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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¥§©§§¨¨¤

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

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

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

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
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àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
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ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤
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(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

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

itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn
.ycegd inil wlgzny
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc migqt(iyily meil)

oi` el` zekxae ,dlitz lkay dxyr dpenyd lr zekxa yy
.a`a dryza mitiqen

:opgei iax ixaca sqep xe`ia d`ian `xnbdéàî ,øîà àtt áø- ©¨¨¨©©
a`a dryzy opgei iax zpeek dn,øeaéö úéðòúk Bðéàepiid mlerl ¥§©£¦¦

itk zeynyd oia oiprlitk yexitd oi` j` ,dligza epxaqy
eixacl dywe ,a`a dryz ly zeynyd oia xizdl `ay epxaqy
`l` ,dk`lnae dlik`a xeq` a`a dryz ly zeynyd oiay

y ,xingdl xeaiv ziprzk epi` a`a dryzy eixac zpeekBðéà¥
kd xeaivd zeiprz ylyúBðBLàøeribd `l m` miprzn eidy §¦

eilqk yceg y`x cr minyb(.i my)s` mizeye milke` mday ,
dpyna x`eank dkiygyn(my),zeynyd oiaa oky lke ,àlà¤¨

`id a`a dryz ziprzkd xeaivd zeiprzúBðBøçàmixfeb eidy §©£
eprp `le zepey`xd zeiprzd exar m` xeaivd lr(:ai my)mday ,

dpyna x`eank mei ceran wx mizeye milke` eid(my),äøeñàå©£¨
.jli`e zeynyd oian dizye dlik`a ozenk a`a dryz

oiaa dizye dlik` exq`y `axe opgei iax lr dywn `xnbd
:a`a dryza zeynyd,éáéúéî,`ziixaa epipyïéàlcadïéa ¥¦¥¥¥
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`id `ziixadàçøéc àòéá÷ìyiyk ,ycegd zeriaw oiprl - ¦§¦¨§©§¨
,sqep meia mcewd ycegd z` oic zia exair m`d wtq epl
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,dvigxaBòaöà èéLBäì øeñàL Cøãkminaíéøetékä íBéa §¤¤¤¨§¦¤§¨§©¦¦
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ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

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

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

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

xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
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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
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.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

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

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

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

mildz

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

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
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:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc migqt(iyily meil)

oi` el` zekxae ,dlitz lkay dxyr dpenyd lr zekxa yy
.a`a dryza mitiqen

:opgei iax ixaca sqep xe`ia d`ian `xnbdéàî ,øîà àtt áø- ©¨¨¨©©
a`a dryzy opgei iax zpeek dn,øeaéö úéðòúk Bðéàepiid mlerl ¥§©£¦¦

itk zeynyd oia oiprlitk yexitd oi` j` ,dligza epxaqy
eixacl dywe ,a`a dryz ly zeynyd oia xizdl `ay epxaqy
`l` ,dk`lnae dlik`a xeq` a`a dryz ly zeynyd oiay

y ,xingdl xeaiv ziprzk epi` a`a dryzy eixac zpeekBðéà¥
kd xeaivd zeiprz ylyúBðBLàøeribd `l m` miprzn eidy §¦

eilqk yceg y`x cr minyb(.i my)s` mizeye milke` mday ,
dpyna x`eank dkiygyn(my),zeynyd oiaa oky lke ,àlà¤¨

`id a`a dryz ziprzkd xeaivd zeiprzúBðBøçàmixfeb eidy §©£
eprp `le zepey`xd zeiprzd exar m` xeaivd lr(:ai my)mday ,

dpyna x`eank mei ceran wx mizeye milke` eid(my),äøeñàå©£¨
.jli`e zeynyd oian dizye dlik`a ozenk a`a dryz

oiaa dizye dlik` exq`y `axe opgei iax lr dywn `xnbd
:a`a dryza zeynyd,éáéúéî,`ziixaa epipyïéàlcadïéa ¥¦¥¥¥

,íéøetékä íBéì áàa äòLza`a dryza dligzkl xzen `diy ¦§¨§¨§©¦¦
,mixetikd meia xeq`y dnäfL àlàmixetikd mei -,øeñà B÷éôñ ¤¨¤¤§¥¨

äæåa`a dryz -.øzeî B÷éôñ,`xnbd zx`aneéàîzpeek dn - §¤§¥¨©
y `ziixadåàì ,øzeî B÷éôñy dzpeek oi` m`d -úBLîMä ïéa §¥¨¨¥©§¨

,BlLdywe ,dizye dlik`a xzen ,dlil wtq mei wtq `edy ¤
.edexq`y opgei iaxle `axl

:`xnbd zvxznì ,éãéà áøc déøa àLéL áø øîà,àzpeek ¨©©¦¨§¥§©¦¦Ÿ

`id `ziixadàçøéc àòéá÷ìyiyk ,ycegd zeriaw oiprl - ¦§¦¨§©§¨
,sqep meia mcewd ycegd z` oic zia exair m`d wtq epl
dryza `le mixetikd meia wx wtqn mini ipy mibdepy

.a`a
mixetikd meiy ,lirl `ziixad ixacn di`x `xnbd d`ian dzr
df oiprl `weecy ,wiecn :xzen ewitq a`a dryze xeq` ewitq

,mdipia lcad yiìëì àäd x`yíéøáczngn mda mibdepd ¨§¨§¨¦
ziprzdïéåL äæå äædf oice ,xeqi`lì òéiñîixacøæòìà éaø ¤¨¤¨¦§©©§©¦¤§¨¨

,dvigx xeqi`a zeey zeiprzd izyyBì øeñà ,øæòìà éaø øîàc§¨©©¦¤§¨¨¨
èéLBiL íãàìz`,áàa äòLúa íéna Bòaöàxeq` df meiy meyn ¨¨¨¤¦¤§¨©©¦§¦§¨§¨

,dvigxaBòaöà èéLBäì øeñàL Cøãkminaíéøetékä íBéa §¤¤¤¨§¦¤§¨§©¦¦
.dvigxa xeq`y

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyïéàlcadáàa äòLz ïéa ¥¦¥¥¥¦§¨§¨
äfL àlà ,øeaéö úéðòúìxeaiv ziprz -a øeñàäæå ,äëàìî úéiNò §©£¦¦¤¨¤¤¨©£¦©§¨¨§¤

a`a dryz -eâäpL íB÷îa äëàìî úéiNòa øzeî.xzid da ¨©£¦©§¨¨§¨¤¨£
,wiecneìëì àäx`y,ïéåL äæå äæ íäéøácoiae lwdl oia rnyne ¨§¨¦§¥¤¤¨¤¨¦

.lwdl yi ipya s` ,mdn cg`a `lew ep`vn m` df itle ,xingdl
àéðz øeaéö úéðòz éab eléàå(.bi ziprz),eøîàLkdpyna(:ai my) §¦©¥©£¦¦©§¨§¤¨§

minyb zxivr lr zepexg`d xeaiv zeiprzayàì ,äöéçøa øeñà̈¦§¦¨Ÿ
àlà eøîàzvigx mc`l xeq`yìáà ,Bôeb ìkzvigxåéãé åéðt ¨§¤¨¨£¨¨¨¨¨
.àì åéìâøå,zekldd x`ya xeaiv ziprzl dey a`a dryz m`e §©§¨Ÿ

xq`y xfrl` iaxl dywe ,ea zxzen mina rav` zhyed s`
.z`f

:`xnbd zvxzn,àtt áø øîà̈©©¨¨
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שלישי עמ' ב



ד

b"i ,`vz zyxt zay .c"qa
.*c"iyz'd ,lel`

‰ÎÏ,נקּבלה ׁשּבת ּפני ּכּלה לקראת ּדֹודי ¿»ְְְְִִֵַַַַָָָ

לכה  ּבמאמרֹו אדמּו"ר מו"ח כ"ק ְְְֲִֵַַָָּומביא

החתּונה  (מּדרּוׁשי ּדרּבי 1ּדֹודי (מ'ּפרקי ( ְְְֲִִִִִֵֵַַָ

למלּכה.2אליעזר' והּכּלה למל ּדֹומה ׁשחתן ( ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

יׂשראל, ּכנסת היא וכּלה הּקּב"ה זה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָחתן

ּדחתן  ּומלכּות, זעירֿאנּפין ענין הּוא ְְְְְְִִִֵַַַַָָּובּספירֹות

ּבחינת  היא וכּלה זעירֿאנּפין ּבחינת ְְְְְִִִִֵַַַַָהּוא

ׁשּבת  ּפני ּכּלה לקראת ּדֹודי לכה וזהּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָמלכּות.

זעירֿאנּפין  המׁשכת ענין ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָנקּבלה,

ּתחילה  אׁשר הּוא, ההמׁשכה וסדר ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָלמלכּות,

(מּזעירֿאנּפין  חיצֹונית ההמׁשכה להיֹות ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָצריכה

ואחרּֿכ מּקיף, ּבבחינת רק ׁשהיא ְְְְִִִִֶַַַַַַָלמלכּות)

ּבכל  הּסדר הּוא ּדכן ּפנימית. ההמׁשכה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהיא

צריכה  ּדתחילה למקּבל, מּמׁשּפיע ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָהׁשּפעה

ׁשּלֹו חיצֹונּיּות מּבחינת הּמׁשּפיע המׁשכת ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָלהיֹות

מתעּלה  ׁשעלֿידיֿזה המקּבל, חיצֹונּיּות ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַלבחינת

 ֿ ואחר הּמׁשּפיע, למדרגת קרֹוב להיֹות ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָהמקּבל

מהּמׁשּפיע. הּפנימית המׁשכה לקּבל יּוכל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָּכ

עלֿזה  רב 3ּומביא [מהׁשּפעת מׁשלים ב' ְְִִֵֵֶַַַַָָ

ויׁש הּקטן]. ּבנֹו עם הּמׁשּתעׁשע ואב ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָלתלמיד,
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(המו"ל). תשל"ט – כסלו י"ד לקראת ויצאֿלאור שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*

ואילך].1) 81 ע' תרפ"ט [סה"מ בפ"ע בקונטרס עוה"פ תשל"ט] [בשנת וז"ע ואילך. א כ, ח"א קונטרסים בסה"מ נדפס

ס"ב.3)פט"ז.2) שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שבת: בקבלת הנאמר דודי' 'לכה בפיוט

Á"ÂÓ ˜"Î ‡È·Óe ,‰Ïa˜ ˙aL Èt ‰lk ˙‡¯˜Ï È„Bc ‰ÎÏ¿»ƒƒ¿««»¿≈«»¿«¿»≈ƒ
¯"eÓ„‡(הרבי של חותנו יצחק, יוסף (רבי הריי"צ B¯Ó‡Óaהרבי «¿¿«¬»

דיבורֿהמתחיל שלו חסידות ‰e˙Á‰במאמר ÈLe¯cÓ) È„Bc ‰ÎÏ1 ¿»ƒƒ¿≈«¬»
אמר  הריי"צ שהרבי החסידות ממאמרי

כסלו  בי"ד והרבנית הרבי נישואי לרגל

Èa¯cתרפ"ט  È˜¯t'Ó) (ƒƒ¿≈¿«ƒ
'¯ÊÚÈÏ‡2‰ÓBc Ô˙ÁL ( ¡ƒ∆∆∆»»∆

.‰kÏÓÏ ‰lk‰Â CÏÓÏ ולמעלה ¿∆∆¿««»¿«¿»
lÎÂ‰ברוחניות  ‰"aw‰ ‰Ê Ô˙Á»»∆«»»¿«»

˙B¯ÈÙq·e ,Ï‡¯NÈ ˙Òk ‡È‰ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«¿ƒ
בעשר  שהוא כפי וכלה חתן עניין

העליונות ÔÈÚהספירות ‡e‰ƒ¿«
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ המידות ששת ¿≈«¿ƒ

נצח, תפארת, גבורה, (חסד, העליונות

פנים  אנפין', 'זעיר הנקראות יסוד) הוד,

המאיר  האור לעומת (כי זעירות'

ודעת) בינה חכמה (הספירות במוחין,

קטן) הוא במידות המאיר האור

˙eÎÏÓe,המלכות Ô˙Ácספירת «¿¿»»
‰lÎÂ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿≈«¿ƒ¿«»

˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ‡È‰ שבחתן וכשם ƒ¿ƒ««¿
משפיע  בחינת הוא החתן למטה, וכלה

'זעיר  כך מקבל, בחינת היא והכלה

משפיע  העליונות) (המידות אנפין'

שרואים  (וכפי המלכות בספירת

בחינת  שהיא שהמלכות הנפש בכוחות

שלה  התוכן את מקבלת הדיבור

מה  את מדבר האדם שהרי מהמידות

מרגיש). שהוא

‰lk ˙‡¯˜Ï È„Bc ‰ÎÏ e‰ÊÂ¿∆¿»ƒƒ¿««»
,‰Ïa˜ ˙aL Èt'הליכה' היינו ¿≈«»¿«¿»

ה'דוד', של והתחברות והתקרבות

הכלה עם ‰ÎLÓ˙החתן, ÔÈÚ ‡e‰L ש והתגלות אלוקי השפעה אור ל ∆ƒ¿««¿»«
לכלה,eÎÏÓÏ˙לחתןשנמשלה ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊמבחינת  ÒÂ„¯שנמשלה ¿≈«¿ƒ¿«¿¿≈∆

‰ÎLÓ‰‰למלכות ÏÈÁz‰מז"א ¯L‡ ,‡e‰ ראשון ˆ¯ÎÈ‰בשלב ««¿»»¬∆¿ƒ»¿ƒ»
‡È‰L (˙eÎÏÓÏ ÔÈt‡Œ¯ÈÚfÓ) ˙ÈBˆÈÁ ‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿««¿»»ƒƒƒ¿≈«¿ƒ¿«¿∆ƒ

ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ובפנימיות ¯˜ בעומק נקלטת איננה 'חיונית' שבהיותה «ƒ¿ƒ««ƒ
מלמעלה, ה'מקיף' כדבר נשארת שני CkŒ¯Á‡Âאלא ‰È‡בשלב ¿««»ƒ

˙ÈÓÈt ‰ÎLÓ‰‰.למלכות ‰q„¯מז"א ‡e‰ ÔÎc הקבועÏÎa ««¿»»¿ƒƒ¿≈«≈∆¿»

,Ïa˜ÓÏ ÚÈtLnÓ ‰ÚtL‰ ההשפעה בעניין דווקא (לאו שיהיה איזה «¿»»ƒ«¿ƒ«ƒ¿«≈
שלבים  בשני לבוא חייבת שהיא למלכות) BÈ‰Ï˙מז"א ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏÈÁ˙cƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿

˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁ·Ï BlL ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁaÓ ÚÈtLn‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«««¿ƒ«ƒ¿ƒ«ƒƒ∆ƒ¿ƒ«ƒƒ
,Ïa˜Ó‰ והמקבל למקבל המשפיע בין גדול פער יש כאשר ראשון, בשלב «¿«≈

השפע  לקליטת ראוי כלי איננו עדיין

חיצונית  היא ההשפעה מהמקבל,

המשפיע  מחיצוניות הוא מקורה בלבד,

בחיצוניות  רק ומשפיעה נקלטת והיא

lÚ˙Ó‰המקבל ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿«∆
˙‚¯„ÓÏ ·B¯˜ ˙BÈ‰Ï Ïa˜Ó‰«¿«≈ƒ¿»¿«¿≈«

ÚÈtLn‰ מוקטן ביניהם הפער וכך ««¿ƒ«
כללית, התקרבות ביניהם ונוצרת

CkŒ¯Á‡Â הכללי לקירוב הודות ¿««»
ÏÎeÈ המקבלÏa˜Ï לתוכו ולקלוט «¿«≈

‰ÈÓÈt˙ופנימיותו  ‰ÎLÓ‰«¿»»«¿ƒƒ
.ÚÈtLn‰Ó שלפי ונמצא ≈««¿ƒ«

"לכה  הדברים של הפנימית המשמעות

נקבלה" שבת פני כלה, לקראת דודי

שונות  במילים העניין כפילות איננו

בהשפעה. שלבים שני על מדובר אלא

כלה", לקראת דודי "לכה – הראשון

כללי  קירוב שעושה חיצונית השפעה

"פני  - והשני למקבל, המשפיע בין

פנימית. השפעה נקבלה", שבת

‰ÊŒÏÚ ‡È·Óe3 הריי"צ הרבי ≈ƒ«∆
לעיל, הנזכר ÌÈÏLÓבמאמרו '·¿»ƒ

– האמורים השלבים שני לעניין

השפעה  ואחריה חיצונית השפעה

אחד [משל ¯·פנימית ˙ÚtL‰Ó≈«¿»««
,„ÈÓÏ˙Ï ז"ל חכמינו אמרו זה שעל ¿«¿ƒ

מילתא  הרב אומר הסוגיה לימוד שקודם

ואחר  התלמידים את לשמח דבדיחותא

הסוגיא, בלימוד ופתח באימה ישב כך

את  ו'פותח' השפעה לקבל ראוי להיות המקבל את עושה המשפיע בתחילה כי

– עצמה הסוגיה את לו משפיע כך ואחר שלו הקליטה יכולת ואת החושים

- שני ומשל פנימית. ‰ÔËwהשפעה Ba ÌÚ ÚLÚzLn‰ ·‡Â וכיוון ¿»«ƒ¿«¬≈«ƒ¿«»»
התינוק  את ולהרים למטה ידיו את ולהושיט להוריד צריך האב קטן, שהתינוק

ואחר  לבן, האב בין כללית התקרבות שגורם ודבר חיצונית השפעה שזו אליו,

להלן  וראה – ובפנימיות מקרוב בפנים פנים התינוק עם ומשחק מדבר האב כך

אלו]. במשלים הסבר תוספת
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 מפתח  כללי

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

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

   לכה דודי לקראת כלהה "מאמר ד  )ג

ה ...............................  ד"יתש'ה ,אלול ג"י, תצאשבת פרשת 

  , תצאפרשת שבת ת ושיחמ  )ד

 טו  ..............................................  נ"תש'ה ,אלול א"י

   תצאפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

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

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

חכ  ..........................  ל "ן זצלוי יצחק שניאורסאה' המקובל ר

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה   )ז

טכ  ............   תרגום מאידיש, דלחוברת  ל שניאורסאהן"ה ז"ע

ל  ........................   תצאפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

לב  ...................  תצאלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

נו  ........................   תצאלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

זנ  ..............................................  תצאלשבוע פרשת  

סז  .....................  תצאלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

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

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

עג   ....................  תצאלשבוע פרשת  פרקים ליום' ג –  )יד

צב   ...................  תצאלשבוע פרשת  פרק אחד ליום –  )טו

טצ  ..................... תצאלשבוע פרשת  ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

קג  .........................................  צ פרק יםתהל, יט- חיפרק  מלכים א

  מכות מסכת – משניות  )יח

קה  ....................................................   ביאור קהתי

יגק  ........................................................  מסכת יומא עקבעין י  )יט

  

  עם ביאורים  פסחיםמסכת   )כ

ידק  .....................................................  חף נעד ד נבדף מ

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

המק  ........................ ................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כב

ומק  ......................... ................................  ר הזקן"אדמו

   הורתלקוטי   )כג

זמק  ......................... ................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

נק  .......................................................  ר האמצעי"אדמו

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

נאק  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

נאק  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

נבק  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"רפת'הם המאמריספר   )כח

נגק  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

נדק  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"מוהרייר "אדמו ק"כ ומןי  )ל

נהק  ...................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

נוק  .....................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נחק  ................................  ב פרקביאורים בפרקי אבות   )לב

נטק  ....... ................................  חומש לקריאה בציבור  )לג

סוק  ..............................  תצאלשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

סזק  .............  דששבת קוערב להדלקת נרות מצות סדר   )לה

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



ה

b"i ,`vz zyxt zay .c"qa
.*c"iyz'd ,lel`

‰ÎÏ,נקּבלה ׁשּבת ּפני ּכּלה לקראת ּדֹודי ¿»ְְְְִִֵַַַַָָָ

לכה  ּבמאמרֹו אדמּו"ר מו"ח כ"ק ְְְֲִֵַַָָּומביא

החתּונה  (מּדרּוׁשי ּדרּבי 1ּדֹודי (מ'ּפרקי ( ְְְֲִִִִִֵֵַַָ

למלּכה.2אליעזר' והּכּלה למל ּדֹומה ׁשחתן ( ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

יׂשראל, ּכנסת היא וכּלה הּקּב"ה זה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָחתן

ּדחתן  ּומלכּות, זעירֿאנּפין ענין הּוא ְְְְְְִִִֵַַַַָָּובּספירֹות

ּבחינת  היא וכּלה זעירֿאנּפין ּבחינת ְְְְְִִִִֵַַַַָהּוא

ׁשּבת  ּפני ּכּלה לקראת ּדֹודי לכה וזהּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָמלכּות.

זעירֿאנּפין  המׁשכת ענין ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָנקּבלה,

ּתחילה  אׁשר הּוא, ההמׁשכה וסדר ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָלמלכּות,

(מּזעירֿאנּפין  חיצֹונית ההמׁשכה להיֹות ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָצריכה

ואחרּֿכ מּקיף, ּבבחינת רק ׁשהיא ְְְְִִִִֶַַַַַַָלמלכּות)

ּבכל  הּסדר הּוא ּדכן ּפנימית. ההמׁשכה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהיא

צריכה  ּדתחילה למקּבל, מּמׁשּפיע ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָהׁשּפעה

ׁשּלֹו חיצֹונּיּות מּבחינת הּמׁשּפיע המׁשכת ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָלהיֹות

מתעּלה  ׁשעלֿידיֿזה המקּבל, חיצֹונּיּות ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַלבחינת

 ֿ ואחר הּמׁשּפיע, למדרגת קרֹוב להיֹות ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָהמקּבל

מהּמׁשּפיע. הּפנימית המׁשכה לקּבל יּוכל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָּכ

עלֿזה  רב 3ּומביא [מהׁשּפעת מׁשלים ב' ְְִִֵֵֶַַַַָָ

ויׁש הּקטן]. ּבנֹו עם הּמׁשּתעׁשע ואב ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָלתלמיד,
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ס"ב.3)פט"ז.2) שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שבת: בקבלת הנאמר דודי' 'לכה בפיוט

Á"ÂÓ ˜"Î ‡È·Óe ,‰Ïa˜ ˙aL Èt ‰lk ˙‡¯˜Ï È„Bc ‰ÎÏ¿»ƒƒ¿««»¿≈«»¿«¿»≈ƒ
¯"eÓ„‡(הרבי של חותנו יצחק, יוסף (רבי הריי"צ B¯Ó‡Óaהרבי «¿¿«¬»

דיבורֿהמתחיל שלו חסידות ‰e˙Á‰במאמר ÈLe¯cÓ) È„Bc ‰ÎÏ1 ¿»ƒƒ¿≈«¬»
אמר  הריי"צ שהרבי החסידות ממאמרי

כסלו  בי"ד והרבנית הרבי נישואי לרגל

Èa¯cתרפ"ט  È˜¯t'Ó) (ƒƒ¿≈¿«ƒ
'¯ÊÚÈÏ‡2‰ÓBc Ô˙ÁL ( ¡ƒ∆∆∆»»∆

.‰kÏÓÏ ‰lk‰Â CÏÓÏ ולמעלה ¿∆∆¿««»¿«¿»
lÎÂ‰ברוחניות  ‰"aw‰ ‰Ê Ô˙Á»»∆«»»¿«»

˙B¯ÈÙq·e ,Ï‡¯NÈ ˙Òk ‡È‰ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«¿ƒ
בעשר  שהוא כפי וכלה חתן עניין

העליונות ÔÈÚהספירות ‡e‰ƒ¿«
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ המידות ששת ¿≈«¿ƒ

נצח, תפארת, גבורה, (חסד, העליונות

פנים  אנפין', 'זעיר הנקראות יסוד) הוד,

המאיר  האור לעומת (כי זעירות'

ודעת) בינה חכמה (הספירות במוחין,

קטן) הוא במידות המאיר האור

˙eÎÏÓe,המלכות Ô˙Ácספירת «¿¿»»
‰lÎÂ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿≈«¿ƒ¿«»

˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ‡È‰ שבחתן וכשם ƒ¿ƒ««¿
משפיע  בחינת הוא החתן למטה, וכלה

'זעיר  כך מקבל, בחינת היא והכלה

משפיע  העליונות) (המידות אנפין'

שרואים  (וכפי המלכות בספירת

בחינת  שהיא שהמלכות הנפש בכוחות

שלה  התוכן את מקבלת הדיבור

מה  את מדבר האדם שהרי מהמידות

מרגיש). שהוא

‰lk ˙‡¯˜Ï È„Bc ‰ÎÏ e‰ÊÂ¿∆¿»ƒƒ¿««»
,‰Ïa˜ ˙aL Èt'הליכה' היינו ¿≈«»¿«¿»

ה'דוד', של והתחברות והתקרבות

הכלה עם ‰ÎLÓ˙החתן, ÔÈÚ ‡e‰L ש והתגלות אלוקי השפעה אור ל ∆ƒ¿««¿»«
לכלה,eÎÏÓÏ˙לחתןשנמשלה ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊמבחינת  ÒÂ„¯שנמשלה ¿≈«¿ƒ¿«¿¿≈∆

‰ÎLÓ‰‰למלכות ÏÈÁz‰מז"א ¯L‡ ,‡e‰ ראשון ˆ¯ÎÈ‰בשלב ««¿»»¬∆¿ƒ»¿ƒ»
‡È‰L (˙eÎÏÓÏ ÔÈt‡Œ¯ÈÚfÓ) ˙ÈBˆÈÁ ‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿««¿»»ƒƒƒ¿≈«¿ƒ¿«¿∆ƒ

ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ובפנימיות ¯˜ בעומק נקלטת איננה 'חיונית' שבהיותה «ƒ¿ƒ««ƒ
מלמעלה, ה'מקיף' כדבר נשארת שני CkŒ¯Á‡Âאלא ‰È‡בשלב ¿««»ƒ

˙ÈÓÈt ‰ÎLÓ‰‰.למלכות ‰q„¯מז"א ‡e‰ ÔÎc הקבועÏÎa ««¿»»¿ƒƒ¿≈«≈∆¿»

,Ïa˜ÓÏ ÚÈtLnÓ ‰ÚtL‰ ההשפעה בעניין דווקא (לאו שיהיה איזה «¿»»ƒ«¿ƒ«ƒ¿«≈
שלבים  בשני לבוא חייבת שהיא למלכות) BÈ‰Ï˙מז"א ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏÈÁ˙cƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿

˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁ·Ï BlL ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁaÓ ÚÈtLn‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«««¿ƒ«ƒ¿ƒ«ƒƒ∆ƒ¿ƒ«ƒƒ
,Ïa˜Ó‰ והמקבל למקבל המשפיע בין גדול פער יש כאשר ראשון, בשלב «¿«≈

השפע  לקליטת ראוי כלי איננו עדיין

חיצונית  היא ההשפעה מהמקבל,

המשפיע  מחיצוניות הוא מקורה בלבד,

בחיצוניות  רק ומשפיעה נקלטת והיא

lÚ˙Ó‰המקבל ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿«∆
˙‚¯„ÓÏ ·B¯˜ ˙BÈ‰Ï Ïa˜Ó‰«¿«≈ƒ¿»¿«¿≈«

ÚÈtLn‰ מוקטן ביניהם הפער וכך ««¿ƒ«
כללית, התקרבות ביניהם ונוצרת

CkŒ¯Á‡Â הכללי לקירוב הודות ¿««»
ÏÎeÈ המקבלÏa˜Ï לתוכו ולקלוט «¿«≈

‰ÈÓÈt˙ופנימיותו  ‰ÎLÓ‰«¿»»«¿ƒƒ
.ÚÈtLn‰Ó שלפי ונמצא ≈««¿ƒ«

"לכה  הדברים של הפנימית המשמעות

נקבלה" שבת פני כלה, לקראת דודי

שונות  במילים העניין כפילות איננו

בהשפעה. שלבים שני על מדובר אלא

כלה", לקראת דודי "לכה – הראשון

כללי  קירוב שעושה חיצונית השפעה

"פני  - והשני למקבל, המשפיע בין

פנימית. השפעה נקבלה", שבת

‰ÊŒÏÚ ‡È·Óe3 הריי"צ הרבי ≈ƒ«∆
לעיל, הנזכר ÌÈÏLÓבמאמרו '·¿»ƒ

– האמורים השלבים שני לעניין

השפעה  ואחריה חיצונית השפעה

אחד [משל ¯·פנימית ˙ÚtL‰Ó≈«¿»««
,„ÈÓÏ˙Ï ז"ל חכמינו אמרו זה שעל ¿«¿ƒ

מילתא  הרב אומר הסוגיה לימוד שקודם

ואחר  התלמידים את לשמח דבדיחותא

הסוגיא, בלימוד ופתח באימה ישב כך

את  ו'פותח' השפעה לקבל ראוי להיות המקבל את עושה המשפיע בתחילה כי

– עצמה הסוגיה את לו משפיע כך ואחר שלו הקליטה יכולת ואת החושים

- שני ומשל פנימית. ‰ÔËwהשפעה Ba ÌÚ ÚLÚzLn‰ ·‡Â וכיוון ¿»«ƒ¿«¬≈«ƒ¿«»»
התינוק  את ולהרים למטה ידיו את ולהושיט להוריד צריך האב קטן, שהתינוק

ואחר  לבן, האב בין כללית התקרבות שגורם ודבר חיצונית השפעה שזו אליו,

להלן  וראה – ובפנימיות מקרוב בפנים פנים התינוק עם ומשחק מדבר האב כך

אלו]. במשלים הסבר תוספת
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 מפתח  כללי

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

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

   לכה דודי לקראת כלהה "מאמר ד  )ג

ה ...............................  ד"יתש'ה ,אלול ג"י, תצאשבת פרשת 

  , תצאפרשת שבת ת ושיחמ  )ד

 טו  ..............................................  נ"תש'ה ,אלול א"י

   תצאפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

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

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

חכ  ..........................  ל "ן זצלוי יצחק שניאורסאה' המקובל ר

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה   )ז

טכ  ............   תרגום מאידיש, דלחוברת  ל שניאורסאהן"ה ז"ע

ל  ........................   תצאפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

לב  ...................  תצאלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

נו  ........................   תצאלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

זנ  ..............................................  תצאלשבוע פרשת  

סז  .....................  תצאלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

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

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

עג   ....................  תצאלשבוע פרשת  פרקים ליום' ג –  )יד

צב   ...................  תצאלשבוע פרשת  פרק אחד ליום –  )טו

טצ  ..................... תצאלשבוע פרשת  ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

קג  .........................................  צ פרק יםתהל, יט- חיפרק  מלכים א

  מכות מסכת – משניות  )יח

קה  ....................................................   ביאור קהתי

יגק  ........................................................  מסכת יומא עקבעין י  )יט

  

  עם ביאורים  פסחיםמסכת   )כ

ידק  .....................................................  חף נעד ד נבדף מ

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

המק  ........................ ................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כב

ומק  ......................... ................................  ר הזקן"אדמו

   הורתלקוטי   )כג

זמק  ......................... ................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

נק  .......................................................  ר האמצעי"אדמו

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

נאק  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

נאק  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

נבק  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"רפת'הם המאמריספר   )כח

נגק  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

נדק  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"מוהרייר "אדמו ק"כ ומןי  )ל

נהק  ...................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

נוק  .....................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נחק  ................................  ב פרקביאורים בפרקי אבות   )לב

נטק  ....... ................................  חומש לקריאה בציבור  )לג

סוק  ..............................  תצאלשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

סזק  .............  דששבת קוערב להדלקת נרות מצות סדר   )לה



dlawpו zay ipt dlk z`xwl icec dkl

להביא  רק לא היא אּלה ּבמׁשלים ׁשּכּונתֹו ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלֹומר,

חיצֹונית  (ׁשההׁשּפעה ההמׁשכה לסדר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּדּוגמאֹות

(ּגם) אּלא ּפנימית), לההׁשּפעה הקּדמה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָהיא

ּדגם  אּלּו, הׁשּפעֹות ׁשּבב' העילּוי ּגֹודל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָלבאר

ועד  ּביֹותר , נעלית ּדרּגא היא חיצֹונית ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָההׁשּפעה

ּכי  ּפנימית. ההׁשּפעה לגּבי עילּוי ּבּה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש

מּקיף, ּבחינת ׁשהיא חיצֹונית, היא ההׁשּפעה ְְִִִִִִֶַַַַָָ

ההׁשּפעה  (מהּֿׁשאיןּֿכן המקּבל מּכלי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלמעלה

ּומּכלֿמקֹום  המקּבל). ּבכלי ׁשּמתקּבלת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּפנימית

ּדוקא  ּכי ּפנימית, לההׁשּפעה הקּדמה רק ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָהיא

נעלה  לעילּוי מּגיעים הּפנימית הׁשּפעה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָעלֿידי

ּכל  על וזהּו הּמּקיף). מּבחינת (ׁשּלמעלה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָיֹותר

חּוּפה  חתן 4ּכבֹוד ּכבֹוד ּכבֹוד, ּבחינֹות ב' ׁשהם ְְִֵֶָָָָָ

יֹותר  ּולמעלה ּכּלה, וכבֹוד 5ּוכבֹוד ּדאּבא ּכבֹוד ְְְְְֵַַַָָָָָ

ואּמא' 'אּבא יחּוד הּוא ועלֿידיֿזה ְְְְִִִֵֶַַָָָּדאימא.

