiçaèî úéa é÷Lîamiigahnd ziaay mina ± §©§¥¥¦§§©¨
,mda gcedy dxfrayàäå[ixde-],àðéðç éaøa éñBé éaø øîà §¨¨©©¦¥§©¦£¦¨

ïëc ïäL ïéic àì ,àiçaèî úéa é÷Lî,mixedh mdy cala ef `l - ©§¥¥¦§§©¨Ÿ©¨¤¥§¨
L àlàs`ïéàmdïéøéLëî.d`neh zlawl milke`d z` ¤¨¤¥©§¦¦

:xyad xyked dna xxal `xnbd dkiynnàlàå,xn`z dn §¤¨
øMkúéàc[xykedy-],LãBwä úaéçazeaiagy epicia dkldy §¦§©©§¦©©¤

,dlik`l miie`x mpi`yk elit` lke`l mze` daiygn miycwd
ne`l ixde ,dwyn xykd `la s` d`neh milawn md df mrh

,'leqt' `le '`nh xyad' xn`p dpynay oeik ,ok yxtl okzi
e ,mixg` `nhl mb `id '`nh' zernyneøeîéàep`y dn ixde ± ¥

xnel milekidéì àéðäîc[dlireny-]LãBwä úaéçz` xiykdl ¦§©§¨¥¦©©¤
wx `ed ,d`neh zlawl miycwddéôeb éìeñtéàìlqtiy oiprl ± §¦§¥¥
j` ,ez`neh zngn envr ycewdénð éðLå ïBLàø déa àðîéîì± §¦§¨¥¦§¥¦©¦

epnn dpnpy oiprl mb eze`nhl ycewd zaig el dliren ike
rbi xy`ky ,mixg` `nhie d`nehl ipye oey`x ly xcq d`lde
edyrie xg` xac `nhi ,oey`x dyriie d`nehd a`a ycewd
`nhiy oiprl mb ycewd zaig el dlireny xn`z m`e .ipy

ok m` ,mixg`èBLôézdn z` ef dpynnéòác[wtzqpy-]Léø ¦§§¨¥¥
úBçðî ìL ãéøö ,Lé÷ìea rbp `ly dgpn zleq ly yai yeb ± ¨¦¨¦¤§¨

,ycewd zaig ici lr `l` xyked `le ,dgpna llapy onyd
eidiy oiprl mb d`neh lawn `ed m`déðLå ïBLàø Ba ïéðBî¦¦§¥¦

,mixg` `nhieàì Bàla` ,envr `ed lqtiy oiprl `l` xyked Ÿ
`nh xyady dpynd dzpyy dn mrh m`e .mixg` `nhn epi`
dpnn gikedl yi `ld ,ycewd zaig meyn `ed mixg` `nhl
oica yiwl yix wtzqd ji`e ,mixg` `nhn s` zegpn ly cixvy

.df
:dpynd ixaca xg` xe`ia `xnbd d`ian ef `iyew meynøîà̈©

,ìàeîL øîà äãeäé áø`ed ,`nh xyady dpyna epipyy dnïBâk ©§¨¨©§¥§
äúéäLeføäpa døéáòäå ,íéîìL éçáæ ìL äøt,dzewydl ick ¤¨§¨¨¨¤¦§¥§¨¦§¤¡¦¨©¨¨

,dzhigy xg`l dpnn dxer z` hiytdl gep didiy liaya
åjk xg`ä÷Lî ïééãòå ,dèçLxdpd in lyäéìò çôBèzrya §§¨¨©£©¦©§¤¥©¨¤¨

zrya xyad lr xerdn min elti `ly okzi `le ,dzhigy
.d`neh zlawl xyad z` mixiyknd mde ,xerd zhytd

m` :dpyna epipy .zeicra dpynd ixac jynda dpc `xnbd
úàöîðhgndLøta,dirn jezay dndad ly [d`eva-]ìkä ¦§¥©¤¤©Ÿ

øBäèixdy ,gle jx yxta xaecny `xnbd dxaqe .xyad s`e ¨

df itle .lirl x`eank ,dzhigyl jenq xdpa dze` dwyd
:`xnbd dywnøcäéðåd [xefgie-]Løthgnd ici lr `nhpy §¤§©¤¤

déénèéðå[`nhie-],øNaì`nhn dwyne ,eilr dwyn zxez ixdy §¦©§¥©¨¨
:`xnbd zvxzn .lke`à áø øîà,äáäà øa àãzxacn dpynd ¨©©£¨©©£¨

äáò Løôauexiz d`ian `xnbd .dwyn zxez el oi`y [yai-] §¤¤¨¤
:sqepàîéz eléôà ,øîà éMà áøxaecny [xn`z m`-]äkø Løôa ©©¦¨©£¦¥¨§¤¤©¨

,d`neh lawn `ed oi` mewn lkn ,dwynl aygpyéåäc íeMî¦§¨¥
[`edy-]çeøñ ä÷Lîdn llka epi`y xg`ne ,dizyl ie`x epi`y ©§¤¨©

xn`py(cl `i `xwie)epi` ,'`nhi ilM lkA dzXi xW` dwWn lke'§¨©§¤£¤¦¨¤§¨§¦¦§¨
.d`neh lawn

dxen`d uxy z`neh xcq z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd
:d`nehl iyily cr ,dxezaúLL áøc dén÷ àpz éðzcg` dpy ± ¨¥©¨©¥§©¥¤

.ef `ziixa zyy ax iptl [zeziixa zepyl libx didy] minkgd
ïé÷Lîe ,ïé÷Lnä úà ànèî õøLuxydn e`nhpy el`úà ïéànèî ¤¤§©¥¤©©§¦©§¦§©§¦¤

éìëe ,éìkädfïéìëBàäå ,ïéìëBàä úà ànèîelldúà ïéànèî ©§¦§¦§©¥¤¨¨¦§¨¨¦§©§¦¤
ìL eðãîìå .ïé÷Lnä,õøLa úBàîeè Lcr zkynp ez`nehy ©©§¦§¨©§¨Ÿ§§¤¤

dyer ipyy ,`aiwr iaxk ef `ziixa zxaeqe .d`nehl iyily
.oilega mb iyily

itl `ld :ef `ziixa eiptl dpyy `xen`l zyy ax el xn`
,jzqxibéðä`ziixaa miiepyd el` mixac ±ïä äòaøà`le ¨¥©§¨¨¥

d ixdy ,dylyrbpy ilkde ,oey`x `ed uxya rbpy dwyn
rbpy dwynde ,iyily `ed ilka rbpy lke`de ,ipy `ed dwyna

`aiwr iax zhiyl s`e .iriax `ed lke`a(.gi lirl)z` yxecd
,mixg` '`nhi' zernyna miipy dwyne lke`a xn`py '`nhi'd§©¥
,oilega iyily dyer ipyy `l` miaezka ep`vn `l mewn lkn
,ok gken dnvr `ziixad ixacne .iriax dyer iyilyy `le

`l` .'uxya ze`neh yly epcnle' dixac seqa dzpy ixdyæBb
àLéøc ïé÷Lîzipyy miwynd z` `ziixad ixacn jezg ± ©§¦§¥¨

ilkd z` `nhn uxyd ,`ziixad dxn` jke ,dixac zligza
milke`de ,miipyl milke`d z` dyer ilkde ,oey`x edyere
ipyy eprinydl `ziixad d`ae ,miiyilyl miwynd z` miyer

.`aiwr iax zhiyk ,oilega iyily dyer
`ziixad ixacn jezgl zi`x dn :zyy ax z` `xen`d l`y

,dixac zligza exkfedy miwynd z`æBb ,äaøcàz` [jezg-] ©§©¨
dàôéñc ïé÷Lîixaca zepyl yi jke ,dixac seqa exkfpy ± ©§¦§¥¨

ilkde ,ilkd z` miwynde ,miwynd z` `nhn uxyd ,`ziixad
z` mi`nhn el` milke`y seqal dpyz l`e .milke`d z`
.oilega iriax dyer iyilyy miaezka epivn `l oky ,miwynd
oiwyne' `ziixad ixac zligza qexbl xyt` i` :zyy ax eaiyd

c meyn ,'ilkd z` oi`nhnïçkLà àìmey [epivn `l-]àpz Ÿ©§§¨©¨
øîàcyéìk ïéànèî ïé÷Lî,dxezd onàlàwxäãeäé éaøok xn` §¨©©§¦§©§¦§¦¤¨©¦§¨

lirl `ziixaa(.fh),å`ed s`déa øãäitk ,eixacn [ea xfg-] §£©¥
lirl `xnbd dgikedy(:fi),`ziixad ixaca ok qexbz m`e .

miwynd z` wegnl yi gxkda ok lre ,dpcinrz in zhiya
.seqal exkfpy miwynd z` `le ,dligza exkfpy

:uxyn ze`ad d`nehd zebxcn yly xcql oniq d`ian `xnbd
éðîéñåàúééæð ,Cxkiy ziiyr xcq ,xnelk ,xkiy ly ziag ± §¦¨¨¨§¨¨

mi`nhpd mixacd xcqa drhz `ly ick ,oniql jl didi mixery
dligz ,xkiyd iyer ly mkxc `id jky .uxy z`neha dfn df
xg`e ,lke` mdy mixeryd z` ea mipzep jk xg`e ,ilk migipn
cr uxyd `nhn eay xcqd `ed ok enke .mind z` ea mipzep jk
rbp lke`de ,lke`a rbp ilkde ,ilka rbp uxyd ,d`nehl iyily

.dwyna
:uxy z`neh xcqa oecl dkiynn `xnbdíúä ïðzmy epipy ± §©¨¨

milk zkqna(d"n g"t),øepza àöîpL õøLonf eze`ae ,qxg ¤¤¤¦§¨§©
,uxya zrbep dpi`e xepzd jeza zt mb z`vnpBëBúaL útä©©¤§

ziyrpäiðL,d`nehløepzäL éðtîdyrpe uxydn `nhpälçz §¦¨¦§¥¤©©§¦¨
:`xnbd dywn .dipyl ekezay ztd z` dyer `ede ,[oey`x-]
éìîc ïàîk øepz éàäì éæçéðå ,àáøì äáäà øa àãà áø déì øîà̈©¥©£¨©©£¨§¨¨§¤¡¥§©©§©§¨¥
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המשך בעמוד קמק

ezny in` cenr k sc ± iyily wxtmigqt
äéìò ïéìàùð:xg` oeyl .l`yil zrc da yi eli`k ,dze` `nhl dl opiayg :xnelk Ð

dilr oil`yp :xwir efe .eilr `dz dn oic zial oil`ypogxk lra oil`yp edi milra Ð

dliaya.dlr `dz dn ,oic zialò÷ø÷ éáâ ìò çðåî éìë àåä åìéôàås` :xnelk Ð

`diy wqer mc` did `l eae ,l`yil zrc ea oi` wtqd ea clepy df xedh ilkc ab lr

d`neha weqr mc` la` ,ecia e`iane ekilen

`l wtq ilka rbp wtq ,ecia uxy `yep didy

rbp.`nh ewitq ,`ed cigid zeyx m` Ðéàä
øùëúéàã øùáéàîáira ivn inp ikd Ð

i`na "`nh lka rbi xy` xyade" ,`xw`

?xykzi``hiyt `xwc xya xninl `ki`e

lk`p minly ly xyac ,`aeh xykd `ki`c

eze` oigicn mye ,mc` lkle xird lka

oilyanednda la` .`aeh xykd `ki`e ,eze`

dxyaa z`vnpy efmewna dxfra hgn

okidne ,dhigyepi` dnc ?xykd xyad law

.'ek opgei iax xn` `a` xa `iig iaxcn xiykn

àéçáèî úéá ä÷ùîdgcedy Ðepi` oda

.xiyknùãå÷ä úáéçá øùëúéàã àìàzaig Ð

ol `niiwc ,d`neh icil `eal dzxykn ycewd

ycewd zaig oileg zhigyc ipy wxtadeeyn

.d`neh ileawl lke` dlïåùàø äéá éðîéîì
éðùåxyad :ipzwc ,mixg` `nhn `ed `diy Ð

.leqt xyad ipzw `le ,`nhéîðm` .dinza Ð

`nh ipzwcn heytiz ok`nhn rnyn Ð

heytiz ,ycewd zaig xykd meyn mixg`

.oileg zhigya yiwl yix iracìù ãéøö
úåçðîly yai Ðmyl rbp `ly mewn ,zegpn

.onyãéøöxtey iab el dnece .yai oeyl Ð

e` dar e` wc elew did :(a,fk dpyd y`x)

minly igaf ly dxt hwp ikdl .cixvitl Ð

wqrzne ,milral xyade xerdyxerd zetil

dxiarne ,xyadeoiwyne ,dhigyl jenq xdpa

opixn`ck ,hiytdl dgep `dzy ick dze`

.dviac `neiqaäéìò çôåè ä÷ùî ïééãòåi`e Ð

lk xyad lr dwynd on leti `ly xyt`

.hytd zrya `edyøãäðåùøô`wlq `wc Ð

dwyd ef drya ixdy ,eilr dwyn zxez jzrc

.dze`ùøôáäáò.`ed dwyn e`lc Ðïé÷ùîä úà àîèî õøùsilick ,ilk oi`nhn uxy zngn e`ay oiwyne .lirlck ,ilkn xnege lwn Ðlka"n`nhi :xaq `we ."`nhi ilk

xfegc dipin silie ,`nhi `nhi i`dl inp dia yixce .dia xcdc inwin dcedi iax dl yixc dedck ,dwynd on ilkdoi`nhn milkc eda ogky`ck ,oilke`d z` `nhne df ilk

"lke`d lkn `nhi ekeza xy` lk"n`l edine .'ek oiwynd z` oilke`e .qxg ilk xie`n lke`d `nhpy rnyn Ð`vxzin`nhnc `xw xn`wc ilk zngn `ad lke` i`dc ,`id

dwynepivn ded `kdne ,dfl dfne dfl dfn zkled d`nehc rnync ,uxya ze`neh yly epcnl ipz `pze .uxy zngn `aa `l` ,i`w dwyn zngn `ad ilkn e`l Ðdikxtinl

.`id `ide ,rax` aiyg `we yly ipzwc ,ith zyxetn ,izixg` `iyew dil iyw`c `l` .dizlinlïé÷ùîä úà ïéàîèî ïéìëåàå`nhi ,oilke` iabc `nhi yixcc Ðoilke` `nhl Ð

,hwp ediipin `cg `l` ,`nhi `nhi dil zi`c oeik ,oilke` oi`nhn oiwyne ,oiwynd z` `nhn ilke ipzinl ivnc oicd `ede .`aiwr iax dil yixcck ,oiwyndediieexzeivn `l

oilke`d z` oi`nhn oilke`d on e`ay oiwyne ,oiwynd z` oilke`e ,oilke`d z` `nhn ilk `nipc ,ipzinl.iriax dyer iyily dil dedc `aiwr iaxl elit` ,`xwa `zil `dc Ð

lke"c"dzyi xy` dwynÐekez``nhi `nhi zyxc ike .ilkd on d`neh dfd dwynd laiwy ,i`w qxg ilkciriax dyer iyily la` ,dipin zgkyn iyily dyer ipy izk` Ð

.dipin ztli `lïééåä äòáøà éðädwyn `nhn ilk zngn `ad lke` aizk ikc ,`xwa dil zgkyn `l iriax dyer iyily Ðilka `l` ,aizk dwyn zngn `ad ilka e`l Ð

.yly ipze rax` aiyg diteb `pze .uxy zngn `adæåâàùéøã ïé÷ùîjezg Ðod oke .dwynd z` lke`e ,lke`d z` ilkde ,ilkd z` `nhn uxy :`ni`e ,mipey`xd oiwyn

.opiyxtck ,hwp ediipin `cge .lke` dwyne ,dwyn ilke ,ilk uxy inp ipzinl ivnc oicd `ede .iyily dyer ipye ,`nhi `nhi yixcc `ed `aiwr iaxe .`xwna oixecqediieexzc

opirny`l `z` `de .ipznl ivn `l.oilega iyily dyer ipyc Ðæåâ äáøãààôéñã ïé÷ùî,ilk dwyne ,dwyn uxy :`ni`e Ðlka"n,dcedi iax dil yixc dedck "`nhi ilk

i`ce lke`c ab lr s`e .aizk `l iriaxc meyn ,ipziz `l `tiqc oiwyne .`nhi ilkc `nhi i`dl dia yexc lke` ilkedwyn `nhn,diipzz `l `kd Ðiyily `kdc lke` i`dc

.i`ed'åë àðú ïçëùà àì äéì øîà?dinwez o`nk yexcz ikd i`e Ðêéðîéñå.oxcqa drhz `ly Ðàúééæðxg`e ,lke` jk xg`e ,ilk oipzep dlgz .oixery xky ilihn xcq Ð

.dwyn jkøåðúá àöîðù õøùzta rbp `le Ðxepzdy iptn ,opaxl oileg mi`nhn mpi`e ,d`nehl ipy ekezay ztd Ð,uxyd on d`neh laiw xepzd .dlgzztde.xepzd on

äééæçéìåäàîåè éìîã ïàîë øåðú éàäìrbp `ly it lr s` ,uxyd on `nhn qxg ilk xie` ol `niiwc oeik Ð.e`nhne ea rbp `l `dc ,`ed d`neh ilnc o`nk `nl` Ðiedize

.uxya zrbep el`k zt inpíéìëä ìë åäé ìåëéoevigd xie`a uxye ,qxg ilk jeza oezp shy ilk m` Ðxy` lk" aizkc meyn ,`nh ekezay zkzn ilk e` ur ilk `di leki Ð

."`nhi ekeza
ãåîìú

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

àìok uxiz lirlc ,mc` `nebxz iiepyl ira `l Ð oixiykn oi`y `l` okc ody oiic

oixiykn oi`y dfe .wgec zngnyixcc ,oixiykn `l miyelzc dil `xiaqc meyn Ð

dil `xiaqe ,xykda `xw cg `l` `kile xykd `le ynn `nhi oiwyn iab aizkc `nhi

.oiyelzan oixaegna ith inwe`làìàzaig i` :xn`z m`e Ð ycewd zaiga xykzi`c

`wtp i`n ipye oey`x dia ipninl `ipdn ycewd

oi`e okc `igahn zia oiwyn i`dc dpin

dnkl jixhvi`c :wgvi epiax xne`e ?oixiykn

zaig eda jiiy `lc ,dxfra oi`iany mixac

dxfra oilke`y oileg e` mixekia oebk ,ycewd

`zi`ck ,raeyd lr gafde dgpnd lek`l ick

.(a,`k zegpn) "dax unewd"aúòùáådhigy

i`c :qxhpewd yxit Ð dilr gteh dwyn oiicr

,d`xp oi`e .xyad lr xerd on leti `ly xyt`

.oixiykn `l oiyelze oiyelz dil ied ok m`c

ynn `nhi l`eny yixcc oeikcg `l` `kil Ð

ikdle .mixaegna dl iwen `edde ,xykda `xw

xdpa dxiarde hwpon xykd irac meyn Ð

ici lrc :wgvi epiax xne`e .xaegn `edy xdpd

oileg) "ahexde xerd"ac ,xyad xyked xerd

ilekl la` ,xiykdl ci yi i` ibilt (a,giw

xiykdl xney yi `nlrmin e`a xerd lkae Ð

.mixaegn mcera
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc migqt(iriax meil)

,äéìò ïéìàùðeilr le`yl jixv milrade ,`nh ilkd xnelk ¦§£¦¨¤¨
e .eilr didi dn ,oic ziaaeléôà`ed wtqdyéìëaxedhìò çpenä £¦¦§¦©¨©

,ò÷ø÷ éabea wqer epi` mc`d s`e ,l`yil zrc ilka oi`e ©¥©§©
ecia uxyd z` mc`d wifgd `l` ,uxyd l` e`iadle ekiledl
,`nh `ed cigid zeyxa mewn lkn ,ilkd lr e`iad m` wtqe

koic,ìàMéì úòc Ba LiL øáãwtq `a eci lry mc`dy itl §¨¨¤¤©©¦¨¥
oi`y ,uxzl iy` ax jxved jkitl .l`yil zrc ea yi d`nehd
dzid eli` ixdy ,miaxd zeyx `id dxfrdy meyn `nhp oikqd
cigid zeyxa d`neh wtq oick `nhp oikqd did ,cigid zeyx

.l`yil zrc ea yiy xaca
.lirl d`aedy zeicra dpynd ixac z` xxal dkiynn `xnbd
oikqd ,oaxwd xyaa d`nh hgn d`vnp m`y :dpyna epipy

,zexedh micide.àîè øNaäåmpi` milke` `ld :`xnbd dywn §©¨¨¨¥
,mdilr miwyn z`ia ici lr exyked ok m` `l` d`neh milawn

eéàîa øMkúéàc øNa éàä.d`neh zlawl xyked dna df xyae ± ©¨¨§¦§©©§©
øMkúéàc àîéð éàxykedy xn`p m` -íãa,ezhigyàäå[ixde-] ¦¥¨§¦§©©§¨§¨

BðéàL íéLã÷ íãì ïépî ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦©¦§©¨¨¦¤¥
øéLëî,d`neh zlawl milke`d z`øîàpLmca(ck ai mixac)àì' ©§¦¤¤¡©Ÿ
ìëàz,'íénk epëtLz õøàä ìò ep`weecy o`kneíénk CtLpL íc Ÿ§¤©¨¨¤¦§§¤©¨¦¨¤¦§¨©©¦

e ,minl ywedøéLëî,d`neh zlawl milke`d z` mzenkåmle` ©§¦§
zepaxw mcíénk CtLð BðéàL,gafnd lr wxfp `l`øéLëî Bðéà ¤¥¦§¨©©¦¥©§¦

oaxwd xyay okzi `l ,ok m`e .dwynl aygp epi`y meyn ,mink
.ezhigy mc ici lr xykedàlàå,xn`z dnøMkúéàc §¤¨§¦§©©

xyad [xykedy-]àiçaèî úéa é÷Lîamiigahnd ziaay mina ± §©§¥¥¦§§©¨
,mda gcedy dxfrayàäå[ixde-],àðéðç éaøa éñBé éaø øîà §¨¨©©¦¥§©¦£¦¨

ïëc ïäL ïéic àì ,àiçaèî úéa é÷Lî,mixedh mdy cala ef `l - ©§¥¥¦§§©¨Ÿ©¨¤¥§¨
L àlàs`ïéàmdïéøéLëî.d`neh zlawl milke`d z` ¤¨¤¥©§¦¦

:xyad xyked dna xxal `xnbd dkiynnàlàå,xn`z dn §¤¨
øMkúéàc[xykedy-],LãBwä úaéçazeaiagy epicia dkldy §¦§©©§¦©©¤

,dlik`l miie`x mpi`yk elit` lke`l mze` daiygn miycwd
ne`l ixde ,dwyn xykd `la s` d`neh milawn md df mrh

,'leqt' `le '`nh xyad' xn`p dpynay oeik ,ok yxtl okzi
e ,mixg` `nhl mb `id '`nh' zernyneøeîéàep`y dn ixde ± ¥

xnel milekidéì àéðäîc[dlireny-]LãBwä úaéçz` xiykdl ¦§©§¨¥¦©©¤
wx `ed ,d`neh zlawl miycwddéôeb éìeñtéàìlqtiy oiprl ± §¦§¥¥
j` ,ez`neh zngn envr ycewdénð éðLå ïBLàø déa àðîéîì± §¦§¨¥¦§¥¦©¦

epnn dpnpy oiprl mb eze`nhl ycewd zaig el dliren ike
rbi xy`ky ,mixg` `nhie d`nehl ipye oey`x ly xcq d`lde
edyrie xg` xac `nhi ,oey`x dyriie d`nehd a`a ycewd
`nhiy oiprl mb ycewd zaig el dlireny xn`z m`e .ipy

ok m` ,mixg`èBLôézdn z` ef dpynnéòác[wtzqpy-]Léø ¦§§¨¥¥
úBçðî ìL ãéøö ,Lé÷ìea rbp `ly dgpn zleq ly yai yeb ± ¨¦¨¦¤§¨

,ycewd zaig ici lr `l` xyked `le ,dgpna llapy onyd
eidiy oiprl mb d`neh lawn `ed m`déðLå ïBLàø Ba ïéðBî¦¦§¥¦

,mixg` `nhieàì Bàla` ,envr `ed lqtiy oiprl `l` xyked Ÿ
`nh xyady dpynd dzpyy dn mrh m`e .mixg` `nhn epi`
dpnn gikedl yi `ld ,ycewd zaig meyn `ed mixg` `nhl
oica yiwl yix wtzqd ji`e ,mixg` `nhn s` zegpn ly cixvy

.df
:dpynd ixaca xg` xe`ia `xnbd d`ian ef `iyew meynøîà̈©

,ìàeîL øîà äãeäé áø`ed ,`nh xyady dpyna epipyy dnïBâk ©§¨¨©§¥§
äúéäLeføäpa døéáòäå ,íéîìL éçáæ ìL äøt,dzewydl ick ¤¨§¨¨¨¤¦§¥§¨¦§¤¡¦¨©¨¨

,dzhigy xg`l dpnn dxer z` hiytdl gep didiy liaya
åjk xg`ä÷Lî ïééãòå ,dèçLxdpd in lyäéìò çôBèzrya §§¨¨©£©¦©§¤¥©¨¤¨

zrya xyad lr xerdn min elti `ly okzi `le ,dzhigy
.d`neh zlawl xyad z` mixiyknd mde ,xerd zhytd

m` :dpyna epipy .zeicra dpynd ixac jynda dpc `xnbd
úàöîðhgndLøta,dirn jezay dndad ly [d`eva-]ìkä ¦§¥©¤¤©Ÿ

øBäèixdy ,gle jx yxta xaecny `xnbd dxaqe .xyad s`e ¨

df itle .lirl x`eank ,dzhigyl jenq xdpa dze` dwyd
:`xnbd dywnøcäéðåd [xefgie-]Løthgnd ici lr `nhpy §¤§©¤¤

déénèéðå[`nhie-],øNaì`nhn dwyne ,eilr dwyn zxez ixdy §¦©§¥©¨¨
:`xnbd zvxzn .lke`à áø øîà,äáäà øa àãzxacn dpynd ¨©©£¨©©£¨

äáò Løôauexiz d`ian `xnbd .dwyn zxez el oi`y [yai-] §¤¤¨¤
:sqepàîéz eléôà ,øîà éMà áøxaecny [xn`z m`-]äkø Løôa ©©¦¨©£¦¥¨§¤¤©¨

,d`neh lawn `ed oi` mewn lkn ,dwynl aygpyéåäc íeMî¦§¨¥
[`edy-]çeøñ ä÷Lîdn llka epi`y xg`ne ,dizyl ie`x epi`y ©§¤¨©

xn`py(cl `i `xwie)epi` ,'`nhi ilM lkA dzXi xW` dwWn lke'§¨©§¤£¤¦¨¤§¨§¦¦§¨
.d`neh lawn

dxen`d uxy z`neh xcq z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd
:d`nehl iyily cr ,dxezaúLL áøc dén÷ àpz éðzcg` dpy ± ¨¥©¨©¥§©¥¤

.ef `ziixa zyy ax iptl [zeziixa zepyl libx didy] minkgd
ïé÷Lîe ,ïé÷Lnä úà ànèî õøLuxydn e`nhpy el`úà ïéànèî ¤¤§©¥¤©©§¦©§¦§©§¦¤

éìëe ,éìkädfïéìëBàäå ,ïéìëBàä úà ànèîelldúà ïéànèî ©§¦§¦§©¥¤¨¨¦§¨¨¦§©§¦¤
ìL eðãîìå .ïé÷Lnä,õøLa úBàîeè Lcr zkynp ez`nehy ©©§¦§¨©§¨Ÿ§§¤¤

dyer ipyy ,`aiwr iaxk ef `ziixa zxaeqe .d`nehl iyily
.oilega mb iyily

itl `ld :ef `ziixa eiptl dpyy `xen`l zyy ax el xn`
,jzqxibéðä`ziixaa miiepyd el` mixac ±ïä äòaøà`le ¨¥©§¨¨¥

d ixdy ,dylyrbpy ilkde ,oey`x `ed uxya rbpy dwyn
rbpy dwynde ,iyily `ed ilka rbpy lke`de ,ipy `ed dwyna

`aiwr iax zhiyl s`e .iriax `ed lke`a(.gi lirl)z` yxecd
,mixg` '`nhi' zernyna miipy dwyne lke`a xn`py '`nhi'd§©¥
,oilega iyily dyer ipyy `l` miaezka ep`vn `l mewn lkn
,ok gken dnvr `ziixad ixacne .iriax dyer iyilyy `le

`l` .'uxya ze`neh yly epcnle' dixac seqa dzpy ixdyæBb
àLéøc ïé÷Lîzipyy miwynd z` `ziixad ixacn jezg ± ©§¦§¥¨

ilkd z` `nhn uxyd ,`ziixad dxn` jke ,dixac zligza
milke`de ,miipyl milke`d z` dyer ilkde ,oey`x edyere
ipyy eprinydl `ziixad d`ae ,miiyilyl miwynd z` miyer

.`aiwr iax zhiyk ,oilega iyily dyer
`ziixad ixacn jezgl zi`x dn :zyy ax z` `xen`d l`y

,dixac zligza exkfedy miwynd z`æBb ,äaøcàz` [jezg-] ©§©¨
dàôéñc ïé÷Lîixaca zepyl yi jke ,dixac seqa exkfpy ± ©§¦§¥¨

ilkde ,ilkd z` miwynde ,miwynd z` `nhn uxyd ,`ziixad
z` mi`nhn el` milke`y seqal dpyz l`e .milke`d z`
.oilega iriax dyer iyilyy miaezka epivn `l oky ,miwynd
oiwyne' `ziixad ixac zligza qexbl xyt` i` :zyy ax eaiyd

c meyn ,'ilkd z` oi`nhnïçkLà àìmey [epivn `l-]àpz Ÿ©§§¨©¨
øîàcyéìk ïéànèî ïé÷Lî,dxezd onàlàwxäãeäé éaøok xn` §¨©©§¦§©§¦§¦¤¨©¦§¨

lirl `ziixaa(.fh),å`ed s`déa øãäitk ,eixacn [ea xfg-] §£©¥
lirl `xnbd dgikedy(:fi),`ziixad ixaca ok qexbz m`e .

miwynd z` wegnl yi gxkda ok lre ,dpcinrz in zhiya
.seqal exkfpy miwynd z` `le ,dligza exkfpy

:uxyn ze`ad d`nehd zebxcn yly xcql oniq d`ian `xnbd
éðîéñåàúééæð ,Cxkiy ziiyr xcq ,xnelk ,xkiy ly ziag ± §¦¨¨¨§¨¨

mi`nhpd mixacd xcqa drhz `ly ick ,oniql jl didi mixery
dligz ,xkiyd iyer ly mkxc `id jky .uxy z`neha dfn df
xg`e ,lke` mdy mixeryd z` ea mipzep jk xg`e ,ilk migipn
cr uxyd `nhn eay xcqd `ed ok enke .mind z` ea mipzep jk
rbp lke`de ,lke`a rbp ilkde ,ilka rbp uxyd ,d`nehl iyily

.dwyna
:uxy z`neh xcqa oecl dkiynn `xnbdíúä ïðzmy epipy ± §©¨¨

milk zkqna(d"n g"t),øepza àöîpL õøLonf eze`ae ,qxg ¤¤¤¦§¨§©
,uxya zrbep dpi`e xepzd jeza zt mb z`vnpBëBúaL útä©©¤§

ziyrpäiðL,d`nehløepzäL éðtîdyrpe uxydn `nhpälçz §¦¨¦§¥¤©©§¦¨
:`xnbd dywn .dipyl ekezay ztd z` dyer `ede ,[oey`x-]
éìîc ïàîk øepz éàäì éæçéðå ,àáøì äáäà øa àãà áø déì øîà̈©¥©£¨©©£¨§¨¨§¤¡¥§©©§©§¨¥
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המשך בעמוד קמק

ezny in` cenr k sc ± iyily wxtmigqt
äéìò ïéìàùð:xg` oeyl .l`yil zrc da yi eli`k ,dze` `nhl dl opiayg :xnelk Ð

dilr oil`yp :xwir efe .eilr `dz dn oic zial oil`ypogxk lra oil`yp edi milra Ð

dliaya.dlr `dz dn ,oic zialò÷ø÷ éáâ ìò çðåî éìë àåä åìéôàås` :xnelk Ð

`diy wqer mc` did `l eae ,l`yil zrc ea oi` wtqd ea clepy df xedh ilkc ab lr

d`neha weqr mc` la` ,ecia e`iane ekilen

`l wtq ilka rbp wtq ,ecia uxy `yep didy

rbp.`nh ewitq ,`ed cigid zeyx m` Ðéàä
øùëúéàã øùáéàîáira ivn inp ikd Ð

i`na "`nh lka rbi xy` xyade" ,`xw`

?xykzi``hiyt `xwc xya xninl `ki`e

lk`p minly ly xyac ,`aeh xykd `ki`c

eze` oigicn mye ,mc` lkle xird lka

oilyanednda la` .`aeh xykd `ki`e ,eze`

dxyaa z`vnpy efmewna dxfra hgn

okidne ,dhigyepi` dnc ?xykd xyad law

.'ek opgei iax xn` `a` xa `iig iaxcn xiykn

àéçáèî úéá ä÷ùîdgcedy Ðepi` oda

.xiyknùãå÷ä úáéçá øùëúéàã àìàzaig Ð

ol `niiwc ,d`neh icil `eal dzxykn ycewd

ycewd zaig oileg zhigyc ipy wxtadeeyn

.d`neh ileawl lke` dlïåùàø äéá éðîéîì
éðùåxyad :ipzwc ,mixg` `nhn `ed `diy Ð

.leqt xyad ipzw `le ,`nhéîðm` .dinza Ð

`nh ipzwcn heytiz ok`nhn rnyn Ð

heytiz ,ycewd zaig xykd meyn mixg`

.oileg zhigya yiwl yix iracìù ãéøö
úåçðîly yai Ðmyl rbp `ly mewn ,zegpn

.onyãéøöxtey iab el dnece .yai oeyl Ð

e` dar e` wc elew did :(a,fk dpyd y`x)

minly igaf ly dxt hwp ikdl .cixvitl Ð

wqrzne ,milral xyade xerdyxerd zetil

dxiarne ,xyadeoiwyne ,dhigyl jenq xdpa

opixn`ck ,hiytdl dgep `dzy ick dze`

.dviac `neiqaäéìò çôåè ä÷ùî ïééãòåi`e Ð

lk xyad lr dwynd on leti `ly xyt`

.hytd zrya `edyøãäðåùøô`wlq `wc Ð

dwyd ef drya ixdy ,eilr dwyn zxez jzrc

.dze`ùøôáäáò.`ed dwyn e`lc Ðïé÷ùîä úà àîèî õøùsilick ,ilk oi`nhn uxy zngn e`ay oiwyne .lirlck ,ilkn xnege lwn Ðlka"n`nhi :xaq `we ."`nhi ilk

xfegc dipin silie ,`nhi `nhi i`dl inp dia yixce .dia xcdc inwin dcedi iax dl yixc dedck ,dwynd on ilkdoi`nhn milkc eda ogky`ck ,oilke`d z` `nhne df ilk

"lke`d lkn `nhi ekeza xy` lk"n`l edine .'ek oiwynd z` oilke`e .qxg ilk xie`n lke`d `nhpy rnyn Ð`vxzin`nhnc `xw xn`wc ilk zngn `ad lke` i`dc ,`id

dwynepivn ded `kdne ,dfl dfne dfl dfn zkled d`nehc rnync ,uxya ze`neh yly epcnl ipz `pze .uxy zngn `aa `l` ,i`w dwyn zngn `ad ilkn e`l Ðdikxtinl

.`id `ide ,rax` aiyg `we yly ipzwc ,ith zyxetn ,izixg` `iyew dil iyw`c `l` .dizlinlïé÷ùîä úà ïéàîèî ïéìëåàå`nhi ,oilke` iabc `nhi yixcc Ðoilke` `nhl Ð

,hwp ediipin `cg `l` ,`nhi `nhi dil zi`c oeik ,oilke` oi`nhn oiwyne ,oiwynd z` `nhn ilke ipzinl ivnc oicd `ede .`aiwr iax dil yixcck ,oiwyndediieexzeivn `l

oilke`d z` oi`nhn oilke`d on e`ay oiwyne ,oiwynd z` oilke`e ,oilke`d z` `nhn ilk `nipc ,ipzinl.iriax dyer iyily dil dedc `aiwr iaxl elit` ,`xwa `zil `dc Ð

lke"c"dzyi xy` dwynÐekez``nhi `nhi zyxc ike .ilkd on d`neh dfd dwynd laiwy ,i`w qxg ilkciriax dyer iyily la` ,dipin zgkyn iyily dyer ipy izk` Ð

.dipin ztli `lïééåä äòáøà éðädwyn `nhn ilk zngn `ad lke` aizk ikc ,`xwa dil zgkyn `l iriax dyer iyily Ðilka `l` ,aizk dwyn zngn `ad ilka e`l Ð

.yly ipze rax` aiyg diteb `pze .uxy zngn `adæåâàùéøã ïé÷ùîjezg Ðod oke .dwynd z` lke`e ,lke`d z` ilkde ,ilkd z` `nhn uxy :`ni`e ,mipey`xd oiwyn

.opiyxtck ,hwp ediipin `cge .lke` dwyne ,dwyn ilke ,ilk uxy inp ipzinl ivnc oicd `ede .iyily dyer ipye ,`nhi `nhi yixcc `ed `aiwr iaxe .`xwna oixecqediieexzc

opirny`l `z` `de .ipznl ivn `l.oilega iyily dyer ipyc Ðæåâ äáøãààôéñã ïé÷ùî,ilk dwyne ,dwyn uxy :`ni`e Ðlka"n,dcedi iax dil yixc dedck "`nhi ilk

i`ce lke`c ab lr s`e .aizk `l iriaxc meyn ,ipziz `l `tiqc oiwyne .`nhi ilkc `nhi i`dl dia yexc lke` ilkedwyn `nhn,diipzz `l `kd Ðiyily `kdc lke` i`dc

.i`ed'åë àðú ïçëùà àì äéì øîà?dinwez o`nk yexcz ikd i`e Ðêéðîéñå.oxcqa drhz `ly Ðàúééæðxg`e ,lke` jk xg`e ,ilk oipzep dlgz .oixery xky ilihn xcq Ð

.dwyn jkøåðúá àöîðù õøùzta rbp `le Ðxepzdy iptn ,opaxl oileg mi`nhn mpi`e ,d`nehl ipy ekezay ztd Ð,uxyd on d`neh laiw xepzd .dlgzztde.xepzd on

äééæçéìåäàîåè éìîã ïàîë øåðú éàäìrbp `ly it lr s` ,uxyd on `nhn qxg ilk xie` ol `niiwc oeik Ð.e`nhne ea rbp `l `dc ,`ed d`neh ilnc o`nk `nl` Ðiedize

.uxya zrbep el`k zt inpíéìëä ìë åäé ìåëéoevigd xie`a uxye ,qxg ilk jeza oezp shy ilk m` Ðxy` lk" aizkc meyn ,`nh ekezay zkzn ilk e` ur ilk `di leki Ð

."`nhi ekeza
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àìok uxiz lirlc ,mc` `nebxz iiepyl ira `l Ð oixiykn oi`y `l` okc ody oiic

oixiykn oi`y dfe .wgec zngnyixcc ,oixiykn `l miyelzc dil `xiaqc meyn Ð

dil `xiaqe ,xykda `xw cg `l` `kile xykd `le ynn `nhi oiwyn iab aizkc `nhi

.oiyelzan oixaegna ith inwe`làìàzaig i` :xn`z m`e Ð ycewd zaiga xykzi`c

`wtp i`n ipye oey`x dia ipninl `ipdn ycewd

oi`e okc `igahn zia oiwyn i`dc dpin

dnkl jixhvi`c :wgvi epiax xne`e ?oixiykn

zaig eda jiiy `lc ,dxfra oi`iany mixac

dxfra oilke`y oileg e` mixekia oebk ,ycewd

`zi`ck ,raeyd lr gafde dgpnd lek`l ick

.(a,`k zegpn) "dax unewd"aúòùáådhigy

i`c :qxhpewd yxit Ð dilr gteh dwyn oiicr

,d`xp oi`e .xyad lr xerd on leti `ly xyt`

.oixiykn `l oiyelze oiyelz dil ied ok m`c

ynn `nhi l`eny yixcc oeikcg `l` `kil Ð

ikdle .mixaegna dl iwen `edde ,xykda `xw

xdpa dxiarde hwpon xykd irac meyn Ð

ici lrc :wgvi epiax xne`e .xaegn `edy xdpd
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éîñå ,'àîèé BëBúa øLà ìkdéì Ceixg`ly aezka(cl `i my),ìkî' Ÿ£¤§¦§¨§¨¦¥¦¨

ìëBàäef zekinqne .'`nhi min eilr `Fai xW` lk`i xW` ¨¤£¤¥¨¥£¤¨¨¨©¦¦§¨
`weecy ,rnynànhî ìëBà[`nhp-]îa `vnpd uxyéìk øéåà ¤¦©¥¦£¦§¦

,ñøç,'`nhi FkFzA xW` lM' xn`p eilr wxeíéìkä ìk ïéàå ¤¤Ÿ£¤§¦§¨§¥¨©¥¦
.ñøç éìk øéåàî ïéànhîeli`k ilkd z` mi`ex oi`y di`x o`kne ¦©§¦¥£¦§¦¤¤

`nhp did ekeza `vnpy ilkd s` ,ok m`y ,uxya `ln `ed
`nhp ilkd jezay xacd `l` .envr uxya rbpy ink ,eabn
z`vnpd ztd jkitle .envr uxyd zngn `le ilkd zngn

.d`nehl dipy `l` dpi` ,qxgd xepza
,iqei iax xn` ,dpyna epipy .epzpyn z` x`al zxfeg `xnbd
axr ly ziyiy drya mitxeyy ryedi iaxe xfril` iax micen
`ly icka ,dnvr ipta d`nhe dnvr ipta dxedh dnexz gqt
wtq-] dielz dnexza `l` ewlgp `le .dxedhd z` `nhl
,dnvrl efe dnvrl ef sxyz ,xne` xfril` iaxy .d`nhe [d`nh
z` `nhl xeqi` oi`e ,zg`k odizy etxyi ,xne` ryedi iaxe

:`xnbd dywn .zi`ce d`neha dielzdàçñét éîø àcñç áø©¦§¨¨¥¦§¨
àçñétàdnexz oica epzpynn ,ryedi iax zrca dxizq dywd ± ©¦§¨

,oipr eze`a `ziixa lr gqt axraépLîejke .ef dxizq uxize ± §©¥
,dywdéî[ike-]òLBäé éaø øîàz` mitxeyyïäézLdielzd-] ¦¨©©¦§ª©§¥¤

[d`nhdeeäðéîøe ,úçàk`ziixaa epipyy ,zeywdl yi `lde - §©©§¦§
iaxe mipdkd obq `pipg iax ixacn gikedl ywia xi`n iaxy
axra d`nh mr dxedh dnexz sexyl xzeny ,epzpyna `aiwr

e .gqtøîàeléñBé éaø,xi`n iaxl,äéàøì äîBc ïBãpä ïéàixdy ¨©©¦¥¥©¦¤¨§¨¨
eãéòä äî ìò ,eðéúBaø eãéòäLkztixyl jkn cenll lkezy §¤¥¦©¥©¨¥¦

,ung znexzíàobq `pipg iax ly ezecrn gikedl jzpeek ¦
mipdkdøNaä ìòmiycw lyïéôøBOL ,äàîehä ãìåa àîèpL ©©¨¨¤¦§¨¦§©©§¨¤§¦

,äàîehä áàa àîèpL øNaä íò BúBàxya `ldå àîè äæxyaäæ ¦©¨¨¤¦§¨§©©§¨¤¨¥§¤
,àîèd`neh ztqep jkay elit` cgi mtxeyl xzen ok lre ¨¥

dnexz sexyl xizdl myn cenll oi`e ,clea `nhpy xyal
e .d`nh mr dxedhíàikedl jzpeek`aiwr iax ly ezecrn gìò ¦©

ïîMädnexz lya ìñôpLrbnøða BúBà ïé÷éìãnL ,íBé ìeáè ©¤¤¤¦§©§§¤©§¦¦§¥
,úî àîèa àîèpLony `ldìeñt äæez`neh zngn envraåxp ¤¦§¨¦§¥¥¤¨§

,àîè äæeyyg `l ,leqt onyd did okl mcew s`y xg`ne ¤¨¥
mr dxedh sexyl xizdl myn cenll oi`e ,d`neh el siqedl

,xn`e iqei iax siqed .d`nhúàîèpL äîeøúa íéãBî eðà óà©¨¦¦§¨¤¦§¥
áàa úàîèpL äîeøzä íò dúBà ïéôøBOL ,äàîehä ãìåa¦§©©§¨¤§¦¨¦©§¨¤¦§¥§©

,äàîehä.d`neh dilr mitiqen ep` jkay elit`eCàéä ìáà ©§¨£¨¥¨
eléôà óBøNðdnexzäàîhä íò äéeìz`ld ,gqt axraàáé ànL ¦§£¦§¨¦©§¥¨¤¨¨Ÿ

eäiìàonf xg`líøäèéå`vnpe ,dzid dxedh dielzdy xn`ie ± ¥¦¨¦©£¥
sexyl xeq`y oky lke .dnexz `nhl xeqi`d lr epxary
dxral jixve ceai`l zkled `idy s` lr ,d`nhd mr dxedh
,iqei iax ixaca ef `ziixaa ok m` x`ean .ung xeqi` meyn
xn`p epzpyna eli`e ,d`nh mr dielz mitxey oi` lkd ixacly
.zi`ce d`neha d`nhle cgi otxeyl xzen ryedi iax zrcly

épLîe`id mi`pz zwelgn ,ef dxizq lr `cqg ax uxize ± §©¥
.ryedi iax zhiyaàäsexyl xzeny dpyna epipyy dn ± ¨

zrc `id ef ,d`nh mr dielz dnexzéaøc àaélàå ïBòîL éaø©¦¦§§©¦¨§©¦
.òLBäéeàä`id ef ,cgi otxeyl xeq`y `ziixaa epipyy dne ± §ª©¨
zhiyøNò äòaøà ,àéðúc .òLBäé éaøc àaélàå éñBé éaøoqipaìçL ©¦¥§©¦¨§©¦§ª©§©§¨©§¨¨¨¨¤¨

ìkä úà ïéøòáî ,úaMa úBéäì[ungd lk z`-],úaMä éðôlî ¦§©©¨§©£¦¤©Ÿ¦¦§¥©©¨
ïéôøBNåcgiúBàîè úBîeøze.øéàî éaø éøác ,úBøBäèe úBéeìz §§¦§§¥§§¦§¥©¦¥¦

meyn gqt axra ung znexz `nhl xzeny ,epzpyna ezhiyke
.ceai`l dteqy,øîBà éñBé éaømitxeyäéeìúe ,dîöò éðôa äøBäè ©¦¥¥§¨¦§¥©§¨§¨

éaø e÷ìçð àì ,ïBòîL éaø øîà .dîöò éðôa äàîèe ,dîöò éðôa¦§¥©§¨§¥¨¦§¥©§¨¨©©¦¦§Ÿ¤§§©¦
L ,äàîhä ìòå äøBähä ìò òLBäé éaøå øæòéìàlkd ixaclïéà ¡¦¤¤§©¦§ª©©©§¨§©©§¥¨¤¥

ïéôøBNewlgp `l oke .cgiL ,äøBähä ìòå äéeìzä ìòlkd ixacl §¦©©§¨§©©§¨¤
ïéôøBOmitxeyyk ,d`neha dielzd dwfged `ly xg`ny ,cgi §¦

dxedhd z` mi`nhny enk d`xp xacd oi` dxedhd mr dze`

.micia,øîBà øæòéìà éaøL .äàîhä ìòå äéeìzä ìò ,e÷ìçð äî ìò©¨¤§§©©§¨§©©§¥¨¤©¦¡¦¤¤¥
a Bæ óøOézipta Bæå dîöòipt,dîöòoi`e li`edy ,cgi otxyi `le ¦¨¥¦©§¨§¦©§¨

`ed ixd d`nhd mr cgi dtxeyyk ,zi`ce d`neh dielzl
,micia d`nhn,øîBà òLBäé éaøåetxyi,úçàk ïäézLmeyn §©¦§ª©¥§¥¤§©©

ok m` ep`vn .dxdha dxnyl dielz dnexza mixdfen ep` oi`y
m` ryedi iax zhiya oerny iaxe iqei iax ewlgpy ,ef `ziixaa
ax uxiz df it lre .d`nh mr dielz gqt axra sexyl xzen
ixd ,epzpyna ryedi iax xizdy dny ,lirl dxizqd z` `cqg
`id ryedi iax zrcl dxq`y `ziixade ,oerny iax zhiyk df

.iqei iax zhiya
:`cqg ax uexiz lr `xnbd dywn,àéä éñBé éaø ïéúéðúî àäå§¨©§¦¦©¦¥¦

`id dpi` iqei iax xn`' da xn`py itk ,oerny iax ixac `le
mr dielz mitxey ryedi iax zrcly da epipy ji`e ,'eke 'dcind

:`xnbd zvxzn .d`nhøéàî éaøì éñBé éaø øîà÷ éëäxizdy ¨¦¨¨©©¦¥§©¦¥¦
dnexz elit` `nhl xeq` izhiyl ,d`nh mr dxedh sexyl

e ,dielzì÷éîc òLBäé éaøc àaélàå ïBòîL éaø eléôàztixya £¦©¦¦§§©¦¨§©¦§ª©§¥¥
,gqt axra dnexzì÷éî ékwx ,lwd izn ±aztixyäàîèe äéeìú ¦¥¥¦§¨§¥¨

,zg`kàì äàîèe äøBäèa ìáà.zg`k otxeyl xizd £¨¦§¨§¥¨Ÿ
:ryedi iax zrca ztqep dxizqäîeøz éîø àðéðç éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦£¦¨¨¥§¨

àçñétàdnexz oipra eixacn ,ryedi iax zrca dxizq dywd - ©¦§¨
,gqt axra dnexz oipra eixac lr ,dpyd lk lyépLîeuxize ± §©¥

,dywd jke .ef dxizqéî[ike-]òLBäé éaø øîàiabl epzpyna ¦¨©©¦§ª©
z` mitxeyy d`nhe dielz,úçàk ïäézL`nhl xzeny epiide §¥¤§©©

,micia dielz,eäðéîøezenexza epipyy(g"n g"t),äîeøz ìL úéáç §¦§¨¦¤§¨
LíB÷îa úçpeî äúéä íà ,øîBà øæòéìà éaø ,äàîeè ÷ôñ da ãìBp ¤©¨§¥§¨©¦¡¦¤¤¥¦¨§¨©©¦§

ätøezä,xnzyn epi`y [xwtd-]íàå ,òðöenä íB÷îa äpçépé ©§¨©¦¤¨¦§©§¨§¦
,äpqëé äleâî äúéälkn ,d`nh wtq `idy s`e .`nhiz `ly ick ¨§¨§¨§©¤¨

.dxneyl mixdfen ep` mewnúçpeî äúéä íà ,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥¦¨§¨©©
,äplâé äqeëî äúéä íàå ,ätøezä íB÷îa äpçépé ,òðöenä íB÷îa¦§©§¨©¦¤¨¦§©§¨§¦¨§¨§¨§©¤¨
lr mixdfen ep` oi`y ,d`neh dl mexbl i`yx dvx m` ,xnelk
ici lr `weecy ,ryedi iax ixaca x`eane .dielz dnexz zxiny

ïéà àîøbmewna dgipdl oebk ,dielzd z` `nhl xzen ,[ok±] §¨¨¦
d`nhl la` ,dzelbl e` dtxezdàì íéãéa,ryedi iax xizd §¨©¦Ÿ

d`nhle d`nh mr dielz sexyl epzpyna xizd ji` ok m`e
.miciaépLîe,`pipg iaxa iqei iax uxize ±àäepipyy dn ± §©¦¨

zhiy `id ef ,micia dielz `nhl xzeny epzpynaïBòîL éaø©¦¦§
,òLBäé éaøc àaélàeàäxzeny zenexza dpyna epipyy dne ± ©¦¨§©¦§ª©¨

zhiy `id ef ,`nxb ici lr wx d`nhléaøc àaélà éñBé éaø©¦¥©¦¨§©¦
,òLBäéd`nhd mr dtxeyl xq` gqt axra dielza s`y §ª©

itk ,micia d`nhle.lirl d`aedy `ziixaa epipyy
:ryedi iax ixaca ztqep dxizqäîeøzà äîeøz éîø øæòìà éaø©¦¤§¨¨¨¥§¨©§¨

lka dnexz oipra eixacn ,ryedi iax zrca dxizq dywd ±
,df oipra xg` mewna eixac lr ,dpyd zeniépLîeuxize ± §©¥

,dywd jke .ef dxizqéî[ike-]òLBäé éaø øîàici lr `weecy ¦¨©©¦§ª©
ïéà àîøbla` ,dielz dnexz `nhl xzen ±,àì íéãéaepipyy itk §¨¨¦§¨©¦Ÿ

,lirl d`aedy zenexza dpyna,eäðéîøedpyna epipyy §¦§
dixg`y(h"n g"t my),úéáçoiiäðBéìòä úba äøaLpL äîeøz ìL± ¨¦¤§¨¤¦§§¨©©¨¤§¨

,miaprd z` mikxec eay mewnaïéàîè ïéleç äézçúåzbd xeaae ± §©§¤¨¦§¥¦
m`e ,`nh oileg oii `vnp ,uawzne cxei oiid ekezly dpezgzd
s` ezaexrza xeq`ie ,dnexzd oii `nhi ekezl dnexzd oii leti¨
dnexzd oiin livdl zexyt` oi` m`y it lr s` ,oilegd oii z`

mewn lkn ,jenqa `aenk ryedi iaxe xfril` iax ewlgpäãBî¤
[micen-]äpnî ìéväì ìBëé íàL ,òLBäé éaøå øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¤¦¨§©¦¦¤¨

zegtd lkl [dnexzdn-]úéòéáøbeldäøäèamilk `iaiy ici lr §¦¦§¨¢¨
,dplawie mixedhìévé.mixedh milk xg` xfgl eilre ,dxdha ©¦

oilegd jezl daex letz mixedh milk `vniy cry it lr s`e
xeq`y itl ,mi`nh milka dplawi `l mewn lkn ,epxq`ze

.cqtdn oileg zlvd jxevl dnexz `nhl,åàì íàåleki epi`y §¦¨
lawi m`e ,mi`nh milka wx `l` ,mixedh milka llk dlivdl
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קלה ezny ina cenr k sc ± iyily wxtmigqt
ìëåàä ìëî äéì êéîñå øîåì ãåîìújl izxn`y "ekeza xy` lk" i`d :xnelk ÐÐ

dil aiyg d`neh ilnc o`nk i`e .jl izxn` lke`aoeviglzrbep d`neh z`vnp Ð

eaba"`nhi ekeza xy` lk" dpin rny `l` .eabn `nhn shy ilke ,shy ilk lyÐ

opirny`e .`nhnc `ed ilk zngnd`neh ilawnc `ed oiwyne oilke`c ,`xwclen

`wtp `wexit i`dne .`l ilk la` ,d`nehd

oey`x ilk oi`c ogky`c `d `zkec lka ol

,ilk oi`nhn oiwyne oilke` oi`e ,ilk `nhn

.xnege lwn lirl silicka` epi`y inp mc`e

uxyae dlap z`neha rbep oebk ,d`nehdÐ

" aizkc ,ilk `nhn `lmzlapa rbepde

`yep iab la` .micba qeak aizk `le ,"`nhi

aezkd zxifb Ð`nhny `yn z`neha `id

`le ,`yn zrya eilry micba `nhl mc`

cle :`nl` .o`kn xg`l oi`ad micba

ueg ,ilk `nhn `l d`nehd`nhnzn

el epivn `l mc` oke .d`nehd a` `edy

oebk ,d`nehd a`n `l` dxezd lka d`neh

af ici lre ,rxf zakye dlape uxy ici lr

eizepiirne,eqxcnedizepiirne dcp ici lre

,dqxcne.zn `nh ici lreúçàë ïäéúùÐ

.gqta unga d`nhe dielza'åë åäðéîøåÐ

.d`nhd mr dielz elit` sxyi j`id ipzwe

òùåäé éáøã àáéìàå àéä ïåòîù éáø ïéúéðúî
iax xn` :ipzwck ,dxn` iqei iax `ziixae Ð

oi` ,iqeioecpdoizipzn `de :jixt onwle .'ek

iqei iax xn` :opzc ,dl xn`w inp iqei iax

.dcnd `id dpi`äéåìú äîåøú ïéôøåùå
äøåäèå äàîèåxi`n iax .cgia lkd Ð

oitxeyy epcnl mdixacn :xn`c ,dinrhl

.opiqxb ikd :gqta d`nhd mr dxedh dnexz

äøåäè ìò òùåäé éáøå øæòéìà éáø å÷ìçð àì
ìòå äéåìúä ìò ïéôøåù ïéàù äàîè ìòå

ïéôøåùù äøåäèäwfged `le li`edc Ð

d`neh.micia `nhnk d`xp oi` Ðäî ìò
äàîèä ìòå äéåìúä ìò å÷ìçðli`edc Ð

zi`ce d`neh dl oi`e`nhn `id ixd Ð

oeik :xaq ryedi iaxe .xfril` iaxl micia

dielzc`id.dzxiny lr xdfen dz` i` Ð

äîåøú éîøàçñéôà`nlrc dnexz Ð

.`gqitc dnexz`ïäéúù òùåäé éáø øîà éîå
úçàë.micia dielz `nhl xzenc Ðíéãéá

àì.`id dielzc ab lr s`e Ðàäipzwc Ð

,ryedi iaxc `ail`e `id iqei iax ,`l micia

j`id op`e ,xn` ikd inp `gqitc dielz iabc

.d`nhd mr dielz elit` sexypéîð ïéúéðúî
íéöò ãñôä àëéàiqei iax xn`w i`n`e Ð

?`lc ryedi iaxc `ail`'åë øæòéìà éáø äãåî
,i`w `pwqn` Ðm``cxz e`l.`nhzeonwle

!dil iran xfril` iaxl ryedi iax dcen :jixt

`ly ecen edlekc ony iab ipzw mewn lkn

oileg onyc ,oileg cqtd meyn micia dp`nhi

axrzpymeyn xfle odkl exq`i oda dnexz

,`ed hren cqtdc meyn .dnexzc d`neh

tnck.wilcdl ie`xc yxàéä àúìéî åàìÐ

ixde ,aiyg `l.eciqtdâåìî ïéúåùxknpy Ð

oitlfne ,rlqabeln,selifl mirlq izya bel zepwl gep .mizya xknpdezepwln,eziizyl lefa oii gwi xiyr epi`y ine ,dizyl.selifl xweia oiie ,rlqa belùãçáegix oi`c Ð

.selifl ie`x oi`e ,scepäì÷ú éãéì äéá éúàm` Ðepdyi,oyiiziy cr elv`iz`izynl.dipinóåìæìäéì éòá÷.dinza !?dil inx qe`n ilkae ,aeh egix el `diy jixve Ðäì÷úå
äîöòxeq`e ,dl opiyiig i` Ðiiedyl.`id i`pz `l i`ìáç êôùú`nlic ,slfl `le ,cgi jtyz :xnelk .dliag oeyl Ðslfnc`ilwiz` meia ea elit` ilw.dizynläãùá

ìáç êôùúdp`iaiy opixn` `l `de .dcya oitlfn oi`y Ðziaa,etlfl.dlwz icil dia iz` ikdc`céøîàã àëéàådiidyl Ðzial dcyd on `d ik (opiyiig `l) zhrenÐ

.'ek lag jtyz ycga `l` ,opiyiig `léñåé éáøá ìàòîùé éáø øîà.did i`ny ziae lld zia xg` mipy dnk Ðåì åøîà.exec ipa Ð
ïéà

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

éîgqt ipyn `lc `d :wgvi epiax xne` Ð ziag edpinxe zg`k odizy ryedi iax xn`

cixen `le dlrn `l gqtc dil rnync ,ip`ym` ,zexedha xq`e dielza ixycn Ð

.mrhd ied dielz `idy dn ok

àäerny iaxl :wgvi epiaxl dniz Ð ryedi iaxc `ail` oerny iaxdielz ixyc oeik ,o

ixw i`n`e ,etxeyl ixy ok m` ,cia `nhl

!oitxey `le oilke` `l epiid dielzc ?dielz dil

oerny iaxl dielzc :xnel yie`lc epiid Ð

.etxeyl aiignéåàøab lr s` Ð selifl

wxta opiwqnc oeik ,dtixya d`nh dnexzc

dtixyl ie`xd (`,bl) dxenzc `xza,dtxy Ð

dxeawl ie`xdi`d ika oicd `ede .dxeaw Ð

.selifl ie`xe li`ed ,`peeb
oi`
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12

éîñe "àîèé BëBúa øLà ìk" :øîBì ãeîìz:déì C ©§©Ÿ£¤§¦§¨§¦¥
"ìëàä ìkî"¯ïéàå ,ñøç éìk øéåàî ànhî ìëBà ¦¨¨Ÿ¤¤¦©¥¥£¦§¥¤¤§¥

éîø àcñç áø .ñøç éìk øéåàî ïéànhî íéìkä ìk̈©¥¦¦©§¦¥£¦§¥¤¤©¦§¨¨¥
ïäézL òLBäé éaø øîà éî ;épLîe àçñétà àçñét¦§¨©¦§¨§©¥¦¨©©¦§ª©§¥¤
äîBc ïBcpä ïéà :éñBé éaø øîà ,eäðéîøe ,úçàk§©©§¦§¨©©¦¥¥©¦¤

eãéòä äî ìò eðéúBaø eãéòäLk ,äéàøì¯ìò íà ¨§¨¨§¤¥¦©¥©¨¥¦¦©
íò BúBà ïéôøBOL äàîehä ãìåa àîèpL øNaä©¨¨¤¦§¨¦§©©§¨¤§¦¦

äàîehä áàa àîèpL øNaä¯,íBé ìeáèa ìñôpL ïîMä ìò íà .àîè äæå àîè äæ ©¨¨¤¦§¨§©©§¨¤¨¥§¤¨¥¦©©¤¤¤¦§©¦§
úî àîèa àîèpL øða BúBà ïé÷éìãnL¯äîeøza íéãBî eðà óà .àîè äæå ìeñt äæ ¤©§¦¦§¥¤¦§¨¦§¥¥¤¨§¤¨¥©¨¦©§¨

Càéä ìáà ,äàîehä áàa úàîèpL äîeøzä íò dúBà ïéôøBOL äàîehä ãìåa úàîèpL¤¦§¥¦§©©§¨¤§¦¨¦©§¨¤¦§¥§©©§¨£¨¥©
àä :épLîe ?íøäèéå eäiìà àáé ànL ,äàîhä íò äéeìz eléôà óBøNð¯ïBòîL éaø ¦§£¦§¨¦©§¥¨¤¨¨Ÿ¥¦¨¦©£¥§©¥¨©¦¦§

àä ,òLBäé éaøc àaélàå¯úBéäì ìçL øNò äòaøà :àéðúc .òLBäé éaøc àaélàå éñBé éaø §©¦¨§©¦§ª©¨©¦¥§©¦¨§©¦§ª©§©§¨©§¨¨¨¨¤¨¦§
éaø éøác ,úBøBäèe úBéeìz úBàîè úBîeøz ïéôøBNå ,úaMä éðôlî ìkä úà ïéøòáî úaMa©©¨§©£¦¤©Ÿ¦¦§¥©©¨§§¦§§¥§§¦§¥©¦

ôa äéeìúe ,dîöò éðôa äøBäè :øîBà éñBé éaø .øéàîøîà .dîöò éðôa äàîèe ,dîöò éð ¥¦©¦¥¥§¨¦§¥©§¨§¨¦§¥©§¨§¥¨¦§¥©§¨¨©
ìò ,ïéôøBN ïéàL äàîhä ìòå äøBähä ìò òLBäé éaøå øæòéìà éaø e÷ìçð àì :ïBòîL éaø©¦¦§Ÿ¤§§©¦¡¦¤¤§©¦§ª©©©§¨§©©§¥¨¤¥§¦©

äøBähä ìòå äéeìzä¯e÷ìçð äî ìò ,ïéôøBOL¯øæòéìà éaøL ,äàîhä ìòå äéeìzä ìò ©§¨§©©§¨¤§¦©¨¤§§©©§¨§©©§¥¨¤©¦¡¦¤¤
éaø ïéúéðúî àäå .úçàk ïäézL :øîBà òLBäé éaøå ,dîöòa Bæå dîöòa Bæ óøOéz :øîBà¥¦¨¥§©§¨§§©§¨§©¦§ª©¥§¥¤§©©§¨©§¦¦©¦
ì÷éîc ,òLBäé éaøc àaélàå ïBòîL éaø eléôà :øéàî éaøì éñBé éaø øîà÷ éëä !àéä éñBé¥¦¨¦¨¨©©¦¥§©¦¥¦£¦©¦¦§§©¦¨§©¦§ª©§¥¥

¯äàîèe äøBäèa ìáà ,äàîèe äéeìúa ì÷éî ék¯äîeøz éîø àðéðç éaøa éñBé éaø .àì ¦¥¥¦§¨§¥¨£¨¦§¨§¥¨Ÿ©¦¥§©¦£¦¨¨¥§¨
da ãìBpL äîeøz ìL úéáç :eäðéîøe ,úçàk ïäézL òLBäé éaø øîà éî ;épLîe àçñétà©¦§¨§©¥¦¨©©¦§ª©§¥¤§©©§¦§¨¦¤§¨¤©¨

ätøezä íB÷îa úçpeî äúéä íà :øîBà øæòéìà éaø ,äàîeè ÷ôñ¯,òðöenä íB÷îa äpçépé §¥§¨©¦¡¦¤¤¥¦¨§¨©©¦§©§¨©¦¤¨§¨©§¨
äleâî äúéä íàå¯òðöenä íB÷îa úçpeî äúéä íà :øîBà òLBäé éaø .äpqëé¯äpçépé §¦¨§¨§¨§©¤¨©¦§ª©¥¦¨§¨©©§¨©§¨©¦¤¨

äqeëî äúéä íàå ,ätøezä íB÷îa¯àîøb .äplâé¯íéãia ,ïéà¯!àìàä :épLîe¯éaø ¦§©§¨§¦¨§¨§¨§©¤¨§¨¨¦©¨©¦¨§©¥¨©¦
àä ,òLBäé éaøc àaélà ïBòîL¯äîeøz éîø øæòìà éaø .òLBäé éaøc àaélà éñBé éaø ¦§©¦¨§©¦§ª©¨©¦¥©¦¨§©¦§ª©©¦¤§¨¨¨¥§¨

àîøb :òLBäé éaø øîà éî ;épLîe äîeøzà¯íéãia ,ïéà¯äîeøz ìL úéáç :eäðéîøe ,àì ©§¨§©¥¦¨©©¦§ª©§¨¨¦©¨©¦¨§¦§¨¦¤§¨
ïéàîè ïéleç äézçúå äðBéìòä úba äøaLpL¯ìBëé íàL òLBäé éaøì øæòéìà éaø äãBî ¤¦§§¨©©¨¤§¨§©§¤¨¦§¥¦¤©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¤¦¨

äøäèa úéòéáø äpnî ìéväì¯äpànèé ìàå ,àîhúå ãøz :øîBà øæòéìà éaø ,åàì íàå .ìévé §©¦¦¤¨§¦¦§¨¢¨©¦§¦¨©¦¡¦¤¤¥¥¥§¦©¥§©§©§¤¨
é÷úî .ïéleç ãñôä àkéàc íúä éðàL :épLîe !ãia äpànèé :øîBà òLBäé éaø .ãiadì ó ©¨©¦§ª©¥§©§¤¨©¨§©¥¨¥¨¨§¦¨¤§¥¦©§¦¨

ðúî :àáøäaeøî ãñôäì :ééaà déì øîà !íéöò ãñôä àkéà éîð ïéúé¯èòeî ãñôäì ,eLLç ¨¨©§¦¦©¦¦¨¤§¥¥¦¨©¥©©¥§¤§¥§¤¨§§¤§¥¨
¯eLLç àì èòeî ãñôäìe eLLç äaeøî ãñôäìc àøîéz àðîe .eLLç àì¯úéáç :àéðúc Ÿ¨§§¨¥§¨¦§¤§¥§¤¨§§¤§¥¨Ÿ¨§§©§¨¨¦

ïéàîè ïéleç äðBzçzáe ,äðBéìòä úba äøaLpL äîeøz ïîL ìL¯éaøì øæòéìà éaø äãBî ¤¤¤§¨¤¦§§¨©©¨¤§¨©©§¨¦§¥¦¤©¦¡¦¤¤§©¦
äøäèa úéòéáø äpnî ìéväì ìBëé íàL òLBäé¯åàì íàå ,ìévé¯äpànèé ìàå ànhúå ãøz §ª©¤¦¨§©¦¦¤¨§¦¦§¨¢¨©¦§¦¨¥¥§¦©¥§©§©§¤¨

ïîL àðL éàî .ãia¯àéä àúléî åàì óeléæ àîéz éëå !óeléæì éeàø éîð ïéé ,÷éìãäì éeàøc ©¨©§¨¤¤§¨§©§¦©¦©¦¨§¦§¦¥¨¦¨¦§¨¦
¯àäå .Lãça !íézLa âBlî ïéôlæîe ,òìña âBlî ïéúBL :àéiç éaø íeMî ìàeîL øîàäå§¨¨©§¥¦©¦¦¨¦¦§¤©§©§¦¦¦§©¦§¨¨§¨

ïéé .ñeàî éìëa déì éîøc !äìwz éãéì déa éúà éîð ïîL .äìwz éãéì déa éúà !BðMéì éeàø̈§©§¨¥¥¦¥©¨¨¤¤©¦¨¥¥¦¥©¨¨§¨¥¥¦§¦¨©¦
éàpz dîöò äìwúå !?déì éîø ñeàî éìëa ,déì éòa à÷ óeléæì !ñeàî éìëa déì éîø éîð©¦¨¥¥¦§¦¨§¦¨¨¥¥¦§¦¨¨¥¥§©¨¨©§¨©¨¥
úéáe ,ìáç CôMz :íéøîBà éànL úéa ,úàîèpL äîeøz ìL ïéé ìL úéáç :àéðúc ,àéä¦§©§¨¨¦¤©¦¤§¨¤¦§¥¥©©§¦¦¨¥£©¥

äãOa ,òéøëà éðà :éñBé éaøa ìàòîLé éaø øîà .óeléæ äNòz :íéøîBà ìlä¯,ìáç CôMz ¦¥§¦¥¨¤¦¨©©¦¦§¨¥§©¦¥£¦©§¦©©¨¤¦¨¥£©
úéaa¯Lãça :éøîàc àkéà .óeléæ äNòz¯ïLéa ,ìáç CôMz¯:Bì eøîà .óeléæ äNòz ©©¦¥¨¤¦¦¨§¨§¦§¨¨¦¨¥£©§¨¨¥¨¤¦¨§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc migqt(iriax meil)

øîBì ãeîìz(bl `i `xwie),',FkFY l` mdn lRi xW` Uxg ilM lke ©§©§¨§¦¤¤£¤¦Ÿ¥¤¤
éîñå ,'àîèé BëBúa øLà ìkdéì Ceixg`ly aezka(cl `i my),ìkî' Ÿ£¤§¦§¨§¨¦¥¦¨

ìëBàäef zekinqne .'`nhi min eilr `Fai xW` lk`i xW` ¨¤£¤¥¨¥£¤¨¨¨©¦¦§¨
`weecy ,rnynànhî ìëBà[`nhp-]îa `vnpd uxyéìk øéåà ¤¦©¥¦£¦§¦

,ñøç,'`nhi FkFzA xW` lM' xn`p eilr wxeíéìkä ìk ïéàå ¤¤Ÿ£¤§¦§¨§¥¨©¥¦
.ñøç éìk øéåàî ïéànhîeli`k ilkd z` mi`ex oi`y di`x o`kne ¦©§¦¥£¦§¦¤¤

`nhp did ekeza `vnpy ilkd s` ,ok m`y ,uxya `ln `ed
`nhp ilkd jezay xacd `l` .envr uxya rbpy ink ,eabn
z`vnpd ztd jkitle .envr uxyd zngn `le ilkd zngn

.d`nehl dipy `l` dpi` ,qxgd xepza
,iqei iax xn` ,dpyna epipy .epzpyn z` x`al zxfeg `xnbd
axr ly ziyiy drya mitxeyy ryedi iaxe xfril` iax micen
`ly icka ,dnvr ipta d`nhe dnvr ipta dxedh dnexz gqt
wtq-] dielz dnexza `l` ewlgp `le .dxedhd z` `nhl
,dnvrl efe dnvrl ef sxyz ,xne` xfril` iaxy .d`nhe [d`nh
z` `nhl xeqi` oi`e ,zg`k odizy etxyi ,xne` ryedi iaxe

:`xnbd dywn .zi`ce d`neha dielzdàçñét éîø àcñç áø©¦§¨¨¥¦§¨
àçñétàdnexz oica epzpynn ,ryedi iax zrca dxizq dywd ± ©¦§¨

,oipr eze`a `ziixa lr gqt axraépLîejke .ef dxizq uxize ± §©¥
,dywdéî[ike-]òLBäé éaø øîàz` mitxeyyïäézLdielzd-] ¦¨©©¦§ª©§¥¤

[d`nhdeeäðéîøe ,úçàk`ziixaa epipyy ,zeywdl yi `lde - §©©§¦§
iaxe mipdkd obq `pipg iax ixacn gikedl ywia xi`n iaxy
axra d`nh mr dxedh dnexz sexyl xzeny ,epzpyna `aiwr

e .gqtøîàeléñBé éaø,xi`n iaxl,äéàøì äîBc ïBãpä ïéàixdy ¨©©¦¥¥©¦¤¨§¨¨
eãéòä äî ìò ,eðéúBaø eãéòäLkztixyl jkn cenll lkezy §¤¥¦©¥©¨¥¦

,ung znexzíàobq `pipg iax ly ezecrn gikedl jzpeek ¦
mipdkdøNaä ìòmiycw lyïéôøBOL ,äàîehä ãìåa àîèpL ©©¨¨¤¦§¨¦§©©§¨¤§¦

,äàîehä áàa àîèpL øNaä íò BúBàxya `ldå àîè äæxyaäæ ¦©¨¨¤¦§¨§©©§¨¤¨¥§¤
,àîèd`neh ztqep jkay elit` cgi mtxeyl xzen ok lre ¨¥

dnexz sexyl xizdl myn cenll oi`e ,clea `nhpy xyal
e .d`nh mr dxedhíàikedl jzpeek`aiwr iax ly ezecrn gìò ¦©

ïîMädnexz lya ìñôpLrbnøða BúBà ïé÷éìãnL ,íBé ìeáè ©¤¤¤¦§©§§¤©§¦¦§¥
,úî àîèa àîèpLony `ldìeñt äæez`neh zngn envraåxp ¤¦§¨¦§¥¥¤¨§

,àîè äæeyyg `l ,leqt onyd did okl mcew s`y xg`ne ¤¨¥
mr dxedh sexyl xizdl myn cenll oi`e ,d`neh el siqedl

,xn`e iqei iax siqed .d`nhúàîèpL äîeøúa íéãBî eðà óà©¨¦¦§¨¤¦§¥
áàa úàîèpL äîeøzä íò dúBà ïéôøBOL ,äàîehä ãìåa¦§©©§¨¤§¦¨¦©§¨¤¦§¥§©

,äàîehä.d`neh dilr mitiqen ep` jkay elit`eCàéä ìáà ©§¨£¨¥¨
eléôà óBøNðdnexzäàîhä íò äéeìz`ld ,gqt axraàáé ànL ¦§£¦§¨¦©§¥¨¤¨¨Ÿ

eäiìàonf xg`líøäèéå`vnpe ,dzid dxedh dielzdy xn`ie ± ¥¦¨¦©£¥
sexyl xeq`y oky lke .dnexz `nhl xeqi`d lr epxary
dxral jixve ceai`l zkled `idy s` lr ,d`nhd mr dxedh
,iqei iax ixaca ef `ziixaa ok m` x`ean .ung xeqi` meyn
xn`p epzpyna eli`e ,d`nh mr dielz mitxey oi` lkd ixacly
.zi`ce d`neha d`nhle cgi otxeyl xzen ryedi iax zrcly

épLîe`id mi`pz zwelgn ,ef dxizq lr `cqg ax uxize ± §©¥
.ryedi iax zhiyaàäsexyl xzeny dpyna epipyy dn ± ¨

zrc `id ef ,d`nh mr dielz dnexzéaøc àaélàå ïBòîL éaø©¦¦§§©¦¨§©¦
.òLBäéeàä`id ef ,cgi otxeyl xeq`y `ziixaa epipyy dne ± §ª©¨
zhiyøNò äòaøà ,àéðúc .òLBäé éaøc àaélàå éñBé éaøoqipaìçL ©¦¥§©¦¨§©¦§ª©§©§¨©§¨¨¨¨¤¨

ìkä úà ïéøòáî ,úaMa úBéäì[ungd lk z`-],úaMä éðôlî ¦§©©¨§©£¦¤©Ÿ¦¦§¥©©¨
ïéôøBNåcgiúBàîè úBîeøze.øéàî éaø éøác ,úBøBäèe úBéeìz §§¦§§¥§§¦§¥©¦¥¦

meyn gqt axra ung znexz `nhl xzeny ,epzpyna ezhiyke
.ceai`l dteqy,øîBà éñBé éaømitxeyäéeìúe ,dîöò éðôa äøBäè ©¦¥¥§¨¦§¥©§¨§¨

éaø e÷ìçð àì ,ïBòîL éaø øîà .dîöò éðôa äàîèe ,dîöò éðôa¦§¥©§¨§¥¨¦§¥©§¨¨©©¦¦§Ÿ¤§§©¦
L ,äàîhä ìòå äøBähä ìò òLBäé éaøå øæòéìàlkd ixaclïéà ¡¦¤¤§©¦§ª©©©§¨§©©§¥¨¤¥

ïéôøBNewlgp `l oke .cgiL ,äøBähä ìòå äéeìzä ìòlkd ixacl §¦©©§¨§©©§¨¤
ïéôøBOmitxeyyk ,d`neha dielzd dwfged `ly xg`ny ,cgi §¦

dxedhd z` mi`nhny enk d`xp xacd oi` dxedhd mr dze`

.micia,øîBà øæòéìà éaøL .äàîhä ìòå äéeìzä ìò ,e÷ìçð äî ìò©¨¤§§©©§¨§©©§¥¨¤©¦¡¦¤¤¥
a Bæ óøOézipta Bæå dîöòipt,dîöòoi`e li`edy ,cgi otxyi `le ¦¨¥¦©§¨§¦©§¨

`ed ixd d`nhd mr cgi dtxeyyk ,zi`ce d`neh dielzl
,micia d`nhn,øîBà òLBäé éaøåetxyi,úçàk ïäézLmeyn §©¦§ª©¥§¥¤§©©

ok m` ep`vn .dxdha dxnyl dielz dnexza mixdfen ep` oi`y
m` ryedi iax zhiya oerny iaxe iqei iax ewlgpy ,ef `ziixaa
ax uxiz df it lre .d`nh mr dielz gqt axra sexyl xzen
ixd ,epzpyna ryedi iax xizdy dny ,lirl dxizqd z` `cqg
`id ryedi iax zrcl dxq`y `ziixade ,oerny iax zhiyk df

.iqei iax zhiya
:`cqg ax uexiz lr `xnbd dywn,àéä éñBé éaø ïéúéðúî àäå§¨©§¦¦©¦¥¦

`id dpi` iqei iax xn`' da xn`py itk ,oerny iax ixac `le
mr dielz mitxey ryedi iax zrcly da epipy ji`e ,'eke 'dcind

:`xnbd zvxzn .d`nhøéàî éaøì éñBé éaø øîà÷ éëäxizdy ¨¦¨¨©©¦¥§©¦¥¦
dnexz elit` `nhl xeq` izhiyl ,d`nh mr dxedh sexyl

e ,dielzì÷éîc òLBäé éaøc àaélàå ïBòîL éaø eléôàztixya £¦©¦¦§§©¦¨§©¦§ª©§¥¥
,gqt axra dnexzì÷éî ékwx ,lwd izn ±aztixyäàîèe äéeìú ¦¥¥¦§¨§¥¨

,zg`kàì äàîèe äøBäèa ìáà.zg`k otxeyl xizd £¨¦§¨§¥¨Ÿ
:ryedi iax zrca ztqep dxizqäîeøz éîø àðéðç éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦£¦¨¨¥§¨

àçñétàdnexz oipra eixacn ,ryedi iax zrca dxizq dywd - ©¦§¨
,gqt axra dnexz oipra eixac lr ,dpyd lk lyépLîeuxize ± §©¥

,dywd jke .ef dxizqéî[ike-]òLBäé éaø øîàiabl epzpyna ¦¨©©¦§ª©
z` mitxeyy d`nhe dielz,úçàk ïäézL`nhl xzeny epiide §¥¤§©©

,micia dielz,eäðéîøezenexza epipyy(g"n g"t),äîeøz ìL úéáç §¦§¨¦¤§¨
LíB÷îa úçpeî äúéä íà ,øîBà øæòéìà éaø ,äàîeè ÷ôñ da ãìBp ¤©¨§¥§¨©¦¡¦¤¤¥¦¨§¨©©¦§

ätøezä,xnzyn epi`y [xwtd-]íàå ,òðöenä íB÷îa äpçépé ©§¨©¦¤¨¦§©§¨§¦
,äpqëé äleâî äúéälkn ,d`nh wtq `idy s`e .`nhiz `ly ick ¨§¨§¨§©¤¨

.dxneyl mixdfen ep` mewnúçpeî äúéä íà ,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥¦¨§¨©©
,äplâé äqeëî äúéä íàå ,ätøezä íB÷îa äpçépé ,òðöenä íB÷îa¦§©§¨©¦¤¨¦§©§¨§¦¨§¨§¨§©¤¨
lr mixdfen ep` oi`y ,d`neh dl mexbl i`yx dvx m` ,xnelk
ici lr `weecy ,ryedi iax ixaca x`eane .dielz dnexz zxiny

ïéà àîøbmewna dgipdl oebk ,dielzd z` `nhl xzen ,[ok±] §¨¨¦
d`nhl la` ,dzelbl e` dtxezdàì íéãéa,ryedi iax xizd §¨©¦Ÿ

d`nhle d`nh mr dielz sexyl epzpyna xizd ji` ok m`e
.miciaépLîe,`pipg iaxa iqei iax uxize ±àäepipyy dn ± §©¦¨

zhiy `id ef ,micia dielz `nhl xzeny epzpynaïBòîL éaø©¦¦§
,òLBäé éaøc àaélàeàäxzeny zenexza dpyna epipyy dne ± ©¦¨§©¦§ª©¨

zhiy `id ef ,`nxb ici lr wx d`nhléaøc àaélà éñBé éaø©¦¥©¦¨§©¦
,òLBäéd`nhd mr dtxeyl xq` gqt axra dielza s`y §ª©

itk ,micia d`nhle.lirl d`aedy `ziixaa epipyy
:ryedi iax ixaca ztqep dxizqäîeøzà äîeøz éîø øæòìà éaø©¦¤§¨¨¨¥§¨©§¨

lka dnexz oipra eixacn ,ryedi iax zrca dxizq dywd ±
,df oipra xg` mewna eixac lr ,dpyd zeniépLîeuxize ± §©¥

,dywd jke .ef dxizqéî[ike-]òLBäé éaø øîàici lr `weecy ¦¨©©¦§ª©
ïéà àîøbla` ,dielz dnexz `nhl xzen ±,àì íéãéaepipyy itk §¨¨¦§¨©¦Ÿ

,lirl d`aedy zenexza dpyna,eäðéîøedpyna epipyy §¦§
dixg`y(h"n g"t my),úéáçoiiäðBéìòä úba äøaLpL äîeøz ìL± ¨¦¤§¨¤¦§§¨©©¨¤§¨

,miaprd z` mikxec eay mewnaïéàîè ïéleç äézçúåzbd xeaae ± §©§¤¨¦§¥¦
m`e ,`nh oileg oii `vnp ,uawzne cxei oiid ekezly dpezgzd
s` ezaexrza xeq`ie ,dnexzd oii `nhi ekezl dnexzd oii leti¨
dnexzd oiin livdl zexyt` oi` m`y it lr s` ,oilegd oii z`

mewn lkn ,jenqa `aenk ryedi iaxe xfril` iax ewlgpäãBî¤
[micen-]äpnî ìéväì ìBëé íàL ,òLBäé éaøå øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¤¦¨§©¦¦¤¨

zegtd lkl [dnexzdn-]úéòéáøbeldäøäèamilk `iaiy ici lr §¦¦§¨¢¨
,dplawie mixedhìévé.mixedh milk xg` xfgl eilre ,dxdha ©¦

oilegd jezl daex letz mixedh milk `vniy cry it lr s`e
xeq`y itl ,mi`nh milka dplawi `l mewn lkn ,epxq`ze

.cqtdn oileg zlvd jxevl dnexz `nhl,åàì íàåleki epi`y §¦¨
lawi m`e ,mi`nh milka wx `l` ,mixedh milka llk dlivdl
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc migqt(iying meil)

úòøëä ïéàdric.úòøëî úéLéìLmewn lkay s` ,xnelk ¥©§¨©§¦¦©§©©
ixack dkld ,mdipia rixkne iyilyd `ae mi`pz ipy ea ewlgpy
zial i`ny zia oia drxkd dpi` jzrc mewn lkn ,rixknd
dcy mdixaca lld ziae i`ny zia mixikfn eid eli` oky .lld
,lag jtyz dcya oiae ziaa oia i`ny zia mixne` eide ,ziae
did ,selif dyriz ziaa oiae dcya oia mixne` eid lld ziae
iax didyke ,dlwz yyga `id mzwelgny mdixacn rnzyn
,lld ziak ziaae i`ny ziak dcya xne` iqei iaxa l`rnyi
ziae i`ny zia z`f exikfd `ly xg`n j` .drxkd ef dzid
zngn `id mzwelgne dlwz yyga llk ewqr `ly rnyn ,lld
dcya xqe`e ziaa xiznd l`rnyi iaxy `vnpe ,xg` mrh
dn edfe .drxkd dpi`e ,`id ziyily dhiy ,dlwz meyn

lirl `xnbd dxn`y(:k)miyyeg m`d `id mi`pz zwelgny
,dlwzl llk miyyeg oi` l`rnyi iax ly eixagly ,dlwzl
l`rnyi iaxl eli`e ,lld ziae i`ny zia zrca ex`iay itk
,dcya xnelk] daexn onfl didya dlwzl yeygl yi iqei iaxa

[ycg oiia mixne` yie.
oii ziaga ,ryedi iaxe xfril` iax zwelgnl zxfeg `xnbd
i`e ,mi`nh oilegl letil zcnere ,dpeilrd zba dxaypy dnexz

:mixedh milka dlivdl xyt`ú÷Bìçî ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦£¦¨©£¤
ote`a wx `id ,ryedi iaxe xfril` iaxäìôpLdnexz d`qìjez ¤¨§¨§

,ïéàîè ïéleç äàñ äànî úBçtoilega dlha dpi` dnexzd f`y ¨¦¥¨§¨¦§¥¦
iax xizd df cqtd repnl icke ,ixnbl micqtp mde mzxqe` `l`

.mi`nh milka dnexzd z` lawl ryediìáàm`äìôðd`q £¨¨§¨
dnexzäàîìd`q,ïéàîè ïéleçlãøz ìkä éøácmkezl dnexzd §¥¨¦§¥¦¦§¥©Ÿ¥¥

,ãia äpànèé ìàå ,ànhúå,oilega dlha dnexzd df ote`a oky §¦©¥§©§©§¤¨©¨
zxzene ,dligzn eidy mi`nhd oilegd oick zaexrzd oice
xeq` lkd ixacl ,oilegl cqtd oi`y xg`ne .mixfl mb dlik`a

.mkezl letiz `ly icka micia dnexzd z` `nhl
:`pipg iaxa iqei iax ixacl zriiqn `xnbdúéáç ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¨¦

äézçúå ,äðBéìòä úba äøaLpLéaø äãBî ,ïéàîè ïéleç äàî ¤¦§§¨©©¨¤§¨§©§¤¨¥¨¦§¥¦¤©¦
,ìévé äøäèa úéòéáø äpnî ìéväì ìBëé íàL ,òLBäé éaøì øæòéìà¡¦¤¤§©¦§ª©¤¦¨§©¦¦¤¨§¦¦§¨¢¨©¦

.ãia äpànèé ìàå ànhúå ãøz åàì íàå§¦¨¥¥§¦©¥§©§©§¤¨©¨
'xfril` iax dcen' `ziixaa epipyy dny ,dzr dxaq `xnbd
dcen dxdha ziriax livdl leki epi` m`y ,dixac seq lr aqen
lk ixdy ,micia dp`nhi `le `nhize cxzy xfril` iax
dywn df itle .livdl leki epi`y ote`a `id dpyna mzwelgn

:`xnbdéàäef oeyl ±'òLBäé éaøì øæòéìà éaø äãBî'dhwpy ©¤©¦¡¦¤¤§©¦§ª©
`ld ,ddenz `ziixad,déì éòaéî 'øæòéìà éaøì òLBäé éaø äãBî'¤©¦§ª©§©¦¡¦¤¤¦¨¥¥

,micia dnexzd z` `nhl dpyna xiznd `ed ryedi iax ixdy
xeq`y xfril` iaxl `ed dceny xnel dkixv `ziixad dzide
zvxzn .dcbpk miwlg d`n oilega yiy ote`a micia d`nhl

:`xnbd,Ceôéà ,àáø øîàiax dcen' `ziixaa zepyl yi ok`e ¨©¨¨¥¦§
.'xfril` iaxl ryedi

:sqep uexizCeôéú àì íìBòì ,øîà òLBäé áøc déøa àðeä áøz` ©¨§¥§©§ª©¨©§¨Ÿ¥
aqen epi` 'xfril` iax dcen' epipyy dn oky ,`ziixad zqxib
`l` ,micia dp`nhi `l dxdha livdl leki epi` m`y dteq lr
xedh ilka dnexzdn ziriax livdl leki m`y ,dzligz lr

e ,livi,ïðé÷ñò éàîa àëälivdl lekiy ote`aøBäè BëBzL éìëa ¨¨§©¨§¦©¦§¦¤¨
àîéúc eäî .àîè Baâåxfril` iax zrclyøBæâéðea lawi `ly §©¨¥©§¥¨¦§

dnexzd z`äîeøza Bab òâð àîìéc,dp`nhieïì òîLî à÷ ¦§¨¨©©©§¨¨©§©¨
epi` micia dnexz `nhl xqe`d xfril` iax elit`y ,`ziixad

,jkl yyeg`ziixad dxn` ok lre ,df ilka dlawl xizn `l`
.'ryedi iaxl xfril` iax dcen'

øùò äòáøàì øåà êìò ïøãä

äòù ìë ¯ éðù ÷øô
,eizeklde ung xeqi`a eaex ,gqtd ipiipra wqer exwir ,df wxt

.xexn zlik` zevnae ,dvn zlik` zevn ipica mb j`

äðùî
wx `l xq`p ,exeqi` onfa ung .` :zekld izy ex`eai ef dpyna
iax zwelgn .a .d`pdd xeqi` ihxte .d`pda mb `l` ,dlik`a

.ung xeria zevn meiw cvik minkge dcedi
øzenL äòL ìkmc`dìBëàì,ungìéëàîung `edäiçì äîäaì ¨¨¨¤¨¤¡©£¦©§¥¨©©¨
øëBîe ,úBôBòìåung xeknl f` xzen oke -øzeîe ,éøëpìmc`d §¨¥©¨§¦¨

Búàðäam` j` .ungd onBpîæ øáòzlik` xzid onf xaryn ± ©£¨¨¨©§©
,xeqi`d zry dribde ungøeñàmc`dBúàðäa.ungd onås` ¨©£¨¨§

,íéøéëå øepz Ba ÷éqé àì.ungdn jka dpdpy oeik Ÿ©¦©§¦©¦
,gqta l`xyi zeyxa ung `vni `le d`xi `ly xeqi`d caln
ewlgpe .ezeyxn gqt axra ungd z` xral dzeiv dxezd

:ef devn miiwi cvik mi`pzdàlà õîç øeòéa ïéà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥¦¨¥¤¨
,íéøîBà íéîëçå ,äôéøNzniiwzn devndóàm`øøôîz` §¥¨©£¨¦§¦©§¨¥

ungdçeøì äøBæå,gexa eze` xftne -ìéhî Bàungd.íiì §¤¨©©¦©¨

àøîâ
lirl dpyna(:`i),exeriae ung xeqi` onfa zehiy yly epipy

:dpyna epipy .epizpyn dzpyp in zrck zxxan `xnbdäòL ìk̈¨¨
ìéëàî ìBëàì øzenL,jkn rnyn :`xnbd zwiicn .'eke dndal ¤¨¤¡©£¦

àä[la`±].ìéëàî Bðéà ,ìBëàì øzeî BðéàL äòL ìkzl`ey ¨¨¨¨¤¥¨¤¡¥©£¦
:`xnbd,df itlàîéì,xnel epl yi m`d -éaøk àìc ïéúéðúî ¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦

éàc ,äãeäézrck dpynd m` ik ±,äãeäé éaødpyna epipy ji` §¨§¦©¦§¨
,lik`dl xzen lek`l xzeny drya wxyLîç àkéà àäixde - ¨¦¨¨¥

ziyingd dryd z` yiìëBà Bðéàczrcl ung lke` epi` f`y ± §¥¥
,dcedi iaxåok it lr s`ìéëàî.ezndal ef dryaïðúcdpyna §©£¦¦§©

,lirlïéìëBà ,øîBà øéàî éaøungLîç ìkly zepey`x zery ©¦¥¦¥§¦¨¨¥
,gqt axrïéôøBNåedfy ,zery yng xnb xg`l ungd z` §§¦

ïéìëBà ,øîBà äãeäé éaø .LL úlçúaungòaøà ìk,zeryïéìBúå ¦§¦©¥©¦§¨¥§¦¨©§©§¦
Lîç ìknga mibdep ,ziyingd dryd lke ±`l ,'wtq'k u ¨¨¥

,ungdn zepdil wx xzen `l` ,eze` mitxey oi` mb j` ,milke`
ïéôøBNåeze`LL úlçúadrya ,dcedi iax itly `vnp .zery §§¦¦§¦©¥

.epnn zepdil `ed xzen ok it lr s`e ,ung lke` epi` ziying

.lik`n epi` lek`l xzen epi`y dryay dxaq epzpyn eli`e
.xi`n iax zrck epizpyn ok m`

:`iyewa `xnbd daiynéàî àlàåepzpyn ,xn`z dn `l`e ± §¤¨©
zhiyaàéä øéàî éaøxzen lek`l xzeny drya wx okle ,diepy ©¦¥¦¦

,wcwcl yi ik ,jk `l gken dpynd oeyln mle` .lik`dléàä± ©
dpynd ly ef oeyl'ìéëàî ìBëàì øzenL äòL ìk'dpiy recn ¨¨¨¤¨¤¡©£¦

,lek`l 'xzen' oeyl hwp ,mc`d zlik` iably ,epeyla `pzd
ixd ,'lik`n' wx azke dpiy ezndal lik`dl iabl eli`eìk'¨

,déì éòaéî 'ìéëàî ìëBàL äòL.mixacd ipya zg` oeyl ,xnelk ¨¨¤¥©£¦¦¨¥¥
ezpeeky d`xp ,mdipya zg` oeyl hwp `le `pzd dpiyy jkne
ipyd s` ,lek`l xzen cg`dy dryay ,mc` ipa ipin ipyl
`l epizpyn ok m` .dndal lik`dl xzen dlik`a xeq`y

.xi`n iax zrcl mb zayein
:`xnbd zayiinïéúéðúî ,àleò øa äaø øîàzrckìàéìîb ïaø ¨©©¨©¨©§¦¦©¨©§¦¥

ïðúc ,àéä,dpynd dze` jynda,øîBà ìàéìîb ïaøung ilk`n ¦¦§©©¨©§¦¥¥
lyòaøà ìk ïéìëàð ïéleçly ung eli`e ,zepey`x zeryäîeøz ¦¤¡¨¦¨©§©§¨

lk`pìkdryïéôøBNå ,Lîçungd z`øîà÷ éëäå .LL úlçúa ¨¨¥§§¦¦§¦©¥§¨¦¨¨©
,dpyna `pzd,ìBëàì øzenL äòL ìklr dpeekdïäkxzeny ¨¨¨¤¨¤¡Ÿ¥

äîeøúas` ,ziying dry lk epiidc ,ung lyìéëàî ìàøNéda ¦§¨¦§¨¥©£¦
ly ung,úBôBòìå äiçì äîäaì ïéleçdrya l`xyi xq`p `ly ¦©§¥¨©©¨§¨

.ez`pda `le ,ungd zlik`a `l` ef
digl dndal lik`n lek`l xzeny dry lk' :dpyna epipy

:`xnbd dywn .'zeterleàðúéîì éì änì ,äîäa àðúéîì éì änì̈¨¦§¦§¨§¥¨¨¨¦§¦§¨
äiç`lde ,dig mbe dnda mb hxtl epeyla `pzd jix`d recn - ©¨

:`xnbd zvxzn .odn zg` zepyl icàëéøö,odizy zepyléàc §¦¨§¦
àðzwx,äîäa,lik`dl xzen dnda `weecy xnel mewn did ¨¨§¥¨

meyndì éæç àøéiLî éàcep`xi ,ungdn xiiyz m` s`y ± §¦§©§¨¨¥¨
ripvdl dndad jxc oi`y oeik ,exeqi` onf mcew epxraie milrad
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ezny in` cenr `k sc ± iyily wxtmigqt
úòøëî úéùéìù úòøëä ïéàexikfd `l lld ziae i`ny ziay .ef `id ziyily zrc Ð

oia mixne` i`ny zia :ikd exn` eed i`c .llk dlwzl opiyiig iedipc mzrc zelbl

dz`e ,selif dyriz dcya oia ziaa oia mixne` lld ziae ,jtyz lag dcya oia ziaa

ziaa :xnele rixkdl `a,lld ziak Ðdcyala` .drxkd `ied ,i`ny ziak Ð

dcye zia exikfd `lc ,`zyd`nrh Ð

l`rnyi iaxe .dlwz meyn e`le ,`ed `pixg`

.i`pz epiide ,dlwzl yiigú÷åìçîiax Ð

d`nn zegtl dltpy ,ryedi iaxe xfril`

d`nn zegt dpezgzd zba yiy .mi`nh oileg

icqte oda dliha dnexz oi`c ,mi`nh oileg

la` .dlhal d`ne cg` jixv dnexzc ,ixnbl

dpezgza eidef enk zeiag d`n ,oileg d`n

dnexz ly`l lkd ixac Ðd`nhili`ed ,cia

icqt `le,oda dler dnexzc ,oilegefgeinia

.xfl `xwirnck d`neh'åë øæòéìà éáø äãåî
,i`w `pwqn` jzrc `wlq `w Ðm`"`,"e`l

:jixt ikdle ,`ed e`l m`a ediizbelt `dc

iaxl cia dp`nhi lirl xn`c ryedi iax dcen

dil irain ,cia dp`nhi `l xn`c ,xfril`

.ipzinlàîè åáâå øåäè åëåúù éìëái`de Ð

:ipzwc ,`yix` `l` ,i`w `tiq` e`l "dcen"

dxdha ziriax livdl leki m`elit`e ,livi Ð

ekez ,ekeza ef ziriax livdl `a `edy df ilk

xfril` iaxl dil opirny`e .`nh eabe xedh

cia dp`nhi l` xn`cxzenc `ed dcen Ð

eab rbp `nlic opiyiig `le ,dfa livdl

`nhpy ilkae .micia dl `nhne dnexza

,dl zgkync `id opaxc oz`nehc oiwyna

oiwyna eixeg` e`nhpy ilk :`ipzckeixeg` Ð

e` epf` e` epbe` e` ekez ;oi`nh.oixedh eici Ð

øùò äòáøàì øåà êìò ïøãä

äðùîìéëàî ìåëàì øúåîù äòù ìëÐ

`iiwecl`d :wecizc ,jixhvi`

lek`l xzen epi`y drynxzen epi` Ð

.lik`dløåðú åá ÷éñé àìåíéøéëåÐ

!`id d`pd inp `d ,`hiyt :jixt `xnba

àøîâäéì éòáî ìéëàî ìëåàù äòù ìëÐ

ipyil ixza dl hwpc `zyd la`rnyn Ð

ixz`cikdc ,xninl `kil `de .i`w ixab

,dxezd on lek`l xzeny dry lk :xn`w

,opaxcn elit` lik`nmwezizeiaxc `ail`

dcedion lek`l xzenc ,yy `ki` `dc Ð

.lkd ixacl lik`dl xeq`e ,dxezdéëä àìà
äòù ìë øîà÷mc` meyl xzid yiy Ð

lek`lezndal lek`l xeq`d s` lik`n Ð

.'ekéà äîäáàøééùîäéì éæçdkxc oi`y Ð

dinpe dcleg oebk ,dig la` .ripvdllezgeÐ

.ripvdl okxcäéç àðú éàå`id `pin` ded Ð

i`c meyn ,`ticr`rpvn `xiiyn`le ,dl

."d`xi la"a dilr xaräéúòãà åàìåelhal Ð

exral eilr devn :ixaqwc ,gqtd `eaiy mcew

.miiw `diy `le ,mlerd on
éáø
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ïéàlld ziae i`ny zia exikfd `le li`ed :qxhpewd yxit Ð zrxkn ziyily zrxkd

lr s` d`xp wgvi epiaxle .dlwz meyn `le `ed `pixg` `nrh ok m` ,dcye zia

drxkd aiyg `l dlwz meyn i`ny ziac `nrhc abozrc mipey`xd elib `ly itl Ð

lirl :qxhpewd yxit oke .dcy cg`e zia cg` mdixaca exikfd `ly ,dcyl zia oia wlgl

ilewc `idde .`ed rixkn e`l l`ilnb oax iab

okend on `ly oiae okend on oia zeiplhnÐ

on oia :xne` ryedi iax .xfril` iax ixac ,`nh

`aiwr iax ,xedh okend on `ly oiae okend

okend on :xne`okend on `ly ,`nh Ð,xedh Ð

a,hl zay) "dxik" wxta dil aiyge(mye

drxkdryedi iaxe xfril` iax elib ixdy Ð

.okend on `ly oiae okend on oia wlgl jiiyc

(a,bn zekxa) "oikxan cvik" wxtc `idde

oax xn`we ,onyd lr mikxan i`ny zia xn`wc

ony ,rixk` ip` :l`ilnbepikfe egixl epikf Ð

qcd ,ezkiql.epikf `l ezkiql ,epikf egixl Ð

e`l .rixknd ixack dkld :opgei iax xn`we

mrh ozepe yxtn `l` ,`ed xenb rixknc meyn

`ed rixkn i`c ,rcze .eixacljxved dnl Ð

opgei iax xn` xak `d ?ezenk dkld weqtl

dyw zvwe .rixknd ixack dkld :"dxik" wxta

ziyily drxkd `ixi` i`n `kdc ,df yexitl

e`l cinlz zrxkdc dil wetiz ?drxkd oi`y

(a,hl zay) "dxik" wxta xn`ck ,`id drxkd

zrxkd :yxit l`ppg epiaxe !`aiwr iax`

ziyilycinlz zrxkd epiidc ,iyily xec Ð

."dxik" wxta xn`ck

øùò äòáøàì øåà êìò ïøãä

ìëxeq`e .d`pda xeq` epnf xar Ð dry

qtez oi`c ,oixzen einc Ð xkn m`e ,xeknl

oxkn :(a,ep) oiyecwc ipy wxta opzck ,einc z`

.zycewn ± odinca yciwe

àîéìitl s` Ð dcedi 'xk `lc oizipzn

ikd `l` ,dcedi 'xk `iz` `l `pwqnd

'xk `l` dcedi 'xk `lc oizipzn `nil :xn`w

.iz` `l inp xi`n 'xkc :wiqne !xi`n

éàåoi`e ± dl `rpvnc meyn dig opirny`

ol `wtp oinhi lac Ð oinhi la meyn xaer

okid reci oi`y oeik ,ievn df oi`e ,`vni `ln

nw wxta rnyn oke .`edike :jixtc ,(a,e) `

`lc dnk lkc :rnyn .dlhail Ð dl zgkyn

epax dywd .d`xi laa xar `l Ð zgkyn

digl lik`dl ixy ikid :mdxa` oa oeyny

dn :(a,h) `nw wxta opz `d ?oinhdl dkxcy

dcleg lehz `ly ick ,`rpiva epgipi Ð xiiyny

xeq`y oky lke .eixg` dwica jixv `die ,eipta

dclegl dig oia wlgl yie !mdipta ozil

i`d ilek `rpvn `l `iddc ,mizaa milcbnd

.oiwcqae mixega zpnehd dcleg enk

éà÷å.elhia `l m` :yexit Ð d`xi laa dilr

iz` `nlic :xninl ivn dedc oicd `ede

.dipin lkinl
iax
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äðùîìéëàî ìåëàì øúåîù äòù ìëÐ

`iiwecl`d :wecizc ,jixhvi`

lek`l xzen epi`y drynxzen epi` Ð

.lik`dløåðú åá ÷éñé àìåíéøéëåÐ

!`id d`pd inp `d ,`hiyt :jixt `xnba

àøîâäéì éòáî ìéëàî ìëåàù äòù ìëÐ

ipyil ixza dl hwpc `zyd la`rnyn Ð

ixz`cikdc ,xninl `kil `de .i`w ixab

,dxezd on lek`l xzeny dry lk :xn`w

,opaxcn elit` lik`nmwezizeiaxc `ail`

dcedion lek`l xzenc ,yy `ki` `dc Ð

.lkd ixacl lik`dl xeq`e ,dxezdéëä àìà
äòù ìë øîà÷mc` meyl xzid yiy Ð

lek`lezndal lek`l xeq`d s` lik`n Ð

.'ekéà äîäáàøééùîäéì éæçdkxc oi`y Ð

dinpe dcleg oebk ,dig la` .ripvdllezgeÐ

.ripvdl okxcäéç àðú éàå`id `pin` ded Ð

i`c meyn ,`ticr`rpvn `xiiyn`le ,dl

."d`xi la"a dilr xaräéúòãà åàìåelhal Ð

exral eilr devn :ixaqwc ,gqtd `eaiy mcew

.miiw `diy `le ,mlerd on
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ïéàlld ziae i`ny zia exikfd `le li`ed :qxhpewd yxit Ð zrxkn ziyily zrxkd

lr s` d`xp wgvi epiaxle .dlwz meyn `le `ed `pixg` `nrh ok m` ,dcye zia

drxkd aiyg `l dlwz meyn i`ny ziac `nrhc abozrc mipey`xd elib `ly itl Ð

lirl :qxhpewd yxit oke .dcy cg`e zia cg` mdixaca exikfd `ly ,dcyl zia oia wlgl

ilewc `idde .`ed rixkn e`l l`ilnb oax iab

okend on `ly oiae okend on oia zeiplhnÐ

on oia :xne` ryedi iax .xfril` iax ixac ,`nh

`aiwr iax ,xedh okend on `ly oiae okend

okend on :xne`okend on `ly ,`nh Ð,xedh Ð

a,hl zay) "dxik" wxta dil aiyge(mye

drxkdryedi iaxe xfril` iax elib ixdy Ð

.okend on `ly oiae okend on oia wlgl jiiyc

(a,bn zekxa) "oikxan cvik" wxtc `idde

oax xn`we ,onyd lr mikxan i`ny zia xn`wc

ony ,rixk` ip` :l`ilnbepikfe egixl epikf Ð

qcd ,ezkiql.epikf `l ezkiql ,epikf egixl Ð

e`l .rixknd ixack dkld :opgei iax xn`we

mrh ozepe yxtn `l` ,`ed xenb rixknc meyn

`ed rixkn i`c ,rcze .eixacljxved dnl Ð

opgei iax xn` xak `d ?ezenk dkld weqtl

dyw zvwe .rixknd ixack dkld :"dxik" wxta

ziyily drxkd `ixi` i`n `kdc ,df yexitl

e`l cinlz zrxkdc dil wetiz ?drxkd oi`y

(a,hl zay) "dxik" wxta xn`ck ,`id drxkd

zrxkd :yxit l`ppg epiaxe !`aiwr iax`

ziyilycinlz zrxkd epiidc ,iyily xec Ð

."dxik" wxta xn`ck

øùò äòáøàì øåà êìò ïøãä

ìëxeq`e .d`pda xeq` epnf xar Ð dry

qtez oi`c ,oixzen einc Ð xkn m`e ,xeknl

oxkn :(a,ep) oiyecwc ipy wxta opzck ,einc z`

.zycewn ± odinca yciwe

àîéìitl s` Ð dcedi 'xk `lc oizipzn

ikd `l` ,dcedi 'xk `iz` `l `pwqnd

'xk `l` dcedi 'xk `lc oizipzn `nil :xn`w

.iz` `l inp xi`n 'xkc :wiqne !xi`n

éàåoi`e ± dl `rpvnc meyn dig opirny`

ol `wtp oinhi lac Ð oinhi la meyn xaer

okid reci oi`y oeik ,ievn df oi`e ,`vni `ln

nw wxta rnyn oke .`edike :jixtc ,(a,e) `

`lc dnk lkc :rnyn .dlhail Ð dl zgkyn

epax dywd .d`xi laa xar `l Ð zgkyn

digl lik`dl ixy ikid :mdxa` oa oeyny

dn :(a,h) `nw wxta opz `d ?oinhdl dkxcy

dcleg lehz `ly ick ,`rpiva epgipi Ð xiiyny

xeq`y oky lke .eixg` dwica jixv `die ,eipta

dclegl dig oia wlgl yie !mdipta ozil

i`d ilek `rpvn `l `iddc ,mizaa milcbnd

.oiwcqae mixega zpnehd dcleg enk

éà÷å.elhia `l m` :yexit Ð d`xi laa dilr

iz` `nlic :xninl ivn dedc oicd `ede

.dipin lkinl
iax
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קלח
ezny ina cenr `k sc ± iyily wxtmigqt

çúåë øîåà äãåäé éáøixexit ea oipzep Ð.ung meyn xeq`e ,mglíåé íéùìùÐ

.i`ny ziak dil `xiaqcipde .ea oiliahn `l` eze` oilke` oi`y ,xdn lk`p epi` dfe

mei miyly,xeria zaeg eilr lgy dryn Ð.gqtd zeklda oil`eyynåúàðäá øúåîå
jzrc `wlq `w Ðdry`:i`w lek`l xzenyàèéùô,xkene lik`n zxn` `dc Ð

.d`pd epiid'åë àëéøö àìxzen i`de ÐÐ

xg`l`mcew dti xe`a ekxgy oebke ,i`w onf

.ezi`xne enrh lhay ,epnføåñà åðîæ øáò
ïðáøã úåòùì äàðäáopiqxb `le .opiqxb ikd

,'irny`l jixhvi` gqta elit` `dc .`hiyt

lk d`pda ixyc ililbd iqei iax `ki` `dc

.onwl ,drayïðáøã úåòùìepnf i`d :xnelk Ð

ziyy dry elit`e ,rnyn ezlik` onf Ð

opaxcn `l` exeqi` oi`ys` xeq` ied Ð

.d`pdaúåòù ùùîyy zlgzn jgxk lr Ð

`ziixe`cn xeq`c ,yy xg`l i`c .rnynÐ

oiycwn oi`c `hiyt ?opirny`l `z` i`n

.d`pd ixeqi`aéèéçàúéðãøå÷.od zeyw Ð

e`a m` ,ikd elit`eyygleltpy oebk ,ung

min odilr.xeq` Ðàèéùôzxn` `dc Ð

.ez`pda xeq`ìëàé àì`pixwcn Ðlk`i `l

mey icil `iand xzid ea `di `l rnyn Ð

mzqe .dlik`ze`pda md dlik` icil,ze`

.lk`n xac minca gwelyêì èåøôéù ãò
åá áåúëähxty jxck ,d`pd xzid Ðjl

,"elk`z `l" `l` da aezk did `ly .dlapa

xekn e`" :aizkck ,d`pda dxizdl jxvede

,opiqxb `l dxikna ixkpl dpizpa xbl ."ixkpl

`ipzc dlapa jl hxty jxck :opiqxb ikd `l`

.'ekeøåëî åà äìëàå äððúú øâì øîåì ãåîìú
yexc inp ixkpl iab oke .xb` dil yexc Ð

."ixkpl xekn e` dlk`e dppzz"ïáúëë íéøáã
dpxkni `le ,ixkpl dppzi `l :dzevn jk Ð

.xblåàxn`w xi`n iaxk i`e .welig oeyl Ð

ediiexze xb` ediiexzc ,`xwixkp``l Ð

."e`" aezkpéøëðã äøéëîì øâã äðéúð íéã÷äì
el dpzil xb yi m` Ðzncew ezpizp Ð

dzxiknlxb i`de .ixkpl,xn`w ayez xba Ð

lke`e ,dxf dcear cearl `ly eilr laiwy

.zelapåúåéçäì äååöî äúà øâaizkc Ð

`xwie)xb" :(dkayeze."jnr igeàéä àøáñÐ

dpizpy oircei ep` `xaqnzeigc ,zncew xbl

devn i`n ,ixkpl dxikn la` .devn xbd

,wlgl `xw jixhvi`e ?`ki`xeq`leozil

.xbl dlap xeknle ,ixkpl dpznaàîìùáÐ

xi`n iaxc `ail` eda` iaxl,slinl ivn Ð

oixeqi` lk `d ,dlap ixyinl `xw jixhvi`cn

i` ,`kd ik "lk`z `l" eda aizkc dxezay

hixt xcd `l`xzid edaod oixeq` Ð

.d`pdae dlik`aàìà`ail` eda` iaxl Ð

n ,dcedi iaxcdlapc hxt i`d `nlic ?dil `p

e`l Ðdiixynljixhvi` `lc ,`z` d`pda

xble dxikna ixkplc xnele xingdl `l`

diazk `l i`c .dpizpalk `pin` ded Ð

.da zexzen ze`pdäéì à÷ôðeda` iaxl Ð

,dcedi iaxc `ail`eazkcndtxha`l"

."eze` oekilyz alkl" da hrine ,"elk`z
åúåà

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

éáøwgvi epiaxc :mz epiax mya wgvi epiax xne` Ð gzek ipin lke gzek xne` dcedi

ipelt ly gzek `edy mirceie eilr eilra myc meyn gzeka xq`e ,lld ziak iz`

iax xqe` okle .iebl l`xyi exkn gqtay exaqi :inp i` .ieb ici lr gqta exkny exaqie

migqt) "mixaer el`" yixa yxtnc ,mz epiaxl s` xity iz`e .iebl gzek xeknl dcedi

.gqta gzek zedydl xzenc (`,an

åëøçepnf xg`l s` d`pda xzen epnf mcew

oiprac ,alkl lek`ln lqtpy oebke Ð

wxta dytiry ztc `inec ,ixy ied `l xg`

.(a,eh) `nwøáòÐ `hiyt d`pda xeq` epnf

ililbd iqei iax `dc ."`hiyt" qxb `l i"yx

:yxtl oi`e .dray lk d`pda ung ixye ,bilt

`yixc `weicn d`pda xeq`c "`hiyt"jxcc Ð

`lc :cere .eixac z` letkl zenewn dnka `pzd

`hiyt jixtc d`xpe .xity ipyn`pzc meyn Ð

xeq` `nl` ,ung oitxeyc (a,`i) `nw wxta

,etxeyl jixv oi` ililbd iqei iaxlc .d`pda

.iebl epxkni e` ealk iptl epvixi `l`

éãäámeyn Ð dipin ipdzil dil sixywc

ext` dtixya ung xn`c ,dcedi iaxlc

lk :(`,cl) dxenzc `xza wxta `ipzc ,xzen

icda ,jzrc `wlq `we .xzen oxt` oitxypd

dil sixywcoi`c ,opaxl la` .dipin ipdzil Ð

wxta opixn`c ,mixawpd on iede ,dtixya ezevn

xeq` oxt` dxenzc `xzaedcicl `hiyte Ð

.epnn zepdil xeq` dil sixywc icdac

ìë`di :xn`z m`e Ð lk`i `l xn`py mewn

lk ik" :aizk `dc ,zxka gqta ungn dpdp

inp ikd oi` :`niz ike !"dzxkpe ung lke`m` Ð

iaxl diwfg oia `ki` i`n :irac ,(a,bk) onwl ok

eda`epiax xne`e !`d ediipia `ki`c `nil Ð

lk`z `le lk`i `lc :wgvi`l"n opitli Ð

`l"n opitli `l "lke` lk ik" la` ,"elk`z

."elk`z

áåúëéìÐ xekne dlk`e dppzz `pngx

ded `l ikd azk ied i`c rnyn

`aa) "jyp edfi`"a oke .xi`n iaxk `l` opiyxc

opixn`c `de .ziaxze jyp iab (`,`q `rivn

iqei iaxk jzrc `wlq i` ,opaxe :(a,al) oiyecwa

ililbdmewz daiy iptn" :`pngx aezkil Ð

"owf ipt zxcde mewz zxcdemeyn epiid Ð

jiiy `l ipt oeyle ,iptn` jiiy `l zxcde oeylc

xex` z`y" drxkd odl oi`c i`xw jpde .mewz`

(`,ap `nei) "mwe micweyn xgnmpipr oi` Ð

la` ,zgzl` e` lirlc` i`w ivn mzdc ,o`kl

ieb` e` dicegl xb` iniiw ivn `l ediiexz `kd

i`pz ibilt (`,ck 'c) migafc ipy wxtae .dicegl

"ozpe erav`a z`hgd mcn odkd gwle" iab

dpizp` `le dgiwl` erav` iwenc `ki`Ð

,eiptlc dgiwl` i`w `xwc dihytc meyn

,dgiwl` `le eixg`lc dpizp` dl iwenc `ki`e

mcn zgwle" `pixg` `zkeca zgkync meyn

i`wc "jrav`a gafnd ,zepxw lr zzpe xtd

meyn ,ediiexz` dl iwenc `ki`e .dpizp` rav`

dpizp`e ,`xwc `hytk dgiwl` dil rnync

.`pixg` `xwa gkenck inp

àîìùáinp xi`n iaxl :dniz Ð xi`n iaxl

inecw`l jixhvi` `dc ,dywi

ded `l i` ,i`cec :wgvi epiax uxize !xbc dpizp

xwir lk `xw azk"e`" azk ded `l i` ,"xekne dlk`e dppzz" :dpizp azkc `zyd la` .inecw`l `xaqn opirci ded Ðazkil jixve .micwdl jixv oi`y yxcinl `z`c `pin` ded Ð

azk ded `l i`c ,iebe xb inpxb `l`dicegl ieb aezk ded i`e ,iebc dpizp ihernl `z`c `pin` ded Ð.xbc dxikn ihernl `z`c `pin` ded Ð
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mei miyly,xeria zaeg eilr lgy dryn Ð.gqtd zeklda oil`eyynåúàðäá øúåîå
jzrc `wlq `w Ðdry`:i`w lek`l xzenyàèéùô,xkene lik`n zxn` `dc Ð

.d`pd epiid'åë àëéøö àìxzen i`de ÐÐ

xg`l`mcew dti xe`a ekxgy oebke ,i`w onf

.ezi`xne enrh lhay ,epnføåñà åðîæ øáò
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,'irny`l jixhvi` gqta elit` `dc .`hiyt
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ziyy dry elit`e ,rnyn ezlik` onf Ð

opaxcn `l` exeqi` oi`ys` xeq` ied Ð

.d`pdaúåòù ùùîyy zlgzn jgxk lr Ð

`ziixe`cn xeq`c ,yy xg`l i`c .rnynÐ

oiycwn oi`c `hiyt ?opirny`l `z` i`n

.d`pd ixeqi`aéèéçàúéðãøå÷.od zeyw Ð

e`a m` ,ikd elit`eyygleltpy oebk ,ung

min odilr.xeq` Ðàèéùôzxn` `dc Ð

.ez`pda xeq`ìëàé àì`pixwcn Ðlk`i `l

mey icil `iand xzid ea `di `l rnyn Ð

mzqe .dlik`ze`pda md dlik` icil,ze`

.lk`n xac minca gwelyêì èåøôéù ãò
åá áåúëähxty jxck ,d`pd xzid Ðjl

,"elk`z `l" `l` da aezk did `ly .dlapa

xekn e`" :aizkck ,d`pda dxizdl jxvede

,opiqxb `l dxikna ixkpl dpizpa xbl ."ixkpl

`ipzc dlapa jl hxty jxck :opiqxb ikd `l`

.'ekeøåëî åà äìëàå äððúú øâì øîåì ãåîìú
yexc inp ixkpl iab oke .xb` dil yexc Ð

."ixkpl xekn e` dlk`e dppzz"ïáúëë íéøáã
dpxkni `le ,ixkpl dppzi `l :dzevn jk Ð

.xblåàxn`w xi`n iaxk i`e .welig oeyl Ð

ediiexze xb` ediiexzc ,`xwixkp``l Ð

."e`" aezkpéøëðã äøéëîì øâã äðéúð íéã÷äì
el dpzil xb yi m` Ðzncew ezpizp Ð

dzxiknlxb i`de .ixkpl,xn`w ayez xba Ð

lke`e ,dxf dcear cearl `ly eilr laiwy

.zelapåúåéçäì äååöî äúà øâaizkc Ð

`xwie)xb" :(dkayeze."jnr igeàéä àøáñÐ

dpizpy oircei ep` `xaqnzeigc ,zncew xbl

devn i`n ,ixkpl dxikn la` .devn xbd

,wlgl `xw jixhvi`e ?`ki`xeq`leozil

.xbl dlap xeknle ,ixkpl dpznaàîìùáÐ

xi`n iaxc `ail` eda` iaxl,slinl ivn Ð

oixeqi` lk `d ,dlap ixyinl `xw jixhvi`cn

i` ,`kd ik "lk`z `l" eda aizkc dxezay

hixt xcd `l`xzid edaod oixeq` Ð

.d`pdae dlik`aàìà`ail` eda` iaxl Ð

n ,dcedi iaxcdlapc hxt i`d `nlic ?dil `p

e`l Ðdiixynljixhvi` `lc ,`z` d`pda

xble dxikna ixkplc xnele xingdl `l`

diazk `l i`c .dpizpalk `pin` ded Ð

.da zexzen ze`pdäéì à÷ôðeda` iaxl Ð

,dcedi iaxc `ail`eazkcndtxha`l"

."eze` oekilyz alkl" da hrine ,"elk`z
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éáøwgvi epiaxc :mz epiax mya wgvi epiax xne` Ð gzek ipin lke gzek xne` dcedi

ipelt ly gzek `edy mirceie eilr eilra myc meyn gzeka xq`e ,lld ziak iz`

iax xqe` okle .iebl l`xyi exkn gqtay exaqi :inp i` .ieb ici lr gqta exkny exaqie

migqt) "mixaer el`" yixa yxtnc ,mz epiaxl s` xity iz`e .iebl gzek xeknl dcedi

.gqta gzek zedydl xzenc (`,an

åëøçepnf xg`l s` d`pda xzen epnf mcew

oiprac ,alkl lek`ln lqtpy oebke Ð

wxta dytiry ztc `inec ,ixy ied `l xg`

.(a,eh) `nwøáòÐ `hiyt d`pda xeq` epnf

ililbd iqei iax `dc ."`hiyt" qxb `l i"yx

:yxtl oi`e .dray lk d`pda ung ixye ,bilt

`yixc `weicn d`pda xeq`c "`hiyt"jxcc Ð

`lc :cere .eixac z` letkl zenewn dnka `pzd

`hiyt jixtc d`xpe .xity ipyn`pzc meyn Ð

xeq` `nl` ,ung oitxeyc (a,`i) `nw wxta

,etxeyl jixv oi` ililbd iqei iaxlc .d`pda

.iebl epxkni e` ealk iptl epvixi `l`

éãäámeyn Ð dipin ipdzil dil sixywc

ext` dtixya ung xn`c ,dcedi iaxlc

lk :(`,cl) dxenzc `xza wxta `ipzc ,xzen

icda ,jzrc `wlq `we .xzen oxt` oitxypd

dil sixywcoi`c ,opaxl la` .dipin ipdzil Ð

wxta opixn`c ,mixawpd on iede ,dtixya ezevn

xeq` oxt` dxenzc `xzaedcicl `hiyte Ð

.epnn zepdil xeq` dil sixywc icdac

ìë`di :xn`z m`e Ð lk`i `l xn`py mewn

lk ik" :aizk `dc ,zxka gqta ungn dpdp

inp ikd oi` :`niz ike !"dzxkpe ung lke`m` Ð

iaxl diwfg oia `ki` i`n :irac ,(a,bk) onwl ok

eda`epiax xne`e !`d ediipia `ki`c `nil Ð

lk`z `le lk`i `lc :wgvi`l"n opitli Ð

`l"n opitli `l "lke` lk ik" la` ,"elk`z

."elk`z

áåúëéìÐ xekne dlk`e dppzz `pngx

ded `l ikd azk ied i`c rnyn

`aa) "jyp edfi`"a oke .xi`n iaxk `l` opiyxc

opixn`c `de .ziaxze jyp iab (`,`q `rivn

iqei iaxk jzrc `wlq i` ,opaxe :(a,al) oiyecwa

ililbdmewz daiy iptn" :`pngx aezkil Ð

"owf ipt zxcde mewz zxcdemeyn epiid Ð

jiiy `l ipt oeyle ,iptn` jiiy `l zxcde oeylc

xex` z`y" drxkd odl oi`c i`xw jpde .mewz`

(`,ap `nei) "mwe micweyn xgnmpipr oi` Ð

la` ,zgzl` e` lirlc` i`w ivn mzdc ,o`kl

ieb` e` dicegl xb` iniiw ivn `l ediiexz `kd

i`pz ibilt (`,ck 'c) migafc ipy wxtae .dicegl

"ozpe erav`a z`hgd mcn odkd gwle" iab

dpizp` `le dgiwl` erav` iwenc `ki`Ð

,eiptlc dgiwl` i`w `xwc dihytc meyn

,dgiwl` `le eixg`lc dpizp` dl iwenc `ki`e

mcn zgwle" `pixg` `zkeca zgkync meyn

i`wc "jrav`a gafnd ,zepxw lr zzpe xtd

meyn ,ediiexz` dl iwenc `ki`e .dpizp` rav`

dpizp`e ,`xwc `hytk dgiwl` dil rnync

.`pixg` `xwa gkenck inp

àîìùáinp xi`n iaxl :dniz Ð xi`n iaxl

inecw`l jixhvi` `dc ,dywi

ded `l i` ,i`cec :wgvi epiax uxize !xbc dpizp

xwir lk `xw azk"e`" azk ded `l i` ,"xekne dlk`e dppzz" :dpizp azkc `zyd la` .inecw`l `xaqn opirci ded Ðazkil jixve .micwdl jixv oi`y yxcinl `z`c `pin` ded Ð

azk ded `l i`c ,iebe xb inpxb `l`dicegl ieb aezk ded i`e ,iebc dpizp ihernl `z`c `pin` ded Ð.xbc dxikn ihernl `z`c `pin` ded Ð
eze`
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éøèöéàcî .äðéúðaäàðäa äìéáð àøLéîì àø÷ C¯ ¦§¦¨¦§¦§§¦§¨§¦§¨§¥¨©£¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc migqt(iying meil)

çzek ,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaøixexit ea mipzepy dpiab lk`n ± ©¦§¨¤§¥¨¥¨
,ung meyn xeq`e mglåokøBkîì øeñà ,çzek éðéî ìëixkpl §¨¦¥¨¨¦§

ìL,çñtì íãB÷ íBé íéLoi`y oeik ,xdn lk`p epi`y meyn §Ÿ¦¤©¤©
on jkitle ,lk`nd z` ea miliahn `l` envr ipta eze` milke`
aiigy ,i`ny ziak dcedi iax xaqe .gqtd cr dlki `l mzqd
okle ,xeqi`d onfa mlera didi `le ,ely ungd xreaiy mc`d
onfa mlera didi i`cey oeik ,gzekd xeknl dcedi iax xq`

.xeqi`d
xeknl xzeny epcnll 'ixkpl exkene' milina oiekzp `pzde
mixqe`d i`ny zia ixacn `ivedle ,ynn xeqi`d onf cr ixkpl
`xiza oa dcedi iax ixacn oke ,gqtl aexw ixkpl ung xeknl

.gzeka ok xqe`d
:dpyna epipyøzeîemc`däàðäad`xp eheyta .ungdn ¨©£¨¨

dywn ok lre ,dlik`a xzen oiicr `edy dryl `pzd zpeeky
:`xnbdàèéLt`pzd dpy xak ixdy ,d`pda xzen `edy §¦¨

exkenle dndal ung lik`dl xzen dry dze`ay ,mcewn
.d`pda xzeny dpye xfg dnle .d`pd epiidc ,ixkpl

:`xnbd zvxznàëéøö àìote`a `l`BëøçLung xiardyk - Ÿ§¦¨¤£¨
f dyre ,ed`xne enrh lhay cr jxgpe ,y`a dfz`Bpîæ íãB÷¤§©

,ung zlik` xeqi` lyïì òîLî à÷ådfa `pzdøîàc ,àáøãk §¨©§©¨¦§¨¨§¨©
,àáøm`BëøçunglBpîæ íãB÷,xeqi`d lyøzeîung eze` ¨¨£¨¤§©¨

Bpîæ øçàì eléôà äàðäaon lhay meyn ,xeqi`d zrya elit` - ©£¨¨£¦§©©§©
xzene' milina ycgl dpynd d`a dfe .ed`xne enrh ungd
xzen xeqi`d onfa elit` `l` ,xzidd onfa wx `ly ,'ez`pda

.epnf mcew ekxg m` ,d`pda
:dpyna epipyBpîæ øáò`ed ixd ,ungd xzid ly.Búàðäa øeñà ¨©§©¨©£¨¨

:`xnbd dywnàèéLt,d`pda xeq` zery yy xg`l ungy §¦¨
:`xnbd zvxzn .erinydl dpynd dkxved dnleàëéøö àìŸ§¦¨

`l` ,df oic eprinydlìïðaøc úBòLungd xeqi` day dryl - §¨§©¨¨
dryay epcnlle ,gqt axr ly ziyy drya xnelk ,opaxcn wx

.d`pda mb minkg edexq` ef
:d`pda ungd xeq` ziyy dry zligzny dgiken `xnbd
Lc÷îä ,ïðçBé éaø øîà ,óñBé øa àéiç áø øîà ,ìãéb áø øîàc§¨©©¦©¨©©¦¨©¥¨©©¦¨¨©§©¥

gqt axra unga dy`äìòîìe úBòL LMîdry zligzn - ¦¥¨§©§¨
,opaxcn xeq` ungdy ziyyeléôàdyciw m`àúiðcøe÷ éhéça £¦§¦¥§§¦¨¨

`ed wtqe min odilr e`ay [hxx` ixda zegnevd zeyw mihg-]
,evingd `nyïéLec÷ì ïéLLBç ïéàzycewn dpi`y ,xnelk ,el` ¥§¦§¦¦

ungd opaxc drya s`y ixd .d`pda zexeq` ody meyn ,llk
.d`pda xeq`

:dpyna epipyíéøéëå øepz Ba ÷éqé àìå.exeqi` onf ribdyn §Ÿ©¦©§¦©¦
:`xnbd dywn,àèéLtxeq` ungdy dpyna epipy xak `ld ik §¦¨

dpdp `ed jka ixdy ,ea wiqi `l mby i`ce ok m`e ,d`pda
:`xnbd zvxzn .df oic zepyl `pzd jxved recne ,ungdnàìŸ

àëéøö`l` ,df oic zepylàc äãeäé éaøìøîepzpynaïéà §¦¨§©¦§¨§¨©¥
zevn miniiwnàlà õîç øeòéaici lr,äôéøNjkitleà÷ìñ ¦¨¥¤¨§¥¨¨§¨

äãeäé éaø øîàå ìéàBä ,àðéîà Czòcy,äôéøNa Búåöîok m` ©§¨¨¦¨¦§¨©©¦§¨¦§¨¦§¥¨
éøN à÷c éãäadépéî éðäúéì déì óeztixy zevn meiw ick jez ± ©£¥§¨¨¦¥¦§£¥¦¥

.ezwqda d`pda xzen ungd didiïì òîLî à÷,ok xacd oi`y ¨©§©¨
.ea wiqdl xeq` dcedi iax itl s` `l`

dpc `xnbd .d`pda xeq` ungd ,xeqi`d zryay ,dpyna epipy
:gqta ungn d`pd xeqi`l xewnd dnõîçì ïépî ,äi÷æç øîà̈©¦§¦¨¦©¦§¨¥

L çñta`edøîàpL ,äàðäa øeñà(b bi zeny),'õîç ìëàé àì'jkn ©¤©¤¨©£¨¨¤¤¡©Ÿ¥¨¥¨¥
y rnyn ,'lk`i `l' oeyla dlik`d xeqi` z` aezkd hwpyàì ¥¨¥Ÿ

Ba àäémeyøzéäicil d`iand d`pd,äìéëàd`pd ,mzqd one §¥¤¥£¦¨
.lk`n ixac einca dpewe exken `edy ,dlik` icil `iaz ungdn
zwiicn ,eda` iax lr el` eixaca wlgp diwfgy zx`an `xnbd

:diwfg ixacn `xnbdàîòèmeyn wx `ed ,d`pda xeq` ungy ©£¨
àðîçø áúëcoeyla ung xeqi` z`'õîç ìëàé àì'yxc jkne §¨©©£¨¨Ÿ¥¨¥¨¥

,jkn rnyn .dlik`l d`iand d`pdl dpeekdy diwfgàì àä̈Ÿ

áúkoeyla weqtd'ìëàé àì'xeqi` ly zxg` oeyla `l` ¨©Ÿ¥¨¥
,dlik`àðéîà äåäwxòîLî äìéëà øeqéàla` ,aezkd ixacn £¨¨¦¨¦£¦¨©§©

òîLî àì äàðä øeqéà.jkn,eäáà éaø øîàc ,eäáà éaøc àâéìôe ¦£¨¨Ÿ©§©§¦¨§©¦£¨§¨©©¦£¨
íB÷î ìkdxezaøîàpLoeyla dlik` xeqi` ea,'ìëàé àì'e`àì' ¨¨¤¤¡©Ÿ¥¨¥Ÿ

,'ìëàúe`äàðä øeqéà ãçàå äìéëà øeqéà ãçà ,'eìëàú àì' Ÿ©ŸŸ§¤¨¦£¦¨§¤¨¦£¨¨
òîLî[a],d`pda oiae dlik`a oia xeq`l `ay ,ezernyn -ãò §©§©©

áeúkä Eì èøôiL,zxzen d`pddy yxetnaEì èøtL Cøãk ¤§¨¥§©¨§¤¤¤¥©§
äìéáðax`eaiy itk ,d`pda zxzene dlik`a `l` dxeq` dpi`y ¦§¥¨

z`f lkae ,'elk`z `l' `l` dliapa xn`p `ly s`e .jenqa
x`yay gken ,dz`pd z` yexita xizdl dxezd dkxved
s` ,zxzen d`pddy yxetn `le ,dlik` xeqi` xn`py zenewn
xeq` ungdy yexcl jxvedy diwfg ixacae .dxeq` d`pdd

hwpy jkn d`pdax`yay xaqy gken ,'lk`i `l' oeyl aezkd¥¨¥
iax ixack `lye ,d`pd xeqi` llkp `l ,dlik` xeqi` zepeyl

.eda`
:dliapa d`pd xzid oipra dzpypy `ziixa d`ian `xnbd

,àéðúcdxeza xn`p(`k ci mixac)øLà øbì ,äìáð ìë eìëàú àì' §©§¨ŸŸ§¨§¥¨©¥£¤
éøòLa.'åâå 'éøëðì øBëî Bà ,dìëàå äpðzz Eweqtd oeylnéì ïéà ¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨¨§¨§¦¥¦
cenllàlàdliapd z` zzl l`xyil xzedyäðéúða øâì ¤¨§¥¦§¦¨

,[dpzna±]äøéëîa éøëðìe,l`xyil xzed `l ,iebl zzl eli`e - §¨§¦¦§¦¨
z` zzl epiidc ,jtidl la` .melyz zxenz el xeknl `l`

dliapdäøéëîa øâì,melyz zxenzïépî,xzenyøîBì ãeîìz §¥¦§¦¨¦©¦©§©
éøòLa øLà øbì','øBëî Bà äpðzz Ez` ep` miyxec ,xnelk ©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨¨

xbd lr mb `l` ,jk xg` xkfpd ixkp lr wx `l 'xekn e`' milnd
dliapn d`pd oiprle .xeknl `ed i`yx mdipyle ,mcew xn`pd
dxkenl i`yxy `l` weqta eprny `l ,ixkpl dpxqniy ici lr

zzl la` ,eläðéúða éøëðì,[dpzna-]ïépî,xzenyøîBì ãeîìz §¨§¦¦§¦¨¦©¦©§©
,'éøëðì øBëî Bà dìëàå äpðzz'lr mb 'dppzz' dlind z` yexcpe ¦§¤¨©£¨¨¨§¨§¦

.eixg`l xkfpd ixkpdéøëð ãçàå øb ãçà ,øîBà úàöîðl xzenzz ¦§¥¨¥¤¨¥§¤¨¨§¦
dliapd z` mdléaø .øéàî éaø éøác .äðéúða ïéa äøéëîa ïéa¥¦§¦¨¥¦§¦¨¦§¥©¦¥¦©¦

,øîBà äãeäé`l` ,jk weqtd z` yexcl oi`ïáúëk íéøác- §¨¥§¨¦¦§¨¨
dliapd z` zzl xzeny ,`xwn ly eheytkøâìwx,äðéúða §¥¦§¦¨

éøëðìewx,äøéëîadxkenle ixkpl dpzna dzzl xeq` la` §¨§¦¦§¦¨
.xbl minca

zxxan .xi`n iax lr dcedi iax wlgp recn zx`an `xnbd
:`xnbdäãeäé éaøc àîòè éàîdaiyn .xi`n iax lr wlgp recne ©©£¨§©¦§¨
:`xnbdCzòc à÷ìñ éàoicdy,øéàî éaø øîàãke`' milnay ¦¨§¨©§¨¦§¨©©¦¥¦

dpeekd 'dlk`e dppzz' milinae ,xb lr mb dxezd zpeek 'xekn
ok m` ,ixkp lr mbéøòLa øLà øbì' àðîçø áBzëéìäpðzz E ¦§©£¨¨©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨

øBëîe dìëàådlinde ,'e`' dlind `ll 'ixkpl'Bà'drnyny ©£¨¨¨
welig oeyl,éì änì`l`dpéî òîLzpeeky dcedi iax ixack ¨¨¦§©¦¨

aezkd,ïáúëk íéøáãìxb oia wlgl 'e`' dlindn epcnly oeik ¦§¨¦¦§¨¨
ixkple dpzna xbl `weec `l` dliap zzl xzed `l ,ixkpl

.dxikna
:`xnbd zxxanøåøéàî éadaiyn .dcedi iax zxaq lr aiyi dn §©¦¥¦

dlindy ,xaq xi`n iax :`xnbd'Bà'epcnll ,dazkpíéc÷äì§©§¦
éøëðc äøéëîì øâc äðéúðz` el zzl devn ,xb epiptl yi m`y - §¦¨§¥¦§¦¨§¨§¦

xzen ,xb epiptl oi`yk la` .ixkpl dxkenl `le dpzna dliapd
:`xnbd zl`ey .dpzna elit`e ixkpl dpziläãeäé éaøåaiyi dn §©¦§¨

:`xnbd daiyn .jk lràäxbl dpizp micwdl yiy df oic ± ¨
,dcedi iax zrcl ,ixkpl dxiknléøö àìàø÷ C,eprinydlïåék Ÿ¨¦§¨¥¨

øâcayezäeeöî äzàdxezd onBúBéçäì,eqpxtle ewifgdl - §¥©¨§¤§©£
xn`py(dl dk `xwie).'KOr ige aWFze xB'åmzq eli`éøëð`ly ¥§¨¨©¦¨§¨§¦

dxf dcear cearl `ly envr lr laiwéà[oi`-]äeeöî äzà ¦©¨§¤
,BúBéçäìjkitléøö àìàø÷ Cik ,xbd z` micwdl epcnllàøáñ §©£Ÿ¨¦§¨§¨¨

,àeämey oi` ixkpl dxikna eli`e ,devn yi xbl dpizpa ixdy
xeq`l ick ,oazkk mixacl 'e`' azkpy gxkda jkitl .devn

.ixkpl dpizpe xbl dxikn
:`xnbd dywn ,eda` iax ixaca oecl zxfeg `xnbdàîìLa- ¦§¨¨
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc migqt(iyiy meil)

`weecy ,hrnl aezkd `ay 'FzF`' dlind xeziin minkg ewiice
,'BúBà'dtixhd xya z`éìLî äzà,áìkì Cdz` i`yx ,xnelk ©¨©§¦©¤¤

,epnn zepdléìLî äzà éàåäøBzaL ïéøeqéà ìk áìkì Cxn`py §¦©¨©§¦©¤¤¨¦¦¤©¨
iax itle .mdn zepdl dz` xeq` xnelk .dlik` xeqi` mda
,dlik` xeqi` xn`py dxeza mewn lkay xewnd o`kn ,dcedi

.d`pda mb xeq` `ed ixd
zl`ey .'eze`' dlindn xi`n iax yxec dn zxxan `xnbd

:`xnbdeitløéàî éaølka d`pda xeq`l dliapn micnely ©¦¥¦
iax itl :`xnbd daiyn .'eze`' dlina yexci dn ,dxez ixeqi`

`weec ,xg` oic df weqtn ep` miyxec xi`néìLî äzà 'BúBà'C ©¨©§¦
éìLî äzà éàå ,áìkìáìkì Cxyaäøæòa eèçLpL ïéleçmixeq`y ©¤¤§¦©¨©§¦©¤¤¦¤¦§£¨£¨¨

.exq`p d`pda s`y epcnl o`ke ,dlik`a dxezd on md
.dxfra ehgypy oileg iabl dcedi iax xaeq dn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyCãéàåyxece ,xi`n iax lr wlegd dcedi iaxe - §¦¨
oilegy df oic cnli oipn ,dxezay mixeqi` lkl 'eze`' z`
iax zrcl :`xnbd daiyn .d`pda mixeq` dxfra ehgypy
d`pd xeqi` ezhiyly oeik ,dxeza dfl xewn jixv oi` ,dcedi

xyan,àéä àúééøBàc åàì äøæòa eèçLpL ïéleçexfb opax `l` ¦¤¦§£¨£¨¨¨§©§¨¦
.d`pda mxqe`l

xn`py mewn lkay xn`y eda` iax ixaca oecl zxfeg `xnbd
:d`pd xeqi` mb dfa llkp ,dlik` xeqi` dxezaáéúî[dywd-] ¥¦

àçtð ÷çöé éaø,eda` iax ixac lréøäåxeqi`àðîçøc äLpä ãéb ©¦¦§¨©¨¨©£¥¦©¨¤§©£¨¨
øîà(bl al ziy`xa),'äLpä ãéb úà ìàøNé éðá eìëàé àì ïk ìò'oeike ¨©©¥ŸŸ§§¥¦§¨¥¤¦©¨¤

mb xq`dl jixv did eda` iaxl ixd 'elk`i `l' oeyl ea azkpy
,d`pdaådpyna eli`(:bv oileg)Cøé íãà çìBL ,ïðzdnda ly §§©¥©¨¨¨¥

,BëBúa äLpä ãéâå éøëðìlehil ,gleyd l`xyi eze` jixv epi`e §¨§¦§¦©¨¤§
cib zlik`a xzen ixkpd ixdy ,okl mcew jxid on cibd z`
`ny ,mcewn cibd z` lehil eaiigl mewn didy s`e .dypd
i`cey dpewd eze` xeaqie xg` l`xyil jxid z` ixkpd xekni
dlke`l `eaie ,jxi eze` ribd l`xyin ixdy ,jxid on cibd lhip

,jkl minkg eyyg `l ,dkezay cibd mrBîB÷nL éðtîcibd ly ¦§¥¤§
økéðdpyna yxetn ixd .`l e` myn lhip m` xikdl ozipe ,jxia ¦¨

.eda` iaxl dywe ,ixkpl dpizpa dypd cibn zepdl xzeny ef
:`xnbd zvxznäìéáð äøzeäLk ,eäáà éaø øáñ÷,d`pda ¨¨©©¦£¨§¤§¨§¥¨

da xn`py(`k ci mixac)xkn F` Dlk`e dPpYY LixrWA xW` xBl'©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨¨Ÿ
`l` ,d`pda xzed dliapd xya wx `l ,'ixkplàéä,dxya - §¨§¦¦

äøzeä dãéâå äaìçåcib mbe dliapd alg mb ,xnelk .d`pda §¤§¨§¦¨§¨¥¤
xzid llkp dliap xzida jkitle ,'dliap' miiexw dly dypd
dypd ciba d`pd xzid ep`vny oeike .dcibe dalgl mb d`pd
dhegy dnda ly cibl dliap ly cib oia wlgl oi` ,dliap ly

.d`pda mixzen mdipye
:`xnbd dywníòè ïúBða ïéãéâa Lé øîàc ïàîì àçéðämrh yi - ¨¦¨§©§¨©¥§¦¦§¥©©

xzed d`pda dliap dxzedyky xnel jiiy jkitl ,miciba xya
,dly dypd cib mbíòè ïúBða ïéãéâa ïéà øîàc ïàîì àlàoi` - ¤¨§©§¨©¥§¦¦§¥©©

,`nlra urke zenvrk mrh ixqg md `l` ,miciba xya mrh
,øîéîì àkéà éàîcib ixd ,eda` iax zrc z` x`ap ji` ,xnelk ©¦¨§¥©

dxezd dxq`y 'dliap' xya llka epi`e ,xya mrh ea oi` dypd
llka cibd oi` ,dliapa d`pd xzid oiprl mb `linne ,dlik`a
dypd ciby okzi ji` eda` iax lr dywi aey ok m`e .xzidd

.d`pda xzen didi 'elk`i `l' ea xn`py
:`xnbd zvxzn,íòè ïúBða ïéãéâa ïéà øîàc déì úòîL ïàîedf ©¨§©¥§¨©¥§¦¦§¥©©

äãeäé éaø ,äàîè äîäa ìL äLpä ãébî ìëBàä ,àéðúc ,ïBòîL éaø©¦¦§§©§¨¨¥¦¦©¨¤¤§¥¨§¥¨©¦§¨
íézL áéiçîxeqi` lr xary meyn zg` ,zewln iaeig ipy - §©¥§©¦

cib zlik` xeqi` lr xary iptn dipyde ,d`nh dnda zlik`
.dypdøèBt ïBòîL éaøådnda zlik` xeqi` lr ,zewlnn ixnbl §©¦¦§¥

ozepa miciba oi`y oerny iax xaqy iptn ,dwel epi` d`nh
lr mbe .dxez dxq`y d`nh dnda xya llka df oi`e ,mrh
`ly oerny iax xaqy oeik ,dwel epi` dypd cib zlik` xeqi`
oerny iaxy ixd .dxedh dnda ly dypd cib `l` dxezd dxq`
xzen ji` ok m` epiywdy dne .mrh ozepa miciba oi` xn`y `ed

pdl,eda` iax itl cibdn zeøñàc énð éëä ïBòîL éaødypd cib ©¦¦§¨¦©¦§¨©
elit` dxedh dnda ly,äàðäa øzeî äLpä ãéb ,àéðúc ,äàðäa©£¨¨§©§¨¦©¨¤¨©£¨¨

øñBà ïBòîL éaøå ,äãeäé éaø éøácxq`p oerny iaxl ok`e .d`pda ¦§¥©¦§¨§©¦¦§¥
lkay eda` iax ixacke ,'elk`i `l' ea xn`py iptn d`pda cibd
cibd xzedy xnel oi`e ,d`pd xeqi` mb llkp dlik` xeqi`
llka epi`e xya mrh ciba oi`y oeik ,d`pda dliap dxzedyk

.'dliap'
:`xnbd dywn .eda` iax lr ztqep `iyew d`ian `xnbdéøäå©£¥

øîà àðîçøc ,íc(ai fi `xwie),'íc ìëàú àì íkî Lôð ìk'ok m`e ¨§©£¨¨¨©¨¤¤¦¤ŸŸ©¨
,d`pda mb mcd xq`ii dxe`kl eda` iax itlådpyna eli` §

`neia(:gp)elàå elà ,ïðzmiktypd zeiniptd ze`hg mc ixiiy - §©¥¨¥
zepevigd ze`hg mc ixiiy mbe ,oevigd gafn ly iaxrn ceqi lr
ipy jxc dtvxl ceqid on oi`vei mdipy ,inexc ceqi lr miktypd

e ,miphw miawpïéáøòúîmincd ipyänàadzidy mind zn` - ¦§¨§¦¨©¨
,dxfra zxaeréåïéàöBmynïBøã÷ ìçðìuegn didy mewn - §§¦§©©¦§

,milyexilïéøkîðåmyìáæì ïéððbìixiiy z` mixken mixafbd - §¦§¨¦©©¨¦§¤¤
,ycwdl zernde ,mdizecy z` mda lafl zepib ilral mcd

Ba ïéìòBîeiptn ,mzxenz mlyl `la mincdn zepdl xeq` - £¦
zexnl d`pda xzen mcy myn gken ixd .ycwd ly mdy

.eda` iaxl dywe ,'lk`z `l' ea aezky
:`xnbd zvxzn,íc éðàL`l ,'lk`z `l' ea xn`py it lr s`y ¨¦¨

oeik ,d`pd xeqi` dfa llkpL÷zéàcmc ywedy -áéúëc ,íéîì §¦§©§©¦¦§¦
mc xeqi` lr weqta(ck ai mixac)epëtLz õøàä ìò epìëàz àì'ŸŸ§¤©¨¨¤¦§§¤

,'íénk`ed dnecy epcnll ick minl mcd z` weqtd yiwd ©¨¦
,minlïéøzeî íén äî,d`pdaøzeî íc óà.d`pda ©©¦¨¦©¨¨

epl oipn :`xnbd dywn ,minl ywed mcy df uexiza dpc `xnbd
,min mzql mcd z` yiwdlàîéàåeyiwdl dpeekdyíénk §¥¨©©¦

çaænä éab ìò íéëqðúnäd`pda md mixeq`y. ©¦§©§¦©©¥©¦§¥©
:`xnbd zvxzn'íénk' ,eäáà éaø øîàon dpeekd ,weqta xn`pd ¨©©¦£¨©¨¦

mzqdlíéî áBømixzen mleray mind aex ixde ,mleray ©¦
.d`pda

:df uexiz lr `xnbd dywnáéúk íéî áBø éãéîweqta ike - ¦¦©¦§¦
.ok xnel epl oipne ,'min aex' azkp

:`xnbd zvxznéMà áø øîà àlàyiwdl yi recn xg` uexiz ¤¨¨©©©¦
,'mink epktyz' xn`p weqtay iptn ,mixzend minl mc z`

mc zencle yexcl yiy zcnln ef oeyleïéëtLpä íénk,ux`l ©©¦©¦§¨¦
,mixzend min epiidcàìåeyiwdlïéëqépä íénk.gafnd lr §Ÿ©©¦©¦¨¦

yiwdl dpeekdy oipn ,le`yl yi df uexiz lr mb :`xnbd dywn
,ux`l miktypd minlàîéàåywed mcy weqtd zpeekyíénk §¥¨©©¦

,äøæ äãBáò éðôì ïéëtLpä.d`pda md mixeq`y ©¦§¨¦¦§¥£¨¨¨
ik ,ok xnel oi` :`xnbd zvxzn,énð íúä,dxf dcearaCeqéð ¨¨©¦¦

éø÷éà,'dkity' `le 'jeqip' z`xwp diptl mind zkity -áéúëc ¦§¥¦§¦
,jeqip oeyl dxf dcear oipra(gl al mixac)'íëéñð ïéé ezLé'ok m`e ¦§¥§¦¨

'epktyz' oeyl yexcl yiy iy` ax ly evexiz z` miiwl yi
mixzend minl mc z` yiwdle ,ux`l miktypd minl dpeekdy

.d`pda
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ezny in` cenr ak sc ± iyily wxtmigqt
ïéøåñéà ìë 'åë êéìùî äúà åúåàjixhvi`cne .df oebk ,"lk`z `l" oda xn`py Ð

`xwdixynl`xw `pin` ded "eze`" e`l i`c .`nrh slinl ivn `l Ðdizevnl

`l" :mixvna xn`pe .dixa lk xky gtwn `ed jexa yecwd oi`y ,jixhvi`uxgialk

zeny) "epeyl,exky ozil dxez dcitwd jkitl ,(`icakpe,ixkpd on alkd [xky]

dlapdy.alkl dtxhe ixkpl xekniøéàî éáøå
,mixeqi` x`ya d`pd xeqi` dil `wtpc Ð

dtxhc xzid hxt `nlya .dliapa hxtcnÐ

,jixhvi` diteblhxtinli`c meyn .xzid da

dia hxtc e`l.d`pda xqzil `pin` ded Ð

d`pd xeqi`l :ipyne ?il dnl "eze`" `l`

xeqi` eda ol `wtpc ,dxfra ehgypy oileg

,dlik`azkcnmixac)jnn wgxi ik" :(ai

"zlk`e zgafe mewndepiidc ,mewn wegixa Ð

dz` i`e ,lke`e gaef dz` dpiky dpgnl ueg

.mewn aexwa lke`e gaefyxetn oi`c meyne

edl slinl jixhvi` ,dlik`a `icda e`l oda

xq`py eze` :rnyn ikde .`kdn d`pd xeqi`

dvignl ueg meynalkl jilyn dz` ÐÐ

ol `wtp "dtxh dcya xyae" `xw i`dn `dc

eci z` xaerd hiyed oebk ,dvign xeqi`

dnda" wxta dhigy zryadywnd"clil

oileg)meyn xq`pd xg` jl yi la` .(a,gq

dz` i`e ,dvignekilyndf dfi`e ,alkldf Ð

.dxfra ehgypy oilegäøæòá åèçùðù ïéìåçÐ

d`pda ixiq`cipy wxta ,`ziixe`c e`l Ð

(`,gp) oiyecwcebilti`.daêøé íãà çìåù
éøëðì,dcib lehil opikxvn `le Ðopixfb `le

dppziyk exiag l`xyi d`xi `nyjlie el

dpwie,dcib lhipy xeaqke ,ixkpd on dze`

,dzvi l`xyi ci zgzne li`eddplk`ie

.dcibaåîå÷îù éðôîøëéðm`e lehp `ed m` Ð

,d`pda xzen cibc `din dpin opirny .e`l

.eda` iaxl `iyweàéääáìçåäãéâåäøúåäÐ

ody ,d`pda oixzen cib lke alg lk jkitl

mby ,"dlk`e dppzz jixrya xy` xbl" llka

e`la d`pd xzid jl ixde ,dlap dnr oiiexw od

dliap `py `l ,cibc.dxiyk `py `leàçéðä
.ïéãéâá ùé øîàã ïàîìxya mrh`ed ixd Ð

.dliap llkaïéãéâá ïéà øîàã ïàîì àìàÐ

e`le ,eda zi` xya mrh e`l `nl` ,xyad mr elyazp m` xya mrh ozep xeqi`c

`ed ure .dliap llka ixzyi` `le ,`nlra ur odc ,zenvrk `l` ,exwin dliap

oileg) "dypd cib"a ediizbelte ?xninl `ki` i`n ,eilr daiig dxezde.(a,hvéáøå
øèåô ïåòîùxeht d`nh dndan .ixnbl Ðcibne ,xya mrh ozepa oiciba oi` :xaqwc Ð

xeht inpcib` `pngx dixdf` ikc Ðikdc .dxedh dnda epiidc ,xzen dxyac `kid Ð

lk`z `l cib :rnyn.dcib lr xidfd `l d`nh la` ,lek` xya `d Ð'iyxtn ikde

my) "dypd cib"a dledhc cib xeq`c inp ikd ,oerny iaxle :(`,`wd`pda elit` dx

"elk`z `l" :`nl` Ðdxzedyke ,rnyn d`pd xeqi` Ðd`pda dliap`l `id Ð

yi xaqwc meyn ,xzen dcedi iaxl la` .`id dliap llka e`lc ,oerny iaxl dxzed

dxzedyke ,xya llka cib :jkld ,mizy aiign dcedi iax :ipzwck ,mrh ozepa miciba

dliap.`id mb dxzed Ðåìàå åìàziniptd ze`hg mc ixiy Ðoiktypdiaxrn ceqi lr

inexc ceqi lr oiktypd zepevigd ze`hg mc ixiye ,oevigd gafn lyon oi`vei Ð

ceqiddtvxloiaxrzne ,miphw miawp ipy jxcdn`a.dxfra xaer didy oeliq Ð

.ïåøã÷ ìçðì ïéàöåéåmixac) "ozi` lgpl" enk(`k.wnr Ðíéððâì.lafl zepb ilra Ð

ïäá ïéìòåîå,mewn lkn .ycwd ly ody iptn ,minc `la odn zepdl xeq` :xnelk Ð

.d`pda xzen mcíéîëïéëñðúîäeycwy ,od ycw ixdy ,d`pda zexeq`y Ðilka

zeny) aizke ,zxy."ycwi mda rbepd lk" :(l
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åúåà,`xwc ditebn yxcinl ivn `l "eze`" e`lac :qxhpewd yxit Ð jilyn dz`

awri epiax axde .dixa lk xky gtwn `ed jexa yecwd oi`y jixhvi`c

dcya xya"c `xwnc meyn ,eci z` `ivedy xaer ixyinl jixhvi`c :yxtn y"pilxe`c

dede ,(a,gq oileg) "dywnd dnda" yixa mzvignl ueg e`viy miycw inp yixc "dtxh

miycwl ywzi`cn ,d`pda xaerd ci opixq`

leqt yceway lk :xn`ck .d`pda xeq`cÐ

.mixeqi` lkl eze` jixhvi` jkle ,sxyz y`a

ïéìåçyxit Ð `ziixe`c e`l dxfra ehgypy

hyt rnyn `le .d`pd xeqi` :qxhpewd

oke .`ziixe`c e`l xn`w ixnbl `l` ,ok dkldd

oileg ediipia `ki` :xn`c `d iab ,`zrny seqa

dxfra ehgypy.xg` oipra yxtl xyt` i` Ð

xn`e exiag rnye xifp ipixd xn`y in" wxtae

ick xn`c o`nl :jixt (mye a,hk xifp) "ip`e

zevna ekpgl:ipyne !dxfrl oileg iziinw `d Ð

i`e .`ziixe`c e`l dxfra ehgypy oileg xaqw

`ziixe`c eed dlik` xeqi` oiprlizk` Ð

mzd rnync ,lk`p oaxwd j`id dil iywiz

zxezac ,mdxa` oa oeyny epiaxl dywe .lk`py

`l" :dcedi iax yxc xzep iab ev wxta mipdk

lr `ad serd z`hg leki "`ed ycew ik lk`i

etxyi dxfra ehgypy oilege ielz my`e ,wtqd

ihernl jixhvi`cn ."`ed" :xnel cenlz Ð

dtixya mpi`yd`pda ixiq`c llkn Ð

.`ziixe`cnéáøåd`pda xq` xqin inp oerny

iebl jxi gleydc `iddc rnyn Ðiaxk `iz` Ð

iax `dc :xy` oa wgvi epiax dywd .dcedi

dxf dcear zkqnc `nw wxta dil zi` dcedi

:xnel yie !mpg zpzn mdl ozil xeq`c (mye `,k)

epiky did m` mzd xn` `dciptn ,xzen Ð

awri epiax axd dywd .el exkenk `edy

iaxe ?dcedi iaxk iz` ivn ikid :y"pilxe`c

(a,w oileg) "dypd cib" wxta dil zi` dcedi

xer iptl" meyn xarwe ,gp ipal xeq` dypd cibc

"ozz `l,icin dyw `lc wgvi epiax xne`e !'ebe

ozn mcewc ,`wec awri ipal `l` xq`w `lc

m`e .ipiqa zipyip `l `dc ,gp ipa exwi` dxez

dil `xiaqc ,oerny iaxn diwfgl iywiz :xn`z

cib xq`cn ,rnyn d`pd xeqi` elk`z `lc

mrh ozepa oiciba oi` xaqc oeik :xnel yie !dypdxeq` ikc ,`ed `xaq Ðinp d`pda Ð

.dcedi iaxk `l` oerny iaxk xaq `l diwfg :inp i` .dlik` dia `kiiy `lc ,xeq`

jixhvi`cn lirl ol `hiyt xi`n iaxlc ,xi`n iaxk diwfg `iz` `l inp dxe`klc

opaxn `edd aizi iab (a,bk) onwl oke ,d`pda mixeq` mixeqi` lkc dliap ixyinlÐ

i`pzk `nil :onwl xn`wc `de ,dliapn xnb xi`n iaxlc `xnbl dil `hiytiaxl epiid Ð

.`nlr ilekk iz` ivn `l diwfgc ,eda`

éøäådnda dxzedyk :ipyn `lcn ,dnda llka ied `l mcc rnyn Ð xn` `pngxc mc

mc :(mye `,fr zay) "oii `ivend"a xn`c ,mz epiaxl dywe .dxzed inp dnc Ð

`l` lld zia `nhn `lc dcedi (iaxk) iqei iax ,mzd xn`we .`nhn lld zia ,dliap

mc ziriax yiykuxize !xyak dil aiyg :`nl` .zifk lr cenrle yexwl lekie li`ed Ð

mcc dipin opiyxcc weqt mey yi `l` ,xyak dil aiygc meyn e`l mzdc :wgvi epiax

mc opiayg `l ieaix `la la` .mzd xn`ck ,ziriaxa opixryn `xaqne ,`nh zeliap

opirci `l diteb uxyne "`nhd mkl dfe"n uxyd mc witn inp (mye `,fi) dlirnae .xyak

.dil

ïéìòåîoi` :xn` (mye a,hp `nei) "el e`ived" seqac .`ziixe`cn `le ,opaxcn Ð oda

cle" wxta ,dlirnac :wgvi epiax xne`e .ea milrene ezevn dyrpy xac jl

oi` :mixne` minkge .oerny iaxe xi`n iax ixac ,minca milren :opax epz (`,`i) "z`hg

oilren oi`c mzd oerny iax ipzw dwixf mcewc .oexcw lgpl `viy xg` mzzbelte .oilren

"xn`c o`nc" opiqxb `le oilren oi` xn`c o`nc `nrh i`n :mixtqa my dide .eaoi` `nrh i`n :opiqxb ikd `l` .dxezd on ea oilren oerny iaxe xi`n iaxlc rnyn ded ok m`c Ð