ׁשּׁשניהם  היֹות ּדעם ונּוקבא'. 'זעירֿאנּפין ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָויחּוד

(וחּוּפה) וכבֹוד ואּמא', ּד'אּבא (וחּוּפה) ְְְְְִַָָָָָָ(ּכבֹוד
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ה.4) ד, ישעי' – הכתוב כבוד.5)לשון כל על כי ד"ה שה"ש ובלקו"ת בסידור בכ"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙ekL ,¯ÓBÏ LÈÂבמאמרו הריי"צ הרבי ‰È‡של ‰l‡ ÌÈÏLÓa ¿≈«∆«»»ƒ¿»ƒ≈∆ƒ

‰ÎLÓ‰‰ ¯„ÒÏ ˙B‡Ó‚ec ‡È·‰Ï ˜¯ ‡Ï דוגמאות ולהביא …«¿»ƒ¿»¿≈∆««¿»»
שנייה באה ואיזו ראשונה באה השפעה איזו ««¿»»∆(ÚtL‰‰L‰המבארות

˙ÈÓÈt ‰ÚtL‰‰Ï ‰Óc˜‰ ‡È‰ ˙ÈBˆÈÁ לעיל ‡l‡כמבואר ,( ƒƒƒ«¿»»¿««¿»»¿ƒƒ∆»
ÈeÏÈÚ‰ Ï„Bb ¯‡·Ï (Ìb)«¿»≈∆»ƒ

,el‡ ˙BÚtL‰ '·aL ולהביא ∆¿«¿»≈
של  המעלה את המלמדות דוגמאות

יחד גם ההשפעות »¿Ì‚cשתי
˙ÈBˆÈÁ ‰ÚtL‰‰ שהיא למרות ««¿»»ƒƒ

המקבל  של כללית התקרבות רק יוצרת

והקדמה  הכנה והיא המשפיע אל

גם  זאת בכל הפנימית, להשפעה

החיצונית  b¯c‡ההשפעה ‡È‰ƒ«¿»
da LiL „ÚÂ ,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ«¬≈¿≈¿«∆≈»

ÈeÏÈÚ ויתרוןÈa‚Ï ÂÏÈÙ‡ ƒ¿«≈
t ‰ÚtL‰‰Èk .˙ÈÓÈ ««¿»»¿ƒƒƒ

‡È‰L ,˙ÈBˆÈÁ ‰ÚtL‰‰««¿»»ƒƒ∆ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ,ÛÈwÓ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒƒ¿«¿»

Ïa˜Ó‰ ÈÏkÓ שלו הקליטה ויכולת ƒ¿≈«¿«≈
לא  שההשפעה מלמד אמנם זה ודבר

זאת  עם אבל בפנימיות בו נקלטת

נעלית  בדרגה השפעה שזו גם מוכיח

היטב  נתפסת שאיננה בכלי והסיבה

מעלתה מפני היא »(Œ‰Óהמקבל
˙ÈÓÈt ‰ÚtL‰‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈««¿»»¿ƒƒ

Ïa˜Ó‰ ÈÏÎa ˙Ïa˜˙nL כי ∆ƒ¿«∆∆ƒ¿≈«¿«≈
המקבל  של הקליטה ליכולת ומותאמת מצומצמת זו )היא שהשפעה ואף

מפנימיות  בה נמשך לא וגם המקבל, כלי בפנימיות ונתפסת נקלטת אינה

אצל  גדול שינוי נעשה זו נעלית השפעה בכוח דווקא מקום מכל המשפיע,

יוכל  כך שאחר באופן המשפיע לדרגת קרוב להיות מתעלה והוא המקבל

הפנימית. ההשפעה את של ÌB˜ÓŒÏkÓeלקבל מעלתה גודל למרות ƒ»»
החיצונית  Èkההשפעה ,˙ÈÓÈt ‰ÚtL‰‰Ï ‰Óc˜‰ ˜¯ ‡È‰ƒ««¿»»¿««¿»»¿ƒƒƒ

˙ÈÓÈt‰ ‰ÚtL‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc המקבל של הנפש בעומק שחודרת «¿»«¿≈«¿»»«¿ƒƒ
ÛÈwn‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL) ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÈeÏÈÚÏ ÌÈÚÈbÓ כפי «ƒƒ¿ƒ«¬∆≈∆¿«¿»ƒ¿ƒ«««ƒ

עצמו  מצד פנימית ),שהוא בהשפעה היא הכוונה שתכלית לכך בנוסף כי

לעילוי  מגיעים שעלֿידה זאת, עוד הנה עמו, ומתאחדת המקבל בכלי הנקלטת

המקיף. מבחינת למעלה היינו החיצונית, מההשפעה שלמעלה ביותר, נעלה

e‰ÊÂ בפסוק הפנימי teÁ‰הפירוש „B·k Ïk ÏÚ4'· Ì‰L ¿∆«»»»∆≈
,‰lk „B·Îe Ô˙Á „B·k ,„B·k ˙BÈÁa כוונת הדברים, פנימיות לפי ¿ƒ»¿»»¿«»

"זעיר  הנקראות העליונות המידות של והתאחדות) (חיבור ל'יחוד' הפסוק

הראשון  שלבים, שני בזה ויש ("כלה"). ה"מלכות" ספירת עם ("חתן") אנפין"

"כבוד", הנקראת באלוקות נעלית בחינה המלכות לספירת נמשכת שתחילה -

ההמשכה  הן אלו בחינות ושתי "חופה", הנק' יותר עליונה בחינה וגם

ה"פנימית", ההמשכה שהיא ה"יחוד" בא כך אחר ורק ("מקיף"); ה"חיצונית"

"על  הפסוק מלשון (כי ה"כבוד" בעניין בחינות שתי הם אלו המשכות ושתי

יש  מהן אחת כל ועל "כבוד", של בחינות כמה שיש מובן חופה" כבוד כל

(ועל  מלמעלה עלי' המקיפה "חופה"

ודרגה ידי בחינה ה"יחוד"). נעשה זה

חתן  "כבוד היא ה"כבוד" בעניין אחת

ההשפעה  שהיא כלה" וכבוד

"זעיר  מבחינת הנמשכת ה"חיצונית"

ה"מלכות" למדת ("חתן") אנפין"

כך  אחר נעשה זה ידי שעל ("כלה")

הוא  "כבוד" כי ביניהם, ה"יחוד" עניין

כבוד  לאדם נותנים וכאשר חיצוני ענין

דבר  זה אין ומתעלה, מתרומם והוא

שתהיה  וכדי לפנימיותו. שחודר

ל"כלה", מ"חתן" פנימית המשכה

המשכת  תחילה להיות צריכה

החתן  מ"חיצוניות" המשכה ה"מקיף",

הכלה  ל"חיצוניות" חתן") ("כבוד

להמשכה  בנוסף ואולם כלה"). ("כבוד

יותר  נעלית המשכה יש "כבוד", של

בדרך  היא שגם "חופה" הנקראת

ההמשכות  שתי ואחרי "מקיף",

להיות  יכולה הללו ה"חיצוניות"

וכלה  חתן "יחוד ה"פנימית", ההמשכה

ומלכות". אנפין זעיר -

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe5‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .‡ÓÈ‡c „B·ÎÂ ‡a‡c „B·k ¿«¿»≈»¿«»¿»¿ƒ»¿«¿≈∆
'‡·˜eÂ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ' „eÁÈÂ '‡n‡Â ‡a‡' „eÁÈ ‡e‰ הדרגה ƒ«»¿ƒ»¿ƒ¿≈«¿ƒ¿¿»

כלומר: דאימא". וכבוד דאבא "כבוד היא ב"כבוד" יותר, הנעלית השנייה,

ומקבל  משפיע יש כך ומלכות), (ז"א במידות ומקבל משפיע שיש כשם

וספירת  "אבא", ונקראת "משפיע" בבחינת היא החכמה ספירת  - במוחין

הרעיון  נקודת היא החכמה (כי "אימא" ונקראת "מקבל" בחינת היא ה"בינה"

את  מפתחת שהאם כשם לפרטים הנקודה של התפתחות היא ובינה השכלי

צריכה  שבמידות וכשם רבים). אברים עם לעובר מהאב ההשפעה נקודת

יכולה  זה ידי ועל ל"מלכות" אנפין" מ"זעיר חיצונית המשכה תחילה להיות

תחילה  להיות צריכה במוחין גם כך ("יחוד"), פנימית השפעה כך אחר להיות

ידי  ועל דאימא' ל'כבוד דאבא' מ'כבוד היינו לבינה, מחכמה חיצונית המשכה

חכמה, - "אבא" בחינות של ו"יחוד" פנימית השפעה להיות יכולה זה

בינה. - ו"אימא"

שני  שמצד (אף דווקא פנימית שבהשפעה והיתרון המעלה את ומבאר והולך

לעיל): כמבואר חיצונית, השפעה שזו למרות ב'מקיף' ויתרון מעלה יש

„B·ÎÂ ,'‡n‡Â ‡a‡'c (‰teÁÂ) „B·k) Ì‰ÈML ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆¿≈∆»¿»¿«»¿ƒ»¿»
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c"iyz'd ,lel` b"i ,`vz t"y

 ֿ מּכל מּקיף, ּבחינת הם ונּוקבא') ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָּד'זעירֿאנּפין

ידּוע  ונּוקבא'6מקֹום 'זעירֿאנּפין ּביחּוד ׁשּדוקא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָ

העצם. נמׁש ּפנימי) יחּוד ְְִִִִֶֶֶָָ(ׁשהּוא

רב p‰Â‰ב) מהׁשּפעת הּוא הראׁשֹון הּמׁשל ¿ƒ≈ְִֵַַַַָָָָ

ּכמֹו הּוא ההׁשּפעה וסדר ְְְְְִֵֶַַַָָלתלמיד,

ז"ל  רּבֹותינּו לרּבנן 7ׁשאמרּו להּו ּדפתח ּדמּקּמי ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּולבּסֹוף  רּבנן, ּובדחּו ּדבדיחּותא מיּלתא ְְְְִִִַַַָָָָָָאמר

ּדהּמילתא  ּבׁשמעּתא, ּופתח ּבאימתא ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָיתיב

ׂשיחת  ענין [ׁשהּוא הּלימּוד ׁשּקֹודם ְְִִִִִֶֶֶַַַָּדבדיחּותא

לימּוד  ׁשּצריכה חכמים ּתלמידי ׁשל היא 8חּולין [ ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָ

הקּדמה  היא זֹו הׁשּפעה אמנם ּבלבד, ְְְְִִִִַַַָָָָָָחיצֹונית

ּדוקא  ּכי ּבׁשמעּתא), (ּדפתח ּפנימית ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָלההׁשּפעה

ׁשל  והּמֹוח הּלב ּפתיחת נעׂשה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַעלֿידיֿזה

ּפנימית. לההׁשּפעה לקּבלה ּכלי ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּתלמיד

האמצעי  מאדמּו"ר הּוא זה מׁשל מקֹור ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָוהּנה

חּיים' הּובא 9ּב'תֹורת לא חּיים' ׁשּב'תֹורת [אּלא ְְִִֶֶַַַַָָֹ

ּובדּבּורֿהּמתחיל  ּדֹודי. ּדלכה להענין ּכמׁשל ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָזה

פר"ת  לעד כ"ק 10סמּוכים ׁשאמר (הּמאמר ְֲִֶַַַַָָָ

נ  מהֹורׁש"ּב הּולדּתֹואדמּו"ר ּביֹום ׁשמתֹוֿעדן ְְְְִֵֶַַַָָ

מקּׁשר  ּדין) ּבעלמא האחרֹון מרֿחׁשון) ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָ(כ'

הענין  כּו'") ענין ׁשּזה ("ואפׁשר אפׁשר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָָּבדר

ּדֹודי. ּדלכה להענין ּדבדיחּותא ְְְְְְִִִִִִָָָָָּדמילתא

מֹו"ח  כ"ק הׁשמיט ּדֹודי לכה ְְְְִִִִִַַָּובדּבּורֿהּמתחיל

ּבפׁשטּות  זה וכֹותב "ואפׁשר" ּתיבת ],11אדמּו"ר ְְְְְְֵֵֶֶַַַָ

(לאחריֿזה  ׁשם חּיים' ּדׁשרׁש12ּוב'תֹורת מבאר, ( ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּבלּתי  הּפׁשּוט מּתענּוג הּוא הּׂשחֹוק ְְְֲִִִִֶַַַַָענין
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רע"א.6) מ, שם לקו"ת גם וראה ובכ"מ. רסז]. ע' תרנ"ז [סה"מ ואילך 90 ע' תרנ"ז תשמח שמח א.7)ד"ה קיז, פסחים

ב.8)וש"נ. יט, ע"ז ב. כא, ד).9)סוכה (ב, ס"ו תולדות ואלה [ובסה"מ 10)ד"ה תשי"ב קה"ת – בפ"ע בקונטרס (נדפס ס"א

קמח]). ע' מו"ח 11)פר"ת כ"ק לבנו ביחידות נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק שאמר המאמרים שבאחד הסיפור, ג"כ וידוע

ר' וכו' הרה"ח חותנו אצל אדמו"ר מו"ח כ"ק הי' ואח"כ אפשר, בדרך שבנפש) הציור מכח (משל ענין אמר אדמו"ר

וגם  הנ"ל מאמר את וחזר גיסן, שוין זיך וועט קראן דעם אויף נאר עפן באמרו: דא"ח, לחזור ובקשו בקעשענוב, ַָאברהם

מנין  הא נ"ע, (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק ושאלהו המאורע, כל את לאביו סיפר לליובאוויטש כשחזר בפשטות. הנ"ל ענין

ודאי. דבר אצלי נעשה אפשר בדרך שאצלך מה לו: וענה אפשר? בדרך רק אמרתי הרי ג).12)לך? (ה, סי"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Œ¯ÈÚÊ'c (‰teÁÂ)ŒÏkÓ ,ÛÈwÓ ˙ÈÁa Ì‰ ('‡·˜eÂ ÔÈt ¿»ƒ¿≈«¿ƒ¿¿»≈¿ƒ««ƒƒ»

Úe„È ÌB˜Ó6‡e‰L) '‡·˜eÂ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ' „eÁÈa ‡˜ÂcL »»«∆«¿»¿ƒ¿≈«¿ƒ¿¿»∆
.ÌˆÚ‰ CLÓ (ÈÓÈt „eÁÈ והיתרון המעלה למרות כלומר, ƒ¿ƒƒƒ¿»»∆∆

את  לפעול ניתן עלֿידה שרק ו"חופה") ("כבוד" החיצונית שבהמשכה

 ֿ זעיר ובין ובינה חכמה (בין ה"יחוד"

הפנימית  ההשפעה על ומלכות), אנפין

עלֿידי  כי יותר, נעלה לעילוי מגיעים

היינו  המשפיע, של העצם" "נמשך זה

והן  החיצונית ההמשכה הן סוף סוף כי

והתגלות  הארה הם הפנימית ההשפעה

שלו, הכוחות "עצם" ולא מהמשפיע

עצמית  השפעה יש ב"יחוד" ואילו

המשפיע. של מעצמיותו

ÔBL‡¯‰ ÏLn‰ ‰p‰Â (·¿ƒ≈«»»»ƒ
השפעה  הקדמת לעניין הנזכר במאמר

פנימית  השפעה לפני ‰e‡חיצונית
¯„ÒÂ ,„ÈÓÏ˙Ï ·¯ ˙ÚtL‰Ó≈«¿»««¿«¿ƒ¿≈∆
e¯Ó‡L BÓk ‡e‰ ‰ÚtL‰‰««¿»»¿∆»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯7Á˙Ùc ÈnwÓc «≈«¿ƒ«≈¿»«
Ôa¯Ï e‰Ï דבריו את שפתח לפני ¿¿«»»

רבא ‡Ó¯לחכמים  האמורא »«
‡˙eÁÈ„·c ‡˙lÈÓ בדיחה דבר ƒ¿»ƒ¿ƒ»

,Ôa¯ eÁ„·e שמחו והחכמים »¿«»»
Á˙Ùe ‡˙ÓÈ‡a ·È˙È ÛBq·Ïe¿«»≈¿≈»»»«

,‡zÚÓLa ופתח ופחד באימה ישב ƒ¿«¿»
eÁÈ„·c˙‡בסוגיה ‡˙ÏÈn‰c¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

ÔÈÚ ‡e‰L] „eÓÈl‰ Ì„BwL∆∆«ƒ∆ƒ¿«
È„ÈÓÏz ÏL ÔÈÏeÁ ˙ÁÈNƒ«ƒ∆«¿ƒ≈

„eÓÈÏ ‰ÎÈ¯vL ÌÈÓÎÁ8[ ¬»ƒ∆¿ƒ»ƒ
,„·Ïa ˙ÈBˆÈÁ ‡È‰ השפעה ƒƒƒƒ¿«

לתלמידיו  מהרב בלבד חיצונית

‡È‰ BÊ ‰ÚtL‰ ÌÓ‡»¿»«¿»»ƒ
˙ÈÓÈt ‰ÚtL‰‰Ï ‰Óc˜‰«¿»»¿««¿»»¿ƒƒ

‡zÚÓLa Á˙Ùc) לימוד של ¿»«ƒ¿«¿»
שההשפעה ),הסוגיא  לכך והסיבה

הפנימית  להשפעה הכנה היא החיצונית

ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰היא  ‡˜Âc Èk מה'מילתא כתוצאה השמחה ידי על ƒ«¿»«¿≈∆
È‰iL‰דבדיחותא' „ÈÓÏz‰ ÏL ÁBn‰Â ·l‰ ˙ÁÈ˙t ‰NÚ«¬∆¿ƒ««≈¿««∆««¿ƒ∆ƒ¿∆

˙ÈÓÈt ‰ÚtL‰‰Ï ‰Ïa˜Ï ÈÏk תיקלט אכן הפנימית וההשפעה ¿ƒ¿«»»¿««¿»»¿ƒƒ
בפנימיות. בו ותחדור

‰Ê ÏLÓ ¯B˜Ó ‰p‰Â'דודי 'לכה דיבורֿהמתחיל במאמר מובא שכאמור ¿ƒ≈¿»»∆
הריי"צ  הרבי ÌÈiÁ'של ˙¯B˙'a ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡Ó ‡e‰9 ≈«¿»∆¿»ƒ¿««ƒ

‡Ï 'ÌÈiÁ ˙¯B˙'aL ‡l‡]∆»∆¿««ƒ…
ÔÈÚ‰Ï ÏLÓk ‰Ê ‡·e‰»∆¿»»¿»ƒ¿»
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„·e .È„Bc ‰ÎÏcƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ

˙"¯Ù „ÚÏ ÌÈÎeÓÒ10 ¿ƒ»«
˜"Î ¯Ó‡L ¯Ó‡n‰)««¬»∆»«
ŒB˙ÓL a"L¯B‰Ó ¯"eÓ„‡«¿»«ƒ¿»
Œ¯Ó 'Î) Bz„Ïe‰ ÌBÈa Ô„Ú≈∆¿«¿«
ÔÈc ‡ÓÏÚa ÔB¯Á‡‰ (ÔÂLÁ∆¿»»«¬¿»¿»≈
ניסן  בב' הסתלקותו לפני הזה, בעולם

שנה  ‡LÙ¯אותה C¯„a ¯M˜Ó (¿«≈¿∆∆∆¿»
("'eÎ ÔÈÚ ‰fL ¯LÙ‡Â")¿∆¿»∆∆ƒ¿»
‡˙eÁÈ„·c ‡˙ÏÈÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»
Œ¯ea„·e .È„Bc ‰ÎÏc ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
ËÈÓL‰ È„Bc ‰ÎÏ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ
˙·Èz ¯"eÓ„‡ Á"BÓ ˜"Î«¿≈«
‰Ê ·˙BÎÂ "¯LÙ‡Â"¿∆¿»¿≈∆

˙eËLÙa11 אלא ספק בדרך לא ¿«¿
וודאי  פשוט B˙'·e¯˙כדבר ,[¿«

‰ÊŒÈ¯Á‡Ï) ÌL 'ÌÈiÁ12 «ƒ»¿«¬≈∆
הדברים  L¯Lcבהמשך ,¯‡·Ó (¿»≈¿…∆

‚eÚzÓ ‡e‰ ˜BÁO‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ«¬
.ÏÏk ·k¯eÓ ÈzÏaL ËeLt‰«»∆ƒ¿ƒ¿»¿»
שבנפש  העונג כוח בחסידות, כמבואר

תענוג  א. אופנים: בשני ופועל מתגלה

תענוג  ב. מורכב). (הבלתי הפשוט

הוא  מורכב הבלתי התענוג המורכב.

(לדוגמה, התענוג כח עצם התגלות

בשמחת  ומתענג שמח האדם כאשר

מדוד  לא והתענוג בנו, של החתונה

כל  את מקיף אלא מסוים בכוח ומוגבל

כך  כדי עד בשווה, הנפש כוחות

ותענוג  ברגליו) בריקוד גם שמתבטא

מסויים  בדבר ו"מורכב" "מלובש" הנפש של התענוג כאשר הוא מורכב

חכמה  דבר הבנת כמו רוחני מדבר והנאה תענוג (לדוגמה, העונג את שגורם
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ז dlawp zay ipt dlk z`xwl icec dkl

להביא  רק לא היא אּלה ּבמׁשלים ׁשּכּונתֹו ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלֹומר,

חיצֹונית  (ׁשההׁשּפעה ההמׁשכה לסדר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּדּוגמאֹות

(ּגם) אּלא ּפנימית), לההׁשּפעה הקּדמה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָהיא

ּדגם  אּלּו, הׁשּפעֹות ׁשּבב' העילּוי ּגֹודל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָלבאר

ועד  ּביֹותר , נעלית ּדרּגא היא חיצֹונית ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָההׁשּפעה

ּכי  ּפנימית. ההׁשּפעה לגּבי עילּוי ּבּה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש

מּקיף, ּבחינת ׁשהיא חיצֹונית, היא ההׁשּפעה ְְִִִִִִֶַַַַָָ

ההׁשּפעה  (מהּֿׁשאיןּֿכן המקּבל מּכלי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלמעלה

ּומּכלֿמקֹום  המקּבל). ּבכלי ׁשּמתקּבלת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּפנימית

ּדוקא  ּכי ּפנימית, לההׁשּפעה הקּדמה רק ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָהיא

נעלה  לעילּוי מּגיעים הּפנימית הׁשּפעה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָעלֿידי

ּכל  על וזהּו הּמּקיף). מּבחינת (ׁשּלמעלה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָיֹותר

חּוּפה  חתן 4ּכבֹוד ּכבֹוד ּכבֹוד, ּבחינֹות ב' ׁשהם ְְִֵֶָָָָָ

יֹותר  ּולמעלה ּכּלה, וכבֹוד 5ּוכבֹוד ּדאּבא ּכבֹוד ְְְְְֵַַַָָָָָ

ואּמא' 'אּבא יחּוד הּוא ועלֿידיֿזה ְְְְִִִֵֶַַָָָּדאימא.

ׁשּׁשניהם  היֹות ּדעם ונּוקבא'. 'זעירֿאנּפין ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָויחּוד

(וחּוּפה) וכבֹוד ואּמא', ּד'אּבא (וחּוּפה) ְְְְְִַָָָָָָ(ּכבֹוד

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ה.4) ד, ישעי' – הכתוב כבוד.5)לשון כל על כי ד"ה שה"ש ובלקו"ת בסידור בכ"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙ekL ,¯ÓBÏ LÈÂבמאמרו הריי"צ הרבי ‰È‡של ‰l‡ ÌÈÏLÓa ¿≈«∆«»»ƒ¿»ƒ≈∆ƒ

‰ÎLÓ‰‰ ¯„ÒÏ ˙B‡Ó‚ec ‡È·‰Ï ˜¯ ‡Ï דוגמאות ולהביא …«¿»ƒ¿»¿≈∆««¿»»
שנייה באה ואיזו ראשונה באה השפעה איזו ««¿»»∆(ÚtL‰‰L‰המבארות

˙ÈÓÈt ‰ÚtL‰‰Ï ‰Óc˜‰ ‡È‰ ˙ÈBˆÈÁ לעיל ‡l‡כמבואר ,( ƒƒƒ«¿»»¿««¿»»¿ƒƒ∆»
ÈeÏÈÚ‰ Ï„Bb ¯‡·Ï (Ìb)«¿»≈∆»ƒ

,el‡ ˙BÚtL‰ '·aL ולהביא ∆¿«¿»≈
של  המעלה את המלמדות דוגמאות

יחד גם ההשפעות »¿Ì‚cשתי
˙ÈBˆÈÁ ‰ÚtL‰‰ שהיא למרות ««¿»»ƒƒ

המקבל  של כללית התקרבות רק יוצרת

והקדמה  הכנה והיא המשפיע אל

גם  זאת בכל הפנימית, להשפעה

החיצונית  b¯c‡ההשפעה ‡È‰ƒ«¿»
da LiL „ÚÂ ,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ«¬≈¿≈¿«∆≈»

ÈeÏÈÚ ויתרוןÈa‚Ï ÂÏÈÙ‡ ƒ¿«≈
t ‰ÚtL‰‰Èk .˙ÈÓÈ ««¿»»¿ƒƒƒ

‡È‰L ,˙ÈBˆÈÁ ‰ÚtL‰‰««¿»»ƒƒ∆ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ,ÛÈwÓ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒƒ¿«¿»

Ïa˜Ó‰ ÈÏkÓ שלו הקליטה ויכולת ƒ¿≈«¿«≈
לא  שההשפעה מלמד אמנם זה ודבר

זאת  עם אבל בפנימיות בו נקלטת

נעלית  בדרגה השפעה שזו גם מוכיח

היטב  נתפסת שאיננה בכלי והסיבה

מעלתה מפני היא »(Œ‰Óהמקבל
˙ÈÓÈt ‰ÚtL‰‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈««¿»»¿ƒƒ

Ïa˜Ó‰ ÈÏÎa ˙Ïa˜˙nL כי ∆ƒ¿«∆∆ƒ¿≈«¿«≈
המקבל  של הקליטה ליכולת ומותאמת מצומצמת זו )היא שהשפעה ואף

מפנימיות  בה נמשך לא וגם המקבל, כלי בפנימיות ונתפסת נקלטת אינה

אצל  גדול שינוי נעשה זו נעלית השפעה בכוח דווקא מקום מכל המשפיע,

יוכל  כך שאחר באופן המשפיע לדרגת קרוב להיות מתעלה והוא המקבל

הפנימית. ההשפעה את של ÌB˜ÓŒÏkÓeלקבל מעלתה גודל למרות ƒ»»
החיצונית  Èkההשפעה ,˙ÈÓÈt ‰ÚtL‰‰Ï ‰Óc˜‰ ˜¯ ‡È‰ƒ««¿»»¿««¿»»¿ƒƒƒ

˙ÈÓÈt‰ ‰ÚtL‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc המקבל של הנפש בעומק שחודרת «¿»«¿≈«¿»»«¿ƒƒ
ÛÈwn‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL) ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÈeÏÈÚÏ ÌÈÚÈbÓ כפי «ƒƒ¿ƒ«¬∆≈∆¿«¿»ƒ¿ƒ«««ƒ

עצמו  מצד פנימית ),שהוא בהשפעה היא הכוונה שתכלית לכך בנוסף כי

לעילוי  מגיעים שעלֿידה זאת, עוד הנה עמו, ומתאחדת המקבל בכלי הנקלטת

המקיף. מבחינת למעלה היינו החיצונית, מההשפעה שלמעלה ביותר, נעלה

e‰ÊÂ בפסוק הפנימי teÁ‰הפירוש „B·k Ïk ÏÚ4'· Ì‰L ¿∆«»»»∆≈
,‰lk „B·Îe Ô˙Á „B·k ,„B·k ˙BÈÁa כוונת הדברים, פנימיות לפי ¿ƒ»¿»»¿«»

"זעיר  הנקראות העליונות המידות של והתאחדות) (חיבור ל'יחוד' הפסוק

הראשון  שלבים, שני בזה ויש ("כלה"). ה"מלכות" ספירת עם ("חתן") אנפין"

"כבוד", הנקראת באלוקות נעלית בחינה המלכות לספירת נמשכת שתחילה -

ההמשכה  הן אלו בחינות ושתי "חופה", הנק' יותר עליונה בחינה וגם

ה"פנימית", ההמשכה שהיא ה"יחוד" בא כך אחר ורק ("מקיף"); ה"חיצונית"

"על  הפסוק מלשון (כי ה"כבוד" בעניין בחינות שתי הם אלו המשכות ושתי

יש  מהן אחת כל ועל "כבוד", של בחינות כמה שיש מובן חופה" כבוד כל

(ועל  מלמעלה עלי' המקיפה "חופה"

ודרגה ידי בחינה ה"יחוד"). נעשה זה

חתן  "כבוד היא ה"כבוד" בעניין אחת

ההשפעה  שהיא כלה" וכבוד

"זעיר  מבחינת הנמשכת ה"חיצונית"

ה"מלכות" למדת ("חתן") אנפין"

כך  אחר נעשה זה ידי שעל ("כלה")

הוא  "כבוד" כי ביניהם, ה"יחוד" עניין

כבוד  לאדם נותנים וכאשר חיצוני ענין

דבר  זה אין ומתעלה, מתרומם והוא

שתהיה  וכדי לפנימיותו. שחודר

ל"כלה", מ"חתן" פנימית המשכה

המשכת  תחילה להיות צריכה

החתן  מ"חיצוניות" המשכה ה"מקיף",

הכלה  ל"חיצוניות" חתן") ("כבוד

להמשכה  בנוסף ואולם כלה"). ("כבוד

יותר  נעלית המשכה יש "כבוד", של

בדרך  היא שגם "חופה" הנקראת

ההמשכות  שתי ואחרי "מקיף",

להיות  יכולה הללו ה"חיצוניות"

וכלה  חתן "יחוד ה"פנימית", ההמשכה

ומלכות". אנפין זעיר -

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe5‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .‡ÓÈ‡c „B·ÎÂ ‡a‡c „B·k ¿«¿»≈»¿«»¿»¿ƒ»¿«¿≈∆
'‡·˜eÂ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ' „eÁÈÂ '‡n‡Â ‡a‡' „eÁÈ ‡e‰ הדרגה ƒ«»¿ƒ»¿ƒ¿≈«¿ƒ¿¿»

כלומר: דאימא". וכבוד דאבא "כבוד היא ב"כבוד" יותר, הנעלית השנייה,

ומקבל  משפיע יש כך ומלכות), (ז"א במידות ומקבל משפיע שיש כשם

וספירת  "אבא", ונקראת "משפיע" בבחינת היא החכמה ספירת  - במוחין

הרעיון  נקודת היא החכמה (כי "אימא" ונקראת "מקבל" בחינת היא ה"בינה"

את  מפתחת שהאם כשם לפרטים הנקודה של התפתחות היא ובינה השכלי

צריכה  שבמידות וכשם רבים). אברים עם לעובר מהאב ההשפעה נקודת

יכולה  זה ידי ועל ל"מלכות" אנפין" מ"זעיר חיצונית המשכה תחילה להיות

תחילה  להיות צריכה במוחין גם כך ("יחוד"), פנימית השפעה כך אחר להיות

ידי  ועל דאימא' ל'כבוד דאבא' מ'כבוד היינו לבינה, מחכמה חיצונית המשכה

חכמה, - "אבא" בחינות של ו"יחוד" פנימית השפעה להיות יכולה זה

בינה. - ו"אימא"

שני  שמצד (אף דווקא פנימית שבהשפעה והיתרון המעלה את ומבאר והולך

לעיל): כמבואר חיצונית, השפעה שזו למרות ב'מקיף' ויתרון מעלה יש

„B·ÎÂ ,'‡n‡Â ‡a‡'c (‰teÁÂ) „B·k) Ì‰ÈML ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆¿≈∆»¿»¿«»¿ƒ»¿»
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 ֿ מּכל מּקיף, ּבחינת הם ונּוקבא') ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָּד'זעירֿאנּפין

ידּוע  ונּוקבא'6מקֹום 'זעירֿאנּפין ּביחּוד ׁשּדוקא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָ

העצם. נמׁש ּפנימי) יחּוד ְְִִִִֶֶֶָָ(ׁשהּוא

רב p‰Â‰ב) מהׁשּפעת הּוא הראׁשֹון הּמׁשל ¿ƒ≈ְִֵַַַַָָָָ

ּכמֹו הּוא ההׁשּפעה וסדר ְְְְְִֵֶַַַָָלתלמיד,

ז"ל  רּבֹותינּו לרּבנן 7ׁשאמרּו להּו ּדפתח ּדמּקּמי ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּולבּסֹוף  רּבנן, ּובדחּו ּדבדיחּותא מיּלתא ְְְְִִִַַַָָָָָָאמר

ּדהּמילתא  ּבׁשמעּתא, ּופתח ּבאימתא ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָיתיב

ׂשיחת  ענין [ׁשהּוא הּלימּוד ׁשּקֹודם ְְִִִִִֶֶֶַַַָּדבדיחּותא

לימּוד  ׁשּצריכה חכמים ּתלמידי ׁשל היא 8חּולין [ ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָ

הקּדמה  היא זֹו הׁשּפעה אמנם ּבלבד, ְְְְִִִִַַַָָָָָָחיצֹונית

ּדוקא  ּכי ּבׁשמעּתא), (ּדפתח ּפנימית ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָלההׁשּפעה

ׁשל  והּמֹוח הּלב ּפתיחת נעׂשה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַעלֿידיֿזה

ּפנימית. לההׁשּפעה לקּבלה ּכלי ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּתלמיד

האמצעי  מאדמּו"ר הּוא זה מׁשל מקֹור ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָוהּנה

חּיים' הּובא 9ּב'תֹורת לא חּיים' ׁשּב'תֹורת [אּלא ְְִִֶֶַַַַָָֹ

ּובדּבּורֿהּמתחיל  ּדֹודי. ּדלכה להענין ּכמׁשל ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָזה

פר"ת  לעד כ"ק 10סמּוכים ׁשאמר (הּמאמר ְֲִֶַַַַָָָ

נ  מהֹורׁש"ּב הּולדּתֹואדמּו"ר ּביֹום ׁשמתֹוֿעדן ְְְְִֵֶַַַָָ

מקּׁשר  ּדין) ּבעלמא האחרֹון מרֿחׁשון) ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָ(כ'

הענין  כּו'") ענין ׁשּזה ("ואפׁשר אפׁשר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָָּבדר

ּדֹודי. ּדלכה להענין ּדבדיחּותא ְְְְְְִִִִִִָָָָָּדמילתא

מֹו"ח  כ"ק הׁשמיט ּדֹודי לכה ְְְְִִִִִַַָּובדּבּורֿהּמתחיל

ּבפׁשטּות  זה וכֹותב "ואפׁשר" ּתיבת ],11אדמּו"ר ְְְְְְֵֵֶֶַַַָ

(לאחריֿזה  ׁשם חּיים' ּדׁשרׁש12ּוב'תֹורת מבאר, ( ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּבלּתי  הּפׁשּוט מּתענּוג הּוא הּׂשחֹוק ְְְֲִִִִֶַַַַָענין
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רע"א.6) מ, שם לקו"ת גם וראה ובכ"מ. רסז]. ע' תרנ"ז [סה"מ ואילך 90 ע' תרנ"ז תשמח שמח א.7)ד"ה קיז, פסחים

ב.8)וש"נ. יט, ע"ז ב. כא, ד).9)סוכה (ב, ס"ו תולדות ואלה [ובסה"מ 10)ד"ה תשי"ב קה"ת – בפ"ע בקונטרס (נדפס ס"א

קמח]). ע' מו"ח 11)פר"ת כ"ק לבנו ביחידות נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק שאמר המאמרים שבאחד הסיפור, ג"כ וידוע

ר' וכו' הרה"ח חותנו אצל אדמו"ר מו"ח כ"ק הי' ואח"כ אפשר, בדרך שבנפש) הציור מכח (משל ענין אמר אדמו"ר

וגם  הנ"ל מאמר את וחזר גיסן, שוין זיך וועט קראן דעם אויף נאר עפן באמרו: דא"ח, לחזור ובקשו בקעשענוב, ַָאברהם

מנין  הא נ"ע, (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק ושאלהו המאורע, כל את לאביו סיפר לליובאוויטש כשחזר בפשטות. הנ"ל ענין

ודאי. דבר אצלי נעשה אפשר בדרך שאצלך מה לו: וענה אפשר? בדרך רק אמרתי הרי ג).12)לך? (ה, סי"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Œ¯ÈÚÊ'c (‰teÁÂ)ŒÏkÓ ,ÛÈwÓ ˙ÈÁa Ì‰ ('‡·˜eÂ ÔÈt ¿»ƒ¿≈«¿ƒ¿¿»≈¿ƒ««ƒƒ»

Úe„È ÌB˜Ó6‡e‰L) '‡·˜eÂ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ' „eÁÈa ‡˜ÂcL »»«∆«¿»¿ƒ¿≈«¿ƒ¿¿»∆
.ÌˆÚ‰ CLÓ (ÈÓÈt „eÁÈ והיתרון המעלה למרות כלומר, ƒ¿ƒƒƒ¿»»∆∆