.ea oilren oi` dlgza mc ipzwc ,i`w oizipzn`e .oilrenäîd `l mink jtyp oi`y miycw mcc ab lr s` Ð xzen mc s` mixzen minminl ywemca `xw rnync oeik ,mewn lkn Ð

d`pd `le dlik` epiid dicic lk`z `le ,d`pda ixyc oilegmiycwl cge oileg mcl cg ,ie`l ixz `ki`c ab lr s`e .miycw mcl oicd `ed Ð,`ed `nlra `zlin ielib mewn lkn Ð

.`wec dlik` xeqi` ied mcc ie`l edlekcàîéàåivn `l `kdn :xnelk `l` "lk`z `l"n opirci `linnc ,d`pda xeq` mc `diy slinl jixt `l Ð gafnd iab lr mikqipd mink

.d`pda ixyc slinl
xa`e
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éìLî äzà BúBà :øéàî éaøå .äøBzaL ïéøeqéàC ¦¦¤©¨§©¦¥¦©¨©§¦

éìLî äzà éàå ,áìkì.äøæòa eèçLpL ïéleç áìkì C ©¤¤§¦©¨©§¦©¤¤¦¤¦§£¨£¨¨
.àéä àúééøBàc åàì äøæòa eèçLpL ïéleç :Cãéàå§¦¨¦¤¦§£¨£¨¨¨§©§¨¦
àðîçøc ,äLpä ãéb éøäå :àçtð ÷çöé éaø áéúî̈¦©¦¦§¨©¨¨©£¥¦©¨¤§©£¨¨
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äLpä ãéâå ,éBbì Cøé íãà çìBL :ïðúe ,"äLpä©¨¤§©¥©¨¨¨¥©§¦©¨¤
:eäaà éaø øáñ÷ !økéð BîB÷nL éðtî ,BëBúa§¦§¥¤§¦¨¨¨©©¦©¨
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ïúBða ïéãéba ïéà" øîàc déì zòîL ïàî ?øîéîì§¥©©¨§©§¥§¨©¥©¦¦§¥

"íòè¯äLpä ãébî ìëBàä :àéðúc ,ïBòîL éaø ©©©¦¦§§©§¨¨¥¦¦©¨¤
,íézL áéiçî äãeäé éaø ,äàîè äîäa ìLéaøå ¤§¥¨§¥¨©¦§¨§©¥§©¦§©¦

,äàðäa øñàc éîð éëä ïBòîL éaø ,øèBt ïBòîL¦§¥©¦¦§¨¥©¦§¨©©£¨¨
äLpä ãéb :àéðúc,äãeäé éaø éøác ,äàðäa øzeî §©§¨¦©¨¤¨©£¨¨¦§¥©¦§¨

Lôð ìk" :øîà àðîçøc ,íc éøäå .øñBà ïBòîL éaøå§©¦¦§¥©£¥¨§©£¨¨¨©¨¤¤
änàa ïéáøòúî elàå elà :ïðúe ,"íc ìëàú àì íkî¦¤ŸŸ©¨§©¥¨¥¦§¨§¦¨©¨
!Ba ïéìòBîe ,ìáæì ïéðpbì ïéøkîðå ,ïBøã÷ ìçðì ïéàöBéå§§¦§©©¦§§¦§¨¦©©¨¦§¤¤£¦
ìò epìëàz àì" :áéúëc ,íéîì L÷úéàc íc éðàL ¯¨¥¨§¦§©§©¦¦§¦ŸŸ§¤©

ïéøzeî íén äî ,"íénk epëtLz õøàä¯íc óà ¨¨¤¦§§¤©¨¦©©¦¨¦©¨
øîà !çaænä éab ìò íéëqðúnä íénk àîéàå .øzeî¨§¥¨©©¦©¦§©§¦©©¥©¦§¥©¨©

"íénk" :eäaà éaø¯"íéî áBø" écéî .íéî áBø ©¦©¨©¨¦©¦¦¥©¦
íénk àìå !ïéëtLpä íénk :éLà áø øîà àlà !?áéúk§¦¤¨¨©©©¦©©¦©¦§¨¦§Ÿ©©¦
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc migqt(iyiy meil)

`weecy ,hrnl aezkd `ay 'FzF`' dlind xeziin minkg ewiice
,'BúBà'dtixhd xya z`éìLî äzà,áìkì Cdz` i`yx ,xnelk ©¨©§¦©¤¤

,epnn zepdléìLî äzà éàåäøBzaL ïéøeqéà ìk áìkì Cxn`py §¦©¨©§¦©¤¤¨¦¦¤©¨
iax itle .mdn zepdl dz` xeq` xnelk .dlik` xeqi` mda
,dlik` xeqi` xn`py dxeza mewn lkay xewnd o`kn ,dcedi

.d`pda mb xeq` `ed ixd
zl`ey .'eze`' dlindn xi`n iax yxec dn zxxan `xnbd

:`xnbdeitløéàî éaølka d`pda xeq`l dliapn micnely ©¦¥¦
iax itl :`xnbd daiyn .'eze`' dlina yexci dn ,dxez ixeqi`

`weec ,xg` oic df weqtn ep` miyxec xi`néìLî äzà 'BúBà'C ©¨©§¦
éìLî äzà éàå ,áìkìáìkì Cxyaäøæòa eèçLpL ïéleçmixeq`y ©¤¤§¦©¨©§¦©¤¤¦¤¦§£¨£¨¨

.exq`p d`pda s`y epcnl o`ke ,dlik`a dxezd on md
.dxfra ehgypy oileg iabl dcedi iax xaeq dn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyCãéàåyxece ,xi`n iax lr wlegd dcedi iaxe - §¦¨
oilegy df oic cnli oipn ,dxezay mixeqi` lkl 'eze`' z`
iax zrcl :`xnbd daiyn .d`pda mixeq` dxfra ehgypy
d`pd xeqi` ezhiyly oeik ,dxeza dfl xewn jixv oi` ,dcedi

xyan,àéä àúééøBàc åàì äøæòa eèçLpL ïéleçexfb opax `l` ¦¤¦§£¨£¨¨¨§©§¨¦
.d`pda mxqe`l

xn`py mewn lkay xn`y eda` iax ixaca oecl zxfeg `xnbd
:d`pd xeqi` mb dfa llkp ,dlik` xeqi` dxezaáéúî[dywd-] ¥¦

àçtð ÷çöé éaø,eda` iax ixac lréøäåxeqi`àðîçøc äLpä ãéb ©¦¦§¨©¨¨©£¥¦©¨¤§©£¨¨
øîà(bl al ziy`xa),'äLpä ãéb úà ìàøNé éðá eìëàé àì ïk ìò'oeike ¨©©¥ŸŸ§§¥¦§¨¥¤¦©¨¤

mb xq`dl jixv did eda` iaxl ixd 'elk`i `l' oeyl ea azkpy
,d`pdaådpyna eli`(:bv oileg)Cøé íãà çìBL ,ïðzdnda ly §§©¥©¨¨¨¥

,BëBúa äLpä ãéâå éøëðìlehil ,gleyd l`xyi eze` jixv epi`e §¨§¦§¦©¨¤§
cib zlik`a xzen ixkpd ixdy ,okl mcew jxid on cibd z`
`ny ,mcewn cibd z` lehil eaiigl mewn didy s`e .dypd
i`cey dpewd eze` xeaqie xg` l`xyil jxid z` ixkpd xekni
dlke`l `eaie ,jxi eze` ribd l`xyin ixdy ,jxid on cibd lhip

,jkl minkg eyyg `l ,dkezay cibd mrBîB÷nL éðtîcibd ly ¦§¥¤§
økéðdpyna yxetn ixd .`l e` myn lhip m` xikdl ozipe ,jxia ¦¨

.eda` iaxl dywe ,ixkpl dpizpa dypd cibn zepdl xzeny ef
:`xnbd zvxznäìéáð äøzeäLk ,eäáà éaø øáñ÷,d`pda ¨¨©©¦£¨§¤§¨§¥¨

da xn`py(`k ci mixac)xkn F` Dlk`e dPpYY LixrWA xW` xBl'©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨¨Ÿ
`l` ,d`pda xzed dliapd xya wx `l ,'ixkplàéä,dxya - §¨§¦¦

äøzeä dãéâå äaìçåcib mbe dliapd alg mb ,xnelk .d`pda §¤§¨§¦¨§¨¥¤
xzid llkp dliap xzida jkitle ,'dliap' miiexw dly dypd
dypd ciba d`pd xzid ep`vny oeike .dcibe dalgl mb d`pd
dhegy dnda ly cibl dliap ly cib oia wlgl oi` ,dliap ly

.d`pda mixzen mdipye
:`xnbd dywníòè ïúBða ïéãéâa Lé øîàc ïàîì àçéðämrh yi - ¨¦¨§©§¨©¥§¦¦§¥©©

xzed d`pda dliap dxzedyky xnel jiiy jkitl ,miciba xya
,dly dypd cib mbíòè ïúBða ïéãéâa ïéà øîàc ïàîì àlàoi` - ¤¨§©§¨©¥§¦¦§¥©©

,`nlra urke zenvrk mrh ixqg md `l` ,miciba xya mrh
,øîéîì àkéà éàîcib ixd ,eda` iax zrc z` x`ap ji` ,xnelk ©¦¨§¥©

dxezd dxq`y 'dliap' xya llka epi`e ,xya mrh ea oi` dypd
llka cibd oi` ,dliapa d`pd xzid oiprl mb `linne ,dlik`a
dypd ciby okzi ji` eda` iax lr dywi aey ok m`e .xzidd

.d`pda xzen didi 'elk`i `l' ea xn`py
:`xnbd zvxzn,íòè ïúBða ïéãéâa ïéà øîàc déì úòîL ïàîedf ©¨§©¥§¨©¥§¦¦§¥©©

äãeäé éaø ,äàîè äîäa ìL äLpä ãébî ìëBàä ,àéðúc ,ïBòîL éaø©¦¦§§©§¨¨¥¦¦©¨¤¤§¥¨§¥¨©¦§¨
íézL áéiçîxeqi` lr xary meyn zg` ,zewln iaeig ipy - §©¥§©¦

cib zlik` xeqi` lr xary iptn dipyde ,d`nh dnda zlik`
.dypdøèBt ïBòîL éaøådnda zlik` xeqi` lr ,zewlnn ixnbl §©¦¦§¥

ozepa miciba oi`y oerny iax xaqy iptn ,dwel epi` d`nh
lr mbe .dxez dxq`y d`nh dnda xya llka df oi`e ,mrh
`ly oerny iax xaqy oeik ,dwel epi` dypd cib zlik` xeqi`
oerny iaxy ixd .dxedh dnda ly dypd cib `l` dxezd dxq`
xzen ji` ok m` epiywdy dne .mrh ozepa miciba oi` xn`y `ed

pdl,eda` iax itl cibdn zeøñàc énð éëä ïBòîL éaødypd cib ©¦¦§¨¦©¦§¨©
elit` dxedh dnda ly,äàðäa øzeî äLpä ãéb ,àéðúc ,äàðäa©£¨¨§©§¨¦©¨¤¨©£¨¨

øñBà ïBòîL éaøå ,äãeäé éaø éøácxq`p oerny iaxl ok`e .d`pda ¦§¥©¦§¨§©¦¦§¥
lkay eda` iax ixacke ,'elk`i `l' ea xn`py iptn d`pda cibd
cibd xzedy xnel oi`e ,d`pd xeqi` mb llkp dlik` xeqi`
llka epi`e xya mrh ciba oi`y oeik ,d`pda dliap dxzedyk

.'dliap'
:`xnbd dywn .eda` iax lr ztqep `iyew d`ian `xnbdéøäå©£¥

øîà àðîçøc ,íc(ai fi `xwie),'íc ìëàú àì íkî Lôð ìk'ok m`e ¨§©£¨¨¨©¨¤¤¦¤ŸŸ©¨
,d`pda mb mcd xq`ii dxe`kl eda` iax itlådpyna eli` §

`neia(:gp)elàå elà ,ïðzmiktypd zeiniptd ze`hg mc ixiiy - §©¥¨¥
zepevigd ze`hg mc ixiiy mbe ,oevigd gafn ly iaxrn ceqi lr
ipy jxc dtvxl ceqid on oi`vei mdipy ,inexc ceqi lr miktypd

e ,miphw miawpïéáøòúîmincd ipyänàadzidy mind zn` - ¦§¨§¦¨©¨
,dxfra zxaeréåïéàöBmynïBøã÷ ìçðìuegn didy mewn - §§¦§©©¦§

,milyexilïéøkîðåmyìáæì ïéððbìixiiy z` mixken mixafbd - §¦§¨¦©©¨¦§¤¤
,ycwdl zernde ,mdizecy z` mda lafl zepib ilral mcd

Ba ïéìòBîeiptn ,mzxenz mlyl `la mincdn zepdl xeq` - £¦
zexnl d`pda xzen mcy myn gken ixd .ycwd ly mdy

.eda` iaxl dywe ,'lk`z `l' ea aezky
:`xnbd zvxzn,íc éðàL`l ,'lk`z `l' ea xn`py it lr s`y ¨¦¨

oeik ,d`pd xeqi` dfa llkpL÷zéàcmc ywedy -áéúëc ,íéîì §¦§©§©¦¦§¦
mc xeqi` lr weqta(ck ai mixac)epëtLz õøàä ìò epìëàz àì'ŸŸ§¤©¨¨¤¦§§¤

,'íénk`ed dnecy epcnll ick minl mcd z` weqtd yiwd ©¨¦
,minlïéøzeî íén äî,d`pdaøzeî íc óà.d`pda ©©¦¨¦©¨¨

epl oipn :`xnbd dywn ,minl ywed mcy df uexiza dpc `xnbd
,min mzql mcd z` yiwdlàîéàåeyiwdl dpeekdyíénk §¥¨©©¦

çaænä éab ìò íéëqðúnäd`pda md mixeq`y. ©¦§©§¦©©¥©¦§¥©
:`xnbd zvxzn'íénk' ,eäáà éaø øîàon dpeekd ,weqta xn`pd ¨©©¦£¨©¨¦

mzqdlíéî áBømixzen mleray mind aex ixde ,mleray ©¦
.d`pda

:df uexiz lr `xnbd dywnáéúk íéî áBø éãéîweqta ike - ¦¦©¦§¦
.ok xnel epl oipne ,'min aex' azkp

:`xnbd zvxznéMà áø øîà àlàyiwdl yi recn xg` uexiz ¤¨¨©©©¦
,'mink epktyz' xn`p weqtay iptn ,mixzend minl mc z`

mc zencle yexcl yiy zcnln ef oeyleïéëtLpä íénk,ux`l ©©¦©¦§¨¦
,mixzend min epiidcàìåeyiwdlïéëqépä íénk.gafnd lr §Ÿ©©¦©¦¨¦

yiwdl dpeekdy oipn ,le`yl yi df uexiz lr mb :`xnbd dywn
,ux`l miktypd minlàîéàåywed mcy weqtd zpeekyíénk §¥¨©©¦

,äøæ äãBáò éðôì ïéëtLpä.d`pda md mixeq`y ©¦§¨¦¦§¥£¨¨¨
ik ,ok xnel oi` :`xnbd zvxzn,énð íúä,dxf dcearaCeqéð ¨¨©¦¦

éø÷éà,'dkity' `le 'jeqip' z`xwp diptl mind zkity -áéúëc ¦§¥¦§¦
,jeqip oeyl dxf dcear oipra(gl al mixac)'íëéñð ïéé ezLé'ok m`e ¦§¥§¦¨

'epktyz' oeyl yexcl yiy iy` ax ly evexiz z` miiwl yi
mixzend minl mc z` yiwdle ,ux`l miktypd minl dpeekdy
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ezny in` cenr ak sc ± iyily wxtmigqt
ïéøåñéà ìë 'åë êéìùî äúà åúåàjixhvi`cne .df oebk ,"lk`z `l" oda xn`py Ð

`xwdixynl`xw `pin` ded "eze`" e`l i`c .`nrh slinl ivn `l Ðdizevnl

`l" :mixvna xn`pe .dixa lk xky gtwn `ed jexa yecwd oi`y ,jixhvi`uxgialk

zeny) "epeyl,exky ozil dxez dcitwd jkitl ,(`icakpe,ixkpd on alkd [xky]

dlapdy.alkl dtxhe ixkpl xekniøéàî éáøå
,mixeqi` x`ya d`pd xeqi` dil `wtpc Ð

dtxhc xzid hxt `nlya .dliapa hxtcnÐ

,jixhvi` diteblhxtinli`c meyn .xzid da

dia hxtc e`l.d`pda xqzil `pin` ded Ð

d`pd xeqi`l :ipyne ?il dnl "eze`" `l`

xeqi` eda ol `wtpc ,dxfra ehgypy oileg

,dlik`azkcnmixac)jnn wgxi ik" :(ai

"zlk`e zgafe mewndepiidc ,mewn wegixa Ð

dz` i`e ,lke`e gaef dz` dpiky dpgnl ueg

.mewn aexwa lke`e gaefyxetn oi`c meyne

edl slinl jixhvi` ,dlik`a `icda e`l oda

xq`py eze` :rnyn ikde .`kdn d`pd xeqi`

dvignl ueg meynalkl jilyn dz` ÐÐ

ol `wtp "dtxh dcya xyae" `xw i`dn `dc

eci z` xaerd hiyed oebk ,dvign xeqi`

dnda" wxta dhigy zryadywnd"clil

oileg)meyn xq`pd xg` jl yi la` .(a,gq

dz` i`e ,dvignekilyndf dfi`e ,alkldf Ð

.dxfra ehgypy oilegäøæòá åèçùðù ïéìåçÐ

d`pda ixiq`cipy wxta ,`ziixe`c e`l Ð

(`,gp) oiyecwcebilti`.daêøé íãà çìåù
éøëðì,dcib lehil opikxvn `le Ðopixfb `le

dppziyk exiag l`xyi d`xi `nyjlie el

dpwie,dcib lhipy xeaqke ,ixkpd on dze`

,dzvi l`xyi ci zgzne li`eddplk`ie

.dcibaåîå÷îù éðôîøëéðm`e lehp `ed m` Ð

,d`pda xzen cibc `din dpin opirny .e`l

.eda` iaxl `iyweàéääáìçåäãéâåäøúåäÐ

ody ,d`pda oixzen cib lke alg lk jkitl

mby ,"dlk`e dppzz jixrya xy` xbl" llka

e`la d`pd xzid jl ixde ,dlap dnr oiiexw od

dliap `py `l ,cibc.dxiyk `py `leàçéðä
.ïéãéâá ùé øîàã ïàîìxya mrh`ed ixd Ð

.dliap llkaïéãéâá ïéà øîàã ïàîì àìàÐ

e`le ,eda zi` xya mrh e`l `nl` ,xyad mr elyazp m` xya mrh ozep xeqi`c

`ed ure .dliap llka ixzyi` `le ,`nlra ur odc ,zenvrk `l` ,exwin dliap

oileg) "dypd cib"a ediizbelte ?xninl `ki` i`n ,eilr daiig dxezde.(a,hvéáøå
øèåô ïåòîùxeht d`nh dndan .ixnbl Ðcibne ,xya mrh ozepa oiciba oi` :xaqwc Ð

xeht inpcib` `pngx dixdf` ikc Ðikdc .dxedh dnda epiidc ,xzen dxyac `kid Ð

lk`z `l cib :rnyn.dcib lr xidfd `l d`nh la` ,lek` xya `d Ð'iyxtn ikde

my) "dypd cib"a dledhc cib xeq`c inp ikd ,oerny iaxle :(`,`wd`pda elit` dx

"elk`z `l" :`nl` Ðdxzedyke ,rnyn d`pd xeqi` Ðd`pda dliap`l `id Ð

yi xaqwc meyn ,xzen dcedi iaxl la` .`id dliap llka e`lc ,oerny iaxl dxzed

dxzedyke ,xya llka cib :jkld ,mizy aiign dcedi iax :ipzwck ,mrh ozepa miciba

dliap.`id mb dxzed Ðåìàå åìàziniptd ze`hg mc ixiy Ðoiktypdiaxrn ceqi lr

inexc ceqi lr oiktypd zepevigd ze`hg mc ixiye ,oevigd gafn lyon oi`vei Ð

ceqiddtvxloiaxrzne ,miphw miawp ipy jxcdn`a.dxfra xaer didy oeliq Ð

.ïåøã÷ ìçðì ïéàöåéåmixac) "ozi` lgpl" enk(`k.wnr Ðíéððâì.lafl zepb ilra Ð

ïäá ïéìòåîå,mewn lkn .ycwd ly ody iptn ,minc `la odn zepdl xeq` :xnelk Ð

.d`pda xzen mcíéîëïéëñðúîäeycwy ,od ycw ixdy ,d`pda zexeq`y Ðilka

zeny) aizke ,zxy."ycwi mda rbepd lk" :(l
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åúåà,`xwc ditebn yxcinl ivn `l "eze`" e`lac :qxhpewd yxit Ð jilyn dz`

awri epiax axde .dixa lk xky gtwn `ed jexa yecwd oi`y jixhvi`c

dcya xya"c `xwnc meyn ,eci z` `ivedy xaer ixyinl jixhvi`c :yxtn y"pilxe`c

dede ,(a,gq oileg) "dywnd dnda" yixa mzvignl ueg e`viy miycw inp yixc "dtxh

miycwl ywzi`cn ,d`pda xaerd ci opixq`

leqt yceway lk :xn`ck .d`pda xeq`cÐ

.mixeqi` lkl eze` jixhvi` jkle ,sxyz y`a

ïéìåçyxit Ð `ziixe`c e`l dxfra ehgypy

hyt rnyn `le .d`pd xeqi` :qxhpewd

oke .`ziixe`c e`l xn`w ixnbl `l` ,ok dkldd

oileg ediipia `ki` :xn`c `d iab ,`zrny seqa

dxfra ehgypy.xg` oipra yxtl xyt` i` Ð

xn`e exiag rnye xifp ipixd xn`y in" wxtae

ick xn`c o`nl :jixt (mye a,hk xifp) "ip`e

zevna ekpgl:ipyne !dxfrl oileg iziinw `d Ð

i`e .`ziixe`c e`l dxfra ehgypy oileg xaqw

`ziixe`c eed dlik` xeqi` oiprlizk` Ð

mzd rnync ,lk`p oaxwd j`id dil iywiz

zxezac ,mdxa` oa oeyny epiaxl dywe .lk`py

`l" :dcedi iax yxc xzep iab ev wxta mipdk

lr `ad serd z`hg leki "`ed ycew ik lk`i

etxyi dxfra ehgypy oilege ielz my`e ,wtqd

ihernl jixhvi`cn ."`ed" :xnel cenlz Ð

dtixya mpi`yd`pda ixiq`c llkn Ð

.`ziixe`cnéáøåd`pda xq` xqin inp oerny

iebl jxi gleydc `iddc rnyn Ðiaxk `iz` Ð

iax `dc :xy` oa wgvi epiax dywd .dcedi

dxf dcear zkqnc `nw wxta dil zi` dcedi

:xnel yie !mpg zpzn mdl ozil xeq`c (mye `,k)

epiky did m` mzd xn` `dciptn ,xzen Ð

awri epiax axd dywd .el exkenk `edy

iaxe ?dcedi iaxk iz` ivn ikid :y"pilxe`c

(a,w oileg) "dypd cib" wxta dil zi` dcedi

xer iptl" meyn xarwe ,gp ipal xeq` dypd cibc

"ozz `l,icin dyw `lc wgvi epiax xne`e !'ebe

ozn mcewc ,`wec awri ipal `l` xq`w `lc

m`e .ipiqa zipyip `l `dc ,gp ipa exwi` dxez

dil `xiaqc ,oerny iaxn diwfgl iywiz :xn`z

cib xq`cn ,rnyn d`pd xeqi` elk`z `lc

mrh ozepa oiciba oi` xaqc oeik :xnel yie !dypdxeq` ikc ,`ed `xaq Ðinp d`pda Ð

.dcedi iaxk `l` oerny iaxk xaq `l diwfg :inp i` .dlik` dia `kiiy `lc ,xeq`

jixhvi`cn lirl ol `hiyt xi`n iaxlc ,xi`n iaxk diwfg `iz` `l inp dxe`klc

opaxn `edd aizi iab (a,bk) onwl oke ,d`pda mixeq` mixeqi` lkc dliap ixyinlÐ

i`pzk `nil :onwl xn`wc `de ,dliapn xnb xi`n iaxlc `xnbl dil `hiytiaxl epiid Ð

.`nlr ilekk iz` ivn `l diwfgc ,eda`

éøäådnda dxzedyk :ipyn `lcn ,dnda llka ied `l mcc rnyn Ð xn` `pngxc mc

mc :(mye `,fr zay) "oii `ivend"a xn`c ,mz epiaxl dywe .dxzed inp dnc Ð

`l` lld zia `nhn `lc dcedi (iaxk) iqei iax ,mzd xn`we .`nhn lld zia ,dliap

mc ziriax yiykuxize !xyak dil aiyg :`nl` .zifk lr cenrle yexwl lekie li`ed Ð

mcc dipin opiyxcc weqt mey yi `l` ,xyak dil aiygc meyn e`l mzdc :wgvi epiax

mc opiayg `l ieaix `la la` .mzd xn`ck ,ziriaxa opixryn `xaqne ,`nh zeliap

opirci `l diteb uxyne "`nhd mkl dfe"n uxyd mc witn inp (mye `,fi) dlirnae .xyak

.dil

ïéìòåîoi` :xn` (mye a,hp `nei) "el e`ived" seqac .`ziixe`cn `le ,opaxcn Ð oda

cle" wxta ,dlirnac :wgvi epiax xne`e .ea milrene ezevn dyrpy xac jl

oi` :mixne` minkge .oerny iaxe xi`n iax ixac ,minca milren :opax epz (`,`i) "z`hg

oilren oi`c mzd oerny iax ipzw dwixf mcewc .oexcw lgpl `viy xg` mzzbelte .oilren

"xn`c o`nc" opiqxb `le oilren oi` xn`c o`nc `nrh i`n :mixtqa my dide .eaoi` `nrh i`n :opiqxb ikd `l` .dxezd on ea oilren oerny iaxe xi`n iaxlc rnyn ded ok m`c Ð

.ea oilren oi` dlgza mc ipzwc ,i`w oizipzn`e .oilrenäîd `l mink jtyp oi`y miycw mcc ab lr s` Ð xzen mc s` mixzen minminl ywemca `xw rnync oeik ,mewn lkn Ð

d`pd `le dlik` epiid dicic lk`z `le ,d`pda ixyc oilegmiycwl cge oileg mcl cg ,ie`l ixz `ki`c ab lr s`e .miycw mcl oicd `ed Ð,`ed `nlra `zlin ielib mewn lkn Ð

.`wec dlik` xeqi` ied mcc ie`l edlekcàîéàåivn `l `kdn :xnelk `l` "lk`z `l"n opirci `linnc ,d`pda xeq` mc `diy slinl jixt `l Ð gafnd iab lr mikqipd mink

.d`pda ixyc slinl
xa`e
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éìLî äzà BúBà :øéàî éaøå .äøBzaL ïéøeqéàC ¦¦¤©¨§©¦¥¦©¨©§¦

éìLî äzà éàå ,áìkì.äøæòa eèçLpL ïéleç áìkì C ©¤¤§¦©¨©§¦©¤¤¦¤¦§£¨£¨¨
.àéä àúééøBàc åàì äøæòa eèçLpL ïéleç :Cãéàå§¦¨¦¤¦§£¨£¨¨¨§©§¨¦
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äLpä ãéâå ,éBbì Cøé íãà çìBL :ïðúe ,"äLpä©¨¤§©¥©¨¨¨¥©§¦©¨¤
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änàa ïéáøòúî elàå elà :ïðúe ,"íc ìëàú àì íkî¦¤ŸŸ©¨§©¥¨¥¦§¨§¦¨©¨
!Ba ïéìòBîe ,ìáæì ïéðpbì ïéøkîðå ,ïBøã÷ ìçðì ïéàöBéå§§¦§©©¦§§¦§¨¦©©¨¦§¤¤£¦
ìò epìëàz àì" :áéúëc ,íéîì L÷úéàc íc éðàL ¯¨¥¨§¦§©§©¦¦§¦ŸŸ§¤©

ïéøzeî íén äî ,"íénk epëtLz õøàä¯íc óà ¨¨¤¦§§¤©¨¦©©¦¨¦©¨
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eznyקמב ina cenr ak sc ± iyily wxtmigqt
äé÷æçìå"lk`i `l"n ungc d`pd xeqi` :lirl xn`c Ð`l"e "lk`z `l" `d Ð

.d`pd dil rnyn `l "elk`zíéîì íã ù÷úéà àúëìä éàîìdiixynl Ð,d`pda

dliapne ?exqzipc jl iziz `kidne`xw jixhvi` i`nl diwfgl dipiaze` `l

xaq dcedi iaxk i`c ,diixynldl xaq xi`n iaxk i`e ,`z`c `ed oazkk mixacl Ð

.ixkpc dxiknl xbc dpizp micwdl jixhv` Ð

øùáä íò ùôðä ìëàú àìytpdy cera Ð:ea

ziy`xa) aizkc ,igd on xa` mdl xq`p gp ipa

."elk`z `l enc eytpa xya j`" :(høåò éðôì
`l xer iptl" meyn `l` xqzin `l :`nl` Ð

alkl oebk ,izixg` d`pda la` ,"leykn ozz

.ixy Ðíãä ìåëà éúìáì`l" `xwc ditiq Ð

.'ebe "ytpd lk`zøåñà éçä ïî øáà äîÐ

igd on mc s` ,ea xen`d xeqi`axeq` Ð

mc meyn ,zxk :xnelk ,ea xen`d xeqi`a

izlal wfg wx" :`nizc edn .xenblek`"mcd

Ðzgafe"`jxwan"jp`vne,i`w lirl aizkc

.xzen dfwd mc la` ,xeq`c `ed dgiaf mce

.äæ äæéàåxeq` igd on mc dfi` lr :xnelk

aizk ytpd mc `d ,mc meyndfwd mc lr Ð

c yi .ea `vei ytpdy dnda lyminc ipin '

,fwidadlgza :(`,ak) zezixka opixn`ck

eteqe ,xigyn jk xg`e ,glwn seqale ,zzey

odn yie ,ea d`vei dnypd oi`y odn yi .zzey

mc edfi` :`ipz mzde .ea d`vei dnypdyfwid

ea d`vei dnypdy.'ek glwny onf lk Ðíàù
.'åë åèçù,xeyd lwqi lewq :`xw xn` ikde

`l i`eelwq.exya z` lk`i `l k"tr` Ð

òîùî àì äàðä øåñéàelit` `iywe Ð

.eda` iaxl oky lke ,diwfgléàðú êðäìåÐ

(`,ane a,`n) "gbpy xey" wxt `nw `aac

,`pixg` `yxcl "iwp" i`dl dil iwtnc

iwp :xn`wc ,xtek ivgn xeht mzc opirny`l

ivgnxtekmlyn cren eli`c .yi` zind m`

mzde ,mly xtek`l xtek ivg elit` Ð

gbp m` ,zeclee incl dil witnc `ki`e .mlyn

.dicli e`vie dxd dy`êãéàådil `wtpc Ð

."iwp"n xer z`pdùéøã àì úà,`ieaixl Ð

miz` lk yxity ,ipeqnrd oernyk dl xaqc

z`"l ribdy oeik ,zeaxl dxezaydjidl` '

dax` dn :xn` "`xiz?enr `xilyxit Ð

`dcnc .yxcy oiieaix lkn ea xfge ,olekne`l

`z` iieaxl.ez` iieaxl e`l inp edlek Ð

íéîëç éãéîìú úåáøìjax `xen `diy Ð

.miny `xenkåá òáöé àìåitilwa oebk Ð

xneydy ,mifeb`ixtk dlxr meyn xeq`

.envrøðä úà åá ÷éìãé àìåly onya oebk Ð

.dlxréàø÷ éðä éáéúëã àúùäå.dixq`l Ð

íëì.`z` i`nl ,`xizd rnync Ð
íéáøì
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øáàå`nw wxta xn`ck ,ixiin ieb ly igd on xa`ac oeik :dniz Ð gp ipal igd on

ikid ,ok m` ,ozi `l ipzw `le ,hiyei `l :ipzwcn (mye a,e) dxf dcear zkqnc

xeq`c ,hiyedl xeq` did xkyac oeikc :xnel yie ?xer iptl e`l i` d`pda ixyc wiic

zkqnc `xza wxta rnynck ,xzen exky caricc ab lr s` ,d`pd ixeqi`a xkzydl

(`,aq) dxf dcear.dlgzkl xeq` mewn lkn Ð

daeh iebd el wifgny dnc ,xeq` inp mpgaeÐ

"ze`ivn el`" seqa xn`c `de .xkzynk aiyg

jqp oii dperh dzid m` iab (a,al `rivn `aa)

miig ilra xrv zxn` i`e .dl wewf oi` Ð

iixe`caiygc ab lr s` ?dl wewf oi` i`n` ,`z

.mpga elit` xeq`e ,d`pd ixeqi`a xkzynk

,daeh el wifgiy oeekzn epi`c oeik mewn lkn

miig lra xrv meynexyt` `l enk aiyg Ð

dil rnyn dl wewf oi` :inp i` .ixyc ,oeekin `le

.daeh el wifgn oi`c ,ieb ipta `ly elit`

à÷ìñm`e Ð `l exer oi` exya `pin` jzrc

yie !exyane exern wezyil :xn`z

oirk dicarc ab lr s` ,exya jixhvi`c :xnel

gbpy xey" wxta dyxc `d dil zilc o`ne .xya

(`,`n `nw `aa) "dynge drax``z` Ð

.`pixg` dyxcl

ïéðîol `wtpc oeik :xn`z m`e Ð ravi `ly

xeq`l jixhvi` i`n` ,d`pda xeq`c

`wlqc :wgvi epiax xne`e ?dwlcde driav

`l` ied `lc ,d`pd aiyg `l driavc jzrc

(mye `,`w my) "lfebd"a xn`ck ,`nlra `zefg

jzrc `wlq ,dwlcd oke .`teb `zlin jd`

oi` :xn`c o`nle .exeria jxc iedc oeik ,`ixyc

dwlcda mivr ixyc ,zta mivr gay`d Ð

wlecyk oira iedc ,onya epiid `kd `xw xq`c

mivr la` .xpaon `a zadlyde ,milgb dyrp Ð

iab `xw jixhvi` i`n` :xn`z m`e .milgbd

"jl" :opiyxcc ?xizdl d`nh dnexzjly Ð

.jliyaz zgz dwiqdl `dz

`wlqc :xnel yie ?xqinl `xw jixhvi` `kdc

,dxrad dia xq`c ,lwd xyrnn slipc jzrc

ck "epnn izxra `l" :aizkcdna" wxta xn`

lwd xyrn dne :(mye `,dk zay) "oiwilcn

.'eke dxez dxn`

íëìepiax axd dywd Ð `ipzckl il dnl

dyly jixhvi` i`n` :laxewn awri

,dwlcde driavl milxr ixz aezkil ?milxr

xzidl i`c .miaxl rehpl "mkl" `iz` jgxk lre

`z` dwlcdjpdn cg `le ,mkl aezkl `l Ð

milxr cgne ,d`pd "lk`i `l"n xeq`pe ,milxr

xnel oi`e .xeq`l `xw oi` dwlcdle .driav

driav elit` xeq`l rnyn "lk`i `l"nc

milxr cge lk`i `l aizk ded i`e ,dwlcdeÐ

meyl milxre ,d`pd lk "lk`i `l"n opixq` ded

dwlcde driavl i`xw opikxvnc `de dyxcÐ

lk xizdl rnyn mklc "mkl" azkc meyn epiid

mkle milxr ixz aizk ded i` ,ikdle .d`pdÐ

`l"nc ,ok xnel xyt` i` .dwlcd opixy ded

`nlra `zefg `dc ,driav opirny `l "lk`i

.(mye `,`w `nw `aa) "lfebd"a xn`ck ,`ed
rehp
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc migqt(iyiy meil)

xeqi` lky xaeqe eda` iax lr wlegy diwfg lr zl`ey `xnbd
:`xnbd zl`ey .d`pd xeqi` llek epi` dlik`äi÷æçìeyxcy §¦§¦¨

mewn lkay xaqe ,'lk`i `l' aezkd oeyln ung zlik` xeqi`l¥¨¥
,d`pd xeqi` mb dfa llkp `l ,dlik` xeqi` xn`pyéàîì§©

L÷zéà àúëìäywed dkld efi` jxevl -,íéîì ícoi` ixdy ¦§§¨¦§©¨§©¦
`l ikd e`la mby oeik ,d`pda xzen mcy epcnll ywedy xnel
xeqi` `l` ea xn`p `l ixdy ,d`pda mcd z` mixqe` epiid

.dlik`
jxvp ywidd ,diwfg itl :`xnbd daiynãëìly eixaàéiç éaø §¦§©¦¦¨

íãì ïépî ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc ,àaà øaly ©©¨§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦©¦§©
íéLã÷,milk`n lr jtyp m`yøéLëî BðéàLlawl mze` ¨¨¦¤¥©§¦

.milke` z`nehøîàpLmc xeqi`aepëtLz õøàä ìò epìëàz àì' ¤¤¡©ŸŸ§¤©¨¨¤¦§§¤
,'íénk,epcnll ick ,min zkityl mc weqtd yiwdCtLpL íc ©¨¦¨¤¦§©
,íénkoi`e ,ux`l jtydl eze` migipny oileg mc ,xnelk ©©¦

df mc ,ilka elawl micitwnøéLëîmc la` ,d`neh lawl lke` ©§¦
miycw lyCtLð BðéàLceai`líénkjixve ,ilka lawzn `l` ¤¥¦§©©©¦

,gafnl epnn.øéLëî Bðéà¥©§¦
:d`pda xzen igd on xa`y oicdn eda` iax lr dywn `xnbd

øáà éøäåjzgpyáéúëc ,éçä ïîea(bk ai mixac)'eLôpä ìëàú àì ©£¥¥¤¦©©¦§¦§ŸŸ©©¤¤
,'øNaä íòz`vnp ytpdy cera ,xa`d z` lk`z `l ,xnelk ¦©¨¨

xeq` 'lk`z `l' ea xn`py xac lky eda` iax zrcle ,xyaa
,d`pda xeq` igd on xa`y xnel epl yi ,d`pdaå`ziixaa eli` §

øéæðì ïéé ñBk íãà èéLBé àlL ïépî ,øîBà ïúð éaø ,àéðzick ©§¨©¦¨¨¥¦©¦¤Ÿ¦¨¨©¦§¨¦
,epnn dzyiyåmc` hiyei `ly oipn ,okçð éðáì éçä ïî øáàick §¥¤¦©©¦§¥Ÿ©

,edelk`iyøîBì ãeîìzaezkd epcnln -(ci hi `xwie)øeò éðôìå' ©§©§¦§¥¦¥
,'ìBLëî ïzú àìiicn .dxiara mixg` liykdl xeq`y o`knezw Ÿ¦¥¦§

on xa` lek`l xeq` gp oaly iptn wxy ,ozp iax ixacn `xnbd
,dxiara eliykdle el ezizl xeq` ,igdéøL íéáìëì àäla` - ¨¦§¨¦¨¦

epi`y ,jka dpdp mc`dy it lr s` ,epnn lik`dl xzen mialkl
xzen igd on xa`y ,x`ean ixd .xg` lke` mialkl zzl jixv
`l' ea xn`py xac lky xn`y eda` iax lr dywe ,d`pda
.d`pda igd on xa` xeq`l yi eixacly ,d`pda s` xeq` 'lk`z

:`xnbd zvxznéðàL[dpey-],éçä ïî øáàxn`py it lr s`y ¨¦¥¤¦©©
meyn ,d`pda xzen 'lk`z `l' eaL÷zéàc[ywedy-],íãì §¦§©§¨

áéúëcigd on xa` xeqi` ea xn`py weqt eze`a(bk ai mixac),÷ø' ¦§¦©
,Lôpä àeä ícä ék ,ícä ìBëà ézìáì ÷æçmr WtPd lk`z `le £©§¦§¦£©¨¦©¨©¨¤§ŸŸ©©¤¤¦

,d`pda xzen mcy myky ,cenll yi df ywidne ,'xUAd©¨¨
lirl x`eank(`"r).d`pda xzen igd on xa` jk ,

on xa`y xnel weqt jixv oi` ezrcly ,diwfg lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .cnll `a ywidd dn ,d`pda xzen igdäi÷æçìe§¦§¦¨

la` ,rnyna d`pd xeqi` 'lk`i `l' xn`py mewna wxy xaeqy¥¨¥
`l ezhiyle ,rnyna d`pd xeqi` oi` 'lk`z `l' xn`py mewnaŸ©
`l' ea xn`py igd on xa` d`pda xeq`l epzrca dler did

,'lk`zL÷zéà àúëìä éàîìywed oic dfi`l -,íãì éçä ïî øáà Ÿ©§©¦§§¨¦§©¥¤¦©©§¨
.d`pda igd on xa` mixqe` epiid `l ywid `la mb ixd

:`xnbd zvxznCì øîà,diwfgéçä ïî øáàì L÷zéàc àeä íc- ¨©¨¨§¦§©§¥¤¦©©
mc cenll ick `l` ,mcn igd on xa` cenll ick `a `l ywidd

,xn`p `ed df oicle ,igd on xa`nøeñà éçä ïî øáà äîxeqi`a ¨¥¤¦©©¨
,ea xen`d e`léçä ïî íc óàdiiga dndadn `viy mc -øeñà ©¨¦©©¨

zehytn oky .zxk aeig ea yiy xnelk ,ea xen`d xeqi`a
yi dhigy zrya dndadn `viy mca wxy rnyn miweqtd
oi` ,dhigy mcew ,diiga dndadn `viy mca la` ,zxk aeig
`viy mca mby zeaxl ick ,df ywidl jixv okle ,zxk aeig

:`xnbd zxxan .zxk aeig yi diiga dndadnäæ éàåon mc `ed §¥¤
'ytpd `ed mcd ik' weqtd oeyln ixd ,zxk aeig ea yiy igd
xeq` z`vei dndad ly dytpy drya `viy mc wxy rnyn

,`xnbd zx`an .mc meynLôpäL äæwä íc äædndad ly ¤©©¨¨¤©¤¤
Ba äàöBédndad ly dytpy ,diiga dndad sebn fwend mc - §¨

dndad ly dytp oi`y dfwd mc la` ,ezfwd zrya z`vei

.mc meyn eilr miaiig oi` ,ezfwd zrya z`vei
xey oica `ziixad ixacn eda` iaxe diwfg lr dywn `xnbd

:d`pda xeq`y lwqpdøîà àðîçøc ,ì÷ñpä øBL éøäådxezdy - ©£¥©¦§¨§©£¨¨¨©
ea dxn`(gk `k zeny)lFwq zne dX` z` F` Wi` z` xFW gBi ike'§¦¦©¤¦¤¦¨¨¥¨

e xFXd lwQiàéðúå ,'BøNa úà ìëàé àì,`ziixaaøîàpL òîLnî ¦¨¥©§Ÿ¥¨¥¤§¨§©§¨¦©§©¤¤¡©
lwqpd xeya,'øBMä ì÷qé ìB÷ñ'ikeL òãBé éðéà`le lwqpy oeik ¨¦¨¥©¥¦¥©¤
ezieb ,hgypøîBì ãeîìz äîe ,äìéëàa äøeñà äìáðe ,äìáð àéä¦§¥¨§¥¨£¨©£¦¨©©§©

exne`a aezkd epcnln dn ok m`e -,'ìëàé àì'`l`Eì ãébî Ÿ¥¨¥©¦§
Bðéc (úà) øîâpL øçàì BèçL íàL ,áeúkä,dliwql oic ziaa ©¨¤¦§¨§©©¤¦§©¤¦

,dliap epi`e hgypy it lr s` ,elweql oic zia ewitqdy mcew
`ed ixdøeñàe .dlik`aéì ïéào`kn cenllàlàlwqpd xeyy ¨¥¦¤¨

xeq`,äìéëàala`ïépî äàðäa,xeq` `edyøîBì ãeîìz- ©£¦¨©£¨¨¦©¦©§©
aezkd epcnln,'é÷ð øBMä ìòáe'.d`pda s` xeq` `edy ixd ©©©¨¦

:`xnbd zxxanéàî[cvik-]òîLîxeq` xeydy df weqtn ©©§©
.d`pda

:`xnbd zx`anBøéáçì øîBàL íãàk ,øîBà àîBæ ïa ïBòîLlr ¦§¤¨¥§¨¨¤¥©£¥
,eyekx lk ciqtdy inäàðä íäa Bì ïéàå ,åéñëpî é÷ð éðBìt àöé'¨¨§¦¨¦¦§¨¨§¥¨¤£¨¨

,'íeìk ìL,xaca d`pd mey oi`y jk lr dxen 'iwp' oeyly ixd ¤§
iwp xeyd lray ,`id 'iwp xeyd lrae' aezkd zernyn o`k s`e
,dziiyew z` `xnbd zniiqn .d`pd mey ea el oi`e xeydn

àîòèmeyn wx `ed d`pda xeq` xeydy mrhd -áúëcweqtd ©£¨§¨©
,'é÷ð øBMä ìòáe'meyn ,jxvp df weqteî éàcxn`py dnàì' ©©©¨¦§¦¦Ÿ

,'ìëàéwx,òîLî äìéëà øeqéàla`,òîLî àì äàðä øeqéà ¥¨¥¦£¦¨©§©¦£¨¨Ÿ©§©
lke ,d`pd xeqi` mb rnyn 'lk`i `l'ny xn`y diwfg lr dywe¥¨¥
`l' aezky mewna mby xn`y eda` iax lr mb dywy okyŸ

.d`pd xeqi` mb rnyn ,'Elk`z `l' e` ,'lk`zŸ©ŸŸ§
:`xnbd zvxzníìBòìweqtdn,'ìëàé àì'mbå äìéëà øeqéàmb §¨Ÿ¥¨¥¦£¦¨§

å ,òîLî äàðä øeqéàE' weqtd,'é÷ð øBMä ìòázcnel `ziixady ¦£¨¨©§©§©©©¨¦
,lwqpd xeya d`pd xeqi` epnnìz` xeq`BøBò úàðäxey ly ¤£¨©

lwqpdàúàc àeä.[`ay-] ©£¨
:exer z`pd z` xeq`l weqt jixv ef drcl recn zx`an `xnbd

éøèöéàåCxeq` xeyd ly exer mby eprinydl aezkd [jxvede-] §¦§§¦
c meyn ,d`pdaàðéîà Czòc à÷ìñ,xnel epzrca dler didy ± ¨§¨©§¨¨¦¨

y oeiky,áéúk 'BøNa úà ìëàé àì''exya z`' weqtd oeyle Ÿ¥¨¥¤§¨§¦
c rnynïéà BøNala` ,d`pda xeq` exya wx ±àì BøBòxq`p §¨¦Ÿ

,'lk`i `l' ea xn`p `l ixdy ,d`pdaïì òîLî à÷eprinyn - ¨©§©¨
.d`pda xeq` exer mby aezkd

aezkd z` miyxecy mi`pz mze` zrc itl zxxan `xnbd
lwqpd xey ly exery oipn ,zexg` zeyxcl 'iwp xeyd lrae'

:d`pda xeq`ðäìeàðéøçà äLøãì àø÷ éàäì déì é÷tîc éàpz C §¨¨©¨¥§©§¦¥§©§¨¦§¨¨©£¦¨
zeyxc 'iwp xeyd lrae' weqtdn miyxecy mi`pz mze`le ±

`nw `aaa xfril` iax zhiyl ,zexg`(:`n)yxcp df weqtìxeht ¦
n milrad z`,øôBk éöçivg mlyn epi` ,mc` bxdy mz xeyy £¦¤

cren xeyy ,wfp inelyz oick xtek oicy mixne` oi`e ,xtek
xtek mlyn cren `l` ,wfp ivg mlyn mz xeye mly wfp mlyn

.llk xtek mlyn epi` mze ,mlyúBãìåå éîãìåiax zrc itl - §¦§¥§¨
yxcp df weqt ililbd iqei(.an my)dxd dy` gbpy xeyy xnel

,zecleed inc z` mlyn epi` xeyd lra ,dizeclee e`vieúàðä£¨©
eäì àðî BøBò.dxeq` `idy mdl oipn - §¨§

:`xnbd daiyneäì à÷ôðdxeq` exer z`pdy md micnel - ¨§¨§
îweqtd,'BøNa úà'dlindy'úà'xac s`y zeaxl d`aìôhä ¥¤§¨¤©¨¥

BøNáì.exyak d`pda xeq` ,exerk ¦§¨
:yxtl `xnbd dtiqenCãéàålirl `ziixaa dpyy `pzde - §¦¨

`l ,'iwp xeyd lrae' weqtdn cnlp dxeq` exer z`pdy oicdy
y meyn ,exya 'z`' dlindn df oic cnlLéøc àì 'úà'ezrcly - ¤Ÿ¨¦

,oldl z`aend `pzd zrcke ,'z`' daizdn zeyxc yexcl oi`
.'z`' zaizn zeyxc yexcl oi`y

zeyxc yexcl oi`y xaeqy `pzd zrc z` d`ian `xnbd
:dfa eilr wlegy `pzd zrc z`e ,'z`' zaiznàéðúãk,`ziixaa ¦§©§¨
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קמג ezny ina cenr ak sc ± iyily wxtmigqt
äé÷æçìå"lk`i `l"n ungc d`pd xeqi` :lirl xn`c Ð`l"e "lk`z `l" `d Ð

.d`pd dil rnyn `l "elk`zíéîì íã ù÷úéà àúëìä éàîìdiixynl Ð,d`pda

dliapne ?exqzipc jl iziz `kidne`xw jixhvi` i`nl diwfgl dipiaze` `l

xaq dcedi iaxk i`c ,diixynldl xaq xi`n iaxk i`e ,`z`c `ed oazkk mixacl Ð

.ixkpc dxiknl xbc dpizp micwdl jixhv` Ð

øùáä íò ùôðä ìëàú àìytpdy cera Ð:ea

ziy`xa) aizkc ,igd on xa` mdl xq`p gp ipa

."elk`z `l enc eytpa xya j`" :(høåò éðôì
`l xer iptl" meyn `l` xqzin `l :`nl` Ð

alkl oebk ,izixg` d`pda la` ,"leykn ozz

.ixy Ðíãä ìåëà éúìáì`l" `xwc ditiq Ð

.'ebe "ytpd lk`zøåñà éçä ïî øáà äîÐ

igd on mc s` ,ea xen`d xeqi`axeq` Ð

mc meyn ,zxk :xnelk ,ea xen`d xeqi`a

izlal wfg wx" :`nizc edn .xenblek`"mcd

Ðzgafe"`jxwan"jp`vne,i`w lirl aizkc

.xzen dfwd mc la` ,xeq`c `ed dgiaf mce

.äæ äæéàåxeq` igd on mc dfi` lr :xnelk

aizk ytpd mc `d ,mc meyndfwd mc lr Ð

c yi .ea `vei ytpdy dnda lyminc ipin '

,fwidadlgza :(`,ak) zezixka opixn`ck

eteqe ,xigyn jk xg`e ,glwn seqale ,zzey

odn yie ,ea d`vei dnypd oi`y odn yi .zzey

mc edfi` :`ipz mzde .ea d`vei dnypdyfwid

ea d`vei dnypdy.'ek glwny onf lk Ðíàù
.'åë åèçù,xeyd lwqi lewq :`xw xn` ikde

`l i`eelwq.exya z` lk`i `l k"tr` Ð

òîùî àì äàðä øåñéàelit` `iywe Ð

.eda` iaxl oky lke ,diwfgléàðú êðäìåÐ

(`,ane a,`n) "gbpy xey" wxt `nw `aac

,`pixg` `yxcl "iwp" i`dl dil iwtnc

iwp :xn`wc ,xtek ivgn xeht mzc opirny`l

ivgnxtekmlyn cren eli`c .yi` zind m`

mzde ,mly xtek`l xtek ivg elit` Ð

gbp m` ,zeclee incl dil witnc `ki`e .mlyn

.dicli e`vie dxd dy`êãéàådil `wtpc Ð

."iwp"n xer z`pdùéøã àì úà,`ieaixl Ð

miz` lk yxity ,ipeqnrd oernyk dl xaqc

z`"l ribdy oeik ,zeaxl dxezaydjidl` '

dax` dn :xn` "`xiz?enr `xilyxit Ð

`dcnc .yxcy oiieaix lkn ea xfge ,olekne`l

`z` iieaxl.ez` iieaxl e`l inp edlek Ð

íéîëç éãéîìú úåáøìjax `xen `diy Ð

.miny `xenkåá òáöé àìåitilwa oebk Ð

xneydy ,mifeb`ixtk dlxr meyn xeq`

.envrøðä úà åá ÷éìãé àìåly onya oebk Ð

.dlxréàø÷ éðä éáéúëã àúùäå.dixq`l Ð

íëì.`z` i`nl ,`xizd rnync Ð
íéáøì
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øáàå`nw wxta xn`ck ,ixiin ieb ly igd on xa`ac oeik :dniz Ð gp ipal igd on

ikid ,ok m` ,ozi `l ipzw `le ,hiyei `l :ipzwcn (mye a,e) dxf dcear zkqnc

xeq`c ,hiyedl xeq` did xkyac oeikc :xnel yie ?xer iptl e`l i` d`pda ixyc wiic

zkqnc `xza wxta rnynck ,xzen exky caricc ab lr s` ,d`pd ixeqi`a xkzydl

(`,aq) dxf dcear.dlgzkl xeq` mewn lkn Ð

daeh iebd el wifgny dnc ,xeq` inp mpgaeÐ

"ze`ivn el`" seqa xn`c `de .xkzynk aiyg

jqp oii dperh dzid m` iab (a,al `rivn `aa)

miig ilra xrv zxn` i`e .dl wewf oi` Ð

iixe`caiygc ab lr s` ?dl wewf oi` i`n` ,`z

.mpga elit` xeq`e ,d`pd ixeqi`a xkzynk

,daeh el wifgiy oeekzn epi`c oeik mewn lkn

miig lra xrv meynexyt` `l enk aiyg Ð

dil rnyn dl wewf oi` :inp i` .ixyc ,oeekin `le

.daeh el wifgn oi`c ,ieb ipta `ly elit`

à÷ìñm`e Ð `l exer oi` exya `pin` jzrc

yie !exyane exern wezyil :xn`z

oirk dicarc ab lr s` ,exya jixhvi`c :xnel

gbpy xey" wxta dyxc `d dil zilc o`ne .xya

(`,`n `nw `aa) "dynge drax``z` Ð

.`pixg` dyxcl

ïéðîol `wtpc oeik :xn`z m`e Ð ravi `ly

xeq`l jixhvi` i`n` ,d`pda xeq`c

`wlqc :wgvi epiax xne`e ?dwlcde driav

`l` ied `lc ,d`pd aiyg `l driavc jzrc

(mye `,`w my) "lfebd"a xn`ck ,`nlra `zefg

jzrc `wlq ,dwlcd oke .`teb `zlin jd`

oi` :xn`c o`nle .exeria jxc iedc oeik ,`ixyc

dwlcda mivr ixyc ,zta mivr gay`d Ð

wlecyk oira iedc ,onya epiid `kd `xw xq`c

mivr la` .xpaon `a zadlyde ,milgb dyrp Ð

iab `xw jixhvi` i`n` :xn`z m`e .milgbd

"jl" :opiyxcc ?xizdl d`nh dnexzjly Ð

.jliyaz zgz dwiqdl `dz

`wlqc :xnel yie ?xqinl `xw jixhvi` `kdc

,dxrad dia xq`c ,lwd xyrnn slipc jzrc

ck "epnn izxra `l" :aizkcdna" wxta xn`

lwd xyrn dne :(mye `,dk zay) "oiwilcn

.'eke dxez dxn`

íëìepiax axd dywd Ð `ipzckl il dnl

dyly jixhvi` i`n` :laxewn awri

,dwlcde driavl milxr ixz aezkil ?milxr

xzidl i`c .miaxl rehpl "mkl" `iz` jgxk lre

`z` dwlcdjpdn cg `le ,mkl aezkl `l Ð

milxr cgne ,d`pd "lk`i `l"n xeq`pe ,milxr

xnel oi`e .xeq`l `xw oi` dwlcdle .driav

driav elit` xeq`l rnyn "lk`i `l"nc

milxr cge lk`i `l aizk ded i`e ,dwlcdeÐ

meyl milxre ,d`pd lk "lk`i `l"n opixq` ded

dwlcde driavl i`xw opikxvnc `de dyxcÐ

lk xizdl rnyn mklc "mkl" azkc meyn epiid

mkle milxr ixz aizk ded i` ,ikdle .d`pdÐ

`l"nc ,ok xnel xyt` i` .dwlcd opixy ded

`nlra `zefg `dc ,driav opirny `l "lk`i

.(mye `,`w `nw `aa) "lfebd"a xn`ck ,`ed
rehp
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éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc .àaà øa àéiç¦¨©©¨§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦
àì" øîàpL ,øéLëî BðéàL íéLã÷ íãì ïépî :ïðçBé¨¨¦©¦§©¨¨¦¤¥©§¦¤¤¡©Ÿ
íénk CtLpL íc ,"íénk epëtLz õøàä ìò epìëàzŸ§¤©¨¨¤¦§§¤©¨¦¨¤¦§©©©¦

¯íénk CtLð BðéàL ,øéLëî¯øáà éøäå .øéLëî Bðéà ©§¦¤¥¦§©©©¦¥©§¦©£¥¥¤
,àéðúå ,"øNaä íò Lôpä ìëàú àì" :áéúëc ,éçä ïî¦©©¦§¦ŸŸ©©¤¤¦©¨¨§©§¨
,øéæpì ïéé ñBk íãà èéLBé àlL ïépî :øîBà ïúð éaø©¦¨¨¥¦©¦¤Ÿ¦¨¨©¦©¨¦

çð éðáì éçä ïî øáàå¯àì øeò éðôìå" :øîBì ãeîìz §¥¤¦©©¦§¥Ÿ©©§©§¦§¥¦¥Ÿ
zúíéáìkì àä ."ìLëî ï¯,éçä ïî øáà éðàL !éøL ¦¥¦§Ÿ¨©§¨¦¨¥¨¥¥¤¦©©

ícä ìëà ézìáì ÷æç ÷ø" :áéúëc .íãì L÷úéàc§¦§©§¨¦§¦©£©§¦§¦£Ÿ©¨
L÷úéà àúëìä éàîì ,äi÷æçìe ."Lôpä àeä ícä ék¦©¨©¨¤§¦§¦¨§©¦§§¨¦§©
øáàì L÷úéàc àeä íc :Eì øîà ?íãì éçä ïî øáà¥¤¦©©§¨¨©§¨§¦§©§¥¤

éçä ïî øáà äî ,éçä ïî¯éçä ïî íc óà ,øeñà ¦©©¨¥¤¦©©¨©¨¦©©
äæ éàå .øeñà¯éøäå .Ba äàöBé LôpäL ,äæwä íc äæ ¨§¥¤¤©©¨¨¤©¤¤§¨©£¥

."BøNa úà ìëàé àì" :øîà àðîçøc ,ì÷ñpä øBL©¦§¨§©£¨¨¨©Ÿ¥¨¥¤§¨
òãBé éðéà "øBMä ì÷qé ìB÷ñ" øîàpL òîLnî :àéðúå§©§¨¦©§©¤¤¡©¨¦¨¥©¥¦¥©
ãeîìz äîe ?äìéëàa äøeñà äìáðe ,äìáð àéäL¤¦§¥¨§¥¨£¨©£¦¨©©§
øçàì BèçL íàL ,áeúkä Eì ãébî "ìëàé àì" øîBì©Ÿ¥¨¥©¦§©¨¤¦§¨§©©

Bðéc úà øîâpL¯äàðäa ,äìéëàa àlà éì ïéà .øeñà ¤¦§©¤¦¨¥¦¤¨©£¦¨©£¨¨
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BøNa ,áéúk¯BøBò ,ïéà¯ðäìe .ïì òîLî à÷ ,àìC §¦§¨¦¨¨©§©¨§¨¨

éöçì ,àðéøçà äLøãì àø÷ éàäì déì é÷tîc éàpz©¨¥§©§¦¥§©§¨¦§¨¨©£¦¨©£¦
eäì à÷ôð ?eäì àðî BøBò úàðä ,úBãìåå éîãìå øôBk¤§¦§¥§¨£¨©§¨§¨§¨§

"BøNa úà"î¯àì "úà" :Cãéàå .BøNáì ìôhä úà ¥¤§¨¤©¨¥¦§¨§¦¨¤¨
äéîçð dì éøîàå ,éðBqnòä ïBòîL :àéðúãk .Léøc̈¥¦§©§¨¦§¨©©¦§¨§¦¨§¤§¨
òébäL ïåék .äøBzaL íéúà ìk LøBc äéä ,éðBqnòä̈©©¦¨¨¥¨¤¦¤©¨¥¨¤¦¦©

éäìà 'ä úà"ì"àøéz E¯:åéãéîìz Bì eøîà .Løét §¤¡Ÿ¤¦¨¥¥¨§©§¦¨
:íäì øîà ?ïäéìò àäz äî zLøcL íéúà ìk ,éaø©¦¨¤¦¤¨©§¨©§¥£¥¤¨©¨¤

àáé÷ò éaø àaL ãò .äLéøtä ìò øëN ìa÷î éðà Ck ,äLéøcä ìò øëN ézìawL íLk§¥¤¦©§¦¨¨©©§¦¨¨£¦§©¥¨¨©©§¦¨©¤¨©¦£¦¨
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"ìëàé àì íéìøò" :àéðúå ."ìëàé àì¯äðäé àlL ïépî ,äìéëà øeqéà àlà éì ïéà Ÿ¥¨¥§©§¨£¥¦Ÿ¥¨¥¥¦¤¨¦£¦¨¦©¦¤Ÿ¥¨¤
øpä úà Ba ÷éìãé àìå ,Ba òaöé àlL ,epnî¯íéìøò .Búìøò ízìøòå" :øîBì ãeîìz ¦¤¤Ÿ¦§©§Ÿ©§¦¤©¥©§©©£©§¤¨§¨£¥¦

"ìëàé àì¯àîòè .ílek úà úBaøì¯àä ,"íéìøò Búìøò ízìøòå" àðîçø áúëc Ÿ¥¨¥§©¤¨©§¨§¨©©£¨¨©£©§¤¨§¨£¥¦¨
éëä åàì¯äìéëà øeqéà àðéîà äåä¯äàðä øeqéà ,òîLî¯àì" íìBòì !òîLî àì ¨¨¦£¨¨¦¨¦£¦¨©§©¦£¨¨Ÿ©§©§¨Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc migqt(iyiy meil)

xeqi` lky xaeqe eda` iax lr wlegy diwfg lr zl`ey `xnbd
:`xnbd zl`ey .d`pd xeqi` llek epi` dlik`äi÷æçìeyxcy §¦§¦¨

mewn lkay xaqe ,'lk`i `l' aezkd oeyln ung zlik` xeqi`l¥¨¥
,d`pd xeqi` mb dfa llkp `l ,dlik` xeqi` xn`pyéàîì§©

L÷zéà àúëìäywed dkld efi` jxevl -,íéîì ícoi` ixdy ¦§§¨¦§©¨§©¦
`l ikd e`la mby oeik ,d`pda xzen mcy epcnll ywedy xnel
xeqi` `l` ea xn`p `l ixdy ,d`pda mcd z` mixqe` epiid

.dlik`
jxvp ywidd ,diwfg itl :`xnbd daiynãëìly eixaàéiç éaø §¦§©¦¦¨

íãì ïépî ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc ,àaà øaly ©©¨§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦©¦§©
íéLã÷,milk`n lr jtyp m`yøéLëî BðéàLlawl mze` ¨¨¦¤¥©§¦

.milke` z`nehøîàpLmc xeqi`aepëtLz õøàä ìò epìëàz àì' ¤¤¡©ŸŸ§¤©¨¨¤¦§§¤
,'íénk,epcnll ick ,min zkityl mc weqtd yiwdCtLpL íc ©¨¦¨¤¦§©
,íénkoi`e ,ux`l jtydl eze` migipny oileg mc ,xnelk ©©¦

df mc ,ilka elawl micitwnøéLëîmc la` ,d`neh lawl lke` ©§¦
miycw lyCtLð BðéàLceai`líénkjixve ,ilka lawzn `l` ¤¥¦§©©©¦

,gafnl epnn.øéLëî Bðéà¥©§¦
:d`pda xzen igd on xa`y oicdn eda` iax lr dywn `xnbd

øáà éøäåjzgpyáéúëc ,éçä ïîea(bk ai mixac)'eLôpä ìëàú àì ©£¥¥¤¦©©¦§¦§ŸŸ©©¤¤
,'øNaä íòz`vnp ytpdy cera ,xa`d z` lk`z `l ,xnelk ¦©¨¨

xeq` 'lk`z `l' ea xn`py xac lky eda` iax zrcle ,xyaa
,d`pda xeq` igd on xa`y xnel epl yi ,d`pdaå`ziixaa eli` §

øéæðì ïéé ñBk íãà èéLBé àlL ïépî ,øîBà ïúð éaø ,àéðzick ©§¨©¦¨¨¥¦©¦¤Ÿ¦¨¨©¦§¨¦
,epnn dzyiyåmc` hiyei `ly oipn ,okçð éðáì éçä ïî øáàick §¥¤¦©©¦§¥Ÿ©

,edelk`iyøîBì ãeîìzaezkd epcnln -(ci hi `xwie)øeò éðôìå' ©§©§¦§¥¦¥
,'ìBLëî ïzú àìiicn .dxiara mixg` liykdl xeq`y o`knezw Ÿ¦¥¦§

on xa` lek`l xeq` gp oaly iptn wxy ,ozp iax ixacn `xnbd
,dxiara eliykdle el ezizl xeq` ,igdéøL íéáìëì àäla` - ¨¦§¨¦¨¦

epi`y ,jka dpdp mc`dy it lr s` ,epnn lik`dl xzen mialkl
xzen igd on xa`y ,x`ean ixd .xg` lke` mialkl zzl jixv
`l' ea xn`py xac lky xn`y eda` iax lr dywe ,d`pda
.d`pda igd on xa` xeq`l yi eixacly ,d`pda s` xeq` 'lk`z

:`xnbd zvxznéðàL[dpey-],éçä ïî øáàxn`py it lr s`y ¨¦¥¤¦©©
meyn ,d`pda xzen 'lk`z `l' eaL÷zéàc[ywedy-],íãì §¦§©§¨

áéúëcigd on xa` xeqi` ea xn`py weqt eze`a(bk ai mixac),÷ø' ¦§¦©
,Lôpä àeä ícä ék ,ícä ìBëà ézìáì ÷æçmr WtPd lk`z `le £©§¦§¦£©¨¦©¨©¨¤§ŸŸ©©¤¤¦

,d`pda xzen mcy myky ,cenll yi df ywidne ,'xUAd©¨¨
lirl x`eank(`"r).d`pda xzen igd on xa` jk ,

on xa`y xnel weqt jixv oi` ezrcly ,diwfg lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .cnll `a ywidd dn ,d`pda xzen igdäi÷æçìe§¦§¦¨

la` ,rnyna d`pd xeqi` 'lk`i `l' xn`py mewna wxy xaeqy¥¨¥
`l ezhiyle ,rnyna d`pd xeqi` oi` 'lk`z `l' xn`py mewnaŸ©
`l' ea xn`py igd on xa` d`pda xeq`l epzrca dler did

,'lk`zL÷zéà àúëìä éàîìywed oic dfi`l -,íãì éçä ïî øáà Ÿ©§©¦§§¨¦§©¥¤¦©©§¨
.d`pda igd on xa` mixqe` epiid `l ywid `la mb ixd

:`xnbd zvxznCì øîà,diwfgéçä ïî øáàì L÷zéàc àeä íc- ¨©¨¨§¦§©§¥¤¦©©
mc cenll ick `l` ,mcn igd on xa` cenll ick `a `l ywidd

,xn`p `ed df oicle ,igd on xa`nøeñà éçä ïî øáà äîxeqi`a ¨¥¤¦©©¨
,ea xen`d e`léçä ïî íc óàdiiga dndadn `viy mc -øeñà ©¨¦©©¨

zehytn oky .zxk aeig ea yiy xnelk ,ea xen`d xeqi`a
yi dhigy zrya dndadn `viy mca wxy rnyn miweqtd
oi` ,dhigy mcew ,diiga dndadn `viy mca la` ,zxk aeig
`viy mca mby zeaxl ick ,df ywidl jixv okle ,zxk aeig

:`xnbd zxxan .zxk aeig yi diiga dndadnäæ éàåon mc `ed §¥¤
'ytpd `ed mcd ik' weqtd oeyln ixd ,zxk aeig ea yiy igd
xeq` z`vei dndad ly dytpy drya `viy mc wxy rnyn

,`xnbd zx`an .mc meynLôpäL äæwä íc äædndad ly ¤©©¨¨¤©¤¤
Ba äàöBédndad ly dytpy ,diiga dndad sebn fwend mc - §¨

dndad ly dytp oi`y dfwd mc la` ,ezfwd zrya z`vei

.mc meyn eilr miaiig oi` ,ezfwd zrya z`vei
xey oica `ziixad ixacn eda` iaxe diwfg lr dywn `xnbd

:d`pda xeq`y lwqpdøîà àðîçøc ,ì÷ñpä øBL éøäådxezdy - ©£¥©¦§¨§©£¨¨¨©
ea dxn`(gk `k zeny)lFwq zne dX` z` F` Wi` z` xFW gBi ike'§¦¦©¤¦¤¦¨¨¥¨

e xFXd lwQiàéðúå ,'BøNa úà ìëàé àì,`ziixaaøîàpL òîLnî ¦¨¥©§Ÿ¥¨¥¤§¨§©§¨¦©§©¤¤¡©
lwqpd xeya,'øBMä ì÷qé ìB÷ñ'ikeL òãBé éðéà`le lwqpy oeik ¨¦¨¥©¥¦¥©¤
ezieb ,hgypøîBì ãeîìz äîe ,äìéëàa äøeñà äìáðe ,äìáð àéä¦§¥¨§¥¨£¨©£¦¨©©§©

exne`a aezkd epcnln dn ok m`e -,'ìëàé àì'`l`Eì ãébî Ÿ¥¨¥©¦§
Bðéc (úà) øîâpL øçàì BèçL íàL ,áeúkä,dliwql oic ziaa ©¨¤¦§¨§©©¤¦§©¤¦

,dliap epi`e hgypy it lr s` ,elweql oic zia ewitqdy mcew
`ed ixdøeñàe .dlik`aéì ïéào`kn cenllàlàlwqpd xeyy ¨¥¦¤¨

xeq`,äìéëàala`ïépî äàðäa,xeq` `edyøîBì ãeîìz- ©£¦¨©£¨¨¦©¦©§©
aezkd epcnln,'é÷ð øBMä ìòáe'.d`pda s` xeq` `edy ixd ©©©¨¦

:`xnbd zxxanéàî[cvik-]òîLîxeq` xeydy df weqtn ©©§©
.d`pda

:`xnbd zx`anBøéáçì øîBàL íãàk ,øîBà àîBæ ïa ïBòîLlr ¦§¤¨¥§¨¨¤¥©£¥
,eyekx lk ciqtdy inäàðä íäa Bì ïéàå ,åéñëpî é÷ð éðBìt àöé'¨¨§¦¨¦¦§¨¨§¥¨¤£¨¨

,'íeìk ìL,xaca d`pd mey oi`y jk lr dxen 'iwp' oeyly ixd ¤§
iwp xeyd lray ,`id 'iwp xeyd lrae' aezkd zernyn o`k s`e
,dziiyew z` `xnbd zniiqn .d`pd mey ea el oi`e xeydn

àîòèmeyn wx `ed d`pda xeq` xeydy mrhd -áúëcweqtd ©£¨§¨©
,'é÷ð øBMä ìòáe'meyn ,jxvp df weqteî éàcxn`py dnàì' ©©©¨¦§¦¦Ÿ

,'ìëàéwx,òîLî äìéëà øeqéàla`,òîLî àì äàðä øeqéà ¥¨¥¦£¦¨©§©¦£¨¨Ÿ©§©
lke ,d`pd xeqi` mb rnyn 'lk`i `l'ny xn`y diwfg lr dywe¥¨¥
`l' aezky mewna mby xn`y eda` iax lr mb dywy okyŸ

.d`pd xeqi` mb rnyn ,'Elk`z `l' e` ,'lk`zŸ©ŸŸ§
:`xnbd zvxzníìBòìweqtdn,'ìëàé àì'mbå äìéëà øeqéàmb §¨Ÿ¥¨¥¦£¦¨§

å ,òîLî äàðä øeqéàE' weqtd,'é÷ð øBMä ìòázcnel `ziixady ¦£¨¨©§©§©©©¨¦
,lwqpd xeya d`pd xeqi` epnnìz` xeq`BøBò úàðäxey ly ¤£¨©

lwqpdàúàc àeä.[`ay-] ©£¨
:exer z`pd z` xeq`l weqt jixv ef drcl recn zx`an `xnbd

éøèöéàåCxeq` xeyd ly exer mby eprinydl aezkd [jxvede-] §¦§§¦
c meyn ,d`pdaàðéîà Czòc à÷ìñ,xnel epzrca dler didy ± ¨§¨©§¨¨¦¨

y oeiky,áéúk 'BøNa úà ìëàé àì''exya z`' weqtd oeyle Ÿ¥¨¥¤§¨§¦
c rnynïéà BøNala` ,d`pda xeq` exya wx ±àì BøBòxq`p §¨¦Ÿ

,'lk`i `l' ea xn`p `l ixdy ,d`pdaïì òîLî à÷eprinyn - ¨©§©¨
.d`pda xeq` exer mby aezkd

aezkd z` miyxecy mi`pz mze` zrc itl zxxan `xnbd
lwqpd xey ly exery oipn ,zexg` zeyxcl 'iwp xeyd lrae'

:d`pda xeq`ðäìeàðéøçà äLøãì àø÷ éàäì déì é÷tîc éàpz C §¨¨©¨¥§©§¦¥§©§¨¦§¨¨©£¦¨
zeyxc 'iwp xeyd lrae' weqtdn miyxecy mi`pz mze`le ±

`nw `aaa xfril` iax zhiyl ,zexg`(:`n)yxcp df weqtìxeht ¦
n milrad z`,øôBk éöçivg mlyn epi` ,mc` bxdy mz xeyy £¦¤

cren xeyy ,wfp inelyz oick xtek oicy mixne` oi`e ,xtek
xtek mlyn cren `l` ,wfp ivg mlyn mz xeye mly wfp mlyn

.llk xtek mlyn epi` mze ,mlyúBãìåå éîãìåiax zrc itl - §¦§¥§¨
yxcp df weqt ililbd iqei(.an my)dxd dy` gbpy xeyy xnel

,zecleed inc z` mlyn epi` xeyd lra ,dizeclee e`vieúàðä£¨©
eäì àðî BøBò.dxeq` `idy mdl oipn - §¨§

:`xnbd daiyneäì à÷ôðdxeq` exer z`pdy md micnel - ¨§¨§
îweqtd,'BøNa úà'dlindy'úà'xac s`y zeaxl d`aìôhä ¥¤§¨¤©¨¥

BøNáì.exyak d`pda xeq` ,exerk ¦§¨
:yxtl `xnbd dtiqenCãéàålirl `ziixaa dpyy `pzde - §¦¨

`l ,'iwp xeyd lrae' weqtdn cnlp dxeq` exer z`pdy oicdy
y meyn ,exya 'z`' dlindn df oic cnlLéøc àì 'úà'ezrcly - ¤Ÿ¨¦

,oldl z`aend `pzd zrcke ,'z`' daizdn zeyxc yexcl oi`
.'z`' zaizn zeyxc yexcl oi`y

zeyxc yexcl oi`y xaeqy `pzd zrc z` d`ian `xnbd
:dfa eilr wlegy `pzd zrc z`e ,'z`' zaiznàéðúãk,`ziixaa ¦§©§¨
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc migqt(ycew zay meil)

ìd jxev,íéaø,miaye mixaerl jxcd rvn`a rehpd oli` oebk §©¦
.dlxr xeqi` bdep ea s`y,øîBà äãeäé éaø`a 'mkl' aezkd ©¦§¨¥

úà àéöBäìoli`díéaøì òeèpäoi`e .exizdle dlxr xeqi`n §¦¤©¨©¨©¦
.d`pda dlxr xizdl `a 'mkl' aezkd

:dcedi iaxe `nw `pz ly mzwelgn z` zx`an `xnbdéàî©
àn÷ àpúc àîòèmeyn .miaxl rehpd oli` xeq`l yxecdáéúëc ©£¨§©¨©¨¦§¦

ízòèðe''lk`n ur lM(bk hi `xwie)rehpd ur ,'mzrhpe' oeyle , §©§¤¨¥©£¨
,òîLî ãéçéìrehpd ur eli`e ,mivr rehpl micigid jxcyíéaøì §¨¦©§©¨©¦

òîLî àìrehpl miax jxc oi` ixdy ,dlxra aiigl df weqtn Ÿ©§©
e ,mivràéáäì ,'íëì' àðîçø áúks`íéaøì òeèpä úàxeqi`l ¨©©£¨¨¨¤§¨¦¤©¨©¨©¦

.dlxräãeäé éaøåaezkdy ,xaeqïéa òîLî ,'ízòèðe'`edyk §©¦§¨§©§¤©§©¥
rehp,íéaøìe ,miax oeyla xn`py oeikïéarehp `edyk,ãéçéì §©¦¥§¨¦

.oli` rhepd cigi lkl xacn aezkdyåzaiz ok'íëì'jynday §¨¤
,weqtdïéarhpyãéçéeïéajxevl rhpyéåä ,òîLî íéaøeyrp - ¥¨¦¥©¦©§©¨¥

,el` miaezk ipyå ,éeaø øçà éeaøy `ed llkéeaø øçà éeaø ïéà ¦©©¦§¥¦©©¦
èòîì àlàieaixd `a ,miinrt cg` xacl dxezd dzaixyk - ¤¨§©¥

miaxl rehpd oli` hrnzn jkitle ,xacd eze` z` hrnl sqepd
.dlxr xeqi`n

:`xnbd dywn .dnexzn eda` iax lr dywn `xnbdéøäå©£¥
øîà àðîçøc ,äîeøzdxn` dxezdy -(i ak `xwie)ìëàé àì øæ ìëå' §¨§©£¨¨¨©§¨¨ŸŸ©

,'Lã÷,d`pda s` xfl dnexz xeq`l ernyn eda` iax zrcle Ÿ¤
åixdïðzoiaexira(:ek),ïéáøòîoinegz iaexirå ,ïééa øéæðìok §§©§¨§¦§¨¦§©¦§

oiaxrn,äîeøza ìàøNéì.dlik`l mdl ie`x epi` aexirdy s` §¦§¨¥¦§¨
dpdp ixd ,da axrl leki ji` ,xfl d`pda dxeq` dnexz m`e

.megzl uegn z`vl leki jk ici lry dpnn
:`xnbd zvxzníúä éðàL àtt áø øîà,dnexzaàø÷ øîàc ¨©©¨¨¨¦¨¨§¨©§¨