את  לפעול ניתן עלֿידה שרק ו"חופה") ("כבוד" החיצונית שבהמשכה

 ֿ זעיר ובין ובינה חכמה (בין ה"יחוד"

הפנימית  ההשפעה על ומלכות), אנפין

עלֿידי  כי יותר, נעלה לעילוי מגיעים

היינו  המשפיע, של העצם" "נמשך זה

והן  החיצונית ההמשכה הן סוף סוף כי

והתגלות  הארה הם הפנימית ההשפעה

שלו, הכוחות "עצם" ולא מהמשפיע

עצמית  השפעה יש ב"יחוד" ואילו

המשפיע. של מעצמיותו

ÔBL‡¯‰ ÏLn‰ ‰p‰Â (·¿ƒ≈«»»»ƒ
השפעה  הקדמת לעניין הנזכר במאמר

פנימית  השפעה לפני ‰e‡חיצונית
¯„ÒÂ ,„ÈÓÏ˙Ï ·¯ ˙ÚtL‰Ó≈«¿»««¿«¿ƒ¿≈∆
e¯Ó‡L BÓk ‡e‰ ‰ÚtL‰‰««¿»»¿∆»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯7Á˙Ùc ÈnwÓc «≈«¿ƒ«≈¿»«
Ôa¯Ï e‰Ï דבריו את שפתח לפני ¿¿«»»

רבא ‡Ó¯לחכמים  האמורא »«
‡˙eÁÈ„·c ‡˙lÈÓ בדיחה דבר ƒ¿»ƒ¿ƒ»

,Ôa¯ eÁ„·e שמחו והחכמים »¿«»»
Á˙Ùe ‡˙ÓÈ‡a ·È˙È ÛBq·Ïe¿«»≈¿≈»»»«

,‡zÚÓLa ופתח ופחד באימה ישב ƒ¿«¿»
eÁÈ„·c˙‡בסוגיה ‡˙ÏÈn‰c¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

ÔÈÚ ‡e‰L] „eÓÈl‰ Ì„BwL∆∆«ƒ∆ƒ¿«
È„ÈÓÏz ÏL ÔÈÏeÁ ˙ÁÈNƒ«ƒ∆«¿ƒ≈

„eÓÈÏ ‰ÎÈ¯vL ÌÈÓÎÁ8[ ¬»ƒ∆¿ƒ»ƒ
,„·Ïa ˙ÈBˆÈÁ ‡È‰ השפעה ƒƒƒƒ¿«

לתלמידיו  מהרב בלבד חיצונית

‡È‰ BÊ ‰ÚtL‰ ÌÓ‡»¿»«¿»»ƒ
˙ÈÓÈt ‰ÚtL‰‰Ï ‰Óc˜‰«¿»»¿««¿»»¿ƒƒ

‡zÚÓLa Á˙Ùc) לימוד של ¿»«ƒ¿«¿»
שההשפעה ),הסוגיא  לכך והסיבה

הפנימית  להשפעה הכנה היא החיצונית

ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰היא  ‡˜Âc Èk מה'מילתא כתוצאה השמחה ידי על ƒ«¿»«¿≈∆
È‰iL‰דבדיחותא' „ÈÓÏz‰ ÏL ÁBn‰Â ·l‰ ˙ÁÈ˙t ‰NÚ«¬∆¿ƒ««≈¿««∆««¿ƒ∆ƒ¿∆

˙ÈÓÈt ‰ÚtL‰‰Ï ‰Ïa˜Ï ÈÏk תיקלט אכן הפנימית וההשפעה ¿ƒ¿«»»¿««¿»»¿ƒƒ
בפנימיות. בו ותחדור

‰Ê ÏLÓ ¯B˜Ó ‰p‰Â'דודי 'לכה דיבורֿהמתחיל במאמר מובא שכאמור ¿ƒ≈¿»»∆
הריי"צ  הרבי ÌÈiÁ'של ˙¯B˙'a ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡Ó ‡e‰9 ≈«¿»∆¿»ƒ¿««ƒ

‡Ï 'ÌÈiÁ ˙¯B˙'aL ‡l‡]∆»∆¿««ƒ…
ÔÈÚ‰Ï ÏLÓk ‰Ê ‡·e‰»∆¿»»¿»ƒ¿»
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„·e .È„Bc ‰ÎÏcƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ

˙"¯Ù „ÚÏ ÌÈÎeÓÒ10 ¿ƒ»«
˜"Î ¯Ó‡L ¯Ó‡n‰)««¬»∆»«
ŒB˙ÓL a"L¯B‰Ó ¯"eÓ„‡«¿»«ƒ¿»
Œ¯Ó 'Î) Bz„Ïe‰ ÌBÈa Ô„Ú≈∆¿«¿«
ÔÈc ‡ÓÏÚa ÔB¯Á‡‰ (ÔÂLÁ∆¿»»«¬¿»¿»≈
ניסן  בב' הסתלקותו לפני הזה, בעולם

שנה  ‡LÙ¯אותה C¯„a ¯M˜Ó (¿«≈¿∆∆∆¿»
("'eÎ ÔÈÚ ‰fL ¯LÙ‡Â")¿∆¿»∆∆ƒ¿»
‡˙eÁÈ„·c ‡˙ÏÈÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»
Œ¯ea„·e .È„Bc ‰ÎÏc ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
ËÈÓL‰ È„Bc ‰ÎÏ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ
˙·Èz ¯"eÓ„‡ Á"BÓ ˜"Î«¿≈«
‰Ê ·˙BÎÂ "¯LÙ‡Â"¿∆¿»¿≈∆

˙eËLÙa11 אלא ספק בדרך לא ¿«¿
וודאי  פשוט B˙'·e¯˙כדבר ,[¿«

‰ÊŒÈ¯Á‡Ï) ÌL 'ÌÈiÁ12 «ƒ»¿«¬≈∆
הדברים  L¯Lcבהמשך ,¯‡·Ó (¿»≈¿…∆

‚eÚzÓ ‡e‰ ˜BÁO‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ«¬
.ÏÏk ·k¯eÓ ÈzÏaL ËeLt‰«»∆ƒ¿ƒ¿»¿»
שבנפש  העונג כוח בחסידות, כמבואר

תענוג  א. אופנים: בשני ופועל מתגלה

תענוג  ב. מורכב). (הבלתי הפשוט

הוא  מורכב הבלתי התענוג המורכב.

(לדוגמה, התענוג כח עצם התגלות

בשמחת  ומתענג שמח האדם כאשר

מדוד  לא והתענוג בנו, של החתונה

כל  את מקיף אלא מסוים בכוח ומוגבל

כך  כדי עד בשווה, הנפש כוחות

ותענוג  ברגליו) בריקוד גם שמתבטא

מסויים  בדבר ו"מורכב" "מלובש" הנפש של התענוג כאשר הוא מורכב

חכמה  דבר הבנת כמו רוחני מדבר והנאה תענוג (לדוגמה, העונג את שגורם
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dlawpח zay ipt dlk z`xwl icec dkl

מיּלתא  ׁשל ּדׁשרׁש מּובן, ּומּזה ּכלל. ְְְְִִֶֶֶָָָָֹמּורּכב

למעלה  הּוא הּפׁשּוט) ּתענּוג (ׁשהּוא ְְְֲִִֶַַַָָָּדבדיחּותא

הּתענּוג  (ׁשהרי ׁשּלאחריֿזה הּׂשכל ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמהׁשּפעת

מּכלֿמקֹום  אמנם מּורּכב). ּתענּוג הּוא ְְֲִֵֶֶַַָָָָָׁשּבּׂשכל

ההׁשּפעה  ועלֿידי חיצֹונית, ּבחינה רק זה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהרי

הּוא  והענין יֹותר. נעלה לעילּוי מּגיעים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָּפנימית

ּדרגֹות  ב' יׁש ּגּופא הּפׁשּוט ּתענּוג 13ּדבתענּוג , ְְֲֲִֵַַַָָָ

מּורגׁש. הּבלּתי העצמי ותענּוג הּמּורגׁש, ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָהּפׁשּוט

ׁשהּתלמיד  ּפנימית, ההׁשּפעה עלֿידי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָודוקא

העצמי  לּתענּוג מּגיעים ּבפנימּיּותֹו, ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָמקּבל

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ולכן מּורגׁש. 14הּבלּתי ְְְְִִֵֵַַַָָָ

מּכּולן. יֹותר ְִִִֵַַָּומּתלמידי

ׁשאביו ÏLÓeג) וקטן יניק מּבן הּוא הּב' »»ְִִִֵֶַָָָָ

אל  ּפנים עּמֹו להׁשּתעׁשע ְְֲִִִֵֶֶַַָרֹוצה

האב  צרי קטן, הּוא הּתינֹוק והרי ֲִִִֵַַָָָָָָּפנים,

ּבכדי  הּקטן ּבנֹו להרים כּו' ידיו את ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָלהׁשּפיל

ּפנים. אל ּפנים ּבקיר ּוב עּמֹו להׁשּתעׁשע ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיּוכל

רק  והּוא חיצֹוני, ענין רק הּוא הּתינֹוק ְְְְִִִִַַַַַָָּדהגּבהת

ׁשּלאחריֿזה  ּפנימי להּקירּוב ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָהקּדמה

הּוא  זה מׁשל מקֹור והּנה כּו'). ְְֲִִֵֶַַָָ(הּׁשעׁשּועים

הּמּגיד  להרב ּתֹורה' י 15ּב'אֹור וׁשם הֹוספה , ׁשנּה ְְְְִֶַַַָָָָָָ

ּבהּמאמר  נעּתקה "מׁשּתעׁשע 16(ׁשּלא ׁשהּקטן ,( ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
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ואילך]).13) א'קכג [ע' ח"ב תער"ב (בהמשך תרע"ה תבוא כי והי' ד"ה ואילך. צט ע' תרס"ו וראה 14)המשך א. ז, תענית

ז'. סעיף זרועותיו].15)לקמן על קחם לאפרים תרגלתי אנכי ג) יא, (הושע [עה"פ סע"ד פ,16)פה, פינחס בלקו"ת ועד"ז

שם. לעד סמוכים ד"ה ב.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שהוא  הדבר ערך לפי מוגבל זה ותענוג טעים, מאכל כמו גשמי מדבר או

חיים', ב'תורת ולענייננו, התענוג. כוח עצם ולא הארה רק זו ולכן בו מלובש

מק  שהוא האמצעי במאמר אדמו"ר מבאר ותלמיד, מרב האמור המשל ור

לשונו: (וזה מורכב הבלתי העצמי מהתענוג נובע והשמחה הצחוק שעניין

מצד  בא השחוק עניין ""כללות

מעצמות  הבא . . ביותר הלב פתיחות

וסיבה  טעם בלא כשתשמח הנפש,

שנפשו  מצד רק אלא . . כלל מורכבת

כן  על ביותר, ופתוח מפולש ורוחו

וזהו  השחוק, מן רק וישמח יתענג

כלל"). מה בדבר מורכב בלתי תענוג

L¯Lc ,Ô·eÓ ‰fÓe בנפש המקור ƒ∆»¿…∆
eÁÈ„·c˙‡עצמה  ‡˙lÈÓ ÏL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»

‡e‰ (ËeLt‰ ‚eÚz ‡e‰L)∆«¬«»
ÏÎO‰ ˙ÚtL‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»««≈∆
‚eÚz‰ È¯‰L) ‰ÊŒÈ¯Á‡lL∆¿«¬≈∆∆¬≈««¬
·k¯eÓ ‚eÚz ‡e‰ ÏÎOaL∆«≈∆«¬¿»
והוא  השכלי הרעיון מהבנת שנובע

לא  עצמי מתענוג פחותה בדרגה

‡ÌÓמורכב  שהמילתא ). למרות »¿»
ממנה  שמתעוררת והשמחה דבדיחותא

בנפש, ועמוק נעלה יותר ממקור נובעת

כי  עצמו ללימוד הכנה רק «ŒÏkÓƒהיא
‰ÈÁa ˜¯ ‰Ê È¯‰ ÌB˜Ó»¬≈∆«¿ƒ»
‰ÚtL‰‰ È„ÈŒÏÚÂ ,˙ÈBˆÈÁƒƒ¿«¿≈««¿»»
‰ÏÚ ÈeÏÈÚÏ ÌÈÚÈbÓ ˙ÈÓÈt¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ«¬∆

¯˙BÈ רק יש השכל בהשפעת אמנם כי ≈
"תענוג  וזהו התענוג כוח מעצם הארה

ההשפעה  כאשר אבל המורכב",

פנימית, בצורה המקבל בכלי נקלטת

מ"תענוג  יותר עוד נעלה עניין מתגלה

דבדיחותא, ומילתא שבצחוק הפשוט"

ומבאר. שהולך כפי

˙B‚¯c '· LÈ ‡Ùeb ËeLt‰ ‚eÚ˙·c ‡e‰ ÔÈÚ‰Â13‚eÚz , ¿»ƒ¿»ƒ¿«¬«»»≈¿»«¬
.L‚¯eÓ ÈzÏa‰ ÈÓˆÚ‰ ‚eÚ˙Â ,L‚¯en‰ ËeLt‰:כלומר «»«¿»¿«¬»«¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»

בכוחות  ביטוי לידי בא הוא כאשר א. דרגות: שתי יש עצמו הפשוט" ב"תענוג

התענוג  שכח היינו המורגש", הפשוט "תענוג והוא האדם של וברגשותיו

העצמי  "תענוג ב. הנפש. כוחות בשאר ומתגלה נרגש הנפש של הפשוט

או  כזה בכוח ביטוי לידי בא שאינו התענוג כוח עצם הוא מורגש", הבלתי

מילתא  ידי על - ולענייננו המורגש. מהתענוג יותר עוד נעלית דרגה וזו אחר

שבנפש, הפשוט" ה"תענוג כוח מתעורר "חיצונית" השפעה שהיא דבדיחותא

בא  הוא שהרי המורגש"), ("תענוג והתעוררות לגילוי השייך העונג זהו אבל

הלב. ופתיחת שמחה ברגשי האדם בנפש הרגשה È„ÈŒÏÚלידי ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈
ÌÈÚÈbÓ ,B˙eiÓÈÙa Ïa˜Ó „ÈÓÏz‰L ,˙ÈÓÈt ‰ÚtL‰‰««¿»»¿ƒƒ∆««¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒƒ«ƒƒ

L‚¯eÓ ÈzÏa‰ ÈÓˆÚ‰ ‚eÚzÏ גדול תענוג יש שלמשפיע הוא כלל ««¬»«¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»
המקבל  כאשר המשפיע אצל מתגלה העונג עיקר אבל המקבל, אל מההשפעה

וכאשר  בפנימיות, ההשפעה את קולט

פנימיות  את היטב קולט התלמיד

את  ומגלה מעורר זה הרי רבו, חכמת

ה"תענוג  הרב, של והפנימיות ה"עצם"

דרגה  וזו מורגש", הבלתי העצמי

המורגש" הפשוט מ"תענוג יותר נעלית

החיצונית  ההשפעה ידי על שמתגלה

דבדיחותא". "מילתא ידי ≈«¿ÔÎÏÂשעל
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡14 »¿«≈«

.ÔÏekÓ ¯˙BÈ È„ÈÓÏzÓe אמרו ƒ«¿ƒ«≈ƒ»
מרבותי, למדתי "הרבה ז"ל: חכמינו

יותר  ומתלמידי מרבותי, יותר ומחבירי

עם  הלימוד ידי שעל היינו מכולם",

נעלית  להשגה מגיע הרב התלמידים,

להשיג  יכול שהוא ממה יותר בלימודו,

ומוסבר  חברים, עם או לעצמו בלימוד

כי  הוא הדבר שטעם בחסידות כך על

את  היטב קולטים התלמידים כאשר

הרב  אצל מתעורר הרב, של ההשפעה

מורגש" הבלתי העצמי ה"תענוג

נעלמים  כוחות מגלה הזה והתענוג

הרב. של בשכלו חדשים

'a‰ ÏLÓe במאמר ‚) המובא »»«
השפעה  הקדמת לעניין לעיל הנזכר

הפנימית  ההשפעה לפני ‰e‡חיצונית
‰ˆB¯ ÂÈ·‡L ÔË˜Â ˜ÈÈ ÔaÓƒ≈»ƒ¿»»∆»ƒ∆
Ï‡ ÌÈt BnÚ ÚLÚzL‰Ï¿ƒ¿«¬≈«ƒ»ƒ∆

,ÌÈt פנימי באופן אליו ולהתקרב »ƒ
˜ÔË,ועמוק ‡e‰ ˜BÈz‰ È¯‰Â לאב הקטן התינוק בין הפער ובגלל «¬≈«ƒ»»

ביניהם  לריחוק שגורם ÏÈtL‰Ïהגדול ·‡‰ CÈ¯ˆולהורידÂÈ„È ˙‡ »ƒ»»¿«¿ƒ∆»»
˜ 'eÎ מנת BnÚעל ÚLÚzL‰Ï ÏÎeiL È„Îa ÔËw‰ Ba ÌÈ¯‰Ï¿»ƒ¿«»»ƒ¿≈∆«¿ƒ¿«¬≈«ƒ

ÌÈt Ï‡ ÌÈt ·e¯È˜a.פנימית ‰BÈz˜בהשפעה ˙‰a‚‰c על ¿≈»ƒ∆»ƒ¿«¿»««ƒ
האב ÈBˆÈÁידי ÔÈÚ ˜¯ ‡e‰ האב בין חיצונית התקרבות רק שיוצר «ƒ¿»ƒƒ

ÊŒÈ¯Á‡lL‰והבן, ÈÓÈt ·e¯Èw‰Ï ‰Óc˜‰ ˜¯ ‡e‰Â¿««¿»»¿«≈¿ƒƒ∆¿«¬≈∆
('eÎ ÌÈÚeLÚM‰) פנימית השפעה .שהוא ««¬ƒ

„Èbn‰ ·¯‰Ï '‰¯Bz ¯B‡'a ‡e‰ ‰Ê ÏLÓ ¯B˜Ó ‰p‰Â15, ¿ƒ≈¿»»∆¿»¿»«««ƒ
¯Ó‡n‰a ‰˜zÚ ‡lL) ‰ÙÒB‰ dLÈ ÌLÂ16 הרבי של ¿»∆¿»»»∆…∆∆¿»¿««¬»

LÈÂהריי"צ  .(·‡‰ ÏL) "BlL Ô˜fa ÚLÚzLÓ" ÔËw‰L ,(∆«»»ƒ¿«¬≈««»»∆∆»»¿≈
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c"iyz'd ,lel` b"i ,`vz t"y

מרּומז, ׁשּבזה לֹומר ויׁש האב). (ׁשל ׁשּלֹו" ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבּזקן

ּפנימית  ההׁשּפעה (ׁשּקֹודם הּמּקיף )17ׁשהמׁשכת ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

ּתיקּוני  י"ג הּוא ּדזקן מהׁשּתלׁשלּות, למעלה ְְְְְְִִִֵֵַַָָָהיא

ׁשּלמעלה  הרחמים מּדֹות י"ג ְְְֲִִִֶַַָָָּדיקנא,

איזֹו להם יׁש מּכלֿמקֹום אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָמהׁשּתלׁשלּות.

ׁשּנאמר  ּכמֹו להׁשּתלׁשלּות, זכֹור 18ׁשּיכּות ְְְְְְֱִֶֶַַַָ

ּבׁשם  נקראֹות [ׁשּלכן הּמה מעֹולם ּכי גֹו' ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָרחמי

מדידה  מּלׁשֹון ּבענין 19"מּדֹות" ידּוע ּגם .[ ְְְְִִִִַַַָָ

עלֿידי  אמנם ּבלבד. הארה ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָהּׂשערֹות

למּטה  ׁשהיא (אף ׁשּלאחריֿזה ּפנימית ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָההׁשּפעה

מהּמּקיף  ׁשּלמעלה העצם נמׁש מּקיף) ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּבחינת

 ֿ 'זעיר יחּוד ּבמעלת א' סעיף הּנ"ל עלּֿדר)ְְְֲִִֵֶֶַַַַַ

יחּוד  על ּפנימי) יחּוד (ׁשהּוא ונּוקבא' ְְְְִִִִִֶַַָאנּפין

צדק' ה'צמח אדמּו"ר ּכביאּור ואּמא' ְְְִֵֶֶֶַַַַָָ'אּבא

מקֹומֹות  ּבזה).20ּבכּמה ְְֶַָָ

ׁשּמבאר ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ד) (ּכמֹו ּבעבֹודה הּוא ¿«∆∆∆ְְֲֵֶָָָ

ׁשהתחלת 21ּבהּמאמר  ,( ְְֲֶַַַַָָ

ּכמֹו הּתפּלה, עבֹודת היא יֹום ּבכל האדם ְְְֲֲִִַַַָָָָָעבֹודת

נׁשמה 22ׁשּנאמר  אׁשר האדם מן לכם חדלּו ְְֱֲִִֶֶֶֶָָָָָָָ

אּלא  בּמה ּתקרי אל הּוא, נחׁשב בּמה ּכי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבאּפֹו

ואדמּו"ר 23ּבמה  הּזקן אדמּו"ר ּוביארּו , ְְְֲֵֵַַַָָָ

ּכמֹו24מהר"ׁש האדם נחׁשב הּתפּלה ּדקֹודם ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָ

התחּברּות  לׁשֹון הּוא ּותפּלה ׁשעלֿידי 25ּבמה. , ְְְְְִִֵֶַַָָָ

וסדר ּבאלקּות. האדם מתקּׁשר הּתפּלה הּתפּלה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
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דהבן 17) פנימיות והשפעות הלימוד בערך אבל תרפ"ט). דודי לכה מד"ה (כנ"ל. פנימי הקירוב הו"ע השעשועים בכללות

חיצוני. קירוב זה גם וכיו"ב, א 18)מאביו כג, – שם חתונה (בדרושי פ"ג תרפ"ט ברא אשר ד"ה וראה ו. כה, תהלים

.([89 ע' תרפ"ט רפה.19)[סה"מ ע' תרס"ו המשך ב. צג, וירא הצ"צ.20)אוה"ת לס' במפתחות ישעי'22)ס"ג.21)ראה

כב. א.23)ב, יד, (כרך 24)ברכות בראשית באוה"ת [נדפס מהר"ש לאדמו"ר לג"פ ללקו"ת הקדמה ד. עט, פנחס לקו"ת

ואילך]. א תתרכ, ובכ"מ.25)ו) סע"ד. עט, תרומה תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊaL ¯ÓBÏ שהבן באופן הם והבן האב ששעשועי זה פרט בתוספת «∆»∆

האב של בזקנו ‰ÛÈwnמשתעשע ˙ÎLÓ‰L ,ÊÓe¯Ó ההשפעה היא ¿»∆«¿»«««ƒ
ÈÓÈt˙החיצונית ‰ÚtL‰‰ Ì„BwL)17‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ( ∆∆««¿»»¿ƒƒƒ¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó למטה מלמעלה העליון האלוקי האור והמשכת ירידת סדר ≈ƒ¿«¿¿
בירידה  התחתונים לנבראים עד

נקרא  לדרגה מדרגה והדרגתית מסודרת

דרגה  שכל שם (על השתלשלות' 'סדר

חוליות  כמו בחברתה ונוגעת אחוזה

היא  המקיף והשפעת שרשרת) של

מ'סדר  שלמעלה עליון ממקור

מיוחד  קשר לה יש ולכן השתלשלות'

הרוחנית  במשמעותו הזקן לענין

Èe˜Èzהפנימית ‚"È ‡e‰ Ô˜Êc¿»»ƒ≈
‡˜Èc וחסידות בקבלה מובא , ƒ¿»

י"ג  הוא סוד פי על הזקן  שעניין

ב'פתח  המובא דרך (על 'תיקונים'

נקראות  העליונות שהספירות אליהו'

שהם BcÓ˙'תיקונים') ‚"Èƒ
ÌÈÓÁ¯‰ גילה שהקדושֿברוךֿהוא »«¬ƒ

ארך  וחנון, רחום ("אֿל רבנו למשה

חסד  נוצר ואמת חסד ורב אפים

וחטאה  ופשע עוון נשא לאלפים

«¿»¿∆ÏÚÓlL‰ונקה")
ŒÏkÓ ‡l‡ .˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿∆»ƒ»

Ì‰Ï LÈ ÌB˜Ó מדות לי"ג »≈»∆
eÎiL˙הרחמים  BÊÈ‡≈«»

¯Ó‡pL BÓk ,˙eÏLÏzL‰Ï18 ¿ƒ¿«¿¿¿∆∆¡«
ÌÏBÚÓ Èk 'B‚ EÈÓÁ¯ ¯BÎÊ¿«¬∆ƒ≈»

‰n‰ מידות ל"רחמיך", שגם הרי ≈»
ל"עולם" שייכות יש הרחמים,

˙B‡¯˜ ÔÎlL] מידות י"ג גם ∆»≈ƒ¿»
מהשתלשלות  שלמעלה הרחמים

ÔBLlÓ "˙BcÓ" ÌLa¿≈ƒƒ¿
‰„È„Ó19 מסדר למעלה שהן אף ¿ƒ»

].ההשתלשלות 
ÚO‰ ÔÈÚa Úe„È Ìb„·Ïa ‰¯‡‰ ‡e‰L ˙B¯ בחסידות מבואר «»«¿ƒ¿««¿»∆∆»»ƒ¿«

ראשו  שבשערות (כשם מצומצמת מאד אלוקית השפעה היא 'שערות' שבחינת

שהאדם  כך כדי עד הגוף אברי לשאר ביחס מאד מועטת חיות יש האדם של

אחד  שמצד הזקן לענין גם וכך שערותיו) את מספרים כאשר כאב חש לא

בחינת  הוא שני מצד אך השתלשלות' מ'סדר שלמעלה השפעה מסמל הוא

בלבד. הארה מצומצמת, חיות בהן שיש שערות

ה'מקיף' המשכת החיצונית, ההשפעה לגבי אמור זה È„ÈŒÏÚוכל ÌÓ‡»¿»«¿≈
˙ÈÁaÓ ‰hÓÏ ‡È‰L Û‡) ‰ÊŒÈ¯Á‡lL ˙ÈÓÈt ‰ÚtL‰‰««¿»»¿ƒƒ∆¿«¬≈∆«∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ«

ÛÈwÓ לעיל CLÓכמבואר ( «ƒƒ¿»
המקבלמהמשפיע  של ‰ÌˆÚאל »∆∆

ÛÈwn‰Óהמשפיע  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈««ƒ
על  במקיף מעלה יש הפנימי,ואמנם

מהמקיף  יותר עוד נעלה העצם אבל

'‡ ÛÈÚÒ Ï"p‰ C¯cŒÏÚ)«∆∆««¿ƒ
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ' „eÁÈ ˙ÏÚÓa¿«¬«ƒ¿≈«¿ƒ
(ÈÓÈt „eÁÈ ‡e‰L) '‡·˜eÂ¿¿»∆ƒ¿ƒƒ

'‡n‡Â ‡a‡' „eÁÈ ÏÚ שדווקא «ƒ«»¿ƒ»
העצם  נמשך ‡„eÓ"¯בו ¯e‡È·k¿≈«¿

‰nÎa '˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆¿«»
˙BÓB˜Ó20.(‰Êa ¿»∆

‰„B·Úa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ („¿«∆∆∆»¬»
¯Ó‡n‰a ¯‡·nL BÓk)21 של ¿∆¿»≈¿««¬»

תרפ"ט  שני ),שנת יש ה' בעבודת שגם

ההשפעה  לעניין מקבילים שלבים

באופן  הפנימית וההשפעה החיצונית

והקדמה  הכנה הוא שהראשון כזה

כיוון  B·Ú„˙לשני, ˙ÏÁ˙‰L∆«¿»«¬«
˙„B·Ú ‡È‰ ÌBÈ ÏÎa Ì„‡‰»»»¿»ƒ¬«

¯Ó‡pL BÓk ,‰lÙz‰22 בנבואת «¿ƒ»¿∆∆¡»
‰‡„Ìישעיהו  ÔÓ ÌÎÏ eÏ„Áƒ¿»∆ƒ»»»

‰n· Èk Bt‡a ‰ÓL ¯L‡¬∆¿»»¿«ƒ«∆
,‡e‰ ·LÁ הכתוב פשוטו לפי ∆¿»

חשיבות  לו שאין האדם בשפלות מדבר

דרשו  ז"ל ·n‰וחכמינו È¯˜z Ï‡«ƒ¿≈«∆
‰Óa ‡l‡23 ש"כל מכאן ולמדו ∆»»»

לחברו  שלום שיתפלל הנותן קודם

זרה), עבודה (של במה" עשאו כאלו

Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ e¯‡È·e≈¬«¿«»≈
L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡Â24 פנימיות לפי ¿«¿«¬»

Óa‰העניינים  BÓk Ì„‡‰ ·LÁ ‰lÙz‰ Ì„B˜c של ישות במובן ¿∆«¿ƒ»∆¿»»»»¿»»
ביטול. בו הפועלת היא והתפילה עצמית ÔBLÏומציאות ‡e‰ ‰lÙ˙e¿ƒ»¿

˙e¯aÁ˙‰25˙e˜Ï‡a Ì„‡‰ ¯M˜˙Ó ‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚL ועל , ƒ¿«¿∆«¿≈«¿ƒ»ƒ¿«≈»»»∆¡…
מתבטלת. שלו העצמית היישות זה ידי
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ט dlawp zay ipt dlk z`xwl icec dkl

מיּלתא  ׁשל ּדׁשרׁש מּובן, ּומּזה ּכלל. ְְְְִִֶֶֶָָָָֹמּורּכב

למעלה  הּוא הּפׁשּוט) ּתענּוג (ׁשהּוא ְְְֲִִֶַַַָָָּדבדיחּותא

הּתענּוג  (ׁשהרי ׁשּלאחריֿזה הּׂשכל ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמהׁשּפעת

מּכלֿמקֹום  אמנם מּורּכב). ּתענּוג הּוא ְְֲִֵֶֶַַָָָָָׁשּבּׂשכל

ההׁשּפעה  ועלֿידי חיצֹונית, ּבחינה רק זה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהרי

הּוא  והענין יֹותר. נעלה לעילּוי מּגיעים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָּפנימית

ּדרגֹות  ב' יׁש ּגּופא הּפׁשּוט ּתענּוג 13ּדבתענּוג , ְְֲֲִֵַַַָָָ

מּורגׁש. הּבלּתי העצמי ותענּוג הּמּורגׁש, ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָהּפׁשּוט

ׁשהּתלמיד  ּפנימית, ההׁשּפעה עלֿידי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָודוקא

העצמי  לּתענּוג מּגיעים ּבפנימּיּותֹו, ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָמקּבל

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ולכן מּורגׁש. 14הּבלּתי ְְְְִִֵֵַַַָָָ

מּכּולן. יֹותר ְִִִֵַַָּומּתלמידי

ׁשאביו ÏLÓeג) וקטן יניק מּבן הּוא הּב' »»ְִִִֵֶַָָָָ

אל  ּפנים עּמֹו להׁשּתעׁשע ְְֲִִִֵֶֶַַָרֹוצה

האב  צרי קטן, הּוא הּתינֹוק והרי ֲִִִֵַַָָָָָָּפנים,

ּבכדי  הּקטן ּבנֹו להרים כּו' ידיו את ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָלהׁשּפיל

ּפנים. אל ּפנים ּבקיר ּוב עּמֹו להׁשּתעׁשע ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיּוכל

רק  והּוא חיצֹוני, ענין רק הּוא הּתינֹוק ְְְְִִִִַַַַַָָּדהגּבהת

ׁשּלאחריֿזה  ּפנימי להּקירּוב ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָהקּדמה

הּוא  זה מׁשל מקֹור והּנה כּו'). ְְֲִִֵֶַַָָ(הּׁשעׁשּועים

הּמּגיד  להרב ּתֹורה' י 15ּב'אֹור וׁשם הֹוספה , ׁשנּה ְְְְִֶַַַָָָָָָ

ּבהּמאמר  נעּתקה "מׁשּתעׁשע 16(ׁשּלא ׁשהּקטן ,( ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
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ואילך]).13) א'קכג [ע' ח"ב תער"ב (בהמשך תרע"ה תבוא כי והי' ד"ה ואילך. צט ע' תרס"ו וראה 14)המשך א. ז, תענית

ז'. סעיף זרועותיו].15)לקמן על קחם לאפרים תרגלתי אנכי ג) יא, (הושע [עה"פ סע"ד פ,16)פה, פינחס בלקו"ת ועד"ז

שם. לעד סמוכים ד"ה ב.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שהוא  הדבר ערך לפי מוגבל זה ותענוג טעים, מאכל כמו גשמי מדבר או

חיים', ב'תורת ולענייננו, התענוג. כוח עצם ולא הארה רק זו ולכן בו מלובש

מק  שהוא האמצעי במאמר אדמו"ר מבאר ותלמיד, מרב האמור המשל ור

לשונו: (וזה מורכב הבלתי העצמי מהתענוג נובע והשמחה הצחוק שעניין

מצד  בא השחוק עניין ""כללות

מעצמות  הבא . . ביותר הלב פתיחות

וסיבה  טעם בלא כשתשמח הנפש,

שנפשו  מצד רק אלא . . כלל מורכבת

כן  על ביותר, ופתוח מפולש ורוחו

וזהו  השחוק, מן רק וישמח יתענג

כלל"). מה בדבר מורכב בלתי תענוג

L¯Lc ,Ô·eÓ ‰fÓe בנפש המקור ƒ∆»¿…∆
eÁÈ„·c˙‡עצמה  ‡˙lÈÓ ÏL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»

‡e‰ (ËeLt‰ ‚eÚz ‡e‰L)∆«¬«»
ÏÎO‰ ˙ÚtL‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»««≈∆
‚eÚz‰ È¯‰L) ‰ÊŒÈ¯Á‡lL∆¿«¬≈∆∆¬≈««¬
·k¯eÓ ‚eÚz ‡e‰ ÏÎOaL∆«≈∆«¬¿»
והוא  השכלי הרעיון מהבנת שנובע

לא  עצמי מתענוג פחותה בדרגה

‡ÌÓמורכב  שהמילתא ). למרות »¿»
ממנה  שמתעוררת והשמחה דבדיחותא

בנפש, ועמוק נעלה יותר ממקור נובעת

כי  עצמו ללימוד הכנה רק «ŒÏkÓƒהיא
‰ÈÁa ˜¯ ‰Ê È¯‰ ÌB˜Ó»¬≈∆«¿ƒ»
‰ÚtL‰‰ È„ÈŒÏÚÂ ,˙ÈBˆÈÁƒƒ¿«¿≈««¿»»
‰ÏÚ ÈeÏÈÚÏ ÌÈÚÈbÓ ˙ÈÓÈt¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ«¬∆

¯˙BÈ רק יש השכל בהשפעת אמנם כי ≈
"תענוג  וזהו התענוג כוח מעצם הארה

ההשפעה  כאשר אבל המורכב",

פנימית, בצורה המקבל בכלי נקלטת

מ"תענוג  יותר עוד נעלה עניין מתגלה

דבדיחותא, ומילתא שבצחוק הפשוט"

ומבאר. שהולך כפי

˙B‚¯c '· LÈ ‡Ùeb ËeLt‰ ‚eÚ˙·c ‡e‰ ÔÈÚ‰Â13‚eÚz , ¿»ƒ¿»ƒ¿«¬«»»≈¿»«¬
.L‚¯eÓ ÈzÏa‰ ÈÓˆÚ‰ ‚eÚ˙Â ,L‚¯en‰ ËeLt‰:כלומר «»«¿»¿«¬»«¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»

בכוחות  ביטוי לידי בא הוא כאשר א. דרגות: שתי יש עצמו הפשוט" ב"תענוג

התענוג  שכח היינו המורגש", הפשוט "תענוג והוא האדם של וברגשותיו

העצמי  "תענוג ב. הנפש. כוחות בשאר ומתגלה נרגש הנפש של הפשוט

או  כזה בכוח ביטוי לידי בא שאינו התענוג כוח עצם הוא מורגש", הבלתי

מילתא  ידי על - ולענייננו המורגש. מהתענוג יותר עוד נעלית דרגה וזו אחר

שבנפש, הפשוט" ה"תענוג כוח מתעורר "חיצונית" השפעה שהיא דבדיחותא

בא  הוא שהרי המורגש"), ("תענוג והתעוררות לגילוי השייך העונג זהו אבל

הלב. ופתיחת שמחה ברגשי האדם בנפש הרגשה È„ÈŒÏÚלידי ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈
ÌÈÚÈbÓ ,B˙eiÓÈÙa Ïa˜Ó „ÈÓÏz‰L ,˙ÈÓÈt ‰ÚtL‰‰««¿»»¿ƒƒ∆««¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒƒ«ƒƒ

L‚¯eÓ ÈzÏa‰ ÈÓˆÚ‰ ‚eÚzÏ גדול תענוג יש שלמשפיע הוא כלל ««¬»«¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»
המקבל  כאשר המשפיע אצל מתגלה העונג עיקר אבל המקבל, אל מההשפעה

וכאשר  בפנימיות, ההשפעה את קולט

פנימיות  את היטב קולט התלמיד

את  ומגלה מעורר זה הרי רבו, חכמת

ה"תענוג  הרב, של והפנימיות ה"עצם"

דרגה  וזו מורגש", הבלתי העצמי

המורגש" הפשוט מ"תענוג יותר נעלית

החיצונית  ההשפעה ידי על שמתגלה

דבדיחותא". "מילתא ידי ≈«¿ÔÎÏÂשעל
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡14 »¿«≈«

.ÔÏekÓ ¯˙BÈ È„ÈÓÏzÓe אמרו ƒ«¿ƒ«≈ƒ»
מרבותי, למדתי "הרבה ז"ל: חכמינו

יותר  ומתלמידי מרבותי, יותר ומחבירי

עם  הלימוד ידי שעל היינו מכולם",

נעלית  להשגה מגיע הרב התלמידים,

להשיג  יכול שהוא ממה יותר בלימודו,

ומוסבר  חברים, עם או לעצמו בלימוד

כי  הוא הדבר שטעם בחסידות כך על

את  היטב קולטים התלמידים כאשר

הרב  אצל מתעורר הרב, של ההשפעה

מורגש" הבלתי העצמי ה"תענוג

נעלמים  כוחות מגלה הזה והתענוג

הרב. של בשכלו חדשים

'a‰ ÏLÓe במאמר ‚) המובא »»«
השפעה  הקדמת לעניין לעיל הנזכר

הפנימית  ההשפעה לפני ‰e‡חיצונית
‰ˆB¯ ÂÈ·‡L ÔË˜Â ˜ÈÈ ÔaÓƒ≈»ƒ¿»»∆»ƒ∆
Ï‡ ÌÈt BnÚ ÚLÚzL‰Ï¿ƒ¿«¬≈«ƒ»ƒ∆

,ÌÈt פנימי באופן אליו ולהתקרב »ƒ
˜ÔË,ועמוק ‡e‰ ˜BÈz‰ È¯‰Â לאב הקטן התינוק בין הפער ובגלל «¬≈«ƒ»»

ביניהם  לריחוק שגורם ÏÈtL‰Ïהגדול ·‡‰ CÈ¯ˆולהורידÂÈ„È ˙‡ »ƒ»»¿«¿ƒ∆»»
˜ 'eÎ מנת BnÚעל ÚLÚzL‰Ï ÏÎeiL È„Îa ÔËw‰ Ba ÌÈ¯‰Ï¿»ƒ¿«»»ƒ¿≈∆«¿ƒ¿«¬≈«ƒ

ÌÈt Ï‡ ÌÈt ·e¯È˜a.פנימית ‰BÈz˜בהשפעה ˙‰a‚‰c על ¿≈»ƒ∆»ƒ¿«¿»««ƒ
האב ÈBˆÈÁידי ÔÈÚ ˜¯ ‡e‰ האב בין חיצונית התקרבות רק שיוצר «ƒ¿»ƒƒ

ÊŒÈ¯Á‡lL‰והבן, ÈÓÈt ·e¯Èw‰Ï ‰Óc˜‰ ˜¯ ‡e‰Â¿««¿»»¿«≈¿ƒƒ∆¿«¬≈∆
('eÎ ÌÈÚeLÚM‰) פנימית השפעה .שהוא ««¬ƒ

„Èbn‰ ·¯‰Ï '‰¯Bz ¯B‡'a ‡e‰ ‰Ê ÏLÓ ¯B˜Ó ‰p‰Â15, ¿ƒ≈¿»»∆¿»¿»«««ƒ
¯Ó‡n‰a ‰˜zÚ ‡lL) ‰ÙÒB‰ dLÈ ÌLÂ16 הרבי של ¿»∆¿»»»∆…∆∆¿»¿««¬»

LÈÂהריי"צ  .(·‡‰ ÏL) "BlL Ô˜fa ÚLÚzLÓ" ÔËw‰L ,(∆«»»ƒ¿«¬≈««»»∆∆»»¿≈
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c"iyz'd ,lel` b"i ,`vz t"y

מרּומז, ׁשּבזה לֹומר ויׁש האב). (ׁשל ׁשּלֹו" ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבּזקן

ּפנימית  ההׁשּפעה (ׁשּקֹודם הּמּקיף )17ׁשהמׁשכת ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

ּתיקּוני  י"ג הּוא ּדזקן מהׁשּתלׁשלּות, למעלה ְְְְְְִִִֵֵַַָָָהיא

ׁשּלמעלה  הרחמים מּדֹות י"ג ְְְֲִִִֶַַָָָּדיקנא,

איזֹו להם יׁש מּכלֿמקֹום אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָמהׁשּתלׁשלּות.

ׁשּנאמר  ּכמֹו להׁשּתלׁשלּות, זכֹור 18ׁשּיכּות ְְְְְְֱִֶֶַַַָ

ּבׁשם  נקראֹות [ׁשּלכן הּמה מעֹולם ּכי גֹו' ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָרחמי

מדידה  מּלׁשֹון ּבענין 19"מּדֹות" ידּוע ּגם .[ ְְְְִִִִַַַָָ

עלֿידי  אמנם ּבלבד. הארה ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָהּׂשערֹות

למּטה  ׁשהיא (אף ׁשּלאחריֿזה ּפנימית ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָההׁשּפעה

מהּמּקיף  ׁשּלמעלה העצם נמׁש מּקיף) ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּבחינת

 ֿ 'זעיר יחּוד ּבמעלת א' סעיף הּנ"ל עלּֿדר)ְְְֲִִֵֶֶַַַַַ

יחּוד  על ּפנימי) יחּוד (ׁשהּוא ונּוקבא' ְְְְִִִִִֶַַָאנּפין

צדק' ה'צמח אדמּו"ר ּכביאּור ואּמא' ְְְִֵֶֶֶַַַַָָ'אּבא

מקֹומֹות  ּבזה).20ּבכּמה ְְֶַָָ

ׁשּמבאר ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ד) (ּכמֹו ּבעבֹודה הּוא ¿«∆∆∆ְְֲֵֶָָָ

ׁשהתחלת 21ּבהּמאמר  ,( ְְֲֶַַַַָָ

ּכמֹו הּתפּלה, עבֹודת היא יֹום ּבכל האדם ְְְֲֲִִַַַָָָָָעבֹודת

נׁשמה 22ׁשּנאמר  אׁשר האדם מן לכם חדלּו ְְֱֲִִֶֶֶֶָָָָָָָ

אּלא  בּמה ּתקרי אל הּוא, נחׁשב בּמה ּכי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבאּפֹו

ואדמּו"ר 23ּבמה  הּזקן אדמּו"ר ּוביארּו , ְְְֲֵֵַַַָָָ

ּכמֹו24מהר"ׁש האדם נחׁשב הּתפּלה ּדקֹודם ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָ

התחּברּות  לׁשֹון הּוא ּותפּלה ׁשעלֿידי 25ּבמה. , ְְְְְִִֵֶַַָָָ

וסדר ּבאלקּות. האדם מתקּׁשר הּתפּלה הּתפּלה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
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דהבן 17) פנימיות והשפעות הלימוד בערך אבל תרפ"ט). דודי לכה מד"ה (כנ"ל. פנימי הקירוב הו"ע השעשועים בכללות

חיצוני. קירוב זה גם וכיו"ב, א 18)מאביו כג, – שם חתונה (בדרושי פ"ג תרפ"ט ברא אשר ד"ה וראה ו. כה, תהלים

.([89 ע' תרפ"ט רפה.19)[סה"מ ע' תרס"ו המשך ב. צג, וירא הצ"צ.20)אוה"ת לס' במפתחות ישעי'22)ס"ג.21)ראה

כב. א.23)ב, יד, (כרך 24)ברכות בראשית באוה"ת [נדפס מהר"ש לאדמו"ר לג"פ ללקו"ת הקדמה ד. עט, פנחס לקו"ת

ואילך]. א תתרכ, ובכ"מ.25)ו) סע"ד. עט, תרומה תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊaL ¯ÓBÏ שהבן באופן הם והבן האב ששעשועי זה פרט בתוספת «∆»∆

האב של בזקנו ‰ÛÈwnמשתעשע ˙ÎLÓ‰L ,ÊÓe¯Ó ההשפעה היא ¿»∆«¿»«««ƒ
ÈÓÈt˙החיצונית ‰ÚtL‰‰ Ì„BwL)17‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ( ∆∆««¿»»¿ƒƒƒ¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó למטה מלמעלה העליון האלוקי האור והמשכת ירידת סדר ≈ƒ¿«¿¿
בירידה  התחתונים לנבראים עד

נקרא  לדרגה מדרגה והדרגתית מסודרת

דרגה  שכל שם (על השתלשלות' 'סדר

חוליות  כמו בחברתה ונוגעת אחוזה

היא  המקיף והשפעת שרשרת) של

מ'סדר  שלמעלה עליון ממקור

מיוחד  קשר לה יש ולכן השתלשלות'

הרוחנית  במשמעותו הזקן לענין

Èe˜Èzהפנימית ‚"È ‡e‰ Ô˜Êc¿»»ƒ≈
‡˜Èc וחסידות בקבלה מובא , ƒ¿»

י"ג  הוא סוד פי על הזקן  שעניין

ב'פתח  המובא דרך (על 'תיקונים'

נקראות  העליונות שהספירות אליהו'

שהם BcÓ˙'תיקונים') ‚"Èƒ
ÌÈÓÁ¯‰ גילה שהקדושֿברוךֿהוא »«¬ƒ

ארך  וחנון, רחום ("אֿל רבנו למשה

חסד  נוצר ואמת חסד ורב אפים

וחטאה  ופשע עוון נשא לאלפים

«¿»¿∆ÏÚÓlL‰ונקה")
ŒÏkÓ ‡l‡ .˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿∆»ƒ»

Ì‰Ï LÈ ÌB˜Ó מדות לי"ג »≈»∆
eÎiL˙הרחמים  BÊÈ‡≈«»

¯Ó‡pL BÓk ,˙eÏLÏzL‰Ï18 ¿ƒ¿«¿¿¿∆∆¡«
ÌÏBÚÓ Èk 'B‚ EÈÓÁ¯ ¯BÎÊ¿«¬∆ƒ≈»

‰n‰ מידות ל"רחמיך", שגם הרי ≈»
ל"עולם" שייכות יש הרחמים,

˙B‡¯˜ ÔÎlL] מידות י"ג גם ∆»≈ƒ¿»
מהשתלשלות  שלמעלה הרחמים

ÔBLlÓ "˙BcÓ" ÌLa¿≈ƒƒ¿
‰„È„Ó19 מסדר למעלה שהן אף ¿ƒ»

].ההשתלשלות 
ÚO‰ ÔÈÚa Úe„È Ìb„·Ïa ‰¯‡‰ ‡e‰L ˙B¯ בחסידות מבואר «»«¿ƒ¿««¿»∆∆»»ƒ¿«

ראשו  שבשערות (כשם מצומצמת מאד אלוקית השפעה היא 'שערות' שבחינת

שהאדם  כך כדי עד הגוף אברי לשאר ביחס מאד מועטת חיות יש האדם של

אחד  שמצד הזקן לענין גם וכך שערותיו) את מספרים כאשר כאב חש לא

בחינת  הוא שני מצד אך השתלשלות' מ'סדר שלמעלה השפעה מסמל הוא

בלבד. הארה מצומצמת, חיות בהן שיש שערות

ה'מקיף' המשכת החיצונית, ההשפעה לגבי אמור זה È„ÈŒÏÚוכל ÌÓ‡»¿»«¿≈
˙ÈÁaÓ ‰hÓÏ ‡È‰L Û‡) ‰ÊŒÈ¯Á‡lL ˙ÈÓÈt ‰ÚtL‰‰««¿»»¿ƒƒ∆¿«¬≈∆«∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ«

ÛÈwÓ לעיל CLÓכמבואר ( «ƒƒ¿»
המקבלמהמשפיע  של ‰ÌˆÚאל »∆∆

ÛÈwn‰Óהמשפיע  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈««ƒ
על  במקיף מעלה יש הפנימי,ואמנם

מהמקיף  יותר עוד נעלה העצם אבל

'‡ ÛÈÚÒ Ï"p‰ C¯cŒÏÚ)«∆∆««¿ƒ
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ' „eÁÈ ˙ÏÚÓa¿«¬«ƒ¿≈«¿ƒ
(ÈÓÈt „eÁÈ ‡e‰L) '‡·˜eÂ¿¿»∆ƒ¿ƒƒ

'‡n‡Â ‡a‡' „eÁÈ ÏÚ שדווקא «ƒ«»¿ƒ»
העצם  נמשך ‡„eÓ"¯בו ¯e‡È·k¿≈«¿

‰nÎa '˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆¿«»
˙BÓB˜Ó20.(‰Êa ¿»∆

‰„B·Úa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ („¿«∆∆∆»¬»
¯Ó‡n‰a ¯‡·nL BÓk)21 של ¿∆¿»≈¿««¬»

תרפ"ט  שני ),שנת יש ה' בעבודת שגם

ההשפעה  לעניין מקבילים שלבים

באופן  הפנימית וההשפעה החיצונית

והקדמה  הכנה הוא שהראשון כזה

כיוון  B·Ú„˙לשני, ˙ÏÁ˙‰L∆«¿»«¬«
˙„B·Ú ‡È‰ ÌBÈ ÏÎa Ì„‡‰»»»¿»ƒ¬«

¯Ó‡pL BÓk ,‰lÙz‰22 בנבואת «¿ƒ»¿∆∆¡»
‰‡„Ìישעיהו  ÔÓ ÌÎÏ eÏ„Áƒ¿»∆ƒ»»»

‰n· Èk Bt‡a ‰ÓL ¯L‡¬∆¿»»¿«ƒ«∆
,‡e‰ ·LÁ הכתוב פשוטו לפי ∆¿»

חשיבות  לו שאין האדם בשפלות מדבר

דרשו  ז"ל ·n‰וחכמינו È¯˜z Ï‡«ƒ¿≈«∆
‰Óa ‡l‡23 ש"כל מכאן ולמדו ∆»»»

לחברו  שלום שיתפלל הנותן קודם

זרה), עבודה (של במה" עשאו כאלו

Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ e¯‡È·e≈¬«¿«»≈
L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡Â24 פנימיות לפי ¿«¿«¬»

Óa‰העניינים  BÓk Ì„‡‰ ·LÁ ‰lÙz‰ Ì„B˜c של ישות במובן ¿∆«¿ƒ»∆¿»»»»¿»»
ביטול. בו הפועלת היא והתפילה עצמית ÔBLÏומציאות ‡e‰ ‰lÙ˙e¿ƒ»¿

˙e¯aÁ˙‰25˙e˜Ï‡a Ì„‡‰ ¯M˜˙Ó ‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚL ועל , ƒ¿«¿∆«¿≈«¿ƒ»ƒ¿«≈»»»∆¡…
מתבטלת. שלו העצמית היישות זה ידי
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dlawpי zay ipt dlk z`xwl icec dkl

ּכללי  הּקירּוב להיֹות צרי ׁשּמּקֹודם ְְִִִִֵֶֶַָָהּוא,

ענינֹו ׁשּמבאר [ּכמֹו חיצֹונית) ְְְְִִִֵֶַָָָָ(המׁשכה

ּפנימי,21ּבהּמאמר  הּקירּוב נעׂשה ואחרּֿכ ,[ ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָ

ׁשּממׁשי ּכזה ּבאֹופן לאלקּות מתקּׁשר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהאדם

[מה  זה וי ּובן הּגׁשמּיים. עניניו ּבכל ְְְְֱִִִֶַַַָָָָֹאלקּות

לקּׁשר  ּביכלּתֹו הּיֹום ּבתחילת הּתפּלה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשעלֿידי

לאלקּות] ּכלים ולעׂשֹותם הּגׁשמּיים הענינים ְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹּכל

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ׁשּבאר מה איסּור 26עלּֿפי ענין ְִִִֵֵֵֶַַַַַַ

הּתפּלה  קֹודם ׁשלֹום עלּֿדר27ׁשאילת ׁשהּוא , ְְִִֶֶֶֶַַַָָ

האריז"ל  ּבכתבי ּׁשּכתּוב אח 28מה ּכיּבּוד ּבענין ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

ּבגּויּה,29הּגדֹול  ּדׁשבק הּוא ּדרּוחא מּפני ׁשהּוא , ְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

וכל  הּבנים, מּׁשאר יֹותר האב רּוח יׁש הא' ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשּבּבן

ּבן  עלֿידי ּדאב מרּוחא נֹוטלים הּבנים ְְְְִִֵֵֵַַָָָָׁשאר

הּגדֹול  ׁשּבאח האב רּוח ּומּצד ִִֶַַַָָָָָָהראׁשֹון.

ּבכבֹוד  מחּויבים ׁשהם ּכמֹו לכּבדֹו, הם ְְְְְְִִִֵֵֶַָָמחּויבים

למדין  [ׁשּלכן מהּפסּוק 29האב זה את 30ּדין ּכּבד ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבכיּבּוד  נכלל הּגדֹול אח ּכבֹוד ּכי ּדוקא, ְְְְִִִִַַָָָָָאבי

ּדּבּור  למחׁשבה ּבנֹוגע הּוא כן ּוכמֹו ְְְֲִֵֵַַָָָאב].

ׁשּכּולם  הּיֹום, ּכל ּבמׁש האדם ׁשל ְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָּומעׂשה

ולכן  הראׁשֹון, הּדּבּור אחר ונמׁשכין ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָמסּתעפין

האדם  ׁשל הראׁשֹון ּומעׂשה] מחׁשבה [וכן ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָּדּבּור

ה', ּבעבֹודת להיֹות צריכים מּׁשינתֹו ְְְֲִִִִֵַַָּבקּומֹו

 ֿ הּמחׁשבה ּבכל קדּוׁשה ממׁשי ֿ זה ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידי

והּנה  ּכּולֹו. הּיֹום ּכל ּבמׁש ׁשּלֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָּדּבּורּֿומעׂשה

לאלקּות  ׁשּלֹו ּפנימי ׁשהּקירּוב עלֿידיֿזה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּדוקא

אֹור  ׁשּממׁשי ּכזה ּבאֹופן הּוא הּתפּלה) ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ(ּבעת

ּכלים  אֹותם ׁשעֹוׂשה עד הּגׁשמּיים ּבעניניו ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאלקי

מּגיע  - ּכּידּוע לאלקּות יֹותר, למעלה ּבענין 31ים ְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָֹ

ׁשֹור.32ורב  ּבכח ּתבּואֹות ְְְַַֹ
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סרי"ב.26) קה"ת) (הוצאת טוב שם (ס"ג).27)כתר ס"ב ספ"ט או"ח (ואדה"ז) טושו"ע שם. יתרו.28)ברכות פ' שעהמ"צ

א. פג, זח"ג וראה וירא. פ' א.29)ל"ת קג, יב.30)כתובות כ, ובכ"מ.31)יתרו ב. עה, האזינו לקו"ת יד,32)ראה משלי

ד.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÏÏk ·e¯Èw‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ì„BwnL ,‡e‰ ‰lÙz‰ ¯„ÒÂ של ¿≈∆«¿ƒ»∆ƒ∆»ƒƒ¿«≈¿»ƒ

לאלוקות BÈÚהאדם ¯‡·nL BÓk] (˙ÈBˆÈÁ ‰ÎLÓ‰)«¿»»ƒƒ¿∆¿»≈ƒ¿»
¯Ó‡n‰a21 אין" רז"ל כמאמר הוא בתפילה כללי" שה"קירוב נתבאר, שם ¿««¬»

שנכנע  היינו ושפלות, הכנעה שענינו ראש", כובד מתוך אלא להתפלל עומדין

ומתבטל  ענייניו מכל ומתפנה ה' לפני

ברצון  מתעורר ולבו ממציאותו,

לאלוקות  CkŒ¯Á‡Âלהתקרב ,[¿««»
,ÈÓÈt ·e¯Èw‰ ‰NÚ«¬∆«≈¿ƒƒ
˙e˜Ï‡Ï ¯M˜˙Ó Ì„‡‰L∆»»»ƒ¿«≈∆¡…
˙e˜Ï‡ CÈLÓnL ‰Êk ÔÙB‡a¿∆»∆∆«¿ƒ¡…

ÌÈiÓLb‰ ÂÈÈÚ ÏÎa וכמו ¿»ƒ¿»»««¿ƒƒ
כך  ההשפעה סדר לעניין לעיל שנתבאר

החיצוני  שהקירוב התפילה לעניין גם

כללי  באופן וביטול הכנעה אמנם הוא

הוא  אבל הנפש, בעומק חודר שאינו

לקירוב  כוח' וה'נתינת הראויה ההכנה

מגיע  שהאדם ולאחר הפנימי,

באלוקות  והתחברות להתקשרות

האלוקית  ונפשו פנימי" ב"קירוב

כשעוסק  גם אזי בגלוי, בו פועלת

בכוונה  חדור הוא העולם בענייני

הוא  ולכן הבריאה של האלוקית

ענייניו  בכל אלוקות ומגלה ממשיך

הגשמיים.

È„ÈŒÏÚL ‰Ó] ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆«∆«¿≈
ÌBi‰ ˙ÏÈÁ˙a ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿ƒ««
ÌÈÈÚ‰ Ïk ¯M˜Ï BzÏÎÈaƒ»¿¿«≈»»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏk Ì˙BNÚÏÂ ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ¿«¬»≈ƒ
¯‡aL ‰Ó ÈtŒÏÚ [˙e˜Ï‡Ï∆¡…«ƒ«∆≈≈

a‰·BËŒÌLŒÏÚ26¯eÒÈ‡ ÔÈÚ «««≈ƒ¿«ƒ
Ì„B˜ ÌBÏL ˙ÏÈ‡L¿ƒ«»∆

‰lÙz‰27, נלמד לעיל שכמובא «¿ƒ»
האדם..." מן לכם "חדלו מהפסוק

לעסוק  ראוי שלא מפני רק שאינו

של  כבודו לפני בשרֿודם של בכבודו

אלא  ŒÏÚהקדושֿברוךֿהוא ‡e‰L∆«
È·˙Îa ·e˙kM ‰Ó C¯c∆∆«∆»¿ƒ¿≈

Ï"ÊÈ¯‡‰28Á‡ „eaÈk ÔÈÚa »¬ƒ«¿ƒ¿«ƒ»
ÏB„b‰29‡Áe¯c ÈtÓ ‡e‰L , «»∆ƒ¿≈∆»

,dÈe‚a ˜·Lc ‡e‰ היא רוח ¿»«¿«≈
כלומר  בתוכו, - האב – ‰‡'שהשאיר ÔaaLהאב של ¯Áeהראשון LÈ ∆«≈»≈«

‡Áe¯Ó ÌÈÏËB ÌÈa‰ ¯‡L ÏÎÂ ,ÌÈa‰ ¯‡MÓ ¯˙BÈ ·‡‰»»≈ƒ¿»«»ƒ¿»¿»«»ƒ¿ƒ≈»

ÏB„b‰ Á‡aL ·‡‰ Áe¯ „vÓe .ÔBL‡¯‰ Ôa È„ÈŒÏÚ ·‡c¿»«¿≈≈»ƒƒ««»»∆»»«»
Ì‰ ÌÈ·ÈeÁÓהאחים B·Îa„שאר ÌÈ·ÈeÁÓ Ì‰L BÓk ,B„aÎÏ ¿»ƒ≈¿«¿¿∆≈¿»ƒƒ¿

ÔÈ„ÓÏ ÔÎlL] ·‡‰29‰Ê ÔÈcהגדול האח כיבוד eÒt‰Ó30˜של »»∆»≈¿≈ƒƒ∆≈«»
,‡˜Âc EÈ·‡ ˙‡ „ak"את" הלשון ‰ÏB„bמייתור Á‡ „B·k Èk «≈∆»ƒ«¿»ƒ¿»«»

.[·‡ „eaÈÎa ÏÏÎƒ¿»¿ƒ»
‰·LÁÓÏ Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈¿≈«¿«¬»»
Ì„‡‰ ÏL ‰NÚÓe ¯eacƒ«¬∆∆»»»
ÌÏekL ,ÌBi‰ Ïk CLÓa¿∆∆»«∆»
¯Á‡ ÔÈÎLÓÂ ÔÈÙÚzÒÓƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»ƒ««

ÔBL‡¯‰ ¯eac‰,היום בתחילת «ƒ»ƒ
‰·LÁÓ ÔÎÂ] ¯eac ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈«¬»»
Ì„‡‰ ÏL ÔBL‡¯‰ [‰NÚÓe«¬∆»ƒ∆»»»
ÌÈÎÈ¯ˆ B˙ÈMÓ BÓe˜a¿ƒ≈»¿ƒƒ
ŒÈ„ÈŒÏÚL ,'‰ ˙„B·Úa ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬«∆«¿≈
ÏÎa ‰Le„˜ CÈLÓÓ ‰Ê∆«¿ƒ¿»¿»
BlL ‰NÚÓeŒ¯eacŒ‰·LÁn‰««¬»»ƒ«¬∆∆

.BÏek ÌBi‰ Ïk CLÓa ומטעם ¿∆∆»«
קודם  חבירו בשלום לשאול אין זה

שהדיבור  להיזהר יש כי התפילה,

יהיה  היום בתחילת האדם של הראשון

שבקדושה. בדברים

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰p‰Â¿ƒ≈«¿»«¿≈∆
L ÈÓÈt ·e¯Èw‰L˙e˜Ï‡Ï Bl ∆«≈¿ƒƒ∆∆¡…

ÔÙB‡a ‡e‰ (‰lÙz‰ ˙Úa)¿≈«¿ƒ»¿∆
È˜Ï‡ ¯B‡ CÈLÓnL ‰Êk»∆∆«¿ƒ¡…ƒ
‰NBÚL „Ú ÌÈiÓLb‰ ÂÈÈÚa¿ƒ¿»»««¿ƒƒ«∆∆
- ˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏk Ì˙B‡»≈ƒ∆¡…

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ כפי «ƒƒ¿«¿»≈
ותלמיד  מרב במשלים לעיל, שנתבאר

ידי  על הקטן, בנו עם המשתעשע ומאב

נעלה  לעילוי "מגיעים פנימית השפעה

(בחינת  ה"חיצונית" מההשפעה יותר"

כאשר  - ה' בעבודת גם וכך "מקיף"),

התפילה  בעת לאלוקות הפנימי הקירוב

הגשמיים  הדברים שגם כזה באופן הוא

על  לאלוקות "כלים" נעשים האדם של

מגיע  האדם קדושה, בהם שממשיך ידי

הקירוב  מאשר יותר גדולה למעלה

בדרך  שהוא התפלה שקודם ה"כללי"

Úe„ik31·¯Â"מקיף". ÔÈÚa32 «»«¿ƒ¿«¿«
¯BL ÁÎa ˙B‡e·z רבה תבואה להצמיח שכדי אומר הפסוק פשוטו לפי ¿¿…«

מעט  רק להצמיח אפשר לבדו האדם בכוח ואילו השור, בכוח צורך יש
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ֿ BÓÎeה) ה'זעיר המׁשכת ּבענין ּגם יּובן כן ¿ְְְְִֵֵַַַַַָָ

'זעירֿאנּפין  (יחּוד ּבמלכּות ְְְְְִִִֵַַַאנּפין'

אׁשר  א) סעיף (ּכּנ"ל הּוא ּבזה ׁשהּסדר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָונּוקבא'),

 ֿ ואחר חיצֹונית ההמׁשכה להיֹות צריכה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָמּקֹודם

חיצֹונית  ההמׁשכה ּדגם ּפנימית. ההמׁשכה ְְְְִִִִַַַַַָָָָָּכ

הּנ"ל  עלּֿדר) ּביֹותר נעלית המׁשכה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָהיא

ׁשּלמעלה  מּקיף ּבחינת ׁשהיא בֿג), ְְְְִִִִִֶֶַַַָסעיפים

ּבספירת  נקלטת אינּה (ולכן וכלים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמהׁשּתלׁשלּות

מהגּבלת  למעלה ׁשהיא לפי ּבפנימּיּותּה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהּמלכּות

היא  זֹו המׁשכה מּכלֿמקֹום, אבל ׁשּלּה). ְֲִִִֵֶַַָָָָָָהּכלים

 ֿ מה ּבלבד. הארה רק ׁשהיא חיצֹונית, ְְִִִִִֶֶַַַָָָּבחינה

ׁשּמתקּבלת  ּפנימית, ההמׁשכה עלֿידי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּׁשאיןּֿכן

יֹותר  למעלה מּגיעים ּבפנימּיּותּה, ְְְְְִִִִִֵַַַָָּבמלכּות

הּמלכּות  ּדׁשרׁש הּוא, והענין הּמּקיף). ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹ(מּבחינת

זעירֿאנּפין  מּׁשרׁש למעלה ּדׁשרׁש33הּוא . ְְְְְִִֵֶֶַַָֹֹ

וׁשרׁש הּכתר, מחיצֹונּיּות הּוא אנּפין' ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַֹה'זעיר

ׁשּגם  והגם הּכתר. מּפנימּיּות הּוא ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַהּמלכּות

איתמר  אנּפין' ּבעּתיקא 34ּב'זעיר זעירֿאנּפין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָ

על  ּבזה הּכּונה ׁשאין ידּוע הרי וּתליא, ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאחיד

מהּֿׁשאיןּֿכן  עּתיק). חיצֹונּיּות (רק מּמׁש ִִִִֵֵֶַַַַַָעּתיק

 ֿ ריׁשא עּתיק, ּבפנימּיּות היא הּמלכּות ְְִִִִִֵֶַַַָֹׁשרׁש

ירידתּה מּצד מּכלֿמקֹום, אבל ְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹּדלאֿאתידע.