(fk gi xacna)mkl aWgpe' ,,'íëúîeøzy rnyn ef oeyleàäz íëlL §¤§©¨¤§©§¤¤¨¤§¥
.da zepdil

:'mkznexz' azkp dnl diwfg zrcl zxxan `xnbdCãéàå± §¦¨
xaeq ,d`pd xeqi` llek epi` 'lk`i `l'y xaeqd diwfgeŸ©

weqtd zernynyøîà÷ ìàøNé ìëc ,'íëúîeøz'dnexzd lr - §©§¤§¨¦§¨¥¨¨©
,ef oeyla xacl aezkd jxce ,xacn `ed l`xyin cg` lk ly

.d`pda xizdl `a `le
.d`pda xifpl xzend oiin eda` iax lr cer dywn `xnbd

:`xnbd dywnøéæð éøäå,mdn `veid lke miapr zlik`a xeq`d ©£¥¨¦
cøîà àðîçø(c e xacna)oiId otBn dUri xW` lMn Fxfp ini lM' §©£¨¨¨©Ÿ§¥¦§¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦

,'ìëàé àì âæ ãòå íépöøçîmixeq` mdy ernyn eda` iax zrcle ¥©§©¦§©¨ŸŸ¥
,d`pda s` eilråixdïðzoiaexira(my),ïééa øéæðì ïéáøòîixde §§©§¨§¦§¨¦§©¦

.megzl uegn z`vl `ed lekiy jka epnn dpdp
,`xnbd zvxzníúä éðàL ,àøèeæ øî øîà,xifpaàø÷ øîàc(my) ¨©©§¨¨¦¨¨§¨©§¨

ini lM','Bøæðs`y xnel `ae ,ely `edy ezernyn 'exfp' oeylde Ÿ§¥¦§
,ezexifp zngn eilr xeq`y dnàäé BlL.ea zepdil ¤§¥

:sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà éMà áøxifpa xn`p(d e my)Lã÷' ©©¦¨©¨Ÿ
,'BLàø øòN òøt ìcb ,äéäéxifpd zexryy epcnll df weqt `ae ¦§¤©¥¤©§©Ÿ

,xifpd zexry iabl jk xn`py dnne .d`pda zexeq`e zeyecw
wxy ,cenll yiBìecéb[xifpd lciby xryd-]øác ïéàå ,LBã÷ ¦¨§¥¨¨

øçàzexifpd zngn eilr xq`pyLBã÷,d`pda xeq` zeidl ©¥¨
.d`pda el xzen oiidy o`kne

:iy` ax ly evexiz z` dgec `xnbdéãéî[ike-]øçà øác ïéàå ¦¦§¥¨¨©¥
yecw,áéúkmixg` mixacy hrnl weqta zxzein oeyl oi` ixd §¦

,`xnbd dwiqn .d`pda el zexeq` opi` mda xeq` xifpdyàlà¤¨
àzøåeçî[`ed xexad uexizd-]kevexiz,àøèeæ øîãoeyldny §©©§¨§§©§¨

.ea zepdil lekiy rnyn 'exfp'
:`xnbd zl`ey .ycg xeqi`n eda` iax lr dywn `xnbdéøäå©£¥

Lãç,dycg d`eaz ±øîà àðîçøcda(ci bk `xwie)éì÷å íçìå' ¨¨§©£¨¨¨©§¤¤§¨¦
'äfä íBiä íöò ãò eìëàú àì ìîøëåeay oqip f"h mei cr - §©§¤ŸŸ§©¤¤©©¤

,xnerd oaxw z` miaixwnïðúezegpna dpyna(.`r)caln , §©
d`eazdn xevwl s` xeq` ,dycgd d`eazd ly dlik`d xeqi`

mewn lkne ,xnerd iptl dycgdúçMì øöB÷xevwl xzen ± ¥©©©

.dxivw zaygp dpi` ayr zxivwy itl ,ayr oiicr d`eazdyk
,dycg d`eazn zexenb mihg sehwl xzen okedpi` dtihwy

,dxivw zaygpìéëàîeoze`,äîäaìleki epi` envr `ed la` ©£¦©§¥¨
.ycg xeqi`a dlik`a zexeq`e zexenb ody xg`n mdn lek`l
,d`pda xzen `ed ,'elk`z `l' ycg xeqi`a xn`py s`y ixd

.eda` iax lr dywe
:`xnbd zvxzníúä éðàL ,äéòîL áø øîàmy xacd dpey - ¨©©§©§¨¨¦¨¨

,ycg xeqi`aàø÷ øîàc(i bk my)ziW`x xnr z` mz`ade' §¨©§¨©£¥¤¤Ÿ¤¥¦
,'íëøéö÷oeylde'íëøéö÷'rnynàäé íëlL.ea zepdil §¦§¤§¦§¤¤¨¤§¥

:'mkxivw' xn`p recn diwfg zrcl zxxan `xnbdCãéàå± §¦¨
xaeq ,d`pd xeqi` ernyn oi` 'elk`i `l'y xaeqd diwfge

oeyldy,òîLî ìàøNé ìëc 'íëøéö÷'oeyla xacl aezkd jxce §¦§¤§¨¦§¨¥©§©
.dyxcl `a df oi`e ,miax

:`xnbd dywn .mivxyn eda` iaxe diwfg lr dywn `xnbd
øîà àðîçøc ,íéöøL éøäåmda dxezd dxn`y -(`n `i `xwie)lke' ©£¥§¨¦§©£¨¨¨©§¨

ux`d lr uxXd uxXdïðúe ,'ìëàé àì àeä õ÷Lzkqna dpyna ©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤¤¤Ÿ¥¨¥§©
ziriay(c"n f"t),íäì eðncæpL íéâãå úBôBòå äiç éãéiö,dciva ©¨¥©¨§§¨¦¤¦§©§¨¤

ïéðéîmiig ilra lyïéøzeî ,ïéàîèmiciivd.íéøëðì ïøëBîìixd ¦¦§¥¦¨¦§§¨§¨§¦
mixeq`d miig ilran zepdil xzenydiwfg lr dywe ,dlik`a

.d`pda s` xqe` 'lk`i `l'y mixaeqd eda` iaxe¥¨¥
:`xnbd zvxzníúä éðàLmivxya my xacd dpey -àø÷ øîàc ¨¦¨¨§¨©§¨

(i `i my)md uwW','íëìy ernyneàäé íëlL.mdn zepdil ¤¤¥¨¤¤¨¤§¥
:`xnbd dywnéëä éà,mi`nh mipinn zepdil aezkd xizd m` ± ¦¨¦

énð älçzëì eléôà,mxkenl ick mze` cevl xizdl yi mb - £¦§©§¦¨©¦
,i`xw`a el epncfdy ote`a wx mxkenl dpynd dxizd recne

.dligzkl mcevl dxizd `le
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e ,mivràéáäì ,'íëì' àðîçø áúks`íéaøì òeèpä úàxeqi`l ¨©©£¨¨¨¤§¨¦¤©¨©¨©¦

.dlxräãeäé éaøåaezkdy ,xaeqïéa òîLî ,'ízòèðe'`edyk §©¦§¨§©§¤©§©¥
rehp,íéaøìe ,miax oeyla xn`py oeikïéarehp `edyk,ãéçéì §©¦¥§¨¦

.oli` rhepd cigi lkl xacn aezkdyåzaiz ok'íëì'jynday §¨¤
,weqtdïéarhpyãéçéeïéajxevl rhpyéåä ,òîLî íéaøeyrp - ¥¨¦¥©¦©§©¨¥

,el` miaezk ipyå ,éeaø øçà éeaøy `ed llkéeaø øçà éeaø ïéà ¦©©¦§¥¦©©¦
èòîì àlàieaixd `a ,miinrt cg` xacl dxezd dzaixyk - ¤¨§©¥

miaxl rehpd oli` hrnzn jkitle ,xacd eze` z` hrnl sqepd
.dlxr xeqi`n

:`xnbd dywn .dnexzn eda` iax lr dywn `xnbdéøäå©£¥
øîà àðîçøc ,äîeøzdxn` dxezdy -(i ak `xwie)ìëàé àì øæ ìëå' §¨§©£¨¨¨©§¨¨ŸŸ©

,'Lã÷,d`pda s` xfl dnexz xeq`l ernyn eda` iax zrcle Ÿ¤
åixdïðzoiaexira(:ek),ïéáøòîoinegz iaexirå ,ïééa øéæðìok §§©§¨§¦§¨¦§©¦§

oiaxrn,äîeøza ìàøNéì.dlik`l mdl ie`x epi` aexirdy s` §¦§¨¥¦§¨
dpdp ixd ,da axrl leki ji` ,xfl d`pda dxeq` dnexz m`e

.megzl uegn z`vl leki jk ici lry dpnn
:`xnbd zvxzníúä éðàL àtt áø øîà,dnexzaàø÷ øîàc ¨©©¨¨¨¦¨¨§¨©§¨

(fk gi xacna)mkl aWgpe' ,,'íëúîeøzy rnyn ef oeyleàäz íëlL §¤§©¨¤§©§¤¤¨¤§¥
.da zepdil

:'mkznexz' azkp dnl diwfg zrcl zxxan `xnbdCãéàå± §¦¨
xaeq ,d`pd xeqi` llek epi` 'lk`i `l'y xaeqd diwfgeŸ©

weqtd zernynyøîà÷ ìàøNé ìëc ,'íëúîeøz'dnexzd lr - §©§¤§¨¦§¨¥¨¨©
,ef oeyla xacl aezkd jxce ,xacn `ed l`xyin cg` lk ly

.d`pda xizdl `a `le
.d`pda xifpl xzend oiin eda` iax lr cer dywn `xnbd

:`xnbd dywnøéæð éøäå,mdn `veid lke miapr zlik`a xeq`d ©£¥¨¦
cøîà àðîçø(c e xacna)oiId otBn dUri xW` lMn Fxfp ini lM' §©£¨¨¨©Ÿ§¥¦§¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦

,'ìëàé àì âæ ãòå íépöøçîmixeq` mdy ernyn eda` iax zrcle ¥©§©¦§©¨ŸŸ¥
,d`pda s` eilråixdïðzoiaexira(my),ïééa øéæðì ïéáøòîixde §§©§¨§¦§¨¦§©¦

.megzl uegn z`vl `ed lekiy jka epnn dpdp
,`xnbd zvxzníúä éðàL ,àøèeæ øî øîà,xifpaàø÷ øîàc(my) ¨©©§¨¨¦¨¨§¨©§¨

ini lM','Bøæðs`y xnel `ae ,ely `edy ezernyn 'exfp' oeylde Ÿ§¥¦§
,ezexifp zngn eilr xeq`y dnàäé BlL.ea zepdil ¤§¥

:sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà éMà áøxifpa xn`p(d e my)Lã÷' ©©¦¨©¨Ÿ
,'BLàø øòN òøt ìcb ,äéäéxifpd zexryy epcnll df weqt `ae ¦§¤©¥¤©§©Ÿ

,xifpd zexry iabl jk xn`py dnne .d`pda zexeq`e zeyecw
wxy ,cenll yiBìecéb[xifpd lciby xryd-]øác ïéàå ,LBã÷ ¦¨§¥¨¨

øçàzexifpd zngn eilr xq`pyLBã÷,d`pda xeq` zeidl ©¥¨
.d`pda el xzen oiidy o`kne

:iy` ax ly evexiz z` dgec `xnbdéãéî[ike-]øçà øác ïéàå ¦¦§¥¨¨©¥
yecw,áéúkmixg` mixacy hrnl weqta zxzein oeyl oi` ixd §¦

,`xnbd dwiqn .d`pda el zexeq` opi` mda xeq` xifpdyàlà¤¨
àzøåeçî[`ed xexad uexizd-]kevexiz,àøèeæ øîãoeyldny §©©§¨§§©§¨

.ea zepdil lekiy rnyn 'exfp'
:`xnbd zl`ey .ycg xeqi`n eda` iax lr dywn `xnbdéøäå©£¥

Lãç,dycg d`eaz ±øîà àðîçøcda(ci bk `xwie)éì÷å íçìå' ¨¨§©£¨¨¨©§¤¤§¨¦
'äfä íBiä íöò ãò eìëàú àì ìîøëåeay oqip f"h mei cr - §©§¤ŸŸ§©¤¤©©¤

,xnerd oaxw z` miaixwnïðúezegpna dpyna(.`r)caln , §©
d`eazdn xevwl s` xeq` ,dycgd d`eazd ly dlik`d xeqi`

mewn lkne ,xnerd iptl dycgdúçMì øöB÷xevwl xzen ± ¥©©©

.dxivw zaygp dpi` ayr zxivwy itl ,ayr oiicr d`eazdyk
,dycg d`eazn zexenb mihg sehwl xzen okedpi` dtihwy

,dxivw zaygpìéëàîeoze`,äîäaìleki epi` envr `ed la` ©£¦©§¥¨
.ycg xeqi`a dlik`a zexeq`e zexenb ody xg`n mdn lek`l
,d`pda xzen `ed ,'elk`z `l' ycg xeqi`a xn`py s`y ixd

.eda` iax lr dywe
:`xnbd zvxzníúä éðàL ,äéòîL áø øîàmy xacd dpey - ¨©©§©§¨¨¦¨¨

,ycg xeqi`aàø÷ øîàc(i bk my)ziW`x xnr z` mz`ade' §¨©§¨©£¥¤¤Ÿ¤¥¦
,'íëøéö÷oeylde'íëøéö÷'rnynàäé íëlL.ea zepdil §¦§¤§¦§¤¤¨¤§¥

:'mkxivw' xn`p recn diwfg zrcl zxxan `xnbdCãéàå± §¦¨
xaeq ,d`pd xeqi` ernyn oi` 'elk`i `l'y xaeqd diwfge

oeyldy,òîLî ìàøNé ìëc 'íëøéö÷'oeyla xacl aezkd jxce §¦§¤§¨¦§¨¥©§©
.dyxcl `a df oi`e ,miax

:`xnbd dywn .mivxyn eda` iaxe diwfg lr dywn `xnbd
øîà àðîçøc ,íéöøL éøäåmda dxezd dxn`y -(`n `i `xwie)lke' ©£¥§¨¦§©£¨¨¨©§¨

ux`d lr uxXd uxXdïðúe ,'ìëàé àì àeä õ÷Lzkqna dpyna ©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤¤¤Ÿ¥¨¥§©
ziriay(c"n f"t),íäì eðncæpL íéâãå úBôBòå äiç éãéiö,dciva ©¨¥©¨§§¨¦¤¦§©§¨¤

ïéðéîmiig ilra lyïéøzeî ,ïéàîèmiciivd.íéøëðì ïøëBîìixd ¦¦§¥¦¨¦§§¨§¨§¦
mixeq`d miig ilran zepdil xzenydiwfg lr dywe ,dlik`a

.d`pda s` xqe` 'lk`i `l'y mixaeqd eda` iaxe¥¨¥
:`xnbd zvxzníúä éðàLmivxya my xacd dpey -àø÷ øîàc ¨¦¨¨§¨©§¨

(i `i my)md uwW','íëìy ernyneàäé íëlL.mdn zepdil ¤¤¥¨¤¤¨¤§¥
:`xnbd dywnéëä éà,mi`nh mipinn zepdil aezkd xizd m` ± ¦¨¦

énð älçzëì eléôà,mxkenl ick mze` cevl xizdl yi mb - £¦§©§¦¨©¦
,i`xw`a el epncfdy ote`a wx mxkenl dpynd dxizd recne

.dligzkl mcevl dxizd `le
:`xnbd zvxzn,àëä éðàLmeynàø÷ øîàcuwWe'eéäé,'mkl ¨¦¨¨§¨©§¨§¤¤¦§¨¤

y ernyn 'eidi' oeylde,eäé ïúééåäamxeqi`a ex`yiy xnelk ©£¨¨¨§
.mda xkzydl ick dxegq mda eyri `le

:`xnbd zl`eyäi÷æçìexeq` 'lk`i `l' xn`pyk wxy xaeqd §¦§¦¨¥¨¥
,d`pdaázëéîì éì änìmivxya aezkl dxezd dkxved dnl - ¨¨¦§¦§©

dééøLéîì 'íëì' éúééîe ,'ìëàé àì'aezkl dkxved jk meyne ± Ÿ¥¨¥©§¥¨¤§¦§§¥
,d`pda mxizdl ick 'mkl','ìëàé àì' àðîçø áBzëì àì`l' `l` Ÿ¦§©£¨¨Ÿ¥¨¥

,'lk`iéòa àìåaezkl dxezd jxhvz `le -.'íëì' Ÿ©§Ÿ¨¥¨¤
:`xnbd daiynàëäî énð éãéc àîòè ,äi÷æç Cì øîàdf oic ± ¨©¨¦§¦¨©£¨¦¦©¦¥¨¨

izcnl ip` mb ,d`pd xeqi` ea llek dxezd lka 'lk`i `l'y¥¨¥
exizdl ick 'mkl' xnel dxezd dkxvedy dnny ,o`kn eze`
xeq`l `ed mewn lka 'lk`i `l' zernyny cenll yi ,d`pda¥¨¥

.d`pda s`
:`xnbd dywn .ungn eda` iaxe diwfg lr dywn `xnbdéøäå©£¥

øîà àðîçøc ,õîç(b bi zeny)e'àéðúå ,'õîç ìëàé àì`ziixaa ¨¥§©£¨¨¨©Ÿ¥¨¥¨¥§©§¨
(:gk onwl),d`pda xeq` dlik`a xeq`y dryn 'eke ung ,éñBé éaø©¦¥

Eîöò ìò dîz ,øîBà éìéìbä,denzl jl yi -Càéäxne` dz` ©§¦¦¥§©©©§§¥¨
yäòáL ìk äàðäa øeñà õîçea epivn `l `ld ,gqt ly mini ¨¥¨©£¨¨¨¦§¨

oi` 'lk`i `l' aezka xn`py s`y ixd .d`pda xq`py¥¨¥
.d`pd xeqi` ezernyna

:`xnbd zvxzníúä éðàL,unga my xacd dpey -àø÷ øîàc ¨¦¨¨§¨©§¨
(f bi my),'øBàN Eì äàøé àìå',yexcl yi 'jl' zaizneàäé ElL §Ÿ¥¨¤§§¤§§¥

ea zepdil.
miyxec dn ililbd iqei iaxe minkg zwelgn z` zyxtn `xnbd

:`xnbd zl`ey ,'jl' zaiznïðaøådn ,d`pda ung mixqe`d §©¨¨
`a 'jl' zaizy mixaeq md ,`xnbd daiyn .'jl' zaizn ecnl

ungy ,cnlläàBø äzà éà ElL,jzeyxa gqta `vniiy xeq` - ¤§¦©¨¤
äàBø äzà ìáàungíéøçà ìL,[mixkp-]dBáb ìLå[ycwd-] £¨©¨¤¤£¥¦§¤¨©

.jziaa `vnpe jzeyxa cwtend
:`xnbd zl`eyCãéàåxizdl 'jl'n yxec ji` ,ililbd iqei iaxe - §¦¨

ly ung lr mixaer oi`y epcnll jxved `ld ,d`pda ung
:`xnbd daiyn .l`xyi zeyxa `vnpd mixg`éáéúk 'Eì' éøz- §¥§§¦¦

z` xizdl `a ipyde ,gqta ung iabl 'jl' miinrt dxeza xn`p
.d`pda ungd
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המשך בעמוד קנא

ezny in` cenr bk sc ± iyily wxtmigqt
íéáøì.xaer lkl jxcd rvn`a oebk ,miax jxevl Ðòîùî ãéçéì íúòèðåjxc oi`c Ð

.mzrhpe xn`w cge cg lkle ,rehpl miaxøéæðì ïéáøòîlr s` ,oiia oinegz iaexir Ð

dcerqy itliyzn i`e li`ed ,`id el die`x dpi`ydizexifp`dil `ixy.oiaxrn Ð

ira i`c ,dnexza l`xyil okelyzin,dilrznexzc`xcde ,dnexz dpi` zerh

,dlaihl.dae dpin dlr yixtn xcde

íëúîåøú,"mkznexz mkl aygpe" Ð

dnexze .aizk miel iyxtnc xyrn znexzae

obck" :aizkck ,`xw `edda ywzi` dlecbon

"oxebd.dlecb dnexz epiidc ÐêãéàåÐ

,d`pd rnyn `l "elk`z `l" xn`c ,diwfg

`l` ,`z` d`pd ixyinl e`l mkznexz i`d

,xn`w l`xyi lkc mkznexzdigxe`e`xwc

miela `dc ,`wec e`l l`xyi .ikd iierzyi`l

.aizkåìåãéâoerhe ,d`pda xeq` ely xriy Ð

gaf zgz xy` y`d lr ozpe" :aizkck ,dtixy

."minlydáéúë øçà øáã ïéàå éãéî`nlic Ð

herin i`nc ,xg` xacl oicd `ede ,elecib

?`kd azkùãç.xnerd iptl Ðøöå÷úçùì
mkxivw ziy`x xner" :aizkc ab lr s` Ð

xnerd iptl xevwl xeq`c rnync ,"odkd l`

xevwl xzen Ðzgyle`lc ,ayr `edyk

.`ed xivwäîäáì ìéëàîåoixenb oihig s` Ð

da xzen ycg mewn lkn ,sehiw ici lr.d`p

êãéàå`l"n d`pd dil `wtp `lc ,diwfg Ð

xn` ,ixyinl mkxivw jixhvi` `le ,"elk`z

,xn`w l`xyi lkc mkxivw :jldigxe`e

.ikd iierzyi`l `xwcåðîãæðù.`weec

,epncfpyla` ,oxiwtdl edl opikxvn `lc

dlgzklmzd opzck ,odixg` xfgl xeq` Ð

oi` :(b dpyn iriay wxt) ziriay zkqna

`le ,zetixhe zeliapa `l dxegq oiyer

mivwya.miynxeåéäé" Ðuwye."mkl eidi

íëì éúééîå ìëàé àì áúëîì éì äîì äé÷æçìå
äééøùéîìeda` iaxl `nlya Ðepivn `l Ð

,"lk`z `l" eda aizkc jpd lka iieyw`l

d`pd xzid ea aizk xcde`l" jixhvi`c Ð

`xizid jixhvi`e ,dlik`l "elk`z.d`pdl

`pngx dil ixy seq seqc oeik ,diwfgl `l`

d`pdaazke ,`xeaica ipyc `xw il dnl Ð

"mkl" jixhvi`e ,d`pd rnync "lk`i `l"

`l eze ,"lk`z `l" aezkil ?d`pda diixyinl

.mkl jixhvi`éãéã àîòè`l" `pin`c Ð

d`pd rnyn "lk`ie`l i`e .il `wtp `dn Ð

mkl azk eze "lk`i `l" aizkc `xw i`d

diixyinlxeqi` lk`i `lc `prci ded `l Ð

xzidc i`xw jpd lke .`ed d`pd,d`pd

"lk`z `l" iab iaizkcdiwfg edpiyxc `d Ð

,mkznexz :lirl oxn`ck ,`pixg` `zlinl

.l`xyi lkc ,mkxivwäîúêàéä êîöò ìò
äàðäá õîç øñàðqc Ðxzen :dil `xia

.gqtd xg`l oky lke ,dray lk d`pda

eilr xary ung :xn`c dcedi iaxc `bilte

gqtd.(a,gk) oiwxita onwl ,d`pda xeq` Ð

éáéúë êì àúìú`le" ,"ung jl d`xi `l" Ð

:`pixg` `xw cere ,"jleab lka xe`y jl d`xi

."mini zray jleab lka xe`y jl d`xi `le"éëéøöåxe`y azk i`c Ðevenigc meyn Ðung la` ,dywung azk i`e .xzen `ni` Ð`lc xe`y la` ,dlik`l ie`xc meyn Ð

dilkinl iz`.(a,f) dviac `nw wxta edl yxtn ikd .dilr xar `l `ni` Ðéàðúë àîéì.eda` iaxc "lk`z `l" Ðäëàìîì äùòé.dliapc alg iab azkinl ivn ded Ðìåëéù
ziad wca zk`lnl zexer epnn geynl jixv m` ,xzen `di deab zk`lnl :`pin` ded ,"lkl" azk ded `l i` Ð.gafnl deab iabl dlik`a alg ixzyin `dc ,xzen `di Ð

.dk`ln lkl xnel cenlz ,rnyna d`pd xeqi`e ,"elk`z `l" ea xn`p ixdy ,xeq` `di heicd zk`lnl la`'åë øîåà àáé÷ò éáøded `lc ,xizdl aezkd jxved `l ,xnelk Ð

xzen `l` ,d`nehl yyeg epi`e ,dliap llka alg oi`y xnele ,xyad z`neh llkn exdhl `l` `a `le ,xeqi`l jzrc `wlqynzyilxera zexdhm`e .dliap alga geynd

.`nh `di miycw ynzydl deab zk`lnl la` ,xedh `di oileg ea ynzydl heicd zk`lnl xne` iziid ,dk`ln lkl daix `l
äáìç
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òåèð.jxcd rvn`a :qxhpewd yxity enk `le ,miax jxevl cigid zeyxa Ð miaxl

.xhet dcedi iaxe ,aiig miaxl rhepd :(a dpyn oey`x wxt) dlxr zkqna ipzwc

iaa ixza ipzwcn .'ek olfbde ,rhpy iebde ,miaxd zeyxa rhepd :ipzw xcdedpin rny Ð

.edpip ilin ixzïéáøòî:`nrh yxtn (`,gk oiaexir) "oiaxrn lka" wxta Ð oiia xifpl

i`dl ifg `lc ab lr s`c meyn.i`dl ifg Ð

(`,`l my) xn`c o`nc `ail` `kd jixt `le

zepdil e`l zevne ,devn xacl `l` oiaxrn oi`

.epzip

åøæði`nl "exfp" diwfgl dniz Ð `di ely

,glbn exfp lr :opiqxbc mixtq zi`e ?`z`

.eia` zexifp lr glbn epi`e

øöå÷ab lr s` Ð dndal lik`ne zgyl

zgyl xvewc `dc`weec epiid Ð

"l`rnyi iax" wxta ,zegpna gkenck ,dndal

(a,`r)rnyn `l "dndal lik`ne" mewn lkn Ð

,icin jixt `l ok m`c ,zgyl xvew` i`wc dil

`l` .dxenb d`eaz epiid aezkd xq`y ycgc

dndal lik`nlre ,oixenb oihig elit` epiid Ð

`tiq ipzwc :cere .qxhpewd yexitk ,sehiw ici

`iadyn s` lk`ie xevwi xne` oerny iax

.yily

íëøéö÷oeyny epiaxl dniz Ð `di mkly

?ikdl `z`c dil `pn :mdxa` oa

iax" wxta zegpna opiyxcckl jixhvi` `d

mkxivw :(mye `,ar) "l`rnyixivw `le Ð

l yie :ikd ipyil inp diwfge ,devn`lcn :xne

,jxivw azkinl ivn iede ,xivw ziy`x azk

mkxivw azke.izxz dpin rny Ð

øîàm` :xn`z m`e Ð edi oziieda eidi `xw

:xnel yie ?opipaf ikid mixenge miqeq ok

zkqnc inlyexiae .`weec ixiin dlik`c icinac

!lnbe xeng ixde :jixt ipiny wxt seq ziriay

opixn`c :xn`z m`e .milicb od ozk`lnl :ipyne

l`xyil xeq` (my a,at `nw `aa) "daexn"a

yie !xeq` `ziixe`cnc dil wetiz ,mixifg lcbl

`d :inp i` ,xex`a mwinl dpin `wtpc :xnel

`ziixe`cn xeq`ciebl xeknle xkzydl epid Ð

oxera e` opneya xkzydl la` ,lek`l.`l Ð

,wilcdle geynl `l` xeknl `ly lcbny e`

oebk ,el epncfpa :inp i` .xeq` mixifga ikd elit`

.olcbl oi` ,dyexia eltpy

éðàù:dniz Ð jl d`xi `l `xw xn`c mzd

.jl ira `le ,diwfgl lk`i `l azkilc
dne
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:áéúëc ?ïépî ,àúééøBàc äøæòa eèçLpL ïéleç :øáñ÷ !"Búà ïeëéìLz áìkì"î äãeäé éaøì§©¦§¨¦©¤¤©§¦Ÿ¨¨©¦¤¦§£¨£¨¨§©§¨¦©¦¦§¦
øîBì ãeîìz äîe "óøOz Làa" øîBì ãeîìz ïéàL ."'åâå dîcî àáeé øLà úàhç ìk"¨©¨£¤¨¦¨¨¤¥©§©¨¥¦¨¥©©§©

"óøN äpäå" áéúëc ,Bôeâì ïéðò Bðéà íà ?óøOz Làa¯.äøBzaL ïéøeqéà ìëì ïéðò eäðz ¨¥¦¨¥¦¥¦§¨§¦§¦§¦¥¨§¥¦§¨§¨¦¦¤©¨
íàå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc migqt(ycew zay meil)

:zwelgnd yxey `ed dn zxxan `xnbdéâìôéî÷ àäa åàì éàî©¨§¨¨¦§§¦
,`aiwr iaxe ililbd iqei iax ewlgp jka `l m`d ±éñBé éaøc§©¦¥

ñ éìéìbäøámb ernyn dlik` xeqi` xn`pyky eda` iaxk ©§¦¦¨©
alg lr xn`py oeike ,d`pd xeqi`øeqéà ïéa òîLî ,'eìëàú àì'ŸŸ§©§©¥¦

äìéëàeàø÷ àúà éëå ,äàðä øeqéà ïéádyri' aezkd `ayke ± £¦¨¥¦£¨¨§¦£¨§¨
,'dk`ln lkldééøLéîì[xizdl-]ìly algàeä äàðäa äìéáð §¦§§¨§§¥¨©£¨¨

àúàc.`a `ed -øáñ àáé÷ò éaøåwx 'elk`z `l' oeylyøeqéà ©£¨§©¦£¦¨¨©¦
,òîLî äìéëàe,òîLî àì äàðä øeqéàxizdl cenil jixv oi`e £¦¨©§©¦£¨¨Ÿ©§©

,d`pda algàø÷ àúà éëå,'dk`ln lkl dyri' aezkd `ayke - §¦£¨§¨
äøäèå äàîeèìdliap z`neh alga oi`y eprinydl ,`a `ed §§¨§¨¢¨

mb ernyn dlik` xeqi`y eda` iax ly llkdy `vnp .llk
.mi`pz zwelgna ielz d`pd xeqi`

diwfg zwelgna dielz ef zwelgny gxkd oi`y ,dgec `xnbd
:`xnbd dgec .eda` iaxeàìiaxe ililbd iqei iax ewlgp jka Ÿ

`l` ,`aiwràîìò éleëcaezkyky micenòîLî ,'eìëàú àì' §¥¨§¨ŸŸ§©§©
äìéëà øeqéà ïéae,äàðä øeqéà ïéa.eda` iax ixackàëäåo`ke - ¥¦£¦¨¥¦£¨¨§¨¨

,dliap alg iabléâìôéî÷ àäa.ewlgp df xaca ±éìéìbä éñBé éaø §¨¨¦§§¦©¦¥©§¦¦
,øáñyäìéáð äøzeäLk,d`pdaàéädnvr,äøzeäxyad xnelk ¨©§¤§¨§¥¨¦§¨

la` ,dlydãéâå daìç,dly dypd cibe -eøzeä àìdf llka ¤§¨§¦¨Ÿ§
mikixv oi` s` df mrhne ,xya miaygp md oi`y oeik ,d`pda

,dliap z`neha `nhn epi` algy xnel weqtåjgxk lrék §¦
éøèöéààø÷ Clkl dyri' dliap alga weqtd z` jixvy dn - ¦§§¦§¨

,'dk`lnàúàc àeä äàðä øzéäì.d`pda exizdl `a `ed -éaøå §¤¥£¨¨©£¨§©¦
,øáñ àáé÷òyäìéáð äøzeäLks` ,d`pdaeøzeä énð dãéâå daìç £¦¨¨©§¤§¨§¥¨¤§¨§¦¨©¦§

xizdl cenil mikixv oi`e ,xya llka cibe alg s`y itl ,dnr
dliapd z` dxezd dxizdy dn llka `edy ,d`pda alg

,d`pdaéøèöéà éëåàø÷ Clkl dyri' weqtd z` jixvy dne - §¦¦§§¦§¨
,'dk`lnìoipräøäèå äàîeèdide xya llka algy oeik ,jxvp §§¨§¨¢¨

ea oi` dliap algy xnel aezkd `ae ,`nh `edy xnel mewn
.llk dliap z`neh

:`xnbd zl`ey .ililbd iqei iax ly ezhiy lr dywn `xnbd
ezhiyléìéìbä éñBé éaøxya miaeyg mpi` cibe algy xaeqd ©¦¥©§¦¦

mpn` ,d`pda dliap dxezd dxizdy dna millkp mpi`eïçkLà©§§¨
äàðäa àðîçø dééøLc áìçd`pda alg dxezd dxizdy ep`vn ± ¥¤§©§¥©£¨¨©£¨¨

,'dk`ln lkl' weqtaãéb àlàxen`d 'elk`i `l' oeyldy dypd ¤¨¦
,d`pda aezkd exizdy ep`vn `le ,d`pd xeqi` mb llek ,ea

m`dàîéðxaeq ililbd iqei iaxyøeñàc.d`pda ¥¨§¨
,xaca zeaeyz izy :`xnbd dperàîéà úéòaéàdvxz m` - ¦¨¥¥¨

ililbd iqei iax zrcly ,xen`øeñàc énð éëäciby oicd ok ok` - ¨¦©¦§¨
e .d`pda xeq` dypdàîéà úéòaéàote`a xen` dvxz m`e - ¦¨¥¥¨

e ,d`pda xzen dypd ciby xaeq ililbd iqei iaxy ,xg`dì éúééî©§¥¨
,df xzid cnel `ede -øîBçå ì÷a.algnáìç äîexengdLeðòL §©¨¤©¥¤¤¨

úøkmewn lkn ,ezlik` lrãéb ,äàðäa øzeîlwdLeðò BðéàL ¨¥¨©£¨¨¦¤¥¨
úøk,ezlik` lrïkL ìk àì.d`pda xzen `edy ¨¥Ÿ¨¤¥

lirl(:ak)itl ,d`pda xeq` dypd ciby oerny iax zrc `aed
mrh ozepa oiciba oi`y xg`n dliap ly xzidd llka xzed `ly
cnel epi` recn zyxtn `xnbd .xya aygp dypd cib oi`e

:`xnbd zxne` .algn xnege lwa exizdløñàc ïBòîL éaøåcib §©¦¦§§¨©
c meyn ,algn xnege lwa exizdl cnl `l ,d`pda dypdàkéà¦¨

Cøôéîì,jextl yi -ïkL áìçl äîy `lew ea ep`vnBììkî øzeä §¦§©©§¥¤¤¥©¦§¨
xzed xeq` algy llkdy -äiç ìöàdnda alg wxy ,dlik`a ¥¤©¨

,xq`pøîàzxizdl dfn cnlz m`d -ãéâa`xneg ea ep`vny Ÿ©§¦
äiç ìöà Bììkî øzeä àlLoia ea dwlig dxezdy ep`vn `ly - ¤Ÿ©¦§¨¥¤©¨

xeng dypd cib d`pd xeqi` iabl s`y okzi ok m`e ,digl dnda
.algn xzei

:`xnbd zxne`Cãéàå,`kxit df oi`y xaeq ililbd iqei iaxe ± §¦¨
,'dk`ln lkl' weqtdy itlïðéøîà÷ äîäáadnda ly alga - ¦§¥¨¨¨§¦©

e ,xaicéøzLéà àì úäéî äîäáaxzed `l mipt lk lr dndaae ± ¦§¥¨¦©Ÿ¦§§¦
.dypd cibn alg xzei xeng dlv`e ,alg

.eda` iax zrcl diwfg zrc oia dkldl lcadd dn dpc `xnbd
:`xnbd zl`eyéãkîixd -eäðéáúBàéàø÷ éðä ìklr epiywd - ¦§¦§¦§¨¨¥§¨¥

ep`vne 'lk`z `l' mda xn`py miweqt mze` lkn eda` iax
,d`pda mixzen mdyeäðépLålkay ,eda` iax mze` uxize ± §©¦§

mixzen md diwfg zrcle ,exizdl d`ay dyxc yi mdn cg`
xeq`l dlik` xeqi` ly aezkd zernyna oi`y meyn d`pda
xingn eda` iaxy cg` dlik` xeqi` elit` ep`vn `le ,d`pda

y `vnpe .exizn diwfge d`pda exqe`e eaéàîa eäáà éaøå äi÷æç¦§¦¨§©¦£¨§©
éâéìtwx `ld ,ewlgp dna -ïðaøc àaélàå çñta õîçaitl - §¦¦§¨¥©¤©§©¦¨§©¨¨

xeq` `edy mixaeqe ililbd iqei iax lr miwlegd minkg zrc
oke ,d`pdaìkä éøáãc àaélàå ,ì÷ñpä øBLaoi`y ,lkd zrcl - §©¦§¨§©¦¨§¦§¥©Ÿ

,mxeqi`l xewnd dn ewlgpe ,d`pda xeq` `edy jk lr wleg
y'ìëàé àì'î déì ÷éôð äi÷æçdidi `ly ezernyny ,mda xen`d ¦§¦¨¨¦¥¦Ÿ¥¨¥

.d`pd xeqi` epiide ,dlik` xzid ea jldéì ÷éôð eäáà éaøå- §©¦£¨¨¦¥
mz`pd xeqi` el `viäìéápîdliapa aezkd jxvedy dnn - ¦§¥¨

mewn lkay micnel dfne ,ixkpl dxikne xbl dpizp xizdl
jl hxtiy cr ,d`pd xeqi` mb llkp dlik`a dxezd dxq`y

,zeywdl yi ok m` .mixzen mdy aezkdéãkî[ixd-]øîì ïéa ¦§¦¥§©
øîì ïéáelwqpd xeye ung ,eda` iaxl oiae diwfgl oia ±ïéøeñà ¥§©£¦
,äàðäaok m`eäééðéa éàî.dkldl mdipia lcadd dn ± ©£¨¨©¥©§

:`xnbd daiyneäééðéa àkéàoica ,mdipia welig yi -ïéleç ¦¨¥©§¦
äøæòa eèçLpLxbl' dliapa xn`pd eixacly ,dcedi iax zhiyl ¤¦§£¨£¨¨

,mazkk mixacd ,'ixkpl xekn e` dlk`e dpzz jixrya xy`
,ixkpl xeknle ayez xbl dliap zzl `l` dxez dxizd `ly
dlik` ixeqi` lky dliapn micnel oi` ezhiy itle .jtidl `le
`le xbl xeknl oi`y etebl aezkd jxvp ixdy ,d`pda mixeq`

.iebl zzl,øáñ äi÷æçoeyldy'ìëàé àì'xeyae unga xn`py ¦§¦¨¨©Ÿ¥¨¥
`a ,lwqpdéðä éèeòîìdne ,d`pda mxqe`le mze` hrnl ± §©¥¨¥

zaiz ,'FzF` oEkilWY alMl' dtixha xn`py'BúBà'd`aéèeòîì ©¤¤©§¦§©¥
la` ,alkl ekilydl xzene d`pda xzen dtixh wxyïéleç¦

äøæòa eèçLpLla` .d`pda xeq`,øáñ eäáà éaøxn`pd'BúBà' ¤¦§£¨£¨¨©¦£¨¨©
e ,d`pda xzen dlik`a xq`py dtixh wxy xnel `aéðä éèeòîì§©¥¨¥

mb mixeq`y ,dlik`a dxeza exq`py lwqpd xeye ung hrnl ±
,d`pda mixeq` dxfra ehgypy oilegy xnel xewn oi`e .d`pda

eäøæòa eèçLpL ïéleç,d`pda mixeq`deäðéð àúééøBàc åàìoi` - ¦¤¦§£¨£¨¨¨§©§¨¦§
.dxezd on mxeqi`

lwqpd xeye gqta ungy xewnl zxg` dhiy d`ian `xnbd
:d`pda mixeq`ïðaøî àeää áéúéminkgdn cg` ayi ±dén÷ ¨¦©¥©¨¨©¥

[iptl-]déîMî øîà÷å áéúéå ,éðîçð øa ìàeîL éaøcxn`e ayie - §©¦§¥©©§¨¦§¨¦§¨¨©¦§¥
enynéåì ïa òLBäé éaøc.mi`ad mixackïéøeqéà ìëì ïépî §©¦§ª©¤¥¦¦©¦§¨¦¦

éëéä éëc ,äøBzaL[myky-]énð éëä ,äìéëàa ïéøeñàc[ok enk-] ¤©¨§¦¥¦©£¦©£¦¨¨¦©¦
eäéð éàîe ,äàðäa ïéøeñàcenll epl yiy el` mixeqi` md dne - £¦©£¨¨©¦

,d`pda s` mixeq`y.ì÷ñpä øBLå çñta õîç̈¥©¤©§©¦§¨
ike :eilr ddnze ,iel oa ryedi iax ixac rvn`a dwiqtn `xnbd

le`yl yiïépî,d`pda mixeq` mdydéì ÷etézyi `ld - ¦©¦¦¥
ok cenllîmda xn`py dn,'ìëàé àì',d`pd xeqi` ezernyny ¦Ÿ¥¨¥

ixack xaeq epi` iel oa ryedi iax :`xnbd zvxzn .diwfg ixack
oeylde ,diwfg'ìëàé àì'wx,déì òîLî äìéëà øeqéàla`øeqéà Ÿ¥¨¥¦£¦¨©§©¥¦

.déì òîLî àì äàðä£¨¨Ÿ©§©¥
:`xnbd dywn cerdéì ÷etézmixeq` mdy cenll yi `ld - ¦¥

d`pdaäìéápîxbl dliap zzl xizdl dxezd dkxvedy dnn - ¦§¥¨
itk ,d`pda s` mixeq` dlik` ixeqi` x`yy gken ,iebl exknle
iax :`xnbd zvxzn .xi`n iax zrc itl eda` iax cnl oky

iel oa ryediíéøác øîàc ,äãeäé éaøk dì øáñdliapa exn`py ¨©¨§©¦§¨§¨©§¨¦
md,ïáúëkoi`e ,ixkpl dpizpe xbl dxikn xeq`l aezkd `ae ¦§¨¨

.d`pda mixeq` dlik` ixeqi` x`yy jkn micnel
:dywne `xnbd zxfegéàiel oa ryedi iax,äãeäé éaøk dì øáñ ¦¨©¨§©¦§¨

déì ÷etézd`pda mixeq` mdy cenll yi `ld -à÷ôðc àëéäî ¦¥¥¥¨§¨§¨
äãeäé éaøì déì,eda` iax zrc itl dcedi iax jk cnly okidn - ¥§©¦§¨
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קמז ezny ina cenr bk sc ± iyily wxtmigqt
äáìçäãéâååøúåä àìdppzz rnyna ded `l jkld ,xya llka epi` algc Ð.dlk`e

dzlapa rbep iabe"dk`ln lkl dyri" jkld ,rnyna alg e`l inpjxved `l Ð

llkn exizdl `l` ,exdhlze`pd.alg lk`z `løáñ àáé÷ò éáøållka alg Ð

`xw jixhvi` ik ,jkld .`nhl oia d`pd xzidl oia ,dliap.jixhvi` exdhl Ðéáøå
ïåòîùmeyn ,d`pda xeq` cib :lirl xn`c Ð

xzed `le ,mrh ozepa oiciba oi` dil `xiaqc

iaxk dil iziin `l `nrh i`n ,dliap llka

?algn xnege lwn d`pd xizdl iqeiåììëîÐ

.dlik`a s`êãéàå`p` :jl xn` iqei iax Ð

,d`pda xizdl `xw `piziin `w dnda alga

xey alga `xwcaykedil ixy `we ,i`w

dndaae .d`pda,dlik`a ellkn xzed `l

.dipin dypd cib iz` jkldìë åäðéáúåà éãëî
éàø÷ êðä`l oda xn`py oixeqi` lkc Ð

.d`pda oixzene lk`zåäðéðùå,eda` iax Ð

cg`a epivn `l .xzidl `hxt eda gky`e

xeq`y xn`ie eda` iax ea xingdy mlekn

diwfgle ,d`pdaxeq`d xac `l` .exzyilÐ

xzende ,odipy ixacl xeq`ixacl xzen Ð

.odipyéâéìô éàîád`pd ixeqi` jl oi`c Ð

ea xn`p `ly ,ezlik`a e`l ea xn`py xaca

oda aizkc mixac ipy jpd `l` ,xizdl hxt

oiae ,gqta unge lwqpd xey oebk ,"lk`i `l"

.oixeq` xnl oiae xnlïðáøã àáéìàåibiltc Ð

iaxc dilrxzen gqta ung :lirl xn`c iqei

.d`pdaäìéáðîixyinl `xw jixhvi`cn Ð

ded inp "lk`z `l" aizk ded i`e ,dliap

.ixqzinäøæòá åèçùðù ïéìåç åäééðéá àëéàÐ

:xn`c ,dcedi iaxc `ail`edliapnivn `l

:xaq diwfgc .`z` oazkk mixaclc ,xnbinl

dixeaica ipycn ixz ipd.xqzi` Ðalkl"e

oekilyzel` z` hrnl jxved `l "eze`

oxqe`leihernl `z` ike ,d`pdaoileg Ð

iaxe .lirl ziyixtcke ,`z` dxfra ehgypy

,lk`i `l oia lk`i `l oia welig oi` :xaq eda`Ÿ©¥¨¥

:rnyn ikde .ipd ihernl "eze`" jixhv`e

dzlik`a e`l jl izazky ab lr s` ,dtixh

jl xizn ip` Ðxeye ung `l la` ,dz`pd

izhxt `ly ,lwqpd.xzid oda jläøæòá ïéìåç
àúééøåàã åàìlk`i `l eda` iax xn` ike Ð

rnyn d`pd xeqi`xi`n iaxc `ail` Ð

jixhvi`cne .oazkk mixacl dil zilc ,dxn`

dliap ixyinloebk ,oixeqi` x`yc llkn Ð

iepiy meyn e`le .ixiq` ,lwqpd xeye ung

lk`i `ll lk`i `l oia welig oi`y ,oeyldŸ©¥¨¥

dliap ixyinl jixhvi`cn `l` ,eda` iaxl

xi`n iaxl "eze`"e.dxfra oileg ihernl Ð

:opiqxb ikd.ì÷ñðä øåùå çñôá õîç åäðéð éàîå
äãåäé éáøì äéì à÷ôðã àëéäî äéì ÷åôéúåÐ

"eze`"n dil iziinc ,eda` iaxc `ail` ,lirl

x`y jilyn dz` i`e ,alkl jilyn dz`

.oixeqi`øáñ à÷.`pz i`d Ðåèçùðù ïéìåç
äøæòá`wtpe ,`ziixe`cn d`pda oixeq` Ð

iraine ,"eze`"n dilx`yl `pixg` `xw dil

.oixeqi`äîãî àáåé øùà úàèç ìë`aedy zeiniptd ze`hga e`l Ðgiyn odk xta oda aizk `icda `dc ,aizk miptl ozeevnk oncoztixy xac mlrde`l` ,dpgnl uegn

miptl dnc qipkd m`c ,dpevigd z`hg lr cnll.dleqt Ðóøåù äðäå áéúë àäã åôåâì ïéðò åðéà íàxirya Ðidie"a ,oeygpmztxy dnl :dyn edl xn`we ,"ipinyd meia

`aed m`c ,llkn .dnipt ycwd l` dnc z` `aed `l od ,eze`,detxyc cear xity Ð.`id dtixy za `nl`ïéøåñéà ìëì`l jigxk lre ,dfk ozlik`a e`l oda xn`py Ð

.`xizidl `hxt aizk mixeqi` x`yac ,lwqpd xeye gqta ung `l` iziin
íàå
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äîåd`pd ixeqi` x`ye lwqpd xey ,`nil :xn`z m`e Ð d`pda xzen zxk yepry alg

alg dne :eyexit ikdc :xnel yie !d`pda oixeq` ikd elit`e ,zxka opi`y ,egikei

d`pda xzene ,dlik`a xeq`e zxk yepryzxk yepr oi`y ,cib .dnvr dliap enk`l Ð

lw inp carinl ivn `le ,gikez xninl jiiy `l `zyde .dliap xzid llka `diy oky lk

mcn xnegeelit`e ,dliap llka epi` mcc Ð

lirl ziyixtck ,dliap mrhn ea oi` d`neh

,dliap llka xity ded alg la` .(`,ak)

exdhl daxc`c ,`xw jixv ded `l d`nehlc

dxzed `id :xn`wc `de .`xw jixvn dliap icin

dxzed `l dalgellka ied `lc meyn e`l Ð

dn `l` dliapa dxzed `lc meyn `l` ,dliap

`d xity iz` `zyde .dlik`a dxedha xzedy

jci`e xn`wcopitli `lc ,opiniiw dndaa op` Ð

dliap xzid llka `diy `l``nlra la` Ð

.xity jixtc dcenäîäáá`l `din

.xqzil `din dig cibc zeywdl oi` Ð ixzyi`

`l" ok m` ,d`pda xqzin `l dnda lyc oeikc

dypd cib iab aizkc "lk`i`wec dlik`a Ð

?d`pda dig ly xeq`l ol iziz `kidne ,xn`w

éàî:mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð ediipia

xenb obc unge ,dywep ung ediipia `ki`c `nil

"oixaer el`" yixa opiaxnc ,zeaexrz ici lr

."elk`z `l zvngn lk"n (`,bn migqt)

mewn lk eda` iaxle d`pda xzen diwfglc

ike ?d`pd xeqi` rnyn elk`z `l xn`py

oicd `ed dlik`l dil opiaxnc oeik `niz

.aiigil inp zxk ok m` ,d`pdláéúëãdpde

zxezae .oeygp xirya :i"yx yxit Ð sxey

,yceg y`xc xiry` `icda yixc mipdk

y`x ly epiide .'ebe "mkl ozp dze`e" :aizkcn

.eiycwe ycwn z`neh lr oer xtknc ,yceg

àäãxn`e :i"yx yxit Ð sxey dpde aizk

ycwd l` dnc z` `aed `l od" dyn edl

`aed m`c llkn ."dniptcear xity Ð

`d :y"iexhn dnly epiax axd dywd .detxyc

detxy `dc detxyc cear xity e`l jigxk lr

"oilev cvik" wxta xn`e ,dxev xeair `la

t migqt)eteba eleqty lk :(a,a,cin sxyi Ð

milraae mca,dtixyl `vie ezxev xaerz Ð

,z`hgd z` mzlk` `l recn :xn`w ikd `xwe

`aed m` `d .dnc z` `aed `l odxity Ð

ikdc wgvi epiax xne`e .delk` `lc cear

wxta ol `niiw `dc ,dtebl oipr epi` m` :eyexit

ycwa eleqty lk :(my df mb) "oilev cvik"Ð

,didy dyrn meyn oxd`c z`hge .dtixya
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àì" :øáñ éìéìbä éñBé éaøc ,éâìtéî÷ àäa åàì éàî©¨§¨¨¦©§¦§©¦¥©§¦¦¨©Ÿ
éëå ,äàðä øeqéà ïéa äìéëà øeqéà ïéa òîLî "eìëàúŸ§©§©¥¦£¦¨¥¦£¨¨§¦

àø÷ àúà¯.àúàc àeä äàðäa äìéáðì déiøLéîì £¨§¨§¦§¦¨¦§¥¨©£¨¨©£¨
äìéëà øeqéà :øáñ àáé÷ò éaøå¯øeqéà ,òîLî §©¦£¦¨¨©¦£¦¨©§©¦
àø÷ àúà éëå .òîLî àì äàðä¯!äøäèå äàîeèì £¨¨Ÿ©§©§¦£¨§¨§§¨§¨¢¨
"eìëàú àì" àîìò éleëc ,àì¯øeqéà ïéa òîLî Ÿ§¥¨§¨ŸŸ§©§©¥¦

éñBé éaø ;éâìtéî÷ àäa àëäå .äàðä øeqéà ïéa äìéëà£¦¨¥¦£¨¨§¨¨§¨¨¦©§¦©¦¥
äìéáð äøzeäLk :øáñ éìéìbä¯äaìç ,äøzeä àéä ©§¦¦¨©§¤§¨§¥¨¦§¨¤§¨

dãéâå¯éøèöéà éëå .eøzeä àìàø÷ C¯äàðä øzéäì §¦¨Ÿ§§¦¦§§¦§¨§¤¥£¨¨
äìéáð äøzeäLk :øáñ àáé÷ò éaøå .àúàc àeä¯ ©£¨§©¦£¦¨¨©§¤§¨§¥¨

éøèöéà éëå ,eøzeä éîð dãéâå äaìçàø÷ C¯äàîeèì ¤§¨§¦¨©¦§§¦¦§§¦§¨§§¨
àðîçø dééøLc áìç ïçkLà ,éìéìbä éñBé éaøå .äøäèå§¨¢¨§©¦¥©§¦¦©§©©¥¤§©§¥©£¨¨
éëä :àîéà úéòaéà !øeñàc àîéð ãéb àlà ,äàðäa©£¨¨¤¨¦¥¨§¨¦¨¥¥¨¨¦
;øîBçå ì÷a dì éúééî :àîéà úéòaéà ,øeñàc éîð©¦§¨¦¨¥¥¨©§¥¨§©¨¤

úøk LeðòL áìç äîe¯BðéàL ãéb ,äàðäa øzeî ©¥¤¤¨¨¥¨©£¨¨¦¤¥
úøk Leðò¯àkéà ;øñàc ïBòîL éaøå !?ïkL ìk àì ¨¨¥Ÿ¨¤¥§©¦¦§§¨©¦¨

,äiç ìöà Bììkî øzeä ïkL áìçl äî :Cøôéîì§¦§©©©¥¤¤¥©¦§¨¥¤©¨
:Cãéàå .äiç ìöà Bììkî øzeä àlL ãéâa øîàzŸ©§¦¤Ÿ©¦§¨¥¤©¨§¦¨
éãkî .éøzLéà àì úäéî äîäáa ,ïðéøîà÷ äîäáa¦§¥¨¨¨§¦©¦§¥¨¦©¨¦§§¦¦§¦
eäaà éaøå äi÷æç ,eäðéðLå éàø÷ éðä ìk eäðéáúBà§¦§¨¨¥§¨¥§¨¦§¦§¦¨§©¦©¨
øBLa ,ïðaøc àaélàå çñta õîça ?éâéìt éàîa§©§¦¦§¨¥©¤©§©¦¨§©¨©§
àì"î déì ÷éôð äi÷æç .ìkä éøáãc àaélàå ì÷ñpä©¦§¨§©¦¨§¦§¥©Ÿ¦§¦¨¨¥¥¦Ÿ

déì ÷éôð eäaà éaøå ,"ìëàéøîì ïéa ,éãkî .äìéápî ¥¨¥§©¦©¨¨¥¥¦§¥¨¦§¦¥§¨
äàðäa ïéøeñà øîì ïéáe¯:eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî ¥§¨£¦©£¨¨©¥©§¦¨¥©§

"ìëàé àì" øáñ äi÷æç .äøæòa eèçLpL ïéleç¯ ¦¤¦§£¨£¨¨¦§¦¨¨©Ÿ¥¨¥
.äøæòa eèçLpL ïéleç éèBòîì "Búà" ,éðä éèBòîì§©¥¨¥Ÿ§©¥¦¤¦§£¨£¨¨

"Búà" :øáñ eäaà éaø¯eèçLpL ïéleç ,éðä éèBòîì ©¦©¨¨©Ÿ§©¥¨¥¦¤¦§£
äøæòa¯.eäðéð àúééøBàc åàìdén÷ ïðaøî àeää áéúé ¨£¨¨¨§©§¨¦§§¥©¥©¨©©¥

éaøc déîMî øîà÷å áéúéå ,éðîçð øa ìàeîL éaøc§©¦§¥©©§¨¦§¨¥§¨¨©¦§¥§©¦
éëéä éëc äøBzaL ïéøeqéà ìëì ïépî :éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦¦©¦§¨¦¦¤©¨§¦¥¦
eäéð éàîe ,äàðäa ïéøeñà éîð éëä äìéëàa ïéøeñàc©£¦©£¦¨¨¦©¦£¦©£¨¨©¦
àì"î déì ÷Btéz !?"ïépî" .ì÷ñpä øBLå çñta õîç̈¥©¤©§©¦§¨¦©¦¥¥¦Ÿ

"ìëàé àì" !"ìëàé¯øeqéà ,déì òîLî äìéëà øeqéà ¥¨¥Ÿ¥¨¥¦£¦¨©§©¥¦
äàðä¯dì øáñ !äìéápî déì ÷Btéz .déì òîLî àì £¨¨Ÿ©§©¥¥¥¦§¥¨¨©¨

äãeäé éaøk dì øáñ éà .ïáúëk íéøác :øîàc ,äãeäé éaøk¯déì à÷ôðc àëéäî déì ÷Btéz §©¦§¨§¨©§¨¦¦§¨¨¦¨©¨§©¦§¨¥¥¥¥¨§¨§¨¥
:áéúëc ?ïépî ,àúééøBàc äøæòa eèçLpL ïéleç :øáñ÷ !"Búà ïeëéìLz áìkì"î äãeäé éaøì§©¦§¨¦©¤¤©§¦Ÿ¨¨©¦¤¦§£¨£¨¨§©§¨¦©¦¦§¦
øîBì ãeîìz äîe "óøOz Làa" øîBì ãeîìz ïéàL ."'åâå dîcî àáeé øLà úàhç ìk"¨©¨£¤¨¦¨¨¤¥©§©¨¥¦¨¥©©§©

"óøN äpäå" áéúëc ,Bôeâì ïéðò Bðéà íà ?óøOz Làa¯.äøBzaL ïéøeqéà ìëì ïéðò eäðz ¨¥¦¨¥¦¥¦§¨§¦§¦§¦¥¨§¥¦§¨§¨¦¦¤©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc migqt(ycew zay meil)

:zwelgnd yxey `ed dn zxxan `xnbdéâìôéî÷ àäa åàì éàî©¨§¨¨¦§§¦
,`aiwr iaxe ililbd iqei iax ewlgp jka `l m`d ±éñBé éaøc§©¦¥

ñ éìéìbäøámb ernyn dlik` xeqi` xn`pyky eda` iaxk ©§¦¦¨©
alg lr xn`py oeike ,d`pd xeqi`øeqéà ïéa òîLî ,'eìëàú àì'ŸŸ§©§©¥¦

äìéëàeàø÷ àúà éëå ,äàðä øeqéà ïéádyri' aezkd `ayke ± £¦¨¥¦£¨¨§¦£¨§¨
,'dk`ln lkldééøLéîì[xizdl-]ìly algàeä äàðäa äìéáð §¦§§¨§§¥¨©£¨¨

àúàc.`a `ed -øáñ àáé÷ò éaøåwx 'elk`z `l' oeylyøeqéà ©£¨§©¦£¦¨¨©¦
,òîLî äìéëàe,òîLî àì äàðä øeqéàxizdl cenil jixv oi`e £¦¨©§©¦£¨¨Ÿ©§©

,d`pda algàø÷ àúà éëå,'dk`ln lkl dyri' aezkd `ayke - §¦£¨§¨
äøäèå äàîeèìdliap z`neh alga oi`y eprinydl ,`a `ed §§¨§¨¢¨

mb ernyn dlik` xeqi`y eda` iax ly llkdy `vnp .llk
.mi`pz zwelgna ielz d`pd xeqi`

diwfg zwelgna dielz ef zwelgny gxkd oi`y ,dgec `xnbd
:`xnbd dgec .eda` iaxeàìiaxe ililbd iqei iax ewlgp jka Ÿ

`l` ,`aiwràîìò éleëcaezkyky micenòîLî ,'eìëàú àì' §¥¨§¨ŸŸ§©§©
äìéëà øeqéà ïéae,äàðä øeqéà ïéa.eda` iax ixackàëäåo`ke - ¥¦£¦¨¥¦£¨¨§¨¨

,dliap alg iabléâìôéî÷ àäa.ewlgp df xaca ±éìéìbä éñBé éaø §¨¨¦§§¦©¦¥©§¦¦
,øáñyäìéáð äøzeäLk,d`pdaàéädnvr,äøzeäxyad xnelk ¨©§¤§¨§¥¨¦§¨

la` ,dlydãéâå daìç,dly dypd cibe -eøzeä àìdf llka ¤§¨§¦¨Ÿ§
mikixv oi` s` df mrhne ,xya miaygp md oi`y oeik ,d`pda

,dliap z`neha `nhn epi` algy xnel weqtåjgxk lrék §¦
éøèöéààø÷ Clkl dyri' dliap alga weqtd z` jixvy dn - ¦§§¦§¨

,'dk`lnàúàc àeä äàðä øzéäì.d`pda exizdl `a `ed -éaøå §¤¥£¨¨©£¨§©¦
,øáñ àáé÷òyäìéáð äøzeäLks` ,d`pdaeøzeä énð dãéâå daìç £¦¨¨©§¤§¨§¥¨¤§¨§¦¨©¦§

xizdl cenil mikixv oi`e ,xya llka cibe alg s`y itl ,dnr
dliapd z` dxezd dxizdy dn llka `edy ,d`pda alg

,d`pdaéøèöéà éëåàø÷ Clkl dyri' weqtd z` jixvy dne - §¦¦§§¦§¨
,'dk`lnìoipräøäèå äàîeèdide xya llka algy oeik ,jxvp §§¨§¨¢¨

ea oi` dliap algy xnel aezkd `ae ,`nh `edy xnel mewn
.llk dliap z`neh

:`xnbd zl`ey .ililbd iqei iax ly ezhiy lr dywn `xnbd
ezhiyléìéìbä éñBé éaøxya miaeyg mpi` cibe algy xaeqd ©¦¥©§¦¦

mpn` ,d`pda dliap dxezd dxizdy dna millkp mpi`eïçkLà©§§¨
äàðäa àðîçø dééøLc áìçd`pda alg dxezd dxizdy ep`vn ± ¥¤§©§¥©£¨¨©£¨¨

,'dk`ln lkl' weqtaãéb àlàxen`d 'elk`i `l' oeyldy dypd ¤¨¦
,d`pda aezkd exizdy ep`vn `le ,d`pd xeqi` mb llek ,ea

m`dàîéðxaeq ililbd iqei iaxyøeñàc.d`pda ¥¨§¨
,xaca zeaeyz izy :`xnbd dperàîéà úéòaéàdvxz m` - ¦¨¥¥¨

ililbd iqei iax zrcly ,xen`øeñàc énð éëäciby oicd ok ok` - ¨¦©¦§¨
e .d`pda xeq` dypdàîéà úéòaéàote`a xen` dvxz m`e - ¦¨¥¥¨

e ,d`pda xzen dypd ciby xaeq ililbd iqei iaxy ,xg`dì éúééî©§¥¨
,df xzid cnel `ede -øîBçå ì÷a.algnáìç äîexengdLeðòL §©¨¤©¥¤¤¨

úøkmewn lkn ,ezlik` lrãéb ,äàðäa øzeîlwdLeðò BðéàL ¨¥¨©£¨¨¦¤¥¨
úøk,ezlik` lrïkL ìk àì.d`pda xzen `edy ¨¥Ÿ¨¤¥

lirl(:ak)itl ,d`pda xeq` dypd ciby oerny iax zrc `aed
mrh ozepa oiciba oi`y xg`n dliap ly xzidd llka xzed `ly
cnel epi` recn zyxtn `xnbd .xya aygp dypd cib oi`e

:`xnbd zxne` .algn xnege lwa exizdløñàc ïBòîL éaøåcib §©¦¦§§¨©
c meyn ,algn xnege lwa exizdl cnl `l ,d`pda dypdàkéà¦¨

Cøôéîì,jextl yi -ïkL áìçl äîy `lew ea ep`vnBììkî øzeä §¦§©©§¥¤¤¥©¦§¨
xzed xeq` algy llkdy -äiç ìöàdnda alg wxy ,dlik`a ¥¤©¨

,xq`pøîàzxizdl dfn cnlz m`d -ãéâa`xneg ea ep`vny Ÿ©§¦
äiç ìöà Bììkî øzeä àlLoia ea dwlig dxezdy ep`vn `ly - ¤Ÿ©¦§¨¥¤©¨

xeng dypd cib d`pd xeqi` iabl s`y okzi ok m`e ,digl dnda
.algn xzei

:`xnbd zxne`Cãéàå,`kxit df oi`y xaeq ililbd iqei iaxe ± §¦¨
,'dk`ln lkl' weqtdy itlïðéøîà÷ äîäáadnda ly alga - ¦§¥¨¨¨§¦©

e ,xaicéøzLéà àì úäéî äîäáaxzed `l mipt lk lr dndaae ± ¦§¥¨¦©Ÿ¦§§¦
.dypd cibn alg xzei xeng dlv`e ,alg

.eda` iax zrcl diwfg zrc oia dkldl lcadd dn dpc `xnbd
:`xnbd zl`eyéãkîixd -eäðéáúBàéàø÷ éðä ìklr epiywd - ¦§¦§¦§¨¨¥§¨¥

ep`vne 'lk`z `l' mda xn`py miweqt mze` lkn eda` iax
,d`pda mixzen mdyeäðépLålkay ,eda` iax mze` uxize ± §©¦§

mixzen md diwfg zrcle ,exizdl d`ay dyxc yi mdn cg`
xeq`l dlik` xeqi` ly aezkd zernyna oi`y meyn d`pda
xingn eda` iaxy cg` dlik` xeqi` elit` ep`vn `le ,d`pda

y `vnpe .exizn diwfge d`pda exqe`e eaéàîa eäáà éaøå äi÷æç¦§¦¨§©¦£¨§©
éâéìtwx `ld ,ewlgp dna -ïðaøc àaélàå çñta õîçaitl - §¦¦§¨¥©¤©§©¦¨§©¨¨

xeq` `edy mixaeqe ililbd iqei iax lr miwlegd minkg zrc
oke ,d`pdaìkä éøáãc àaélàå ,ì÷ñpä øBLaoi`y ,lkd zrcl - §©¦§¨§©¦¨§¦§¥©Ÿ

,mxeqi`l xewnd dn ewlgpe ,d`pda xeq` `edy jk lr wleg
y'ìëàé àì'î déì ÷éôð äi÷æçdidi `ly ezernyny ,mda xen`d ¦§¦¨¨¦¥¦Ÿ¥¨¥

.d`pd xeqi` epiide ,dlik` xzid ea jldéì ÷éôð eäáà éaøå- §©¦£¨¨¦¥
mz`pd xeqi` el `viäìéápîdliapa aezkd jxvedy dnn - ¦§¥¨

mewn lkay micnel dfne ,ixkpl dxikne xbl dpizp xizdl
jl hxtiy cr ,d`pd xeqi` mb llkp dlik`a dxezd dxq`y

,zeywdl yi ok m` .mixzen mdy aezkdéãkî[ixd-]øîì ïéa ¦§¦¥§©
øîì ïéáelwqpd xeye ung ,eda` iaxl oiae diwfgl oia ±ïéøeñà ¥§©£¦
,äàðäaok m`eäééðéa éàî.dkldl mdipia lcadd dn ± ©£¨¨©¥©§

:`xnbd daiyneäééðéa àkéàoica ,mdipia welig yi -ïéleç ¦¨¥©§¦
äøæòa eèçLpLxbl' dliapa xn`pd eixacly ,dcedi iax zhiyl ¤¦§£¨£¨¨

,mazkk mixacd ,'ixkpl xekn e` dlk`e dpzz jixrya xy`
,ixkpl xeknle ayez xbl dliap zzl `l` dxez dxizd `ly
dlik` ixeqi` lky dliapn micnel oi` ezhiy itle .jtidl `le
`le xbl xeknl oi`y etebl aezkd jxvp ixdy ,d`pda mixeq`

.iebl zzl,øáñ äi÷æçoeyldy'ìëàé àì'xeyae unga xn`py ¦§¦¨¨©Ÿ¥¨¥
`a ,lwqpdéðä éèeòîìdne ,d`pda mxqe`le mze` hrnl ± §©¥¨¥

zaiz ,'FzF` oEkilWY alMl' dtixha xn`py'BúBà'd`aéèeòîì ©¤¤©§¦§©¥
la` ,alkl ekilydl xzene d`pda xzen dtixh wxyïéleç¦

äøæòa eèçLpLla` .d`pda xeq`,øáñ eäáà éaøxn`pd'BúBà' ¤¦§£¨£¨¨©¦£¨¨©
e ,d`pda xzen dlik`a xq`py dtixh wxy xnel `aéðä éèeòîì§©¥¨¥

mb mixeq`y ,dlik`a dxeza exq`py lwqpd xeye ung hrnl ±
,d`pda mixeq` dxfra ehgypy oilegy xnel xewn oi`e .d`pda

eäøæòa eèçLpL ïéleç,d`pda mixeq`deäðéð àúééøBàc åàìoi` - ¦¤¦§£¨£¨¨¨§©§¨¦§
.dxezd on mxeqi`

lwqpd xeye gqta ungy xewnl zxg` dhiy d`ian `xnbd
:d`pda mixeq`ïðaøî àeää áéúéminkgdn cg` ayi ±dén÷ ¨¦©¥©¨¨©¥

[iptl-]déîMî øîà÷å áéúéå ,éðîçð øa ìàeîL éaøcxn`e ayie - §©¦§¥©©§¨¦§¨¦§¨¨©¦§¥
enynéåì ïa òLBäé éaøc.mi`ad mixackïéøeqéà ìëì ïépî §©¦§ª©¤¥¦¦©¦§¨¦¦

éëéä éëc ,äøBzaL[myky-]énð éëä ,äìéëàa ïéøeñàc[ok enk-] ¤©¨§¦¥¦©£¦©£¦¨¨¦©¦
eäéð éàîe ,äàðäa ïéøeñàcenll epl yiy el` mixeqi` md dne - £¦©£¨¨©¦

,d`pda s` mixeq`y.ì÷ñpä øBLå çñta õîç̈¥©¤©§©¦§¨
ike :eilr ddnze ,iel oa ryedi iax ixac rvn`a dwiqtn `xnbd

le`yl yiïépî,d`pda mixeq` mdydéì ÷etézyi `ld - ¦©¦¦¥
ok cenllîmda xn`py dn,'ìëàé àì',d`pd xeqi` ezernyny ¦Ÿ¥¨¥

ixack xaeq epi` iel oa ryedi iax :`xnbd zvxzn .diwfg ixack
oeylde ,diwfg'ìëàé àì'wx,déì òîLî äìéëà øeqéàla`øeqéà Ÿ¥¨¥¦£¦¨©§©¥¦

.déì òîLî àì äàðä£¨¨Ÿ©§©¥
:`xnbd dywn cerdéì ÷etézmixeq` mdy cenll yi `ld - ¦¥

d`pdaäìéápîxbl dliap zzl xizdl dxezd dkxvedy dnn - ¦§¥¨
itk ,d`pda s` mixeq` dlik` ixeqi` x`yy gken ,iebl exknle
iax :`xnbd zvxzn .xi`n iax zrc itl eda` iax cnl oky

iel oa ryediíéøác øîàc ,äãeäé éaøk dì øáñdliapa exn`py ¨©¨§©¦§¨§¨©§¨¦
md,ïáúëkoi`e ,ixkpl dpizpe xbl dxikn xeq`l aezkd `ae ¦§¨¨

.d`pda mixeq` dlik` ixeqi` x`yy jkn micnel
:dywne `xnbd zxfegéàiel oa ryedi iax,äãeäé éaøk dì øáñ ¦¨©¨§©¦§¨

déì ÷etézd`pda mixeq` mdy cenll yi `ld -à÷ôðc àëéäî ¦¥¥¥¨§¨§¨
äãeäé éaøì déì,eda` iax zrc itl dcedi iax jk cnly okidn - ¥§©¦§¨
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המשך בעמוד עא



קמח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc migqt(iyily meil)

zn z`neha xn`py dnn ,`ziixaa epipyy(fh hi xacna)xW` lke'§Ÿ£¤
dcVd ipR lr rBiáøç ììçaixd ,'mini zraW `nhi 'ebe zna F` ¦©©§¥©¨¤©£©¤¤§¥¦§¨¦§©¨¦

o`kne ,dci lr bxdpy [bexdl-] llgl axgd z` aezkd yiwdy
y epcnlììçk àeä éøä áøçzea` ia` `id zna drbpy axgy - ¤¤£¥¤¨¨

a` ziyrp zn `nha zrbepd axg oke ,envr znk d`nehd
ok m` ,axgk mpic zekzn ilk lke ,ezenk d`nehdíéìëå íãà̈¨§¥¦

ànèéì énð`nha drbpy hgnd ixdy ,dxezd on e`nhii ok mb ± ©¦¦©¥
recne ,milke mc` `nhn d`nehd a`e ,d`nehd a` ziyrp zn

.zexedh micide oikqdy dpynd dzpy
:`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,éMà áø øîàdy ,dfn gken ±äøæò ¨©©©¦Ÿ¤¤£¨¨

dndad dhgyp dayàéä íéaøä úeLødpynde ,d`neh oiprl §¨©¦¦
,`l e` hgna micide oikqd erbp m`d `ed wtqy ote`a zxacn

åc `vnpdéì äåä[df ixdy-]å ,íéaøä úeLøa äàîeè ÷ôñdkld §£¨¥§¥§¨¦§¨©¦§
y ,epicia,øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøa äàîeè ÷ôñ ìëodkd ok lre ¨§¥§¨¦§¨©¦§¥¨

.mixedh oikqde xyaa wqerd
jxvedy dnn :`xnbd zwiicn .iy` ax ixac lr dywn `xnbd
meyn `weecy gken ,miaxd zeyx `id dxfrdy micwdl iy` ax

,xedh wtqd okàädf wtq clep did m` [la`±],ãéçiä úeLøa ¨¦§©¨¦
,àeä àîè B÷éôñeid hgna erbp wtqy oikqde mc`d s`e §¥¨¥

,dywe .`nh cigid zeyxa d`neh wtqy meyn ,mi`nhpéãkî¦§¦
èçî éàäwtqy oikqd ,xyaa d`vnpy hgn ly ef zecra `ld ± ©©©

hgna rbpìàMéì úòc Ba ïéàL øác[el`eyl-],àeäi` ixdy ¨¨¤¥©©¦¨¥
,`l e` `nhp m`d el`eyl xyt`åy ,epicia dkldïéàL øác ìë §¨¨¨¤¥

ìàMéì úòc Ba,d`neh wtq ea clepeúeLøa ïéa íéaøä úeLøa ïéa ©©¦¨¥¥¦§¨©¦¥¦§
.øBäè B÷éôñ ãéçiä,`nh cigid zeyxa d`neh wtqy xn`p `le ©¨¦§¥¨

.`l e` d`neha rbp m`d el`eyl xyt`y zrc xa mc`a `l`
meyn `weec xedh oikqdy xnel iy` ax jxved dnl ,ok m`e

.`ed miaxd zeyxa d`neh wtqy
,`nhp oikqd did cigid zeyxa wtqd did eli` :`xnbd zvxzn

éåäc íeMî[`edy-],íãà éãéa äàaä äàîeè ÷ôñmc` did ixdy ¦§¨¥§¥§¨©¨¨¦¥¨¨
dzid mc`d ici lr ixd hgna oikqd rbp m`e ,ef d`neha weqr

,ef dribpíãà éãéa äàaä äàîeè ÷ôñ ,ïðçBé éaø øîàåilk - §¨©©¦¨¨§¥§¨©¨¨¦¥¨¨
,mc`d dyrn ici lr uxya rbp m`d wtq ea clepy
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שלישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc migqt(ipy meil)

,d`nehl iyily lr xnege lwa mdn cenllíéøetk øqeçî äîe©§©¦¦
L`edäîeøza øzen`ed mewn lkneLãBwa ìeñtxeq` `ed ± ¤¨©§¨¨©¤

lke` ,erbna mlqete miycw zlik`aéLéìLd`nehlL`ed §¦¦¤
,äîeøza ìeñtikeïéc Bðéàycew ly xg` xaca rbp m`yäNòiL ¨©§¨¥¦¤©£¤

eze`LãBwa éòéáø.eplqtie §¦¦©¤

:xn`e iqei iax jiyndeeðãîìåly leqtä ïî LãBwa éLéìLaezk §¨©§§¦¦©¤¦©
a yxetnd,äøBz,xnege lwn ecnell jixv oi`eåleqt xewn wx ¨§

éòéáø`ed ycewa.øîBçå ìwî:`xnbd zyxtnéLéìLoipn ycewa §¦¦¦©¨¤§¦¦
leqt `edy,äøBzä ïîdnnáéúëcmiycw xyaa(hi f my)øNaäå' ¦©¨¦§¦§©¨¨

òbé øLà£¤¦©
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שני עמ' ב

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

:`igahn zia iwynìåìàeîLmipdkd ewcvy lirl yxity §¦§¥
xedh `edy iying `l` epi`y meyn xedh onydy mzaeyza
,`nhp did iriax did eli`y eixacn rnyne ,miycwa elit`

àçéðäwx eixac mipaen -dì øáñ éà[`ed xaeq m`-]éðúc ,áøk ¨¦¨¦¨©¨§©§¨¥
xfrei oa iqei ixaca dpeyy -àiçaèî úéa é÷Lî',[mixedh-] 'okc ©§¥¥¦§§©¨

àiçaãî éa é÷Lî ìáàz`eapa mixkfpd onye oiik [gafnd iwyn-] £¨©§¥¥¦§§©¨
ibgeànhéî énð éðéøçà`weec df itly .mixg` mb mi`nhn ± ©£¦¥©¦¦©§

`l` epi` oiidy meynéòéáø,ycewaãéáò àìc àeäok meyn-] §¦¦§Ÿ¨¦
l onyd z` [dyer epi`éLéîç,xedh ycewa iying oky ,d`nehl £¦¦

àäoiid did eli` [la`-]ãéáò ,éLéìLonyd z` [dyer did-] ¨§¦¦¨¦
l,éòéáø.mixg` mi`nhn gafnd iwyn okyàlà[la`-]øáñ éà §¦¦¤¨¦¨©

déìl`eny [xaeq m`-]éðúc éåìkxfrei oa iqei ixaca dpeyy - ¥§¥¦§¨¥
àiçaãî éa é÷Lî',dywi ,[mixedh-] 'okcàìc éòéáø àéøéà éàî ©§¥¥¦§§©¨©¦§¨§¦¦§Ÿ

éLéîç ãéáòmeyn xedh onydy yxtl l`eny jxvp dnl ± ¨¦£¦¦
,iying dyer epi` iriaxe ,iriax `l` epi` oiidyéðL eléôà£¦¥¦

éãáò àì énð éLéìLedyer epi` gafnd iwynn `edy oii `ld ± §¦¦©¦Ÿ¨§¦
mi`nhn mpi` gafnd iwyn iel zhiyl ixdy ,iyilye ipy elit`

`l` .llkéçøk ìòCl`enyy xnel jilràøéáñ áøkdéìxaeq ± ©¨§¨§©§¦¨¥
,miigahnd zia iwyn lr `id xfrei oa iqei ly ezecry ,axk
iyily oiid did eli` ok lre ,mixg` mi`nhn gafnd iwyn la`
z` yxtl l`eny jxved ok lre ,iriaxl onyd z` dyer did
onyd z` dyer epi`y mipdkd edeaiyde ,iriax oiia ibg zl`y

.iyingl
:iele ax zwelgna ewlgpy zeziixa d`ian `xnbddéúååk àéðz©§¨§¨¥

,áøceéåìc déúååk àéðzepipye ,ax ixack zg` `ziixaa epipy ± §©©§¨§¨¥§¥¦
.iel ixack zxg` `ziixaaéåìc déúååk àéðziel ixack epipy ± ©§¨§¨¥§¥¦

,mixedh gafnd iwynyícä,gafnd iab lr wxfpdïéiäåjqpznd ©¨§©©¦
,gafnd iab lrïîMäå,gafnl axwd dgpnd lyíénäå §©¤¤§©©¦

mdy ,gafnd iab lr bga mikqpzndàiçaãî éa é÷Lîiwyn-] ©§¥¥¦§§©¨
,mixedh mdy xfrei oa iqei mdilr cirdy [gafndíéðôa eàîèpL¤¦§§¦§¦

,dxfrdeokn xg`l,õeçì ïàéöBämd oiicrïéøBäè`nhln ¦¨©§¦

mdilr dlg `l dxfrd jeza mcera e`nhpy drya oky ,mixg`
m` mle` .mixg` e`nhiy oiprl d`neh zxezå ,õeça eàîèðxg` ¦§§©§

jkíéðôa ïñéðëämd ixd ,dxfrdïéàîèixdy ,mixg` `nhl s` ¦§¦¨¦§¦§¥¦
zrwtp dpi` aeye ,mixg` `nhl d`neh zxez mdilr dlg xak
zxdh lr xfrei oa iqei ly ezecry ,`ziixaa x`ean ixd .mdn