ׁשרׁש וגילּוי ּבהעלם, הּוא ׁשרׁשּה הרי ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹלמּטה

דוקא  זעירֿאנּפין עלֿידי הּוא ֿ 35הּמלכּות ועל , ְְְְְְִֵֵַַַַַַָ
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יא.33) ע' תרנ"ט סה"מ – בכ"ז א.34)ראה רצב, זח"ג ע'35)ראה תרנ"ט [סה"מ תרנ"ט תכלה לכל ד"ה בארוכה ראה

ואילך]. צז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ידי  על ורק תבואה, לגדל אפשר אי בלבד השור בכוח שכמובן אלא תבואה,

הדברים  פנימיות ולפי רבה. תבואה לצמוח יכולה השור עם עובד שהאדם

שעל  מלמד והכתוב ("שור") הבהמית ונפש ("אדם") האלוקית לנפש הכוונה

הנפש  בתוך כי כוח, תוספת האלוקית לנפש נמשך הבהמית, הנפש ידי

נעלה  אלוקי כוח בהעלם יש הבהמית

(ולכן  האלוקית הנפש של מהכוח יותר

בתוקף  הם שלה והתאוות הרצונות

האלוקית  שהנפש ידי ועל גדול),

היא  שגם הבהמית הנפש על פועלת

הנפש  להקב"ה, באהבה תתעורר

ומקבלת  מתעלית עצמה האלוקית

מהנפש  תבואות" "ורב – כוח תוספת

בענייננו  וגם שור". "בכוח – הבהמית

אלוקות  ממשיך שהאדם ידי על -

כלים  אותם ועושה גשמיים בעניינים

על  מאשר יותר מתעלה הוא לאלוקות,

וזו  רוחניים, בעניינים עבודתו ידי

על  בתפילה הפנימי הקירוב מעלת

התפילה, שקודם החיצוני הקירוב

לעיל. כמבואר

ÔÈÚa Ìb Ô·eÈ ÔÎ BÓÎe (‰¿≈»«¿ƒ¿«
˙ÎLÓ‰ האלוקי ‰'Œ¯ÈÚÊהאור «¿»««¿≈
'ÔÈt‡ העליונות eÎÏÓa˙המידות «¿ƒ¿«¿

המלכות  'Œ¯ÈÚÊבספירת „eÁÈ)ƒ¿≈
‰Êa ¯„q‰L ,('‡·˜eÂ ÔÈt‡«¿ƒ¿¿»∆«≈∆»∆
¯L‡ (‡ ÛÈÚÒ Ï"pk) ‡e‰««¿ƒ¬∆

Ì„BwÓ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ƒ∆¿ƒ»ƒ¿
˙ÈBˆÈÁ ‰ÎLÓ‰‰ שפועלת ««¿»»ƒƒ

(ז"א) המשפיע בין כללי קירוב

(מלכות) יכולה CkŒ¯Á‡Âוהמקבל ¿««»
ÈÓÈt˙להיות  ‰ÎLÓ‰‰'ה'יחוד ««¿»»¿ƒƒ

ומלכות. ז"א ‰‰ÎLÓ‰בין Ì‚c¿«««¿»»
˙ÈBˆÈÁ כללי קירוב רק שפועלת ƒƒ

פנימי  יחוד ‰ÎLÓ‰ולא ‡È‰ƒ«¿»»
‚Œ· ÌÈÙÈÚÒ Ï"p‰ C¯cŒÏÚ) ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ מרב ההשפעה לעניין «¬≈¿≈«∆∆««¿ƒƒ

התפילה  עבודת ולעניין ÏÚÓlL‰ותלמיד ÛÈwÓ ˙ÈÁa ‡È‰L ,(∆ƒ¿ƒ««ƒ∆¿«¿»
ÌÈÏÎÂ ˙eÏLÏzL‰Ó נעלית והיא השתלשלות' מ'סדר למעלה שמקורה ≈ƒ¿«¿¿¿≈ƒ

בכלים  להתלבש כדי ומותאמת מצומצמת להיות ‡dÈמכדי ÔÎÏÂ)¿»≈≈»
‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ÈÙÏ d˙eiÓÈÙa ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa ˙ËÏ˜ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ¿ƒƒ»¿ƒ∆ƒ¿«¿»

(dlL ÌÈÏk‰ ˙Ïa‚‰Ó זו שאין להדגיש שהכוונה לעיל וכמבואר ≈«¿»««≈ƒ∆»
בפנימיות. מהתלבשות שלמעלה 'מקיף' אלא השלילי במובן «¬‡·Ïחיצוניות

˜¯ ‡È‰L ,˙ÈBˆÈÁ ‰ÈÁa ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿»»ƒ¿ƒ»ƒƒ∆ƒ«
„·Ïa האלוקות.‰‡¯‰ של המהות לעצם ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óביחס ∆»»ƒ¿««∆≈≈

˙ÈÓÈt ‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚ,המידות Ïa˜˙nL˙מפנימיות «¿≈««¿»»¿ƒƒ∆ƒ¿«∆∆
˙ÈÁaÓ) ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ ,d˙eiÓÈÙa ˙eÎÏÓa¿«¿ƒ¿ƒƒ»«ƒƒ¿«¿»≈ƒ¿ƒ«

(ÛÈwn‰.ממש העצם אל ««ƒ
,‡e‰ ÔÈÚ‰Â על מדוע הדבר, וטעם ¿»ƒ¿»

במלכות  נקלטת שההשפעה ידי

נעלית  יותר המשכה יש בפנימיות

˙eÎÏn‰ L¯Lc שהיא אף ¿…∆««¿
L¯MÓה'מקבל' ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒ…∆

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ המשפיע שהוא .33אף ¿≈«¿ƒ
‡e‰ 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'‰ L¯Lc¿…∆«¿≈«¿ƒ
L¯LÂ ,¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁÓ≈ƒƒ«∆∆¿…∆
˙eiÓÈtÓ ‡e‰ ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿ƒƒ

¯˙k‰ את יש הספירות עשר מעל «∆∆
מושרשת  והמלכות עליון' 'כתר בחינת

היחוד  ולכן הכתר ועצמיות בפנימיות

נעלה  אור ממשיך מלכות עם ז"א של

יותר המקיף.עוד האור מאשר

'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'a ÌbL Ì‚‰Â«¬«∆«ƒ¿≈«¿ƒ
¯Ó˙È‡34 נאמרÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ƒ¿»¿≈«¿ƒ

,‡ÈÏzÂ „ÈÁ‡ ‡˜ÈzÚa אחוז ¿«ƒ»»ƒ¿«¿»
(שנעתק  יומין' 'עתיק בבחינת ותלוי

פנימי  אור והוא וגילוי מ'יום' ונבדל

ב'כתר' פנימית בחינה שהיא נעלם)

ז"א  ששורש כאן מבואר מדוע כן ואם

הכתר? בחיצוניות Úe„Èהוא È¯‰¬≈»«
˜ÈzÚ ÏÚ ‰Êa ‰ek‰ ÔÈ‡L∆≈««»»»∆««ƒ

LnÓ הכוונה אין עצמו ב'עתיק «»
עתיק  eiBˆÈÁ˙לפנימיות ˜¯)«ƒƒ

(˜ÈzÚ גבוה אכן המלכות שורש ולכן «ƒ
מושרשת  המלכות כי הז"א, משורש

אמנם  מושרש והז"א הכתר, בפנימיות

ונעלית, פנימית בחינה שהיא ב'עתיק'

שלה. בחיצוניות רק ‰È‡אך ˙eÎÏn‰ L¯L ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈…∆««¿ƒ
,˜ÈzÚ ˙eiÓÈÙa הנקראתÚ„È˙‡Œ‡ÏcŒ‡LÈ¯,נודע שלא ראש ƒ¿ƒƒ«ƒ≈»¿…∆¿»«

לגמרי  מגילוי למעלה ÌB˜ÓŒÏkÓ,היינו Ï·‡ נובעת . שהיא למרות ¬»ƒ»»
ביותר  נעלה d˙„È¯Èממקור „vÓ המלכות dL¯Lשל È¯‰ ‰hÓÏ ƒ«¿ƒ»»¿«»¬≈»¿»

ÌÏÚ‰a ‡e‰ היא המלכות ספירת ולמעשה בגלוי, בה ונרגש ניכר ואינו ¿∆¿≈
תחתונה, והכי אחרונה הכי ‰e‡הספירה ˙eÎÏn‰ L¯L ÈeÏÈ‚Â¿ƒ…∆««¿

‡˜Â„ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ È„ÈŒÏÚ35‡Ùeb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ עצם , בכוח «¿≈¿≈«¿ƒ«¿»¿«¿≈∆»
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ּכללי  הּקירּוב להיֹות צרי ׁשּמּקֹודם ְְִִִִֵֶֶַָָהּוא,

ענינֹו ׁשּמבאר [ּכמֹו חיצֹונית) ְְְְִִִֵֶַָָָָ(המׁשכה

ּפנימי,21ּבהּמאמר  הּקירּוב נעׂשה ואחרּֿכ ,[ ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָ

ׁשּממׁשי ּכזה ּבאֹופן לאלקּות מתקּׁשר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהאדם

[מה  זה וי ּובן הּגׁשמּיים. עניניו ּבכל ְְְְֱִִִֶַַַָָָָֹאלקּות

לקּׁשר  ּביכלּתֹו הּיֹום ּבתחילת הּתפּלה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשעלֿידי

לאלקּות] ּכלים ולעׂשֹותם הּגׁשמּיים הענינים ְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹּכל

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ׁשּבאר מה איסּור 26עלּֿפי ענין ְִִִֵֵֵֶַַַַַַ

הּתפּלה  קֹודם ׁשלֹום עלּֿדר27ׁשאילת ׁשהּוא , ְְִִֶֶֶֶַַַָָ

האריז"ל  ּבכתבי ּׁשּכתּוב אח 28מה ּכיּבּוד ּבענין ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

ּבגּויּה,29הּגדֹול  ּדׁשבק הּוא ּדרּוחא מּפני ׁשהּוא , ְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

וכל  הּבנים, מּׁשאר יֹותר האב רּוח יׁש הא' ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשּבּבן

ּבן  עלֿידי ּדאב מרּוחא נֹוטלים הּבנים ְְְְִִֵֵֵַַָָָָׁשאר

הּגדֹול  ׁשּבאח האב רּוח ּומּצד ִִֶַַַָָָָָָהראׁשֹון.

ּבכבֹוד  מחּויבים ׁשהם ּכמֹו לכּבדֹו, הם ְְְְְְִִִֵֵֶַָָמחּויבים

למדין  [ׁשּלכן מהּפסּוק 29האב זה את 30ּדין ּכּבד ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבכיּבּוד  נכלל הּגדֹול אח ּכבֹוד ּכי ּדוקא, ְְְְִִִִַַָָָָָאבי

ּדּבּור  למחׁשבה ּבנֹוגע הּוא כן ּוכמֹו ְְְֲִֵֵַַָָָאב].

ׁשּכּולם  הּיֹום, ּכל ּבמׁש האדם ׁשל ְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָּומעׂשה

ולכן  הראׁשֹון, הּדּבּור אחר ונמׁשכין ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָמסּתעפין

האדם  ׁשל הראׁשֹון ּומעׂשה] מחׁשבה [וכן ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָּדּבּור

ה', ּבעבֹודת להיֹות צריכים מּׁשינתֹו ְְְֲִִִִֵַַָּבקּומֹו

 ֿ הּמחׁשבה ּבכל קדּוׁשה ממׁשי ֿ זה ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידי

והּנה  ּכּולֹו. הּיֹום ּכל ּבמׁש ׁשּלֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָּדּבּורּֿומעׂשה

לאלקּות  ׁשּלֹו ּפנימי ׁשהּקירּוב עלֿידיֿזה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּדוקא

אֹור  ׁשּממׁשי ּכזה ּבאֹופן הּוא הּתפּלה) ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ(ּבעת

ּכלים  אֹותם ׁשעֹוׂשה עד הּגׁשמּיים ּבעניניו ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאלקי

מּגיע  - ּכּידּוע לאלקּות יֹותר, למעלה ּבענין 31ים ְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָֹ

ׁשֹור.32ורב  ּבכח ּתבּואֹות ְְְַַֹ
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סרי"ב.26) קה"ת) (הוצאת טוב שם (ס"ג).27)כתר ס"ב ספ"ט או"ח (ואדה"ז) טושו"ע שם. יתרו.28)ברכות פ' שעהמ"צ

א. פג, זח"ג וראה וירא. פ' א.29)ל"ת קג, יב.30)כתובות כ, ובכ"מ.31)יתרו ב. עה, האזינו לקו"ת יד,32)ראה משלי

ד.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÏÏk ·e¯Èw‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ì„BwnL ,‡e‰ ‰lÙz‰ ¯„ÒÂ של ¿≈∆«¿ƒ»∆ƒ∆»ƒƒ¿«≈¿»ƒ

לאלוקות BÈÚהאדם ¯‡·nL BÓk] (˙ÈBˆÈÁ ‰ÎLÓ‰)«¿»»ƒƒ¿∆¿»≈ƒ¿»
¯Ó‡n‰a21 אין" רז"ל כמאמר הוא בתפילה כללי" שה"קירוב נתבאר, שם ¿««¬»

שנכנע  היינו ושפלות, הכנעה שענינו ראש", כובד מתוך אלא להתפלל עומדין

ומתבטל  ענייניו מכל ומתפנה ה' לפני

ברצון  מתעורר ולבו ממציאותו,

לאלוקות  CkŒ¯Á‡Âלהתקרב ,[¿««»
,ÈÓÈt ·e¯Èw‰ ‰NÚ«¬∆«≈¿ƒƒ
˙e˜Ï‡Ï ¯M˜˙Ó Ì„‡‰L∆»»»ƒ¿«≈∆¡…
˙e˜Ï‡ CÈLÓnL ‰Êk ÔÙB‡a¿∆»∆∆«¿ƒ¡…

ÌÈiÓLb‰ ÂÈÈÚ ÏÎa וכמו ¿»ƒ¿»»««¿ƒƒ
כך  ההשפעה סדר לעניין לעיל שנתבאר

החיצוני  שהקירוב התפילה לעניין גם

כללי  באופן וביטול הכנעה אמנם הוא

הוא  אבל הנפש, בעומק חודר שאינו

לקירוב  כוח' וה'נתינת הראויה ההכנה

מגיע  שהאדם ולאחר הפנימי,

באלוקות  והתחברות להתקשרות

האלוקית  ונפשו פנימי" ב"קירוב

כשעוסק  גם אזי בגלוי, בו פועלת

בכוונה  חדור הוא העולם בענייני

הוא  ולכן הבריאה של האלוקית

ענייניו  בכל אלוקות ומגלה ממשיך

הגשמיים.

È„ÈŒÏÚL ‰Ó] ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆«∆«¿≈
ÌBi‰ ˙ÏÈÁ˙a ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿ƒ««
ÌÈÈÚ‰ Ïk ¯M˜Ï BzÏÎÈaƒ»¿¿«≈»»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏk Ì˙BNÚÏÂ ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ¿«¬»≈ƒ
¯‡aL ‰Ó ÈtŒÏÚ [˙e˜Ï‡Ï∆¡…«ƒ«∆≈≈

a‰·BËŒÌLŒÏÚ26¯eÒÈ‡ ÔÈÚ «««≈ƒ¿«ƒ
Ì„B˜ ÌBÏL ˙ÏÈ‡L¿ƒ«»∆

‰lÙz‰27, נלמד לעיל שכמובא «¿ƒ»
האדם..." מן לכם "חדלו מהפסוק

לעסוק  ראוי שלא מפני רק שאינו

של  כבודו לפני בשרֿודם של בכבודו

אלא  ŒÏÚהקדושֿברוךֿהוא ‡e‰L∆«
È·˙Îa ·e˙kM ‰Ó C¯c∆∆«∆»¿ƒ¿≈

Ï"ÊÈ¯‡‰28Á‡ „eaÈk ÔÈÚa »¬ƒ«¿ƒ¿«ƒ»
ÏB„b‰29‡Áe¯c ÈtÓ ‡e‰L , «»∆ƒ¿≈∆»

,dÈe‚a ˜·Lc ‡e‰ היא רוח ¿»«¿«≈
כלומר  בתוכו, - האב – ‰‡'שהשאיר ÔaaLהאב של ¯Áeהראשון LÈ ∆«≈»≈«

‡Áe¯Ó ÌÈÏËB ÌÈa‰ ¯‡L ÏÎÂ ,ÌÈa‰ ¯‡MÓ ¯˙BÈ ·‡‰»»≈ƒ¿»«»ƒ¿»¿»«»ƒ¿ƒ≈»

ÏB„b‰ Á‡aL ·‡‰ Áe¯ „vÓe .ÔBL‡¯‰ Ôa È„ÈŒÏÚ ·‡c¿»«¿≈≈»ƒƒ««»»∆»»«»
Ì‰ ÌÈ·ÈeÁÓהאחים B·Îa„שאר ÌÈ·ÈeÁÓ Ì‰L BÓk ,B„aÎÏ ¿»ƒ≈¿«¿¿∆≈¿»ƒƒ¿

ÔÈ„ÓÏ ÔÎlL] ·‡‰29‰Ê ÔÈcהגדול האח כיבוד eÒt‰Ó30˜של »»∆»≈¿≈ƒƒ∆≈«»
,‡˜Âc EÈ·‡ ˙‡ „ak"את" הלשון ‰ÏB„bמייתור Á‡ „B·k Èk «≈∆»ƒ«¿»ƒ¿»«»

.[·‡ „eaÈÎa ÏÏÎƒ¿»¿ƒ»
‰·LÁÓÏ Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈¿≈«¿«¬»»
Ì„‡‰ ÏL ‰NÚÓe ¯eacƒ«¬∆∆»»»
ÌÏekL ,ÌBi‰ Ïk CLÓa¿∆∆»«∆»
¯Á‡ ÔÈÎLÓÂ ÔÈÙÚzÒÓƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»ƒ««

ÔBL‡¯‰ ¯eac‰,היום בתחילת «ƒ»ƒ
‰·LÁÓ ÔÎÂ] ¯eac ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈«¬»»
Ì„‡‰ ÏL ÔBL‡¯‰ [‰NÚÓe«¬∆»ƒ∆»»»
ÌÈÎÈ¯ˆ B˙ÈMÓ BÓe˜a¿ƒ≈»¿ƒƒ
ŒÈ„ÈŒÏÚL ,'‰ ˙„B·Úa ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬«∆«¿≈
ÏÎa ‰Le„˜ CÈLÓÓ ‰Ê∆«¿ƒ¿»¿»
BlL ‰NÚÓeŒ¯eacŒ‰·LÁn‰««¬»»ƒ«¬∆∆

.BÏek ÌBi‰ Ïk CLÓa ומטעם ¿∆∆»«
קודם  חבירו בשלום לשאול אין זה

שהדיבור  להיזהר יש כי התפילה,

יהיה  היום בתחילת האדם של הראשון

שבקדושה. בדברים

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰p‰Â¿ƒ≈«¿»«¿≈∆
L ÈÓÈt ·e¯Èw‰L˙e˜Ï‡Ï Bl ∆«≈¿ƒƒ∆∆¡…

ÔÙB‡a ‡e‰ (‰lÙz‰ ˙Úa)¿≈«¿ƒ»¿∆
È˜Ï‡ ¯B‡ CÈLÓnL ‰Êk»∆∆«¿ƒ¡…ƒ
‰NBÚL „Ú ÌÈiÓLb‰ ÂÈÈÚa¿ƒ¿»»««¿ƒƒ«∆∆
- ˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏk Ì˙B‡»≈ƒ∆¡…

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ כפי «ƒƒ¿«¿»≈
ותלמיד  מרב במשלים לעיל, שנתבאר

ידי  על הקטן, בנו עם המשתעשע ומאב

נעלה  לעילוי "מגיעים פנימית השפעה

(בחינת  ה"חיצונית" מההשפעה יותר"

כאשר  - ה' בעבודת גם וכך "מקיף"),

התפילה  בעת לאלוקות הפנימי הקירוב

הגשמיים  הדברים שגם כזה באופן הוא

על  לאלוקות "כלים" נעשים האדם של

מגיע  האדם קדושה, בהם שממשיך ידי

הקירוב  מאשר יותר גדולה למעלה

בדרך  שהוא התפלה שקודם ה"כללי"

Úe„ik31·¯Â"מקיף". ÔÈÚa32 «»«¿ƒ¿«¿«
¯BL ÁÎa ˙B‡e·z רבה תבואה להצמיח שכדי אומר הפסוק פשוטו לפי ¿¿…«

מעט  רק להצמיח אפשר לבדו האדם בכוח ואילו השור, בכוח צורך יש
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c"iyz'd ,lel` b"i ,`vz t"y

ֿ BÓÎeה) ה'זעיר המׁשכת ּבענין ּגם יּובן כן ¿ְְְְִֵֵַַַַַָָ

'זעירֿאנּפין  (יחּוד ּבמלכּות ְְְְְִִִֵַַַאנּפין'

אׁשר  א) סעיף (ּכּנ"ל הּוא ּבזה ׁשהּסדר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָונּוקבא'),

 ֿ ואחר חיצֹונית ההמׁשכה להיֹות צריכה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָמּקֹודם

חיצֹונית  ההמׁשכה ּדגם ּפנימית. ההמׁשכה ְְְְִִִִַַַַַָָָָָּכ

הּנ"ל  עלּֿדר) ּביֹותר נעלית המׁשכה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָהיא

ׁשּלמעלה  מּקיף ּבחינת ׁשהיא בֿג), ְְְְִִִִִֶֶַַַָסעיפים

ּבספירת  נקלטת אינּה (ולכן וכלים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמהׁשּתלׁשלּות

מהגּבלת  למעלה ׁשהיא לפי ּבפנימּיּותּה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהּמלכּות

היא  זֹו המׁשכה מּכלֿמקֹום, אבל ׁשּלּה). ְֲִִִֵֶַַָָָָָָהּכלים

 ֿ מה ּבלבד. הארה רק ׁשהיא חיצֹונית, ְְִִִִִֶֶַַַָָָּבחינה

ׁשּמתקּבלת  ּפנימית, ההמׁשכה עלֿידי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּׁשאיןּֿכן

יֹותר  למעלה מּגיעים ּבפנימּיּותּה, ְְְְְִִִִִֵַַַָָּבמלכּות

הּמלכּות  ּדׁשרׁש הּוא, והענין הּמּקיף). ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹ(מּבחינת

זעירֿאנּפין  מּׁשרׁש למעלה ּדׁשרׁש33הּוא . ְְְְְִִֵֶֶַַָֹֹ

וׁשרׁש הּכתר, מחיצֹונּיּות הּוא אנּפין' ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַֹה'זעיר

ׁשּגם  והגם הּכתר. מּפנימּיּות הּוא ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַהּמלכּות

איתמר  אנּפין' ּבעּתיקא 34ּב'זעיר זעירֿאנּפין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָ

על  ּבזה הּכּונה ׁשאין ידּוע הרי וּתליא, ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאחיד

מהּֿׁשאיןּֿכן  עּתיק). חיצֹונּיּות (רק מּמׁש ִִִִֵֵֶַַַַַָעּתיק

 ֿ ריׁשא עּתיק, ּבפנימּיּות היא הּמלכּות ְְִִִִִֵֶַַַָֹׁשרׁש

ירידתּה מּצד מּכלֿמקֹום, אבל ְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹּדלאֿאתידע.

ׁשרׁש וגילּוי ּבהעלם, הּוא ׁשרׁשּה הרי ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹלמּטה

דוקא  זעירֿאנּפין עלֿידי הּוא ֿ 35הּמלכּות ועל , ְְְְְְִֵֵַַַַַַָ
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ידי  על ורק תבואה, לגדל אפשר אי בלבד השור בכוח שכמובן אלא תבואה,

הדברים  פנימיות ולפי רבה. תבואה לצמוח יכולה השור עם עובד שהאדם

שעל  מלמד והכתוב ("שור") הבהמית ונפש ("אדם") האלוקית לנפש הכוונה

הנפש  בתוך כי כוח, תוספת האלוקית לנפש נמשך הבהמית, הנפש ידי

נעלה  אלוקי כוח בהעלם יש הבהמית

(ולכן  האלוקית הנפש של מהכוח יותר

בתוקף  הם שלה והתאוות הרצונות

האלוקית  שהנפש ידי ועל גדול),

היא  שגם הבהמית הנפש על פועלת

הנפש  להקב"ה, באהבה תתעורר

ומקבלת  מתעלית עצמה האלוקית

מהנפש  תבואות" "ורב – כוח תוספת

בענייננו  וגם שור". "בכוח – הבהמית

אלוקות  ממשיך שהאדם ידי על -

כלים  אותם ועושה גשמיים בעניינים

על  מאשר יותר מתעלה הוא לאלוקות,

וזו  רוחניים, בעניינים עבודתו ידי

על  בתפילה הפנימי הקירוב מעלת

התפילה, שקודם החיצוני הקירוב

לעיל. כמבואר

ÔÈÚa Ìb Ô·eÈ ÔÎ BÓÎe (‰¿≈»«¿ƒ¿«
˙ÎLÓ‰ האלוקי ‰'Œ¯ÈÚÊהאור «¿»««¿≈
'ÔÈt‡ העליונות eÎÏÓa˙המידות «¿ƒ¿«¿

המלכות  'Œ¯ÈÚÊבספירת „eÁÈ)ƒ¿≈
‰Êa ¯„q‰L ,('‡·˜eÂ ÔÈt‡«¿ƒ¿¿»∆«≈∆»∆
¯L‡ (‡ ÛÈÚÒ Ï"pk) ‡e‰««¿ƒ¬∆

Ì„BwÓ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ƒ∆¿ƒ»ƒ¿
˙ÈBˆÈÁ ‰ÎLÓ‰‰ שפועלת ««¿»»ƒƒ

(ז"א) המשפיע בין כללי קירוב

(מלכות) יכולה CkŒ¯Á‡Âוהמקבל ¿««»
ÈÓÈt˙להיות  ‰ÎLÓ‰‰'ה'יחוד ««¿»»¿ƒƒ

ומלכות. ז"א ‰‰ÎLÓ‰בין Ì‚c¿«««¿»»
˙ÈBˆÈÁ כללי קירוב רק שפועלת ƒƒ

פנימי  יחוד ‰ÎLÓ‰ולא ‡È‰ƒ«¿»»
‚Œ· ÌÈÙÈÚÒ Ï"p‰ C¯cŒÏÚ) ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ מרב ההשפעה לעניין «¬≈¿≈«∆∆««¿ƒƒ

התפילה  עבודת ולעניין ÏÚÓlL‰ותלמיד ÛÈwÓ ˙ÈÁa ‡È‰L ,(∆ƒ¿ƒ««ƒ∆¿«¿»
ÌÈÏÎÂ ˙eÏLÏzL‰Ó נעלית והיא השתלשלות' מ'סדר למעלה שמקורה ≈ƒ¿«¿¿¿≈ƒ

בכלים  להתלבש כדי ומותאמת מצומצמת להיות ‡dÈמכדי ÔÎÏÂ)¿»≈≈»
‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ÈÙÏ d˙eiÓÈÙa ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa ˙ËÏ˜ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ¿ƒƒ»¿ƒ∆ƒ¿«¿»

(dlL ÌÈÏk‰ ˙Ïa‚‰Ó זו שאין להדגיש שהכוונה לעיל וכמבואר ≈«¿»««≈ƒ∆»
בפנימיות. מהתלבשות שלמעלה 'מקיף' אלא השלילי במובן «¬‡·Ïחיצוניות

˜¯ ‡È‰L ,˙ÈBˆÈÁ ‰ÈÁa ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿»»ƒ¿ƒ»ƒƒ∆ƒ«
„·Ïa האלוקות.‰‡¯‰ של המהות לעצם ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óביחס ∆»»ƒ¿««∆≈≈

˙ÈÓÈt ‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚ,המידות Ïa˜˙nL˙מפנימיות «¿≈««¿»»¿ƒƒ∆ƒ¿«∆∆
˙ÈÁaÓ) ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ ,d˙eiÓÈÙa ˙eÎÏÓa¿«¿ƒ¿ƒƒ»«ƒƒ¿«¿»≈ƒ¿ƒ«

(ÛÈwn‰.ממש העצם אל ««ƒ
,‡e‰ ÔÈÚ‰Â על מדוע הדבר, וטעם ¿»ƒ¿»

במלכות  נקלטת שההשפעה ידי

נעלית  יותר המשכה יש בפנימיות

˙eÎÏn‰ L¯Lc שהיא אף ¿…∆««¿
L¯MÓה'מקבל' ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒ…∆

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ המשפיע שהוא .33אף ¿≈«¿ƒ
‡e‰ 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'‰ L¯Lc¿…∆«¿≈«¿ƒ
L¯LÂ ,¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁÓ≈ƒƒ«∆∆¿…∆
˙eiÓÈtÓ ‡e‰ ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿ƒƒ

¯˙k‰ את יש הספירות עשר מעל «∆∆
מושרשת  והמלכות עליון' 'כתר בחינת

היחוד  ולכן הכתר ועצמיות בפנימיות

נעלה  אור ממשיך מלכות עם ז"א של

יותר המקיף.עוד האור מאשר

'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'a ÌbL Ì‚‰Â«¬«∆«ƒ¿≈«¿ƒ
¯Ó˙È‡34 נאמרÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ƒ¿»¿≈«¿ƒ

,‡ÈÏzÂ „ÈÁ‡ ‡˜ÈzÚa אחוז ¿«ƒ»»ƒ¿«¿»
(שנעתק  יומין' 'עתיק בבחינת ותלוי

פנימי  אור והוא וגילוי מ'יום' ונבדל

ב'כתר' פנימית בחינה שהיא נעלם)

ז"א  ששורש כאן מבואר מדוע כן ואם

הכתר? בחיצוניות Úe„Èהוא È¯‰¬≈»«
˜ÈzÚ ÏÚ ‰Êa ‰ek‰ ÔÈ‡L∆≈««»»»∆««ƒ

LnÓ הכוונה אין עצמו ב'עתיק «»
עתיק  eiBˆÈÁ˙לפנימיות ˜¯)«ƒƒ

(˜ÈzÚ גבוה אכן המלכות שורש ולכן «ƒ
מושרשת  המלכות כי הז"א, משורש

אמנם  מושרש והז"א הכתר, בפנימיות

ונעלית, פנימית בחינה שהיא ב'עתיק'

שלה. בחיצוניות רק ‰È‡אך ˙eÎÏn‰ L¯L ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈…∆««¿ƒ
,˜ÈzÚ ˙eiÓÈÙa הנקראתÚ„È˙‡Œ‡ÏcŒ‡LÈ¯,נודע שלא ראש ƒ¿ƒƒ«ƒ≈»¿…∆¿»«

לגמרי  מגילוי למעלה ÌB˜ÓŒÏkÓ,היינו Ï·‡ נובעת . שהיא למרות ¬»ƒ»»
ביותר  נעלה d˙„È¯Èממקור „vÓ המלכות dL¯Lשל È¯‰ ‰hÓÏ ƒ«¿ƒ»»¿«»¬≈»¿»

ÌÏÚ‰a ‡e‰ היא המלכות ספירת ולמעשה בגלוי, בה ונרגש ניכר ואינו ¿∆¿≈
תחתונה, והכי אחרונה הכי ‰e‡הספירה ˙eÎÏn‰ L¯L ÈeÏÈ‚Â¿ƒ…∆««¿

‡˜Â„ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ È„ÈŒÏÚ35‡Ùeb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ עצם , בכוח «¿≈¿≈«¿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



dlawpיב zay ipt dlk z`xwl icec dkl

למעלה  מתעּלית הּמלכּות ספירת ּגּופא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָידיֿזה

ּדתחילה  ההמׁשכה, סדר ענין וזהּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּזעירֿאנ ּפין.

ּבמלכּות  אנּפין' ה'זעיר המׁשכת להיֹות ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָצריכה

ׁשּלמעלה  אנּפין' ה'זעיר ענין ׁשּיּורּגׁש ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָּבאֹופן

ּגי  הּוא עלֿידֹו (ׁשּדוקא ׁשרׁשמּמלכּות לּוי ְְִִֶֶַַַָָֹ

ׁשההמׁשכה  מּכיון מּכלֿמקֹום, אבל ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהּמלכּות).

ׁשּיכּות  לּה יׁש זעירֿאנּפין, (מעלת) מּצד ְְֲִִִֵֵַַַַַָָהיא

ּבענין  ג) (סעיף  הּנ"ל עלּֿדר] ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַלהׁשּתלׁשלּות

ההמׁשכה  עלֿידי ודוקא ּדיקנא]. ּתּקּוני ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָי"ג

הרי  ּבפנימּיּותּה, ּבמלכּות ׁשּמתקּבלת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָּפנימית

הּמלכּות, (מעלת) מּצד היא זֹו ׁשהמׁשכה ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָמּכיון

הּמלכּות  לׁשרׁש עלֿידיֿזה מּגיעים ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַֹהרי

ׁשהּמלכּות  ועד זעירֿאנּפין, מּׁשרׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלמעלה

ּבעלּה עטרת חיל אׁשת ּבזעירֿאנּפין, .36מׁשּפיע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ׁשּמביא LÈÂו) ּבזה הּביאּור ּכן ּגם ׁשּזהּו לֹומר ¿≈ִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּבענין  קצוֹות ב' הּמאמר) ְְְְֲִִִַַַַָָ(ּבתחילת

ספירת  ׁשהיא מלּכה נקראת ּדהּׁשּבת ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָהּׁשּבת,

מהן, ּומקּבלת הּספירֹות מּכל ׁשּלמּטה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמלכּות

ּכלּום 37ּכמאמר  מּגרמּה לּה לית סיהרא ְְְֲֲִִֵַַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו מי 38[ּוכמאמר ּדדוקא ׁשּבת) (ּגּבי ְְְֲִֵֵַַַַַַַָָ

הרי  ּולאיד ּבׁשּבת], יאכל ׁשּבת ּבערב ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּטרח

מהׁשּבת  מתּברכין יֹומין זֹו39ּכּוּלהּו ּדלא הינּו , ְְְְְִִִֵַַַָָֹ

עֹוד  אּלא הּימים, מּכל מקּודׁש ׁשּׁשּבת ְְִִִֶֶַַַָָָָָּבלבד

ּדז' הּוא, הענין א ּבהם. מׁשּפיע ׁשהיא ְְְִִִֶֶַַַָָָֹזאת,

ימי  ּדׁשׁשת הּבנין, ימי ׁשבעת הם הּׁשבּוע ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָימי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אנּפין' ּב'זעיר הם ׁשׁשת 40החֹול ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ

ואיתא  הארץ, ואת הּׁשמים את הוי' עׂשה ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָימים

וׁשּבת 41ּבּזהר  עבידּתיּה, עביד ויֹומא יֹומא ּכל ְְְֲִִֵַַַָָָָָֹ

ׁשהּמלכּות  זה מּצד ולכן, (ּכּנ"ל). מלכּות ְְְִִֵֶֶַַַַַַָהיא

 ֿ לבריאה ירידתּה מּצד ּובפרט למּטה, ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָירדה

הּׁשּבת  כּו', יֹורדֹות ּדרגליה ְְְְֲִִֶַַַָָָָיצירהֿעׂשּיה
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ועוד. ע"ב. ריש
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אנפין  זעיר עם Œ¯ÈÚfÓהייחוד ‰ÏÚÓÏ ˙ÈlÚ˙Ó ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿ƒ¿«≈¿«¿»ƒ¿≈

ÔÈt‡ השפעה שיש לאחר מהפנימיות, נעלה המקיף כי שאף לעיל כמבואר «¿ƒ
מהמקיף. שלמעלה התעלות להיות יכולה פנימית

‰ÎLÓ‰‰ ¯„Ò ÔÈÚ e‰ÊÂ,למלכות ˆ¯ÎÈ‰מז"א ‰ÏÈÁ˙c ¿∆ƒ¿«≈∆««¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»
¯ÈÚÊ'‰ ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»««¿≈
ÔÙB‡a ˙eÎÏÓa 'ÔÈt‡«¿ƒ¿«¿¿∆

‰ ÔÈÚ Lb¯eiL'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' ∆¿«ƒ¿««¿≈«¿ƒ
‡˜ÂcL) ˙eÎÏnÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«¿∆«¿»
L¯L ÈeÏÈb ‡e‰ B„ÈŒÏÚ«»ƒ…∆

(˙eÎÏn‰ בחינת הוא הזה והגילוי ««¿
ÔÂÈkÓמקיף. ,ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡¬»ƒ»»ƒ≈»

„vÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒƒ«
dÏ LÈ ,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ (˙ÏÚÓ)«¬«¿≈«¿ƒ≈»
ŒÏÚ] ˙eÏLÏzL‰Ï ˙eÎiL«»¿ƒ¿«¿¿«
ÔÈÚa (‚ ÛÈÚÒ) Ï"p‰ C¯c∆∆««¿ƒ¿ƒ¿«

‡˜Èc Èewz ‚"È אור שהם ƒ≈ƒ¿»
אור  אבל מהשתלשלות שלמעלה

בהם  שיש השערות כעניין מצומצם

בלבד  מועטת ŒÏÚחיות ‡˜Â„Â .[¿«¿»«
˙ÈÓÈt ‰ÎLÓ‰‰ È„È¿≈««¿»»¿ƒƒ
˙eÎÏÓa ˙Ïa˜˙nL∆ƒ¿«∆∆¿«¿
ÔÂÈkÓ È¯‰ ,d˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»¬≈ƒ≈»
„vÓ ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰L∆«¿»»ƒƒ«

,˙eÎÏn‰ (˙ÏÚÓ) שכאמור «¬«««¿
מז"א  נעלית היא ≈¬‰¯Èבשורשה

L¯LÏ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ«¿≈∆¿…∆
L¯MÓ ‰ÏÚÓlL ˙eÎÏn‰««¿∆¿«¿»ƒ…∆
˙eÎÏn‰L „ÚÂ ,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒ¿«∆««¿
˙L‡ ,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊa ÚÈtLÓ«¿ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ≈∆

dÏÚa ˙¯ËÚ ÏÈÁ36 חידוש שזהו «ƒ¬∆∆«¿»
שבו  הרגיל המצב שתמורת גדול ושינוי

היא  ומלכות המשפיע הוא ז"א

שמלכות  כך יתהפך המצב המקבל,

בז"א. המשפיע תהי'

e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ (Â הביאור ¿≈«∆∆
שמצד  המלכות בעניין לעיל האמור

זעיר  בחינת מהמידות, למטה היא אחד

שני  ומצד מהם, ומקבלת אנפין,

מהמידות  למעלה היא בשורשה

הוא זה עניין עילוי, בהם »Ìbוגורמת
‡È·nL ‰Êa ¯e‡Èa‰ Ôk≈«≈»∆∆≈ƒ
˙BÂˆ˜ '· (¯Ó‡n‰ ˙ÏÈÁ˙a)ƒ¿ƒ«««¬»¿»

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ‡È‰L ‰kÏÓ ˙‡¯˜ ˙aM‰c ,˙aM‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«««»¿««»ƒ¿≈«¿»∆ƒ¿ƒ«««¿
¯Ó‡Ók ,Ô‰Ó ˙Ïa˜Óe ˙B¯ÈÙq‰ ÏkÓ ‰hÓlL37‡¯‰ÈÒ ∆¿«»ƒ»«¿ƒ¿«∆∆≈∆¿«¬«ƒ¬»

ÌeÏk dÓ¯bÓ dÏ ˙ÈÏ אורו כל את (ומקבל כלום מעצמו אין לירח ≈»ƒ«¿»¿
Ï"Êמהשמש) eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe]38ÈÓ ‡˜Â„c (˙aL Èab) ¿«¬««≈««≈«»¿«¿»ƒ

ÏÎ‡È ˙aL ·¯Úa Á¯hL∆»«¿∆∆«»…«
˙aLa כל את מקבלת שהשבת הרי ¿«»

החול  מימות C„È‡Ïeהשפעתה ,[¿ƒ»
ÔÈÎ¯a˙Ó ÔÈÓBÈ e‰lek È¯‰ כל ¬≈¿ƒƒ¿»¿ƒ

מתברכים השבוע ,aL‰Ó39˙ימי ≈««»
˙aML „·Ïa BÊ ‡Ïc eÈ‰«¿¿…ƒ¿«∆«»

ÌÈÓi‰ ÏkÓ L„e˜Ó ונעלית ¿»ƒ»«»ƒ
È‰L‡מהם, ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆ƒ

Ì‰a ÚÈtLÓ כי סתירה זו ולכאורה «¿ƒ«»∆
היא  שהשבת מדגישים אחד מצד

שני  ומצד הימים, משאר 'מקבל'

בהם. 'משפיע' שהיא מדגישים

ÈÓÈ 'Êc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿¿≈
,ÔÈa‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ì‰ Úe·M‰«»«≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿»
הוא  ברוך הקדוש שבהם המידות שבע

שביום  כך העולם, את ובנה ברא

ביום  החסד, מידת האירה הראשון

הלאה  וכן הגבורה מידת השני

ÏBÁ‰ ÈÓÈ ˙LLc ששת שכנגד ¿≈∆¿≈«
נצח, תפארת, גבורה, (חסד, המידות

יסוד) ‡ÔÈt'הוד, ¯ÈÚÊ'a Ì‰≈ƒ¿≈«¿ƒ
·e˙kL BÓk40ÌÈÓÈ ˙LL ¿∆»≈∆»ƒ

˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ 'ÈÂ‰ ‰NÚ»»¬»»∆«»«ƒ¿∆
¯‰fa ‡˙È‡Â ,ı¯‡‰41Ïk »»∆¿ƒ»«…«»

,dÈz„È·Ú „È·Ú ‡ÓBÈÂ ‡ÓBÈ»¿»»ƒ¬ƒ¿≈
בהתאם  פעולתו את פעל ויום יום כל

יום. באותו שהאירה המסויימת למידה

המשמעות  לפי אומר, והכתוב

ששת  ידי על נברא שהעולם הפנימית,

eÎÏÓ˙המידות ‡È‰ ˙aLÂ¿«»ƒ«¿
.(Ï"pk) היא שהמלכות וכיוון ««

היא  השבת המידות, מששת "מקבל"

החול. ימי מששת "מקבל"

˙eÎÏn‰L ‰Ê „vÓ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ«∆∆««¿
„vÓ Ë¯Ù·e ,‰hÓÏ ‰„¯È»¿»¿«»ƒ¿»ƒ«
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï d˙„È¯È¿ƒ»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»
,'eÎ ˙B„¯BÈ ‰ÈÏ‚¯c ‰iNÚ¬ƒ»¿«¿∆»¿
˙Ïa˜Ó (˙eÎÏÓ) ˙aM‰««»«¿¿«∆∆
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 ֿ (זעיר החֹול ימי מּׁשׁשת מקּבלת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַ(מלכּות)

(ּבירּור  הּבירּורים עבֹודת ענין ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶַַַַאנּפין),

ּדׁשׁשת  הּגׁשמּיים) הּדברים וכל הּבהמית ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּנפׁש

זֹו, עבֹודה (ועלֿידי) לאחרי אמנם החֹול. ְְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָימי

 ֿ מּבריאהֿיצירה הּמלכּות עלּית (ּבׁשּבת) ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָנעׂשה

מתעּלית  ואז ּומקֹורּה, לׁשרׁשּה עלּיה עד ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָעׂשּיה

לכל  ּגם ׁשּמׁשּפעת עד מּזעירֿאנּפין ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָלמעלה

מתּברכין  ּדמיניּה (זעירֿאנּפין), החֹול ימי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָׁשׁשת

יֹומין. ְִּכּוּלהּו

ׁשּבת e‰ÊÂז) ּפני ּכּלה לקראת ּדֹודי לכה ¿∆ְְְִִֵַַַָָָ

יׂשראל  נׁשמֹות ּבּקׁשת ׁשהּוא ְְְְִִֵֶַַַָָָנקּבלה,

ּבמלכּות. אנּפין' ה'זעיר המׁשכת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָׁשּתהיה

ּכּלה, לקראת ּדֹודי לכה היא ההמׁשכה ְְְְִִִִִַַַַַָָָָּדתחילת

נקּבלה, ׁשּבת ּפני ועלֿידיֿזה ּבלבד, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָהליכה

שּבת  ּפני ּפנימית, ההמׁשכה ׁשּמתּגּלה 42ׁשהּוא , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשהיא  ּכמֹו ועד הּמלכּות, ּפנימּיּות ְְְְְִִִִֶַַַַּבחינת

ׁשּגם  רּבים, לׁשֹון נקּבלה ולכן ּבעּתיק. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָמּוׁשרׁשת

ה)מלכּות  מ(ׁשרׁש מקּבל אׁשת 43זעירֿאנּפין , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַֹ

 ֿ ּבזעיר למעלה ׁשהּוא ּוכמֹו ּבעלּה. עטרת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָחיל

מׁשּפיע  ּבכל הּוא עלּֿדרֿזה ּומלכּות, ְְְְִִֶֶֶַַַַַָאנּפין

ּבהּמׁשּפיע, נתוּסף הּמקּבל ׁשעלֿידי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַּומקּבל,

וכּלה  ּבחתן ּובפרט  מּכּולם. יֹותר ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּומּתלמידי

הּנה  ּפנימית, ההמׁשכה עלֿידי ׁשּדוקא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָלמּטה,

העפר  מן היה והּכל ּבעלּה, עטרת חיל .44אׁשת ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
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קנאֿב]).42) [ע' 6 (ע' הנ"ל לעד סמוכים ד"ה רפ"ב.43)ראה שם אגה"ק 44)ראה א. מ, שה"ש לקו"ת וראה כ. ג, קהלת

סוס"כ.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,(ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ) ÏBÁ‰ ÈÓÈ ˙LMÓ מלכות כמבואר) המלכות לעיל, ƒ≈∆¿≈«¿≈«¿ƒ

בריאה  - מאצילות שלמטה לעולמות מהמידות השפע את מעבירה דאצילות)

בחינת  היא המלכות ספירת כי מות", יורדות "רגלי' נאמר כך ועל עשי' יצירה

עולמות  להחיות יורדת והיא הספירות של התחתון והחלק הסוף – "רגל"

בהם  מאירה איננה שהאלוקות ונבראים

ודבר  ל"יש" עצמם ומרגישים בגלוי

"מ  נקראים ולכן מאלוקות ות",נפרד

ספירת  כנגד היא שהשבת והיות

לגבי  מקבל בבחינת היא לכן המלכות,

אנפין") "זעיר (בחינת החול ימי ששת

ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¬««≈ƒ
ÏÎÂ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ¯e¯Èa)≈«∆∆««¬ƒ¿»
˙LLc (ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ««¿ƒƒ¿≈∆

.ÏBÁ‰ ÈÓÈ"המלכות "ירידת ¿≈«
בריאה  לעולמות האצילות מעולם

כפי  המעשה, ימי בששת עשי' יצירה

הוא  ה', בעבודת ביטוי לידי שבא

בעניינים  אלוקות להמשיך העבודה

במגע, איתם בא שהאדם הגשמיים

לברר  הבירורים", "עבודת והיא

ולהעלותו  מהרע הטוב את ולהפריד

אזי  השבת יום ובבוא לקדושה,

"עבודת  ידי על שנוצרה הקדושה

המעשה  ימי ששת במשך הבירורים"

ונמצא  ובעולם, האדם בנפש מאירה

החול. מימי "מקבלת" שהשבת

(È„ÈŒÏÚÂ) È¯Á‡Ï ÌÓ‡»¿»¿«¬≈¿«¿≈
(˙aLa) ‰NÚ ,BÊ ‰„B·Ú¬»«¬∆¿«»
Œ‰‡È¯aÓ ˙eÎÏn‰ ˙iÏÚ¬ƒ«««¿ƒ¿ƒ»
‰iÏÚ „Ú ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¬ƒ»

Ê‡Â ,d¯B˜Óe dL¯LÏ תמורת ¿»¿»¿»¿»
"מקבל" הייתה השבת לכן שקודם זה

השבת  כעת החול, ≈»¿ÈlÚ˙Óƒ˙מימי
„Ú ÔÈt‡Œ¯ÈÚfÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿≈«¿ƒ«
ÈÓÈ ˙LL ÏÎÏ Ìb ˙ÚtLnL∆«¿«««¿»≈∆¿≈
dÈÈÓc ,(ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ) ÏBÁ‰ השבת e‰lekמיום ÔÈÎ¯a˙Ó «¿≈«¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿

ÔÈÓBÈ ספירת של שרשה מתגלה השבת שביום לאחר כלומר, השבוע. ימי כל ƒ
גם  זו מקדושה משפיעה היא אנפין", "זעיר משורש למעלה שהוא המלכות

כל  ולכן אנפין"), ד"זעיר המידות ששת כנגד (שהם שאחרי' החול ימי בששת

השבת. מיום מתברכים השבוע ימי

e‰ÊÂ (Êהאמירה של הפנימי Ètהעניין ‰lk ˙‡¯˜Ï È„Bc ‰ÎÏ ¿∆¿»ƒƒ¿««»¿≈
Ï‡¯NÈ ˙BÓL ˙Lwa ‡e‰L ,‰Ïa˜ ˙aL הוא ברוך מהקדוש «»¿«¿»∆«»«ƒ¿ƒ¿»≈

˙eÎÏÓa 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'‰ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL בכמה המשכה שהיא ∆ƒ¿∆«¿»««¿≈«¿ƒ¿«¿

באריכות. לעיל כמבואר שלÏÈÁ˙c˙שלבים, הראשון ‰‰ÎLÓ‰השלב ƒ¿ƒ«««¿»»
,„·Ïa ‰ÎÈÏ‰ ,‰lk ˙‡¯˜Ï È„Bc ‰ÎÏ ‡È‰ את הפועלת שהיא ƒ¿»ƒƒ¿««»¬ƒ»ƒ¿«

לעיל  המבואר החיצוני הכללי Ïa˜‰,הקירוב ˙aL Èt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆¿≈«»¿«¿»
˙a˘ Èt ,˙ÈÓÈt ‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰L42˙ÈÁa ‰lb˙nL , ∆««¿»»¿ƒƒ¿≈«»∆ƒ¿«∆¿ƒ«

,˙eÎÏn‰ ˙eiÓÈt לה שיש ¿ƒƒ««¿
מאד נעלה È‰L‡שורש BÓk „ÚÂ¿«¿∆ƒ

ÔÎÏÂ .˜ÈzÚa ˙L¯LeÓ¿∆∆¿«ƒ¿»≈
ÌbL ,ÌÈa¯ ÔBLÏ ‰Ïa˜¿«¿»¿«ƒ∆«
L¯L)Ó Ïa˜Ó ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒ¿«≈ƒ…∆

˙eÎÏÓ(‰43, הלשון לדיוק הטעם ««¿
הוא  רבים לשון נקבלה", שבת) "(פני

מלכות  וגם זעירֿאנפין שגם מפני

כי  מהם, שלמעלה מהמדרגה מקבלים

הנעלה  שרשה במלכות שמתגלה לאחר

גם  זו נעלית מדרגה נמשך (ב"עתיק")

"נקבלה" נאמר ולכן אנפין", ל"זעיר

מתגלית  המלכות שורש כי רבים לשון

בזעיר  והן במלכות הן ו"מתקבלת"

dÏÚaאנפין. ˙¯ËÚ ÏÈÁ ˙L‡≈∆«ƒ¬∆∆«¿»
ל"זעיר  הנמשך האור תוספת בגלל

עליית  ידי על (ה"חתן") אנפין"

מדת  לשורשה (ה"כלה") המלכות

"עטרה" נעשית ("נוקבא"), המלכות

עטרה, כמו ("בעלה") אנפין" ל"זעיר

יופי  לו שמוסיף האדם ראש על  כתר,

והדר.

Œ¯ÈÚÊa ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L BÓÎe¿∆¿«¿»ƒ¿≈
‰ÊŒC¯cŒÏÚ ,˙eÎÏÓe ÔÈt‡«¿ƒ«¿«∆∆∆
,Ïa˜Óe ÚÈtLÓ ÏÎa ‡e‰¿»«¿ƒ«¿«≈
ÛqÂ˙ Ïa˜n‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿«≈ƒ¿«≈

,ÚÈtLn‰a לעיל שנתבאר וכמו ¿««¿ƒ«
כמאמר  ותלמיד מרב ההשפעה לעניין

ז"ל  BÈ˙¯חכמינו È„ÈÓÏzÓeƒ«¿ƒ«≈
ÌÏekÓ יותר מתלמידיו לומד שהרב ƒ»

כי  ומחבריו מרבותיו לומד שהוא ממה

חדש. שכל תוספת בו מוסיף הדבר בתלמידו, נקלטת שלו ההשפעה כאשר

וכלה: בחתן במיוחד הוא במשפיע תוספת נפעלת המקבל ידי שעל זה ועניין

‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ,‰hÓÏ ‰lÎÂ Ô˙Áa Ë¯Ù·eƒ¿»¿»»¿«»¿«»∆«¿»«¿≈««¿»»
,˙ÈÓÈt השפעה היא הכלה שבתחילה אל דבר ‰p‰מהחתן של בסופו ¿ƒƒƒ≈

בחתן  עילוי תוספת משפיעה Ïk‰Âהכלה ,dÏÚa ˙¯ËÚ ÏÈÁ ˙L‡≈∆«ƒ¬∆∆«¿»¿«…
¯ÙÚ‰ ÔÓ ‰È‰44 הנבראים על שהתהוות בחסידות מבואר זה פסוק »»ƒ∆»»

חי  מצומח שלמטה דומם בחינת הארץ, מעפר הייתה בראשית ימי בששת

הצומח  בכוח ביטוי לידי שבא האיןֿסוף כח מתגלה בעפר דווקא אבל ומדבר,
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למעלה  מתעּלית הּמלכּות ספירת ּגּופא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָידיֿזה

ּדתחילה  ההמׁשכה, סדר ענין וזהּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּזעירֿאנ ּפין.

ּבמלכּות  אנּפין' ה'זעיר המׁשכת להיֹות ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָצריכה

ׁשּלמעלה  אנּפין' ה'זעיר ענין ׁשּיּורּגׁש ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָּבאֹופן

ּגי  הּוא עלֿידֹו (ׁשּדוקא ׁשרׁשמּמלכּות לּוי ְְִִֶֶַַַָָֹ

ׁשההמׁשכה  מּכיון מּכלֿמקֹום, אבל ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהּמלכּות).

ׁשּיכּות  לּה יׁש זעירֿאנּפין, (מעלת) מּצד ְְֲִִִֵֵַַַַַָָהיא

ּבענין  ג) (סעיף  הּנ"ל עלּֿדר] ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַלהׁשּתלׁשלּות

ההמׁשכה  עלֿידי ודוקא ּדיקנא]. ּתּקּוני ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָי"ג

הרי  ּבפנימּיּותּה, ּבמלכּות ׁשּמתקּבלת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָּפנימית

הּמלכּות, (מעלת) מּצד היא זֹו ׁשהמׁשכה ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָמּכיון

הּמלכּות  לׁשרׁש עלֿידיֿזה מּגיעים ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַֹהרי

ׁשהּמלכּות  ועד זעירֿאנּפין, מּׁשרׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלמעלה

ּבעלּה עטרת חיל אׁשת ּבזעירֿאנּפין, .36מׁשּפיע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ׁשּמביא LÈÂו) ּבזה הּביאּור ּכן ּגם ׁשּזהּו לֹומר ¿≈ִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּבענין  קצוֹות ב' הּמאמר) ְְְְֲִִִַַַַָָ(ּבתחילת

ספירת  ׁשהיא מלּכה נקראת ּדהּׁשּבת ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָהּׁשּבת,

מהן, ּומקּבלת הּספירֹות מּכל ׁשּלמּטה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמלכּות

ּכלּום 37ּכמאמר  מּגרמּה לּה לית סיהרא ְְְֲֲִִֵַַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו מי 38[ּוכמאמר ּדדוקא ׁשּבת) (ּגּבי ְְְֲִֵֵַַַַַַַָָ

הרי  ּולאיד ּבׁשּבת], יאכל ׁשּבת ּבערב ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּטרח

מהׁשּבת  מתּברכין יֹומין זֹו39ּכּוּלהּו ּדלא הינּו , ְְְְְִִִֵַַַָָֹ

עֹוד  אּלא הּימים, מּכל מקּודׁש ׁשּׁשּבת ְְִִִֶֶַַַָָָָָּבלבד

ּדז' הּוא, הענין א ּבהם. מׁשּפיע ׁשהיא ְְְִִִֶֶַַַָָָֹזאת,

ימי  ּדׁשׁשת הּבנין, ימי ׁשבעת הם הּׁשבּוע ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָימי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אנּפין' ּב'זעיר הם ׁשׁשת 40החֹול ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ

ואיתא  הארץ, ואת הּׁשמים את הוי' עׂשה ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָימים

וׁשּבת 41ּבּזהר  עבידּתיּה, עביד ויֹומא יֹומא ּכל ְְְֲִִֵַַַָָָָָֹ

ׁשהּמלכּות  זה מּצד ולכן, (ּכּנ"ל). מלכּות ְְְִִֵֶֶַַַַַַָהיא

 ֿ לבריאה ירידתּה מּצד ּובפרט למּטה, ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָירדה

הּׁשּבת  כּו', יֹורדֹות ּדרגליה ְְְְֲִִֶַַַָָָָיצירהֿעׂשּיה

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

ד.36) יב, ובכ"מ.37)משלי ב. רמט, א.38)זח"א ג, א.39)ע"ז פח, ב. סג, זח"ב יא.40)ראה שם, צד,41)יתרו ח"ג

ועוד. ע"ב. ריש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אנפין  זעיר עם Œ¯ÈÚfÓהייחוד ‰ÏÚÓÏ ˙ÈlÚ˙Ó ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿ƒ¿«≈¿«¿»ƒ¿≈

ÔÈt‡ השפעה שיש לאחר מהפנימיות, נעלה המקיף כי שאף לעיל כמבואר «¿ƒ
מהמקיף. שלמעלה התעלות להיות יכולה פנימית

‰ÎLÓ‰‰ ¯„Ò ÔÈÚ e‰ÊÂ,למלכות ˆ¯ÎÈ‰מז"א ‰ÏÈÁ˙c ¿∆ƒ¿«≈∆««¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»
¯ÈÚÊ'‰ ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»««¿≈
ÔÙB‡a ˙eÎÏÓa 'ÔÈt‡«¿ƒ¿«¿¿∆

‰ ÔÈÚ Lb¯eiL'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' ∆¿«ƒ¿««¿≈«¿ƒ
‡˜ÂcL) ˙eÎÏnÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«¿∆«¿»
L¯L ÈeÏÈb ‡e‰ B„ÈŒÏÚ«»ƒ…∆

(˙eÎÏn‰ בחינת הוא הזה והגילוי ««¿
ÔÂÈkÓמקיף. ,ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡¬»ƒ»»ƒ≈»

„vÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒƒ«
dÏ LÈ ,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ (˙ÏÚÓ)«¬«¿≈«¿ƒ≈»
ŒÏÚ] ˙eÏLÏzL‰Ï ˙eÎiL«»¿ƒ¿«¿¿«
ÔÈÚa (‚ ÛÈÚÒ) Ï"p‰ C¯c∆∆««¿ƒ¿ƒ¿«

‡˜Èc Èewz ‚"È אור שהם ƒ≈ƒ¿»
אור  אבל מהשתלשלות שלמעלה

בהם  שיש השערות כעניין מצומצם

בלבד  מועטת ŒÏÚחיות ‡˜Â„Â .[¿«¿»«
˙ÈÓÈt ‰ÎLÓ‰‰ È„È¿≈««¿»»¿ƒƒ
˙eÎÏÓa ˙Ïa˜˙nL∆ƒ¿«∆∆¿«¿
ÔÂÈkÓ È¯‰ ,d˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»¬≈ƒ≈»
„vÓ ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰L∆«¿»»ƒƒ«

,˙eÎÏn‰ (˙ÏÚÓ) שכאמור «¬«««¿
מז"א  נעלית היא ≈¬‰¯Èבשורשה

L¯LÏ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ«¿≈∆¿…∆
L¯MÓ ‰ÏÚÓlL ˙eÎÏn‰««¿∆¿«¿»ƒ…∆
˙eÎÏn‰L „ÚÂ ,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒ¿«∆««¿
˙L‡ ,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊa ÚÈtLÓ«¿ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ≈∆

dÏÚa ˙¯ËÚ ÏÈÁ36 חידוש שזהו «ƒ¬∆∆«¿»
שבו  הרגיל המצב שתמורת גדול ושינוי

היא  ומלכות המשפיע הוא ז"א

שמלכות  כך יתהפך המצב המקבל,

בז"א. המשפיע תהי'

e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ (Â הביאור ¿≈«∆∆
שמצד  המלכות בעניין לעיל האמור

זעיר  בחינת מהמידות, למטה היא אחד

שני  ומצד מהם, ומקבלת אנפין,

מהמידות  למעלה היא בשורשה

הוא זה עניין עילוי, בהם »Ìbוגורמת
‡È·nL ‰Êa ¯e‡Èa‰ Ôk≈«≈»∆∆≈ƒ
˙BÂˆ˜ '· (¯Ó‡n‰ ˙ÏÈÁ˙a)ƒ¿ƒ«««¬»¿»

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ‡È‰L ‰kÏÓ ˙‡¯˜ ˙aM‰c ,˙aM‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«««»¿««»ƒ¿≈«¿»∆ƒ¿ƒ«««¿
¯Ó‡Ók ,Ô‰Ó ˙Ïa˜Óe ˙B¯ÈÙq‰ ÏkÓ ‰hÓlL37‡¯‰ÈÒ ∆¿«»ƒ»«¿ƒ¿«∆∆≈∆¿«¬«ƒ¬»

ÌeÏk dÓ¯bÓ dÏ ˙ÈÏ אורו כל את (ומקבל כלום מעצמו אין לירח ≈»ƒ«¿»¿
Ï"Êמהשמש) eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe]38ÈÓ ‡˜Â„c (˙aL Èab) ¿«¬««≈««≈«»¿«¿»ƒ

ÏÎ‡È ˙aL ·¯Úa Á¯hL∆»«¿∆∆«»…«
˙aLa כל את מקבלת שהשבת הרי ¿«»

החול  מימות C„È‡Ïeהשפעתה ,[¿ƒ»
ÔÈÎ¯a˙Ó ÔÈÓBÈ e‰lek È¯‰ כל ¬≈¿ƒƒ¿»¿ƒ

מתברכים השבוע ,aL‰Ó39˙ימי ≈««»
˙aML „·Ïa BÊ ‡Ïc eÈ‰«¿¿…ƒ¿«∆«»

ÌÈÓi‰ ÏkÓ L„e˜Ó ונעלית ¿»ƒ»«»ƒ
È‰L‡מהם, ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆ƒ

Ì‰a ÚÈtLÓ כי סתירה זו ולכאורה «¿ƒ«»∆
היא  שהשבת מדגישים אחד מצד

שני  ומצד הימים, משאר 'מקבל'

בהם. 'משפיע' שהיא מדגישים

ÈÓÈ 'Êc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿¿≈
,ÔÈa‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ì‰ Úe·M‰«»«≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿»
הוא  ברוך הקדוש שבהם המידות שבע

שביום  כך העולם, את ובנה ברא

ביום  החסד, מידת האירה הראשון

הלאה  וכן הגבורה מידת השני

ÏBÁ‰ ÈÓÈ ˙LLc ששת שכנגד ¿≈∆¿≈«
נצח, תפארת, גבורה, (חסד, המידות

יסוד) ‡ÔÈt'הוד, ¯ÈÚÊ'a Ì‰≈ƒ¿≈«¿ƒ
·e˙kL BÓk40ÌÈÓÈ ˙LL ¿∆»≈∆»ƒ

˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ 'ÈÂ‰ ‰NÚ»»¬»»∆«»«ƒ¿∆
¯‰fa ‡˙È‡Â ,ı¯‡‰41Ïk »»∆¿ƒ»«…«»

,dÈz„È·Ú „È·Ú ‡ÓBÈÂ ‡ÓBÈ»¿»»ƒ¬ƒ¿≈
בהתאם  פעולתו את פעל ויום יום כל

יום. באותו שהאירה המסויימת למידה

המשמעות  לפי אומר, והכתוב

ששת  ידי על נברא שהעולם הפנימית,

eÎÏÓ˙המידות ‡È‰ ˙aLÂ¿«»ƒ«¿
.(Ï"pk) היא שהמלכות וכיוון ««

היא  השבת המידות, מששת "מקבל"

החול. ימי מששת "מקבל"

˙eÎÏn‰L ‰Ê „vÓ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ«∆∆««¿
„vÓ Ë¯Ù·e ,‰hÓÏ ‰„¯È»¿»¿«»ƒ¿»ƒ«
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï d˙„È¯È¿ƒ»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»
,'eÎ ˙B„¯BÈ ‰ÈÏ‚¯c ‰iNÚ¬ƒ»¿«¿∆»¿
˙Ïa˜Ó (˙eÎÏÓ) ˙aM‰««»«¿¿«∆∆
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 ֿ (זעיר החֹול ימי מּׁשׁשת מקּבלת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַ(מלכּות)

(ּבירּור  הּבירּורים עבֹודת ענין ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶַַַַאנּפין),

ּדׁשׁשת  הּגׁשמּיים) הּדברים וכל הּבהמית ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּנפׁש

זֹו, עבֹודה (ועלֿידי) לאחרי אמנם החֹול. ְְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָימי

 ֿ מּבריאהֿיצירה הּמלכּות עלּית (ּבׁשּבת) ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָנעׂשה

מתעּלית  ואז ּומקֹורּה, לׁשרׁשּה עלּיה עד ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָעׂשּיה

לכל  ּגם ׁשּמׁשּפעת עד מּזעירֿאנּפין ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָלמעלה

מתּברכין  ּדמיניּה (זעירֿאנּפין), החֹול ימי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָׁשׁשת

יֹומין. ְִּכּוּלהּו

ׁשּבת e‰ÊÂז) ּפני ּכּלה לקראת ּדֹודי לכה ¿∆ְְְִִֵַַַָָָ

יׂשראל  נׁשמֹות ּבּקׁשת ׁשהּוא ְְְְִִֵֶַַַָָָנקּבלה,

ּבמלכּות. אנּפין' ה'זעיר המׁשכת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָׁשּתהיה

ּכּלה, לקראת ּדֹודי לכה היא ההמׁשכה ְְְְִִִִִַַַַַָָָָּדתחילת

נקּבלה, ׁשּבת ּפני ועלֿידיֿזה ּבלבד, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָהליכה

שּבת  ּפני ּפנימית, ההמׁשכה ׁשּמתּגּלה 42ׁשהּוא , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשהיא  ּכמֹו ועד הּמלכּות, ּפנימּיּות ְְְְְִִִִֶַַַַּבחינת

ׁשּגם  רּבים, לׁשֹון נקּבלה ולכן ּבעּתיק. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָמּוׁשרׁשת

ה)מלכּות  מ(ׁשרׁש מקּבל אׁשת 43זעירֿאנּפין , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַֹ

 ֿ ּבזעיר למעלה ׁשהּוא ּוכמֹו ּבעלּה. עטרת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָחיל

מׁשּפיע  ּבכל הּוא עלּֿדרֿזה ּומלכּות, ְְְְִִֶֶֶַַַַַָאנּפין

ּבהּמׁשּפיע, נתוּסף הּמקּבל ׁשעלֿידי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַּומקּבל,

וכּלה  ּבחתן ּובפרט  מּכּולם. יֹותר ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּומּתלמידי

הּנה  ּפנימית, ההמׁשכה עלֿידי ׁשּדוקא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָלמּטה,

העפר  מן היה והּכל ּבעלּה, עטרת חיל .44אׁשת ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
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קנאֿב]).42) [ע' 6 (ע' הנ"ל לעד סמוכים ד"ה רפ"ב.43)ראה שם אגה"ק 44)ראה א. מ, שה"ש לקו"ת וראה כ. ג, קהלת

סוס"כ.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,(ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ) ÏBÁ‰ ÈÓÈ ˙LMÓ מלכות כמבואר) המלכות לעיל, ƒ≈∆¿≈«¿≈«¿ƒ

בריאה  - מאצילות שלמטה לעולמות מהמידות השפע את מעבירה דאצילות)

בחינת  היא המלכות ספירת כי מות", יורדות "רגלי' נאמר כך ועל עשי' יצירה

עולמות  להחיות יורדת והיא הספירות של התחתון והחלק הסוף – "רגל"

בהם  מאירה איננה שהאלוקות ונבראים

ודבר  ל"יש" עצמם ומרגישים בגלוי

"מ  נקראים ולכן מאלוקות ות",נפרד

ספירת  כנגד היא שהשבת והיות

לגבי  מקבל בבחינת היא לכן המלכות,

אנפין") "זעיר (בחינת החול ימי ששת

ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¬««≈ƒ
ÏÎÂ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ¯e¯Èa)≈«∆∆««¬ƒ¿»
˙LLc (ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ««¿ƒƒ¿≈∆

.ÏBÁ‰ ÈÓÈ"המלכות "ירידת ¿≈«
בריאה  לעולמות האצילות מעולם

כפי  המעשה, ימי בששת עשי' יצירה

הוא  ה', בעבודת ביטוי לידי שבא

בעניינים  אלוקות להמשיך העבודה

במגע, איתם בא שהאדם הגשמיים

לברר  הבירורים", "עבודת והיא

ולהעלותו  מהרע הטוב את ולהפריד

אזי  השבת יום ובבוא לקדושה,

"עבודת  ידי על שנוצרה הקדושה

המעשה  ימי ששת במשך הבירורים"

ונמצא  ובעולם, האדם בנפש מאירה

החול. מימי "מקבלת" שהשבת

(È„ÈŒÏÚÂ) È¯Á‡Ï ÌÓ‡»¿»¿«¬≈¿«¿≈
(˙aLa) ‰NÚ ,BÊ ‰„B·Ú¬»«¬∆¿«»
Œ‰‡È¯aÓ ˙eÎÏn‰ ˙iÏÚ¬ƒ«««¿ƒ¿ƒ»
‰iÏÚ „Ú ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¬ƒ»

Ê‡Â ,d¯B˜Óe dL¯LÏ תמורת ¿»¿»¿»¿»
"מקבל" הייתה השבת לכן שקודם זה

השבת  כעת החול, ≈»¿ÈlÚ˙Óƒ˙מימי
„Ú ÔÈt‡Œ¯ÈÚfÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿≈«¿ƒ«
ÈÓÈ ˙LL ÏÎÏ Ìb ˙ÚtLnL∆«¿«««¿»≈∆¿≈
dÈÈÓc ,(ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ) ÏBÁ‰ השבת e‰lekמיום ÔÈÎ¯a˙Ó «¿≈«¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿

ÔÈÓBÈ ספירת של שרשה מתגלה השבת שביום לאחר כלומר, השבוע. ימי כל ƒ
גם  זו מקדושה משפיעה היא אנפין", "זעיר משורש למעלה שהוא המלכות

כל  ולכן אנפין"), ד"זעיר המידות ששת כנגד (שהם שאחרי' החול ימי בששת

השבת. מיום מתברכים השבוע ימי

e‰ÊÂ (Êהאמירה של הפנימי Ètהעניין ‰lk ˙‡¯˜Ï È„Bc ‰ÎÏ ¿∆¿»ƒƒ¿««»¿≈
Ï‡¯NÈ ˙BÓL ˙Lwa ‡e‰L ,‰Ïa˜ ˙aL הוא ברוך מהקדוש «»¿«¿»∆«»«ƒ¿ƒ¿»≈

˙eÎÏÓa 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'‰ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL בכמה המשכה שהיא ∆ƒ¿∆«¿»««¿≈«¿ƒ¿«¿

באריכות. לעיל כמבואר שלÏÈÁ˙c˙שלבים, הראשון ‰‰ÎLÓ‰השלב ƒ¿ƒ«««¿»»
,„·Ïa ‰ÎÈÏ‰ ,‰lk ˙‡¯˜Ï È„Bc ‰ÎÏ ‡È‰ את הפועלת שהיא ƒ¿»ƒƒ¿««»¬ƒ»ƒ¿«

לעיל  המבואר החיצוני הכללי Ïa˜‰,הקירוב ˙aL Èt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆¿≈«»¿«¿»
˙a˘ Èt ,˙ÈÓÈt ‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰L42˙ÈÁa ‰lb˙nL , ∆««¿»»¿ƒƒ¿≈«»∆ƒ¿«∆¿ƒ«

,˙eÎÏn‰ ˙eiÓÈt לה שיש ¿ƒƒ««¿
מאד נעלה È‰L‡שורש BÓk „ÚÂ¿«¿∆ƒ

ÔÎÏÂ .˜ÈzÚa ˙L¯LeÓ¿∆∆¿«ƒ¿»≈
ÌbL ,ÌÈa¯ ÔBLÏ ‰Ïa˜¿«¿»¿«ƒ∆«
L¯L)Ó Ïa˜Ó ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒ¿«≈ƒ…∆

˙eÎÏÓ(‰43, הלשון לדיוק הטעם ««¿
הוא  רבים לשון נקבלה", שבת) "(פני

מלכות  וגם זעירֿאנפין שגם מפני

כי  מהם, שלמעלה מהמדרגה מקבלים

הנעלה  שרשה במלכות שמתגלה לאחר

גם  זו נעלית מדרגה נמשך (ב"עתיק")

"נקבלה" נאמר ולכן אנפין", ל"זעיר

מתגלית  המלכות שורש כי רבים לשון

בזעיר  והן במלכות הן ו"מתקבלת"

dÏÚaאנפין. ˙¯ËÚ ÏÈÁ ˙L‡≈∆«ƒ¬∆∆«¿»
ל"זעיר  הנמשך האור תוספת בגלל

עליית  ידי על (ה"חתן") אנפין"

מדת  לשורשה (ה"כלה") המלכות

"עטרה" נעשית ("נוקבא"), המלכות

עטרה, כמו ("בעלה") אנפין" ל"זעיר

יופי  לו שמוסיף האדם ראש על  כתר,

והדר.