.iel ixacke ,gafnd iwyna dxn`p miwyn
s`y ,`ziixad ixac zligza epipyy dn lr dywn `xnbd
mpica mix`yp md dxfrl uegn gafnd iwyn e`viy xg`l

:mcewdéðéàe`viy xg`l mb mzxdha mix`yp md ok` m`d ± ¥¦
,dxfrdnøîàäå[xn` ixde-],àiçaãî éa é÷Lî ,éåì ïa òLBäé éaø §¨¨©©¦§ª©¤¥¦©§¥¥¦§§©¨
eøîà àìmdy mdilrïëc[mixedh-]àlàmdykïîB÷îa.dxfra Ÿ¨§¨¨¤¨¦§¨

éàî,eixac zpeek `id dn ±åàì`a `l m`d -éèeòîì,[hrnl-] ©¨§©¥
m` la` ,mixedh md dxfra miwynd cera `weecyíéðôa eàîèð¦§§¦§¦

õeçì ïàéöBäåzvxzn .mixg` `nhl d`neh rxtnl mdilr dlg §¦¨©
:`xnbdàì`a `l` ,uegl e`viy miwyn iel oa ryedi iax hrin Ÿ
éèeòîìy miwyn [hrnl-]å õeça eàîèðjk xg`,íéðôa ïñéðëä §©¥¦§§©§¦§¦¨¦§¦

la` ,mz`neha mix`yp md `l` gafnd iwyn oic mdl oi`y
.mixedh md ixd uegl e`vie mipta e`nhp

l okzi ike :df uexiz lr `xnbd dywnoa ryedi iax ixaca yxt
,mixedh md uegl e`vie mipta e`nhp m`y iel'ïîB÷îa' àäå§¨¦§¨

øîà÷gafnd iwyn lr exn` `ly iel oa ryedi iax xn` ixde ± ¨¨©
md mipta mcera wxy rnyne ,mnewna `l` mixedh mdy

:`xnbd zvxzn .uegl e`viy xg`l `le ,mixedhøîà÷ éëä- ¨¦¨¨©
,iel oa ryedi iax xn` jkeøîà àìmdyïëc[mixedh-]àlà Ÿ¨§¨¨¤¨

k,ïîB÷îa eàîèpLeqpkp jk xg`e dxfrl uegn e`nhpyk `le ¤¦§§¦§¨
.dkezl

:ax ixack dpeyd zxg` `ziixa d`ian `xnbdáøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©
,ax ixack epipy ±ícä,migafd lyíénäåz` mda migicny ©¨§©©¦

miiexwd mdy ,zepaxwd ly miiaxwdàiçaèî úéa é÷Lî©§¥¥¦§§©¨
,dxfrayïéa ,eàîèpLmdykajez,íéìkeïéamdyk,ò÷øwaixd ¤¦§§¥§¥¦¥©©§©

md.ïéøBäè§¦
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המשך ביאור למס' פסחים ליום ראשון עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc migqt(iriax meil)

,dp`nhi mda dze`ãøz ,øîBà øæòéìà éaøxealànhúå,dil`n ©¦¡¦¤¤¥¥¥§¦©¥
ãia äpànèé ìàåzngny elit`e ,mi`nh milka dzlaw ici lr §©§©§¤¨©¨

e .xeaay oilegd exq`i okãia äpànèé ,øîBà òLBäé éaødplawie ©¦§ª©¥§©§¤¨©¨
jka oi`e ,mxq`ze oilegd jezl letz `ly ick mi`nh milka
`nhidl zcner `id jk oia ixdy ,dnexz `nhl xeqi` meyn
dnexz `nhl xzen ryedi iax zrcly ixd .ceai`l zklle
zncewd dpyna xq` recn ok m`e ,micia elit` ceai`l dteqy
dteqe dlik`a dxeq` `id s` `ld ,micia dielz dnexz `nhl

.ceai`l zkll
épLîe,ef dxizq xfrl` iax uxize ±,íúä éðàLdxaypy ziaga §©¥¨¦¨¨

,dpeilrd zbaïéleç ãñôä àkéàcdnexzd oii z` lawi `l m` §¦¨¤§¥¦
`nhd oilegd oii jezl letil cner `ed ixdy ,mi`nh milka

izd jkle ,dizya exq`lemi`nh milka elawl ryedi iax x
ryedi iax xqe` ,oilegl cqtd oi`y ote`a j` .micia e`nhle

.dpey`xd dpyna xen`ke ,micia dnexz `nhl
:xfrl` iax ly evexiz lr dywn `axé÷úî,àáø dì ó`ld ©§¦¨¨¨

aïéúéðúîxeq`y ryedi iax zhiya iqei iax xn`y ,epzpyna - ©§¦¦
,dze`nhle d`nh mr dxedh gqt axra sexylãñôä àkéà énð©¦¦¨¤§¥

,íéöòjxhvi ,zg`k zenexzd izy z` sexyl xeq`p m` ixdy ¥¦
xizd cqtd mewnay oeike .mixg` mivr odn zg` lk ztixyl
jixvd recn ,ceai`l zkledy dxedh dnexz `nhl ryedi iax

:`xnbd zvxzn .dnvr ipta dxedh ung znexz sexyldéì øîà̈©¥
ééaà`weec ,`axläaeøî ãñôäìxeaay oilegd oii ly,eLLçlre ©©¥§¤§¥§¤¨§

la` ,micia dnexzd oii z` `nhl ryedi iax xizd okãñôäì§¤§¥
èòeîmivr ly,eLLç àìdnexzd z` `nhl ezngn exizd `le ¨Ÿ¨§

.ceai`l zkled `idyk elit`
:iia` ixacl di`x d`ian `xnbdàøîéz àðîe[xne` dz` oipne-] §¨¥§¨

,eLLç àì èòeî ãñôäìe eLLç äaeøî ãñôäìcdnnúéáç ,àéðúc §§¤§¥§¤¨§§¤§¥¨Ÿ¨§§©§¨¨¦
äðBzçzáå ,äðBéìòä úba äøaLpL äîeøz ïîL ìLly ony `vnp ¤¤¤§¨¤¦§§¨©©¨¤§¨§©©§¨

,ïéàîè ïéleçlk z` xeq`ie ,`nhi ekezl dnexzd ony leti m`e ¦§¥¦¨
ewlgp oii iably s` ,d`nhd dnexzd oick dlik`a zaexrzd
oii z` `nhl i`yx m` df ote`a ryedi iaxe xfril` iax

ony iabl mewn lkn ,cia dnexzd,òLBäé éaøì øæòéìà éaø äãBî¤©¦¡¦¤¤§©¦§ª©
,ìévé äøäèa úéòéáø äpnî ìéväì ìBëé íàLxg` xfgl eilre ¤¦¨§©¦¦¤¨§¦¦§¨¢¨©¦

daex letz m`vniy cry elit`e ,mda dlawl ick mixedh milk
ze oilegd jezl,mi`nh milka dplawi `l mewn lkn ,mxq`íàå§¦

,åàìlkd ixacl ,mixedh milka llk dlivdl leki epi`yãøz ¨¥¥
mi`nhd oilegd jezl dnexzdànhúå,dil`nãia äpànèé ìàå §¦©¥§©§©§¤¨©¨

oilegd ony xq`i jkay elit`e ,mi`nh milka dzlaw ici lr
xq` ,df ote`a cia oii `nhl xizdy ryedi iax s`e .dlik`a
dlik`a epxq`ie oilegd onyl onyd leti m` s`y meyn ,onya
`ed ie`x oiicr ixdy ,hren cqtd m` ik df oi` ,mixfle mipdkl
eli`e .dwlcdl mipdkl dpzipy d`nh dnexz oick xpd zwlcdl
ixack o`kn gkene .ryedi iax xizd jkle ,daexn cqtd edf oiia

.daexnl hren cqtd oia wlgl yiy ,iia`
:onyl oii oia weligd z` zxxan `xnbd,ïîL àðL éàî©§¨¤¤

meyn ,daexn cqtd df oi` mi`nh oilega dnexz zaexrzy
÷éìãäì éeàøc`ld ,xpd z` eaïééoilege dnexz zaexrz ea yiy §¨§©§¦©¦

mi`nhóeléæì éeàø énð,aeh gixl ziad jeza epnn jetyl ± ©¦¨§¦
repnl ick micia dnexzd oii z` `nhl ryedi iax xizd recne

.dlik`a mxqe`le oilega axrzdl epnnåàì óeléæ àîéz éëå§¦¥¨¦¨
àéä àúléîepi`y meyn melk epi` selify uxzl xn`z m`e ± ¦§¨¦

` ok lre ,aeyg yinyz,xenb cqtd df ixd dizya oiid xq`i m
î ïéúBL ,àéiç éaø íeMî ìàeîL øîàäåxknpy oii,òìña âBì §¨¨©§¥¦©¦¦¨¦¦§¤©

î ïéôlæîexknpd oiiíézLa âBìoi`y in ,xnelk .mirlq ipya - §©§¦¦¦§©¦
gaeynde xwid z` zepwl el sicr ,gaeyn oii daxd zepwl ecia
ok m`e ,aeyg yinyz `ed selify ixd .dizyl lefd z`e selifl
,daexn cqtdl zaygp oileg oiia `nh dnexz oii zaexrz recn

.selifl ie`x `ed oiicr `ld
`ed ,oiid z` `nhl ryedi iax xizdy dn :`xnbd zvxznaoii §

Lãçoii ekezl leti m`e ,selifl ie`x epi`e scep egix oi`y ¨¨
dywn aey .ixnbl cqtie melkl ie`x didi `l epxq`ie dnexzd

:`xnbdàäåycg oii s`,BðMéì éeàøjli `le ,epnn etlfi jk xg`e §¨¨§©§
yi ,oyiiziy cr elv` epdyi m` :`xnbd zvxzn .ceai`l

`ny yeygldéa éúà[ea `eai-],äìwz éãéìlelr `ed oky ¨¥¥¦¥©¨¨
xeq` jkle ,d`nh dnexz zlik` xeqi` lr xearle ezezyl

:`xnbd dywn aey .epyiilïîL`nh,äìwz éãéì déa éúà énð ¤¤©¦¨¥¥¦¥©¨¨
,elke`l `eai jk jeza `ny ,hrn hrn ea miwilcny oeiky
wilcdl xzed `l ok` :`xnbd zvxzn .ea wilcdl exizd recne

ote`a `l` df onyadéì éîøc[epzepy-],ñeàî éìëa`ly ick §¨¥¥¦§¦¨
:`xnbd dywn aey .ea elyki `le dlik`l ie`x didiïéé`nhénð ©¦©¦

c ote`a ezedydl xizdl yidéì éîø[epzepy-],ñeàî éìëa ¨¥¥¦§¦¨
ixd :`xnbd zvxzn .ezezyl e`eai `ny yeygl oi` df ote`ae

déì éòa à÷ óeléæìike ok m`e ,eze` dvex `ed ±éîø ñeàî éìëa §¦¨¨¥¥¦§¦¨¨¥
déì.egix mbti jka `ld ,[epzep `ed-] ¥

:d`nh dnexza dlwz yyga mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
,dîöò äìwúåzwelgnéàpz[mi`pz-],àéädl yeygl yi m`d §©¨¨©§¨©¨¥¦

.d`nh dnexzaúéa ,úàîèpL äîeøz ìL ïéé ìL úéáç ,àéðúc§©§¨¨¦¤©¦¤§¨¤¦§¥¥
ìáç CôMz ,íéøîBà éànLdlek jtyz xnelk ,zg` dliaga ± ©©§¦¦¨¥¤¤

dlek z` etlfi m` elit` oky ,hrn hrn dpnn etlfi `le ,cgi
.dpnn zezyl e`eai `ny yeygl yi meia ea,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦

óeléæ äNòz.hrn hrn dpnn etlfi ±,éñBé éaøa ìàòîLé éaø øîà ¥¨¤¦¨©©¦¦§¨¥§©¦¥
òéøëà éðà`id ziagd m` .ef mzwelgnaìáç CôMz ,äãOa- £¦©§¦©©¨¤¦¨¥¤¤

cr `ny yeygl yie ,ziaa dyrp selifdy itl ,cg`k dlek
de`iaiyla` .dpnn ezyie dlwz icil miizpia da e`eai zial

xak `id m`úéaa,cin dpnn slfl xyt`eàkéà .óeléæ äNòz ©©¦¥¨¤¦¦¨
éøîàc,iqei iaxa l`rnyi iax rixkd jkyaoii ly ziagLãç §¨§¦§¨¨

,d`nhpy,ìáç CôMzyyg meyn oyiizzy cr dzedydl xeq`e ¦¨¥¤¤
la` ,dlwzaoiióeléæ äNòz ,ïLéoky ,dcya ziagdyk elit` §¨¨¥¨¤¦

.dlwzl yeygl oi` ,zial dz`adl cr dfk hren onfaBì eøîà̈§
,iqei iaxa l`rnyi iaxl exec ipa
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc migqt(iriax meil)

éîc äàîeè`ln ellg lk eli`k xepzd z` ze`xl epl yi `ld ± §¨¨¥
exie`a ielzd uxydn `nhp qxg ilk ixdy ,uxyd z`neha
`ed eli`k uxyd z` mi`exy dfn gkene ,ea rbep epi`yk elit`
,ilkd oteca rbepk aygp `ed ok meyne ,ilkd llg lk z` `lnn

åok m`éàä éåäéz[dze` didz-]útekeza z`vnpdäðBLàø §¤¡¥©©¦¨
:`xnbd zvxzn .envr uxya drbp eli`k ,d`nehldéì øîà̈©¥

,`ax [el-]Czòc à÷ìñ àì,ok xnel jzrca dlrz l` ±àéðúc± Ÿ¨§¨©§¨§©§¨
,ekeza uxyy qxg ilk ,`ziixaa epipy ixdyeäé ìBëé`ny-] ¨§

[eidiíéìkä ìkekeza mi`vnpd zkzn e` ur lyïéànhî ¨©¥¦¦©§¦
[mi`nhp-]ñøç éìk øéåàî`nhpy qxg ilka xn`p ixdy ,df ¥£¦§¦¤¤

uxynxwie)(bl `i `,rnyna milk s`e '`nhi FkFzA xW` lM'Ÿ£¤§¦§¨
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קמט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc migqt(iyily meil)

zn z`neha xn`py dnn ,`ziixaa epipyy(fh hi xacna)xW` lke'§Ÿ£¤
dcVd ipR lr rBiáøç ììçaixd ,'mini zraW `nhi 'ebe zna F` ¦©©§¥©¨¤©£©¤¤§¥¦§¨¦§©¨¦

o`kne ,dci lr bxdpy [bexdl-] llgl axgd z` aezkd yiwdy
y epcnlììçk àeä éøä áøçzea` ia` `id zna drbpy axgy - ¤¤£¥¤¨¨

a` ziyrp zn `nha zrbepd axg oke ,envr znk d`nehd
ok m` ,axgk mpic zekzn ilk lke ,ezenk d`nehdíéìëå íãà̈¨§¥¦

ànèéì énð`nha drbpy hgnd ixdy ,dxezd on e`nhii ok mb ± ©¦¦©¥
recne ,milke mc` `nhn d`nehd a`e ,d`nehd a` ziyrp zn

.zexedh micide oikqdy dpynd dzpy
:`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,éMà áø øîàdy ,dfn gken ±äøæò ¨©©©¦Ÿ¤¤£¨¨

dndad dhgyp dayàéä íéaøä úeLødpynde ,d`neh oiprl §¨©¦¦
,`l e` hgna micide oikqd erbp m`d `ed wtqy ote`a zxacn

åc `vnpdéì äåä[df ixdy-]å ,íéaøä úeLøa äàîeè ÷ôñdkld §£¨¥§¥§¨¦§¨©¦§
y ,epicia,øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøa äàîeè ÷ôñ ìëodkd ok lre ¨§¥§¨¦§¨©¦§¥¨

.mixedh oikqde xyaa wqerd
jxvedy dnn :`xnbd zwiicn .iy` ax ixac lr dywn `xnbd
meyn `weecy gken ,miaxd zeyx `id dxfrdy micwdl iy` ax

,xedh wtqd okàädf wtq clep did m` [la`±],ãéçiä úeLøa ¨¦§©¨¦
,àeä àîè B÷éôñeid hgna erbp wtqy oikqde mc`d s`e §¥¨¥

,dywe .`nh cigid zeyxa d`neh wtqy meyn ,mi`nhpéãkî¦§¦
èçî éàäwtqy oikqd ,xyaa d`vnpy hgn ly ef zecra `ld ± ©©©

hgna rbpìàMéì úòc Ba ïéàL øác[el`eyl-],àeäi` ixdy ¨¨¤¥©©¦¨¥
,`l e` `nhp m`d el`eyl xyt`åy ,epicia dkldïéàL øác ìë §¨¨¨¤¥

ìàMéì úòc Ba,d`neh wtq ea clepeúeLøa ïéa íéaøä úeLøa ïéa ©©¦¨¥¥¦§¨©¦¥¦§
.øBäè B÷éôñ ãéçiä,`nh cigid zeyxa d`neh wtqy xn`p `le ©¨¦§¥¨

.`l e` d`neha rbp m`d el`eyl xyt`y zrc xa mc`a `l`
meyn `weec xedh oikqdy xnel iy` ax jxved dnl ,ok m`e

.`ed miaxd zeyxa d`neh wtqy
,`nhp oikqd did cigid zeyxa wtqd did eli` :`xnbd zvxzn

éåäc íeMî[`edy-],íãà éãéa äàaä äàîeè ÷ôñmc` did ixdy ¦§¨¥§¥§¨©¨¨¦¥¨¨
dzid mc`d ici lr ixd hgna oikqd rbp m`e ,ef d`neha weqr

,ef dribpíãà éãéa äàaä äàîeè ÷ôñ ,ïðçBé éaø øîàåilk - §¨©©¦¨¨§¥§¨©¨¨¦¥¨¨
,mc`d dyrn ici lr uxya rbp m`d wtq ea clepy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc migqt(ipy meil)

,d`nehl iyily lr xnege lwa mdn cenllíéøetk øqeçî äîe©§©¦¦
L`edäîeøza øzen`ed mewn lkneLãBwa ìeñtxeq` `ed ± ¤¨©§¨¨©¤

lke` ,erbna mlqete miycw zlik`aéLéìLd`nehlL`ed §¦¦¤
,äîeøza ìeñtikeïéc Bðéàycew ly xg` xaca rbp m`yäNòiL ¨©§¨¥¦¤©£¤

eze`LãBwa éòéáø.eplqtie §¦¦©¤

:xn`e iqei iax jiyndeeðãîìåly leqtä ïî LãBwa éLéìLaezk §¨©§§¦¦©¤¦©
a yxetnd,äøBz,xnege lwn ecnell jixv oi`eåleqt xewn wx ¨§

éòéáø`ed ycewa.øîBçå ìwî:`xnbd zyxtnéLéìLoipn ycewa §¦¦¦©¨¤§¦¦
leqt `edy,äøBzä ïîdnnáéúëcmiycw xyaa(hi f my)øNaäå' ¦©¨¦§¦§©¨¨

òbé øLà£¤¦©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc migqt(oey`x meil)

:`igahn zia iwynìåìàeîLmipdkd ewcvy lirl yxity §¦§¥
xedh `edy iying `l` epi`y meyn xedh onydy mzaeyza
,`nhp did iriax did eli`y eixacn rnyne ,miycwa elit`

àçéðäwx eixac mipaen -dì øáñ éà[`ed xaeq m`-]éðúc ,áøk ¨¦¨¦¨©¨§©§¨¥
xfrei oa iqei ixaca dpeyy -àiçaèî úéa é÷Lî',[mixedh-] 'okc ©§¥¥¦§§©¨

àiçaãî éa é÷Lî ìáàz`eapa mixkfpd onye oiik [gafnd iwyn-] £¨©§¥¥¦§§©¨
ibgeànhéî énð éðéøçà`weec df itly .mixg` mb mi`nhn ± ©£¦¥©¦¦©§

`l` epi` oiidy meynéòéáø,ycewaãéáò àìc àeäok meyn-] §¦¦§Ÿ¨¦
l onyd z` [dyer epi`éLéîç,xedh ycewa iying oky ,d`nehl £¦¦

àäoiid did eli` [la`-]ãéáò ,éLéìLonyd z` [dyer did-] ¨§¦¦¨¦
l,éòéáø.mixg` mi`nhn gafnd iwyn okyàlà[la`-]øáñ éà §¦¦¤¨¦¨©

déìl`eny [xaeq m`-]éðúc éåìkxfrei oa iqei ixaca dpeyy - ¥§¥¦§¨¥
àiçaãî éa é÷Lî',dywi ,[mixedh-] 'okcàìc éòéáø àéøéà éàî ©§¥¥¦§§©¨©¦§¨§¦¦§Ÿ

éLéîç ãéáòmeyn xedh onydy yxtl l`eny jxvp dnl ± ¨¦£¦¦
,iying dyer epi` iriaxe ,iriax `l` epi` oiidyéðL eléôà£¦¥¦

éãáò àì énð éLéìLedyer epi` gafnd iwynn `edy oii `ld ± §¦¦©¦Ÿ¨§¦
mi`nhn mpi` gafnd iwyn iel zhiyl ixdy ,iyilye ipy elit`

`l` .llkéçøk ìòCl`enyy xnel jilràøéáñ áøkdéìxaeq ± ©¨§¨§©§¦¨¥
,miigahnd zia iwyn lr `id xfrei oa iqei ly ezecry ,axk
iyily oiid did eli` ok lre ,mixg` mi`nhn gafnd iwyn la`
z` yxtl l`eny jxved ok lre ,iriaxl onyd z` dyer did
onyd z` dyer epi`y mipdkd edeaiyde ,iriax oiia ibg zl`y

.iyingl
:iele ax zwelgna ewlgpy zeziixa d`ian `xnbddéúååk àéðz©§¨§¨¥

,áøceéåìc déúååk àéðzepipye ,ax ixack zg` `ziixaa epipy ± §©©§¨§¨¥§¥¦
.iel ixack zxg` `ziixaaéåìc déúååk àéðziel ixack epipy ± ©§¨§¨¥§¥¦

,mixedh gafnd iwynyícä,gafnd iab lr wxfpdïéiäåjqpznd ©¨§©©¦
,gafnd iab lrïîMäå,gafnl axwd dgpnd lyíénäå §©¤¤§©©¦

mdy ,gafnd iab lr bga mikqpzndàiçaãî éa é÷Lîiwyn-] ©§¥¥¦§§©¨
,mixedh mdy xfrei oa iqei mdilr cirdy [gafndíéðôa eàîèpL¤¦§§¦§¦

,dxfrdeokn xg`l,õeçì ïàéöBämd oiicrïéøBäè`nhln ¦¨©§¦

mdilr dlg `l dxfrd jeza mcera e`nhpy drya oky ,mixg`
m` mle` .mixg` e`nhiy oiprl d`neh zxezå ,õeça eàîèðxg` ¦§§©§

jkíéðôa ïñéðëämd ixd ,dxfrdïéàîèixdy ,mixg` `nhl s` ¦§¦¨¦§¦§¥¦
zrwtp dpi` aeye ,mixg` `nhl d`neh zxez mdilr dlg xak
zxdh lr xfrei oa iqei ly ezecry ,`ziixaa x`ean ixd .mdn

.iel ixacke ,gafnd iwyna dxn`p miwyn
s`y ,`ziixad ixac zligza epipyy dn lr dywn `xnbd
mpica mix`yp md dxfrl uegn gafnd iwyn e`viy xg`l

:mcewdéðéàe`viy xg`l mb mzxdha mix`yp md ok` m`d ± ¥¦
,dxfrdnøîàäå[xn` ixde-],àiçaãî éa é÷Lî ,éåì ïa òLBäé éaø §¨¨©©¦§ª©¤¥¦©§¥¥¦§§©¨
eøîà àìmdy mdilrïëc[mixedh-]àlàmdykïîB÷îa.dxfra Ÿ¨§¨¨¤¨¦§¨

éàî,eixac zpeek `id dn ±åàì`a `l m`d -éèeòîì,[hrnl-] ©¨§©¥
m` la` ,mixedh md dxfra miwynd cera `weecyíéðôa eàîèð¦§§¦§¦

õeçì ïàéöBäåzvxzn .mixg` `nhl d`neh rxtnl mdilr dlg §¦¨©
:`xnbdàì`a `l` ,uegl e`viy miwyn iel oa ryedi iax hrin Ÿ
éèeòîìy miwyn [hrnl-]å õeça eàîèðjk xg`,íéðôa ïñéðëä §©¥¦§§©§¦§¦¨¦§¦

la` ,mz`neha mix`yp md `l` gafnd iwyn oic mdl oi`y
.mixedh md ixd uegl e`vie mipta e`nhp

l okzi ike :df uexiz lr `xnbd dywnoa ryedi iax ixaca yxt
,mixedh md uegl e`vie mipta e`nhp m`y iel'ïîB÷îa' àäå§¨¦§¨

øîà÷gafnd iwyn lr exn` `ly iel oa ryedi iax xn` ixde ± ¨¨©
md mipta mcera wxy rnyne ,mnewna `l` mixedh mdy

:`xnbd zvxzn .uegl e`viy xg`l `le ,mixedhøîà÷ éëä- ¨¦¨¨©
,iel oa ryedi iax xn` jkeøîà àìmdyïëc[mixedh-]àlà Ÿ¨§¨¨¤¨

k,ïîB÷îa eàîèpLeqpkp jk xg`e dxfrl uegn e`nhpyk `le ¤¦§§¦§¨
.dkezl

:ax ixack dpeyd zxg` `ziixa d`ian `xnbdáøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©
,ax ixack epipy ±ícä,migafd lyíénäåz` mda migicny ©¨§©©¦

miiexwd mdy ,zepaxwd ly miiaxwdàiçaèî úéa é÷Lî©§¥¥¦§§©¨
,dxfrayïéa ,eàîèpLmdykajez,íéìkeïéamdyk,ò÷øwaixd ¤¦§§¥§¥¦¥©©§©

md.ïéøBäè§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc migqt(iriax meil)

,dp`nhi mda dze`ãøz ,øîBà øæòéìà éaøxealànhúå,dil`n ©¦¡¦¤¤¥¥¥§¦©¥
ãia äpànèé ìàåzngny elit`e ,mi`nh milka dzlaw ici lr §©§©§¤¨©¨

e .xeaay oilegd exq`i okãia äpànèé ,øîBà òLBäé éaødplawie ©¦§ª©¥§©§¤¨©¨
jka oi`e ,mxq`ze oilegd jezl letz `ly ick mi`nh milka
`nhidl zcner `id jk oia ixdy ,dnexz `nhl xeqi` meyn
dnexz `nhl xzen ryedi iax zrcly ixd .ceai`l zklle
zncewd dpyna xq` recn ok m`e ,micia elit` ceai`l dteqy
dteqe dlik`a dxeq` `id s` `ld ,micia dielz dnexz `nhl

.ceai`l zkll
épLîe,ef dxizq xfrl` iax uxize ±,íúä éðàLdxaypy ziaga §©¥¨¦¨¨

,dpeilrd zbaïéleç ãñôä àkéàcdnexzd oii z` lawi `l m` §¦¨¤§¥¦
`nhd oilegd oii jezl letil cner `ed ixdy ,mi`nh milka

izd jkle ,dizya exq`lemi`nh milka elawl ryedi iax x
ryedi iax xqe` ,oilegl cqtd oi`y ote`a j` .micia e`nhle

.dpey`xd dpyna xen`ke ,micia dnexz `nhl
:xfrl` iax ly evexiz lr dywn `axé÷úî,àáø dì ó`ld ©§¦¨¨¨

aïéúéðúîxeq`y ryedi iax zhiya iqei iax xn`y ,epzpyna - ©§¦¦
,dze`nhle d`nh mr dxedh gqt axra sexylãñôä àkéà énð©¦¦¨¤§¥

,íéöòjxhvi ,zg`k zenexzd izy z` sexyl xeq`p m` ixdy ¥¦
xizd cqtd mewnay oeike .mixg` mivr odn zg` lk ztixyl
jixvd recn ,ceai`l zkledy dxedh dnexz `nhl ryedi iax

:`xnbd zvxzn .dnvr ipta dxedh ung znexz sexyldéì øîà̈©¥
ééaà`weec ,`axläaeøî ãñôäìxeaay oilegd oii ly,eLLçlre ©©¥§¤§¥§¤¨§

la` ,micia dnexzd oii z` `nhl ryedi iax xizd okãñôäì§¤§¥
èòeîmivr ly,eLLç àìdnexzd z` `nhl ezngn exizd `le ¨Ÿ¨§

.ceai`l zkled `idyk elit`
:iia` ixacl di`x d`ian `xnbdàøîéz àðîe[xne` dz` oipne-] §¨¥§¨

,eLLç àì èòeî ãñôäìe eLLç äaeøî ãñôäìcdnnúéáç ,àéðúc §§¤§¥§¤¨§§¤§¥¨Ÿ¨§§©§¨¨¦
äðBzçzáå ,äðBéìòä úba äøaLpL äîeøz ïîL ìLly ony `vnp ¤¤¤§¨¤¦§§¨©©¨¤§¨§©©§¨

,ïéàîè ïéleçlk z` xeq`ie ,`nhi ekezl dnexzd ony leti m`e ¦§¥¦¨
ewlgp oii iably s` ,d`nhd dnexzd oick dlik`a zaexrzd
oii z` `nhl i`yx m` df ote`a ryedi iaxe xfril` iax

ony iabl mewn lkn ,cia dnexzd,òLBäé éaøì øæòéìà éaø äãBî¤©¦¡¦¤¤§©¦§ª©
,ìévé äøäèa úéòéáø äpnî ìéväì ìBëé íàLxg` xfgl eilre ¤¦¨§©¦¦¤¨§¦¦§¨¢¨©¦

daex letz m`vniy cry elit`e ,mda dlawl ick mixedh milk
ze oilegd jezl,mi`nh milka dplawi `l mewn lkn ,mxq`íàå§¦

,åàìlkd ixacl ,mixedh milka llk dlivdl leki epi`yãøz ¨¥¥
mi`nhd oilegd jezl dnexzdànhúå,dil`nãia äpànèé ìàå §¦©¥§©§©§¤¨©¨

oilegd ony xq`i jkay elit`e ,mi`nh milka dzlaw ici lr
xq` ,df ote`a cia oii `nhl xizdy ryedi iax s`e .dlik`a
dlik`a epxq`ie oilegd onyl onyd leti m` s`y meyn ,onya
`ed ie`x oiicr ixdy ,hren cqtd m` ik df oi` ,mixfle mipdkl
eli`e .dwlcdl mipdkl dpzipy d`nh dnexz oick xpd zwlcdl
ixack o`kn gkene .ryedi iax xizd jkle ,daexn cqtd edf oiia

.daexnl hren cqtd oia wlgl yiy ,iia`
:onyl oii oia weligd z` zxxan `xnbd,ïîL àðL éàî©§¨¤¤

meyn ,daexn cqtd df oi` mi`nh oilega dnexz zaexrzy
÷éìãäì éeàøc`ld ,xpd z` eaïééoilege dnexz zaexrz ea yiy §¨§©§¦©¦

mi`nhóeléæì éeàø énð,aeh gixl ziad jeza epnn jetyl ± ©¦¨§¦
repnl ick micia dnexzd oii z` `nhl ryedi iax xizd recne

.dlik`a mxqe`le oilega axrzdl epnnåàì óeléæ àîéz éëå§¦¥¨¦¨
àéä àúléîepi`y meyn melk epi` selify uxzl xn`z m`e ± ¦§¨¦

` ok lre ,aeyg yinyz,xenb cqtd df ixd dizya oiid xq`i m
î ïéúBL ,àéiç éaø íeMî ìàeîL øîàäåxknpy oii,òìña âBì §¨¨©§¥¦©¦¦¨¦¦§¤©

î ïéôlæîexknpd oiiíézLa âBìoi`y in ,xnelk .mirlq ipya - §©§¦¦¦§©¦
gaeynde xwid z` zepwl el sicr ,gaeyn oii daxd zepwl ecia
ok m`e ,aeyg yinyz `ed selify ixd .dizyl lefd z`e selifl
,daexn cqtdl zaygp oileg oiia `nh dnexz oii zaexrz recn

.selifl ie`x `ed oiicr `ld
`ed ,oiid z` `nhl ryedi iax xizdy dn :`xnbd zvxznaoii §

Lãçoii ekezl leti m`e ,selifl ie`x epi`e scep egix oi`y ¨¨
dywn aey .ixnbl cqtie melkl ie`x didi `l epxq`ie dnexzd

:`xnbdàäåycg oii s`,BðMéì éeàøjli `le ,epnn etlfi jk xg`e §¨¨§©§
yi ,oyiiziy cr elv` epdyi m` :`xnbd zvxzn .ceai`l

`ny yeygldéa éúà[ea `eai-],äìwz éãéìlelr `ed oky ¨¥¥¦¥©¨¨
xeq` jkle ,d`nh dnexz zlik` xeqi` lr xearle ezezyl

:`xnbd dywn aey .epyiilïîL`nh,äìwz éãéì déa éúà énð ¤¤©¦¨¥¥¦¥©¨¨
,elke`l `eai jk jeza `ny ,hrn hrn ea miwilcny oeiky
wilcdl xzed `l ok` :`xnbd zvxzn .ea wilcdl exizd recne

ote`a `l` df onyadéì éîøc[epzepy-],ñeàî éìëa`ly ick §¨¥¥¦§¦¨
:`xnbd dywn aey .ea elyki `le dlik`l ie`x didiïéé`nhénð ©¦©¦

c ote`a ezedydl xizdl yidéì éîø[epzepy-],ñeàî éìëa ¨¥¥¦§¦¨
ixd :`xnbd zvxzn .ezezyl e`eai `ny yeygl oi` df ote`ae

déì éòa à÷ óeléæìike ok m`e ,eze` dvex `ed ±éîø ñeàî éìëa §¦¨¨¥¥¦§¦¨¨¥
déì.egix mbti jka `ld ,[epzep `ed-] ¥

:d`nh dnexza dlwz yyga mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
,dîöò äìwúåzwelgnéàpz[mi`pz-],àéädl yeygl yi m`d §©¨¨©§¨©¨¥¦

.d`nh dnexzaúéa ,úàîèpL äîeøz ìL ïéé ìL úéáç ,àéðúc§©§¨¨¦¤©¦¤§¨¤¦§¥¥
ìáç CôMz ,íéøîBà éànLdlek jtyz xnelk ,zg` dliaga ± ©©§¦¦¨¥¤¤

dlek z` etlfi m` elit` oky ,hrn hrn dpnn etlfi `le ,cgi
.dpnn zezyl e`eai `ny yeygl yi meia ea,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦

óeléæ äNòz.hrn hrn dpnn etlfi ±,éñBé éaøa ìàòîLé éaø øîà ¥¨¤¦¨©©¦¦§¨¥§©¦¥
òéøëà éðà`id ziagd m` .ef mzwelgnaìáç CôMz ,äãOa- £¦©§¦©©¨¤¦¨¥¤¤

cr `ny yeygl yie ,ziaa dyrp selifdy itl ,cg`k dlek
de`iaiyla` .dpnn ezyie dlwz icil miizpia da e`eai zial

xak `id m`úéaa,cin dpnn slfl xyt`eàkéà .óeléæ äNòz ©©¦¥¨¤¦¦¨
éøîàc,iqei iaxa l`rnyi iax rixkd jkyaoii ly ziagLãç §¨§¦§¨¨

,d`nhpy,ìáç CôMzyyg meyn oyiizzy cr dzedydl xeq`e ¦¨¥¤¤
la` ,dlwzaoiióeléæ äNòz ,ïLéoky ,dcya ziagdyk elit` §¨¨¥¨¤¦

.dlwzl yeygl oi` ,zial dz`adl cr dfk hren onfaBì eøîà̈§
,iqei iaxa l`rnyi iaxl exec ipa
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המשך ביאור למס' פסחים ליום רביעי עמ' ב

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

éîc äàîeè`ln ellg lk eli`k xepzd z` ze`xl epl yi `ld ± §¨¨¥
exie`a ielzd uxydn `nhp qxg ilk ixdy ,uxyd z`neha
`ed eli`k uxyd z` mi`exy dfn gkene ,ea rbep epi`yk elit`
,ilkd oteca rbepk aygp `ed ok meyne ,ilkd llg lk z` `lnn

åok m`éàä éåäéz[dze` didz-]útekeza z`vnpdäðBLàø §¤¡¥©©¦¨
:`xnbd zvxzn .envr uxya drbp eli`k ,d`nehldéì øîà̈©¥

,`ax [el-]Czòc à÷ìñ àì,ok xnel jzrca dlrz l` ±àéðúc± Ÿ¨§¨©§¨§©§¨
,ekeza uxyy qxg ilk ,`ziixaa epipy ixdyeäé ìBëé`ny-] ¨§

[eidiíéìkä ìkekeza mi`vnpd zkzn e` ur lyïéànhî ¨©¥¦¦©§¦
[mi`nhp-]ñøç éìk øéåàî`nhpy qxg ilka xn`p ixdy ,df ¥£¦§¦¤¤

uxynxwie)(bl `i `,rnyna milk s`e '`nhi FkFzA xW` lM'Ÿ£¤§¦§¨
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קנ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc migqt(iyiy meil)

dì éøîàå ,éðBñîòä ïBòîLdf didy [mixne` yie-]äéîçð ¦§¨©§¦§¨§¦¨§¤§¨
,äøBzaL 'íéúà' ìk LøBc äéä ,éðBñîòä.xac mey zeaxl mi`ay ¨©§¦¨¨¥¨¤¦¤©¨

ì òébäL ïåékweqtà'éäìà 'ä ú'àøéz E(bi e mixac),Løétyxc `le ¥¨¤¦¦©§¤¡Ÿ¤¦¨¥©
`xenl ezeeydle xac mey zeaxl `xi didy itl ,'z`' zaiz z`
d`a `l df weqtay 'z`' zaizy d`xy oeike .`ed jexa yecwdn
myky ,'z`' zaiz mda yxcy zenewnd x`yn ea xfg ,dyxcl
mi`a mpi` dxezay 'z`' x`y jk ,xac zeaxl `a `l df 'z`'y

.xac zeaxl
,`ziixad dkiynnåéãéîìz Bì eøîà[dingp e`] oernyl ¨§©§¦¨

,ipeqnrdzLøcL 'íéúà' ìk ,éaødzr crïäéìò àäz äîlr - ©¦¨¤¦¤¨©§¨©§¥£¥¤
.zrbi mpigl ike ,el` zeyxcíäì øîà[dingp e`] oerny ¨©¨¤

,eicinlzl ipeqnrdäLéøcä ìò øëN ézìawL íLk'miz`'d ly §¥¤¦©§¦¨¨©©§¦¨
,dzr cr izyxcyäLéøtä ìò øëN ìa÷î éðà Ckizyxty ¨£¦§©¥¨¨©©§¦¨

'miz`' lk minkgd eyxc `l onf eze`ne .'miz`'d yexcln
.dxezayLøãå àáé÷ò éaø àaL ãòweqtay 'z`' zaiz z` mb ©¤¨©¦£¦¨§¨©

éäìà 'ä úà','àøéz Ed`ay,íéîëç éãéîìz úBaøìdidiy xnel ¤¡Ÿ¤¦¨§©©§¦¥£¨¦
mb eyxce exfg ,df 'z`' yxcy oeike ,miny `xenk jax `xen

.dxezay 'miz`' x`y
xey ly exer z`pdy oicdy `ziixaa dpyy `pzdy ,`vnp
,exya 'z`'n `le ,'iwp xeyd lrae' weqtdn cnlp dxeq` lwqpd
'miz`' lk yexcln rpnpy ipeqnrd [dingp e`] oernyk xaeq
'z`' weqtdn df oic ecnly mixg`d mi`pzd eli`e ,dxezay

.dxezay 'miz`' lk yxcy `aiwr iaxk mixaeq ,exya
:`xnbd dywn .dlxrn eda` iaxe diwfg lr cer dywn `xnbd

äåøîà àðîçøc ,äìøò éø(bk hi `xwie)mkl didi mipW WlW',íéìøò ©£¥¨§¨§©£¨¨¨©¨Ÿ¨¦¦§¤¨¤£¥¦

,àéðúå ,'ìëàé àìxn`py dnnéì ïéà ,'ìëàé àì íéìøò'cenll Ÿ¥¨¥§©§¨£¥¦Ÿ¥¨¥¥¦
L ïépî ,äìéëà øeqéà àlàs`epnî äðäé àloke ,dlxrd ixtn - ¤¨¦£¦¨¦©¦¤Ÿ¤¡¤¦¤

Ba òaöé àlL,dlxr ifeb` zetilwa oebk ,dlxra ±åy ok÷éìãé àì ¤Ÿ¦§©§Ÿ©§¦
Badlxr izif ly onya -Búìøò ízìøòå' øîBì ãeîìz ,øpä úà¤©¥©§©©£©§¤¨§¨

'ebe,'ìëàé àì íéìøòoipr lr minrt dyly dxezd dxfgy dnne £¥¦Ÿ¥¨¥
epl yi ,'milxr' 'ezlxr' 'mzlxre' ,dlxrdílek úà úBaøìlk - §©¤¨

z` `xnbd dwiqn .dwlcde driav ,d`pd ,zeynzydd ipin
:dziiyewàîòèmeyn wx `ed d`pda dxeq` dlxry mrhd - ©£¨

ìøòå' àðîçø áúëcéëä åàì àä ,'íéìøò' ,'Búìøò' ,'íz`l eli` - §¨©©£¨¨©£©§¤¨§¨£¥¦¨¨¨¦
,d`pda dlxr xeq`l cgein ieaix didàðéîà äåäxne` iziid - £¨¨¦¨

'lk`i `l' weqtdny,òîLî äìéëà øeqéàla`àì äàðä øeqéà ¥¨¥¦£¦¨©§©¦£¨¨Ÿ
,òîLî`l'y mixaeqd ,eda` iax lr oiae diwfg lr oia dywe ©§©

.d`pd xeqi` s` ernyn 'lk`i¥¨¥
:`xnbd zvxzn,íìBòìxn`py mewn lkaïéa òîLî ,'ìëàé àì' §¨Ÿ¥¨¥©§©¥

äìéëà øeqéàeíúä éðàLå ,äàðä øeqéà ïéáoeik ,dlxraáéúëc ¦£¦¨¥¦£¨¨§¨¦¨¨¦§¦
didi mipy yly'íëì,'milxråokléøèöàCxeq`l ieaix jixv - ¨¤§¦§§¦

c ,d`pdaàðéîà Czòc à÷ìñ,xnel jzrca dler didy ±ìéàBä ¨§¨©§¨¨¦¨¦
,'íëì' áúëådlxrd ixty jkn cenll yiàäé íëlLzepdil §¨©¨¤¤¨¤§¥

,epnnïì òîLî÷xeq` `edy ,'milxr' ,'ezlxr' ,'mzlxre' aezkd ¨©§©¨
.d`pda s`

:`xnbd zl`eyðä éáéúëc àzLä àlàåéàø÷ Cdazky xg`n - §¤¨©§¨¦§¦¦¨¨§¨¥
ok m` ,d`pda dxeq` dlxry cenll el` mixezii dxezd'íëì'¨¤

dlxra xn`pyéì änì:`xnbd zx`an .jkn epcnl dn - ¨¨¦
àéðúãëì,`ziixaa epipyy oicd z` epcnll d`a ef daiz ±,'íëì' §¦§©§¨¨¤

úà úBaøìoli`dòeèpä §©¤©¨©
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שישי עמ' ב

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

mipaen eda` iax ixacìitéøëð ãçàå øb ãçà øîàc øéàî éaø §©¦¥¦§¨©¤¨¥§¤¨¨§¦
dliapd z` mdl zzl xzen,äðéúða ïéa äøéëîa ïéayi eixacle ¥¦§¦¨¥¦§¦¨

cenlléøèöéàcîàøLéîì àø÷ Cxizdl weqtd jxvedy jkn - ¦§¦§§¦§¨§¦§¨
,äàðäa äìéáðrnyne ,d`pda dxzed dliap wxy gkenìk àä §¥¨©£¨¨¨¨

äøBzaL ïéøeqéàxzid mda xn`p `le dlik` oeyla exn`py ¦¦¤©¨
,d`pdäàðäa ïéa äìéëàa ïéa ïéøeñà.eda` iax ixackeì àlàit £¦¥©£¦¨¥©£¨¨¤¨§

àúàc àeä ïáúëk íéøáãì øîàc äãeäé éaødliapa aezkd `ay ± ©¦§¨§¨©¦§¨¦¦§¨¨©£¨
iaxl dyw ,dxikna wx ixkple dpzna wx xbl dpizp xizdl

eda`àämze` -äøBzaL íéøeqéà ìkoeyl mzq mda xn`py ¨¨¦¦¤©¨

,dlik` xeqi`déì àðîeda` iaxlïéøeñàcmb,äàðäaixd §¨¥©£¦©£¨¨
zxzeny aezkd hxit dliapay jkn dzid eda` iax ly ezii`x
xzid z` aezkd hxit o`ky dn ixd dcedi iax itle ,d`pda
dpizpa wx xbl xzedy cnll `ed jxvp ik ,xzein df oi` d`pdd
xeqi` `l` xkfp `ly mixeqi` x`ya ok m`e .dxikna wx ixkple

.d`pdd zxzen zn`ay okzi ,dlik`
neda` iax dcedi iax zhiyl :`xnbd zvxzdéì à÷ôðdf oic ¨§¨¥
îxn`pk ,dlik`a dxq`py dtixha xn`py dn(l ak zeny)xUaE' ¦¨¨

weqtd jiynne 'Elk`z `l dtxh dcVA,'BúBà ïeëéìLz áìkì' ©¨¤§¥¨ŸŸ¥©¤¤©§¦
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המשך ביאור למס' פסחים ליום חמישי עמ' ב

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

.dlk`n ixiiyäiç ìáàripvdl okxcy lezge dinpe dcleg oebk £¨©¨
yeygl yi ,olk`nndì àòðöî÷ àøéiLî éàcxiiyz m`y ± §¦§©§¨¨©§§¨¨

ok m`e ,epxrai `le milrad ep`vni `le ,epripvz ungdnàîéà¥¨
àì.'dig' zepyl `pzd jxved jkitl ,epnn dlik`dl xzed Ÿ

:x`al `xnbd dkiynnàðz éàåwx,äiçdpnn micnl epiid `l §¦¨¨©¨
,lik`dl xzen digl `weecy xnel mewn didy oeik ,dnda lr

àòðöî úäéî àøéiLî éàc íeMîlkn ,ungdn xiiyz m` s`y ± ¦§¦§©§¨¦©©§§¨
eilr xeari `l j` ,'`vni la'a eilr xeari mpn`e ,epripvz mewn

,ed`ex epi` eilrae ,rpven ungdy oeik 'd`xi la'a,äîäa ìáà£¨§¥¨
dézòcà ÷éqî àìå àøéiLîc ïéðîéæ`le ungdn xiiyz minrtl ± ¦§¦¦§©§¨§Ÿ©¦©©§¥

,elhal ezrc lr dlri `le ,epripvzìáá'e 'äàøé ìá'a déìò éà÷å§¨¥£¥§©¥¨¤§©
,'àönéok m`àì àîéà,ungdn ezndal lik`dl minkg exizd ¦¨¥¥¨Ÿ
ok lràëéøödry mcew ung lik`dl xzeny eprinydl dpynd §¦¨

recn epvxz :`xnbd zl`ey aey .dndal mbe digl mb ,ziyiy

la` ,dig mbe dnda mb epypéì änì ,úBôBòxzeny hxtl ¨¨¦
`l` ,zetera yecig mey oi` ok` :`xnbd daiyn .mlik`dl

éãééà[ab`-].úBôBò énð àðz ,äiçå äîäa àðúc ©§¥§¨¨§¥¨§©¨¨¨©¦
:dpyna epipyéøëpì BøëBîe:`xnbd dywn .exeqi` onf mcew §©¨§¦

àèéLt,ungdn zepdil xzen dry dze`ay epipyy oeik ,df oic §¦¨
xzn .ixkpl ungd z` xeknl ef drya xzeny i`ce:`xnbd zv

d`a dpyndàpz éàäî é÷etàìs` ung xeknl xeq`y xaeqd §©¥¥©©¨
.exeqi` onf mcewBöîç íãà øBkîé àì ,íéøîBà éànL úéa ,àéðúc§©§¨¥©©§¦Ÿ¦§¨¨£¥

éøëðì,gqtd mcewïk íà àlàxkendäìëiL Ba òãBéungd eze` §¨§¦¤¨¦¥¥©¤¦§¤
,çñt íãB÷evng xreaiy eilr devny i`ny zia exaqy meyn ¤¤©

.llk miiw didi `l gqtae ,mlerd onäòL ìk ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¨¨¨
ìBëàì øzenLs` ,ungdnøBkîì øzeîjka ice ,ixkpl eze` ¤¨¤¡¨¦§

.l`xyid zeyxa epi` xeqi`d zryay
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xcde"המשך ביאור למס' פסחים ליום חמישי עמ' א fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc migqt(ycew zay meil)

:zl`eye `xnbd zxfegCãéàå,d`pda ung mixqe`y minkge ± §¦¨
mdipy :`xnbd daiyn .miinrt 'jl' xn`py dnn miyxec md dn

,l`xyi ly ezeyxa ievnd ieb ly ung ipic cnll mi`aãç©
mb xaer dz` oi`y hrnl `a mdn [cg`-]aly ungéøëð §¨§¦

BzLaékL.jpennk aygp epenne jci zgzãçå`a mdn [cg`e-] ¤¦©§§©
xaer dz` oi`y hrnlaly ungBzLaék àlL éøëð.jci zgz §¨§¦¤Ÿ¦©§

:`xnbd zl`eyCãéàåz` xizdl yxec okidn ,ililbd iqei iaxe ± §¦¨
miinrt 'jl' zaiz aezkl dkxved dxezd `ld ,d`pda ungd

:`xnbd daiyn .ieb ly ung hrnl ickéáéúk 'Eì' àúìz- §¨¨§§¦¦
'jl'dne ,ung oipra 'jl' zaiz dxeza xn`p minrt dyly

.d`pda ung xizdl micnel iyilyd
:zl`eye `xnbd zxfegCãéàå,d`pda ung mixiznd minkge ± §¦¨

:`xnbd daiyn .'jl' ztqep mrt xn`py dnn miyxec md dn
,'jl' miinrt xn`p cg` weqtaãçmdn cg` -ãçå ,øBàNa- ©¦§§©

mdn cg`e,õîçamiieb lya mdilr xearln mdipy z` hrnl §¨¥
.ycwd lyeéëéøöexn`py dnny ,elld miherin ipy ekxvede - §¦¦

lr cenll oi` ,ezeyxay mixg` ly xe`ya xaer oi`y herind
dnne .dlik`l ie`x `edy jka xe`yn xeng ungy ,ung
,ezeyxay mixg` ly unga xaer l`xyid oi`y herind xn`py
ea ungl ie`xy jka ungn xeng xe`yy ,xe`y lr cenll oi`

.zexg` zeqir
zwelgna diepy eda` iaxe diwfg zwelgn m`d dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .mi`pzéàpúk àîéìef zwelgny xn`p m`d - ¥¨§©¨¥
mb dfa llkp 'elk`z `l' e` 'lk`z `l' aezka xn`pyk m`

dxeza xn`p .mi`pz zwelgna dielz ,d`pd xeqi`(c-bk f `xwie)

dtxh alge dlap alge .Elk`z `l fre aUke xFW alg lM'äNòé ¨¥¤§¤¤¨¥ŸŸ¥§¥¤§¥¨§¥¤§¥¨¥¨¤

.'äëàìî ìëì,`ziixaa epipyeøîBì ãeîìz äîepcnln dn - §¨§¨¨©©§©
aezkd ieaix,'äëàìî ìëì'dyri' aezkl ozip did `ld §¨§¨¨

,`ziixad zx`ane .'dk`lnlìBëiL`weecy ,xnel iziid ¤¨
dBáb úëàìîì,ziad wca jxevl zexer ea geynl oebk ,ycwd - ¦§¤¤¨©

àäéalgd,øzeîaxw zepaxwd algy ,ycwd zlik`l xzed oky §¥¨
algn zepdil ycwdl xzedy xnel xazqn okle ,gafnd iab lr

la` .mixg` mikxvl s`øeñà àäé èBéãä úëàìîìzepdil ¦§¤¤¤§§¥¨
.rnyna d`pd xeqi` s`e ,'elk`z `l' xn`py ,algnãeîìz©§

øîBìaezkd epcnln -,'äëàìî ìëì'zk`lnl s` xzen algdy ©§¨§¨¨
,d`pda xq`p `le ,heicd,øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaø éøác¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥

`a ,'dk`ln lkl dyri 'ebe dlap alge' dxezd dazky dny
meyn ,dlap xyak `nhn algd oi`y xnelìBëiL,xnel iziid ¤¨

wxyàäé èBéãä úëàìîìdlap alg,øBäèla`dBáb úëàìîì- ¦§¤¤¤§§¥¨¦§¤¤¨©
,miycwlàäédlap alg s`àîè.dlap z`nehaøîBì ãeîìz- §¥¨¥©§©

aezkd epcnln,'äëàìî ìëì'z`neh llk ea oi` dlap algy §¨§¨¨
.miycwl s` ,dlap

ewlgp `ly zyxtn `id ,ewlgp dna zxxan `xnbdy iptl
:`xnbd zxne` .xnel weqtd `a dn lr `l` ,dkldléñBé éaøå§©¦¥

éìéìbäy xaeqäøäèìe äàîeèìdxdhe d`neh ipic iabl -àì ©§¦¦§§¨§¨¢¨Ÿ
éøèöéààø÷ Ce ,`nhn epi` dlap algy weqt jixv oi` -ék ¦§§¦§¨¦
éøèöéààø÷ C`ed ,epcnll aezkd jxvedy dn -øzéäìe øeqéàì ¦§§¦§¨§¦§¤¥

.algdn d`pd xzide xeqi` ipicl -àáé÷ò éaøåipicly xaeq §©¦£¦¨
éøö àì øzéäå øeqéààø÷ Ce ,d`pda algd z` xizdléøèöéà ékC ¦§¤¥Ÿ¨¦§¨¦¦§§¦

àø÷`ed ,weqtd jxvpy dn -äøäèìe äàîeèìd`neh ipicl - §¨§§¨§¨¢¨
.miycwl s` xedh `edy epcnll ,dxdhe
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קני

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc migqt(iyiy meil)

dì éøîàå ,éðBñîòä ïBòîLdf didy [mixne` yie-]äéîçð ¦§¨©§¦§¨§¦¨§¤§¨
,äøBzaL 'íéúà' ìk LøBc äéä ,éðBñîòä.xac mey zeaxl mi`ay ¨©§¦¨¨¥¨¤¦¤©¨

ì òébäL ïåékweqtà'éäìà 'ä ú'àøéz E(bi e mixac),Løétyxc `le ¥¨¤¦¦©§¤¡Ÿ¤¦¨¥©
`xenl ezeeydle xac mey zeaxl `xi didy itl ,'z`' zaiz z`
d`a `l df weqtay 'z`' zaizy d`xy oeike .`ed jexa yecwdn
myky ,'z`' zaiz mda yxcy zenewnd x`yn ea xfg ,dyxcl
mi`a mpi` dxezay 'z`' x`y jk ,xac zeaxl `a `l df 'z`'y

.xac zeaxl
,`ziixad dkiynnåéãéîìz Bì eøîà[dingp e`] oernyl ¨§©§¦¨

,ipeqnrdzLøcL 'íéúà' ìk ,éaødzr crïäéìò àäz äîlr - ©¦¨¤¦¤¨©§¨©§¥£¥¤
.zrbi mpigl ike ,el` zeyxcíäì øîà[dingp e`] oerny ¨©¨¤

,eicinlzl ipeqnrdäLéøcä ìò øëN ézìawL íLk'miz`'d ly §¥¤¦©§¦¨¨©©§¦¨
,dzr cr izyxcyäLéøtä ìò øëN ìa÷î éðà Ckizyxty ¨£¦§©¥¨¨©©§¦¨

'miz`' lk minkgd eyxc `l onf eze`ne .'miz`'d yexcln
.dxezayLøãå àáé÷ò éaø àaL ãòweqtay 'z`' zaiz z` mb ©¤¨©¦£¦¨§¨©

éäìà 'ä úà','àøéz Ed`ay,íéîëç éãéîìz úBaøìdidiy xnel ¤¡Ÿ¤¦¨§©©§¦¥£¨¦
mb eyxce exfg ,df 'z`' yxcy oeike ,miny `xenk jax `xen

.dxezay 'miz`' x`y
xey ly exer z`pdy oicdy `ziixaa dpyy `pzdy ,`vnp
,exya 'z`'n `le ,'iwp xeyd lrae' weqtdn cnlp dxeq` lwqpd
'miz`' lk yexcln rpnpy ipeqnrd [dingp e`] oernyk xaeq
'z`' weqtdn df oic ecnly mixg`d mi`pzd eli`e ,dxezay

.dxezay 'miz`' lk yxcy `aiwr iaxk mixaeq ,exya
:`xnbd dywn .dlxrn eda` iaxe diwfg lr cer dywn `xnbd

äåøîà àðîçøc ,äìøò éø(bk hi `xwie)mkl didi mipW WlW',íéìøò ©£¥¨§¨§©£¨¨¨©¨Ÿ¨¦¦§¤¨¤£¥¦

,àéðúå ,'ìëàé àìxn`py dnnéì ïéà ,'ìëàé àì íéìøò'cenll Ÿ¥¨¥§©§¨£¥¦Ÿ¥¨¥¥¦
L ïépî ,äìéëà øeqéà àlàs`epnî äðäé àloke ,dlxrd ixtn - ¤¨¦£¦¨¦©¦¤Ÿ¤¡¤¦¤

Ba òaöé àlL,dlxr ifeb` zetilwa oebk ,dlxra ±åy ok÷éìãé àì ¤Ÿ¦§©§Ÿ©§¦
Badlxr izif ly onya -Búìøò ízìøòå' øîBì ãeîìz ,øpä úà¤©¥©§©©£©§¤¨§¨

'ebe,'ìëàé àì íéìøòoipr lr minrt dyly dxezd dxfgy dnne £¥¦Ÿ¥¨¥
epl yi ,'milxr' 'ezlxr' 'mzlxre' ,dlxrdílek úà úBaøìlk - §©¤¨

z` `xnbd dwiqn .dwlcde driav ,d`pd ,zeynzydd ipin
:dziiyewàîòèmeyn wx `ed d`pda dxeq` dlxry mrhd - ©£¨

ìøòå' àðîçø áúëcéëä åàì àä ,'íéìøò' ,'Búìøò' ,'íz`l eli` - §¨©©£¨¨©£©§¤¨§¨£¥¦¨¨¨¦
,d`pda dlxr xeq`l cgein ieaix didàðéîà äåäxne` iziid - £¨¨¦¨

'lk`i `l' weqtdny,òîLî äìéëà øeqéàla`àì äàðä øeqéà ¥¨¥¦£¦¨©§©¦£¨¨Ÿ
,òîLî`l'y mixaeqd ,eda` iax lr oiae diwfg lr oia dywe ©§©

.d`pd xeqi` s` ernyn 'lk`i¥¨¥
:`xnbd zvxzn,íìBòìxn`py mewn lkaïéa òîLî ,'ìëàé àì' §¨Ÿ¥¨¥©§©¥

äìéëà øeqéàeíúä éðàLå ,äàðä øeqéà ïéáoeik ,dlxraáéúëc ¦£¦¨¥¦£¨¨§¨¦¨¨¦§¦
didi mipy yly'íëì,'milxråokléøèöàCxeq`l ieaix jixv - ¨¤§¦§§¦

c ,d`pdaàðéîà Czòc à÷ìñ,xnel jzrca dler didy ±ìéàBä ¨§¨©§¨¨¦¨¦
,'íëì' áúëådlxrd ixty jkn cenll yiàäé íëlLzepdil §¨©¨¤¤¨¤§¥

,epnnïì òîLî÷xeq` `edy ,'milxr' ,'ezlxr' ,'mzlxre' aezkd ¨©§©¨
.d`pda s`

:`xnbd zl`eyðä éáéúëc àzLä àlàåéàø÷ Cdazky xg`n - §¤¨©§¨¦§¦¦¨¨§¨¥
ok m` ,d`pda dxeq` dlxry cenll el` mixezii dxezd'íëì'¨¤

dlxra xn`pyéì änì:`xnbd zx`an .jkn epcnl dn - ¨¨¦
àéðúãëì,`ziixaa epipyy oicd z` epcnll d`a ef daiz ±,'íëì' §¦§©§¨¨¤

úà úBaøìoli`dòeèpä §©¤©¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc migqt(iying meil)

mipaen eda` iax ixacìitéøëð ãçàå øb ãçà øîàc øéàî éaø §©¦¥¦§¨©¤¨¥§¤¨¨§¦
dliapd z` mdl zzl xzen,äðéúða ïéa äøéëîa ïéayi eixacle ¥¦§¦¨¥¦§¦¨

cenlléøèöéàcîàøLéîì àø÷ Cxizdl weqtd jxvedy jkn - ¦§¦§§¦§¨§¦§¨
,äàðäa äìéáðrnyne ,d`pda dxzed dliap wxy gkenìk àä §¥¨©£¨¨¨¨

äøBzaL ïéøeqéàxzid mda xn`p `le dlik` oeyla exn`py ¦¦¤©¨
,d`pdäàðäa ïéa äìéëàa ïéa ïéøeñà.eda` iax ixackeì àlàit £¦¥©£¦¨¥©£¨¨¤¨§

àúàc àeä ïáúëk íéøáãì øîàc äãeäé éaødliapa aezkd `ay ± ©¦§¨§¨©¦§¨¦¦§¨¨©£¨
iaxl dyw ,dxikna wx ixkple dpzna wx xbl dpizp xizdl

eda`àämze` -äøBzaL íéøeqéà ìkoeyl mzq mda xn`py ¨¨¦¦¤©¨

,dlik` xeqi`déì àðîeda` iaxlïéøeñàcmb,äàðäaixd §¨¥©£¦©£¨¨
zxzeny aezkd hxit dliapay jkn dzid eda` iax ly ezii`x
xzid z` aezkd hxit o`ky dn ixd dcedi iax itle ,d`pda
dpizpa wx xbl xzedy cnll `ed jxvp ik ,xzein df oi` d`pdd
xeqi` `l` xkfp `ly mixeqi` x`ya ok m`e .dxikna wx ixkple

.d`pdd zxzen zn`ay okzi ,dlik`
neda` iax dcedi iax zhiyl :`xnbd zvxzdéì à÷ôðdf oic ¨§¨¥
îxn`pk ,dlik`a dxq`py dtixha xn`py dn(l ak zeny)xUaE' ¦¨¨

weqtd jiynne 'Elk`z `l dtxh dcVA,'BúBà ïeëéìLz áìkì' ©¨¤§¥¨ŸŸ¥©¤¤©§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc migqt(iying meil)

.dlk`n ixiiyäiç ìáàripvdl okxcy lezge dinpe dcleg oebk £¨©¨
yeygl yi ,olk`nndì àòðöî÷ àøéiLî éàcxiiyz m`y ± §¦§©§¨¨©§§¨¨

ok m`e ,epxrai `le milrad ep`vni `le ,epripvz ungdnàîéà¥¨
àì.'dig' zepyl `pzd jxved jkitl ,epnn dlik`dl xzed Ÿ

:x`al `xnbd dkiynnàðz éàåwx,äiçdpnn micnl epiid `l §¦¨¨©¨
,lik`dl xzen digl `weecy xnel mewn didy oeik ,dnda lr

àòðöî úäéî àøéiLî éàc íeMîlkn ,ungdn xiiyz m` s`y ± ¦§¦§©§¨¦©©§§¨
eilr xeari `l j` ,'`vni la'a eilr xeari mpn`e ,epripvz mewn

,ed`ex epi` eilrae ,rpven ungdy oeik 'd`xi la'a,äîäa ìáà£¨§¥¨
dézòcà ÷éqî àìå àøéiLîc ïéðîéæ`le ungdn xiiyz minrtl ± ¦§¦¦§©§¨§Ÿ©¦©©§¥

,elhal ezrc lr dlri `le ,epripvzìáá'e 'äàøé ìá'a déìò éà÷å§¨¥£¥§©¥¨¤§©
,'àönéok m`àì àîéà,ungdn ezndal lik`dl minkg exizd ¦¨¥¥¨Ÿ
ok lràëéøödry mcew ung lik`dl xzeny eprinydl dpynd §¦¨

recn epvxz :`xnbd zl`ey aey .dndal mbe digl mb ,ziyiy

la` ,dig mbe dnda mb epypéì änì ,úBôBòxzeny hxtl ¨¨¦
`l` ,zetera yecig mey oi` ok` :`xnbd daiyn .mlik`dl

éãééà[ab`-].úBôBò énð àðz ,äiçå äîäa àðúc ©§¥§¨¨§¥¨§©¨¨¨©¦
:dpyna epipyéøëpì BøëBîe:`xnbd dywn .exeqi` onf mcew §©¨§¦

àèéLt,ungdn zepdil xzen dry dze`ay epipyy oeik ,df oic §¦¨
xzn .ixkpl ungd z` xeknl ef drya xzeny i`ce:`xnbd zv

d`a dpyndàpz éàäî é÷etàìs` ung xeknl xeq`y xaeqd §©¥¥©©¨
.exeqi` onf mcewBöîç íãà øBkîé àì ,íéøîBà éànL úéa ,àéðúc§©§¨¥©©§¦Ÿ¦§¨¨£¥

éøëðì,gqtd mcewïk íà àlàxkendäìëiL Ba òãBéungd eze` §¨§¦¤¨¦¥¥©¤¦§¤
,çñt íãB÷evng xreaiy eilr devny i`ny zia exaqy meyn ¤¤©

.llk miiw didi `l gqtae ,mlerd onäòL ìk ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¨¨¨
ìBëàì øzenLs` ,ungdnøBkîì øzeîjka ice ,ixkpl eze` ¤¨¤¡¨¦§

.l`xyid zeyxa epi` xeqi`d zryay
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc migqt(ycew zay meil)

:zl`eye `xnbd zxfegCãéàå,d`pda ung mixqe`y minkge ± §¦¨
mdipy :`xnbd daiyn .miinrt 'jl' xn`py dnn miyxec md dn

,l`xyi ly ezeyxa ievnd ieb ly ung ipic cnll mi`aãç©
mb xaer dz` oi`y hrnl `a mdn [cg`-]aly ungéøëð §¨§¦

BzLaékL.jpennk aygp epenne jci zgzãçå`a mdn [cg`e-] ¤¦©§§©
xaer dz` oi`y hrnlaly ungBzLaék àlL éøëð.jci zgz §¨§¦¤Ÿ¦©§

:`xnbd zl`eyCãéàåz` xizdl yxec okidn ,ililbd iqei iaxe ± §¦¨
miinrt 'jl' zaiz aezkl dkxved dxezd `ld ,d`pda ungd

:`xnbd daiyn .ieb ly ung hrnl ickéáéúk 'Eì' àúìz- §¨¨§§¦¦
'jl'dne ,ung oipra 'jl' zaiz dxeza xn`p minrt dyly

.d`pda ung xizdl micnel iyilyd
:zl`eye `xnbd zxfegCãéàå,d`pda ung mixiznd minkge ± §¦¨

:`xnbd daiyn .'jl' ztqep mrt xn`py dnn miyxec md dn
,'jl' miinrt xn`p cg` weqtaãçmdn cg` -ãçå ,øBàNa- ©¦§§©

mdn cg`e,õîçamiieb lya mdilr xearln mdipy z` hrnl §¨¥
.ycwd lyeéëéøöexn`py dnny ,elld miherin ipy ekxvede - §¦¦

lr cenll oi` ,ezeyxay mixg` ly xe`ya xaer oi`y herind
dnne .dlik`l ie`x `edy jka xe`yn xeng ungy ,ung
,ezeyxay mixg` ly unga xaer l`xyid oi`y herind xn`py
ea ungl ie`xy jka ungn xeng xe`yy ,xe`y lr cenll oi`

.zexg` zeqir
zwelgna diepy eda` iaxe diwfg zwelgn m`d dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .mi`pzéàpúk àîéìef zwelgny xn`p m`d - ¥¨§©¨¥
mb dfa llkp 'elk`z `l' e` 'lk`z `l' aezka xn`pyk m`

dxeza xn`p .mi`pz zwelgna dielz ,d`pd xeqi`(c-bk f `xwie)

dtxh alge dlap alge .Elk`z `l fre aUke xFW alg lM'äNòé ¨¥¤§¤¤¨¥ŸŸ¥§¥¤§¥¨§¥¤§¥¨¥¨¤

.'äëàìî ìëì,`ziixaa epipyeøîBì ãeîìz äîepcnln dn - §¨§¨¨©©§©
aezkd ieaix,'äëàìî ìëì'dyri' aezkl ozip did `ld §¨§¨¨

,`ziixad zx`ane .'dk`lnlìBëiL`weecy ,xnel iziid ¤¨
dBáb úëàìîì,ziad wca jxevl zexer ea geynl oebk ,ycwd - ¦§¤¤¨©

àäéalgd,øzeîaxw zepaxwd algy ,ycwd zlik`l xzed oky §¥¨
algn zepdil ycwdl xzedy xnel xazqn okle ,gafnd iab lr

la` .mixg` mikxvl s`øeñà àäé èBéãä úëàìîìzepdil ¦§¤¤¤§§¥¨
.rnyna d`pd xeqi` s`e ,'elk`z `l' xn`py ,algnãeîìz©§

øîBìaezkd epcnln -,'äëàìî ìëì'zk`lnl s` xzen algdy ©§¨§¨¨
,d`pda xq`p `le ,heicd,øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaø éøác¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥

`a ,'dk`ln lkl dyri 'ebe dlap alge' dxezd dazky dny
meyn ,dlap xyak `nhn algd oi`y xnelìBëiL,xnel iziid ¤¨

wxyàäé èBéãä úëàìîìdlap alg,øBäèla`dBáb úëàìîì- ¦§¤¤¤§§¥¨¦§¤¤¨©
,miycwlàäédlap alg s`àîè.dlap z`nehaøîBì ãeîìz- §¥¨¥©§©

aezkd epcnln,'äëàìî ìëì'z`neh llk ea oi` dlap algy §¨§¨¨
.miycwl s` ,dlap

ewlgp `ly zyxtn `id ,ewlgp dna zxxan `xnbdy iptl
:`xnbd zxne` .xnel weqtd `a dn lr `l` ,dkldléñBé éaøå§©¦¥

éìéìbäy xaeqäøäèìe äàîeèìdxdhe d`neh ipic iabl -àì ©§¦¦§§¨§¨¢¨Ÿ
éøèöéààø÷ Ce ,`nhn epi` dlap algy weqt jixv oi` -ék ¦§§¦§¨¦
éøèöéààø÷ C`ed ,epcnll aezkd jxvedy dn -øzéäìe øeqéàì ¦§§¦§¨§¦§¤¥

.algdn d`pd xzide xeqi` ipicl -àáé÷ò éaøåipicly xaeq §©¦£¦¨
éøö àì øzéäå øeqéààø÷ Ce ,d`pda algd z` xizdléøèöéà ékC ¦§¤¥Ÿ¨¦§¨¦¦§§¦

àø÷`ed ,weqtd jxvpy dn -äøäèìe äàîeèìd`neh ipicl - §¨§§¨§¨¢¨
.miycwl s` xedh `edy epcnll ,dxdhe
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שבת קודש עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

 מחו' הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה גרשון שי' וזוגתו הרבנית מרת גסי' תחי'

שלום וברכה!

חג  התועדות  ע"ד  גם  נמרץ  בקיצור  כותב  בו  מועש"ק,  מכתבו  נתקבל  ארוך  הפסק  לאחרי 

הגאולה י"ב וי"ג תמוז, ויהי רצון שיומשך רושם ההתועדות על הימים וחדשים הבאים לאחרי זה.

בעת רצון יזכירום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך 

להם מתאים לתוכן כתבו.

ירבה  זכותו  ישראל,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הגאולה  חדש  וחותם  בסיום  ובהמצאנו 

ההצלחה בכל ענינים הכללים והפרטים של כאו"א מאתנו בתכ"י ומתוך שמחה וטוב לבב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב. במ"ש בשער היחוד והאמונה, ואתה מחי' א"ת מחי' אלא מהוה, כמדומה מזמן כתבתי 

לו בזה שהוא גם בר"ח שער הקדושה סוף פ"ז בשם רז"ל ועד"ז בפרדס שער ו' פרק ח', של"ה דף מ"ח 

ע"ב ועוד.



c"agקנב i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.ééøvL éðtî Bà BøBàì ïàk úBðäì éãk ïàëì BàéáîLk íéøeîà íéøác äîaãîBò øpä äéäL íB÷nì C ©¤§¨¦£¦§¤§¦§¨§¥¥¨¨§¦§¥¤¨¦©¨¤¨¨©¥¥
àeäL øpä CøBöì àeä äæ ìeèìhL éôì áðbé àlL éãk Bòéðöäì éãk éøëð éãé ìò ìèìèì øeñà ìáà íL̈£¨¨§©§¥©§¥¨§¦§¥§©§¦§¥¤Ÿ¦¨¥§¦¤¦§¤§¥©¥¤
Bîk Bîöò äö÷nä ìéáMa àeä BìeèìhLk ãvä ïî ìeèìèa elôà äö÷î ìèìèì ìàøNéì øzéä ïéàå äö÷îª§¤§¥¥¤§¦§¨¥§©§¥ª§¤£¦§¦§¦©©§¤¦§¦§¦©ª§¤©§§

à"éù ïîéña øàaúiL71. ¤¦§¨¥§¦¨
äö÷nä Cøöì elôà Bìèìèì ìëé åéãéa àlL Bôeb éãé ìò àeäL ãvä ïî ìeèìè ìkL íL øàaúiL óàå)§©¤¦§¨¥¨¤¨¦§¦©©¤©§¥¤Ÿ§¨¨¨Ÿ§©§§£¦§Ÿ¤©ª§¤
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י  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק
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אם 71) . . אחר דבר ע"י בטלטול הכלל זה ידֿטו: סעיפים

אם  לומר צריך אין האיסור לצורך זה בטלטול מתכוין הוא
קלקול  מאיזה לשמרו כדי עצמו האיסור לצורך מטלטל
אם  אפילו אלא אחר ענין איזה או להצניעו כדי או והפסד
תשמיש  איזה בו להשתמש האיסור לו שצריך מפני מטלטל
כיוצא  וכל אחר במקום לאורו להשתמש נר כגון . . המותר

אסור. האיסור בשביל ומיטלטל הואיל בזה
לטלטל  אבל אחר דבר ע"י בידיו בטלטול זה וכל . .
לצורך  מטלטלו אפילו מותר בידיו שלא בגופו המוקצה
להסקה  עומד שסתמו מפני מוקצה שהוא קש כגון האיסור
בא  הוא ובשבת עליו לשכב שלא המטה על נתון הוא ואם

בגופו. לנענע מותר עליו לשכב

•
zay zekld - jexr ogley

‰Î לצדי עצמו יסמוך שלא המשוי כשפורק ליזהר וצריך
מימינו  אחד החמור על מונחים שקין ב' (ואם הבהמה
אחת  רצועה מהשקין אחד כל ובראש משמאלו ואחד
כנגד  הקשר מונח ועכשיו יחד הרצועות שתי אותן וקושרים
אפשר  ואי ולכאן לכאן מכבידין והשקין החמור של גבו
שנסמכים  ונמצא מעט השקין יגביה לא אם הקשר להתיר
לפורקם  אסור אותם כשמגביה הבהמה צדי על השקין

:( החמור מעל בשבת

ÂÎ פרנסה לה ליתן יכול אם המים לאמת שנפלה בהמה
המים  ואם שבת מוצאי עד אותה מפרנסין במקומה
ומניח  וכסתות כרים מביא שם לפרנסה אפשר שאי עמוקים
שהרי  מהיכנו כלי שמבטל ואע"פ עלתה עלתה ואם תחתיה
ביום  בו לכלום ראויים אינן שוב במים הכרים כשנשרו
גזרו  לא ( ש"א בסי' כמ"ש לנגבן לשטחן אפשר (שאי
הוא  חיים בעלי שצער חיים בעלי צער במקום זה על חכמים

התורה. מן

גבי  על עלתה לא אם בידו הבהמה להעלות אסור אבל
התירו  ולא מוקצה שהיא מפני שם תמות אם אפילו הכרים

ביד  כח שיש חיים בעלי צער במקום אף מוקצה טלטול
מתירין  (ויש תעשה ואל בשב התורה מן דבר לעקור חכמים
על  לסמוך ויש חיים בעלי צער משום בידים להעלותה
לומר  מותר הכל) (לדברי אבל ( מרובה הפסד במקום דעתם

להעלותה: לנכרי

ÊÎ ביום אחת פעם האווזות להמרות לו לומר מותר וכן
אין  ואם לאכול יכולות שאינן חיים בעלי צער משום
המראה  שאסרו אע"פ להמרותן לישראל מותר נכרי שם
ומכל  התירו חיים בעלי צער משום שכ"ד בסי' כמ"ש בשבת

קטן: ע"י לעשות טוב מקום

ÁÎ מלאכות מאבות הוא או הדש אוכל המפרק וכל
הבהמה  את החולב כגון בו שנתכסה ממקום משקה
כן  גם שהדש הדש תולדת זה הרי מהדד החלב שמפרק
לתוך  כשחולב אלא חייב ואינו מהשבולת התבואה מפרק
פטור  אוכלין בו שיש כלי לתוך חולב אם אבל ריקן כלי
שם  שאין ונמצא כאוכל הוא הרי לאוכל הבא שמשקה מפני
כן  גם הם הבהמה ודדי אוכל שם אלא זה חלב על משקה
מפרק. משום בזה ואין מאוכל אוכל כמפריד זה והרי אוכל
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מהשבולת  אוכל שהיא התבואה שמפרק לדש דומה ואינו
לומר  ושייך מזה זה חלוקים דברים שני והם פסולת שהיא
החולב  וכן עליו המכסה אחר דבר מתוך אחד דבר שמפרק
שהיא  מהבהמה ומפרקו משקה הוא שהחלב ריקן לכלי
בזה  זה ומדובקין מזה זה חלוקים דברים שני שהם אוכל
כשהחלב  כן שאין מה עליו המכסה חבירו מתוך אחד ויפרק
שנתפרק  הבהמה גוף עם אחד דבר כמו הוא הרי אוכל הוא
וחוקק  עב מאכל כנוטל זה והרי אוכל כן גם שהוא ממנה
ממקום  אוכל מפרק משום בזה שאין אוכל מעט מתוכה

לזה. כיסוי נחשב זה שאין מפני בו שנתכסה

לתוך  אפילו לחלוב אסור סופרים מדברי מקום ומכל
בשבת  לאכילה ראויה אינה שהבהמה שכיון לפי האוכלים
כפסולת  היא והרי עליה אוכל שם אין שחיטה איסור מחמת
לדש  דומה זה הרי אוכל שהיא החלב מתוכה והמפרק
ראויה  שהיא טוב ביום אבל הפסולת מתוך אוכל שמפרק
בסי' שיתבאר ע"ד האוכלין לתוך לחלוב מותר לאכילה

תק"ה:

ËÎ שהיא מפני בשבת הבהמה לחלוב לנכרי לומר מותר
לנכרי  אמירה על גזרו ולא החלב מרוב מצטערת
צריך  מקום ומכל התורה מן שהוא חיים בעלי צער במקום
החלב  ויקנה יחזור או לעצמו החלב את הנכרי שיטול
לצורך  כחולב נראה יהא שלא כדי מועט בדבר מהנכרי
משום  האמירה אלא התירו שלא עצמו לצורך אלא ישראל

בשביל  אלא ישראל בשביל שיעשה לא אבל חיים בעלי צער
והרי  ממש שלוחו הוא הרי ישראל בשביל שכשעושה עצמו
כמותו  אדם של ששלוחו בעצמו הישראל עשה כאלו זה
לישראל  שליח שנעשה בישראל אלא כן אומרים שאין ואף
בהן  וכיוצא ויו"ט שבת גבי כן החמירו חכמים מקום מכל
ממש  כמותו נחשב שיהא לישראל שליח שנעשה בנכרי אף
החמירו  לא עצמו בשביל כשעושה אבל בשבילו כשעושה
ש"ז  סי' בסוף שיתבאר וע"ד לעשות לו לומר שלא אלא

חיים: בעלי צער משום התירו וכאן

Ï אם אבל לחלוב להנכרי כשאמר אמורים דברים במה
החל  ממנו ליטול מותר מעצמו חלב ואין נכרי בחנם ב

נכרי  שכל (מפני מועט בדבר אפילו ממנו לקנותו  צריך
הנאה  טובת שיקבל לטובתו מתכוין בודאי מעצמו העושה
כחולב  וה"ז רנ"ב בסי' שנתבאר כמו זה בשביל מהישראל

לעצמו):

‡Ï ושפחתו עבדו אבל עבדו שאינו בנכרי זה וכל
מהם  לקנות צריך אין לשנתים או לשנה לו השכורים
מתכוונים  שהם מפני בשבת לחלוב להם אמר אם אף החלב
שנתם  בסוף שכרם כל שיקבלו כדי לטובתם במלאכתם
עת  בכל שיחלבו נשכרו כן לדעת בתחלה שכשנשכרו

לחלוב: שצריך

כהֿלא  סעיפים בשבת יוצאת בהמה במה שה סימן ב חלק
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הקב  שביתת ענין תוכן שנתבאר יובן "[לאחרי - ה

ישראל:] לנשמות רק שייכת שבת ששמירת הטעם

.äáùçîá åìò ìàøùéù éôìå
עלו  "ישראל רז"ל במאמר הפנימי הפירוש
נמשכו  ישראל שנשמות הוא, במחשבה"
כולם  הנבראים כל כשאר דלא ית', ממחשבתו
ית' מדיבורו רק שנבראו עליונים) מלאכים (אפילו
שמקורן  ישראל, שבנשמות העילוי על מורה דזה -
המעלה  שכן, אלקות. של מה"פנימיות" הוא
רק  הוא הדיבור שכח היא, הדיבור על במחשבה

את חיצוני כח האדם מוציא ידו שעל הנפש, של
הזולת אל לבבו רגשי או שכלו שחוץ רעיונות

את  מגלה שהאדם מה הוא שהדיבור היינו ממנו,
האדם לאחרים עצמו בתוך היא המחשבה משא"כ ,

מתגלה ושם ואמיתתו פנימיות עצמו, האדם
.לעצמו 

מה  הוא הקב"ה של דיבורו בחינת וכך,
נבראים, התהוות בשביל אורו את מצמצם שהקב"ה
בכבודו  בהקב"ה מושרשות ישראל נשמות משא"כ

כמשל  "זולת", מגדר למעלה שהוא ובעצמו
עצמו. האדם בתוך שהיא להבדיל האדם מחשבת

.'åë çôðã ïàîå éá úçôð äúàå øîàîëå
נשמת  באפיו "ויפח האדם בבריאת מ"ש וזהו
דהנה  נפח". מתוכו דנפח "מאן רז"ל ואמרו חיים",
ידי  על - מפיו הבל מוציא שאדם אופנים שני יש
והבדל  הפרש שיש ו"כמו נפיחה, ידי על או דיבור
מפיו  שיוצא ההבל בין עד"מ, התחתון באדם גדול
שביוצא  נפיחה, ידי על היוצא להבל בדיבורו
והוא  מזעיר מעט וחיות כח בו מלובש בדיבורו

אבל שבקרבו, החי' מנפש חיצוניות ביוצא בחינת
וחיות  כח בו מלובש נפח דמתוכו הנופח בכח
מאד  עצום הפרש יש . . ממש ככה . . פנימי'
ליש  מאין שנבראו . . השמים צבא כל בין למעלה
והשפע  החיות חיצוניות מבחינת וקיימים וחיים
ובחינה  העולמות, להחיות ב"ה סוף אין שמשפיע
כל  פיו וברוח כמ"ש עד"מ פיו רוח בשם נקראת זו
מבחינת  . . שנמשכה האדם נשמת ובין . . צבאם

ב"ה". סוף אין שמשפיע והשפע החיות פנימיות
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à"éù ïîéña øàaúiL71. ¤¦§¨¥§¦¨
äö÷nä Cøöì elôà Bìèìèì ìëé åéãéa àlL Bôeb éãé ìò àeäL ãvä ïî ìeèìè ìkL íL øàaúiL óàå)§©¤¦§¨¥¨¤¨¦§¦©©¤©§¥¤Ÿ§¨¨¨Ÿ§©§§£¦§Ÿ¤©ª§¤
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ìéáMa óà Bìèìèì ìëé äæa àöBéëå åéãé éìéöà ïéa Bà åéãé éøBçàa ïBâk Bôeb éãé ìò eðìèìèé íàå åéãéaL¤§¨¨§¦§©§§¤©§¥§§©¥¨¨¥£¦¥¨¨§©¥¨¤¨Ÿ§©§§©¦§¦
éøëð éãé ìò Bkøãk ìeèìè íéøéznä íúBàL éôì eðòéðöéL éøëðì øîBì øézäì ïéà ïë ét ìò óà áðbé àlL¤Ÿ¦¨¥©©¦¥¥§©¦©§¨§¦¤©§¦¤§¦¤¨©©¦¦¦§§©§©§¥¨§¦
àlà Bîöò äö÷nä Cøöì ìèìèì øzéä ïéà Bôeb éãé ìò óàL íéøáBñ íä ãvä ïî ìàøNéì øzéä LiLk§¤¥¥¤§¦§¨¥¦©©¥§¦¤©©§¥¥¥¤§©§¥§Ÿ¤©ª§¤©§¤¨

éøvL éðtî Bà äö÷nä óeâa LnzLäì éãk:(íéìé÷î íîöò íäL änî øúBé ì÷äì ïéàå BîB÷îì C §¥§¦§©¥§©ª§¤¦§¥¤¨¦¦§§¥§¨¥¥¦©¤¥©§¨§¦¦
י  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק
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אם 71) . . אחר דבר ע"י בטלטול הכלל זה ידֿטו: סעיפים

אם  לומר צריך אין האיסור לצורך זה בטלטול מתכוין הוא
קלקול  מאיזה לשמרו כדי עצמו האיסור לצורך מטלטל
אם  אפילו אלא אחר ענין איזה או להצניעו כדי או והפסד
תשמיש  איזה בו להשתמש האיסור לו שצריך מפני מטלטל
כיוצא  וכל אחר במקום לאורו להשתמש נר כגון . . המותר

אסור. האיסור בשביל ומיטלטל הואיל בזה
לטלטל  אבל אחר דבר ע"י בידיו בטלטול זה וכל . .
לצורך  מטלטלו אפילו מותר בידיו שלא בגופו המוקצה
להסקה  עומד שסתמו מפני מוקצה שהוא קש כגון האיסור
בא  הוא ובשבת עליו לשכב שלא המטה על נתון הוא ואם

בגופו. לנענע מותר עליו לשכב

•
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‰Î לצדי עצמו יסמוך שלא המשוי כשפורק ליזהר וצריך
מימינו  אחד החמור על מונחים שקין ב' (ואם הבהמה
אחת  רצועה מהשקין אחד כל ובראש משמאלו ואחד
כנגד  הקשר מונח ועכשיו יחד הרצועות שתי אותן וקושרים
אפשר  ואי ולכאן לכאן מכבידין והשקין החמור של גבו
שנסמכים  ונמצא מעט השקין יגביה לא אם הקשר להתיר
לפורקם  אסור אותם כשמגביה הבהמה צדי על השקין

:( החמור מעל בשבת

ÂÎ פרנסה לה ליתן יכול אם המים לאמת שנפלה בהמה
המים  ואם שבת מוצאי עד אותה מפרנסין במקומה
ומניח  וכסתות כרים מביא שם לפרנסה אפשר שאי עמוקים
שהרי  מהיכנו כלי שמבטל ואע"פ עלתה עלתה ואם תחתיה
ביום  בו לכלום ראויים אינן שוב במים הכרים כשנשרו
גזרו  לא ( ש"א בסי' כמ"ש לנגבן לשטחן אפשר (שאי
הוא  חיים בעלי שצער חיים בעלי צער במקום זה על חכמים

התורה. מן

גבי  על עלתה לא אם בידו הבהמה להעלות אסור אבל
התירו  ולא מוקצה שהיא מפני שם תמות אם אפילו הכרים

ביד  כח שיש חיים בעלי צער במקום אף מוקצה טלטול
מתירין  (ויש תעשה ואל בשב התורה מן דבר לעקור חכמים
על  לסמוך ויש חיים בעלי צער משום בידים להעלותה
לומר  מותר הכל) (לדברי אבל ( מרובה הפסד במקום דעתם

להעלותה: לנכרי

ÊÎ ביום אחת פעם האווזות להמרות לו לומר מותר וכן
אין  ואם לאכול יכולות שאינן חיים בעלי צער משום
המראה  שאסרו אע"פ להמרותן לישראל מותר נכרי שם
ומכל  התירו חיים בעלי צער משום שכ"ד בסי' כמ"ש בשבת

קטן: ע"י לעשות טוב מקום

ÁÎ מלאכות מאבות הוא או הדש אוכל המפרק וכל
הבהמה  את החולב כגון בו שנתכסה ממקום משקה
כן  גם שהדש הדש תולדת זה הרי מהדד החלב שמפרק
לתוך  כשחולב אלא חייב ואינו מהשבולת התבואה מפרק
פטור  אוכלין בו שיש כלי לתוך חולב אם אבל ריקן כלי
שם  שאין ונמצא כאוכל הוא הרי לאוכל הבא שמשקה מפני
כן  גם הם הבהמה ודדי אוכל שם אלא זה חלב על משקה
מפרק. משום בזה ואין מאוכל אוכל כמפריד זה והרי אוכל
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מהשבולת  אוכל שהיא התבואה שמפרק לדש דומה ואינו
לומר  ושייך מזה זה חלוקים דברים שני והם פסולת שהיא
החולב  וכן עליו המכסה אחר דבר מתוך אחד דבר שמפרק
שהיא  מהבהמה ומפרקו משקה הוא שהחלב ריקן לכלי
בזה  זה ומדובקין מזה זה חלוקים דברים שני שהם אוכל
כשהחלב  כן שאין מה עליו המכסה חבירו מתוך אחד ויפרק
שנתפרק  הבהמה גוף עם אחד דבר כמו הוא הרי אוכל הוא
וחוקק  עב מאכל כנוטל זה והרי אוכל כן גם שהוא ממנה
ממקום  אוכל מפרק משום בזה שאין אוכל מעט מתוכה

לזה. כיסוי נחשב זה שאין מפני בו שנתכסה

לתוך  אפילו לחלוב אסור סופרים מדברי מקום ומכל
בשבת  לאכילה ראויה אינה שהבהמה שכיון לפי האוכלים
כפסולת  היא והרי עליה אוכל שם אין שחיטה איסור מחמת
לדש  דומה זה הרי אוכל שהיא החלב מתוכה והמפרק
ראויה  שהיא טוב ביום אבל הפסולת מתוך אוכל שמפרק
בסי' שיתבאר ע"ד האוכלין לתוך לחלוב מותר לאכילה

תק"ה:

ËÎ שהיא מפני בשבת הבהמה לחלוב לנכרי לומר מותר
לנכרי  אמירה על גזרו ולא החלב מרוב מצטערת
צריך  מקום ומכל התורה מן שהוא חיים בעלי צער במקום
החלב  ויקנה יחזור או לעצמו החלב את הנכרי שיטול
לצורך  כחולב נראה יהא שלא כדי מועט בדבר מהנכרי
משום  האמירה אלא התירו שלא עצמו לצורך אלא ישראל

בשביל  אלא ישראל בשביל שיעשה לא אבל חיים בעלי צער
והרי  ממש שלוחו הוא הרי ישראל בשביל שכשעושה עצמו
כמותו  אדם של ששלוחו בעצמו הישראל עשה כאלו זה
לישראל  שליח שנעשה בישראל אלא כן אומרים שאין ואף
בהן  וכיוצא ויו"ט שבת גבי כן החמירו חכמים מקום מכל
ממש  כמותו נחשב שיהא לישראל שליח שנעשה בנכרי אף
החמירו  לא עצמו בשביל כשעושה אבל בשבילו כשעושה
ש"ז  סי' בסוף שיתבאר וע"ד לעשות לו לומר שלא אלא

חיים: בעלי צער משום התירו וכאן

Ï אם אבל לחלוב להנכרי כשאמר אמורים דברים במה
החל  ממנו ליטול מותר מעצמו חלב ואין נכרי בחנם ב

נכרי  שכל (מפני מועט בדבר אפילו ממנו לקנותו  צריך
הנאה  טובת שיקבל לטובתו מתכוין בודאי מעצמו העושה
כחולב  וה"ז רנ"ב בסי' שנתבאר כמו זה בשביל מהישראל

לעצמו):

‡Ï ושפחתו עבדו אבל עבדו שאינו בנכרי זה וכל
מהם  לקנות צריך אין לשנתים או לשנה לו השכורים
מתכוונים  שהם מפני בשבת לחלוב להם אמר אם אף החלב
שנתם  בסוף שכרם כל שיקבלו כדי לטובתם במלאכתם
עת  בכל שיחלבו נשכרו כן לדעת בתחלה שכשנשכרו

לחלוב: שצריך

כהֿלא  סעיפים בשבת יוצאת בהמה במה שה סימן ב חלק
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הקב  שביתת ענין תוכן שנתבאר יובן "[לאחרי - ה

ישראל:] לנשמות רק שייכת שבת ששמירת הטעם

.äáùçîá åìò ìàøùéù éôìå
עלו  "ישראל רז"ל במאמר הפנימי הפירוש
נמשכו  ישראל שנשמות הוא, במחשבה"
כולם  הנבראים כל כשאר דלא ית', ממחשבתו
ית' מדיבורו רק שנבראו עליונים) מלאכים (אפילו
שמקורן  ישראל, שבנשמות העילוי על מורה דזה -
המעלה  שכן, אלקות. של מה"פנימיות" הוא
רק  הוא הדיבור שכח היא, הדיבור על במחשבה

את חיצוני כח האדם מוציא ידו שעל הנפש, של
הזולת אל לבבו רגשי או שכלו שחוץ רעיונות

את  מגלה שהאדם מה הוא שהדיבור היינו ממנו,
האדם לאחרים עצמו בתוך היא המחשבה משא"כ ,

מתגלה ושם ואמיתתו פנימיות עצמו, האדם
.לעצמו 

מה  הוא הקב"ה של דיבורו בחינת וכך,
נבראים, התהוות בשביל אורו את מצמצם שהקב"ה
בכבודו  בהקב"ה מושרשות ישראל נשמות משא"כ

כמשל  "זולת", מגדר למעלה שהוא ובעצמו
עצמו. האדם בתוך שהיא להבדיל האדם מחשבת

.'åë çôðã ïàîå éá úçôð äúàå øîàîëå
נשמת  באפיו "ויפח האדם בבריאת מ"ש וזהו
דהנה  נפח". מתוכו דנפח "מאן רז"ל ואמרו חיים",
ידי  על - מפיו הבל מוציא שאדם אופנים שני יש
והבדל  הפרש שיש ו"כמו נפיחה, ידי על או דיבור
מפיו  שיוצא ההבל בין עד"מ, התחתון באדם גדול
שביוצא  נפיחה, ידי על היוצא להבל בדיבורו
והוא  מזעיר מעט וחיות כח בו מלובש בדיבורו

אבל שבקרבו, החי' מנפש חיצוניות ביוצא בחינת
וחיות  כח בו מלובש נפח דמתוכו הנופח בכח
מאד  עצום הפרש יש . . ממש ככה . . פנימי'
ליש  מאין שנבראו . . השמים צבא כל בין למעלה
והשפע  החיות חיצוניות מבחינת וקיימים וחיים
ובחינה  העולמות, להחיות ב"ה סוף אין שמשפיע
כל  פיו וברוח כמ"ש עד"מ פיו רוח בשם נקראת זו
מבחינת  . . שנמשכה האדם נשמת ובין . . צבאם

ב"ה". סוף אין שמשפיע והשפע החיות פנימיות
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כלומר:

כח מלובש גשמית שבנפיחה של פנימי כשם
"ויפח" דלשון הקב"ה, אצל בנמשל הוא כך האדם,
על  מורה האדם נשמת בבריאת מעלה כלפי שנאמר
"תוכיות  מלובשת נשמה) (לברוא זו שבהמשכה כך

כביכול. הקב"ה של ופנימיות"

.'åë úàá ïéàî ì"æø åøîàå
" רז"ל אמרו זה שהפירוש מאין ועל באת",

"אין", מבחינת שרשה שהנשמה הוא, בזה הפנימי
ב"ה  סוף אין אור על תואר הוא "אין" כלומר,
שאין  מאחר כי הנבראים, מגדר לגמרי שלמעלה
קוראים  לכן ית' בו ותפיסא השגה שום לנבראים

"אין". בשם אותו

ממש", ממעל אלקה "חלק היא והנשמה והיות
"אין", בחינת - ית' ועצמותו במהותו ומושרשת

" חז"ל אמרו באת".מאין לכן

äìòð ãàî äåáâ ìàøùé úâøãîå úðéçáù
.'úé åúåëìî úéðåöéç úåèùôúä úðéçáî

"גבוה  הן ישראל שנשמות מובן, זה מכל אשר
ית' ממנו המתפשטים והחיות מהאור נעלה" מאד
שאותה  משום הנבראים, ושאר העולמות להחיות
המלכות", "חיצוניות מבחינת רק היא חיות
אור  בפנימיות מושרשות ישראל נשמות משא"כ

עצמו. ב"ה סוף אין

,úáùä úà ìàøùé éðá åøîùå øîàð ïëìå
.'úé åúùåã÷á ùã÷úäì

גילוי  שהיא - שבת קדושת גם זה ומטעם
רק  שייכת - כנ"ל ב"ה, סוף אין אור פנימיות
בבחינת  מושרשות הן שרק לפי ישראל, לנשמות

ב"ה. סוף אין אור פנימיות

ב" הפנימי הפירוש את ושמרו וזהו ישראל בני
לא  מצוות לשמירת רק הכוונה שאין השבת",
שבני  כפשוטו, השמירה כענין אלא שבה, תעשה
של  שבכוחם היינו השבת, את "שומרים" ישראל

עצמם לשמור "ישראל  שהם עד בתוכם, זו קדושה "
השבת. ביום המאירה ית' בקדושתו יתקדשו

.'åë êé÷ìà 'äì úáù úåéäì
גדר  על דקאי אלקיך", לה' "שבת נאמר זה ועל

"שבת האדם שביתת בחינת לידי להגיע שצריך ,
אלקיך  הוא,לה' שבת שמירת של ענינה כלומר, ,"

בתוך  תשכון בשבת) (המאירה ית' שקדושתו
אלקה - "אלקיך" יהי' שהוי' עד ,שלך הנשמה,

ית'". "בקדושתו מתקדש שהאדם

,'åë àéä úåà ìàøùé éðá ïéáå éðéá áéúëå
.ìåëéáë íäåîë éðåîë ,øîåìë

בנ"י  ובין "ביני בשבת שנאמר מה יובן ובזה
אות, היא לבנ"י השבת נתינת שעצם גו'", היא אות
הקב"ה  שבין הפנימי הקשר על מורה שהיא מפני
של  עניינה שהרי כביכול". כמוהם "כמוני לישראל,
שלמעלה  עצמו ב"ה סוף אין אור גילוי הוא שבת
מסוגלות  ישראל נשמות ורק הנבראים, מגדר
היותן  מחמת זה, אלקות גילוי ו"לשמור" להכיל

כנ"ל. זו, במדריגה כביכול מושרשות

את  ישראל בני ש"ושמרו גופא דזה ונמצא,
- ישראל" בני ובין "ביני "אות" הוא השבת"
שהקב"ה  עד כביכול, הם אחד וקב"ה שישראל

כביכול". כמוהם "כמוני ישראל בני על אומר

úéðåöéç úðéçáá ,'åë ãåáòú íéîé úùù åäæå
,'äì úáù éòéáùä íåéáå ,åúñðøô éãë 'éùò
åéìà ìèáäì ,àìåëã àøå÷îá äìòúî úåéäì

:'úé åá ä÷áãìå
"כמוני  בבחינת הן ישראל שנשמות היות
אדמות  עלי עבודתן גם כן על כביכול", כמוהם
המעשה  ימי שבששת דכשם לבוראן, דומה היא
אורו  את ומצמצם כביכול עצמו את הקב"ה משפיל
את  ולהחיות להוות מאמרות" ב"עשרה וחיותו
חיצונית  התפשטות רק היא זו שחיות העולמות,
נצטוו  כך - ית') מלכותו חיצוניות (הנק' ית' ממנו
ימי  ששת שבמשך תעבוד", ימים "ששת ישראל
בעניני  להתעסק עצמם את "משפילים" הם החול
זו  שעשי' שמים), (לשם פרנסה בשביל הזה העולם

ענין הנשמה היא פנימיות (שאין לגמרי חיצוני
בזה). מתגלית

שהקב"ה  למעלה, "שביתה" יש שבשבת וכשם
מתגלה  ואז זו חיצונית מהשפלה כביכול מתעלה
ישראל, בבני הוא כך - ב"ה סוף אין אור פנימיות
לה'", "שבת - היא עבודתם השביעי" ש"ביום
קדושת  את ולגלות העולם מענייני לגמרי להתעלות
הם  ועי"ז ומקורה, שרשה מצד שהיא כפי הנשמה
בתכלית  ית' בו לדבקה לאלקות, מתבטלים

וההתאחדות. הדביקות
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

Ú‚Â המן עמלק בחי' הוא שבקליפה נוגע ואינו
בחי' הוא ובקדושה המדות. שרש ממש. חוצפה
ה' בדרכי לבו ויגבה כמו הבירור לאחר דקדושה המן
בחי' כי דקליפה. המן לבחי' המנגד וזהו כנ"ל.
אוי"ר  המדות מבחי' למעלה ג"כ דקדושה התנשאות

שההתנשאות דקדושה  אע"פ כי נוגע. ואינו נוגע אלא
אהבה  מהתפעלות למעלה הוא בהתלהבות הלב של
רק  הוא וכאשר כו'. ושרשן מקורן בחי' ה"ז מ"מ כו'.

בבחי' כו' כסאסא' ליה מעטרא אזי בלבד. ס"ד חלק
פי' מנין. התורה מן המן וזהו וד"ל. כו' וכתר עטרת
העץ  המן שנאמר וכנ"ל. הברור לאחר דקדושה המן
ואינו  ונוגע כו' היש במורגש טו"ר מעה"ד למעלה כו'.
הוא  ובקדושה כנ"ל גוים ראשית בקליפה שהוא נוגע.
ס"ד  חלק ורק שבתפלה. ברצוא ה' בדרכי הלב הגבהת
להמן  ברור בחי' יש שאז התנשאות. במורגש הוא

וד"ל: כו' דקליפה
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â המעשה וכח עצמה המצוה בחי' ג' בזה יש
המצוה  גופא, והאדם המצוה העושה שבאדם
לבוש  בשם נק' המעשה כח דמלכא, אברים בשם נק'
כח  ונכלל עולה אעפ"כ עצמה, מהמצוה למטה והוא
בשם  נק' עצמו והאדם עצמה, המצוה עם המעשה
שלמטה  במדריגת הוא ולכאורה לקדושה, מרכבה
מרכבה  רק הוא והאדם אבר בשם שנק' מהמצוה
שיש  ובאמת כו', הרוכב לגבי המרכבה ביטול וכדמיון
שהמצות  הנ"ל בתו' וכמ"ש מהמצוה יותר באדם מעלה
התהוות  כל בו שכלול מהגרעין וכמשל זריעה בשם נק'
ע"י  הוא הצמיחה עיקר מ"מ אח"כ ממנו שיצמח הפירי
במצות  הענין כמו"כ גילוי, לידי מההעלם שמביא הארץ

תהיו  ואתם וכמ"ש ארץ בשם נק' שנש"י ארץ ואדם לי

המצוה  ע"י וסוכ"ע רצה"ע גילוי המשכת שעיקר חפץ
התפילין  אם שהרי המצוה שעושה האדם ע"י דוקא הוא
כשישראל  דווקא רק מצוה זה אין השולחן על יניחו
אורות  המשכת סיבת יהי' אז המצוה העושה הוא
מהמצוה  יותר שגבוה באדם מעלה יש וא"כ עליונים,
רק  הוא שהאדם ומ"ש כלל, המצוה יהי' לא ובלעדו
בהמרכבה  מעלה יש באמת הנה להקדושה מרכבה
את  נושאו' והחיות מ"ש וע"ד מהרוכב יותר שגבוה
אדם  כמראה הבחי' את גם ומגביהות שנושאות הכסא
יותר  גבוה ששורשם לפי למעלה הכסא על היושב
ששורש  כו', המרכבה הן האבות ענין וכמו"כ במדריגה,
יהי' וע"י בם דוקא לכן המצוה משורש יותר גבוה נש"י
המצוה. בעשיית וסוכ"ע רצה"ע גילוי המשכת סיבת

b"kt `"wla x`eany v"nezd oipr oiadl
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Í‡'ך יתרו (בפ' הוי' עשה ימים ששת כתי' הלא צ"ל
הוא  הענין אך הוי'. בש' עשי' ל' שייך ואיך י"א),

היי  הוי' עשה כנודע דפי' אלקי', בש' התלבשותו ע"י נו
שרש  הוא אלקי' וש' האורות שורש בחי' הוא הוי' שש'
אלקיך  הוי' את ואהבת בד"ה מזה כמשנ"ת הכלים

הוי' ש' מבחי' שנמשכי' האורות כי ומפני למ"ד,
לשון  לומר שייך אלקי' מש' ששרשן בכלי' מלובשי'
גרמוהי  בפי' האריז"ל פי' ע"פ שזהו והיינו הוי', עשה
ושורש  כו', הכלים עם האורות זו"נ בחי' על שקאי
שייך  לכן כידוע, גרמוהי מבחי' הוא העולמות התהוות
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קנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

כלומר:

כח מלובש גשמית שבנפיחה של פנימי כשם
"ויפח" דלשון הקב"ה, אצל בנמשל הוא כך האדם,
על  מורה האדם נשמת בבריאת מעלה כלפי שנאמר
"תוכיות  מלובשת נשמה) (לברוא זו שבהמשכה כך

כביכול. הקב"ה של ופנימיות"

.'åë úàá ïéàî ì"æø åøîàå
" רז"ל אמרו זה שהפירוש מאין ועל באת",

"אין", מבחינת שרשה שהנשמה הוא, בזה הפנימי
ב"ה  סוף אין אור על תואר הוא "אין" כלומר,
שאין  מאחר כי הנבראים, מגדר לגמרי שלמעלה
קוראים  לכן ית' בו ותפיסא השגה שום לנבראים

"אין". בשם אותו

ממש", ממעל אלקה "חלק היא והנשמה והיות
"אין", בחינת - ית' ועצמותו במהותו ומושרשת

" חז"ל אמרו באת".מאין לכן

äìòð ãàî äåáâ ìàøùé úâøãîå úðéçáù
.'úé åúåëìî úéðåöéç úåèùôúä úðéçáî

"גבוה  הן ישראל שנשמות מובן, זה מכל אשר
ית' ממנו המתפשטים והחיות מהאור נעלה" מאד
שאותה  משום הנבראים, ושאר העולמות להחיות
המלכות", "חיצוניות מבחינת רק היא חיות
אור  בפנימיות מושרשות ישראל נשמות משא"כ

עצמו. ב"ה סוף אין

,úáùä úà ìàøùé éðá åøîùå øîàð ïëìå
.'úé åúùåã÷á ùã÷úäì

גילוי  שהיא - שבת קדושת גם זה ומטעם
רק  שייכת - כנ"ל ב"ה, סוף אין אור פנימיות
בבחינת  מושרשות הן שרק לפי ישראל, לנשמות

ב"ה. סוף אין אור פנימיות

ב" הפנימי הפירוש את ושמרו וזהו ישראל בני
לא  מצוות לשמירת רק הכוונה שאין השבת",
שבני  כפשוטו, השמירה כענין אלא שבה, תעשה
של  שבכוחם היינו השבת, את "שומרים" ישראל

עצמם לשמור "ישראל  שהם עד בתוכם, זו קדושה "
השבת. ביום המאירה ית' בקדושתו יתקדשו

.'åë êé÷ìà 'äì úáù úåéäì
גדר  על דקאי אלקיך", לה' "שבת נאמר זה ועל

"שבת האדם שביתת בחינת לידי להגיע שצריך ,
אלקיך  הוא,לה' שבת שמירת של ענינה כלומר, ,"

בתוך  תשכון בשבת) (המאירה ית' שקדושתו
אלקה - "אלקיך" יהי' שהוי' עד ,שלך הנשמה,

ית'". "בקדושתו מתקדש שהאדם

,'åë àéä úåà ìàøùé éðá ïéáå éðéá áéúëå
.ìåëéáë íäåîë éðåîë ,øîåìë

בנ"י  ובין "ביני בשבת שנאמר מה יובן ובזה
אות, היא לבנ"י השבת נתינת שעצם גו'", היא אות
הקב"ה  שבין הפנימי הקשר על מורה שהיא מפני
של  עניינה שהרי כביכול". כמוהם "כמוני לישראל,
שלמעלה  עצמו ב"ה סוף אין אור גילוי הוא שבת
מסוגלות  ישראל נשמות ורק הנבראים, מגדר
היותן  מחמת זה, אלקות גילוי ו"לשמור" להכיל

כנ"ל. זו, במדריגה כביכול מושרשות

את  ישראל בני ש"ושמרו גופא דזה ונמצא,
- ישראל" בני ובין "ביני "אות" הוא השבת"
שהקב"ה  עד כביכול, הם אחד וקב"ה שישראל

כביכול". כמוהם "כמוני ישראל בני על אומר

úéðåöéç úðéçáá ,'åë ãåáòú íéîé úùù åäæå
,'äì úáù éòéáùä íåéáå ,åúñðøô éãë 'éùò
åéìà ìèáäì ,àìåëã àøå÷îá äìòúî úåéäì

:'úé åá ä÷áãìå
"כמוני  בבחינת הן ישראל שנשמות היות
אדמות  עלי עבודתן גם כן על כביכול", כמוהם
המעשה  ימי שבששת דכשם לבוראן, דומה היא
אורו  את ומצמצם כביכול עצמו את הקב"ה משפיל
את  ולהחיות להוות מאמרות" ב"עשרה וחיותו
חיצונית  התפשטות רק היא זו שחיות העולמות,
נצטוו  כך - ית') מלכותו חיצוניות (הנק' ית' ממנו
ימי  ששת שבמשך תעבוד", ימים "ששת ישראל
בעניני  להתעסק עצמם את "משפילים" הם החול
זו  שעשי' שמים), (לשם פרנסה בשביל הזה העולם

ענין הנשמה היא פנימיות (שאין לגמרי חיצוני
בזה). מתגלית

שהקב"ה  למעלה, "שביתה" יש שבשבת וכשם
מתגלה  ואז זו חיצונית מהשפלה כביכול מתעלה
ישראל, בבני הוא כך - ב"ה סוף אין אור פנימיות
לה'", "שבת - היא עבודתם השביעי" ש"ביום
קדושת  את ולגלות העולם מענייני לגמרי להתעלות
הם  ועי"ז ומקורה, שרשה מצד שהיא כפי הנשמה
בתכלית  ית' בו לדבקה לאלקות, מתבטלים

וההתאחדות. הדביקות
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

Ú‚Â המן עמלק בחי' הוא שבקליפה נוגע ואינו
בחי' הוא ובקדושה המדות. שרש ממש. חוצפה
ה' בדרכי לבו ויגבה כמו הבירור לאחר דקדושה המן
בחי' כי דקליפה. המן לבחי' המנגד וזהו כנ"ל.
אוי"ר  המדות מבחי' למעלה ג"כ דקדושה התנשאות

שההתנשאות דקדושה  אע"פ כי נוגע. ואינו נוגע אלא
אהבה  מהתפעלות למעלה הוא בהתלהבות הלב של
רק  הוא וכאשר כו'. ושרשן מקורן בחי' ה"ז מ"מ כו'.

בבחי' כו' כסאסא' ליה מעטרא אזי בלבד. ס"ד חלק
פי' מנין. התורה מן המן וזהו וד"ל. כו' וכתר עטרת
העץ  המן שנאמר וכנ"ל. הברור לאחר דקדושה המן
ואינו  ונוגע כו' היש במורגש טו"ר מעה"ד למעלה כו'.
הוא  ובקדושה כנ"ל גוים ראשית בקליפה שהוא נוגע.
ס"ד  חלק ורק שבתפלה. ברצוא ה' בדרכי הלב הגבהת
להמן  ברור בחי' יש שאז התנשאות. במורגש הוא

וד"ל: כו' דקליפה
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â המעשה וכח עצמה המצוה בחי' ג' בזה יש
המצוה  גופא, והאדם המצוה העושה שבאדם
לבוש  בשם נק' המעשה כח דמלכא, אברים בשם נק'
כח  ונכלל עולה אעפ"כ עצמה, מהמצוה למטה והוא
בשם  נק' עצמו והאדם עצמה, המצוה עם המעשה
שלמטה  במדריגת הוא ולכאורה לקדושה, מרכבה
מרכבה  רק הוא והאדם אבר בשם שנק' מהמצוה
שיש  ובאמת כו', הרוכב לגבי המרכבה ביטול וכדמיון
שהמצות  הנ"ל בתו' וכמ"ש מהמצוה יותר באדם מעלה
התהוות  כל בו שכלול מהגרעין וכמשל זריעה בשם נק'
ע"י  הוא הצמיחה עיקר מ"מ אח"כ ממנו שיצמח הפירי
במצות  הענין כמו"כ גילוי, לידי מההעלם שמביא הארץ

תהיו  ואתם וכמ"ש ארץ בשם נק' שנש"י ארץ ואדם לי

המצוה  ע"י וסוכ"ע רצה"ע גילוי המשכת שעיקר חפץ
התפילין  אם שהרי המצוה שעושה האדם ע"י דוקא הוא
כשישראל  דווקא רק מצוה זה אין השולחן על יניחו
אורות  המשכת סיבת יהי' אז המצוה העושה הוא
מהמצוה  יותר שגבוה באדם מעלה יש וא"כ עליונים,
רק  הוא שהאדם ומ"ש כלל, המצוה יהי' לא ובלעדו
בהמרכבה  מעלה יש באמת הנה להקדושה מרכבה
את  נושאו' והחיות מ"ש וע"ד מהרוכב יותר שגבוה
אדם  כמראה הבחי' את גם ומגביהות שנושאות הכסא
יותר  גבוה ששורשם לפי למעלה הכסא על היושב
ששורש  כו', המרכבה הן האבות ענין וכמו"כ במדריגה,
יהי' וע"י בם דוקא לכן המצוה משורש יותר גבוה נש"י
המצוה. בעשיית וסוכ"ע רצה"ע גילוי המשכת סיבת

b"kt `"wla x`eany v"nezd oipr oiadl
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Í‡'ך יתרו (בפ' הוי' עשה ימים ששת כתי' הלא צ"ל
הוא  הענין אך הוי'. בש' עשי' ל' שייך ואיך י"א),

היי  הוי' עשה כנודע דפי' אלקי', בש' התלבשותו ע"י נו
שרש  הוא אלקי' וש' האורות שורש בחי' הוא הוי' שש'
אלקיך  הוי' את ואהבת בד"ה מזה כמשנ"ת הכלים

הוי' ש' מבחי' שנמשכי' האורות כי ומפני למ"ד,
לשון  לומר שייך אלקי' מש' ששרשן בכלי' מלובשי'
גרמוהי  בפי' האריז"ל פי' ע"פ שזהו והיינו הוי', עשה
ושורש  כו', הכלים עם האורות זו"נ בחי' על שקאי
שייך  לכן כידוע, גרמוהי מבחי' הוא העולמות התהוות
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ביטול  בחי' הוא הוי' ששם שנת"ל ומה הוי'. עשה
כמו  עצמו האור בחי' על הוא הכוונה חשיב, כלא דקמי'
דחכ' הוי' שם בחי' או כו', בכלים מלובש בלתי שהוא
בכלי  מלובש שהאור מה לפי וגם בחכ', הוי' כמ"ש
בחי' שהוא הוי' ש' בחי' לגבי מ"מ הוי' עשה שעז"נ
ונבראו  כ"א ברא ל' שייך אינו דזו"נ בכלים המאיר האור
בשה"ש  בלק"ת ע' במ"א מזה כמ"ש וממילא, מאליו
ה', זכור בד"ה וע' לשם. ובההגהות דודי קול בד"ה
בתחלה  דהנה לומר נראה ויותר למ"ד. ואהבת, ובד"ה
ברא  בראשית במדה"ד העולם את לברוא במח' עלה
מדה"ר, עמו שיתף מתקיים העולם שאין ראה אלקי'

וע' ושמים, ארץ אלקי' ה' עשות ביום מ"ש שזהו
שהיו  למלך אלקי' ה' עשות ביום ע"פ י"ב ס"פ במד"ר
מקריסין  הן צונן מתבקעין, חמין כו' ריקים כוסות לו
בהם  ונתן בצונן חמין עירב חסרון) בלי מתבקעין (פי'
העולם  את בורא אני אם הקב"ה אמר כך ועמדו,
יכול  העולם האיך במדה"ד סגיאין חטויה במדה"ר
כי  ונמצא ומדה"ר. במדה"ד אותו בורא אני אלא לעמוד
עשה  לומר שייך לכן הוי' שם בחי' שזהו מדה"ר שיתף
הם  שגרמוהי וחיוהי איהו בד"ה שפי' מה לפי גם הוי',
האיך  דאל"כ מדה"ר שיתף צ"ל מ"מ דע"ס, כלים

כו'. הוי' עשה לומר שייך ולכן לעמוד, יכול העולם
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כא.
בבחינת הן הרי 'עשר' בגדר הן הגנוזות שהספירות אף
סוף אין באור ודביקותם התכללותם מצד פשיטות,

א"ק. מבחינת וההוכחה ממש,
úåøéôñ øùòäù øîàð êéà ïéáäì êéøö ïééãò íðîà
ìò úåøéôñ øùò ïä éøäù úåèéùô úðéçáá ïä úåæåðâä

.íéðô ìë אנו ואם מ'גדר'. להיפך זה 'פשיטות' המושג  -
איזה ביניהם שיש  כלומר ספירות, עשר שיש אומרים
מסתדר  זה וכיצד ביניהם. השוני את שיוצר גדר שהוא 

פשוטים? שהם כך עם
àçéð ãçé íìåë åðëùéù äæ äðäã,מובן להיות יכול זה -

ìéòì øàáúðù åîë34úåèùôúäá àåä úåéëôää ïéðòã
,øáãä øåéöå שהן כפי  הסותרים ומים אש וכמו

השני, את אחד ïðéàùבמציאותן úåéîöòä ìáà
,úåéëôä úðéçáá åðéà ïúåîöòá úåìâúäáמיסוד וכמשל

שהם כפי זה את זה סותרים שאינם המים ויסוד האש 
àìùבעצמיותם, ïäù åîë úåøéôñä úåéîöò ïë ìòå
îä úðéçááíìåë åðëùéå íééëôä úåâéøãîá íðéà äëù

'åë ãçé להבין שניתן דבר .וזה
úåèéùô úðéçáá ïäù øîàð êéà ìáàשום בהם ואין

åäæùגדר  úåèéùôä ãöî íäìù úåáøòúää äéäéù)
ãçà øáã åîëשונים דברים שני ïäùולא øçàî ,('åë

úåøéôñ øùò íéðô ìë ìòדוקא הוא øùòוהדגש
åë'ספירות òùú àìåומים אש של המשל וכפי 

הרי אבל זה, את זה סותרים אינם שאמנם היסודיים
מים וזה אש שזה שונים, בגדרים הם (úðéçááåעדיין

('åë àåäù ïôåà äæéàá 'åë ãñçå äîëçאם גם כלומר -
התחלקות בהם  יש  הרי  ועצמי, נעלה מאוד באופן זה

חסד, וזה חכמה  äìáâäåשזה ,äìáâä äæ éøä ïë íà
.'åë íéëôä 'á äæ éøä úåèéùôå

המושג את מיישבים איך היא : השאלה  לסיכום 
לו  שאין  זה  'פשוט ' המושג  הרי  "עשר". עם "פשיטות"
שהוא איזה שיש  פירושו ספירות, עשר וכשאומרים גדר,

דוקא. לעשר החלוקה את שיוצר גדר,
øùòã æ"è ÷øô ìéòì øàáúð äðäã àåä ïéðòä êà
ïéà ìåáâä øå÷îå ùøù ïäù úåéä íò úåæåðâä úåøéôñ

,óåñ ïéàáù ìåáâä çë úðéçá äæ עשר דרגת כלומר -
(כשיטת הכוונה אין סוף אין באור הגנוזות  ספירות
שרש שהוא  הרשימו , הגבול, לכח בפרד"ס) הרמ"ק
לפני שהוא כפי המוגבל, האור לשרש אלא הכלים,

הצמצום.
לא הוא  סוף, שבאין הגבול כח הדברים : פירוש 
ריחוק של ענין  זה הגבול כח גדר כי  במקורו, בדביקות
של משלימותו  שחלק הקודש  עבודת  (וכדברי  ו'זריקה'.
בלתי של כח לבורא  שיש  שכשם הגבול, כח  הוא הבורא
הכוונה הייתה ואם גבול). של כח בו יש כך גבול, בעל
הרשימו, כח הבורא, של הגבול לכח הגנוזות  בספירות
מציאות וליצור להגביל הוא  ועניינו שגדרו כיון הרי 
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שיש לומר סתירה אין פשוטה, ואינה גדר בה שיש 
גדרים. בעלות שונות בחינות זו במדריגה

שעשר  האר"י, שיטת לפי עוסקים  שאנו כיון  אבל
הוא עניינו אור הרי  אור, של ענין הם הגנוזות, הספירות
וכשאנו  העצם. את ומגלה בעצם, - במקורו  שדבוק
מצד זהו פשוטות הם הגנוזות הספירות שעשר אומרים
הוא האור כך פשוט, שהוא שכשם בעצם, דביקותם

פשוט.
מה מצד לקמן, שיסביר  כפי  לבאר, צריך שעדיין [אלא
- אור הוא  עניינם הרי לעשר , התחלקות בהם יש

במקורם.] דביקות
'éåä íù ïä úåøéôñ øùòäãבחינת כנגד היא י ' אות -

מלכות. אחרונה וה' מידות, ו ' בינה, ה' החכמה,
áéúëå35éîù àåä 'éåä éðàכלומר -éá ãçåéîä éîù

'åë משאר בשונה אותו, ומגלה העצם  עם  מיוחד -
הכלים לענין  שייכים שהם ,השמות

ïäù øçàîå,ספירות העשר -úå÷éáãå ãåçé úðéçáá
המאור, מעין אור úåèéùôבעצם, úðéçáá íä éøä

øå÷îäכהעצם, åîë äéäéù áééçî øå÷îäá úå÷éáãäã
'åëבתכלית פשוט הוא הרי העצם , - שהמקור וכמו

בו  הדבוק באור גם לומר יש כך ïëהפשיטות, íàå .
øåàá úå÷éáãå ãåçé úðéçáá ïäù úåæåðâä úåøéôñ øùòä

,úåèéùô úðéçáá úåéäì úåëéøö éøä óåñ ïéàכפי
מקורם.

בחינות לעשר נהיה זה לעיל כנזכר כיצד כן , שאם אלא
úåììëùשונות? åðééä) éåìéâ úðéçáá ïäù éðôî ÷ø

äמושגéåìéâ úðéçáá àåä øåàשהוא מ'עצם' בשונה -
למרות גילוי, עניינו אור המושג  הרי  מגילוי , למעלה 

הצמצום לפני גילוי  על כאן åúåîöòáשמדברים
,'åë úåøéôñ åá äéäéù çøëäá éåìéâ ìëå ,(êøáúé-

ספירות, אין ממש בעצמות גילוי . פירושו ספירה המושג
ההתגלות הרי  העצם , מן  התגלות על כשמדברים רק

ספירות. ידי  על היא
ìëäå) éåìéâäá íéðôåà 'á ùéåשל אלו אופנים שני  -

ראשון:åúåîöòá)גילוי, אופן  -íà(או)àåä éåìéâäù
æ éåìéâá íâù ìåáâ éìá úðéçááúåøéôñ ùé äלעיל כנזכר
ספירות, ידי  על הוא גילוי  úåøéôñשכל úðéçáá ïäù ÷ø

,'åë õ÷ ïéàספירות זה  הרי מוגבל, לא גילוי שזה בגלל
קץ. אין 

åàנוסף ìåáâáאופן øéàäì àåä éåìéâäù כלומר -
להאיר  כיצד כביכול והשערה תכנית בו יש שהגילוי

גבול, של äæבעולמות  éåìéâáùגבול úåøéôñäלהיות
,æ"é ÷øô ìéòì øëæðëå 'åë úåøéôñ øùò úðéçáá ïä

סותרים, אינם  פשיטות והמושג  ספירות המושג  כן, ואם
óåñשהרי : ïéà øåàá úå÷éáã úðéçáá íúåéäìå כלומר -

שיש מחייב הרי כלים, של שרש  ולא אור, שהם זה מצד
במקורם. דבוקים הם שהרי  פשיטות, úåøéôñäåבהם

,'åë éåìéâä ãöî àåä íäáùחייב גילוי  המושג  כי  -
גילוי . של שונים אופנים כלומר ספירות, דרך לעבור

ïë ìòש היא  úðéçááהמסקנה ïë íâ ïä úåøéôñ øùòä
'åë úåèéùôהדבוק לעיל כנזכר אור בבחינת שהם כיון 

במקורו.
של ההתחלקות כי  נ "ע, הרבי  מבאר המוסגר במאמר
בגלל רק לא הוא דוקא, עשר לבחינת הגנוזות הספירות
הספירות שגם והראיה עצם, ולא  גילוי  של בחינה  שהם
מוגדרים אינם זאת ובכל גילוי של בחינה הם קץ אין
להתלבש בהם שיש  הכוונה מצד אלא  עשר, במספר

ובעולמות. בכלים
נ"ע: הרבי  של ובלשונו

úåøéôñ øùò úðéçáá ïäù äæù íâä)דוקא÷ø äæ ïéà
éøä úåøéôñ äéäéù áééçî éåìéâäù äæã ,ãáì éåìéâä ãöî

äæלהיות ÷õגםיכול ïéà úåøéôñ úðéçáá אין ששם 
לעשר. התחלקות

ìéòì øëæðä ÷øô ìéòì øàáúð øáëå) י "ז פרק -,
úåèéùô úðéçáá ïä àôåâ úåøéôñä õ÷ ïéà úåøéôñáã

'åëוללא גבולות, ללא בגילוי עדיין שעסוקים כיון כי -
אין  הם - ספירות - השונות הבחינות כל הרי  השערה,
אין  כי סופית, אין היא עצמה בפני  בחינה וכל סופיות,
גדר  שהוא באיזה  אותה  ומגדיר אותה שעוצר דבר ,שום

÷øô ïî÷ì ãåò øàáúéå36פ"ג,(
ãöî ÷ø äæ ïéà úåøéôñ øùò úðéçáá ïäù äæ ìáà

éåìéâäשל ענין יש  קץ אין שבספירות כנ"ל, והראיה -
- קץ. אין ספירות  אלא עשר, אינן זאת ובכל גילוי 
באופן  שאינו  גילוי של מציאות שיש  רואים אנו ומכאן

דוקא. 'עשר' של
äî íà éëמפני הוא  דוקא , עשר במספר äðååëäùשזה 

הבורא øàáúéùשל åîëå úåøéôñ øùò äéäéù àåä
øéàäì óåñ ïéà øåàä øòéùù äî åäæù æ"ë ÷øôá

.'åë ìåáâ úðéçááשל ענין שזה לכך כלל קשור ואינו
הבורא של שהכוונה הגילוי . אופן  למהו  אלא גילוי ,
ולכן  דוקא , עשר של באופן יהיה בעולמות שהגילוי

במאצילן. הגנוזות ספירות  עשר נאצלו
íå÷î ìëîהגנוזות ספירות  שהעשר לזה  סתירה  זו  אין -

פשיטות. בבחינת äæהם ìëù øçàî האור ענין  -àåä
úðéçáá åéäéù áééçî äæå ,íöòäá úå÷éáãå ãåçé úðéçáá

ìéòì øëæðë íöòä åîë úåèéùô.מקורו מעין הוא שאור
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ביטול  בחי' הוא הוי' ששם שנת"ל ומה הוי'. עשה
כמו  עצמו האור בחי' על הוא הכוונה חשיב, כלא דקמי'
דחכ' הוי' שם בחי' או כו', בכלים מלובש בלתי שהוא
בכלי  מלובש שהאור מה לפי וגם בחכ', הוי' כמ"ש
בחי' שהוא הוי' ש' בחי' לגבי מ"מ הוי' עשה שעז"נ
ונבראו  כ"א ברא ל' שייך אינו דזו"נ בכלים המאיר האור
בשה"ש  בלק"ת ע' במ"א מזה כמ"ש וממילא, מאליו
ה', זכור בד"ה וע' לשם. ובההגהות דודי קול בד"ה
בתחלה  דהנה לומר נראה ויותר למ"ד. ואהבת, ובד"ה
ברא  בראשית במדה"ד העולם את לברוא במח' עלה
מדה"ר, עמו שיתף מתקיים העולם שאין ראה אלקי'

וע' ושמים, ארץ אלקי' ה' עשות ביום מ"ש שזהו
שהיו  למלך אלקי' ה' עשות ביום ע"פ י"ב ס"פ במד"ר
מקריסין  הן צונן מתבקעין, חמין כו' ריקים כוסות לו
בהם  ונתן בצונן חמין עירב חסרון) בלי מתבקעין (פי'
העולם  את בורא אני אם הקב"ה אמר כך ועמדו,
יכול  העולם האיך במדה"ד סגיאין חטויה במדה"ר
כי  ונמצא ומדה"ר. במדה"ד אותו בורא אני אלא לעמוד
עשה  לומר שייך לכן הוי' שם בחי' שזהו מדה"ר שיתף
הם  שגרמוהי וחיוהי איהו בד"ה שפי' מה לפי גם הוי',
האיך  דאל"כ מדה"ר שיתף צ"ל מ"מ דע"ס, כלים

כו'. הוי' עשה לומר שייך ולכן לעמוד, יכול העולם
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כא.
בבחינת הן הרי 'עשר' בגדר הן הגנוזות שהספירות אף
סוף אין באור ודביקותם התכללותם מצד פשיטות,

א"ק. מבחינת וההוכחה ממש,
úåøéôñ øùòäù øîàð êéà ïéáäì êéøö ïééãò íðîà
ìò úåøéôñ øùò ïä éøäù úåèéùô úðéçáá ïä úåæåðâä

.íéðô ìë אנו ואם מ'גדר'. להיפך זה 'פשיטות' המושג  -
איזה ביניהם שיש  כלומר ספירות, עשר שיש אומרים
מסתדר  זה וכיצד ביניהם. השוני את שיוצר גדר שהוא 

פשוטים? שהם כך עם
àçéð ãçé íìåë åðëùéù äæ äðäã,מובן להיות יכול זה -

ìéòì øàáúðù åîë34úåèùôúäá àåä úåéëôää ïéðòã
,øáãä øåéöå שהן כפי  הסותרים ומים אש וכמו

השני, את אחד ïðéàùבמציאותן úåéîöòä ìáà
,úåéëôä úðéçáá åðéà ïúåîöòá úåìâúäáמיסוד וכמשל

שהם כפי זה את זה סותרים שאינם המים ויסוד האש 
àìùבעצמיותם, ïäù åîë úåøéôñä úåéîöò ïë ìòå
îä úðéçááíìåë åðëùéå íééëôä úåâéøãîá íðéà äëù

'åë ãçé להבין שניתן דבר .וזה
úåèéùô úðéçáá ïäù øîàð êéà ìáàשום בהם ואין

åäæùגדר  úåèéùôä ãöî íäìù úåáøòúää äéäéù)
ãçà øáã åîëשונים דברים שני ïäùולא øçàî ,('åë

úåøéôñ øùò íéðô ìë ìòדוקא הוא øùòוהדגש
åë'ספירות òùú àìåומים אש של המשל וכפי 

הרי אבל זה, את זה סותרים אינם שאמנם היסודיים
מים וזה אש שזה שונים, בגדרים הם (úðéçááåעדיין

('åë àåäù ïôåà äæéàá 'åë ãñçå äîëçאם גם כלומר -
התחלקות בהם  יש  הרי  ועצמי, נעלה מאוד באופן זה

חסד, וזה חכמה  äìáâäåשזה ,äìáâä äæ éøä ïë íà
.'åë íéëôä 'á äæ éøä úåèéùôå

המושג את מיישבים איך היא : השאלה  לסיכום 
לו  שאין  זה  'פשוט ' המושג  הרי  "עשר". עם "פשיטות"
שהוא איזה שיש  פירושו ספירות, עשר וכשאומרים גדר,

דוקא. לעשר החלוקה את שיוצר גדר,
øùòã æ"è ÷øô ìéòì øàáúð äðäã àåä ïéðòä êà
ïéà ìåáâä øå÷îå ùøù ïäù úåéä íò úåæåðâä úåøéôñ

,óåñ ïéàáù ìåáâä çë úðéçá äæ עשר דרגת כלומר -
(כשיטת הכוונה אין סוף אין באור הגנוזות  ספירות
שרש שהוא  הרשימו , הגבול, לכח בפרד"ס) הרמ"ק
לפני שהוא כפי המוגבל, האור לשרש אלא הכלים,

הצמצום.
לא הוא  סוף, שבאין הגבול כח הדברים : פירוש 
ריחוק של ענין  זה הגבול כח גדר כי  במקורו, בדביקות
של משלימותו  שחלק הקודש  עבודת  (וכדברי  ו'זריקה'.
בלתי של כח לבורא  שיש  שכשם הגבול, כח  הוא הבורא
הכוונה הייתה ואם גבול). של כח בו יש כך גבול, בעל
הרשימו, כח הבורא, של הגבול לכח הגנוזות  בספירות
מציאות וליצור להגביל הוא  ועניינו שגדרו כיון הרי 
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שיש לומר סתירה אין פשוטה, ואינה גדר בה שיש 
גדרים. בעלות שונות בחינות זו במדריגה

שעשר  האר"י, שיטת לפי עוסקים  שאנו כיון  אבל
הוא עניינו אור הרי  אור, של ענין הם הגנוזות, הספירות
וכשאנו  העצם. את ומגלה בעצם, - במקורו  שדבוק
מצד זהו פשוטות הם הגנוזות הספירות שעשר אומרים
הוא האור כך פשוט, שהוא שכשם בעצם, דביקותם

פשוט.
מה מצד לקמן, שיסביר  כפי  לבאר, צריך שעדיין [אלא
- אור הוא  עניינם הרי לעשר , התחלקות בהם יש

במקורם.] דביקות
'éåä íù ïä úåøéôñ øùòäãבחינת כנגד היא י ' אות -

מלכות. אחרונה וה' מידות, ו ' בינה, ה' החכמה,
áéúëå35éîù àåä 'éåä éðàכלומר -éá ãçåéîä éîù

'åë משאר בשונה אותו, ומגלה העצם  עם  מיוחד -
הכלים לענין  שייכים שהם ,השמות

ïäù øçàîå,ספירות העשר -úå÷éáãå ãåçé úðéçáá
המאור, מעין אור úåèéùôבעצם, úðéçáá íä éøä

øå÷îäכהעצם, åîë äéäéù áééçî øå÷îäá úå÷éáãäã
'åëבתכלית פשוט הוא הרי העצם , - שהמקור וכמו

בו  הדבוק באור גם לומר יש כך ïëהפשיטות, íàå .
øåàá úå÷éáãå ãåçé úðéçáá ïäù úåæåðâä úåøéôñ øùòä

,úåèéùô úðéçáá úåéäì úåëéøö éøä óåñ ïéàכפי
מקורם.

בחינות לעשר נהיה זה לעיל כנזכר כיצד כן , שאם אלא
úåììëùשונות? åðééä) éåìéâ úðéçáá ïäù éðôî ÷ø

äמושגéåìéâ úðéçáá àåä øåàשהוא מ'עצם' בשונה -
למרות גילוי, עניינו אור המושג  הרי  מגילוי , למעלה 

הצמצום לפני גילוי  על כאן åúåîöòáשמדברים
,'åë úåøéôñ åá äéäéù çøëäá éåìéâ ìëå ,(êøáúé-

ספירות, אין ממש בעצמות גילוי . פירושו ספירה המושג
ההתגלות הרי  העצם , מן  התגלות על כשמדברים רק

ספירות. ידי  על היא
ìëäå) éåìéâäá íéðôåà 'á ùéåשל אלו אופנים שני  -

ראשון:åúåîöòá)גילוי, אופן  -íà(או)àåä éåìéâäù
æ éåìéâá íâù ìåáâ éìá úðéçááúåøéôñ ùé äלעיל כנזכר
ספירות, ידי  על הוא גילוי  úåøéôñשכל úðéçáá ïäù ÷ø

,'åë õ÷ ïéàספירות זה  הרי מוגבל, לא גילוי שזה בגלל
קץ. אין 

åàנוסף ìåáâáאופן øéàäì àåä éåìéâäù כלומר -
להאיר  כיצד כביכול והשערה תכנית בו יש שהגילוי

גבול, של äæבעולמות  éåìéâáùגבול úåøéôñäלהיות
,æ"é ÷øô ìéòì øëæðëå 'åë úåøéôñ øùò úðéçáá ïä

סותרים, אינם  פשיטות והמושג  ספירות המושג  כן, ואם
óåñשהרי : ïéà øåàá úå÷éáã úðéçáá íúåéäìå כלומר -

שיש מחייב הרי כלים, של שרש  ולא אור, שהם זה מצד
במקורם. דבוקים הם שהרי  פשיטות, úåøéôñäåבהם

,'åë éåìéâä ãöî àåä íäáùחייב גילוי  המושג  כי  -
גילוי . של שונים אופנים כלומר ספירות, דרך לעבור

ïë ìòש היא  úðéçááהמסקנה ïë íâ ïä úåøéôñ øùòä
'åë úåèéùôהדבוק לעיל כנזכר אור בבחינת שהם כיון 

במקורו.
של ההתחלקות כי  נ "ע, הרבי  מבאר המוסגר במאמר
בגלל רק לא הוא דוקא, עשר לבחינת הגנוזות הספירות
הספירות שגם והראיה עצם, ולא  גילוי  של בחינה  שהם
מוגדרים אינם זאת ובכל גילוי של בחינה הם קץ אין
להתלבש בהם שיש  הכוונה מצד אלא  עשר, במספר

ובעולמות. בכלים
נ"ע: הרבי  של ובלשונו

úåøéôñ øùò úðéçáá ïäù äæù íâä)דוקא÷ø äæ ïéà
éøä úåøéôñ äéäéù áééçî éåìéâäù äæã ,ãáì éåìéâä ãöî

äæלהיות ÷õגםיכול ïéà úåøéôñ úðéçáá אין ששם 
לעשר. התחלקות

ìéòì øëæðä ÷øô ìéòì øàáúð øáëå) י "ז פרק -,
úåèéùô úðéçáá ïä àôåâ úåøéôñä õ÷ ïéà úåøéôñáã

'åëוללא גבולות, ללא בגילוי עדיין שעסוקים כיון כי -
אין  הם - ספירות - השונות הבחינות כל הרי  השערה,
אין  כי סופית, אין היא עצמה בפני  בחינה וכל סופיות,
גדר  שהוא באיזה  אותה  ומגדיר אותה שעוצר דבר ,שום

÷øô ïî÷ì ãåò øàáúéå36פ"ג,(
ãöî ÷ø äæ ïéà úåøéôñ øùò úðéçáá ïäù äæ ìáà

éåìéâäשל ענין יש  קץ אין שבספירות כנ"ל, והראיה -
- קץ. אין ספירות  אלא עשר, אינן זאת ובכל גילוי 
באופן  שאינו  גילוי של מציאות שיש  רואים אנו ומכאן

דוקא. 'עשר' של
äî íà éëמפני הוא  דוקא , עשר במספר äðååëäùשזה 

הבורא øàáúéùשל åîëå úåøéôñ øùò äéäéù àåä
øéàäì óåñ ïéà øåàä øòéùù äî åäæù æ"ë ÷øôá

.'åë ìåáâ úðéçááשל ענין שזה לכך כלל קשור ואינו
הבורא של שהכוונה הגילוי . אופן  למהו  אלא גילוי ,
ולכן  דוקא , עשר של באופן יהיה בעולמות שהגילוי

במאצילן. הגנוזות ספירות  עשר נאצלו
íå÷î ìëîהגנוזות ספירות  שהעשר לזה  סתירה  זו  אין -

פשיטות. בבחינת äæהם ìëù øçàî האור ענין  -àåä
úðéçáá åéäéù áééçî äæå ,íöòäá úå÷éáãå ãåçé úðéçáá

ìéòì øëæðë íöòä åîë úåèéùô.מקורו מעין הוא שאור
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ח.35. מב, הגיליון.36.ישעיהו שולי פי על
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íâåהגנוזות åúåîöòáהספירות úåììëúä úðéçáá íä
úåàø÷ð äæ íù ìòù è"é ÷øô ìéòì øëæðëå ,êøáúé
,êøáúé åúåîöòá íéãçåéîå íéìåìë ïäù úåæåðâ
ïéðòã òåãéå ,íäìù úåàéöîä øãòä áééçî úåììëúääù
ïáàáù ùàä çë ìùî êøã ìò àéä úàæä úåììëúää

ùéîìçä באבן - במקורו בתכלית כלול האש שכח
החלמיש.

÷øô ïî÷ì øàáúéù äî ïééòå)37 צור" אבן של זה שמשל
ספירות לעשר אלא מכוון  משל אינו  בעולםהחלמיש "

הי והמשל בא"ק, או לעשר העקודים מכוון ותר
לפני האדם משם הוא הצמצום לפני הגנוזות הספירות

בו. בתכלית בהעלם  שהוא בשמו , אותו ïééòåשקוראין
æ"è ÷øô ìéòì øàáúðù äî38,(

a"xrz gxw zyxt zay
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וספרתם 37. וד"ה השמיני ביום ויהי ד"ה הגיליון: בשולי
תתקסח) וע' תתקמד. ע' ב' חלק (לקמן העת"ר

שם:38. לשונו xewneוזה yxy `edy eniyxc h"t l"zp dpdc
onvr milkd ly zeigde xe`d edfy 'ek miwl` l` zenyd r"ed milkd

micrend xry 'iqa y"nke ,'ied 'y 'iga `ed xe`d la` ,'ek`"f zeiniptc
,'ek 'itqd lka dey dfy 'ied 'y 'iga `ed'y oipra 'k e"t c"ry q"cxtae

myc e`bln d"nielina zeize` dxyr dler 'c eceqic zeid mr 'c oa
zenvrd edfy epiide ,'ek milkd jeza mihytznd 'itqd mde q"r mdy

exewne eyxya mb k"`e ,'ek milkd jeza yalzne hytznd (xe`d l"x)
'ied 'y oia yxtdd recie .'ek 'ied 'y 'iga `ed mevnvd iptly q"`e`a
cgeiny `ed mvrd my oipre ,'ek mvrd my `ed 'ied 'yc zeny ix`yl
`ed leabd gkc epiide ,'ek ia cgeind iny `ed 'ied ip` y"nke mvrda
on milkd zeedzd oipra i"t l"zpy c"re ,'ek mvrd on lcap gk enk
eniyxd 'iga k"enk ,'ek lcapd uevipd enke zewiac 'igaa epi`y eniyxd
xe`d xewne yxy la` .`"na y"nke 'ek lcap gk enk `ed zenvrd iabl

.'ek mvrd my 'ied my edfe ,'ek zewiace cegi 'igaa `ed

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

d"vxz'd mixn`nd xtq

ראשונות  שעות ג' ולכן מלמעלה. "מתנה" מדרגת לו נמשכת – ביגיעה בתורה כשעוסק
שעות  שאר שבמשך כדי שבתורה, בחכמה עצמו משפיל – יושב הקב"ה דעתיק, ג"ר –

התורה  אור את ירגיש ושונה, הקורא כל – היום

‰‚¯„n‰Â.הּמּתנה ענין היא ׁשּבּתֹורה הּׁשליׁשית ¿««¿≈»ְְִִִִֶַַַַַָָָ
ונעלה  ּגבּה מּמקֹום הּוא הּמּתנה ְְֲִֶֶַַַַָָָָֹֹּדׁשרׁש

ּדלתּתא  ׁשאתערּותא רק ל ּבמאד, ּכלל, לׁשם מּגעת אין ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ
ּוממׁשי ּכּנ"ל, ויגיעה ועבֹודה ּבּתֹורה עֹוסק הּוא ְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָּכאׁשר
אז  הּנה ויגיעה, ּבעבֹודה להמׁשי לֹו ּׁשאפׁשר מה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכל

ּדלעּלא  אתערּותא ּבחינת לֹו עצמּה,לא נמׁש מּצד ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ
הּוא, והענין מּתנה. ּבחינת היא זֹו ּומדרגה ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָּדבחינה

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ב)ּדהּנה קיא, "ּכי (ּכתּבֹות ּפסּוק על ְְְִִֵֵַַַָָֻ
ּתֹורה  אֹור ּתֹורה, ּבאֹור הּמׁשּתּמׁש "ּכל ,"טּל אֹורת ְְִֵֶַַַַָָָֹטל
אֹור  והּנה מחּיהּו". ּתֹורה "טל ּגֹורס ּובּילקּוט ְְְְִֵֵֵֵַַַַַָמחּיהּו",

הּימים  ׁשבעת אֹור הּוא "וּירא לב ּתֹורה ׁשּכתּוב ּוכמֹו , ְְְִִֶַַַַָָָ
ּברּו הּקדֹוׁש ּגנזֹו ּכ ואחר טֹוב", ּכי האֹור את ְְֱִִֶַַַָָָָָֹאלקים
ּתֹורה  וטל ּתֹורה, אֹור וזהּו ּבּתֹורה, – ּגנזֹו והיכן ְְְְֵֶַַָָָָָהּוא,

מעּתיקא  ּדנטיף טלא ראׁשֹונֹות לג הּוא מּׁשלׁש ּדׁשרׁשן לד , ְְְִִִֵֵַָָָָָָָֹ
הּימים  ׁשבעת אֹור הּוא ּתֹורה אֹור אבל ,לה ּדעּתיקא, ְְֲִִִַַַָָָָ

הא  יּובן ראׁשֹונים",לו ּובזה לימים נא ׁשאל "ּכי ּדכתיב ְְְִִִִִִֶַַָָָָ
חגיגה ּב[מּסכת] ז"ל רּבֹותינּו ב)ואמרּו "לימים (יא, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשהם  ימים ׁשּיׁשנם מּזה ּדמּובן ׁשֹואל", אּתה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָראׁשֹונים
ּכן  ּׁשאין מה הּׁשאלה, ענין ּבהם ׁשּי אינֹו אבל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָימים
ׁשהם  הּימים ּדבׁשבעת והינּו ׁשאלה, ּבהם ׁשּי אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָימים

ּתחּתֹונֹות  ּכלֹומר לז ׁשבע הּׁשאלה, ענין ׁשּי ּדׁשם ּדעּתיק ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָ
ּבאֹור  הּמׁשּתּמׁש "ּכל וזהּו העבֹודה, ענין מּגיע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּׁשם
מחּיהּו" ּתֹורה "טל ּולהּגרסא מחּיהּו", ּתֹורה אֹור ְְְְִֵֵַַַַָָָָּתֹורה
את  מיּגע ּדכאׁשר ּתֹורה, ּבאֹור הּמׁשּתּמׁש ּדכל ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּכּונה
מּגיע  אׁשר עד ויגיעה ּבעבֹודה הּתֹורה ּבלּמּוד ְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָעצמֹו
אז  הּנה הּימים, ׁשבעת אֹור ׁשהּוא הּתֹורה אֹור ְְִִִִִֵֶַַַַָָָלבחינת
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ּתֹורה  טל ּבחינת ּגּלּוי לֹו ׁשּנמׁש מחּיהּו, ּתֹורה ְְְִִִֵֶַַַַָָָטל
"ׁשלׁש וזהּו ּדעּתיק. ראׁשֹונֹות מּׁשלׁש הּגּלּוי ְְִִִִֶֶַַָָֹֹׁשהּוא
ּבּתֹורה", ועֹוסק יֹוׁשב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ראׁשֹונֹות ְִֵֵַַָָָָׁשעֹות
יֹוׁשב  הלׁשֹון ּומדּיק ּדעּתיק, ראׁשֹונֹות ׁשלׁש ענין ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻׁשהּוא
ּבאדם  ּוכמֹו הׁשּפלה, ענין הּוא ּדיׁשיבה ּדידּוע ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָועֹוסק,
הּוא  וכאׁשר מגּבּה, ראׁשֹו הרי עֹומד ּדכׁשהּוא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹֻלמּטה
ּבּתֹורה", ועֹוסק "יֹוׁשב וזהּו קֹומתֹו, מׁשּפיל הּוא ְְְִֵֵֵֶַַָָיֹוׁשב
ּבחכמה  הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור הׁשּפלת ְְֵֶֶַַַָָָָׁשּזהּו

מהא  ּכלל יּוקׁשה לא אׁשר יּובן ּובזה לח ׁשּבּתֹורה. ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
קֹורא  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבּתֹורה הּקֹורא "ּכל ְְֵֵַַַָָָָָּדאמרּו
ּתמיד, הּוא הּתֹורה לּמּוד הלא ּכן ואם ּכנגּדֹו", ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹוׁשֹונה
ּבזמן  לֹומד וזה זה ּבזמן לֹומד זה הרי העֹולם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּדבכל
הענין  אּלא כּו'. וׁשֹונה קֹורא הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָאחר
ׁשּיאיר  הּכּונה ּכנגּדֹו", כּו' הּקֹורא "ּכל ׁשאמרּו ּדזה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּוא,
להרּגיׁש צריכים ּתֹורה לֹומדים ּדכאׁשר הּתֹורה, אֹור ְְְְְֲִִִִֶַַַָָלֹו

ּדערהערען) מען ּדאֹור (ּדארף והינּו הּתֹורה, אֹור את ְְְְְֶֶֶֶֶַַָָ
ה  הרי אֹור ּדתֹורה עניניו, ּבכל עליו ּתפעל ּתֹורה הּתֹורה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹ

עניניו ּכל להאיר מקֹום צריכה הּוא הּזה ּדהעֹולם (וכּנ"ל ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָ

העֹולם) חׁש את הּמאיר הּנר היא והּתֹורה ּוכמֹוהאפלה, , ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
יֹודע  הּוא ּבּתֹורה היגיעה ידי על הרי ׁשּבּתֹורה ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבהּׂשגה
ּדכאׁשר  מׁשל ּדר על ּוכמֹו ּבריֹו, על הענין ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֻּומּׂשיג
ּכן, אֹומר וזה ּכן, אֹומר זה ואמֹורא הלכה, ּדבר ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלֹומד
אֹומר  וזה ּכן אֹומר ׁשּזה ההלכה ּפסק יֹודע אם ּגם ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּנה
עּקר  אם ּכי ּכלל, ידיעה זֹו אין זֹו ידיעה הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָּכן,
הּנה  אחד, ּכל ׁשל וׁשיטתֹו טעמֹו ידע אׁשר היא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהידיעה
יאיר  הּתֹורה ׁשאֹור הּוא ׁשּבּתֹורה העבֹודה עּקר כן ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּכמֹו
ׁשעֹות  "ׁשלׁש ידי על זהּו ּכן ׁשּיהיה ּובכדי עניניו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבכל
וזה  ּבּתֹורה", ועֹוסק יֹוׁשב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִֵֵֶַַָָָראׁשֹונֹות
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ּבּתֹורה הּקֹורא ּד"כל להיֹות ּכח ְְִֵֵַַַַָָָָֹנֹותן
חּלּוקי  ּבזה יׁש ולכן הּתֹורה, אֹור לֹו ׁשּיאיר ּכנגּדֹו" ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָכּו'
כּו', ׁשנים ּבּתֹורה, ועֹוסק ׁשּיֹוׁשב אחד ּכמֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָמדרגֹות,
עׂשרה  ּבי ואּכל ואגּדה, חבּורה הוי ּדאז ְְֲֲֲֲֵֵַַַָָָָָָָָֹֻועׂשרה,

ׁשריא  ׁשלׁשלט ׁשכינתא יׁש ונמצא מּקיף, אֹור ּבגּלּוי ְְְְְְִִִִֵַָָָָָֹ
ּכּנ"ל, ויגיעה העבֹודה היא הראׁשֹונה ּבּתֹורה, ְֲִִִִֵַַַַָָָָָָמדרגֹות
ניצֹוצֹות  יֹורׁש הּתֹורה אֹור ידי ּׁשעל מה היא ְְִִִֵֵֵֶַַַַָוהּׁשנית
אהלים  יֹוׁשב ׁשהּוא ּתם איׁש יעקב ירּוׁשת והיא ְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹֹּדתהּו,

יׂשראל  ּכל ׁשּבזה ערבית אחד ּופרק ׁשחרית אחד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבפרק
האֹור  ענין הּוא והּׁשליׁשית ירּוׁשה, ּדין להם ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשוין,
אתערּותא  ׁשּזהּו היֹות ועם ּבמּתנה. ׁשּנּתנּו ּתֹורה ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָוטל

נֹותנים מ ּדלעּלא  הּמּתנה הּנה מקֹום ּומּכל עצמּה, מּצד ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ
ראּוי ׁשהּוא למי הּדעת)רק ּבקרּוב ּדתלּוי וזהּו(וכּנ"ל , ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָ

ההעלם  את ׁשּמרּפאה לעֹולם, רפּואה היא ּׁשהּתֹורה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמה
רּוחא  אין ותרּגם הּמֹוׁשל", רּוח "אם וזהּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָוההסּתר.

ּב מתל ּביׁשא קאי מא ּדיצרא מֹוׁשל ּופרּוׁש הּיצר מב , על ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
והאפלה החׁש מקֹום הּזה ׁשּבעֹולם ּבכלל,הרע, ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

על  ועּכּובים מניעֹות ּכּמה ׁשּיׁש הּגלּות ּבזמן ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּובפרט
ּפגע  אם הּוא זה ּבמקֹום הּנה ׁשּבּלב, ועבֹודה ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּתֹורה
הרע, ּבהּיצר ּפֹוגעים הּזה החׁש ּדבעֹולם זה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻמנּול
קבּועה  עת ׁשּיׁש ּבאדם", האדם ׁשלט אׁשר "עת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּדכתיב
זמן  הּוא ּדׁשם ּבּגּוף, למּטה ּבירידתּה והינּו ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָלּנׁשמה,

ּבליעל האדם יׁשלט אׁשר להיֹות הּקלּפֹות ׁשּיכֹול (ׁשהם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

אחרא  ּדקדּׁשה.מג וסטרא ּבהאדם לרע ) ּדזהּו היֹות (ועם ְְְְְְְֱֲִִִֶַַָָָָָָֻ

את  יעקב ויבר" ּבענין וכּנֹודע מתּברר, זה ידי ׁשעל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹלֹו,

זה  ידי על ּביׂשראל הּׁשעּבּוד ידי ׁשעל ׁשּברכֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּפרעה",

ּוכתיב  כּו', ּכמצּולה עׂשאּוה כּו', את" "וינּצלּו ּוכתיב ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָיתּברר,

הרי  מקֹום ּומּכל כּו', ניצֹוצֹות (202) ר"ב רב", ערב ְֲִִֵֵֶַַָָ"וגם

ּדקדּׁשה) ּבאדם למׁשל רׁשּות לֹו למּסק יׁש מתּגּבר וגם , ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֻ
מתּגּבר מד על אדם ׁשל ּדיצרֹו ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר , ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

לבית  מׁשכהּו היא לזה העצה הּנה יֹום, ּבכל ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָעליו
טב  אתר ּדזהּו מקֹומּהמה הּמדרׁש, ּדזהּו הּתֹורה, (מקֹום ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

האלקית) הּנפׁש ּביּהׁשל למיקם נהג הויתא (קדם מו ּדי ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ּתׁשּבק הירידה) רפּואה מז לא היא הּתֹורה ּכי להיֹות , ְְְְִִִִִַַָָָֹֹ
ׁשהרי  ּגדֹולים, חטאים יּניח זה ידי על אׁשר ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלעֹולם,
ּפי  ׁשעל יֹודע היה ׁשאם ּדברים ּכּמה אׁשר להיֹות ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיכֹול
מּלעׂשֹותם, עצמֹו את מֹונע היה אסּורים הם ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּתֹורה
ּגדֹולים, מחטאים עצמֹו ימנע הּלּמּוד ידי על ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָולכן
ּומבּדילתֹו לאדם מאירה היא הּתֹורה הּנה ְְְִִִִֵַַָָָָָָָֹולזאת
נּתן  ּדכאׁשר כּו', הּמֹוׁשל" רּוח "אם וזהּו עּמים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמּׁשארי
ידי  ועל ּבענוה, יתנהג והנהגה, ממׁשלה איזה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָלאדם
הּבהמית, הּנפׁש על להתּגּבר יּוכל הּתֹורה ולּמּוד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהענוה
העֹולם  את להאיר האדם ּבבריאת הּכּונה יׁשלים ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָּובזה

ּומצוֹות. הּתֹורה אֹור ידי ְְִֵַַָעל
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íâåהגנוזות åúåîöòáהספירות úåììëúä úðéçáá íä
úåàø÷ð äæ íù ìòù è"é ÷øô ìéòì øëæðëå ,êøáúé
,êøáúé åúåîöòá íéãçåéîå íéìåìë ïäù úåæåðâ
ïéðòã òåãéå ,íäìù úåàéöîä øãòä áééçî úåììëúääù
ïáàáù ùàä çë ìùî êøã ìò àéä úàæä úåììëúää

ùéîìçä באבן - במקורו בתכלית כלול האש שכח
החלמיש.