Œ¯ÈÚÊa ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L BÓÎe¿∆¿«¿»ƒ¿≈
‰ÊŒC¯cŒÏÚ ,˙eÎÏÓe ÔÈt‡«¿ƒ«¿«∆∆∆
,Ïa˜Óe ÚÈtLÓ ÏÎa ‡e‰¿»«¿ƒ«¿«≈
ÛqÂ˙ Ïa˜n‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿«≈ƒ¿«≈

,ÚÈtLn‰a לעיל שנתבאר וכמו ¿««¿ƒ«
כמאמר  ותלמיד מרב ההשפעה לעניין

ז"ל  BÈ˙¯חכמינו È„ÈÓÏzÓeƒ«¿ƒ«≈
ÌÏekÓ יותר מתלמידיו לומד שהרב ƒ»

כי  ומחבריו מרבותיו לומד שהוא ממה

חדש. שכל תוספת בו מוסיף הדבר בתלמידו, נקלטת שלו ההשפעה כאשר

וכלה: בחתן במיוחד הוא במשפיע תוספת נפעלת המקבל ידי שעל זה ועניין

‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ,‰hÓÏ ‰lÎÂ Ô˙Áa Ë¯Ù·eƒ¿»¿»»¿«»¿«»∆«¿»«¿≈««¿»»
,˙ÈÓÈt השפעה היא הכלה שבתחילה אל דבר ‰p‰מהחתן של בסופו ¿ƒƒƒ≈

בחתן  עילוי תוספת משפיעה Ïk‰Âהכלה ,dÏÚa ˙¯ËÚ ÏÈÁ ˙L‡≈∆«ƒ¬∆∆«¿»¿«…
¯ÙÚ‰ ÔÓ ‰È‰44 הנבראים על שהתהוות בחסידות מבואר זה פסוק »»ƒ∆»»

חי  מצומח שלמטה דומם בחינת הארץ, מעפר הייתה בראשית ימי בששת

הצומח  בכוח ביטוי לידי שבא האיןֿסוף כח מתגלה בעפר דווקא אבל ומדבר,
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dlawpיד zay ipt dlk z`xwl icec dkl

יׁשרים  ּבדֹור האיןֿסֹוף ּכח נמׁש ֿ זה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשעלֿידי

ּומצֹות. ּבּתֹורה עֹוסקים ּבנים ּובני ּבבנים ,ְְְְְְִִִִֵָָָָיבֹור

•

1

2

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המלכות  מספירת הוא העפר שורש כי ליש, מאין תדיר שמצמיח שבארץ

מהספירות  'מקבל' היא אחד שמצד

בה  דווקא שני ומצד ממנה, שלמטה

מאין. יש לברוא האיןֿסוף כוח מתגלה

ŒÔÈ‡‰ Ák CLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿»…«»≈

ÛBÒ זו על היא המקבל, הכלה, פנימית, השפעה שהוא וכלה חתן יחוד ידי

המוליד  כוח את גילוי לידי שמביאה

המשפיע, ÌÈ¯LÈשבחתן, ¯B„a¿¿»ƒ
ÌÈa È·e ÌÈ·a ,C¯B·È¿»¿»ƒ¿≈»ƒ

.˙BˆÓe ‰¯Bza ÌÈ˜ÒBÚ¿ƒ¿»ƒ¿
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.p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zegiyn .c"qa
מאידית  תרגום

הוראה ‡. מלשון היא בתורה,1תורה ענין כל .
מהווה  בתורה, פרשה של ושמה התחלתה ובודאי

נצחית  והוראה יהודי,2הוראה של היוםֿיום בחיי
וטף. נשים אנשים יהודי, כל

יהודי  לכל ההוראהֿנצחית מהי להבין: וצריך
על  למלחמה תצא "כי – בתורה השבוע מפרשת

שביו"? ושבית בידך אלקיך ה' ונתנו אויבך

במלחמת  קאי למלחמה" תצא ש"כי ובפרט
מדבר") הכתוב הרשות ("במלחמת ,3הרשות

הזה  בזמן אינה שייכת, איפוא 4שאינה מהי –
(גם  הזמנים בכל בנ"י לעבודת מזה ההוראהֿנצחית
"בכל  של באופן עד המקומות, ובכל הזה) בזמן

בעיניך התורה) (דברי יהיו ?miycg"5יום

זה  בפסוק דיוקים כמה להבין צריך א)6גם :
"כי תלחם"vz`הלשון "כי ולא למלחמה",

למלחמה תצא "כי ב) ביטוי lrוכיו"ב. – אויביך"
או  אויבך", "נגד אויבך", "עם ולא – בלתיֿרגיל
ה"א  "ונתנו של הענינים ב' הם מה ג) "באויבך".
דוקא. "בידך" הדיוק ד) שביו". ו"ושבית בידיך"

שב  "ושבית כתוב מדוע שבי"eiה) "ושבית ולא ,"7

סתם.

בהקדים:·. ויובן
חלקים: שני בכללות ישנם בנ"י בעבודת
המצוות, וקיום התורה לימוד – בקדושה עבודתו
גשמיות  את ולזכך לברר – בעולם בחלקו ועבודתו
ובלשון  ואלקות. לקדושה כלי ולעשותה העולם,

בתחתונים.8הידוע  יתברך לו דירה –

באופן  מתבטא – העבודות שתי בין ההבדל
היא  – בקדושה העבודה העבודה: את עושים שבו
עם  מתעסקים לא זה בענין כי שלום, בדרכי בכלל
– העולם דבירור העבודה משא"כ מנגד. "אויבך",
על  למלחמה תצא "כי מלחמה, של באופן היא
ה"ה  שבגלוי באופן נבראו "תחתונים" אויבך":

לאלקות  ומנגד המעלים עצמם 9"אויבך" ומצד ,
"דירה מ(להיות) והיפך בערך שלא elה"ה

jxazi"10צריך ולכן ,mgldl לכבוש כדי העולם עם
הקב"ה  נמצא שבה להקב"ה, דירה ולעשותו אותו
שנמצא  כביכול, האדם, (כמו עצמותו בכל בגלוי

הפרטית  ).11בדירתו

– ד"אויבך" שהמציאות היות מזה: יתירה
עלֿידי  נבראה – התחתונים של והסתר העלם

envr d"awd12(הזה (דעולם שבהגשמיות ברא הוא ,
הרוחניות  שברא (כשם "תחתון" של תכונה תהי'
התוקף  גדול כמה עד מובן "עליון"), של תכונה עם
בכחו  אלא ח"ו, עצמו בכח (לא המנגד דמציאות
וכיון  – כזה) באופן המנגד את שברא הקב"ה של

את יותר עוד מחזק ה"ז לה dnglndשכן, שזקוק
להקב"ה. דירה העולם את לעשות בכדי  יהודי כל

"כי הלשון מובן ו"vz`ועפ"ז lrלמלחמה",
הוא  יהודי של הקבוע שמקומו כיון אויבך":
אצלו  צ"ל (עליון), דקדושה אמות) (הד' בתחום
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וראה 1) ירה. ערך שלו השרשים ס' ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
ב. נג, זח"ג

(בנדו"ד)2) וראה ובכ"מ). רפי"ז. (תניא נצחית היא התורה
תפא. ע' פרשתנו האמצעי אדמו"ר מאמרי

עה"פ.3) פרש"י
(4– פ"ה מלכים הל' רמב"ם (ראה וכו' בישראל מלך כשאין

מצוה  מלחמת משא"כ הרשות). דמלחמת והתנאים הדינים פרטי
(ראה  הזה בזמן גם שייך עליהם) שבא צר מיד ישראל (עזרת

ס"ו). סשכ"ט או"ח אדה"ז ושו"ע טושו"ע
טז.5) כו, תבוא יג. יא, עקב א. יט, יתרו פרש"י ראה
ע'6) שם אוה"ת תצג. ע' פרשתנו אדהאמ"צ מאמרי ראה

ועוד. תשמ"ה. תצא כי ד"ה תתע.
שבי".7) ממנו "וישב א) כא, (חוקת מ"ש ע"ד
ו.8) פי"ג, במדב"ר ג. בחקותי שם טז. נשא תנחומא ראה

פל"ו. תניא

ממנו 9) למטה תחתון שאין התחתון והוא שם: תניא ראה
קליפות  מלא שהוא עד ומכופל כפול וחשך ית' אורו הסתר בענין

עוד. ואפסי אני לומר ממש ה' נגד שהן וס"א
דרקיע 10) מלכותא (שכעין דארעא במלכותא גם שהוא כמו

המלך, מתכונת היא הפכית ה"תחתון" תכונת א): נח, ברכות –
ב. תשסד, ח"ד בראשית באוה"ת נת' ב. ט, (ש"א נאמר שעליו
המלוכה, משרי (אפילו העם" מכל גבוה ומעלה "משכמו ועוד)

הם העם ואנשי העם), מאנשי קרובים mixfעאכו"כ (שאינם דוקא
– וק"ו ובמכ"ש – הוא וכן פ"ז). שעהיוה"א ראה – המלך אל

"א  (הנקרא הקב"ה המלכים מלכי למלך ויבערשטער",בנוגע
למציאות בערך ובמיוחד .mipezgzdעליון),

ע'11) שם ג. ס"ע תרס"ו המשך תתקצז. ע' בלק אוה"ת ראה
כז). ע' ח"ב מלוקט בסה"מ (נסמנו ובכ"מ תמה.

שו"ת 12) (ראה הנמנעות " "נמנע שהוא העצמות, בכח ודוקא
סה"מ  ב. לד, להצ"צ החקירה בספר הובא סתי"ח. הרשב"א
אשתקד  תצא ש"פ שיחת בארוכה ראה – ועוד) תכ. ע' תרע"ח

.(678 ע' ח"ב תשמ"ט השיחות (ס'

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה שלמה זלמן שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך קבלתי מכתבו מעש"ק.

ומ"ש בענין הנוגע לחיזוק עניני חב"ד בשיקאגא, לפלא הספק בזה והשאלה בזה, בה בשעה 

שידועה שיטתי בכל המקומות ובכל הזמנים, שמוכרח לא רק חיזוק אלא גם באופן דופרצת, וכמובן 

הוא  זי"ע, "שבתקופתנו איש הישראלי  נבג"מ  זצוקללה"ה  ג"כ ממה ששמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר 

בדוגמת המטפס על הר משופע ביותר, שאין מציאות לעמידה במקום, כי אם או שהוא מטפס ועולה או 

שבד"מ וכו'". ואם בזמן ההוא הי' ככה, עאכו"כ בתקופה זו ובמדינה זו, ושנרגשת התעוררות בכו"כ 

ודוקא אלו שצריכים היו לעמוד בראש, הנה לצערנו הכי  ובאופן דאתעדל"ת ממטה למעלה,  חוגים 

גדול, עמא דבר שטופען זיי און קוועטשין זיי וכו' והם שקועין בהחששות שהי' בעת תקופת המשכילים 

"אפשר וועט מען אריבערכאפען די מאס, לאמר האמת בלי פשרות בהנוגע לתורתנו ומצותי'", ואם 

מהעולמות'שע דורשים את האמור, עאכו"כ מאלו המחונכים ע"י רבותינו נשיאינו ועד נשיא דורנו כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

מובן שלא פעם אמרתי הנ"ל להעומדים בראש של ארגונים שונים של רבנים, והרגשתי בעת 

מעשה שנראה להם דער ווארט, לבנות על יסוד זה דרשה ואפשר - לחלק לכמה חלקים וישמש יותר 

מלדרשה אחת, ולא יצטרך לדאגה ולכובד ראש מה ידרוש בשבת הבא. און דערביי האלט דאס. 

ויהי רצון שתיכף לערב זה - יבוא בוקר, בוקרו של יחידו של עולם כדרשת חז"ל עה"כ ויהי וגו' 

יום אחד, כבריתו של עולם, שגם בזה העולם יתגלה - כפירוש רז"ל פסחים )נ, א(.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש בכל האמור ולבשו"ט גם בעניניו הפרטים.
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יׁשרים  ּבדֹור האיןֿסֹוף ּכח נמׁש ֿ זה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשעלֿידי

ּומצֹות. ּבּתֹורה עֹוסקים ּבנים ּובני ּבבנים ,ְְְְְְִִִִֵָָָָיבֹור
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המלכות  מספירת הוא העפר שורש כי ליש, מאין תדיר שמצמיח שבארץ

מהספירות  'מקבל' היא אחד שמצד

בה  דווקא שני ומצד ממנה, שלמטה

מאין. יש לברוא האיןֿסוף כוח מתגלה
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המוליד  כוח את גילוי לידי שמביאה
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.p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zegiyn .c"qa
מאידית  תרגום

הוראה ‡. מלשון היא בתורה,1תורה ענין כל .
מהווה  בתורה, פרשה של ושמה התחלתה ובודאי

נצחית  והוראה יהודי,2הוראה של היוםֿיום בחיי
וטף. נשים אנשים יהודי, כל

יהודי  לכל ההוראהֿנצחית מהי להבין: וצריך
על  למלחמה תצא "כי – בתורה השבוע מפרשת

שביו"? ושבית בידך אלקיך ה' ונתנו אויבך

במלחמת  קאי למלחמה" תצא ש"כי ובפרט
מדבר") הכתוב הרשות ("במלחמת ,3הרשות

הזה  בזמן אינה שייכת, איפוא 4שאינה מהי –
(גם  הזמנים בכל בנ"י לעבודת מזה ההוראהֿנצחית
"בכל  של באופן עד המקומות, ובכל הזה) בזמן

בעיניך התורה) (דברי יהיו ?miycg"5יום

זה  בפסוק דיוקים כמה להבין צריך א)6גם :
"כי תלחם"vz`הלשון "כי ולא למלחמה",

למלחמה תצא "כי ב) ביטוי lrוכיו"ב. – אויביך"
או  אויבך", "נגד אויבך", "עם ולא – בלתיֿרגיל
ה"א  "ונתנו של הענינים ב' הם מה ג) "באויבך".
דוקא. "בידך" הדיוק ד) שביו". ו"ושבית בידיך"

שב  "ושבית כתוב מדוע שבי"eiה) "ושבית ולא ,"7

סתם.

בהקדים:·. ויובן
חלקים: שני בכללות ישנם בנ"י בעבודת
המצוות, וקיום התורה לימוד – בקדושה עבודתו
גשמיות  את ולזכך לברר – בעולם בחלקו ועבודתו
ובלשון  ואלקות. לקדושה כלי ולעשותה העולם,

בתחתונים.8הידוע  יתברך לו דירה –

באופן  מתבטא – העבודות שתי בין ההבדל
היא  – בקדושה העבודה העבודה: את עושים שבו
עם  מתעסקים לא זה בענין כי שלום, בדרכי בכלל
– העולם דבירור העבודה משא"כ מנגד. "אויבך",
על  למלחמה תצא "כי מלחמה, של באופן היא
ה"ה  שבגלוי באופן נבראו "תחתונים" אויבך":

לאלקות  ומנגד המעלים עצמם 9"אויבך" ומצד ,
"דירה מ(להיות) והיפך בערך שלא elה"ה

jxazi"10צריך ולכן ,mgldl לכבוש כדי העולם עם
הקב"ה  נמצא שבה להקב"ה, דירה ולעשותו אותו
שנמצא  כביכול, האדם, (כמו עצמותו בכל בגלוי

הפרטית  ).11בדירתו

– ד"אויבך" שהמציאות היות מזה: יתירה
עלֿידי  נבראה – התחתונים של והסתר העלם

envr d"awd12(הזה (דעולם שבהגשמיות ברא הוא ,
הרוחניות  שברא (כשם "תחתון" של תכונה תהי'
התוקף  גדול כמה עד מובן "עליון"), של תכונה עם
בכחו  אלא ח"ו, עצמו בכח (לא המנגד דמציאות
וכיון  – כזה) באופן המנגד את שברא הקב"ה של

את יותר עוד מחזק ה"ז לה dnglndשכן, שזקוק
להקב"ה. דירה העולם את לעשות בכדי  יהודי כל

"כי הלשון מובן ו"vz`ועפ"ז lrלמלחמה",
הוא  יהודי של הקבוע שמקומו כיון אויבך":
אצלו  צ"ל (עליון), דקדושה אמות) (הד' בתחום
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וראה 1) ירה. ערך שלו השרשים ס' ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
ב. נג, זח"ג

(בנדו"ד)2) וראה ובכ"מ). רפי"ז. (תניא נצחית היא התורה
תפא. ע' פרשתנו האמצעי אדמו"ר מאמרי

עה"פ.3) פרש"י
(4– פ"ה מלכים הל' רמב"ם (ראה וכו' בישראל מלך כשאין

מצוה  מלחמת משא"כ הרשות). דמלחמת והתנאים הדינים פרטי
(ראה  הזה בזמן גם שייך עליהם) שבא צר מיד ישראל (עזרת

ס"ו). סשכ"ט או"ח אדה"ז ושו"ע טושו"ע
טז.5) כו, תבוא יג. יא, עקב א. יט, יתרו פרש"י ראה
ע'6) שם אוה"ת תצג. ע' פרשתנו אדהאמ"צ מאמרי ראה

ועוד. תשמ"ה. תצא כי ד"ה תתע.
שבי".7) ממנו "וישב א) כא, (חוקת מ"ש ע"ד
ו.8) פי"ג, במדב"ר ג. בחקותי שם טז. נשא תנחומא ראה

פל"ו. תניא

ממנו 9) למטה תחתון שאין התחתון והוא שם: תניא ראה
קליפות  מלא שהוא עד ומכופל כפול וחשך ית' אורו הסתר בענין

עוד. ואפסי אני לומר ממש ה' נגד שהן וס"א
דרקיע 10) מלכותא (שכעין דארעא במלכותא גם שהוא כמו

המלך, מתכונת היא הפכית ה"תחתון" תכונת א): נח, ברכות –
ב. תשסד, ח"ד בראשית באוה"ת נת' ב. ט, (ש"א נאמר שעליו
המלוכה, משרי (אפילו העם" מכל גבוה ומעלה "משכמו ועוד)

הם העם ואנשי העם), מאנשי קרובים mixfעאכו"כ (שאינם דוקא
– וק"ו ובמכ"ש – הוא וכן פ"ז). שעהיוה"א ראה – המלך אל

"א  (הנקרא הקב"ה המלכים מלכי למלך ויבערשטער",בנוגע
למציאות בערך ובמיוחד .mipezgzdעליון),

ע'11) שם ג. ס"ע תרס"ו המשך תתקצז. ע' בלק אוה"ת ראה
כז). ע' ח"ב מלוקט בסה"מ (נסמנו ובכ"מ תמה.

שו"ת 12) (ראה הנמנעות " "נמנע שהוא העצמות, בכח ודוקא
סה"מ  ב. לד, להצ"צ החקירה בספר הובא סתי"ח. הרשב"א
אשתקד  תצא ש"פ שיחת בארוכה ראה – ועוד) תכ. ע' תרע"ח

.(678 ע' ח"ב תשמ"ט השיחות (ס'
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d`ivi"תחתונים" עם למלחמה לצאת .13ממקומו
שיה  לנצח וכדי הכח לו שניתן לכך מודע י'

תחתון, של מציאות כנגד מלחמה במלחמה,
הפסוק  אומר – הקב"ה ע"י שנברא כזה ותחתון

" למלחמה יציאה למעלה lrשזוהי אויבך",
מעל 14מאויבך  עומד למלחמה) (היוצא היהודי ,

וכדלקמן. אויבך, (על)

למלחמה  תצא ד"כי העבודה – יותר ובפרטיות
עצמו  באדם גם ישנה אויבך" ונפש 15על הגוף :

לנשמתו  ביחס תחתון בבחי' הם שלו הבהמית
מלחמת  – למלחמה לצאת ועליו האלקית), (נפש
גופו  של הטבעיות הנטיות על להתגבר – היצר
לעבודת  יפריעו שלא ובאופן אותם לכבוש ונה"ב,
גם  ה' את שיעבוד – מזו יתירה ועד שלו, ה'

יצריך" בשני – לבבך "בכל אלו, וניתן 16בכחות .
" (נשמתו) להיותו – ע"ז הכח אויבך".lrלו

שני ‚. ישנם ה') (בעבודת עצמה זו במלחמה
הרשות: ומלחמת מצוה מלחמת – אופנים

מובן  אלו מלחמה אופני שני בין ההבדל
– היא מצוה מלחמת ביניהם: החילוק מפשטות

ועזרת 17"מלחמת  עמלק ומלחמת עממים שבעת
היא  הרשות מלחמת עליהם"; שבא צר מיד ישראל
כדי  העמים שאר עם (המלך) שנלחם "המלחמה –
ושמעו". בגדולתו ולהרבות ישראל גבול להרחיב

עשר  כיבוש – [ועד"ז עממים שבעה מלחמת
– תורה ע"פ ציווי מצוה, היא לע"ל] עממים
ארץֿישראל, ממנה ולעשות כנען ארץ את לכבוש
לבנ"י; ששייכת הארץ להיותה ארץֿהקודש,
מצוה, איננה העמים" שאר "עם המלחמה משא"כ
ישראל  גבול להרחיב "כדי הרשות, מלחמת אם כי
כזה  במקום גם הקדושה גבול את להרחיב כו'",

לגויים. ששייך בעולם

ה' בעבודת מלחמת 18ועד"ז של המשמעות :

ע"פ העולם עניני עם המלחמה היא ieeivמצוה
גשמיות  להפוך איך שבתורה ההוראות – התורה
– זה ובכלל לקדושה. הגשמי) מגופו (החל העולם
לעסוק  התורה) הוראות (ע"פ המוכרח כפי העבודה
מעשיך  "כל – שמים לשם שבעולם הרשות בדברי

שמים" לשם דעהו"19יהיו דרכיך ע"ד 20ו"בכל .
של  בעולם החלק שכובשים – ישראל ארץ כיבוש
התורה) שמצווה וכפי (כאשר העממים שבעת

הקודש. ארץ ישראל, ארץ ממנו ועושים

המלחמה  היא הרשות דמלחמת והמשמעות
ולהרבות  ישראל גבול "להרחיב העולם בעניני
דיני  ע"פ המוכרח מן יותר – ושמעו" בגדולתו
הרשות  עניני בבירור מסתפק איננו כלומר, התורה,
ומרבה  מרחיב אם כי בתורה, עליהם שנצטווה
(בעניני  הנוספים החלקים גם לברר בעבודה
לדוגמא: לקדושה. אותם והופך שבעולם, הרשות)

ליכול  חרבא אפום דנהמא (המלחמה 21העבודה
צר  לחם באכילת רק לא היא – האכילה) בבירור
שמן  בשר אוכל כאשר גם אלא לחץ, מים ושתיית
שמים. לשם זאת עושה הוא – ישן יין ושותה
חלקו  בבירור מסתפק איננו העולם: בבירור ועד"ז
התורה, ציווי ע"פ מועט הכי והחלק בלבד בעולם
בעולם  חדשים מקומות אחר מחפש הוא אלא
ביתֿהכנסת, יסוד באמצעות לבררם, שבאפשרותו

מצוות. מעשה בית ביתֿהמדרש,

כו'"„. למלחמה תצא ב"כי החידוש מובן עפ"ז
הרשות: במלחמת שקאי

רק  לא מתבטאת רשות במלחמת ההוספה
יותר  ישראל גבול את שמרחיב העבודה, בכמות
אלא  – מצוה) (במלחמת החיוב ע"פ שהוא מכפי

והמלחמה. העבודה בעצם חידוש גם

הרשות  מלחמת בענין תמי' בהקדים ויובן
ה'): (בעבודת

ארץ  בכיבוש מצוה למלחמת בנ"י יציאת
שכך  בגלל ה"ז – עממים) שבעת (מלחמת ישראל
לבנ"י, ישראל ארץ את ונתן בתורתו, הקב"ה ציווה
להם. ששייכת הארץ את לכבוש הולכים הם במילא
לטעון  אוה"ע שיכולים הטענה על המענה גם וזהו
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הלחם 13) וצא ע"פ . . "ברבות פרשתנו: ריש אוה"ת ראה
כאן  צ"ל וכך מבפנים, שהוא למי אלא צא אומרים אין . . בעמלק
לא  והמלחמה בבי"ע, אם כי רע, יגורך לא באצי' תצא, כי בענין

תצא". כי וזהו בבי"ע, היינו טו"ר, שיש במקום רק שייך
ובכ"מ.14) רע"א. לו, פרשתנו לקו"ת ראה
תרמ"ו 15) בסה"מ תצא כי ד"ה בארוכה ראה – לקמן בהבא

ובכ"מ. ואילך). כו (ע'
פרשתנו 16) אדהאמ"צ מאמרי וראה במשנה. – א נד, ברכות
תצז. ע'
רפ"ה.17) מלכים הל' רמב"ם
(18.34 ע' חי"ד ואילך. 2 ע' וח"כ ח"י לקו"ש גם ראה

טושו"ע 19) ספ"ג. דיעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות
סרל"א. או"ח

שם.20) וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג, משלי
ועוד.21) ב. כו, נשא לקו"ת וראה ב. קפח, זח"ג

p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zegiyn

שבעה 22לבנ"י  ארצות שכבשתם אתם "לסטים
נחלת  להם לתת לעמו הגיד מעשיו "כח – גוים"

בראה 23גוים  הוא היא, הקב"ה של הארץ כל ,
להם  נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה

מהם  נטלה לנו".וברצונו ונתנה

נתן  לא – שבעולם הארצות שאר את אמנם
יצאו  שבנ"י היתכן – להגויים אלא לבנ"י, הקב"ה
כך  על נוספות, ארצות לכבוש רשות במלחמת

אתם"?! "לסטים טענת וחלה שייכת לכאורה

הרשות ‰. למלחמת בנוגע התמי' היא ועד"ז
האדם: בעבודת

חלקו  את ולכבוש להלחם ליהודי שניתן הכח
"תחתונים" של באופן הקב"ה (שבראו בעולם
ה"ז  – קדושה) עם שייכות שום להם אין שמצ"ע
נברא  בעולם והחלק כן, לעשות התורה ציווי בכח

קדושה. ממנו שיעשו ובכוונה בכדי מלכתחילה

– במלחמה צורך יש זו מטרה שלהשגת ואף
הקב"ה  נתאוה – הקב"ה רצון הוא שכך בגלל ה"ז

דירה לו דוקא mipezgzaלהיות תהי' שדירתו –
mipezgza וצריך "אויבך", בבחי' מצ"ע שהם ,

כנ"ל. לאלקות, כלים לעשותם כדי בהם להלחם

דכיבוש  מצוה למלחמת בנוגע שמצינו וכמו
אע"פ  עממים): שבעה (מלחמת ישראל ארץ

d"awdy לאברהם ארץֿישראל את ונתן הבטיח
– נתתי  ("לזרעך izzpאבינו xak"24 שמאז באופן ,(

שייכת  בפועל) א"י את כבשו שבנ"י לפני (אפילו
הקב"ה  רצה אעפ"כ – לנצח לבנ"י ישראל ארץ
ובגילוי  בפועל ארץֿישראל את יקבלו שבנ"י

כיבוש dnglnבאמצעות ע"י בפועל שהי' (כמו
גויים  ברשות קודם תהי' שארץֿישראל יהושע),

"נחלתdxezdy[עד ישראל לארץ ",miiebקוראת
להיות) (יכולה שישנה הטענה את מביאה והתורה
שבעה  ארצות שכבשתם אתם ש"לסטים לאוה"ע
וע"י  להם"], נתנה ש"ברצונו כיון – גוים"
ממנה  ויעשו הגויים, ארץ את בנ"י יכבשו המלחמה

הקודש. ארץ ישראל, ארץ

נקבע גם שכך הכח d`ixaaועד – (מלכתחילה)
שיובן  (בכדי ישראל ארץ את לכבוש יוכלו שבנ"י
גדרי  מצד גם מהם לדרוש אפשר כיצד אצלם ויונח
שטוענים  (לאוה"ע בשכל ההסברה עם העולם),
לתת  לעמו הגיד מעשיו ש"כח – אתם") "לסטים
הוא  היא, הקב"ה של הארץ כל גוים, נחלת להם
להם  נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה בראה

לנו": ונתנה מהם נטלה וברצונו

יכול  שהקב"ה עול, קבלת מצד רק הסבר זה אין
אלא  תעשה), מה לו יאמר (מי שברצונו כל לעשות
תיכף  שהקב"ה, – האדם בשכל גם שמובן הסבר
הוא  – ונתנה" "בראה – ארץֿישראל את כשברא
(לבנ"י), בעיניו" ישר "לאשר (במחשבה) אותה נתן
הקב"ה  של "ברצונו" כי – הוא להם" ש"נתנה ומה
א"י  את בנ"י יקבלו שבו שהאופן הי' מלכתחילה
קודם  שתהי' עי"ז אלא) מלמעלה, במתנה (לא יהי'

הגויים, נחלת יקחוהk"g`eברשות, dnglnaבנ"י
דירה  לו להיות הקב"ה נתאוה כי – הגויים עם
(ע"י  בנ"י יעשו גויים, מארץ שדוקא בתחתונים,

כנ"ל  ארץֿישראל, .25עבודתם)

למלחמת בנוגע אמורים, דברים ,devnבמה
החלק  את ולכבוש ללחום התורה ציווי לבנ"י שיש
מגלה  גופא שזה – קדושה ולעשותו בעולם
ניתן  שמלכתחילה ומה לבנ"י, שייך בעולם שהחלק

מהם; זאת יכבשו שבנ"י בכדי ה"ז  לגויים,

לכבוש  רשות, מלחמת אודות כשמדובר אבל
יש  – בתורה ציווי שום אין שעליו בעולם חלק
נתינתֿמקום  שום לכך שאין לומר, מקום לכאורה
(גויים), העולם לרשות ניתן זה חלק כי תורה, ע"פ
ציווי  שום אין ולכן זה, את לכבוש לבנ"י ואסור

זה. את לכבוש בתורה

לכאורה  ה"ז אותו, כובשים אם – ואדרבה
ניתן  לא הזה החלק כי אתם", "לסטים של בגדר
מהענינים  העולם גשמיות את שגוזלים היינו לבנ"י,

העולם. ברשות מסר שהקב"ה

.Â מפרשה והחידוש ההוראה באה כך על
"במלחמת  למלחמה", תצא "כי – בתורה שלימה
מלחמת  שזוהי אע"פ מדבר": הכתוב הרשות
"הכתוב  – תורה ע"פ מלחמה גם זו הרי – הרשות

הרשות,מדבר" למלחמת בנוגע כח) (ונותן
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76 תנחומא 22) ב. פ"א, ב"ר גם וראה בראשית. ר"פ פרש"י
.(41 הע' 104 ע' חט"ו לקו"ש (ראה עה"פ

ו.23) קיא, תהלים
ה"24) פ"ב חלה ירושלמי יח. טו, לך ב"ר לך גם וראה א.