÷øô ïî÷ì øàáúéù äî ïééòå)37 צור" אבן של זה שמשל
ספירות לעשר אלא מכוון  משל אינו  בעולםהחלמיש "

הי והמשל בא"ק, או לעשר העקודים מכוון ותר
לפני האדם משם הוא הצמצום לפני הגנוזות הספירות

בו. בתכלית בהעלם  שהוא בשמו , אותו ïééòåשקוראין
æ"è ÷øô ìéòì øàáúðù äî38,(
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וספרתם 37. וד"ה השמיני ביום ויהי ד"ה הגיליון: בשולי
תתקסח) וע' תתקמד. ע' ב' חלק (לקמן העת"ר

שם:38. לשונו xewneוזה yxy `edy eniyxc h"t l"zp dpdc
onvr milkd ly zeigde xe`d edfy 'ek miwl` l` zenyd r"ed milkd

micrend xry 'iqa y"nke ,'ied 'y 'iga `ed xe`d la` ,'ek`"f zeiniptc
,'ek 'itqd lka dey dfy 'ied 'y 'iga `ed'y oipra 'k e"t c"ry q"cxtae

myc e`bln d"nielina zeize` dxyr dler 'c eceqic zeid mr 'c oa
zenvrd edfy epiide ,'ek milkd jeza mihytznd 'itqd mde q"r mdy

exewne eyxya mb k"`e ,'ek milkd jeza yalzne hytznd (xe`d l"x)
'ied 'y oia yxtdd recie .'ek 'ied 'y 'iga `ed mevnvd iptly q"`e`a
cgeiny `ed mvrd my oipre ,'ek mvrd my `ed 'ied 'yc zeny ix`yl
`ed leabd gkc epiide ,'ek ia cgeind iny `ed 'ied ip` y"nke mvrda
on milkd zeedzd oipra i"t l"zpy c"re ,'ek mvrd on lcap gk enk
eniyxd 'iga k"enk ,'ek lcapd uevipd enke zewiac 'igaa epi`y eniyxd
xe`d xewne yxy la` .`"na y"nke 'ek lcap gk enk `ed zenvrd iabl

.'ek mvrd my 'ied my edfe ,'ek zewiace cegi 'igaa `ed

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

d"vxz'd mixn`nd xtq

ראשונות  שעות ג' ולכן מלמעלה. "מתנה" מדרגת לו נמשכת – ביגיעה בתורה כשעוסק
שעות  שאר שבמשך כדי שבתורה, בחכמה עצמו משפיל – יושב הקב"ה דעתיק, ג"ר –

התורה  אור את ירגיש ושונה, הקורא כל – היום

‰‚¯„n‰Â.הּמּתנה ענין היא ׁשּבּתֹורה הּׁשליׁשית ¿««¿≈»ְְִִִִֶַַַַַָָָ
ונעלה  ּגבּה מּמקֹום הּוא הּמּתנה ְְֲִֶֶַַַַָָָָֹֹּדׁשרׁש

ּדלתּתא  ׁשאתערּותא רק ל ּבמאד, ּכלל, לׁשם מּגעת אין ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ
ּוממׁשי ּכּנ"ל, ויגיעה ועבֹודה ּבּתֹורה עֹוסק הּוא ְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָּכאׁשר
אז  הּנה ויגיעה, ּבעבֹודה להמׁשי לֹו ּׁשאפׁשר מה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכל

ּדלעּלא  אתערּותא ּבחינת לֹו עצמּה,לא נמׁש מּצד ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ
הּוא, והענין מּתנה. ּבחינת היא זֹו ּומדרגה ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָּדבחינה

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ב)ּדהּנה קיא, "ּכי (ּכתּבֹות ּפסּוק על ְְְִִֵֵַַַָָֻ
ּתֹורה  אֹור ּתֹורה, ּבאֹור הּמׁשּתּמׁש "ּכל ,"טּל אֹורת ְְִֵֶַַַַָָָֹטל
אֹור  והּנה מחּיהּו". ּתֹורה "טל ּגֹורס ּובּילקּוט ְְְְִֵֵֵֵַַַַַָמחּיהּו",

הּימים  ׁשבעת אֹור הּוא "וּירא לב ּתֹורה ׁשּכתּוב ּוכמֹו , ְְְִִֶַַַַָָָ
ּברּו הּקדֹוׁש ּגנזֹו ּכ ואחר טֹוב", ּכי האֹור את ְְֱִִֶַַַָָָָָֹאלקים
ּתֹורה  וטל ּתֹורה, אֹור וזהּו ּבּתֹורה, – ּגנזֹו והיכן ְְְְֵֶַַָָָָָהּוא,

מעּתיקא  ּדנטיף טלא ראׁשֹונֹות לג הּוא מּׁשלׁש ּדׁשרׁשן לד , ְְְִִִֵֵַָָָָָָָֹ
הּימים  ׁשבעת אֹור הּוא ּתֹורה אֹור אבל ,לה ּדעּתיקא, ְְֲִִִַַַָָָָ

הא  יּובן ראׁשֹונים",לו ּובזה לימים נא ׁשאל "ּכי ּדכתיב ְְְִִִִִִֶַַָָָָ
חגיגה ּב[מּסכת] ז"ל רּבֹותינּו ב)ואמרּו "לימים (יא, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשהם  ימים ׁשּיׁשנם מּזה ּדמּובן ׁשֹואל", אּתה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָראׁשֹונים
ּכן  ּׁשאין מה הּׁשאלה, ענין ּבהם ׁשּי אינֹו אבל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָימים
ׁשהם  הּימים ּדבׁשבעת והינּו ׁשאלה, ּבהם ׁשּי אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָימים

ּתחּתֹונֹות  ּכלֹומר לז ׁשבע הּׁשאלה, ענין ׁשּי ּדׁשם ּדעּתיק ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָ
ּבאֹור  הּמׁשּתּמׁש "ּכל וזהּו העבֹודה, ענין מּגיע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּׁשם
מחּיהּו" ּתֹורה "טל ּולהּגרסא מחּיהּו", ּתֹורה אֹור ְְְְִֵֵַַַַָָָָּתֹורה
את  מיּגע ּדכאׁשר ּתֹורה, ּבאֹור הּמׁשּתּמׁש ּדכל ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּכּונה
מּגיע  אׁשר עד ויגיעה ּבעבֹודה הּתֹורה ּבלּמּוד ְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָעצמֹו
אז  הּנה הּימים, ׁשבעת אֹור ׁשהּוא הּתֹורה אֹור ְְִִִִִֵֶַַַַָָָלבחינת
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שלמטה.ל. (האדם) מלמעלה.לא.התעוררות העולם.לב.התעוררות שבבריאת (עתיק לג.הראשונים מעתיק הנוטף טל
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ּתֹורה  טל ּבחינת ּגּלּוי לֹו ׁשּנמׁש מחּיהּו, ּתֹורה ְְְִִִֵֶַַַַָָָטל
"ׁשלׁש וזהּו ּדעּתיק. ראׁשֹונֹות מּׁשלׁש הּגּלּוי ְְִִִִֶֶַַָָֹֹׁשהּוא
ּבּתֹורה", ועֹוסק יֹוׁשב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ראׁשֹונֹות ְִֵֵַַָָָָׁשעֹות
יֹוׁשב  הלׁשֹון ּומדּיק ּדעּתיק, ראׁשֹונֹות ׁשלׁש ענין ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻׁשהּוא
ּבאדם  ּוכמֹו הׁשּפלה, ענין הּוא ּדיׁשיבה ּדידּוע ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָועֹוסק,
הּוא  וכאׁשר מגּבּה, ראׁשֹו הרי עֹומד ּדכׁשהּוא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹֻלמּטה
ּבּתֹורה", ועֹוסק "יֹוׁשב וזהּו קֹומתֹו, מׁשּפיל הּוא ְְְִֵֵֵֶַַָָיֹוׁשב
ּבחכמה  הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור הׁשּפלת ְְֵֶֶַַַָָָָׁשּזהּו

מהא  ּכלל יּוקׁשה לא אׁשר יּובן ּובזה לח ׁשּבּתֹורה. ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
קֹורא  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבּתֹורה הּקֹורא "ּכל ְְֵֵַַַָָָָָּדאמרּו
ּתמיד, הּוא הּתֹורה לּמּוד הלא ּכן ואם ּכנגּדֹו", ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹוׁשֹונה
ּבזמן  לֹומד וזה זה ּבזמן לֹומד זה הרי העֹולם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּדבכל
הענין  אּלא כּו'. וׁשֹונה קֹורא הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָאחר
ׁשּיאיר  הּכּונה ּכנגּדֹו", כּו' הּקֹורא "ּכל ׁשאמרּו ּדזה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּוא,
להרּגיׁש צריכים ּתֹורה לֹומדים ּדכאׁשר הּתֹורה, אֹור ְְְְְֲִִִִֶַַַָָלֹו

ּדערהערען) מען ּדאֹור (ּדארף והינּו הּתֹורה, אֹור את ְְְְְֶֶֶֶֶַַָָ
ה  הרי אֹור ּדתֹורה עניניו, ּבכל עליו ּתפעל ּתֹורה הּתֹורה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹ

עניניו ּכל להאיר מקֹום צריכה הּוא הּזה ּדהעֹולם (וכּנ"ל ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָ

העֹולם) חׁש את הּמאיר הּנר היא והּתֹורה ּוכמֹוהאפלה, , ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
יֹודע  הּוא ּבּתֹורה היגיעה ידי על הרי ׁשּבּתֹורה ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבהּׂשגה
ּדכאׁשר  מׁשל ּדר על ּוכמֹו ּבריֹו, על הענין ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֻּומּׂשיג
ּכן, אֹומר וזה ּכן, אֹומר זה ואמֹורא הלכה, ּדבר ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלֹומד
אֹומר  וזה ּכן אֹומר ׁשּזה ההלכה ּפסק יֹודע אם ּגם ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּנה
עּקר  אם ּכי ּכלל, ידיעה זֹו אין זֹו ידיעה הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָּכן,
הּנה  אחד, ּכל ׁשל וׁשיטתֹו טעמֹו ידע אׁשר היא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהידיעה
יאיר  הּתֹורה ׁשאֹור הּוא ׁשּבּתֹורה העבֹודה עּקר כן ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּכמֹו
ׁשעֹות  "ׁשלׁש ידי על זהּו ּכן ׁשּיהיה ּובכדי עניניו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבכל
וזה  ּבּתֹורה", ועֹוסק יֹוׁשב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִֵֵֶַַָָָראׁשֹונֹות
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ּבּתֹורה הּקֹורא ּד"כל להיֹות ּכח ְְִֵֵַַַַָָָָֹנֹותן
חּלּוקי  ּבזה יׁש ולכן הּתֹורה, אֹור לֹו ׁשּיאיר ּכנגּדֹו" ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָכּו'
כּו', ׁשנים ּבּתֹורה, ועֹוסק ׁשּיֹוׁשב אחד ּכמֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָמדרגֹות,
עׂשרה  ּבי ואּכל ואגּדה, חבּורה הוי ּדאז ְְֲֲֲֲֵֵַַַָָָָָָָָֹֻועׂשרה,

ׁשריא  ׁשלׁשלט ׁשכינתא יׁש ונמצא מּקיף, אֹור ּבגּלּוי ְְְְְְִִִִֵַָָָָָֹ
ּכּנ"ל, ויגיעה העבֹודה היא הראׁשֹונה ּבּתֹורה, ְֲִִִִֵַַַַָָָָָָמדרגֹות
ניצֹוצֹות  יֹורׁש הּתֹורה אֹור ידי ּׁשעל מה היא ְְִִִֵֵֵֶַַַַָוהּׁשנית
אהלים  יֹוׁשב ׁשהּוא ּתם איׁש יעקב ירּוׁשת והיא ְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹֹּדתהּו,

יׂשראל  ּכל ׁשּבזה ערבית אחד ּופרק ׁשחרית אחד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבפרק
האֹור  ענין הּוא והּׁשליׁשית ירּוׁשה, ּדין להם ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשוין,
אתערּותא  ׁשּזהּו היֹות ועם ּבמּתנה. ׁשּנּתנּו ּתֹורה ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָוטל

נֹותנים מ ּדלעּלא  הּמּתנה הּנה מקֹום ּומּכל עצמּה, מּצד ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ
ראּוי ׁשהּוא למי הּדעת)רק ּבקרּוב ּדתלּוי וזהּו(וכּנ"ל , ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָ

ההעלם  את ׁשּמרּפאה לעֹולם, רפּואה היא ּׁשהּתֹורה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמה
רּוחא  אין ותרּגם הּמֹוׁשל", רּוח "אם וזהּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָוההסּתר.

ּב מתל ּביׁשא קאי מא ּדיצרא מֹוׁשל ּופרּוׁש הּיצר מב , על ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
והאפלה החׁש מקֹום הּזה ׁשּבעֹולם ּבכלל,הרע, ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

על  ועּכּובים מניעֹות ּכּמה ׁשּיׁש הּגלּות ּבזמן ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּובפרט
ּפגע  אם הּוא זה ּבמקֹום הּנה ׁשּבּלב, ועבֹודה ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּתֹורה
הרע, ּבהּיצר ּפֹוגעים הּזה החׁש ּדבעֹולם זה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻמנּול
קבּועה  עת ׁשּיׁש ּבאדם", האדם ׁשלט אׁשר "עת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּדכתיב
זמן  הּוא ּדׁשם ּבּגּוף, למּטה ּבירידתּה והינּו ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָלּנׁשמה,

ּבליעל האדם יׁשלט אׁשר להיֹות הּקלּפֹות ׁשּיכֹול (ׁשהם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

אחרא  ּדקדּׁשה.מג וסטרא ּבהאדם לרע ) ּדזהּו היֹות (ועם ְְְְְְְֱֲִִִֶַַָָָָָָֻ

את  יעקב ויבר" ּבענין וכּנֹודע מתּברר, זה ידי ׁשעל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹלֹו,

זה  ידי על ּביׂשראל הּׁשעּבּוד ידי ׁשעל ׁשּברכֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּפרעה",

ּוכתיב  כּו', ּכמצּולה עׂשאּוה כּו', את" "וינּצלּו ּוכתיב ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָיתּברר,

הרי  מקֹום ּומּכל כּו', ניצֹוצֹות (202) ר"ב רב", ערב ְֲִִֵֵֶַַָָ"וגם

ּדקדּׁשה) ּבאדם למׁשל רׁשּות לֹו למּסק יׁש מתּגּבר וגם , ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֻ
מתּגּבר מד על אדם ׁשל ּדיצרֹו ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר , ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

לבית  מׁשכהּו היא לזה העצה הּנה יֹום, ּבכל ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָעליו
טב  אתר ּדזהּו מקֹומּהמה הּמדרׁש, ּדזהּו הּתֹורה, (מקֹום ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

האלקית) הּנפׁש ּביּהׁשל למיקם נהג הויתא (קדם מו ּדי ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ּתׁשּבק הירידה) רפּואה מז לא היא הּתֹורה ּכי להיֹות , ְְְְִִִִִַַָָָֹֹ
ׁשהרי  ּגדֹולים, חטאים יּניח זה ידי על אׁשר ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלעֹולם,
ּפי  ׁשעל יֹודע היה ׁשאם ּדברים ּכּמה אׁשר להיֹות ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיכֹול
מּלעׂשֹותם, עצמֹו את מֹונע היה אסּורים הם ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּתֹורה
ּגדֹולים, מחטאים עצמֹו ימנע הּלּמּוד ידי על ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָולכן
ּומבּדילתֹו לאדם מאירה היא הּתֹורה הּנה ְְְִִִִֵַַָָָָָָָֹולזאת
נּתן  ּדכאׁשר כּו', הּמֹוׁשל" רּוח "אם וזהּו עּמים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמּׁשארי
ידי  ועל ּבענוה, יתנהג והנהגה, ממׁשלה איזה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָלאדם
הּבהמית, הּנפׁש על להתּגּבר יּוכל הּתֹורה ולּמּוד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהענוה
העֹולם  את להאיר האדם ּבבריאת הּכּונה יׁשלים ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָּובזה

ּומצוֹות. הּתֹורה אֹור ידי ְְִֵַַָעל
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אור" "ותורה כל 3אך, את מאירה התורה ,

של  משמעותם על ברורה בצורה ומצביעה האירועים
.האירועים 

טוב  לדבר רגשית־לבבית משיכה יש אדם לכל
גרוע  דבר כלפי אינסטינקטיבי דחיה ורגש  ושימושי,
ברע  לרצות ולא בטוב לרצות אלה, רגשות שני ונורא.
כשאדם  אלא והתעוררות, הסברים דורשים אינם
וכשהוא  מיד, אליו נמשך הוא הטוב הדבר את רואה

ממנו. ונרתע נחרד מיד הוא הרע הדבר את רואה
לידו  מונח להיות יכול הרי בחושך, יושב כשאדם
אליו, לב  ברגשי יתעורר לא והוא ביותר הטוב האוצר
לא  והוא ביותר הרעה החיה לידו להימצא ויכולה
ואינו  בחושך נמצא הוא שכן הלב , בחרדת יחרד

המוות. שואת את ולא האושר אוצר את לא רואה
משמעות  את מאירה התורה אור", "ותורה אך
שהן  לשמים, עד הזועקות היהודיות, הפורענות צרות
ביד  לא "אם מראש: שנאמרה האלקית האמירה

עליכם" אמלוך .4חזקה
ישראל, בני של לצרותיהם והסיבה היסוד זהו

מראה  התורה הקשות; לגזירות המפתח וזהו
את  המהווה האושר אוצר נמצא היכן בבהירות

האמיתית. היהודית ההצלה
התחומים. בכל שלנו הדרך מורת היא תורה
הענינים  את לסדר כדי מדע לאנשי בודאי זקוקים
ישראל  לכלל השייכים והכלכליים הפוליטיים
אך  ישראל, ארץ ובגלות לארץ בחוץ הגלות בארצות
הרוחניים, התורה חיי על לומר מה אלה לכל אין
רק  והכלכלית הפוליטית עבודתם את לנהל ועליהם
האושר  את יביאו אז רק התורה, להוראות בהתאם

המקווה.
יהודים!

ואחת  אחד כל על במצב, היטב להתבונן עלינו
העם  את שמעניש זה הוא מי בשאלה להתעמק
התשובה  את לעצמו אחד כל ולענות ומדוע? היהודי?
שהיה  כפי הוא הנוכחי שהמצב לאמיתה, האמיתית
ישראל  כשבני ה'", בעיני הרע "ויעשו כל שלפני תמיד
של  בצרה ברעב, נענשו השי"ת, בעיני הרע את עשו
אל  שבו ישראל שבני עד מלחמה, של במצב או מגפה

ונגאלו. השי"ת
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במעזריטש: בהיותו שמע מאשר מקרעסלאווא רח"ש החסיד של ספוריו ַה)

מורנו  בוראו לג א) את הכיר שנים שלש בן נחת. וסימנו תנ"ח, בשנת נולד ושלש 56הבעש"ט
נתגלה  ושש שלשים בן וכשהי' עד. גל וסימן נסתר. הי' שנה נהג 57ושלשים שנה ושש ועשרים ,

קדישא. החבריא את

ואילך]. א לא, ח"א [לקו"ד תרצ"ג כסלו כ' שיחת בכ"ז ראה לג)

1

2

3

4

כי"ק  מצילום נדפסה תרס"ח משנת רבינו רשימות ראה (56
שם  כתר (לא). ו' חוברת ג' שנה יארק) (ניו תורה יגדיל ָבקובץ

.27 הערה רפ סימן הוספות תשס"ד) (קה"ת, טוב
הכהן  יוסף יעקב מ' וכו' (להרה"ח הבעש"ט מכתב ראה (57
ד' חוברת ב"התמים" נדפס – תקי"ג) מקץ ג' מיום פולנאה, כו'
א"דש"ה  שם): כסלו כ' בשיחת הועתק חלקה ב]. [קעד, יח ע'
הבטחתי  כי כ"ה את והצדק רב הון כל כעל ושמחתי קבלתי גי"ה

אחי' מורי אלי נתגלה שנה ובאיזה יום באיזה לו לגלות אותו
שנים  וא"ו ך' לי מלאות ביום אני לגלותו העת בא ועתה השילוני
אלי  נגלה הלילה כחצות אקופ בעיר ת"פ"ד בשנת אלול ח"י ביום
וכאשר  בראשית פרשה הי' הראשון הלמוד רשות לי אין איך
ונגלתי. וא"ו ל' בן הייתי ישר"אל כל לעיני עד התוה"ק גמרנו

.165 ע' תש"ח השיחות ספר וראה
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ומחזק  פשוטים אנשים בחברת תמיד נמצא והי' כפרי בבגדי לבוש הי' ההסתר בשנות ב)
מהנכ  ילמדו שלא ומרגילם פשוטה אמונה בעניני לשמור אותם ומרגילם הכפרים יושבי רים

קללה. ודיבורי רכילות הרע מלשון לשונם

אחר  אמן עונה והי' עליהם לברך ומרגילם קטנים לילדים ותפוחים אגוזים מחלק ג)
עצומ'. בדבקו' ברכותיהם

הילדים  לב על הקדושה ידו את להניח – בהסתר שהי' בשנים – הבעש"ט הי' רגיל ד)
איד. ווארעמער א זיין זאלסט דו ַַָומברכם:

להתגלות  הבעש"ט סרב שנים שש ביום 58ה) ונסתלק מחייו, שנים שש לו הפחיתו זה ומשום
השבועות  לחג ראשון – סימן המאורות נטלו – ואחת 59הרביעי ששים בן כשהי' תק"ך בשנת

יום. עשר ושמונה חדשים  שמונה שנה

ע"פ  תורה הבעש"ט ואמר גדולה בחדוה שהיתה תק"ך בעומר בל"ג הסעודה אודות 60ו)

אור  פעמים ב' בגימט' ואהבת אלקיך, הוי' את רז 61ואהבת בגימט' אור הצדיקים 62, עבודת זר,
ואור  ישר אור אור, פעמים ב' הוא ואהבת ע"י אור, נעשה ואז בזר גם שישנו הרז את לגלות

חוזר 63חוזר  לאור אזכה ימים י"ח בעוד י"ח, עולה ט' ב"פ הוא אור ב"פ ט' קטן במספר אור ,
רוח 64כמ"ש  ואמשיך רוח אייתי ורוח נתנה, אשר האלקים אל תשוב יאיר 65והרוח חדש באור

המשיח. מלך יבוא כי  עד

כמנין  שנים ושש עשרים הבעש"ט מורנו של נשיאותו כי אמר ממעזריטש הה"מ מורנו ז)
אחד. פעמים שני וכמנין הוי' שם

הרב  את ושירותו הנהגתו וראה שם הזקן אדמו"ר כ"ק שהי' בעת במעזריטש הי' פעם ח)
קדישא. החבריא לו רחשו אשר הכבוד הדרת וגודל אליו המגיד הרב של וחיבתו המגיד

אין עיניכם, מרום שאו התורות שתי רק א) אשר ראש כובד מתוך אלא להתפלל עומדין
בורין. על אותן שידע היחיד הי' – הזקן אדמו"ר כ"ק – הוא

אליו  המגיד הרב שהסכים בסירכא השאלה דבר .66ב)

בדבר  המגיד,67ג) הרב דין, הגזר ולקרוע לבטל בי"ד המגיד הרב שהושיב מסוכן החולה
הארץ  פרי בעל אדמו"ר.68הרב וכ"ק

וערב  עש"ק בכל כדרכו בעצמו המגיד הרב שהכינו ש"ק ליל בסעודת הדג חלק אכילת  ד)
.69יו"ט 
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לקוטי  וראה ברע"מ. ב כח, זח"ג ב). (לט, תי"ט תקו"ז (62

.7 ע' חכ"ה .8 ע' ח"י שיחות
ועוד. ג. קמט, ד. קמב, תולדות תו"ח ראה (63

ז. יב, קהלת (64
אוה"ת  ג. מב, מקץ תו"א וראה ב. קסב, זח"ב ראה (65
כ  יום" ב"היום הועתק ע. ע' ח"ד אגרותֿקודש א. רפו, חנוכה

שני. אדר
סימן  יו"ד צ"צ בשו"ת הובא יד. סימן אדה"ז שו"ת ראה (66

ס"ח. קד
תרס"ז  שמות מוצש"ק – רבינו של היומן רשימת ראה (67

ת  השיחות 85).(ספר ע' שלום ורת
מהאראדאק. מענדל מנחם ר' הרה"ק (68

וש"נ. .53 ע' תרפ"ד השיחות ספר ראה (69
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¯Â‡ - ‰¯Â˙
אור" "ותורה כל 3אך, את מאירה התורה ,

של  משמעותם על ברורה בצורה ומצביעה האירועים
.האירועים 

טוב  לדבר רגשית־לבבית משיכה יש אדם לכל
גרוע  דבר כלפי אינסטינקטיבי דחיה ורגש  ושימושי,
ברע  לרצות ולא בטוב לרצות אלה, רגשות שני ונורא.
כשאדם  אלא והתעוררות, הסברים דורשים אינם
וכשהוא  מיד, אליו נמשך הוא הטוב הדבר את רואה

ממנו. ונרתע נחרד מיד הוא הרע הדבר את רואה
לידו  מונח להיות יכול הרי בחושך, יושב כשאדם
אליו, לב  ברגשי יתעורר לא והוא ביותר הטוב האוצר
לא  והוא ביותר הרעה החיה לידו להימצא ויכולה
ואינו  בחושך נמצא הוא שכן הלב , בחרדת יחרד

המוות. שואת את ולא האושר אוצר את לא רואה
משמעות  את מאירה התורה אור", "ותורה אך
שהן  לשמים, עד הזועקות היהודיות, הפורענות צרות
ביד  לא "אם מראש: שנאמרה האלקית האמירה

עליכם" אמלוך .4חזקה
ישראל, בני של לצרותיהם והסיבה היסוד זהו

מראה  התורה הקשות; לגזירות המפתח וזהו
את  המהווה האושר אוצר נמצא היכן בבהירות

האמיתית. היהודית ההצלה
התחומים. בכל שלנו הדרך מורת היא תורה
הענינים  את לסדר כדי מדע לאנשי בודאי זקוקים
ישראל  לכלל השייכים והכלכליים הפוליטיים
אך  ישראל, ארץ ובגלות לארץ בחוץ הגלות בארצות
הרוחניים, התורה חיי על לומר מה אלה לכל אין
רק  והכלכלית הפוליטית עבודתם את לנהל ועליהם
האושר  את יביאו אז רק התורה, להוראות בהתאם

המקווה.
יהודים!

ואחת  אחד כל על במצב, היטב להתבונן עלינו
העם  את שמעניש זה הוא מי בשאלה להתעמק
התשובה  את לעצמו אחד כל ולענות ומדוע? היהודי?
שהיה  כפי הוא הנוכחי שהמצב לאמיתה, האמיתית
ישראל  כשבני ה'", בעיני הרע "ויעשו כל שלפני תמיד
של  בצרה ברעב, נענשו השי"ת, בעיני הרע את עשו
אל  שבו ישראל שבני עד מלחמה, של במצב או מגפה

ונגאלו. השי"ת
c"yz'd ,ipy gqt ,xii` c"i
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כג.3) ו, לג.4)משלי כ, יחזקאל ראה

•

v"iixden x"enc` w"k onei

במעזריטש: בהיותו שמע מאשר מקרעסלאווא רח"ש החסיד של ספוריו ַה)

מורנו  בוראו לג א) את הכיר שנים שלש בן נחת. וסימנו תנ"ח, בשנת נולד ושלש 56הבעש"ט
נתגלה  ושש שלשים בן וכשהי' עד. גל וסימן נסתר. הי' שנה נהג 57ושלשים שנה ושש ועשרים ,

קדישא. החבריא את

ואילך]. א לא, ח"א [לקו"ד תרצ"ג כסלו כ' שיחת בכ"ז ראה לג)

1

2

3

4

כי"ק  מצילום נדפסה תרס"ח משנת רבינו רשימות ראה (56
שם  כתר (לא). ו' חוברת ג' שנה יארק) (ניו תורה יגדיל ָבקובץ

.27 הערה רפ סימן הוספות תשס"ד) (קה"ת, טוב
הכהן  יוסף יעקב מ' וכו' (להרה"ח הבעש"ט מכתב ראה (57
ד' חוברת ב"התמים" נדפס – תקי"ג) מקץ ג' מיום פולנאה, כו'
א"דש"ה  שם): כסלו כ' בשיחת הועתק חלקה ב]. [קעד, יח ע'
הבטחתי  כי כ"ה את והצדק רב הון כל כעל ושמחתי קבלתי גי"ה

אחי' מורי אלי נתגלה שנה ובאיזה יום באיזה לו לגלות אותו
שנים  וא"ו ך' לי מלאות ביום אני לגלותו העת בא ועתה השילוני
אלי  נגלה הלילה כחצות אקופ בעיר ת"פ"ד בשנת אלול ח"י ביום
וכאשר  בראשית פרשה הי' הראשון הלמוד רשות לי אין איך
ונגלתי. וא"ו ל' בן הייתי ישר"אל כל לעיני עד התוה"ק גמרנו

.165 ע' תש"ח השיחות ספר וראה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ומחזק  פשוטים אנשים בחברת תמיד נמצא והי' כפרי בבגדי לבוש הי' ההסתר בשנות ב)
מהנכ  ילמדו שלא ומרגילם פשוטה אמונה בעניני לשמור אותם ומרגילם הכפרים יושבי רים

קללה. ודיבורי רכילות הרע מלשון לשונם

אחר  אמן עונה והי' עליהם לברך ומרגילם קטנים לילדים ותפוחים אגוזים מחלק ג)
עצומ'. בדבקו' ברכותיהם

הילדים  לב על הקדושה ידו את להניח – בהסתר שהי' בשנים – הבעש"ט הי' רגיל ד)
איד. ווארעמער א זיין זאלסט דו ַַָומברכם:

להתגלות  הבעש"ט סרב שנים שש ביום 58ה) ונסתלק מחייו, שנים שש לו הפחיתו זה ומשום
השבועות  לחג ראשון – סימן המאורות נטלו – ואחת 59הרביעי ששים בן כשהי' תק"ך בשנת

יום. עשר ושמונה חדשים  שמונה שנה

ע"פ  תורה הבעש"ט ואמר גדולה בחדוה שהיתה תק"ך בעומר בל"ג הסעודה אודות 60ו)

אור  פעמים ב' בגימט' ואהבת אלקיך, הוי' את רז 61ואהבת בגימט' אור הצדיקים 62, עבודת זר,
ואור  ישר אור אור, פעמים ב' הוא ואהבת ע"י אור, נעשה ואז בזר גם שישנו הרז את לגלות

חוזר 63חוזר  לאור אזכה ימים י"ח בעוד י"ח, עולה ט' ב"פ הוא אור ב"פ ט' קטן במספר אור ,
רוח 64כמ"ש  ואמשיך רוח אייתי ורוח נתנה, אשר האלקים אל תשוב יאיר 65והרוח חדש באור

המשיח. מלך יבוא כי  עד

כמנין  שנים ושש עשרים הבעש"ט מורנו של נשיאותו כי אמר ממעזריטש הה"מ מורנו ז)
אחד. פעמים שני וכמנין הוי' שם

הרב  את ושירותו הנהגתו וראה שם הזקן אדמו"ר כ"ק שהי' בעת במעזריטש הי' פעם ח)
קדישא. החבריא לו רחשו אשר הכבוד הדרת וגודל אליו המגיד הרב של וחיבתו המגיד

אין עיניכם, מרום שאו התורות שתי רק א) אשר ראש כובד מתוך אלא להתפלל עומדין
בורין. על אותן שידע היחיד הי' – הזקן אדמו"ר כ"ק – הוא

אליו  המגיד הרב שהסכים בסירכא השאלה דבר .66ב)

בדבר  המגיד,67ג) הרב דין, הגזר ולקרוע לבטל בי"ד המגיד הרב שהושיב מסוכן החולה
הארץ  פרי בעל אדמו"ר.68הרב וכ"ק

וערב  עש"ק בכל כדרכו בעצמו המגיד הרב שהכינו ש"ק ליל בסעודת הדג חלק אכילת  ד)
.69יו"ט 

אדמו"ר. כ"ק את הקדוש המלאך הרב ששיבח השבחים ה)
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חג  שיחת ואילך. א] [ז, יא ע' א' חוברת "התמים" ראה (58
ספר  ואילך). א קלז, ח"ב (לקו"ד ואילך סכ"ז תרצ"ד הפסח

ועוד. .191 ע' תש"ג השיחות
וש"נ. .333 ע' תרצ"ט השיחות ספר ראה (59

ה. ו, ואתחנן (60
שער  חיים עץ פרי ח'. דרוש ק"ש כוונת הכוונות שער (61

פכ"ה. פכ"ג. הק"ש
לקוטי  וראה ברע"מ. ב כח, זח"ג ב). (לט, תי"ט תקו"ז (62

.7 ע' חכ"ה .8 ע' ח"י שיחות
ועוד. ג. קמט, ד. קמב, תולדות תו"ח ראה (63

ז. יב, קהלת (64
אוה"ת  ג. מב, מקץ תו"א וראה ב. קסב, זח"ב ראה (65
כ  יום" ב"היום הועתק ע. ע' ח"ד אגרותֿקודש א. רפו, חנוכה

שני. אדר
סימן  יו"ד צ"צ בשו"ת הובא יד. סימן אדה"ז שו"ת ראה (66

ס"ח. קד
תרס"ז  שמות מוצש"ק – רבינו של היומן רשימת ראה (67

ת  השיחות 85).(ספר ע' שלום ורת
מהאראדאק. מענדל מנחם ר' הרה"ק (68

וש"נ. .53 ע' תרפ"ד השיחות ספר ראה (69
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כ"ק  הזכירו תקל"ז, בשנת בליאזנא אדמו"ר כ"ק אצל רח"ש שהי' הראשונה בפעם ָו)
שאמר  תק"ל אמור בש"ק שהי' מהאניפאליא זוסיא משולם ר' הרה"צ עם המאורע את ַָאדמו"ר

ע"פ  תורה תלמדנו 70הה"מ אדם נשמת הפסוק וביאר אדם נשמת הוי' התורה 71נר אמירת ובתוך
הנשמה, מצד שהוא דערכין בהסוגיא זוסיא משולם ר' הרה"צ של וידיעתו השגתו ע"ד אמר,
וחקר  גדול בצער הי' שומע אינו והוא מדבר שהה"מ וכשראה אלו, דברים שמע לא והרה"צ

זה. אודות קדישא החבריא  תלמידי כל אצל

הספור  אשר 72ז) ראה והרמ"ז קדישא, החבריא גאוני בזה שפלפלו דערכין בסוגיא הנ"ל
הפלאה  בעל כ"ק הר"ש 73הגאונים התולדות 74אחיו בעל הסוגיא 75והישיש ליישב מפלפלים ועוד

לא  צערו ולגודל דבריהם לשמוע אזנו והטה ביניהם הוא גם ונכנס דחק ערכין, במסכת חמורה
אל  וילך הגמרא את ויקח בפנים, הסוגיא את לו שיראו ויבקש בע"פ ביניהם שדברו מה הבין
א  געגעבען אים האסט און זוסיען באשאפען האסט דו רבש"ע נפשו: במר ויבכה ַַַָָהאכסניא
ימים. שלשה הפסקה ויתענה תורה, הייליגער דיין פין זיסקייט די פארזוכען וויל זוסיא ַנשמה,

המגי  להרב נכנסו וכשגמרו הסוגיא  בישוב ימים איזה התוכחו הנ"ל דבריהם הגאונים להציע ד
גאוני  הציעו שעות כשתי בתוכם, והרמ"ז קדישא מהחבריא תלמידים איזה עוד גם ויכנסו
זרועות  על המגיד הרב נשען להציע וכשגמרו הסוגיא בישוב סברותיהם את קדישא החבריא
הקדושים  תלמידיו קדש פני על ויביט  קדשו עיני ויפקח נכון, זמן משך גדולה בדבקות ויהי קדשו
זוסיא  הרמ"ז: ויען זו. סוגיא בישוב דעתך ומה לו: ויאמר הרמ"ז תלמידו קדש בפני ויסתכל

בדעת  עני א איז זוסיא לערנען, ניט ער 76קען אז השי"ת בא געבעטען און געוויינט האט זוסיא , ַַַָ
הסוגיא  ויאמר סוגיא. די געלערנט אזוי איך האב התורה, שכל פון זיסקייט די פארזוכען ַַָוויל

תלמדנו. אדם נשמת אמר המגיד והרב במאד, הגאונים ויתפעלו פה בעל
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כז. כ, משלי (70
הנעלם) (מדרש לך לך חדש זהר וראה ח. לב, איוב ע"פ (71
דרך  בכל ומחנכתו לאדם ומלמדה מורה היא "הנשמה א: כד,
(ירושלים, א לט, א. ד, מקאריץ) (להר"פ פינחס מדרש ישר".

תשי"ג).
שלום  תורת השיחות (ספר 67 שבהערה רשימה גם ראה (72
ע' היומן רשימת מנחם (תורת תרצ"ה מרחשון כה שיחת .(84 ע'

ואילך. נג ע' ענינים אוה"ת וראה שנט).
הורוויץ. הלוי פינחס ר' הרה"ק (73

מניקלשבורג. שמעלקא שמואל ר' הרה"ק (74
תולדות  בעמח"ס מפולנאה הכהן יוסף יעקב ר' הרה"ק (75

יוסף. יעקב
א. מא, א.נדרים סח, כתובות ראה (76
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פ"ב  מ"ח י"ט א' ב"ה,

אי"א  וו"ח הנכבד הרב ידידי כבוד

אי"א  וו"ח הנכבד וידי"ע שי', מוהר"ד

וו"ח  הנעלה וידי"ע שו"ב, שי' מוהרש"ח

שי' מוהרי"ק אי"א

וברכה! שלום

הרבנית  מורתי אמי לכ' שי' רש"ח ידידינו מכתב

קראתי. תחי' הכבודה

ענתה  בודאי חומה, בהבית שנעשה הכנסת, בית וע"ד

להוסיף. מה לי אין ועליו תחי' הכבודה הרבנית א"מ כבו'

תחי' הכבודה הרבנית מורתי אמי כבו' הסכמנו, כי זה רק

הטבילה  בית בתיקון רו"כ מילליאן בסך לע"ע, ליתן ואני,

ימים, כחדש במשך בעזה"י לשלוח נוכל כזה וסך והמרחץ,

תוקף  עפ"י והוא הטבילה. בית תיקון לטובת רק והוא

זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד צוואת

עתה  אמנם תיקון, איזה ע"ד להם כתבנו כבר זה כאשר

סכום  איזה אשלח אלו בימים ואי"ה זה, לע"ע יהי'

בעזרם. יהי' והשי"ת בזה, ויזדרזו טובה, להתחלה

מו"ר  בן ידי"ע, והדו"ש כאו"נ ושלו' ברכה והיו

יי"ש.
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ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç íéçôèe ,çøôe øBzôk òéáb BaL¤¨¦©©§¤©§¨©¦¨¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨
éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©¨¨§¤©©§§¥
çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷̈¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©
ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç̈¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦
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ycew zegiyn zecewp

של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור
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כ"ק  הזכירו תקל"ז, בשנת בליאזנא אדמו"ר כ"ק אצל רח"ש שהי' הראשונה בפעם ָו)
שאמר  תק"ל אמור בש"ק שהי' מהאניפאליא זוסיא משולם ר' הרה"צ עם המאורע את ַָאדמו"ר

ע"פ  תורה תלמדנו 70הה"מ אדם נשמת הפסוק וביאר אדם נשמת הוי' התורה 71נר אמירת ובתוך
הנשמה, מצד שהוא דערכין בהסוגיא זוסיא משולם ר' הרה"צ של וידיעתו השגתו ע"ד אמר,
וחקר  גדול בצער הי' שומע אינו והוא מדבר שהה"מ וכשראה אלו, דברים שמע לא והרה"צ

זה. אודות קדישא החבריא  תלמידי כל אצל

הספור  אשר 72ז) ראה והרמ"ז קדישא, החבריא גאוני בזה שפלפלו דערכין בסוגיא הנ"ל
הפלאה  בעל כ"ק הר"ש 73הגאונים התולדות 74אחיו בעל הסוגיא 75והישיש ליישב מפלפלים ועוד

לא  צערו ולגודל דבריהם לשמוע אזנו והטה ביניהם הוא גם ונכנס דחק ערכין, במסכת חמורה
אל  וילך הגמרא את ויקח בפנים, הסוגיא את לו שיראו ויבקש בע"פ ביניהם שדברו מה הבין
א  געגעבען אים האסט און זוסיען באשאפען האסט דו רבש"ע נפשו: במר ויבכה ַַַָָהאכסניא
ימים. שלשה הפסקה ויתענה תורה, הייליגער דיין פין זיסקייט די פארזוכען וויל זוסיא ַנשמה,

המגי  להרב נכנסו וכשגמרו הסוגיא  בישוב ימים איזה התוכחו הנ"ל דבריהם הגאונים להציע ד
גאוני  הציעו שעות כשתי בתוכם, והרמ"ז קדישא מהחבריא תלמידים איזה עוד גם ויכנסו
זרועות  על המגיד הרב נשען להציע וכשגמרו הסוגיא בישוב סברותיהם את קדישא החבריא
הקדושים  תלמידיו קדש פני על ויביט  קדשו עיני ויפקח נכון, זמן משך גדולה בדבקות ויהי קדשו
זוסיא  הרמ"ז: ויען זו. סוגיא בישוב דעתך ומה לו: ויאמר הרמ"ז תלמידו קדש בפני ויסתכל

בדעת  עני א איז זוסיא לערנען, ניט ער 76קען אז השי"ת בא געבעטען און געוויינט האט זוסיא , ַַַָ
הסוגיא  ויאמר סוגיא. די געלערנט אזוי איך האב התורה, שכל פון זיסקייט די פארזוכען ַַָוויל

תלמדנו. אדם נשמת אמר המגיד והרב במאד, הגאונים ויתפעלו פה בעל
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כז. כ, משלי (70
הנעלם) (מדרש לך לך חדש זהר וראה ח. לב, איוב ע"פ (71
דרך  בכל ומחנכתו לאדם ומלמדה מורה היא "הנשמה א: כד,
(ירושלים, א לט, א. ד, מקאריץ) (להר"פ פינחס מדרש ישר".

תשי"ג).
שלום  תורת השיחות (ספר 67 שבהערה רשימה גם ראה (72
ע' היומן רשימת מנחם (תורת תרצ"ה מרחשון כה שיחת .(84 ע'

ואילך. נג ע' ענינים אוה"ת וראה שנט).
הורוויץ. הלוי פינחס ר' הרה"ק (73

מניקלשבורג. שמעלקא שמואל ר' הרה"ק (74
תולדות  בעמח"ס מפולנאה הכהן יוסף יעקב ר' הרה"ק (75

יוסף. יעקב
א. מא, א.נדרים סח, כתובות ראה (76
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ycew zexb`

פ"ב  מ"ח י"ט א' ב"ה,

אי"א  וו"ח הנכבד הרב ידידי כבוד

אי"א  וו"ח הנכבד וידי"ע שי', מוהר"ד

וו"ח  הנעלה וידי"ע שו"ב, שי' מוהרש"ח

שי' מוהרי"ק אי"א

וברכה! שלום

הרבנית  מורתי אמי לכ' שי' רש"ח ידידינו מכתב

קראתי. תחי' הכבודה

ענתה  בודאי חומה, בהבית שנעשה הכנסת, בית וע"ד

להוסיף. מה לי אין ועליו תחי' הכבודה הרבנית א"מ כבו'

תחי' הכבודה הרבנית מורתי אמי כבו' הסכמנו, כי זה רק

הטבילה  בית בתיקון רו"כ מילליאן בסך לע"ע, ליתן ואני,

ימים, כחדש במשך בעזה"י לשלוח נוכל כזה וסך והמרחץ,

תוקף  עפ"י והוא הטבילה. בית תיקון לטובת רק והוא

זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד צוואת

עתה  אמנם תיקון, איזה ע"ד להם כתבנו כבר זה כאשר

סכום  איזה אשלח אלו בימים ואי"ה זה, לע"ע יהי'

בעזרם. יהי' והשי"ת בזה, ויזדרזו טובה, להתחלה

מו"ר  בן ידי"ע, והדו"ש כאו"נ ושלו' ברכה והיו

יי"ש.
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ycew zegiyn zecewp

של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור

dxigadקיד zia zekld ± m"anx
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ìL çøtäå íéìâøä :çôè øNò äðBîL äéä äøBðnä dábçôèå ,÷ìç íéçôè éðLe ,äL Ÿ©©§¨¨¨§¨¨¨¤©¨©§©¦§©¤©§Ÿ¨§¥§¨¦¨¨§¤©
ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç íéçôèe ,çøôe øBzôk òéáb BaL¤¨¦©©§¤©§¨©¦¨¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨
éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©¨¨§¤©©§§¥
çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷̈¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©
ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç̈¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦
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ycew zegiyn zecewp

של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור



קטוקסד dxigad zia zekld ± m"anx
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ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç íéçôèe ,çøôe øBzôk òéáb BaL¤¨¦©©§¤©§¨©¦¨¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨
éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©¨¨§¤©©§§¥
çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷̈¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©
ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç̈¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦

ìL eøizLð ;÷ìç íéçôèe ;äøBðnä dáb ãâðkìL ïäaL ,íéçôè äL,íéòéáâ äL §¤¤Ÿ©©§¨§¨©¦¨¨¦§©§§Ÿ¨§¨¦¤¨¤§Ÿ¨§¦¦
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של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור
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של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי
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.õøà Cøc ìBòå úeëìî ìBò epnî ïéøéáòî ,äøBz ìBò åéìò ìa÷îä ìk ,øîBà äðwä ïa àéðeçð éaø©¦§§¨¤©¨¨¥¨©§©¥¨¨¨©£¦¦¦¤©§§¤¤¤¤

:õøà Cøc ìBòå úeëìî ìBò åéìò ïéðúBð ,äøBz ìBò epnî ÷øBtä ìëå§¨©¥¦¤¨§¦¨¨©§§¤¤¤¤

ycew zegiyn zecewp
ענין  אינה תורה עול קבלת א. במשנתנו: השאלות
ועול  מלכות עול ממנו "מעבירין ב. דוקא. חסידות למדת
זה  אלא תורה עול קבלת על שכר אין כלום – ארץ" דרך

הקנה. בן נחוניא רבי – המאמר לבעל הקשר ג. בלבד?

והביאור:

äøBz ìBò åéìò ìa÷îä מצד תורה שלומד מי היינו – ©§©¥¨¨¨
אצלו  מורגש בלימודו; לו שיש התענוג מצד לא עול, קבלת
האדם, לטבע בניגוד היא זו עבודה התענוג. ולא ה"עול",
מהבנה  ביותר מתענג שאדם הוא הדברים מטבע שהרי
התענוג  מצד בתורה עוסק הוא אין זאת ולמרות והשגה,
כנגד  עמו מתנהגים ולכן תורה". "עול מצד אלא שבדבר

úeëìîמדה: ìBò epnî ïéøéáòî העולם טבע שמצד אף – ©£¦¦¦¤©§
דינא" דמלכותא "דינא õøà.1הרי Cøc ìBòå שבדרך אף – §¤¤¤¤

ארץ" דרך מנהג בם "הנהג להיות צריך .2הטבע

äøBzואילו ìBò epnî ÷øBtä מתוך הוא לימודו אלא – ©¥¦¤¨
טבעית, עבודה שהיא ìBòåתענוג, úeëìî ìBò åéìò ïéðúBð§¦¨¨©§§

õøà Cøc.העולם טבע מצד שמתחייב כפי – ¤¤¤¤
מופלג  שהי' הקנה, בן נחוניא לרבי קשור זה וענין
זכאי  בן יוחנן רבן כמאמר הנגלה, בתורת הן בתורה,

מדברי 3לתלמידיו  הקנה בן נחוניא רבי דברי "נראין
דספר  המחבר שהוא כידוע הנסתר, בתורת וכן ומדבריכם",
השלימות, בתכלית הי' שלימודו ברור כן ואם הבהיר,
באופן  לימוד ותבע דרש כן פי על ואף תענוג; של באופן

דוקא. "עול" של

שמצינו  מה גם לבאר יש זה הקנה 4לפי בן נחוניא שרבי
תארע  שלא כו' רצון "יהי המדרש לבית בכניסתו מתפלל הי'
אין  תענוג, מתוך הוא התורה לימוד כאשר ידי": על תקלה

ה  מצד אפילו רצוי, בלתי מענין לחשש והנפש מקום גוף
בתורה, מלובש האדם של שתענוגו היות שכן הבהמית,

כחותיו  פרטי בכל התורה הוא 5חודרת כשהלימוד ואילו ;
דנפש  התענוג הן התענוג, וביטול שלילת "עול", של באופן
הגוף  שמצד יתכן הבהמית, דנפש התענוג והן האלקית

"תקלה". תהי' הבהמית והנפש

שכאשר  שידוע ממה זה על להקשות יש (לכאורה
אפשרות  ישנה מציאותו, הרגש תענוג, מתוך היא העבודה
קבלת  מתוך היא העבודה כאשר ואילו רצוי, בלתי לענין

לכך. לחשוש אין וביטול עול

מדובר  שם שכן, סתירה. כאן אין שפיר דייקת כד אולם,
התענוג  כח שלו, התענוג כל את וזיכך בירר  שלא באדם
בו  משתמש זה שברגע אלא כמקודם, נשאר כשלעצמו
ואילו  אחרים. לדברים בו משתמש כך ואחר התורה, ללימוד
כחות  הן כחותיו, בכל חדרה שהתורה באדם מדובר כאן
ותענוג, רצון המקיפים, כחות והן ומדות, שכל הפנימיים,
ופשוט  בתורה. התענוג מלבד אחר תענוג לו שאין עד
בכל  שכן תקלה, לידי שיבוא אפשרות שום אין כזה שבמצב
אולם  רצוי. בלתי לענין נקודתֿאחיזה שום אין מציאותו
עול, קבלת בחינת תורה", "עול עצמו על מקבל הוא כאשר

מציאותו) מונחת היכן לבחון כיצד דרך לו אין .6הרי

äøBz ìBò åéìò ìa÷îä ìk̈©§©¥¨¨¨
ושמחה, תענוג גורם התורה לימוד בזה: לדקדק יש

כן 7ככתוב  ואם רב", שלל כמוצא אמרתך על אנכי "שש
" הביטוי מתאים תורה"?עול כיצד

חיות  לאדם לו כשאין שגם היא, התנא כוונת אלא
עליו  אותו, המבלבלות שונות גשמיות טרדות עקב בלימודו,

קבלת מתוך תורה וללמוד זה עול להתחזק ידי ועל תורה.
קבלת  בדרך תורה ולומד העולם טרדות עם מתחשב שאינו
ועול  מלכות עול ממנו "מעבירין מהן: להשתחרר זוכה עול,

ארץ". דרך

לטרדות  שהעצה הסוברים אלו מדעת להוציא ובכדי
היא התנא למעט הנ"ל ממשיך לו, יקל זה ידי ועל בלימודו

תורה  עול ממנו הפורק "כל – ואדרבה היא, שלא ללמדנו
ארץ". דרך ועול מלכות עול עליו נותנין

הנה זו, בעבודה האדם על להקל השמים [ובכדי מן
ותלמידי  רבנים כן: הדבר המדינה חוקי לפי שגם  הראו
מלכות" מ"עול פטורים תורה עול עליהם המקבלים ישיבה

המלך  "טורח .9וחיילותיו"]8–

ב.1.1.1.1. י, גיטין

ב.2.2.2.2. לה, ברכות

ב.3.3.3.3. י, ב"ב

ב.4.4.4.4. כח, ברכות

ומצלא.5.5.5.5. מגנא תורה א: כא, סוטה וראה

רשימת6.6.6.6. פי על – תשמ"ה עקב ואתחנן, ש"פ משיחות
בלבד. השומעים

קסב.7.7.7.7. קיט, תהלים

פיה"מ.8.8.8.8.

בלבד.9.9.9.9. השומעים רשימת פי על – תשי"ט בהר ש"פ משיחת
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ìL çøtäå íéìâøä :çôè øNò äðBîL äéä äøBðnä dábçôèå ,÷ìç íéçôè éðLe ,äL Ÿ©©§¨¨¨§¨¨¨¤©¨©§©¦§©¤©§Ÿ¨§¥§¨¦¨¨§¤©
ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç íéçôèe ,çøôe øBzôk òéáb BaL¤¨¦©©§¤©§¨©¦¨¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨
éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©¨¨§¤©©§§¥
çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷̈¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©
ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç̈¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦

ìL eøizLð ;÷ìç íéçôèe ;äøBðnä dáb ãâðkìL ïäaL ,íéçôè äL,íéòéáâ äL §¤¤Ÿ©©§¨§¨©¦¨¨¦§©§§Ÿ¨§¨¦¤¨¤§Ÿ¨§¦¦
:dúøeö àéä Bæå .çøôe øBzôk©§¤©§¦¨¨

ycew zegiyn zecewp

של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור

`zeaמתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני  iwxtl mixe`ia

d dpyn b wxt
.õøà Cøc ìBòå úeëìî ìBò epnî ïéøéáòî ,äøBz ìBò åéìò ìa÷îä ìk ,øîBà äðwä ïa àéðeçð éaø©¦§§¨¤©¨¨¥¨©§©¥¨¨¨©£¦¦¦¤©§§¤¤¤¤

:õøà Cøc ìBòå úeëìî ìBò åéìò ïéðúBð ,äøBz ìBò epnî ÷øBtä ìëå§¨©¥¦¤¨§¦¨¨©§§¤¤¤¤

ycew zegiyn zecewp
ענין  אינה תורה עול קבלת א. במשנתנו: השאלות
ועול  מלכות עול ממנו "מעבירין ב. דוקא. חסידות למדת
זה  אלא תורה עול קבלת על שכר אין כלום – ארץ" דרך

הקנה. בן נחוניא רבי – המאמר לבעל הקשר ג. בלבד?

והביאור:

äøBz ìBò åéìò ìa÷îä מצד תורה שלומד מי היינו – ©§©¥¨¨¨
אצלו  מורגש בלימודו; לו שיש התענוג מצד לא עול, קבלת
האדם, לטבע בניגוד היא זו עבודה התענוג. ולא ה"עול",
מהבנה  ביותר מתענג שאדם הוא הדברים מטבע שהרי
התענוג  מצד בתורה עוסק הוא אין זאת ולמרות והשגה,
כנגד  עמו מתנהגים ולכן תורה". "עול מצד אלא שבדבר

úeëìîמדה: ìBò epnî ïéøéáòî העולם טבע שמצד אף – ©£¦¦¦¤©§
דינא" דמלכותא "דינא õøà.1הרי Cøc ìBòå שבדרך אף – §¤¤¤¤

ארץ" דרך מנהג בם "הנהג להיות צריך .2הטבע

äøBzואילו ìBò epnî ÷øBtä מתוך הוא לימודו אלא – ©¥¦¤¨
טבעית, עבודה שהיא ìBòåתענוג, úeëìî ìBò åéìò ïéðúBð§¦¨¨©§§

õøà Cøc.העולם טבע מצד שמתחייב כפי – ¤¤¤¤
מופלג  שהי' הקנה, בן נחוניא לרבי קשור זה וענין
זכאי  בן יוחנן רבן כמאמר הנגלה, בתורת הן בתורה,

מדברי 3לתלמידיו  הקנה בן נחוניא רבי דברי "נראין
דספר  המחבר שהוא כידוע הנסתר, בתורת וכן ומדבריכם",
השלימות, בתכלית הי' שלימודו ברור כן ואם הבהיר,
באופן  לימוד ותבע דרש כן פי על ואף תענוג; של באופן

דוקא. "עול" של

שמצינו  מה גם לבאר יש זה הקנה 4לפי בן נחוניא שרבי
תארע  שלא כו' רצון "יהי המדרש לבית בכניסתו מתפלל הי'
אין  תענוג, מתוך הוא התורה לימוד כאשר ידי": על תקלה

ה  מצד אפילו רצוי, בלתי מענין לחשש והנפש מקום גוף
בתורה, מלובש האדם של שתענוגו היות שכן הבהמית,

כחותיו  פרטי בכל התורה הוא 5חודרת כשהלימוד ואילו ;
דנפש  התענוג הן התענוג, וביטול שלילת "עול", של באופן
הגוף  שמצד יתכן הבהמית, דנפש התענוג והן האלקית

"תקלה". תהי' הבהמית והנפש

שכאשר  שידוע ממה זה על להקשות יש (לכאורה
אפשרות  ישנה מציאותו, הרגש תענוג, מתוך היא העבודה
קבלת  מתוך היא העבודה כאשר ואילו רצוי, בלתי לענין

לכך. לחשוש אין וביטול עול

מדובר  שם שכן, סתירה. כאן אין שפיר דייקת כד אולם,
התענוג  כח שלו, התענוג כל את וזיכך בירר  שלא באדם
בו  משתמש זה שברגע אלא כמקודם, נשאר כשלעצמו
ואילו  אחרים. לדברים בו משתמש כך ואחר התורה, ללימוד
כחות  הן כחותיו, בכל חדרה שהתורה באדם מדובר כאן
ותענוג, רצון המקיפים, כחות והן ומדות, שכל הפנימיים,
ופשוט  בתורה. התענוג מלבד אחר תענוג לו שאין עד
בכל  שכן תקלה, לידי שיבוא אפשרות שום אין כזה שבמצב
אולם  רצוי. בלתי לענין נקודתֿאחיזה שום אין מציאותו
עול, קבלת בחינת תורה", "עול עצמו על מקבל הוא כאשר

מציאותו) מונחת היכן לבחון כיצד דרך לו אין .6הרי

äøBz ìBò åéìò ìa÷îä ìk̈©§©¥¨¨¨
ושמחה, תענוג גורם התורה לימוד בזה: לדקדק יש

כן 7ככתוב  ואם רב", שלל כמוצא אמרתך על אנכי "שש
" הביטוי מתאים תורה"?עול כיצד

חיות  לאדם לו כשאין שגם היא, התנא כוונת אלא
עליו  אותו, המבלבלות שונות גשמיות טרדות עקב בלימודו,

קבלת מתוך תורה וללמוד זה עול להתחזק ידי ועל תורה.
קבלת  בדרך תורה ולומד העולם טרדות עם מתחשב שאינו
ועול  מלכות עול ממנו "מעבירין מהן: להשתחרר זוכה עול,

ארץ". דרך

לטרדות  שהעצה הסוברים אלו מדעת להוציא ובכדי
היא התנא למעט הנ"ל ממשיך לו, יקל זה ידי ועל בלימודו

תורה  עול ממנו הפורק "כל – ואדרבה היא, שלא ללמדנו
ארץ". דרך ועול מלכות עול עליו נותנין

הנה זו, בעבודה האדם על להקל השמים [ובכדי מן
ותלמידי  רבנים כן: הדבר המדינה חוקי לפי שגם  הראו
מלכות" מ"עול פטורים תורה עול עליהם המקבלים ישיבה

המלך  "טורח .9וחיילותיו"]8–

ב.1.1.1.1. י, גיטין

ב.2.2.2.2. לה, ברכות

ב.3.3.3.3. י, ב"ב

ב.4.4.4.4. כח, ברכות

ומצלא.5.5.5.5. מגנא תורה א: כא, סוטה וראה

רשימת6.6.6.6. פי על – תשמ"ה עקב ואתחנן, ש"פ משיחות
בלבד. השומעים

קסב.7.7.7.7. קיט, תהלים

פיה"מ.8.8.8.8.

בלבד.9.9.9.9. השומעים רשימת פי על – תשי"ט בהר ש"פ משיחת



iyilyקסו ,ipy ,oey`x - ` - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéøáã úùøô
ààíéøácä älàïåùàø-ìk-ìà äLî øac øLà ¥´¤©§¨¦À£¤̧¦¤³¤Æ¤¨

óeñ ìBî äáøra øaãna ïcøiä øára ìàøNé¦§¨¥½§¥−¤©©§¥®©¦§¿̈¨«£¨¨Á¸¹
:áäæ éãå úøöçå ïáìå ìôz-ïéáe ïøàt-ïéa¥«¨¨¯¥«²Ÿ¤§¨¨¬©«£¥−Ÿ§¦¬¨¨«

áãr øérN-øä Cøc áøçî íBé øNr ãçà©©̧¨¨¬Æ¥«Ÿ¥½¤−¤©¥¦®©−
:rðøa Lã÷â-ézLra äðL íéraøàa éäéå ¨¥¬©§¥«©©«§¦Æ§©§¨¦´¨½̈§©§¥«

éða-ìà äLî øac Lãçì ãçàa Lãç øNr̈¨¬−Ÿ¤§¤¨´©®Ÿ¤¦¤³¤Æ¤§¥´
:íäìà Búà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé(éåì) ¦§¨¥½Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−£¥¤«

ãøLà éøîàä Cìî ïçéñ úà Búkä éøçà©«£¥´©ŸÀ¥µ¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬
áLBé-øLà ïLaä Cìî âBò úàå ïBaLça áLBé¥−§¤§®§¥Àµ¤´¤©¨½̈£¤¥¬

:érøãàa úøzLraäáàBî õøàa ïcøiä øára §©§¨−Ÿ§¤§¤«¦§¥¬¤©©§¥−§¤´¤®̈
:øîàì úàfä äøBzä-úà øàa äLî ìéàBä¦´¤½¥¥²¤©¨¬©−Ÿ¥«Ÿ

å-áø øîàì áøça eðéìà øac eðéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¦¤¬¥¥−§Ÿ¥´¥®Ÿ©
:äfä øäa úáL íëìæeàáe íëì eòñe | eðt ¨¤¬¤−¤¨¨¬©¤«§´§´¨¤À¸Ÿ

øäá äáøra åéðëL-ìk-ìàå éøîàä øä©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨§¥¨¼¨«£¨¨¬¨¨²
éðrðkä õøà íiä óBçáe áâpáe äìôMáe©§¥¨¬©¤−¤§´©®̈¤³¤©§©«£¦Æ

:úøt-øäð ìãbä øäpä-ãr ïBðáläå(ìàøùé) §©§¨½©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
çLøe eàa õøàä-úà íëéðôì ézúð äàøe §¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤¨®̈¤µŸ§´

íëéúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â©«£¸Ÿ¥¤¹
írøæìe íäì úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¨¥´¨¤½§©§−̈

:íäéøçàèøîàì àåää úra íëìà øîàå ©£¥¤«¨«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ
:íëúà úàN écáì ìëeà-àìéíëéäìà ýåýé «Ÿ©¬§©¦−§¥¬¤§¤«§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−

íéîMä éáëBëk íBiä íëpäå íëúà äaøä¦§¨´¤§¤®§¦§¤´©½§«§¥¬©¨©−¦
:áøìàéíëk íëéìr óñé íëúBáà éäìà ýåýé ¨«Ÿ§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥¯£¥¤²¨¤−

:íëì øac øLàk íëúà Cøáéå íéîrt óìà¤´¤§¨¦®¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr el zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

"מּפי  מׁשה אמר הראׁשֹונים הּספרים ׁשאת אמרּו ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹרז"ל

ּפרּוׁש: עצמֹו". "מּפי ּדברים וספר ‰e·b¯‰הּגבּורה", ÈtÓ– ְְְְִִִֵֵֶַַָָƒƒ«¿»

ׁשּלא  ּבאפן ּבכתב, אֹותן העּתיק והּוא ּבפיו ּדבריו את ׂשם ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹה'

הּדברים. ּבמסירת והּׂשגתֹו ּדעּתֹו BÓˆÚהתערבה ÈtÓ ּדברי – ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָƒƒ«¿ְִֵ

ׁשהּׂשיג  ה' ּדברי את מעצמֹו ּדּבר הּוא ּבדעּתֹו, נתלּבׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַה'

עצמֹו". "מּפי ּכאּלּו יׂשראל לבני מסרם ולכן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּבדעּתֹו,

éðùáéíëàOîe íëçøè écáì àOà äëéà¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−

:íëáéøåâéíéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáä §¦«§¤«¨´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯§Ÿ¦²
ì íérãéå:íëéLàøa íîéNàå íëéèáLãéeðrzå ¦«ª¦−§¦§¥¤®©«£¦¥−§¨«¥¤«©©«£−

:úBNrì zøac-øLà øácä-áBè eøîàzå éúàŸ¦®©´Ÿ§½«©¨¨¬£¤¦©−§¨©«£«
åèíéîëç íéLðà íëéèáL éLàø-úà çwàå̈«¤©º¤¨¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ

íéôìà éøN íëéìr íéLàø íúBà ïzàå íérãéå¦«ª¦½¨«¤¥¬¨²¨¦−£¥¤®¨¥¸£¨¦¹
íéøèLå úøNr éøNå íéMîç éøNå úBàî éøNå§¨¥´¥À§¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−

ì:íëéèáLæèàåää úra íëéèôL-úà äeöàå §¦§¥¤«¨«£©¤Æ¤´Ÿ§¥¤½¨¥¬©¦−
-ïéa ÷ãö ízèôLe íëéçà-ïéa rîL øîàì¥®Ÿ¨³Ÿ©¥«£¥¤Æ§©§¤´¤½¤¥«

:Bøb ïéáe åéçà-ïéáe Léàæéíéðô eøékú-àì ¦¬¥«¨¦−¥¬¥««Ÿ©¦̧¨¦¹
-éðtî eøeâú àì ïeòîLz ìãbk ïèwk ètLna©¦§À̈©¨³Ÿ©¨ŸÆ¦§¨½³Ÿ¨¸Æ¦§¥
øLà øácäå àeä íéäìàì ètLnä ék Léà¦½¦¬©¦§−̈¥«Ÿ¦´®§©¨¨Æ£¤´

÷z íkî äL÷é:åézrîLe éìà ïeáøçéäeöàå ¦§¤´¦¤½©§¦¬¥©−§©§¦«¨«£©¤¬
øLà íéøácä-ìk úà àåää úra íëúà¤§¤−¨¥´©¦®¥¬¨©§¨¦−£¤¬

:ïeNrzèéøaãnä-ìk úà Cìpå áøçî òqpå ©«£«©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´¨©¦§¨´
øä Cøc íúéàø øLà àeää àøBpäå ìBãbä©¨Á§©¨¸©¹£¤´§¦¤À¤µ¤©´
àápå eðúà eðéäìà ýåýé äeö øLàk éøîàä̈«¡Ÿ¦½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¨®©¨¾Ÿ

:rðøa Lã÷ ãrëøä-ãr íúàa íëìà øîàå ©−¨¥¬©§¥«©¨«Ÿ©−£¥¤®¨¤Æ©©´
:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà éøîàäàëäàø ¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«Â§¥Â

éäìà ýåýé ïúðéðôì ELø äìr õøàä-úà E ¨©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−¤¨®̈¤£¥´¥À
éúáà éäìà ýåýé øac øLàkàøéz-ìà Cì E ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈©¦−̈

:úçz-ìàå§©¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(209 'nr fh zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ
ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ּבפרׁשתנּו מׁשה ּתלה מּדּוע לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹנתלּבׁש

ּבחינת  מּצד ּגם ׁשּכן ּביתרֹו, לא ּבעצמֹו, הּׁשֹופטים מּנּוי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַֹאת

ׁשֹופטים. ׁשּצריכים נרּגׁש ְְְִִִִֶֶָֹמׁשה

,éðù
éùéìùáëäçìLð eøîàzå íëlk éìà ïeáø÷zå©¦§§´¥©»ª§¤¼©«Ÿ§À¦§§¨³

eáLéå õøàä-úà eðì-eøtçéå eðéðôì íéLðà£¨¦Æ§¨¥½§©§§−̈¤¨¨®¤§¨¦³
úàå da-äìrð øLà Cøcä-úà øác eðúàŸ¨̧Æ¨½̈¤©¤¸¤Æ£¤´©«£¤½̈§¥Æ

:ïäéìà àáð øLà íéøräâëøácä éðéra áèéiå ¤«¨¦½£¤¬¨−Ÿ£¥¤«©¦©¬§¥©−©¨®̈
ãçà Léà íéLðà øNr íéðL íkî çwàå̈«¤©³¦¤Æ§¥´¨¨´£¨¦½¦¬¤−̈

:èáMìãëìçð-ãr eàáiå äøää eìriå eðôiå ©¨«¤©¦§Æ©©«£´¨½̈¨©¨−Ÿ©©´©
:dúà eìbøéå ìkLàäëõøàä éøtî íãéá eç÷iå ¤§®Ÿ©§©§−Ÿ¨«©¦§³§¨¨Æ¦§¦´¨½̈¤

iying ,iriax - a - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äáBè eøîàiå øáã eðúà eáLiå eðéìà eãøBiå©¦−¥¥®©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ©´Ÿ§½¨´
:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà õøàäëåàìå ¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«§¬Ÿ

:íëéäìà ýåýé ét-úà eøîzå úìrì íúéáà£¦¤−©«£®Ÿ©©§¾¤¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
æëýåýé úàðNa eøîàzå íëéìäàá eðâøzå©¥¨«§³§¨«¢¥¤Æ©´Ÿ§½§¦§©³§Ÿ̈Æ

ãéa eðúà úúì íéøöî õøàî eðàéöBä eðúàŸ½̈«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦¨¥¬Ÿ¨²§©¬
:eðãéîLäì éøîàäçëeðéçà íéìò eðçðà | äðà ¨«¡Ÿ¦−§©§¦¥«¨¨´£©´§Ÿ¦À©¥ÁÁ

epnî íøå ìBãb ír øîàì eðááì-úà eqîä¥©̧¤§¨¥¹¥ÀŸ©´¨³¨¨Æ¦¤½
íé÷ðr éða-íâå íéîMa úøeöáe úìãb íéør̈¦²§Ÿ¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¦§©§¥¬£¨¦−

:íL eðéàøèë-àìå ïeöørú-àì íëìà øîàå ¨¦¬¨«¨«Ÿ©−£¥¤®Ÿ©«©§¬§Ÿ
:íäî ïeàøéúìíëéðôì Cìää íëéäìà ýåýé ¦«§−¥¤«§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½

íëzà äNr øLà ìëk íëì íçlé àeä−¦¨¥´¨¤®Â§ÂŸ£¤̧¨¨¯¦§¤²
:íëéðérì íéøöîaàìøLà úéàø øLà øaãnáe §¦§©−¦§¥«¥¤«©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³
éäìà ýåýé EàNðBða-úà Léà-àOé øLàk E §¨«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©«£¤¬¦¨¦−¤§®

-ãr íëàa-ãr ízëìä øLà Cøcä-ìëa§¨©¤¸¤Æ£¤´£©§¤½©«Ÿ£¤−©
:äfä íB÷näáìíðéîàî íëðéà äfä øácáe ©¨¬©¤«©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½

:íëéäìà ýåýéaâìøeúì Cøca íëéðôì Cìää ©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©«Ÿ¥̧¦§¥¤¹©¤À¤¨¬
íëúàøì äìéì | Làa íëúðçì íB÷î íëì̈¤²¨−©«£«Ÿ§¤®¨¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ

:íîBé ïðráe dá-eëìz øLà CøcaãìòîLiå ©¤¸¤Æ£¤´¥«§½̈¤«¨−̈¨«©¦§©¬
:øîàì òáMiå óö÷iå íëéøác ìB÷-úà ýåýé§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬¥«Ÿ

äìòøä øBcä älàä íéLðàa Léà äàøé-íà¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬¨−̈
Lð øLà äáBhä õøàä úà äfäúúì ézra ©¤®¥µ¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−

:íëéúáàìåìäpàøé àeä äpôé-ïa áìk éúìeæ ©«£«Ÿ¥¤««¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨
ïré åéðáìe da-Cøc øLà õøàä-úà ïzà-Bìå§«¤¥¯¤¨¨²¤£¤¬¨«©−̈§¨®̈©¾©

:ýåýé éøçà àlî øLàæìpàúä éa-íbýåýé ó £¤¬¦¥−©«£¥¬§Ÿ̈«©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½
:íL àáú-àì äzà-íb øîàì íëììâa¦§©§¤−¥®Ÿ©©−̈«Ÿ¨¬Ÿ¨«

çìéðôì ãîòä ïeð-ïa rLBäéänL àáé àeä E §ª³©¦Æ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ¨®¨
:ìàøNé-úà äpìçðé àeä-ék ÷fç BúàŸ´©¥½¦−©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(250 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ּבׁשנת  נאמר זה ּׁשּספר מה לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָנתלּבׁש

ּבדעּתֹו ׁשּנתלּבׁשה ּכפי הּתֹורה התּגּלּות ׁשּכן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהארּבעים,

ּתֹורה  מּתן עניני ּכל ׁשּנקלטּו ּפעלה מׁשה ׁשל  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּובהּׂשגתֹו

ועינים  לדעת "לב ּבבחינת יׂשראל, ׁשל ּובהּׂשגתם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבדעּתם

קאי  . . ׁשנין "ארּבעין רז"ל: ּובלׁשֹון לׁשמֹוע", ואזנים ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָלראֹות

ּדרּביּה". אּדעּתיּה ְְִִֵֵַַַאיניׁש

éòéáøèìíëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â
änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé-àì øLà£¤̧Ÿ¨«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ¨®¨

:äeLøéé íäå äpðzà íäìåîíëì eðt ízàå §¨¤´¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨§©¤−§´¨¤®
:óeñ-íé Cøc äøaãnä eòñeàîeøîàzå | eðrzå §¬©¦§−̈¨¤¬¤©«©©«£´©«Ÿ§´

ìëk eðîçìðå äìrð eðçðà ýåýéì eðàèç éìà¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ§¦§©½§§¬Ÿ
éìk-úà Léà eøbçzå eðéäìà ýåýé eðeö-øLà£¤¦−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À¦ µ¤§¥´

:äøää úìrì eðéäzå Bzîçìîáîýåýé øîàiå ¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ¨¨«¨©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
épðéà ék eîçlú-àìå eìrú àì íäì øîà éìà¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ©«£Æ§«Ÿ¦¨´£½¦¬¥¤−¦

:íëéáéà éðôì eôâpz àìå íëaø÷aâîøaãàå §¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«¨«£©¥¬
eãæzå ýåýé ét-úà eøîzå ízrîL àìå íëéìà£¥¤−§´Ÿ§©§¤®©©§Æ¤¦´§Ÿ̈½©¨¦−

:äøää eìrzåãîàeää øäa áLiä éøîàä àöiå ©©«£¬¨¨«¨©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ
äðéNrz øLàk íëúà eôcøiå íëúàø÷ì¦§©§¤½©¦§§´¤§¤½©«£¤¬©«£¤−¨

cä:äîøç-ãr øérNa íëúà eúkiå íéøá ©§Ÿ¦®©©§¬¤§¤²§¥¦−©¨§¨«
äîýåýé òîL-àìå ýåýé éðôì ekázå eáLzå©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ

:íëéìà ïéæàä àìå íëì÷aåîLã÷á eáLzå §´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«©¥«§¬§¨¥−
:ízáLé øLà íéîik íéaø íéîéáàïôpå ¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«©¥¹¤

ýåýé øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä òqpå©¦©³©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
:íéaø íéîé øérN-øä-úà áñpå éìàñ ¥¨®©¨¬¨¤©¥¦−¨¦¬©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr hi zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ
ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ׁש"אפילּו רז"ל ּׁשאמרּו מה לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנתלּבׁש

וכתבּו ּדריׁש", ּתֹורה ּבמׁשנה סמּוכים, ּדריׁש ּדלא ְְְְְְִִִִֵַָָָָֹמאן

מקּדם  ואין נאמרה הּגבּורה מּפי הּתֹורה "ּדכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻראׁשֹונים,

ּפרׁשה, אחר ּפרׁשה ּתֹורה מׁשנה ׁשּסּדר מׁשה, אבל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻּומאחר,

סדר  את מׁשה הּׂשיג ּדברים ּבספר ּכי להּדרׁש". אּלא סּדר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹלא

ּומּׂשג. מּובן הּפרׁשּיֹות ׁשּסדר ּובהכרח ּבׂשכלֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּדברים

éùéîçá:øîàì éìà ýåýé øîàiåâáñ íëì-áø ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ©¨¤¾−Ÿ
:äðôö íëì eðt äfä øää-úàãåö írä-úàå ¤¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨§¤¨¨»©´

åNr-éða íëéçà ìeáâa íéøár ízà øîàì¥Ÿ¼©¤´«Ÿ§¦À¦§Æ£¥¤´§¥«¥½̈
:ãàî ízøîLðå íkî eàøééå øérNa íéáLiä©«Ÿ§¦−§¥¦®§¦«§´¦¤½§¦§©§¤−§«Ÿ

äãr íöøàî íëì ïzà-àì ék íá eøbúz-ìà©¦§¨´½̈Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈©−



קסז iyily ,ipy ,oey`x - ` - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéøáã úùøô
ààíéøácä älàïåùàø-ìk-ìà äLî øac øLà ¥´¤©§¨¦À£¤̧¦¤³¤Æ¤¨

óeñ ìBî äáøra øaãna ïcøiä øára ìàøNé¦§¨¥½§¥−¤©©§¥®©¦§¿̈¨«£¨¨Á¸¹
:áäæ éãå úøöçå ïáìå ìôz-ïéáe ïøàt-ïéa¥«¨¨¯¥«²Ÿ¤§¨¨¬©«£¥−Ÿ§¦¬¨¨«

áãr øérN-øä Cøc áøçî íBé øNr ãçà©©̧¨¨¬Æ¥«Ÿ¥½¤−¤©¥¦®©−
:rðøa Lã÷â-ézLra äðL íéraøàa éäéå ¨¥¬©§¥«©©«§¦Æ§©§¨¦´¨½̈§©§¥«

éða-ìà äLî øac Lãçì ãçàa Lãç øNr̈¨¬−Ÿ¤§¤¨´©®Ÿ¤¦¤³¤Æ¤§¥´
:íäìà Búà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé(éåì) ¦§¨¥½Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−£¥¤«

ãøLà éøîàä Cìî ïçéñ úà Búkä éøçà©«£¥´©ŸÀ¥µ¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬
áLBé-øLà ïLaä Cìî âBò úàå ïBaLça áLBé¥−§¤§®§¥Àµ¤´¤©¨½̈£¤¥¬

:érøãàa úøzLraäáàBî õøàa ïcøiä øára §©§¨−Ÿ§¤§¤«¦§¥¬¤©©§¥−§¤´¤®̈
:øîàì úàfä äøBzä-úà øàa äLî ìéàBä¦´¤½¥¥²¤©¨¬©−Ÿ¥«Ÿ

å-áø øîàì áøça eðéìà øac eðéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¦¤¬¥¥−§Ÿ¥´¥®Ÿ©
:äfä øäa úáL íëìæeàáe íëì eòñe | eðt ¨¤¬¤−¤¨¨¬©¤«§´§´¨¤À¸Ÿ

øäá äáøra åéðëL-ìk-ìàå éøîàä øä©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨§¥¨¼¨«£¨¨¬¨¨²
éðrðkä õøà íiä óBçáe áâpáe äìôMáe©§¥¨¬©¤−¤§´©®̈¤³¤©§©«£¦Æ

:úøt-øäð ìãbä øäpä-ãr ïBðáläå(ìàøùé) §©§¨½©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
çLøe eàa õøàä-úà íëéðôì ézúð äàøe §¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤¨®̈¤µŸ§´

íëéúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â©«£¸Ÿ¥¤¹
írøæìe íäì úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¨¥´¨¤½§©§−̈

:íäéøçàèøîàì àåää úra íëìà øîàå ©£¥¤«¨«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ
:íëúà úàN écáì ìëeà-àìéíëéäìà ýåýé «Ÿ©¬§©¦−§¥¬¤§¤«§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−

íéîMä éáëBëk íBiä íëpäå íëúà äaøä¦§¨´¤§¤®§¦§¤´©½§«§¥¬©¨©−¦
:áøìàéíëk íëéìr óñé íëúBáà éäìà ýåýé ¨«Ÿ§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥¯£¥¤²¨¤−

:íëì øac øLàk íëúà Cøáéå íéîrt óìà¤´¤§¨¦®¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr el zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

"מּפי  מׁשה אמר הראׁשֹונים הּספרים ׁשאת אמרּו ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹרז"ל

ּפרּוׁש: עצמֹו". "מּפי ּדברים וספר ‰e·b¯‰הּגבּורה", ÈtÓ– ְְְְִִִֵֵֶַַָָƒƒ«¿»

ׁשּלא  ּבאפן ּבכתב, אֹותן העּתיק והּוא ּבפיו ּדבריו את ׂשם ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹה'

הּדברים. ּבמסירת והּׂשגתֹו ּדעּתֹו BÓˆÚהתערבה ÈtÓ ּדברי – ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָƒƒ«¿ְִֵ

ׁשהּׂשיג  ה' ּדברי את מעצמֹו ּדּבר הּוא ּבדעּתֹו, נתלּבׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַה'

עצמֹו". "מּפי ּכאּלּו יׂשראל לבני מסרם ולכן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּבדעּתֹו,

éðùáéíëàOîe íëçøè écáì àOà äëéà¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−

:íëáéøåâéíéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáä §¦«§¤«¨´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯§Ÿ¦²
ì íérãéå:íëéLàøa íîéNàå íëéèáLãéeðrzå ¦«ª¦−§¦§¥¤®©«£¦¥−§¨«¥¤«©©«£−

:úBNrì zøac-øLà øácä-áBè eøîàzå éúàŸ¦®©´Ÿ§½«©¨¨¬£¤¦©−§¨©«£«
åèíéîëç íéLðà íëéèáL éLàø-úà çwàå̈«¤©º¤¨¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ

íéôìà éøN íëéìr íéLàø íúBà ïzàå íérãéå¦«ª¦½¨«¤¥¬¨²¨¦−£¥¤®¨¥¸£¨¦¹
íéøèLå úøNr éøNå íéMîç éøNå úBàî éøNå§¨¥´¥À§¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−

ì:íëéèáLæèàåää úra íëéèôL-úà äeöàå §¦§¥¤«¨«£©¤Æ¤´Ÿ§¥¤½¨¥¬©¦−
-ïéa ÷ãö ízèôLe íëéçà-ïéa rîL øîàì¥®Ÿ¨³Ÿ©¥«£¥¤Æ§©§¤´¤½¤¥«

:Bøb ïéáe åéçà-ïéáe Léàæéíéðô eøékú-àì ¦¬¥«¨¦−¥¬¥««Ÿ©¦̧¨¦¹
-éðtî eøeâú àì ïeòîLz ìãbk ïèwk ètLna©¦§À̈©¨³Ÿ©¨ŸÆ¦§¨½³Ÿ¨¸Æ¦§¥
øLà øácäå àeä íéäìàì ètLnä ék Léà¦½¦¬©¦§−̈¥«Ÿ¦´®§©¨¨Æ£¤´

÷z íkî äL÷é:åézrîLe éìà ïeáøçéäeöàå ¦§¤´¦¤½©§¦¬¥©−§©§¦«¨«£©¤¬
øLà íéøácä-ìk úà àåää úra íëúà¤§¤−¨¥´©¦®¥¬¨©§¨¦−£¤¬

:ïeNrzèéøaãnä-ìk úà Cìpå áøçî òqpå ©«£«©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´¨©¦§¨´
øä Cøc íúéàø øLà àeää àøBpäå ìBãbä©¨Á§©¨¸©¹£¤´§¦¤À¤µ¤©´
àápå eðúà eðéäìà ýåýé äeö øLàk éøîàä̈«¡Ÿ¦½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¨®©¨¾Ÿ

:rðøa Lã÷ ãrëøä-ãr íúàa íëìà øîàå ©−¨¥¬©§¥«©¨«Ÿ©−£¥¤®¨¤Æ©©´
:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà éøîàäàëäàø ¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«Â§¥Â

éäìà ýåýé ïúðéðôì ELø äìr õøàä-úà E ¨©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−¤¨®̈¤£¥´¥À
éúáà éäìà ýåýé øac øLàkàøéz-ìà Cì E ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈©¦−̈

:úçz-ìàå§©¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(209 'nr fh zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ
ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ּבפרׁשתנּו מׁשה ּתלה מּדּוע לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹנתלּבׁש

ּבחינת  מּצד ּגם ׁשּכן ּביתרֹו, לא ּבעצמֹו, הּׁשֹופטים מּנּוי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַֹאת

ׁשֹופטים. ׁשּצריכים נרּגׁש ְְְִִִִֶֶָֹמׁשה

,éðù
éùéìùáëäçìLð eøîàzå íëlk éìà ïeáø÷zå©¦§§´¥©»ª§¤¼©«Ÿ§À¦§§¨³

eáLéå õøàä-úà eðì-eøtçéå eðéðôì íéLðà£¨¦Æ§¨¥½§©§§−̈¤¨¨®¤§¨¦³
úàå da-äìrð øLà Cøcä-úà øác eðúàŸ¨̧Æ¨½̈¤©¤¸¤Æ£¤´©«£¤½̈§¥Æ

:ïäéìà àáð øLà íéøräâëøácä éðéra áèéiå ¤«¨¦½£¤¬¨−Ÿ£¥¤«©¦©¬§¥©−©¨®̈
ãçà Léà íéLðà øNr íéðL íkî çwàå̈«¤©³¦¤Æ§¥´¨¨´£¨¦½¦¬¤−̈

:èáMìãëìçð-ãr eàáiå äøää eìriå eðôiå ©¨«¤©¦§Æ©©«£´¨½̈¨©¨−Ÿ©©´©
:dúà eìbøéå ìkLàäëõøàä éøtî íãéá eç÷iå ¤§®Ÿ©§©§−Ÿ¨«©¦§³§¨¨Æ¦§¦´¨½̈¤

iying ,iriax - a - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äáBè eøîàiå øáã eðúà eáLiå eðéìà eãøBiå©¦−¥¥®©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ©´Ÿ§½¨´
:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà õøàäëåàìå ¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«§¬Ÿ

:íëéäìà ýåýé ét-úà eøîzå úìrì íúéáà£¦¤−©«£®Ÿ©©§¾¤¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
æëýåýé úàðNa eøîàzå íëéìäàá eðâøzå©¥¨«§³§¨«¢¥¤Æ©´Ÿ§½§¦§©³§Ÿ̈Æ

ãéa eðúà úúì íéøöî õøàî eðàéöBä eðúàŸ½̈«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦¨¥¬Ÿ¨²§©¬
:eðãéîLäì éøîàäçëeðéçà íéìò eðçðà | äðà ¨«¡Ÿ¦−§©§¦¥«¨¨´£©´§Ÿ¦À©¥ÁÁ

epnî íøå ìBãb ír øîàì eðááì-úà eqîä¥©̧¤§¨¥¹¥ÀŸ©´¨³¨¨Æ¦¤½
íé÷ðr éða-íâå íéîMa úøeöáe úìãb íéør̈¦²§Ÿ¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¦§©§¥¬£¨¦−

:íL eðéàøèë-àìå ïeöørú-àì íëìà øîàå ¨¦¬¨«¨«Ÿ©−£¥¤®Ÿ©«©§¬§Ÿ
:íäî ïeàøéúìíëéðôì Cìää íëéäìà ýåýé ¦«§−¥¤«§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½

íëzà äNr øLà ìëk íëì íçlé àeä−¦¨¥´¨¤®Â§ÂŸ£¤̧¨¨¯¦§¤²
:íëéðérì íéøöîaàìøLà úéàø øLà øaãnáe §¦§©−¦§¥«¥¤«©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³
éäìà ýåýé EàNðBða-úà Léà-àOé øLàk E §¨«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©«£¤¬¦¨¦−¤§®

-ãr íëàa-ãr ízëìä øLà Cøcä-ìëa§¨©¤¸¤Æ£¤´£©§¤½©«Ÿ£¤−©
:äfä íB÷näáìíðéîàî íëðéà äfä øácáe ©¨¬©¤«©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½

:íëéäìà ýåýéaâìøeúì Cøca íëéðôì Cìää ©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©«Ÿ¥̧¦§¥¤¹©¤À¤¨¬
íëúàøì äìéì | Làa íëúðçì íB÷î íëì̈¤²¨−©«£«Ÿ§¤®¨¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ

:íîBé ïðráe dá-eëìz øLà CøcaãìòîLiå ©¤¸¤Æ£¤´¥«§½̈¤«¨−̈¨«©¦§©¬
:øîàì òáMiå óö÷iå íëéøác ìB÷-úà ýåýé§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬¥«Ÿ

äìòøä øBcä älàä íéLðàa Léà äàøé-íà¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬¨−̈
Lð øLà äáBhä õøàä úà äfäúúì ézra ©¤®¥µ¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−

:íëéúáàìåìäpàøé àeä äpôé-ïa áìk éúìeæ ©«£«Ÿ¥¤««¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨
ïré åéðáìe da-Cøc øLà õøàä-úà ïzà-Bìå§«¤¥¯¤¨¨²¤£¤¬¨«©−̈§¨®̈©¾©

:ýåýé éøçà àlî øLàæìpàúä éa-íbýåýé ó £¤¬¦¥−©«£¥¬§Ÿ̈«©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½
:íL àáú-àì äzà-íb øîàì íëììâa¦§©§¤−¥®Ÿ©©−̈«Ÿ¨¬Ÿ¨«

çìéðôì ãîòä ïeð-ïa rLBäéänL àáé àeä E §ª³©¦Æ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ¨®¨
:ìàøNé-úà äpìçðé àeä-ék ÷fç BúàŸ´©¥½¦−©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(250 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ּבׁשנת  נאמר זה ּׁשּספר מה לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָנתלּבׁש

ּבדעּתֹו ׁשּנתלּבׁשה ּכפי הּתֹורה התּגּלּות ׁשּכן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהארּבעים,

ּתֹורה  מּתן עניני ּכל ׁשּנקלטּו ּפעלה מׁשה ׁשל  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּובהּׂשגתֹו

ועינים  לדעת "לב ּבבחינת יׂשראל, ׁשל ּובהּׂשגתם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבדעּתם

קאי  . . ׁשנין "ארּבעין רז"ל: ּובלׁשֹון לׁשמֹוע", ואזנים ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָלראֹות

ּדרּביּה". אּדעּתיּה ְְִִֵֵַַַאיניׁש

éòéáøèìíëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â
änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé-àì øLà£¤̧Ÿ¨«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ¨®¨

:äeLøéé íäå äpðzà íäìåîíëì eðt ízàå §¨¤´¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨§©¤−§´¨¤®
:óeñ-íé Cøc äøaãnä eòñeàîeøîàzå | eðrzå §¬©¦§−̈¨¤¬¤©«©©«£´©«Ÿ§´

ìëk eðîçìðå äìrð eðçðà ýåýéì eðàèç éìà¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ§¦§©½§§¬Ÿ
éìk-úà Léà eøbçzå eðéäìà ýåýé eðeö-øLà£¤¦−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À¦ µ¤§¥´

:äøää úìrì eðéäzå Bzîçìîáîýåýé øîàiå ¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ¨¨«¨©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
épðéà ék eîçlú-àìå eìrú àì íäì øîà éìà¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ©«£Æ§«Ÿ¦¨´£½¦¬¥¤−¦

:íëéáéà éðôì eôâpz àìå íëaø÷aâîøaãàå §¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«¨«£©¥¬
eãæzå ýåýé ét-úà eøîzå ízrîL àìå íëéìà£¥¤−§´Ÿ§©§¤®©©§Æ¤¦´§Ÿ̈½©¨¦−

:äøää eìrzåãîàeää øäa áLiä éøîàä àöiå ©©«£¬¨¨«¨©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ
äðéNrz øLàk íëúà eôcøiå íëúàø÷ì¦§©§¤½©¦§§´¤§¤½©«£¤¬©«£¤−¨

cä:äîøç-ãr øérNa íëúà eúkiå íéøá ©§Ÿ¦®©©§¬¤§¤²§¥¦−©¨§¨«
äîýåýé òîL-àìå ýåýé éðôì ekázå eáLzå©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ

:íëéìà ïéæàä àìå íëì÷aåîLã÷á eáLzå §´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«©¥«§¬§¨¥−
:ízáLé øLà íéîik íéaø íéîéáàïôpå ¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«©¥¹¤

ýåýé øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä òqpå©¦©³©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
:íéaø íéîé øérN-øä-úà áñpå éìàñ ¥¨®©¨¬¨¤©¥¦−¨¦¬©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr hi zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ
ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ׁש"אפילּו רז"ל ּׁשאמרּו מה לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנתלּבׁש

וכתבּו ּדריׁש", ּתֹורה ּבמׁשנה סמּוכים, ּדריׁש ּדלא ְְְְְְִִִִֵַָָָָֹמאן

מקּדם  ואין נאמרה הּגבּורה מּפי הּתֹורה "ּדכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻראׁשֹונים,

ּפרׁשה, אחר ּפרׁשה ּתֹורה מׁשנה ׁשּסּדר מׁשה, אבל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻּומאחר,

סדר  את מׁשה הּׂשיג ּדברים ּבספר ּכי להּדרׁש". אּלא סּדר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹלא

ּומּׂשג. מּובן הּפרׁשּיֹות ׁשּסדר ּובהכרח ּבׂשכלֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּדברים

éùéîçá:øîàì éìà ýåýé øîàiåâáñ íëì-áø ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ©¨¤¾−Ÿ
:äðôö íëì eðt äfä øää-úàãåö írä-úàå ¤¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨§¤¨¨»©´

åNr-éða íëéçà ìeáâa íéøár ízà øîàì¥Ÿ¼©¤´«Ÿ§¦À¦§Æ£¥¤´§¥«¥½̈
:ãàî ízøîLðå íkî eàøééå øérNa íéáLiä©«Ÿ§¦−§¥¦®§¦«§´¦¤½§¦§©§¤−§«Ÿ

äãr íöøàî íëì ïzà-àì ék íá eøbúz-ìà©¦§¨´½̈Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈©−



iyiyקסח - a - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øä-úà ézúð åNrì äMøé-ék ìâø-ók Cøãî¦§©´©®̈¤¦«§ª¨´§¥½̈¨©−¦¤©¬
:øérNåízìëàå óñka ízàî eøaLz ìëà ¥¦«´Ÿ¤¦§§¯¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®

:íúéúLe óñka ízàî eøëz íéî-íâåæék §©©¹¦¦§¯¥«¦¨²©¤−¤§¦¤«¦Á
éäìà ýåýéEzëì òãé Eãé äNrî ìëa Eëøa E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ©«£¥´¨¤½¨©´¤§§½

ýåýé äðL íéraøà | äæ äfä ìãbä øaãnä-úà¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´©§¨¦´¨À̈§Ÿ̈³
éäìà:øác zøñç àì Cnr Eçúàî øárpå ¡Ÿ¤̧Æ¦½̈¬Ÿ¨©−§¨¨¨«©©«£ºŸ¥¥¯

äáørä Cøcî øérNa íéáLiä åNr-éðá eðéçà©¥´§¥«¥À̈©«§¦Æ§¥¦½¦¤¸¤Æ¨«£¨½̈
øaãî Cøc øárpå ïôpå øáb ïéörîe úìéàî¥«¥©−¥«¤§´Ÿ®̈¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ¤−¤¦§©¬

:áàBîèáàBî-úà øöz-ìà éìà ýåýé øîàiå ¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ¤½̈
Böøàî Eì ïzà-àì ék äîçìî ía øbúz-ìàå§©¦§¨¬−̈¦§¨¨®Â¦«Ÿ¤¥̧§³¥«©§Æ
:äMøé ør-úà ézúð èBì-éðáì ék äMøé§ª½̈¦´¦§¥½¨©¬¦¤−̈§ª¨«

éíøå áøå ìBãb ír dá eáLé íéðôì íéîàä̈«¥¦¬§¨¦−¨´§®̈©´¨¬§©²¨−̈
:íé÷ðrkàéíé÷ðrk íä-óà eáLçé íéàôø ©«£¨¦«§¨¦²¥¨«§¬©¥−©«£¨¦®

:íéîà íäì eàø÷é íéáànäåáéeáLé øérNáe §©´Ÿ¨¦½¦§§¬¨¤−¥¦«§¥¦º¨«§´
íeãéîLiå íeLøéé åNr éðáe íéðôì íéøçä©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¯¥¨´¦«¨À©©§¦Æ
ìàøNé äNr øLàk ízçz eáLiå íäéðtî¦§¥¤½©¥«§−©§¨®©«£¤¯¨¨´¦§¨¥À

ýåýé ïúð-øLà BúMøé õøàì:íäìâéeî÷ äzr §¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−¨¤«©À̈ª²
:ãøæ ìçð-úà øárpå ãøæ ìçð-úà íëì eøárå§¦§¬¨¤−¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ¤©¬©¨«¤

ãéãr rðøa Lãwî | eðëìä-øLà íéîiäå§©¨¦º£¤¨©´§¦¨¥´©§¥À©©³
ìL ãøæ ìçð-úà eðøár-øLàäðL äðîLe íéL £¤¨©̧§Æ¤©´©¤½¤§¦¬§Ÿ¤−¨¨®

áøwî äîçìnä éLðà øBcä-ìk íz-ãr©¸Ÿ¨©¹©§¥³©¦§¨¨Æ¦¤´¤
:íäì ýåýé òaLð øLàk äðçnäåèíâå ©©«£¤½©«£¤²¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«§©³

ãr äðçnä áøwî ínäì ía äúéä ýåýé-ãé©§Ÿ̈Æ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤©©«£¤®©−
:ínzæèäîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå ª¨«©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²

írä áøwî úeîì:ñæééìà ýåýé øaãéå ¨−¦¤¬¤¨¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬
:øîàìçéáàBî ìeáb-úà íBiä øáò äzà ¥«Ÿ©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈
ør-úà:èéíøöz-ìà ïBnr éða ìeî záø÷å ¤¨«§¨«©§À̈µ§¥´©½©§ª¥−

Eì ïBnr-éða õøàî ïzà-àì ék ía øbúz-ìàå§©¦§¨´®̈¦´«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³§Æ
:äMøé äézúð èBì-éðáì ék äMøéë-õøà §ª½̈¦¬¦§¥−§©¦¬¨§ª¨«¤«¤

dá-eáLé íéàôø àåä-óà áLçz íéàôø§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§¨Æ
:íénæîæ íäì eàø÷é íéðnräå íéðôìàëír §¨¦½§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«©´

íäéðtî ýåýé íãéîLiå íé÷ðrk íøå áøå ìBãb̈¬§©²¨−̈©«£¨¦®©©§¦¥³§Ÿ̈Æ¦§¥¤½

:ízçú eáLiå íLøéiåáëéðáì äNr øLàk ©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«©«£¤³¨¨Æ¦§¥´
éøçä-úà ãéîLä øLà øérNa íéáLiä åNr¥½̈©«§¦−§¥¦®£¤̧¦§¦³¤©«Ÿ¦Æ
:äfä íBiä ãr ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî¦§¥¤½©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈©−©¬©¤«

âëíéøzôk äfr-ãr íéøöça íéáLiä íéeräå§¨«©¦²©«§¦¬©«£¥¦−©©¨®©§Ÿ¦Æ
:ízçú eáLiå íãéîLä øzôkî íéàöiä©«Ÿ§¦´¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬©§¨«

ãëézúð äàø ïðøà ìçð-úà eøárå eòq eîe÷́§À§¦§»¤©´©©§Ÿ¼§¥´¨©´¦
Böøà-úàå éøîàä ïBaLç-Cìî ïçéñ-úà EãéáÂ§¨«§Â¤¦¸Ÿ¤«¤¤§¯¨«¡Ÿ¦²§¤©§−

:äîçìî Ba øbúäå Lø ìçääëäfä íBiä ¨¥´¨®§¦§¨¬−¦§¨¨«©´©¤À
úçz íénrä éðt-ìr Eúàøéå Ecçt úz ìçà̈¥Æ¥³©§§Æ§¦§¨´§½©§¥Æ¨«©¦½©−©
eìçå eæâøå ErîL ïeòîLé øLà íéîMä-ìk̈©¨®̈¦£¤³¦§§Æ¦§£½§¨«§¬§¨−

éðtî:EåëúBîã÷ øaãnî íéëàìî çìLàå ¦¨¤«¨«¤§©³©§¨¦Æ¦¦§©´§¥½
øîàì íBìL éøác ïBaLç Cìî ïBçéñ-ìà: ¤¦−¤´¤¤§®¦§¥¬¨−¥«Ÿ

æëøeñà àì Cìà Cøca Cøca Eöøàá äøarà¤§§¨´§©§¤½©¤¬¤©¤−¤¥¥®¬Ÿ¨−
:ìåàîNe ïéîéçëézìëàå éðøaLz óñka ìëà ¨¦¬§«Ÿ´Ÿ¤©¤³¤©§¦¥¸¦Æ§¨©½§¦

äøarà ÷ø éúéúLå éì-ïzz óñka íéîe©²¦©¤¬¤¦¤¦−§¨¦®¦©−¤§§¨¬
:éìâøáèëíéáLiä åNr éða éì-eNr øLàk §©§¨«©«£¤̧¨«¦¹§¥´¥À̈©«§¦Æ

-øLà ãr øra íéáLiä íéáàBnäå øérNa§¥¦½§©´¨¦½©«§¦−§¨®©³£¤
eðéäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiä-úà øárà¤«¡ŸÆ¤©©§¥½¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−

:eðì ïúðìeðøárä ïBaLç Cìî ïçéñ äáà àìå Ÿ¥¬¨«§´Ÿ¨À̈¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−
éäìà ýåýé äL÷ä-ék Baõnàå Bçeø-úà E ®¦«¦§¨Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ

:äfä íBik Eãéá Bzz ïrîì Bááì-úàñ ¤§¨½§©²©¦¬§¨«§−©¬©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr hk zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬
לכל  "מראין חזֹון ׁשּבׁשּבת אמר, מּברּדיטׁשֹוב ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹהרה"ק

מּלׁשֹון  ('חזֹון' מרחֹוק" ּדלעתיד הּמקּדׁש מּיׂשראל ואחד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחד

הּׁשֹונים  הּכרֹוזים ּדר על ׁשהּוא לבאר, ויׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמחזה).

וזה  אֹותם, ׁשֹומעת למעלה ׁשהּנׁשמה למעלה, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּמכריזים

ואף  חזי". "מּזלייהּו ּכמאמר ׁשּבּגּוף, הּנׁשמה על ּגם ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָמׁשּפיע

ּפֹועלת  זֹו ּוראּיה הּמקּדׁש, את רֹואה הּנׁשמה ׁשל ה'ּמּזל' ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכאן:

למּטה. האדם ְַַָָָָעל

éùéùàìéðôì úz éúlçä äàø éìà ýåýé øîàiåE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´§¨¤½
:Böøà-úà úLøì Lø ìçä Böøà-úàå ïçéñ-úà¤¦−Ÿ§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤¤©§«

áìäîçìnì Bnr-ìëå àeä eðúàø÷ì ïçéñ àöiå©¥¥Á¦¸Ÿ¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈
:äöäéâìpå eðéðôì eðéäìà ýåýé eäðziåBúà C ¨«§¨©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®©©¬Ÿ²

iriay - b - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

áéúëåðá-úàåéø÷:Bnr-ìk-úàå åéða-úàåãìãkìpå §¤¨−̈§¤¨©«©¦§³Ÿ
øér-ìk-úà íøçpå àåää úra åéør-ìk-úà¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ¤¨¦´

:ãéøN eðøàLä àì óhäå íéLpäå íúîäì÷ø §¦½§©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§¨¦«©¬
äîäaäíéørä ììLe eðì eðææa:eðãëì øLà ©§¥−̈¨©§́®̈§©¬¤«¨¦−£¤¬¨¨«§

åìøLà øéräå ïðøà ìçð-úôN-ìr øLà ørørî¥«£Ÿ¥¿£¤Á©§©©̧©©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³
äáâN øLà äéø÷ äúéä àì ãrìbä-ãrå ìçpa©©̧©Æ§©©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬¨«§−̈

:eðéðôì eðéäìà ýåýé ïúð ìkä-úà epnîæì÷ø ¦¤®¤©¾Ÿ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥«©²
÷aé ìçð ãé-ìk záø÷ àì ïBnr-éða õøà-ìà¤¤¬¤§¥«©−´Ÿ¨®̈§¨¨©º©³©©ŸÆ
:eðéäìà ýåýé äeö-øLà ìëå øää éørå§¨¥´¨½̈§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

âàïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc ìrpå ïôpå©¥´¤©©½©¤−¤©¨®̈©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧
:érøãà äîçìnì Bnr-ìëå àeä eðúàø÷ì¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

áézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦
øLàk Bl úéNrå Böøà-úàå Bnr-ìk-úàå BúàŸ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´
:ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNr̈¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«

â-Cìî âBò-úà íb eðãéa eðéäìà ýåýé ïziå©¦¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥¹§¨¥À©²¤¬¤«¤
Bì-øéàLä ézìa-ãr eäkpå Bnr-ìk-úàå ïLaä©¨−̈§¤¨©®©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−

:ãéøNãàì àåää úra åéør-ìk-úà ãkìpå ¨¦«©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ
øér íéML ízàî eðç÷ì-àì øLà äéø÷ äúéä̈«§¨Æ¦§½̈£¤¬«Ÿ¨©−§¥«¦®̈¦¦¬¦Æ

:ïLaa âBò úëìîî ábøà ìáç-ìkäälà-ìk ¨¤´¤©§½Ÿ©§¤¬¤−©¨¨«¨¥¹¤
ãáì çéøáe íéúìc ääáâ äîBç úøöa íéør̈¦¯§ª²Ÿ¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦§¦®©§©²

:ãàî äaøä éæøtä éørîåøLàk íúBà íøçpå ¥«¨¥¬©§¨¦−©§¥¬§«Ÿ©©«£¥´½̈©«£¤´
íúî øér-ìk íøçä ïBaLç Cìî ïçéñì eðéNr̈¦½§¦−Ÿ¤´¤¤§®©«£¥Æ¨¦´§¦½

:óhäå íéLpäæìLe äîäaä-ìëåíéørä ì ©¨¦−§©¨«§¨©§¥¨²§©¬¤«¨¦−
:eðì eðBfaçãiî õøàä-úà àåää úra çwpå ©¬¨«©¦©º¨¥³©¦Æ¤¨½̈¤¦©À

ìçpî ïcøiä øára øLà éøîàä éëìî éðL§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦©¬©
:ïBîøç øä-ãr ïðøàèïBîøçì eàø÷é íéðãéö ©§−Ÿ©©¬¤§«¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−

:øéðN Bì-eàø÷é éøîàäå ïéøNééør | ìk ¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½¦§§−§¦«´Ÿ¨¥´
äëìñ-ãr ïLaä-ìëå ãrìbä-ìëå øLénä©¦ÀŸ§¨©¦§¨Æ§¨©¨½̈©©§−̈

:ïLaa âBò úëìîî éør érøãàåàéâBò-÷ø ék §¤§¤®¦¨¥²©§¤¬¤−©¨¨«¦´©º
BNør äpä íéàôøä øúiî øàLð ïLaä Cìî¤´¤©¨À̈¦§©»¦¤¤́¨«§¨¦¼¦¥³©§Æ
òLz ïBnr éða úaøa àåä äìä ìæøa Nør¤¤́©§¤½£´Ÿ¦½§©©−§¥´©®¥¯©
:Léà-únàa daçø úBnà òaøàå dkøà úBnà©´¨§À̈§©§©¬©²¨§−̈§©©¦«

áéørørî àåää úra eðLøé úàfä õøàä-úàå§¤¨¨¯¤©²Ÿ¨©−§¨¥´©¦®¥«£Ÿ¥º

åéørå ãrìbä-øä éöçå ïðøà ìçð-ìr-øLà£¤©©´©©§ÀŸ©«£¦³©©¦§¨Æ§¨½̈
:éãbìå éðáeàøì ézúðâéïLaä-ìëå ãrìbä øúéå ¨©¾¦¨«¥¦−§©¨¦«§¤̧¤©¦§¨³§¨©¨¨Æ

ìáç ìk äMðîä èáL éöçì ézúð âBò úëìîî©§¤¤́½¨©¾¦©«£¦−¥´¤©«§©¤®´Ÿ¤³¤
:íéàôø õøà àøwé àeää ïLaä-ìëì ábøàä̈«©§ŸÆ§¨©¨½̈©¬¦¨¥−¤¬¤§¨¦«

ãé-ãr ábøà ìáç-ìk-úà ç÷ì äMðî-ïa øéàé̈¦´¤§©¤À¨©Æ¤¨¤´¤©§½Ÿ©
BîL-ìr íúà àø÷iå éúërnäå éøeLbä ìeáb§¬©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨ÁŸ¨̧©§³

-úà:äfä íBiä ãr øéàé úeç ïLaä ¤©¨¨Æ©´Ÿ¨¦½©−©¬©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(612 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬
לכל  מראים חזֹון ׁשּבׁשּבת אמר, מּברּדיטׁשֹוב ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹהרה"ק

ידֹו על נתּגּלה ׁשּזה לֹומר, ויׁש הּׁשליׁשי. הּבית את ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָיהּודי

ׁשּנרמז  ּוכפי הּגאּלה, את לפעל היתה ׁשעבֹודתֹו מּׁשּום ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻּדוקא

ּבׁשמֹו: ÁˆÈ˜ּגם ÈÂÏ ׁשהיא ּגבּורה, ּבחינת הם הּׁשמֹות ׁשני – ְִַ≈ƒƒ¿»ְְְִִֵֵֵֶַַָ

ׁשּלמעלה  נסּתר, חסד מתלּבׁש ּבגבּורה אבל הּגלּות. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשרׁש

נעׂשה וכ ּגלּוי, ו ÈÂÏמחסד הּקּב"ה, עם התחּברּות –˜ÁˆÈ ְֲֵֶֶֶַָָ≈ƒְְְִִַַָָƒ¿»
לנהֹורא'. חׁשּוכא מ'אתהּפכא הּבאה וׂשמחה צחֹוק –ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ

éòéáùåè:ãrìbä-úà ézúð øéëîìeæèéðáeàøìå §¨¦−¨©¬¦¤©¦§¨«§¨«¥¦̧
CBz ïðøà ìçð-ãrå ãrìbä-ïî ézúð éãbìå§©¨¦¹¨©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©©§½Ÿ¬
:ïBnr éða ìeáb ìçpä ÷aé ãrå ìáâe ìçpä©©−©§ª®§©Æ©´Ÿ©©½©§−§¥¬©«

æéäáørä íé ãrå úøpkî ìáâe ïcøiäå äáøräå§¨«£¨−̈§©©§¥´§ª®¦¦¤À¤§©̧¨³¨«£¨¨Æ
:äçøæî äbñtä úcLà úçz çìnä íéçéåöàå ¨´©¤½©©²©©§¬Ÿ©¦§−̈¦§¨«¨¨«£©´

ïúð íëéäìà ýåýé øîàì àåää úra íëúà¤§¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À¨©̧
eøárz íéöeìç dzLøì úàfä õøàä-úà íëì̈¤¹¤¨¨³¤©ŸÆ§¦§½̈£¦´©«©§À

:ìéç-éða-ìk ìàøNé-éða íëéçà éðôìèé÷ø ¦§¥²£¥¤¬§¥«¦§¨¥−¨§¥¨«¦Â©
áø äð÷î-ék ézrãé íëð÷îe íëtèå íëéLð§¥¤´§©§¤»¦§¥¤¼¨©¾§¦¦«¦§¤¬©−

:íëì ézúð øLà íëéøra eáLé íëìëãr ¨¤®¥«§Æ§¨´¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤«Â©
çéðé-øLàíä-íâ eLøéå íëk íëéçàì | ýåýé £¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´©¥½

øára íäì ïúð íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬¨¤−§¥´¤
:íëì ézúð øLà BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä©©§¥®§©§¤À¦µ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦¨¤«

àëéðér øîàì àåää úra éúéeö reLBäé-úàåE §¤§´©¦¥½¦¨¥¬©¦−¥®Ÿ¥¤´
ì íëéäìà ýåýé äNr øLà-ìk úà úàøäéðL ¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ

úBëìînä-ìëì ýåýé äNré-ïk älàä íéëìnä©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½
:änL øáò äzà øLàáëýåýé ék íeàøéz àì £¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨−Ÿ¦«¨®¦µ§Ÿ̈´

:íëì íçìpä àeä íëéäìàqqq ¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬¨¤«
.ïîéñ ä"éëìî ,íé÷åñô ä"÷



קסט iyiy - a - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øä-úà ézúð åNrì äMøé-ék ìâø-ók Cøãî¦§©´©®̈¤¦«§ª¨´§¥½̈¨©−¦¤©¬
:øérNåízìëàå óñka ízàî eøaLz ìëà ¥¦«´Ÿ¤¦§§¯¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®

:íúéúLe óñka ízàî eøëz íéî-íâåæék §©©¹¦¦§¯¥«¦¨²©¤−¤§¦¤«¦Á
éäìà ýåýéEzëì òãé Eãé äNrî ìëa Eëøa E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ©«£¥´¨¤½¨©´¤§§½

ýåýé äðL íéraøà | äæ äfä ìãbä øaãnä-úà¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´©§¨¦´¨À̈§Ÿ̈³
éäìà:øác zøñç àì Cnr Eçúàî øárpå ¡Ÿ¤̧Æ¦½̈¬Ÿ¨©−§¨¨¨«©©«£ºŸ¥¥¯

äáørä Cøcî øérNa íéáLiä åNr-éðá eðéçà©¥´§¥«¥À̈©«§¦Æ§¥¦½¦¤¸¤Æ¨«£¨½̈
øaãî Cøc øárpå ïôpå øáb ïéörîe úìéàî¥«¥©−¥«¤§´Ÿ®̈¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ¤−¤¦§©¬

:áàBîèáàBî-úà øöz-ìà éìà ýåýé øîàiå ¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ¤½̈
Böøàî Eì ïzà-àì ék äîçìî ía øbúz-ìàå§©¦§¨¬−̈¦§¨¨®Â¦«Ÿ¤¥̧§³¥«©§Æ
:äMøé ør-úà ézúð èBì-éðáì ék äMøé§ª½̈¦´¦§¥½¨©¬¦¤−̈§ª¨«

éíøå áøå ìBãb ír dá eáLé íéðôì íéîàä̈«¥¦¬§¨¦−¨´§®̈©´¨¬§©²¨−̈
:íé÷ðrkàéíé÷ðrk íä-óà eáLçé íéàôø ©«£¨¦«§¨¦²¥¨«§¬©¥−©«£¨¦®

:íéîà íäì eàø÷é íéáànäåáéeáLé øérNáe §©´Ÿ¨¦½¦§§¬¨¤−¥¦«§¥¦º¨«§´
íeãéîLiå íeLøéé åNr éðáe íéðôì íéøçä©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¯¥¨´¦«¨À©©§¦Æ
ìàøNé äNr øLàk ízçz eáLiå íäéðtî¦§¥¤½©¥«§−©§¨®©«£¤¯¨¨´¦§¨¥À

ýåýé ïúð-øLà BúMøé õøàì:íäìâéeî÷ äzr §¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−¨¤«©À̈ª²
:ãøæ ìçð-úà øárpå ãøæ ìçð-úà íëì eøárå§¦§¬¨¤−¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ¤©¬©¨«¤

ãéãr rðøa Lãwî | eðëìä-øLà íéîiäå§©¨¦º£¤¨©´§¦¨¥´©§¥À©©³
ìL ãøæ ìçð-úà eðøár-øLàäðL äðîLe íéL £¤¨©̧§Æ¤©´©¤½¤§¦¬§Ÿ¤−¨¨®

áøwî äîçìnä éLðà øBcä-ìk íz-ãr©¸Ÿ¨©¹©§¥³©¦§¨¨Æ¦¤´¤
:íäì ýåýé òaLð øLàk äðçnäåèíâå ©©«£¤½©«£¤²¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«§©³

ãr äðçnä áøwî ínäì ía äúéä ýåýé-ãé©§Ÿ̈Æ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤©©«£¤®©−
:ínzæèäîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå ª¨«©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²

írä áøwî úeîì:ñæééìà ýåýé øaãéå ¨−¦¤¬¤¨¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬
:øîàìçéáàBî ìeáb-úà íBiä øáò äzà ¥«Ÿ©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈
ør-úà:èéíøöz-ìà ïBnr éða ìeî záø÷å ¤¨«§¨«©§À̈µ§¥´©½©§ª¥−

Eì ïBnr-éða õøàî ïzà-àì ék ía øbúz-ìàå§©¦§¨´®̈¦´«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³§Æ
:äMøé äézúð èBì-éðáì ék äMøéë-õøà §ª½̈¦¬¦§¥−§©¦¬¨§ª¨«¤«¤

dá-eáLé íéàôø àåä-óà áLçz íéàôø§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§¨Æ
:íénæîæ íäì eàø÷é íéðnräå íéðôìàëír §¨¦½§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«©´

íäéðtî ýåýé íãéîLiå íé÷ðrk íøå áøå ìBãb̈¬§©²¨−̈©«£¨¦®©©§¦¥³§Ÿ̈Æ¦§¥¤½

:ízçú eáLiå íLøéiåáëéðáì äNr øLàk ©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«©«£¤³¨¨Æ¦§¥´
éøçä-úà ãéîLä øLà øérNa íéáLiä åNr¥½̈©«§¦−§¥¦®£¤̧¦§¦³¤©«Ÿ¦Æ
:äfä íBiä ãr ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî¦§¥¤½©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈©−©¬©¤«

âëíéøzôk äfr-ãr íéøöça íéáLiä íéeräå§¨«©¦²©«§¦¬©«£¥¦−©©¨®©§Ÿ¦Æ
:ízçú eáLiå íãéîLä øzôkî íéàöiä©«Ÿ§¦´¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬©§¨«

ãëézúð äàø ïðøà ìçð-úà eøárå eòq eîe÷́§À§¦§»¤©´©©§Ÿ¼§¥´¨©´¦
Böøà-úàå éøîàä ïBaLç-Cìî ïçéñ-úà EãéáÂ§¨«§Â¤¦¸Ÿ¤«¤¤§¯¨«¡Ÿ¦²§¤©§−

:äîçìî Ba øbúäå Lø ìçääëäfä íBiä ¨¥´¨®§¦§¨¬−¦§¨¨«©´©¤À
úçz íénrä éðt-ìr Eúàøéå Ecçt úz ìçà̈¥Æ¥³©§§Æ§¦§¨´§½©§¥Æ¨«©¦½©−©
eìçå eæâøå ErîL ïeòîLé øLà íéîMä-ìk̈©¨®̈¦£¤³¦§§Æ¦§£½§¨«§¬§¨−

éðtî:EåëúBîã÷ øaãnî íéëàìî çìLàå ¦¨¤«¨«¤§©³©§¨¦Æ¦¦§©´§¥½
øîàì íBìL éøác ïBaLç Cìî ïBçéñ-ìà: ¤¦−¤´¤¤§®¦§¥¬¨−¥«Ÿ

æëøeñà àì Cìà Cøca Cøca Eöøàá äøarà¤§§¨´§©§¤½©¤¬¤©¤−¤¥¥®¬Ÿ¨−
:ìåàîNe ïéîéçëézìëàå éðøaLz óñka ìëà ¨¦¬§«Ÿ´Ÿ¤©¤³¤©§¦¥¸¦Æ§¨©½§¦

äøarà ÷ø éúéúLå éì-ïzz óñka íéîe©²¦©¤¬¤¦¤¦−§¨¦®¦©−¤§§¨¬
:éìâøáèëíéáLiä åNr éða éì-eNr øLàk §©§¨«©«£¤̧¨«¦¹§¥´¥À̈©«§¦Æ

-øLà ãr øra íéáLiä íéáàBnäå øérNa§¥¦½§©´¨¦½©«§¦−§¨®©³£¤
eðéäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiä-úà øárà¤«¡ŸÆ¤©©§¥½¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−

:eðì ïúðìeðøárä ïBaLç Cìî ïçéñ äáà àìå Ÿ¥¬¨«§´Ÿ¨À̈¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−
éäìà ýåýé äL÷ä-ék Baõnàå Bçeø-úà E ®¦«¦§¨Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ

:äfä íBik Eãéá Bzz ïrîì Bááì-úàñ ¤§¨½§©²©¦¬§¨«§−©¬©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr hk zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬
לכל  "מראין חזֹון ׁשּבׁשּבת אמר, מּברּדיטׁשֹוב ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹהרה"ק

מּלׁשֹון  ('חזֹון' מרחֹוק" ּדלעתיד הּמקּדׁש מּיׂשראל ואחד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחד

הּׁשֹונים  הּכרֹוזים ּדר על ׁשהּוא לבאר, ויׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמחזה).

וזה  אֹותם, ׁשֹומעת למעלה ׁשהּנׁשמה למעלה, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּמכריזים

ואף  חזי". "מּזלייהּו ּכמאמר ׁשּבּגּוף, הּנׁשמה על ּגם ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָמׁשּפיע

ּפֹועלת  זֹו ּוראּיה הּמקּדׁש, את רֹואה הּנׁשמה ׁשל ה'ּמּזל' ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכאן:

למּטה. האדם ְַַָָָָעל

éùéùàìéðôì úz éúlçä äàø éìà ýåýé øîàiåE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´§¨¤½
:Böøà-úà úLøì Lø ìçä Böøà-úàå ïçéñ-úà¤¦−Ÿ§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤¤©§«

áìäîçìnì Bnr-ìëå àeä eðúàø÷ì ïçéñ àöiå©¥¥Á¦¸Ÿ¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈
:äöäéâìpå eðéðôì eðéäìà ýåýé eäðziåBúà C ¨«§¨©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®©©¬Ÿ²

iriay - b - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

áéúëåðá-úàåéø÷:Bnr-ìk-úàå åéða-úàåãìãkìpå §¤¨−̈§¤¨©«©¦§³Ÿ
øér-ìk-úà íøçpå àåää úra åéør-ìk-úà¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ¤¨¦´

:ãéøN eðøàLä àì óhäå íéLpäå íúîäì÷ø §¦½§©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§¨¦«©¬
äîäaäíéørä ììLe eðì eðææa:eðãëì øLà ©§¥−̈¨©§́®̈§©¬¤«¨¦−£¤¬¨¨«§

åìøLà øéräå ïðøà ìçð-úôN-ìr øLà ørørî¥«£Ÿ¥¿£¤Á©§©©̧©©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³
äáâN øLà äéø÷ äúéä àì ãrìbä-ãrå ìçpa©©̧©Æ§©©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬¨«§−̈

:eðéðôì eðéäìà ýåýé ïúð ìkä-úà epnîæì÷ø ¦¤®¤©¾Ÿ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥«©²
÷aé ìçð ãé-ìk záø÷ àì ïBnr-éða õøà-ìà¤¤¬¤§¥«©−´Ÿ¨®̈§¨¨©º©³©©ŸÆ
:eðéäìà ýåýé äeö-øLà ìëå øää éørå§¨¥´¨½̈§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

âàïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc ìrpå ïôpå©¥´¤©©½©¤−¤©¨®̈©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧
:érøãà äîçìnì Bnr-ìëå àeä eðúàø÷ì¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

áézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦
øLàk Bl úéNrå Böøà-úàå Bnr-ìk-úàå BúàŸ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´
:ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNr̈¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«

â-Cìî âBò-úà íb eðãéa eðéäìà ýåýé ïziå©¦¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥¹§¨¥À©²¤¬¤«¤
Bì-øéàLä ézìa-ãr eäkpå Bnr-ìk-úàå ïLaä©¨−̈§¤¨©®©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−

:ãéøNãàì àåää úra åéør-ìk-úà ãkìpå ¨¦«©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ
øér íéML ízàî eðç÷ì-àì øLà äéø÷ äúéä̈«§¨Æ¦§½̈£¤¬«Ÿ¨©−§¥«¦®̈¦¦¬¦Æ

:ïLaa âBò úëìîî ábøà ìáç-ìkäälà-ìk ¨¤´¤©§½Ÿ©§¤¬¤−©¨¨«¨¥¹¤
ãáì çéøáe íéúìc ääáâ äîBç úøöa íéør̈¦¯§ª²Ÿ¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦§¦®©§©²

:ãàî äaøä éæøtä éørîåøLàk íúBà íøçpå ¥«¨¥¬©§¨¦−©§¥¬§«Ÿ©©«£¥´½̈©«£¤´
íúî øér-ìk íøçä ïBaLç Cìî ïçéñì eðéNr̈¦½§¦−Ÿ¤´¤¤§®©«£¥Æ¨¦´§¦½

:óhäå íéLpäæìLe äîäaä-ìëåíéørä ì ©¨¦−§©¨«§¨©§¥¨²§©¬¤«¨¦−
:eðì eðBfaçãiî õøàä-úà àåää úra çwpå ©¬¨«©¦©º¨¥³©¦Æ¤¨½̈¤¦©À

ìçpî ïcøiä øára øLà éøîàä éëìî éðL§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦©¬©
:ïBîøç øä-ãr ïðøàèïBîøçì eàø÷é íéðãéö ©§−Ÿ©©¬¤§«¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−

:øéðN Bì-eàø÷é éøîàäå ïéøNééør | ìk ¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½¦§§−§¦«´Ÿ¨¥´
äëìñ-ãr ïLaä-ìëå ãrìbä-ìëå øLénä©¦ÀŸ§¨©¦§¨Æ§¨©¨½̈©©§−̈

:ïLaa âBò úëìîî éør érøãàåàéâBò-÷ø ék §¤§¤®¦¨¥²©§¤¬¤−©¨¨«¦´©º
BNør äpä íéàôøä øúiî øàLð ïLaä Cìî¤´¤©¨À̈¦§©»¦¤¤́¨«§¨¦¼¦¥³©§Æ
òLz ïBnr éða úaøa àåä äìä ìæøa Nør¤¤́©§¤½£´Ÿ¦½§©©−§¥´©®¥¯©
:Léà-únàa daçø úBnà òaøàå dkøà úBnà©´¨§À̈§©§©¬©²¨§−̈§©©¦«

áéørørî àåää úra eðLøé úàfä õøàä-úàå§¤¨¨¯¤©²Ÿ¨©−§¨¥´©¦®¥«£Ÿ¥º

åéørå ãrìbä-øä éöçå ïðøà ìçð-ìr-øLà£¤©©´©©§ÀŸ©«£¦³©©¦§¨Æ§¨½̈
:éãbìå éðáeàøì ézúðâéïLaä-ìëå ãrìbä øúéå ¨©¾¦¨«¥¦−§©¨¦«§¤̧¤©¦§¨³§¨©¨¨Æ

ìáç ìk äMðîä èáL éöçì ézúð âBò úëìîî©§¤¤́½¨©¾¦©«£¦−¥´¤©«§©¤®´Ÿ¤³¤
:íéàôø õøà àøwé àeää ïLaä-ìëì ábøàä̈«©§ŸÆ§¨©¨½̈©¬¦¨¥−¤¬¤§¨¦«

ãé-ãr ábøà ìáç-ìk-úà ç÷ì äMðî-ïa øéàé̈¦´¤§©¤À¨©Æ¤¨¤´¤©§½Ÿ©
BîL-ìr íúà àø÷iå éúërnäå éøeLbä ìeáb§¬©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨ÁŸ¨̧©§³

-úà:äfä íBiä ãr øéàé úeç ïLaä ¤©¨¨Æ©´Ÿ¨¦½©−©¬©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(612 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬
לכל  מראים חזֹון ׁשּבׁשּבת אמר, מּברּדיטׁשֹוב ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹהרה"ק

ידֹו על נתּגּלה ׁשּזה לֹומר, ויׁש הּׁשליׁשי. הּבית את ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָיהּודי

ׁשּנרמז  ּוכפי הּגאּלה, את לפעל היתה ׁשעבֹודתֹו מּׁשּום ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻּדוקא

ּבׁשמֹו: ÁˆÈ˜ּגם ÈÂÏ ׁשהיא ּגבּורה, ּבחינת הם הּׁשמֹות ׁשני – ְִַ≈ƒƒ¿»ְְְִִֵֵֵֶַַָ

ׁשּלמעלה  נסּתר, חסד מתלּבׁש ּבגבּורה אבל הּגלּות. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשרׁש

נעׂשה וכ ּגלּוי, ו ÈÂÏמחסד הּקּב"ה, עם התחּברּות –˜ÁˆÈ ְֲֵֶֶֶַָָ≈ƒְְְִִַַָָƒ¿»
לנהֹורא'. חׁשּוכא מ'אתהּפכא הּבאה וׂשמחה צחֹוק –ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ

éòéáùåè:ãrìbä-úà ézúð øéëîìeæèéðáeàøìå §¨¦−¨©¬¦¤©¦§¨«§¨«¥¦̧
CBz ïðøà ìçð-ãrå ãrìbä-ïî ézúð éãbìå§©¨¦¹¨©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©©§½Ÿ¬
:ïBnr éða ìeáb ìçpä ÷aé ãrå ìáâe ìçpä©©−©§ª®§©Æ©´Ÿ©©½©§−§¥¬©«

æéäáørä íé ãrå úøpkî ìáâe ïcøiäå äáøräå§¨«£¨−̈§©©§¥´§ª®¦¦¤À¤§©̧¨³¨«£¨¨Æ
:äçøæî äbñtä úcLà úçz çìnä íéçéåöàå ¨´©¤½©©²©©§¬Ÿ©¦§−̈¦§¨«¨¨«£©´

ïúð íëéäìà ýåýé øîàì àåää úra íëúà¤§¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À¨©̧
eøárz íéöeìç dzLøì úàfä õøàä-úà íëì̈¤¹¤¨¨³¤©ŸÆ§¦§½̈£¦´©«©§À

:ìéç-éða-ìk ìàøNé-éða íëéçà éðôìèé÷ø ¦§¥²£¥¤¬§¥«¦§¨¥−¨§¥¨«¦Â©
áø äð÷î-ék ézrãé íëð÷îe íëtèå íëéLð§¥¤´§©§¤»¦§¥¤¼¨©¾§¦¦«¦§¤¬©−

:íëì ézúð øLà íëéøra eáLé íëìëãr ¨¤®¥«§Æ§¨´¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤«Â©
çéðé-øLàíä-íâ eLøéå íëk íëéçàì | ýåýé £¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´©¥½

øára íäì ïúð íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬¨¤−§¥´¤
:íëì ézúð øLà BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä©©§¥®§©§¤À¦µ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦¨¤«

àëéðér øîàì àåää úra éúéeö reLBäé-úàåE §¤§´©¦¥½¦¨¥¬©¦−¥®Ÿ¥¤´
ì íëéäìà ýåýé äNr øLà-ìk úà úàøäéðL ¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ

úBëìînä-ìëì ýåýé äNré-ïk älàä íéëìnä©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½
:änL øáò äzà øLàáëýåýé ék íeàøéz àì £¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨−Ÿ¦«¨®¦µ§Ÿ̈´

:íëì íçìpä àeä íëéäìàqqq ¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬¨¤«
.ïîéñ ä"éëìî ,íé÷åñô ä"÷



xihtnקע - b - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(30 'nr h zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬
והּנה  הּׁשליׁשי. הּבית את יהּודי לכל מראים חזֹון ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָּבׁשּבת

והּׁשני, הראׁשֹון אחרי ּבא יעקב, ׁשּכנגד הּׁשליׁשי, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּבית

ׁשּכנגד  לפסח, קׁשּורה חזֹון ׁשּבת ואף ויצחק, אברהם ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּכנגד

יצחק. ׁשּכנגד ּולׁשבּועֹות, ׁשּלפני ÁÒtאברהם, הּׁשּבת היא - ְְְְִֶֶֶַָָָָ∆«ְִִֵֶַַָ

הראׁשֹון  הּיֹום חל ׁשּבֹו יֹום ּבאֹותֹו ּתמיד ׁשחל ּבאב, ְְְִִִֶֶַָָָָָָּתׁשעה

ּפסח. והרי BÚe·L˙ׁשל ׁשבּועֹות, הּוא ׁשּלפניה החג – ֶֶַ»ְֲֵֶֶַַַָָָ

הּבא. לחג עד נמׁשכת חג ּכל ְְִֶֶַַַַַַַָָָהׁשּפעת

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

øéèôîëçéðé-øLà ãríëk íëéçàì | ýåýé Â©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼
íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà íä-íâ eLøéå§¨«§´©¥½¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²
BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä øára íäì ïúðŸ¥¬¨¤−§¥´¤©©§¥®§©§¤À¦µ¦«ª¨½

:íëì ézúð øLààëúra éúéeö reLBäé-úàå £¤¬¨©−¦¨¤«§¤§´©¦¥½¦¨¥¬
éðér øîàì àåäääNr øLà-ìk úà úàøä E ©¦−¥®Ÿ¥¤´¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈
ì íëéäìà ýåýéäNré-ïk älàä íéëìnä éðL §Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³

:änL øáò äzà øLà úBëìînä-ìëì ýåýé§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½£¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨
áëíçìpä àeä íëéäìà ýåýé ék íeàøéz àì−Ÿ¦«¨®¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬

:íëìqqq ¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr hk zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬

ההפטרה, התחלת ׁשם על חזֹון' 'ׁשּבת נקראת זֹו ְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָׁשּבת

ּבׁשּבת  ,לאיד ּדפּורענּותא. ּבמּלי ׁשּמדּברת יׁשעיהּו", ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ"חזֹון

מ  ׁשאין זֹו לֹומר, ויׁש הּׁשליׁשי. הּבית את יהּודי לכל ראים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

את  ּכבר 'רֹואים' עצמֹו ּבחרּבן ׁשּכן הפּכּיים, ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכאן

לעבֹור  לתּקן', מנת 'על הּוא החרּבן ׁשהרי הּׁשליׁשי, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻהּבית

אפֹוא, ונמצא הּוא'; ּברי ּדקּודׁשא ל'בנינא נׁש' ּדבר ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָמ'ּבנינא

ּבנין. ּבגדר עצמֹו ְְְִֶֶֶַָׁשהּוא

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ì íéøáã úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàåà ÷øô äéòùé

ààäãeäé-ìr äæç øLà õBîà-ïá eäérLé ïBæç£¸§©§¨´¤¨½£¤´¨½̈©§−̈
éëìî eäi÷æçé æçà íúBé eäifr éîéa íéìLeøéå¦«¨¨®¦¦¥̧ª¦¨¯¨²¨¨¬§¦§¦−̈©§¥¬

:äãeäéáøac ýåýé ék õøà éðéæàäå íéîL eòîL §¨«¦§³¨©̧¦¸§©«£¦´¦¤½¤¦¬§Ÿ̈−¦¥®
:éá eòLt íäå ézîîBøå ézìcb íéðaâøBL òãé ¨¦¸¦©´§¦§©½§¦§¥−¨¬§¦«¨©¬¸

àì énr òãé àì ìàøNé åéìra ñeáà øBîçå eäð÷Ÿ¥½©«£−¥´§¨¨®¦§¨¥¸´Ÿ¨©½©¦−¬Ÿ
:ïðBaúäãíérøî òøæ ïår ãák ír àèç éBb | éBä ¦§¨«´´Ÿ¥À©µ¤´¤¨½Ÿ¤©́§¥¦½

LBã÷-úà eöàð ýåýé-úà eáær íéúéçLî íéðä¦−©§¦¦®¨«§´¤§Ÿ̈À¦«£²¤§¬
:øBçà eøæð ìàøNéäeôéñBz ãBò ekú äî-ìr ¦§¨¥−¨¬Ÿ¨«©¤¬ª²−¦´

:éec ááì-ìëå éìçì Làø-ìk äøñåìâø-ókî ¨¨®¨´Ÿ¨«¢¦½§¨¥−̈©¨«¦©¤³¤
äiøè äkîe äøeaçå òöt íúî Ba-ïéà Làø-ãrå§©Ÿ¸¥«´§½Ÿ¤¬©§©−̈©¨´§¦¨®

:ïîMa äëkø àìå eLaç àìå eøæ-àìæíëöøà Ÿ¸Ÿ¸§´Ÿª½̈§¬Ÿª§−̈©¨«¤©§§¤´

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,ïBæç (à.äàeápä äàøîa äiàø ïéðò,õBîà ïáøîà £¦§©§¦¨§©§¥©§¨¤¨¨©

äéöîàå õBîà ,eðéúBáàî eðéãéa úøñî äæ øác ,éåì éaø©¦¥¦¨¨¤¨Ÿ¤§¨¥¥£¥¨©£©§¨

.eéä íéçà äãeäé Cìî,äæç øLàäàøîa äàø øLà ¤¤§¨©¦¨£¤¨¨£¤¨¨§©§¥

.äàeápä,äãeäé éëìîäéä elàä íéëìnä éîéa ©§¨©§¥§¨¦¥©§¨¦¨¥¨¨

.(Bâøä äãeäé Cìî äMðîe) .àaðúî,íéîL eòîL (á ¦§©¥§©¤¤¤§¨£¨¦§¨©¦
"eòîL" øîàå .ìàøNé ìò íòøúî éðàM äî eòîL¦§©¤£¦¦§©¥©¦§¨¥§¨©¦§

ìa.íä íéòé÷ø äòáML íL ìò ,íéaø ïBL,éðéæàäå ¦§©¦©¥¤¦§¨§¦¦¥§©£¦¦
ì ïæà éhäåì eäéòLé øîàå) .òîLänî Côäa BðBL §©¦Ÿ¤¦§Ÿ©§¨©§©§¨§§¥¤¦©

...íéîMä eðéæàä" eðéæàä úLøôa eðaø äùî øîàM¤¨©Ÿ¤©¥§¨¨©©£¦©£¦©¨©¦

"õøàä òîLúå(`,al mixac)änk äæa ì"æø eøîàå . §¦§©¨¨¤§¨§¨¤©¨

,íéîMì áBø÷ äùî äéäL éôì ïäî úçàå ,úBLøc§¨§©©¥¤§¦¤¨¨Ÿ¤¨©¨©¦

ïî ÷Bçø äéäL éôìe ,"íéîMä eðéæàä" øîà Cëéôì§¦¨¨©©£¦©¨©¦§¦¤¨¨¨¦

øîà eäéòLé ìáà ."õøàä òîLúå" øîà Cëéôì õøàä̈¨¤§¦¨¨©§¦§©¨¨¤£¨§©§¨¨©

øîàå ,íéîMä ïî ÷Bçø äéäL éôì "íéîL eòîL"¦§¨©¦§¦¤¨¨¨¦©¨©¦§¨©

.õøàì áBø÷ äéäL éôì "õøà éðéæàäå",øac 'ä ék §©£¦¦¤¤§¦¤¨¨¨¨¨¤¦¦¥
àeäå éôa 'ä øác àlà ,øîBà éðà éîöòî àì ,øîBìk§©Ÿ¥©§¦£¦¥¤¨§©§¦§

.ïläì øîàM äî íëì øîBì éðçìLézìcb íéða §¨©¦©¨¤©¤Ÿ©§©¨¨¦¦©§¦
,ézîîBøå.íò ìk ìòî íézîîBøå íúBà ézìcb §©§¦¦©§¦¨§©§¦¥©¨©

úàøLäa íézîîBøå ,íäì éúøBz ïzîa íézìcb)¦©§¦§©©¨¦¨¤§©§¦§©§¨©

.(íëBúa éúðéëL,éá eòLt.éa eãøî,'åâå eäðB÷ øBL òãé (âBìébøäL øçàîe ,íBia äLéøça Bðwúîe eäð÷ øLà åéìòa úà øékîe òãBé øBMä §¦¨¦§¨¨§¦¨§¦¨©¥©¥©©¦¤§¨¨£¤¨¨§©§©£¦¨©¥©©¤¦§¦

CìBäå Bìëàîì ãçéîä íB÷nä àeäL ñeáàä úà àlà åéìòa úà øékî Bðéàå ,àeä íeèà øBîç ìáà .åéìà òîLðå Bøékîe Ba òãBé øák àeä éøä ,Cëa§¨£¥§¨¥©©¦§¦§¨¥¨£¨£¨§¥©¦¤§¨¨¤¨¤¨¥¤©¨©§ª¨§©£¨§¥

.Búàðäì änL,òãé àì ìàøNé.éì íéòîLð úBéäì éúBà úòãì eöø àì,ïðBaúä àì énòíéðúBð íðéà äæ ìk íò ,íúøæòa éðàå énò íäL ét ìò óà ¨¨©£¨¨¦§¨¥Ÿ¨©Ÿ¨¨©©¦¦§¦§¨¦¦©¦Ÿ¦§¨©©¦¤¥©¦©£¦§¤§¨¨¦¨¤¥¨§¦

.äæa ïðBaúäì áì,àèBç éBb éBä (ã.àèBç úBéäì CtäpL LBã÷ íò ìò ÷òæì Lé,ïåò ãák íò"äzà LBã÷ íò ék" Ba øîàpL íòå(e,f mixac)Ctäð , ¥§¦§¥¨¤¥¥¦§Ÿ©©¨¤¤§©¦§¥©¤¤¨Ÿ§©¤¤¡©¦©¨©¨¤§©

.íéãáëe íéaø åéúBðåòL ,ïåò ãák íò úBéäì,íéòøî òøæ"'ä Cøa òøæ" eéä íä(h,`q diryi).íéòLø úBéäì eëtäðå ,,íéúéçLî íéðaíéàø÷ð eéä íä ¦§©¤¤¨Ÿ¤£Ÿ¨©¦§¥¦¤©§¥¦¥¨¤©¥©§¤§§¦§§¨¦¨¦©§¦¦¥¨¦§¨¦

"íëéäìà 'äì ízà íéða"(`,ci mixac).íkøc úà íéúéçLî úBéäì eëtäðå ,,eöàð.eæébøä,øBçà eøæðì ïàînL íãàk ,øBçàì úëìì 'äî eLøtéøác òîL ¨¦©¤©¡Ÿ¥¤§¤§§¦§©§¦¦¤©§¨¦£¦§¦¨Ÿ¨¨§¥¨¤¤§¨§¨¨¤§¨¥¦§Ÿ©¦§¥

.åéìà øaãîä,äøñ eôéñBz ãBò ekú äî ìò (äéøçàî øeñì äøñ úBNòì ãBò eôéñBz dîöòa àéää äøáòä ìò ,äéìò íúé÷lL dîöòa äøáò dúBà ìò ©§©¥¥¨©¤ª¦¨¨©¨£¥¨§©§¨¤§¦¤¨¤¨©¨£¥¨©¦§©§¨¦©£¨¨¨¥©£¥

.eðé÷ì dìéáLa àìä áLçì íéððBaúî íëðéàå .øeqà úôñBúáe ä"á÷ä,éec ááì ìëå éìçì Làø ìkálä ìëå ,äìBç Làøä ìk äéäð äàkää éãé ìò àìä §¤¤¦§¥§¤¦§§¦©£Ÿ£Ÿ¦§¦¨¨¦¨Ÿ¨¢¦§¨¥¨©¨£Ÿ©§¥©©¨¨¦§¤¨¨Ÿ¤§¨©¥

.áBàëîa,íúî Ba ïéà (å.úeîìLe úeîéîz Ba ïéà,'åâå òöt.'åëå äøeaç øçà íB÷îáe ,áøç úknî àeäL òöt Lé ãçà íB÷îa,äiøè äkîeäkî §©§¥§Ÿ¥§¦§¥¤©§¨¤¨¥¤©¤¦©©¤¤§¨©¥©¨©¨§¦¨©¨

.ãéîz äçì àéäL,eøæ àìì eàtøð àì ,øîBìk .úBàtøî úB÷áà ìL øeft íeL íäì ìéòBé àì.äîìL äáeLúa áeL,eLaç àìå.úBLBaçz íeL àìåàìå ¤¦©¨¨¦ŸŸŸ¦¨¤¦¤£¨§©§§©Ÿ¦§§¨¦§¨§¥¨§Ÿª¨§Ÿ©§§Ÿ
,ïîMa äëkø.íäa ïéà äáeLz øeäøä ãö elôà ,øîBìk .íéðîL éãé ìò Cekø àìå,äîîL íëöøà (æ.äîîL íëöøà äéäz ïëì,íëúîãà.íëúîãà éøt ª§¨©¨¤§Ÿ¦©§¥§¨¦§©£¦©¦§§¨¥¨¤©§§¤§¨¨¨¥¦§¤©§§¤§¨¨©§©§¤§¦©§©§¤



קעי xihtn - b - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(30 'nr h zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬
והּנה  הּׁשליׁשי. הּבית את יהּודי לכל מראים חזֹון ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָּבׁשּבת

והּׁשני, הראׁשֹון אחרי ּבא יעקב, ׁשּכנגד הּׁשליׁשי, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּבית

ׁשּכנגד  לפסח, קׁשּורה חזֹון ׁשּבת ואף ויצחק, אברהם ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּכנגד

יצחק. ׁשּכנגד ּולׁשבּועֹות, ׁשּלפני ÁÒtאברהם, הּׁשּבת היא - ְְְְִֶֶֶַָָָָ∆«ְִִֵֶַַָ

הראׁשֹון  הּיֹום חל ׁשּבֹו יֹום ּבאֹותֹו ּתמיד ׁשחל ּבאב, ְְְִִִֶֶַָָָָָָּתׁשעה

ּפסח. והרי BÚe·L˙ׁשל ׁשבּועֹות, הּוא ׁשּלפניה החג – ֶֶַ»ְֲֵֶֶַַַָָָ

הּבא. לחג עד נמׁשכת חג ּכל ְְִֶֶַַַַַַַָָָהׁשּפעת

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

øéèôîëçéðé-øLà ãríëk íëéçàì | ýåýé Â©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼
íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà íä-íâ eLøéå§¨«§´©¥½¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²
BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä øára íäì ïúðŸ¥¬¨¤−§¥´¤©©§¥®§©§¤À¦µ¦«ª¨½

:íëì ézúð øLààëúra éúéeö reLBäé-úàå £¤¬¨©−¦¨¤«§¤§´©¦¥½¦¨¥¬
éðér øîàì àåäääNr øLà-ìk úà úàøä E ©¦−¥®Ÿ¥¤´¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈
ì íëéäìà ýåýéäNré-ïk älàä íéëìnä éðL §Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³

:änL øáò äzà øLà úBëìînä-ìëì ýåýé§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½£¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨
áëíçìpä àeä íëéäìà ýåýé ék íeàøéz àì−Ÿ¦«¨®¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬

:íëìqqq ¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr hk zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬

ההפטרה, התחלת ׁשם על חזֹון' 'ׁשּבת נקראת זֹו ְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָׁשּבת

ּבׁשּבת  ,לאיד ּדפּורענּותא. ּבמּלי ׁשּמדּברת יׁשעיהּו", ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ"חזֹון

מ  ׁשאין זֹו לֹומר, ויׁש הּׁשליׁשי. הּבית את יהּודי לכל ראים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

את  ּכבר 'רֹואים' עצמֹו ּבחרּבן ׁשּכן הפּכּיים, ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכאן

לעבֹור  לתּקן', מנת 'על הּוא החרּבן ׁשהרי הּׁשליׁשי, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻהּבית

אפֹוא, ונמצא הּוא'; ּברי ּדקּודׁשא ל'בנינא נׁש' ּדבר ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָמ'ּבנינא

ּבנין. ּבגדר עצמֹו ְְְִֶֶֶַָׁשהּוא

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ì íéøáã úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàåà ÷øô äéòùé

ààäãeäé-ìr äæç øLà õBîà-ïá eäérLé ïBæç£¸§©§¨´¤¨½£¤´¨½̈©§−̈
éëìî eäi÷æçé æçà íúBé eäifr éîéa íéìLeøéå¦«¨¨®¦¦¥̧ª¦¨¯¨²¨¨¬§¦§¦−̈©§¥¬

:äãeäéáøac ýåýé ék õøà éðéæàäå íéîL eòîL §¨«¦§³¨©̧¦¸§©«£¦´¦¤½¤¦¬§Ÿ̈−¦¥®
:éá eòLt íäå ézîîBøå ézìcb íéðaâøBL òãé ¨¦¸¦©´§¦§©½§¦§¥−¨¬§¦«¨©¬¸

àì énr òãé àì ìàøNé åéìra ñeáà øBîçå eäð÷Ÿ¥½©«£−¥´§¨¨®¦§¨¥¸´Ÿ¨©½©¦−¬Ÿ
:ïðBaúäãíérøî òøæ ïår ãák ír àèç éBb | éBä ¦§¨«´´Ÿ¥À©µ¤´¤¨½Ÿ¤©́§¥¦½

LBã÷-úà eöàð ýåýé-úà eáær íéúéçLî íéðä¦−©§¦¦®¨«§´¤§Ÿ̈À¦«£²¤§¬
:øBçà eøæð ìàøNéäeôéñBz ãBò ekú äî-ìr ¦§¨¥−¨¬Ÿ¨«©¤¬ª²−¦´

:éec ááì-ìëå éìçì Làø-ìk äøñåìâø-ókî ¨¨®¨´Ÿ¨«¢¦½§¨¥−̈©¨«¦©¤³¤
äiøè äkîe äøeaçå òöt íúî Ba-ïéà Làø-ãrå§©Ÿ¸¥«´§½Ÿ¤¬©§©−̈©¨´§¦¨®

:ïîMa äëkø àìå eLaç àìå eøæ-àìæíëöøà Ÿ¸Ÿ¸§´Ÿª½̈§¬Ÿª§−̈©¨«¤©§§¤´

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,ïBæç (à.äàeápä äàøîa äiàø ïéðò,õBîà ïáøîà £¦§©§¦¨§©§¥©§¨¤¨¨©

äéöîàå õBîà ,eðéúBáàî eðéãéa úøñî äæ øác ,éåì éaø©¦¥¦¨¨¤¨Ÿ¤§¨¥¥£¥¨©£©§¨

.eéä íéçà äãeäé Cìî,äæç øLàäàøîa äàø øLà ¤¤§¨©¦¨£¤¨¨£¤¨¨§©§¥

.äàeápä,äãeäé éëìîäéä elàä íéëìnä éîéa ©§¨©§¥§¨¦¥©§¨¦¨¥¨¨

.(Bâøä äãeäé Cìî äMðîe) .àaðúî,íéîL eòîL (á ¦§©¥§©¤¤¤§¨£¨¦§¨©¦
"eòîL" øîàå .ìàøNé ìò íòøúî éðàM äî eòîL¦§©¤£¦¦§©¥©¦§¨¥§¨©¦§

ìa.íä íéòé÷ø äòáML íL ìò ,íéaø ïBL,éðéæàäå ¦§©¦©¥¤¦§¨§¦¦¥§©£¦¦
ì ïæà éhäåì eäéòLé øîàå) .òîLänî Côäa BðBL §©¦Ÿ¤¦§Ÿ©§¨©§©§¨§§¥¤¦©

...íéîMä eðéæàä" eðéæàä úLøôa eðaø äùî øîàM¤¨©Ÿ¤©¥§¨¨©©£¦©£¦©¨©¦

"õøàä òîLúå(`,al mixac)änk äæa ì"æø eøîàå . §¦§©¨¨¤§¨§¨¤©¨

,íéîMì áBø÷ äùî äéäL éôì ïäî úçàå ,úBLøc§¨§©©¥¤§¦¤¨¨Ÿ¤¨©¨©¦

ïî ÷Bçø äéäL éôìe ,"íéîMä eðéæàä" øîà Cëéôì§¦¨¨©©£¦©¨©¦§¦¤¨¨¨¦

øîà eäéòLé ìáà ."õøàä òîLúå" øîà Cëéôì õøàä̈¨¤§¦¨¨©§¦§©¨¨¤£¨§©§¨¨©

øîàå ,íéîMä ïî ÷Bçø äéäL éôì "íéîL eòîL"¦§¨©¦§¦¤¨¨¨¦©¨©¦§¨©

.õøàì áBø÷ äéäL éôì "õøà éðéæàäå",øac 'ä ék §©£¦¦¤¤§¦¤¨¨¨¨¨¤¦¦¥
àeäå éôa 'ä øác àlà ,øîBà éðà éîöòî àì ,øîBìk§©Ÿ¥©§¦£¦¥¤¨§©§¦§

.ïläì øîàM äî íëì øîBì éðçìLézìcb íéða §¨©¦©¨¤©¤Ÿ©§©¨¨¦¦©§¦
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לוח זמנים לשבוע פרשת דברים בערים שונות בעולם קעד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:395:428:388:409:109:1210:2210:2419:5219:5020:1820:1719:3120:28באר שבע )ק(

5:345:388:368:389:089:1010:2010:2219:5519:5320:2220:2019:2420:32חיפה )ק(

5:345:388:368:389:079:0910:1910:2119:5319:5220:2020:1819:1220:28ירושלים )ק(

5:385:428:388:409:109:1210:2210:2419:5319:5120:2020:1819:3220:31תל אביב )ק(

4:585:038:258:288:568:5910:1710:2021:0120:5721:3821:3320:3921:53אוסטריה, וינה )ק(

7:327:309:259:249:569:5610:4610:4617:1817:2217:4617:5017:0318:01אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:095:148:318:349:039:0610:2310:2520:5420:5121:3021:2520:3321:29אוקראינה, אודסה )ק(

4:334:398:008:038:318:349:529:5420:3420:3021:1121:0620:1221:10אוקראינה, דונייצק )ק(

4:434:488:108:138:428:4510:0310:0520:4620:4221:2321:1920:2521:23אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:015:078:318:349:039:0710:2610:2821:1921:1521:5921:5320:5721:57אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:514:578:238:278:558:5810:1710:2021:1421:0921:5421:4820:5221:52אוקראינה, קייב )ק(

5:395:448:599:029:319:3410:5010:5221:1721:1421:5221:4820:5622:06איטליה, מילאנו )ק(

6:076:088:418:429:119:1210:1410:1518:3018:3118:5318:5318:1318:57אקוואדור, קיטו )ח(

7:587:569:549:5310:2610:2611:1711:1717:5918:0218:2618:2917:4418:41ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:039:0110:5410:5311:2511:2412:1312:1318:3718:4119:0619:1018:2219:14ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:445:488:538:569:269:2810:4110:4320:3820:3621:0821:0520:1821:09ארה"ב, בולטימור )ק(

5:285:328:418:439:129:1510:2810:3020:3420:3121:0521:0220:1321:16ארה"ב, ברוקלין )ק(

5:295:338:418:439:139:1510:2910:3120:3320:3021:0421:0120:1321:16ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:596:039:149:179:469:4811:0311:0521:1521:1221:4721:4420:5521:59ארה"ב, דטרויט )ק(

6:246:279:219:239:539:5511:0411:0620:2820:2720:5520:5320:0921:04ארה"ב, היוסטן )ק(

5:445:478:478:499:199:2110:3210:3320:1220:1020:3920:3719:5220:49ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:336:359:259:269:579:5911:0711:0820:1920:1820:4420:4320:0020:53ארה"ב, מיאמי )ק(

5:245:288:358:389:089:1110:2410:2620:2920:2721:0120:5720:0921:14ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:175:228:338:369:049:0710:2110:2320:3320:3021:0521:0220:1321:16ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:526:529:149:149:439:4310:4110:4218:2318:2518:4618:4818:0718:52בוליביה, לה-פס )ח(

5:335:399:069:099:389:4111:0111:0322:0121:5622:4222:3621:3923:02בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:345:409:079:109:389:4211:0111:0422:0121:5622:4122:3621:3923:00בלגיה, בריסל )ק(

6:446:438:548:559:269:2610:2110:2117:3917:4118:0318:0517:2318:12ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:296:288:408:409:119:1110:0710:0717:2717:2917:5117:5317:1118:00ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

4:474:548:238:268:548:5810:1810:2021:2221:1822:0421:5921:0122:23בריטניה, לונדון )ק(

4:454:528:268:308:579:0110:2310:2621:4221:3622:2722:2021:1922:49בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:494:568:268:308:589:0210:2210:2521:3321:2822:1622:1021:1122:14גרמניה, ברלין )ק(

5:195:258:518:559:229:2610:4510:4721:4121:3622:2122:1521:1922:19גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:486:478:588:589:299:2910:2310:2417:3717:4018:0218:0417:2118:08דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:056:078:498:519:229:2310:2910:3019:2219:2219:4619:4619:0419:50הודו, בומביי )ח(

6:006:028:468:479:179:1910:2510:2619:1919:1919:4319:4219:0119:46הודו, פונה )ח(

4:514:568:168:198:488:5110:0810:1020:4620:4221:2221:1820:2521:22הונגריה, בודפשט )ק(

5:365:408:488:519:209:2310:3710:3820:4220:3921:1321:1020:2221:14טורקיה, איסטנבול )ק(

6:066:109:149:169:469:4811:0111:0220:5320:5121:2321:2020:3421:24יוון, אתונה )ק(

5:155:208:388:419:109:1310:3010:3221:0321:0021:3921:3520:4321:39מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת דברים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:566:589:479:4810:1710:1811:2511:2620:2720:2620:5120:5020:0920:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

8:007:579:429:4110:1510:1411:0211:0117:0917:1417:4017:4416:5917:48ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:075:108:058:078:368:389:479:4819:1019:0819:3519:3418:5119:38נפאל, קטמנדו )ח(

7:017:029:319:3210:0310:0411:0511:0619:1819:1919:4019:4119:0019:45סינגפור, סינגפור )ח(

4:194:257:568:008:278:319:529:5421:0220:5721:4621:3920:4021:43פולין, ורשא )ק(

6:286:288:468:469:189:1910:1710:1717:5918:0018:2118:2317:4218:27פרו, לימה )ח(

5:545:599:169:199:489:5111:0711:0921:3621:3322:1122:0721:1522:25צרפת, ליאון )ק(

5:515:579:209:239:519:5411:1211:1521:5921:5522:3822:3321:3822:53צרפת, פריז )ק(

5:425:448:208:218:508:519:549:5518:2018:2118:4218:4318:0218:47קולומביה, בוגוטה )ח(

5:395:448:579:009:299:3110:4710:4921:0521:0221:3821:3520:4521:51קנדה, טורונטו )ק(

5:095:148:308:339:029:0510:2110:2320:4820:4521:2321:1920:2821:37קנדה, מונטריאול )ק(

5:375:408:388:419:129:1410:2410:2620:0320:0120:3120:2919:4420:33קפריסין, לרנקה )ק(

5:235:319:099:139:409:4411:0711:1022:3722:3123:2623:1922:1523:23רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:484:568:398:439:099:1310:3710:4022:1922:1323:1123:0321:5623:36רוסיה, מוסקבה )ח(

5:305:358:548:579:269:2910:4610:4821:2121:1821:5721:5321:0021:57רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

5:325:378:589:019:299:3210:4910:5221:2921:2622:0622:0121:0822:19שווייץ, ציריך )ק(

5:535:558:338:359:069:0710:1110:1318:5318:5219:1619:1518:3419:19תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



קעה לוח זמנים לשבוע פרשת דברים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:395:428:388:409:109:1210:2210:2419:5219:5020:1820:1719:3120:28באר שבע )ק(

5:345:388:368:389:089:1010:2010:2219:5519:5320:2220:2019:2420:32חיפה )ק(

5:345:388:368:389:079:0910:1910:2119:5319:5220:2020:1819:1220:28ירושלים )ק(

5:385:428:388:409:109:1210:2210:2419:5319:5120:2020:1819:3220:31תל אביב )ק(

4:585:038:258:288:568:5910:1710:2021:0120:5721:3821:3320:3921:53אוסטריה, וינה )ק(

7:327:309:259:249:569:5610:4610:4617:1817:2217:4617:5017:0318:01אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:095:148:318:349:039:0610:2310:2520:5420:5121:3021:2520:3321:29אוקראינה, אודסה )ק(

4:334:398:008:038:318:349:529:5420:3420:3021:1121:0620:1221:10אוקראינה, דונייצק )ק(

4:434:488:108:138:428:4510:0310:0520:4620:4221:2321:1920:2521:23אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:015:078:318:349:039:0710:2610:2821:1921:1521:5921:5320:5721:57אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:514:578:238:278:558:5810:1710:2021:1421:0921:5421:4820:5221:52אוקראינה, קייב )ק(

5:395:448:599:029:319:3410:5010:5221:1721:1421:5221:4820:5622:06איטליה, מילאנו )ק(

6:076:088:418:429:119:1210:1410:1518:3018:3118:5318:5318:1318:57אקוואדור, קיטו )ח(

7:587:569:549:5310:2610:2611:1711:1717:5918:0218:2618:2917:4418:41ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:039:0110:5410:5311:2511:2412:1312:1318:3718:4119:0619:1018:2219:14ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:445:488:538:569:269:2810:4110:4320:3820:3621:0821:0520:1821:09ארה"ב, בולטימור )ק(

5:285:328:418:439:129:1510:2810:3020:3420:3121:0521:0220:1321:16ארה"ב, ברוקלין )ק(

5:295:338:418:439:139:1510:2910:3120:3320:3021:0421:0120:1321:16ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:596:039:149:179:469:4811:0311:0521:1521:1221:4721:4420:5521:59ארה"ב, דטרויט )ק(

6:246:279:219:239:539:5511:0411:0620:2820:2720:5520:5320:0921:04ארה"ב, היוסטן )ק(

5:445:478:478:499:199:2110:3210:3320:1220:1020:3920:3719:5220:49ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:336:359:259:269:579:5911:0711:0820:1920:1820:4420:4320:0020:53ארה"ב, מיאמי )ק(

5:245:288:358:389:089:1110:2410:2620:2920:2721:0120:5720:0921:14ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:175:228:338:369:049:0710:2110:2320:3320:3021:0521:0220:1321:16ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:526:529:149:149:439:4310:4110:4218:2318:2518:4618:4818:0718:52בוליביה, לה-פס )ח(

5:335:399:069:099:389:4111:0111:0322:0121:5622:4222:3621:3923:02בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:345:409:079:109:389:4211:0111:0422:0121:5622:4122:3621:3923:00בלגיה, בריסל )ק(

6:446:438:548:559:269:2610:2110:2117:3917:4118:0318:0517:2318:12ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:296:288:408:409:119:1110:0710:0717:2717:2917:5117:5317:1118:00ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

4:474:548:238:268:548:5810:1810:2021:2221:1822:0421:5921:0122:23בריטניה, לונדון )ק(

4:454:528:268:308:579:0110:2310:2621:4221:3622:2722:2021:1922:49בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:494:568:268:308:589:0210:2210:2521:3321:2822:1622:1021:1122:14גרמניה, ברלין )ק(

5:195:258:518:559:229:2610:4510:4721:4121:3622:2122:1521:1922:19גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:486:478:588:589:299:2910:2310:2417:3717:4018:0218:0417:2118:08דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:056:078:498:519:229:2310:2910:3019:2219:2219:4619:4619:0419:50הודו, בומביי )ח(

6:006:028:468:479:179:1910:2510:2619:1919:1919:4319:4219:0119:46הודו, פונה )ח(

4:514:568:168:198:488:5110:0810:1020:4620:4221:2221:1820:2521:22הונגריה, בודפשט )ק(

5:365:408:488:519:209:2310:3710:3820:4220:3921:1321:1020:2221:14טורקיה, איסטנבול )ק(

6:066:109:149:169:469:4811:0111:0220:5320:5121:2321:2020:3421:24יוון, אתונה )ק(

5:155:208:388:419:109:1310:3010:3221:0321:0021:3921:3520:4321:39מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת דברים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:566:589:479:4810:1710:1811:2511:2620:2720:2620:5120:5020:0920:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

8:007:579:429:4110:1510:1411:0211:0117:0917:1417:4017:4416:5917:48ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:075:108:058:078:368:389:479:4819:1019:0819:3519:3418:5119:38נפאל, קטמנדו )ח(

7:017:029:319:3210:0310:0411:0511:0619:1819:1919:4019:4119:0019:45סינגפור, סינגפור )ח(

4:194:257:568:008:278:319:529:5421:0220:5721:4621:3920:4021:43פולין, ורשא )ק(

6:286:288:468:469:189:1910:1710:1717:5918:0018:2118:2317:4218:27פרו, לימה )ח(

5:545:599:169:199:489:5111:0711:0921:3621:3322:1122:0721:1522:25צרפת, ליאון )ק(

5:515:579:209:239:519:5411:1211:1521:5921:5522:3822:3321:3822:53צרפת, פריז )ק(

5:425:448:208:218:508:519:549:5518:2018:2118:4218:4318:0218:47קולומביה, בוגוטה )ח(

5:395:448:579:009:299:3110:4710:4921:0521:0221:3821:3520:4521:51קנדה, טורונטו )ק(

5:095:148:308:339:029:0510:2110:2320:4820:4521:2321:1920:2821:37קנדה, מונטריאול )ק(

5:375:408:388:419:129:1410:2410:2620:0320:0120:3120:2919:4420:33קפריסין, לרנקה )ק(

5:235:319:099:139:409:4411:0711:1022:3722:3123:2623:1922:1523:23רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:484:568:398:439:099:1310:3710:4022:1922:1323:1123:0321:5623:36רוסיה, מוסקבה )ח(

5:305:358:548:579:269:2910:4610:4821:2121:1821:5721:5321:0021:57רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

5:325:378:589:019:299:3210:4910:5221:2921:2622:0622:0121:0822:19שווייץ, ציריך )ק(

5:535:558:338:359:069:0710:1110:1318:5318:5219:1619:1518:3419:19תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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