עה"פ. פרש"י כב. פמ"ד,
ח"י 25) ואילך. 10 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה ראה – הנ"ל בכל

וש"נ. שם. וח"כ



יז p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zegiyn

d`ivi"תחתונים" עם למלחמה לצאת .13ממקומו
שיה  לנצח וכדי הכח לו שניתן לכך מודע י'

תחתון, של מציאות כנגד מלחמה במלחמה,
הפסוק  אומר – הקב"ה ע"י שנברא כזה ותחתון

" למלחמה יציאה למעלה lrשזוהי אויבך",
מעל 14מאויבך  עומד למלחמה) (היוצא היהודי ,

וכדלקמן. אויבך, (על)

למלחמה  תצא ד"כי העבודה – יותר ובפרטיות
עצמו  באדם גם ישנה אויבך" ונפש 15על הגוף :

לנשמתו  ביחס תחתון בבחי' הם שלו הבהמית
מלחמת  – למלחמה לצאת ועליו האלקית), (נפש
גופו  של הטבעיות הנטיות על להתגבר – היצר
לעבודת  יפריעו שלא ובאופן אותם לכבוש ונה"ב,
גם  ה' את שיעבוד – מזו יתירה ועד שלו, ה'

יצריך" בשני – לבבך "בכל אלו, וניתן 16בכחות .
" (נשמתו) להיותו – ע"ז הכח אויבך".lrלו

שני ‚. ישנם ה') (בעבודת עצמה זו במלחמה
הרשות: ומלחמת מצוה מלחמת – אופנים

מובן  אלו מלחמה אופני שני בין ההבדל
– היא מצוה מלחמת ביניהם: החילוק מפשטות

ועזרת 17"מלחמת  עמלק ומלחמת עממים שבעת
היא  הרשות מלחמת עליהם"; שבא צר מיד ישראל
כדי  העמים שאר עם (המלך) שנלחם "המלחמה –
ושמעו". בגדולתו ולהרבות ישראל גבול להרחיב

עשר  כיבוש – [ועד"ז עממים שבעה מלחמת
– תורה ע"פ ציווי מצוה, היא לע"ל] עממים
ארץֿישראל, ממנה ולעשות כנען ארץ את לכבוש
לבנ"י; ששייכת הארץ להיותה ארץֿהקודש,
מצוה, איננה העמים" שאר "עם המלחמה משא"כ
ישראל  גבול להרחיב "כדי הרשות, מלחמת אם כי
כזה  במקום גם הקדושה גבול את להרחיב כו'",

לגויים. ששייך בעולם

ה' בעבודת מלחמת 18ועד"ז של המשמעות :

ע"פ העולם עניני עם המלחמה היא ieeivמצוה
גשמיות  להפוך איך שבתורה ההוראות – התורה
– זה ובכלל לקדושה. הגשמי) מגופו (החל העולם
לעסוק  התורה) הוראות (ע"פ המוכרח כפי העבודה
מעשיך  "כל – שמים לשם שבעולם הרשות בדברי

שמים" לשם דעהו"19יהיו דרכיך ע"ד 20ו"בכל .
של  בעולם החלק שכובשים – ישראל ארץ כיבוש
התורה) שמצווה וכפי (כאשר העממים שבעת

הקודש. ארץ ישראל, ארץ ממנו ועושים

המלחמה  היא הרשות דמלחמת והמשמעות
ולהרבות  ישראל גבול "להרחיב העולם בעניני
דיני  ע"פ המוכרח מן יותר – ושמעו" בגדולתו
הרשות  עניני בבירור מסתפק איננו כלומר, התורה,
ומרבה  מרחיב אם כי בתורה, עליהם שנצטווה
(בעניני  הנוספים החלקים גם לברר בעבודה
לדוגמא: לקדושה. אותם והופך שבעולם, הרשות)

ליכול  חרבא אפום דנהמא (המלחמה 21העבודה
צר  לחם באכילת רק לא היא – האכילה) בבירור
שמן  בשר אוכל כאשר גם אלא לחץ, מים ושתיית
שמים. לשם זאת עושה הוא – ישן יין ושותה
חלקו  בבירור מסתפק איננו העולם: בבירור ועד"ז
התורה, ציווי ע"פ מועט הכי והחלק בלבד בעולם
בעולם  חדשים מקומות אחר מחפש הוא אלא
ביתֿהכנסת, יסוד באמצעות לבררם, שבאפשרותו

מצוות. מעשה בית ביתֿהמדרש,

כו'"„. למלחמה תצא ב"כי החידוש מובן עפ"ז
הרשות: במלחמת שקאי

רק  לא מתבטאת רשות במלחמת ההוספה
יותר  ישראל גבול את שמרחיב העבודה, בכמות
אלא  – מצוה) (במלחמת החיוב ע"פ שהוא מכפי

והמלחמה. העבודה בעצם חידוש גם

הרשות  מלחמת בענין תמי' בהקדים ויובן
ה'): (בעבודת

ארץ  בכיבוש מצוה למלחמת בנ"י יציאת
שכך  בגלל ה"ז – עממים) שבעת (מלחמת ישראל
לבנ"י, ישראל ארץ את ונתן בתורתו, הקב"ה ציווה
להם. ששייכת הארץ את לכבוש הולכים הם במילא
לטעון  אוה"ע שיכולים הטענה על המענה גם וזהו
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הלחם 13) וצא ע"פ . . "ברבות פרשתנו: ריש אוה"ת ראה
כאן  צ"ל וכך מבפנים, שהוא למי אלא צא אומרים אין . . בעמלק
לא  והמלחמה בבי"ע, אם כי רע, יגורך לא באצי' תצא, כי בענין

תצא". כי וזהו בבי"ע, היינו טו"ר, שיש במקום רק שייך
ובכ"מ.14) רע"א. לו, פרשתנו לקו"ת ראה
תרמ"ו 15) בסה"מ תצא כי ד"ה בארוכה ראה – לקמן בהבא

ובכ"מ. ואילך). כו (ע'
פרשתנו 16) אדהאמ"צ מאמרי וראה במשנה. – א נד, ברכות
תצז. ע'
רפ"ה.17) מלכים הל' רמב"ם
(18.34 ע' חי"ד ואילך. 2 ע' וח"כ ח"י לקו"ש גם ראה

טושו"ע 19) ספ"ג. דיעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות
סרל"א. או"ח

שם.20) וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג, משלי
ועוד.21) ב. כו, נשא לקו"ת וראה ב. קפח, זח"ג

p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zegiyn

שבעה 22לבנ"י  ארצות שכבשתם אתם "לסטים
נחלת  להם לתת לעמו הגיד מעשיו "כח – גוים"

בראה 23גוים  הוא היא, הקב"ה של הארץ כל ,
להם  נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה

מהם  נטלה לנו".וברצונו ונתנה

נתן  לא – שבעולם הארצות שאר את אמנם
יצאו  שבנ"י היתכן – להגויים אלא לבנ"י, הקב"ה
כך  על נוספות, ארצות לכבוש רשות במלחמת

אתם"?! "לסטים טענת וחלה שייכת לכאורה

הרשות ‰. למלחמת בנוגע התמי' היא ועד"ז
האדם: בעבודת

חלקו  את ולכבוש להלחם ליהודי שניתן הכח
"תחתונים" של באופן הקב"ה (שבראו בעולם
ה"ז  – קדושה) עם שייכות שום להם אין שמצ"ע
נברא  בעולם והחלק כן, לעשות התורה ציווי בכח

קדושה. ממנו שיעשו ובכוונה בכדי מלכתחילה

– במלחמה צורך יש זו מטרה שלהשגת ואף
הקב"ה  נתאוה – הקב"ה רצון הוא שכך בגלל ה"ז

דירה לו דוקא mipezgzaלהיות תהי' שדירתו –
mipezgza וצריך "אויבך", בבחי' מצ"ע שהם ,

כנ"ל. לאלקות, כלים לעשותם כדי בהם להלחם

דכיבוש  מצוה למלחמת בנוגע שמצינו וכמו
אע"פ  עממים): שבעה (מלחמת ישראל ארץ

d"awdy לאברהם ארץֿישראל את ונתן הבטיח
– נתתי  ("לזרעך izzpאבינו xak"24 שמאז באופן ,(

שייכת  בפועל) א"י את כבשו שבנ"י לפני (אפילו
הקב"ה  רצה אעפ"כ – לנצח לבנ"י ישראל ארץ
ובגילוי  בפועל ארץֿישראל את יקבלו שבנ"י

כיבוש dnglnבאמצעות ע"י בפועל שהי' (כמו
גויים  ברשות קודם תהי' שארץֿישראל יהושע),

"נחלתdxezdy[עד ישראל לארץ ",miiebקוראת
להיות) (יכולה שישנה הטענה את מביאה והתורה
שבעה  ארצות שכבשתם אתם ש"לסטים לאוה"ע
וע"י  להם"], נתנה ש"ברצונו כיון – גוים"
ממנה  ויעשו הגויים, ארץ את בנ"י יכבשו המלחמה

הקודש. ארץ ישראל, ארץ

נקבע גם שכך הכח d`ixaaועד – (מלכתחילה)
שיובן  (בכדי ישראל ארץ את לכבוש יוכלו שבנ"י
גדרי  מצד גם מהם לדרוש אפשר כיצד אצלם ויונח
שטוענים  (לאוה"ע בשכל ההסברה עם העולם),
לתת  לעמו הגיד מעשיו ש"כח – אתם") "לסטים
הוא  היא, הקב"ה של הארץ כל גוים, נחלת להם
להם  נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה בראה

לנו": ונתנה מהם נטלה וברצונו

יכול  שהקב"ה עול, קבלת מצד רק הסבר זה אין
אלא  תעשה), מה לו יאמר (מי שברצונו כל לעשות
תיכף  שהקב"ה, – האדם בשכל גם שמובן הסבר
הוא  – ונתנה" "בראה – ארץֿישראל את כשברא
(לבנ"י), בעיניו" ישר "לאשר (במחשבה) אותה נתן
הקב"ה  של "ברצונו" כי – הוא להם" ש"נתנה ומה
א"י  את בנ"י יקבלו שבו שהאופן הי' מלכתחילה
קודם  שתהי' עי"ז אלא) מלמעלה, במתנה (לא יהי'

הגויים, נחלת יקחוהk"g`eברשות, dnglnaבנ"י
דירה  לו להיות הקב"ה נתאוה כי – הגויים עם
(ע"י  בנ"י יעשו גויים, מארץ שדוקא בתחתונים,

כנ"ל  ארץֿישראל, .25עבודתם)

למלחמת בנוגע אמורים, דברים ,devnבמה
החלק  את ולכבוש ללחום התורה ציווי לבנ"י שיש
מגלה  גופא שזה – קדושה ולעשותו בעולם
ניתן  שמלכתחילה ומה לבנ"י, שייך בעולם שהחלק

מהם; זאת יכבשו שבנ"י בכדי ה"ז  לגויים,

לכבוש  רשות, מלחמת אודות כשמדובר אבל
יש  – בתורה ציווי שום אין שעליו בעולם חלק
נתינתֿמקום  שום לכך שאין לומר, מקום לכאורה
(גויים), העולם לרשות ניתן זה חלק כי תורה, ע"פ
ציווי  שום אין ולכן זה, את לכבוש לבנ"י ואסור

זה. את לכבוש בתורה

לכאורה  ה"ז אותו, כובשים אם – ואדרבה
ניתן  לא הזה החלק כי אתם", "לסטים של בגדר
מהענינים  העולם גשמיות את שגוזלים היינו לבנ"י,

העולם. ברשות מסר שהקב"ה

.Â מפרשה והחידוש ההוראה באה כך על
"במלחמת  למלחמה", תצא "כי – בתורה שלימה
מלחמת  שזוהי אע"פ מדבר": הכתוב הרשות
"הכתוב  – תורה ע"פ מלחמה גם זו הרי – הרשות

הרשות,מדבר" למלחמת בנוגע כח) (ונותן

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 תנחומא 22) ב. פ"א, ב"ר גם וראה בראשית. ר"פ פרש"י
.(41 הע' 104 ע' חט"ו לקו"ש (ראה עה"פ
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וש"נ. שם. וח"כ
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(לא  מהעולם חלקים עוד ולכבוש להלחם העבודה
כיון  – קדושה מהם ולעשות ישראל) ארץ רק

היא, הבריאה לו lkyשכוונת דירה יהי' העולם
בתחתונים. יתברך

התנאי  נאמר לארץֿישראל בנוגע שרק ומה
שישנם  בעבודה, ועד"ז לנו", ונתנה מהם ש"נטלה
התורה  עליהם אשר בעולם מסויימים ענינים
חלקי  בשאר משא"כ קדושה, לעשותם שיש אומרת
שבנ"י  עלֿמנת שזהו התנאי בגלוי כתוב לא העולם
כל  את לעשות שצריכים (הגם קדושה מהם יעשו
הוא, לכך הטעם – יתברך) לו לדירה כולו העולם
של  לרשותו התורה נתנה הזו העבודה שאת
דוקא  אלא התורה, ציווי ע"פ אי"ז היהודי;
היהודי  של עצמו בכח דעבודה חידוש באמצעות

מלחמת –zeyxd.

שלימות  ניתוסף הרשות) (מלחמת  עי"ז אשר
יתברך  לו דלעשות בהעבודה מצוה) מלחמת (לגבי

התחדשות  בדרך שנפעל בתחתונים שגם 26דירה ,
ברשות  שהם איך בהם נרגש שמצ"ע בתחתונים
שיהי' מנת על להם" ש"נתנה כפי (ולא העולם
הנתינתֿכח  ישנה שבזה לנו", ונתנה מהם "נטלה
דירה  יעשו ארץֿהקודש), ממנה לעשות מלמעלה

יתברך  .27לו

.Ê:להבין צריך אמנם
מן  חיוב אינה רשות מלחמת שסוףֿסוף מכיון
יהודי  יכול איך – רשות של דבר אלא התורה,
אשר  למלחמה, יציאה ע"י בסכנה א"ע להעמיד
(בפרשה  [וכמ"ש סכנה עם קשורה מלחמה

מי 28שלפנ"ז) לאמר העם אל השוטרים "ודברו –
וישוב  ילך חנכו ולא חדש בית בנה אשר האיש

dnglnaלביתו zeni ot ע"כ חוזר (והפסוק גו'"
חללו" ולא כרם נטע אשר ל"האיש בנוגע פעמיים

לקחה")]. ולא אשה ארש אשר ו"האיש

במל  שיהודי ועד"ז עי"ז העולם: בבירור חמה
רשות), (דברי העולם עניני את לברר למטה יורד
יכול  המתברר, בלבושי להתלבש צריך כך שלשם

כו' עם המתאבק (ע"ד לו להזיק גם 29הדבר ,(
במלחמת  (כולל שלו העבודה עניני לשאר בנוגע

– מצוה)

בעניני  המלחמה מצוה, למלחמת בנוגע בשלמא
ברירה  אין הרי – התורה ציוותה שעליהם העולם
מהתורה  נתינתֿכח ישנה – ועיקר ועוד אחרת,
משא"כ  כלל; ר"ל להינזק ולא במלחמה לנצח
מפורש  ציווי שום ע"ז אין – רשות במלחמת
היפך  בסכנה, עצמו שיעמיד היתכן וא"כ בתורה,

לנפשותיכם",c`n"ונשמרתםdxeza30הציווי
יצליח?! אולי – ספק מתוך

דמלחמת  בעבודה וחידוש עילוי יש אמנם
זה  אם אבל (כנ"ל), מצוה מלחמת לגבי רשות
הזמן  את שינצל עדיף לכאורה סכנה, לידי מביא
העולם  ובבירור קדושה, בעניני רק עבודתו לפעול
הנתינתֿכח  ישנה שעלי' מצוה, מלחמת ע"י

יצליח?! ודאי כי וההבטחה

הוא  רשות) במלחמת (הסכנה עי"ז מזו: ויתירה
נשמה  (בתור עבודתו המשך את בסכנה מעמיד
מצוה, מלחמת – (כולל התורה ציווי בקיום בגוף)
וכל  – וכיו"ב) פרשתנו בסיום עמלק מלחמת כמו

מלחמת בשביל למה? שיתעסק zeyxזה טוב יותר !
התורה  כח לו יש (שבהם התורה ציוויי בקיום
מוטלת  שהצלחתו בדבר להתעסק מאשר להצליח),
עבודתו  עניני לשאר ח"ו יפריע שזה ויתכן בספק,

בעתיד.

לעמל  ש"אדם שכיון לתרץ, שאין ופשוט [מובן
יוצא 31יולד" לכן – לעשות" מה לו ו"אין

לעשות  מה תמיד יש ליהודי כי – רשות למלחמת
במלחמה  לצאת ולא המצוות, וקיום התורה בלימוד
נצטווה  שלא דבר על בסכנה א"ע ולהעמיד

בתורה].

.Á דפרשתנו בחידוש נכלל זה שגם לומר ויש
אויבך": על למלחמה תצא "כי –

בנוגע  בתורה שלימה פרשה שישנה כיון
("הכתוב  התורה שע"פ מובן – הרשות למלחמת
לא  זו, עבודה (גם) יהודי אצל צ"ל מדבר")

[ו  בסכנה כרוכה שהיא לכך –להתייחס לזה נוסף
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p"ye.(ואילך 678 ע' תשמ"ט (סה"ש אשתקד תצא ש"פ שיחת .
ועוד.

שבעבודת 27) העילוי ע"ד (ושם, 3 ע' ח"כ לקו"ש עד"ז ראה
מבירור  שלמעלה דתומ"צ העבודה לגבי אומות ז' ארץ כיבוש

ובכ"מ. העולם).
ואילך.28) ה כ, שופטים

ד.29) כו, משלי וראה פכ"ח. תניא ראה
טו.30) ד, ואתחנן
ז.31) ה, איוב
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ה' "ונתנו – מלמעלה נתינתֿכח גם כך על יש
שביו" ושבית בידיך ].32אלקיך

צריך  שיהודי אומרים הפכים: הם שאלו והגם
envra xegal מלחמת שהיא למלחמה לצאת

זה  עם וביחד בסכנה, כרוכה שהיא אף הרשות,
לנפשותיכם" מאד "ונשמרתם עליו מצווה התורה
הקב"ה  עם קשורים ובנ"י שהיות ידוע, הרי –
הפכים  תובע הוא לכן הפכים, נושא שהוא
הנ"ל. ההפכים בנדו"ד כולל יהודי, של  בעבודתו

ענין  בביאור – יותר בעומק לומר יש ועפ"ז
הרשות: מלחמת

נושא  שהוא הקב"ה, עם קשור שיהודי מכיון
את  לפעול אמיתי התחדשות כח לו יש – הפכים

הנ"ל  ההפכים הרשות:33חיבור דמלחמת בהעבודה

(שבא  תוקף לה יש ("אויבך") העולם מציאות
בתור  לתוקף ועד "אויבך"), את שברא מהקב"ה
הקדושה  לרשות שייכות לו שאין בפ"ע מציאות
נקבע  הבריאה בתחלת שכבר ישראל, לארץ [בניגוד
יש  שכל וע"פ לבנ"י], ששייכת מלכתחילה בה
יתכן  (ולכן לנצחו אפשר איך וספק לסכנה מקום

"שב  נעשה שזה ובאופן שבי יקחו "),eiש"אויבך"
ה"אויבך"; את לנצח בכדי למלחמה וצריכים

עם  קשור (להיותו להיהודי יש זה עם וביחד
תצא  "כי (– מדבר" מ("הכתוב הכח הקב"ה)
חידוש  לפעול – הרשות במלחמת למלחמה",
מציאות  שהיא כך על הבט שמבלי בבריאה,
כי  בשר לעיני נראה (ולכן עולם של ברֿתוקף
מצליח  בודאי הוא – סכנה) עם קשורה המלחמה

מהם  ועושה העולם חלקי כל את ומנצח וכובש
"ונתנו  – הפסוק שממשיך כמו יתברך, לו דירה
"תצא  יהי' כאשר שביו": ושבית בידך ה"א

ל"ונתנו  כבר יביא גופא ה"ז `jiwlלמלחמה", 'd
בעה"ב,34בידך" ע"ז נעשים שבנ"י – דוקא בידך ,

שביו", "ושבית – מזו שנפלו ויתירה הדברים גם
לקדושה  ונהפכים נמסרים "אויבך", בידי .35בשבי'

מציאותו  בעצם שיהודי כיון – הוא לכך והטעם
" (מלכתחילה) מאויבך;lrהוא למעלה אויבך",

הקב"ה  עם כביכול אחת מציאות שהוא כפי יהודי
יש  ולכן העולם, מציאות כל מעל לכתחילה ה"ה
העולם  כל את ולכבוש למלחמה לצאת הכח לו
יתברך  לו דירה לעשותו להקב"ה) כולו (ששייך
ושאר  ישראל לארץ נחלק שהעולם זה [משא"כ
לעולם, ובערך קשורים שבנ"י כפי ה"ז – הארצות
ארץ  הוא שלהם החלק – עצמו שבעולם רק

הארצות  משאר המקודשת ].36הקודש,

תורה) (ע"פ בנ"י שבמלחמת אומרת, זאת
אופנים: שני ישנם העולם בבירור

חלק  עם הקשורה מלחמה – מצוה מלחמת (א)
דברים  – ובעבודה ישראל, (ארץ בעולם מיוחד
קדושה), ועניני מצוה מקיים הוא שאיתם גשמיים
ציוויי  ע"פ בעבודה להדרגה בעיקר שייך שזה
חילוקי  עם קשורים התורה שדיני כפי התורה,
בנ"י  שבין להחילוקים בהתאם שבעולם המקומות
קדושה  הארצות), ושאר ישראל (ארץ והגויים
עניני  לכל ששייכת – רשות מלחמת (ב) וחול,
"על  של במצב מדרגתם באים שבנ"י כפי העולם,
ית', עצמותו עם כביכול ממש חד עד אויבך",
חול  בין שבעולם דרגות חילוקי מכל שלמעלה

וכו'. וקודש

.Ë,זה כך העולם, בבירור במלחמה שזה וכשם
יהודי  של היצר במלחמת גם יותר, בפרטיות
(כנ"ל  ונה"ב הגוף בבירור הפרטית בעבודתו
ה"מלחמת  את סיים שיהודי לאחרי שגם סוס"ב),
צ"ל  הציווי), ע"פ מחוייב שהוא כמה (עד מצוה"
גבול  להרחיב "כדי הרשות", "מלחמת אצלו

כו'". ישראל
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(מלחמת 32) עצמו בכח באה היא עצמה העבודה מ"מ אבל
הכח  נמשך למלחמה" תצא "כי האתעדל"ת שלאחרי ורק הרשות),
יש  – מצוה במלחמת משא"כ גו'"; בידך ה"א "ונתנו מלמעלה
ואדרבה: העבודה, קודם עוד התורה של ונתינת-כח ציווי בזה

להעבודה. הסיבה הוא הוא הציווי
טוב)33) (עשה חיובי באופן דעבודה ההפכים ובפרטיות:

הרמב"ם  על הדרן וראה מרע). (סור שלילי באופן ועבודה
היא  העולם) מציאות (בירור עשה דמצות שהעבודה (תשל"ה)
דמצות  והעבודה יסוה"ת), הל' ריש (רמב"ם ראשון" "מצוי מבחי'
מצוי" "אינו מבחינת היא העולם) מציאות (שלילת תעשה לא

עיי"ש. ה"ב), (שם
(היצה"ר) לו אומר "היום ב) קה, (שבת ממחז"ל ולהעיר
"זה  הרי ענין שכל וי"ל, כך". עשה לו אומר ולמחר כך עשה
– בקדושה היא ההתחלה ואדרבה אלקים", עשה זה לעומת

דס  הענינים הם כך" ו"עשה כך" (מ"ע ש"עשה טוב ועשה מרע ור
בעבודתם  ההפכים יודע היצה"ר וגם בעבודה, קוים ב' – ומל"ת)

ולכללותם. לשניהם ומנגד ישראל, של

תפב.34) ע' פרשתנו אדהאמ"צ מאמרי גם ראה
ואילך.35) 679 ע' תשמ"ט השיחות ס' ראה
הי"ב.36) פ"ז הבחירה בית הל' רמב"ם ראה
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(לא  מהעולם חלקים עוד ולכבוש להלחם העבודה
כיון  – קדושה מהם ולעשות ישראל) ארץ רק

היא, הבריאה לו lkyשכוונת דירה יהי' העולם
בתחתונים. יתברך

התנאי  נאמר לארץֿישראל בנוגע שרק ומה
שישנם  בעבודה, ועד"ז לנו", ונתנה מהם ש"נטלה
התורה  עליהם אשר בעולם מסויימים ענינים
חלקי  בשאר משא"כ קדושה, לעשותם שיש אומרת
שבנ"י  עלֿמנת שזהו התנאי בגלוי כתוב לא העולם
כל  את לעשות שצריכים (הגם קדושה מהם יעשו
הוא, לכך הטעם – יתברך) לו לדירה כולו העולם
של  לרשותו התורה נתנה הזו העבודה שאת
דוקא  אלא התורה, ציווי ע"פ אי"ז היהודי;
היהודי  של עצמו בכח דעבודה חידוש באמצעות

מלחמת –zeyxd.

שלימות  ניתוסף הרשות) (מלחמת  עי"ז אשר
יתברך  לו דלעשות בהעבודה מצוה) מלחמת (לגבי

התחדשות  בדרך שנפעל בתחתונים שגם 26דירה ,
ברשות  שהם איך בהם נרגש שמצ"ע בתחתונים
שיהי' מנת על להם" ש"נתנה כפי (ולא העולם
הנתינתֿכח  ישנה שבזה לנו", ונתנה מהם "נטלה
דירה  יעשו ארץֿהקודש), ממנה לעשות מלמעלה

יתברך  .27לו

.Ê:להבין צריך אמנם
מן  חיוב אינה רשות מלחמת שסוףֿסוף מכיון
יהודי  יכול איך – רשות של דבר אלא התורה,
אשר  למלחמה, יציאה ע"י בסכנה א"ע להעמיד
(בפרשה  [וכמ"ש סכנה עם קשורה מלחמה

מי 28שלפנ"ז) לאמר העם אל השוטרים "ודברו –
וישוב  ילך חנכו ולא חדש בית בנה אשר האיש

dnglnaלביתו zeni ot ע"כ חוזר (והפסוק גו'"
חללו" ולא כרם נטע אשר ל"האיש בנוגע פעמיים

לקחה")]. ולא אשה ארש אשר ו"האיש

במל  שיהודי ועד"ז עי"ז העולם: בבירור חמה
רשות), (דברי העולם עניני את לברר למטה יורד
יכול  המתברר, בלבושי להתלבש צריך כך שלשם

כו' עם המתאבק (ע"ד לו להזיק גם 29הדבר ,(
במלחמת  (כולל שלו העבודה עניני לשאר בנוגע

– מצוה)

בעניני  המלחמה מצוה, למלחמת בנוגע בשלמא
ברירה  אין הרי – התורה ציוותה שעליהם העולם
מהתורה  נתינתֿכח ישנה – ועיקר ועוד אחרת,
משא"כ  כלל; ר"ל להינזק ולא במלחמה לנצח
מפורש  ציווי שום ע"ז אין – רשות במלחמת
היפך  בסכנה, עצמו שיעמיד היתכן וא"כ בתורה,

לנפשותיכם",c`n"ונשמרתםdxeza30הציווי
יצליח?! אולי – ספק מתוך

דמלחמת  בעבודה וחידוש עילוי יש אמנם
זה  אם אבל (כנ"ל), מצוה מלחמת לגבי רשות
הזמן  את שינצל עדיף לכאורה סכנה, לידי מביא
העולם  ובבירור קדושה, בעניני רק עבודתו לפעול
הנתינתֿכח  ישנה שעלי' מצוה, מלחמת ע"י

יצליח?! ודאי כי וההבטחה

הוא  רשות) במלחמת (הסכנה עי"ז מזו: ויתירה
נשמה  (בתור עבודתו המשך את בסכנה מעמיד
מצוה, מלחמת – (כולל התורה ציווי בקיום בגוף)
וכל  – וכיו"ב) פרשתנו בסיום עמלק מלחמת כמו

מלחמת בשביל למה? שיתעסק zeyxזה טוב יותר !
התורה  כח לו יש (שבהם התורה ציוויי בקיום
מוטלת  שהצלחתו בדבר להתעסק מאשר להצליח),
עבודתו  עניני לשאר ח"ו יפריע שזה ויתכן בספק,

בעתיד.

לעמל  ש"אדם שכיון לתרץ, שאין ופשוט [מובן
יוצא 31יולד" לכן – לעשות" מה לו ו"אין

לעשות  מה תמיד יש ליהודי כי – רשות למלחמת
במלחמה  לצאת ולא המצוות, וקיום התורה בלימוד
נצטווה  שלא דבר על בסכנה א"ע ולהעמיד

בתורה].

.Á דפרשתנו בחידוש נכלל זה שגם לומר ויש
אויבך": על למלחמה תצא "כי –

בנוגע  בתורה שלימה פרשה שישנה כיון
("הכתוב  התורה שע"פ מובן – הרשות למלחמת
לא  זו, עבודה (גם) יהודי אצל צ"ל מדבר")

[ו  בסכנה כרוכה שהיא לכך –להתייחס לזה נוסף
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ואילך.26) 74 ע' חי"ב ואילך. 22 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה ראה

p"ye.(ואילך 678 ע' תשמ"ט (סה"ש אשתקד תצא ש"פ שיחת .
ועוד.

שבעבודת 27) העילוי ע"ד (ושם, 3 ע' ח"כ לקו"ש עד"ז ראה
מבירור  שלמעלה דתומ"צ העבודה לגבי אומות ז' ארץ כיבוש

ובכ"מ. העולם).
ואילך.28) ה כ, שופטים

ד.29) כו, משלי וראה פכ"ח. תניא ראה
טו.30) ד, ואתחנן
ז.31) ה, איוב

p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zegiyn

ה' "ונתנו – מלמעלה נתינתֿכח גם כך על יש
שביו" ושבית בידיך ].32אלקיך

צריך  שיהודי אומרים הפכים: הם שאלו והגם
envra xegal מלחמת שהיא למלחמה לצאת

זה  עם וביחד בסכנה, כרוכה שהיא אף הרשות,
לנפשותיכם" מאד "ונשמרתם עליו מצווה התורה
הקב"ה  עם קשורים ובנ"י שהיות ידוע, הרי –
הפכים  תובע הוא לכן הפכים, נושא שהוא
הנ"ל. ההפכים בנדו"ד כולל יהודי, של  בעבודתו

ענין  בביאור – יותר בעומק לומר יש ועפ"ז
הרשות: מלחמת

נושא  שהוא הקב"ה, עם קשור שיהודי מכיון
את  לפעול אמיתי התחדשות כח לו יש – הפכים

הנ"ל  ההפכים הרשות:33חיבור דמלחמת בהעבודה

(שבא  תוקף לה יש ("אויבך") העולם מציאות
בתור  לתוקף ועד "אויבך"), את שברא מהקב"ה
הקדושה  לרשות שייכות לו שאין בפ"ע מציאות
נקבע  הבריאה בתחלת שכבר ישראל, לארץ [בניגוד
יש  שכל וע"פ לבנ"י], ששייכת מלכתחילה בה
יתכן  (ולכן לנצחו אפשר איך וספק לסכנה מקום

"שב  נעשה שזה ובאופן שבי יקחו "),eiש"אויבך"
ה"אויבך"; את לנצח בכדי למלחמה וצריכים

עם  קשור (להיותו להיהודי יש זה עם וביחד
תצא  "כי (– מדבר" מ("הכתוב הכח הקב"ה)
חידוש  לפעול – הרשות במלחמת למלחמה",
מציאות  שהיא כך על הבט שמבלי בבריאה,
כי  בשר לעיני נראה (ולכן עולם של ברֿתוקף
מצליח  בודאי הוא – סכנה) עם קשורה המלחמה

מהם  ועושה העולם חלקי כל את ומנצח וכובש
"ונתנו  – הפסוק שממשיך כמו יתברך, לו דירה
"תצא  יהי' כאשר שביו": ושבית בידך ה"א

ל"ונתנו  כבר יביא גופא ה"ז `jiwlלמלחמה", 'd
בעה"ב,34בידך" ע"ז נעשים שבנ"י – דוקא בידך ,

שביו", "ושבית – מזו שנפלו ויתירה הדברים גם
לקדושה  ונהפכים נמסרים "אויבך", בידי .35בשבי'

מציאותו  בעצם שיהודי כיון – הוא לכך והטעם
" (מלכתחילה) מאויבך;lrהוא למעלה אויבך",

הקב"ה  עם כביכול אחת מציאות שהוא כפי יהודי
יש  ולכן העולם, מציאות כל מעל לכתחילה ה"ה
העולם  כל את ולכבוש למלחמה לצאת הכח לו
יתברך  לו דירה לעשותו להקב"ה) כולו (ששייך
ושאר  ישראל לארץ נחלק שהעולם זה [משא"כ
לעולם, ובערך קשורים שבנ"י כפי ה"ז – הארצות
ארץ  הוא שלהם החלק – עצמו שבעולם רק

הארצות  משאר המקודשת ].36הקודש,

תורה) (ע"פ בנ"י שבמלחמת אומרת, זאת
אופנים: שני ישנם העולם בבירור

חלק  עם הקשורה מלחמה – מצוה מלחמת (א)
דברים  – ובעבודה ישראל, (ארץ בעולם מיוחד
קדושה), ועניני מצוה מקיים הוא שאיתם גשמיים
ציוויי  ע"פ בעבודה להדרגה בעיקר שייך שזה
חילוקי  עם קשורים התורה שדיני כפי התורה,
בנ"י  שבין להחילוקים בהתאם שבעולם המקומות
קדושה  הארצות), ושאר ישראל (ארץ והגויים
עניני  לכל ששייכת – רשות מלחמת (ב) וחול,
"על  של במצב מדרגתם באים שבנ"י כפי העולם,
ית', עצמותו עם כביכול ממש חד עד אויבך",
חול  בין שבעולם דרגות חילוקי מכל שלמעלה

וכו'. וקודש

.Ë,זה כך העולם, בבירור במלחמה שזה וכשם
יהודי  של היצר במלחמת גם יותר, בפרטיות
(כנ"ל  ונה"ב הגוף בבירור הפרטית בעבודתו
ה"מלחמת  את סיים שיהודי לאחרי שגם סוס"ב),
צ"ל  הציווי), ע"פ מחוייב שהוא כמה (עד מצוה"
גבול  להרחיב "כדי הרשות", "מלחמת אצלו

כו'". ישראל
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(מלחמת 32) עצמו בכח באה היא עצמה העבודה מ"מ אבל
הכח  נמשך למלחמה" תצא "כי האתעדל"ת שלאחרי ורק הרשות),
יש  – מצוה במלחמת משא"כ גו'"; בידך ה"א "ונתנו מלמעלה
ואדרבה: העבודה, קודם עוד התורה של ונתינת-כח ציווי בזה

להעבודה. הסיבה הוא הוא הציווי
טוב)33) (עשה חיובי באופן דעבודה ההפכים ובפרטיות:

הרמב"ם  על הדרן וראה מרע). (סור שלילי באופן ועבודה
היא  העולם) מציאות (בירור עשה דמצות שהעבודה (תשל"ה)
דמצות  והעבודה יסוה"ת), הל' ריש (רמב"ם ראשון" "מצוי מבחי'
מצוי" "אינו מבחינת היא העולם) מציאות (שלילת תעשה לא

עיי"ש. ה"ב), (שם
(היצה"ר) לו אומר "היום ב) קה, (שבת ממחז"ל ולהעיר
"זה  הרי ענין שכל וי"ל, כך". עשה לו אומר ולמחר כך עשה
– בקדושה היא ההתחלה ואדרבה אלקים", עשה זה לעומת

דס  הענינים הם כך" ו"עשה כך" (מ"ע ש"עשה טוב ועשה מרע ור
בעבודתם  ההפכים יודע היצה"ר וגם בעבודה, קוים ב' – ומל"ת)

ולכללותם. לשניהם ומנגד ישראל, של

תפב.34) ע' פרשתנו אדהאמ"צ מאמרי גם ראה
ואילך.35) 679 ע' תשמ"ט השיחות ס' ראה
הי"ב.36) פ"ז הבחירה בית הל' רמב"ם ראה
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בתניא  המבואר ע"ד שזהו לומר בביאור 37ויש
צדיק 39עה"פ 38מאחז"ל  בין וראיתם "ושבתם

"עבדו  עבדו", לא לאשר אלקים עובד בין לרשע
דומה  ואינו נינהו גמורי צדיקי תרווייהו עבדו ולא
פעמים  מאה פרקו לשונה פעמים מאה פרקו שונה
לצדיק, אלקים עובד בין ש"ההפרש – ואחד"
העבודה  באמצע שהוא הוה לשון הוא שעובד
כו' עליו להתגבר היצה"ר עם המלחמה שהיא

גד  ועמל עבודה באמת תמיד,שהוא בו להלחם ול
בשם  ה' עבד נקרא הצדיק אבל הבינוני, והיינו
המלחמה  עבודת לגמרי וגמר עבר כבר כו', התואר

כו'", הרע עם

(בבינוני  ההבדל הוא שעד"ז ומבאר, וממשיך
("שהוא  דקדושה טבע ע"פ העבודה בין עצמו)
ללמוד  עצמו "הרגיל או בטבעו", בלימוד מתמיד
שני"), טבע לו ההרגל ונעשה גדולה בהתמדה
מלחמה, שום אין שבזה כיון עבדו", "לא שנקרא
טבע  ומשנה שלוחם מי הוא אלקים" ו"עובד
ד"עובד  הענין בביאור שם כמבואר – רגילותו
כי  – ואחד" פעמים מאה פרקו ששונה מי אלקים
פעמים  מאה פרק כל לשנות הרגילות הי' "בימיהם
על  היתירה ואחת המאה הפעם זאת ולכן כו',
ועולה  כולן כנגד שקולה מנעוריו שהורגל הרגילות
עובד  נקרא להיות עז וביתר שאת ביתר גביהן על

כו'". אלקים

ונה"ב  גופו עם קיים כאשר גם אומרת: זאת
ופעל  עצמו על עבד הוא – מצוה" "מלחמת
שני, טבע אצלו נעשה קדושה בעניני שלו שההרגל
מצוה" ה"מלחמת את סיים הוא – מזה ליתירה ועד
עד  ונה"ב, הגוף עם התורה) ציווי ע"פ שזה (כפי

xenbשנעשה wicv בתכלית היא בתומ"צ (עבודתו
יותר  צריך איננו שכעת אמינא, הווא – השלימות)
כבר  והוא דקדושה טבע נעשה טבעו כי להלחם,
מחיל  ב"ילכו רק להתעסק יכול במילא גמור, צדיק

חיל" עוד 40אל לחפש במקום קדושה, בעניני
מלחמה.

בעבודה  השלימות שתכלית לו, אומרים זה על
עי"ז  נעשה וזה אלקים", "עובד שיהי' – היא
התורה, ציווי ע"פ שהיא במלחמה מסתפק שאיננו

תצא  ("כי הרשות" ל"מלחמת יוצא אלא
שלו,41למלחמה") הקדושה טבע את גם לשנות

עם  המלחמה (מע"י יותר גדול חידוש נפעל שעי"ז
ששלימות  (סוס"ז), לעיל האמור [ע"ד הרע היצר
יותר  הרשות מלחמת ע"י נפעלת בעולם ההחדשות

מצוה]). מלחמת ע"י מאשר

"מלחמת  כבר נלחם אם אפילו מזו: ויתירה
היתה  – בעבר רגילותו טבע את ושינה הרשות"
ולשם  ומספיק, די כבר שזה לחשוב, הו"א לכאורה
להסתכן  להמשיך עליו – היצר טוען – מה
הסיכון  כל כדאי הוא במצבו (האם ולהלחם
"עובד  של נוסף תואר שיקבל בכדי והמלחמה
דוקא  היא ששלימות לו, אומרים – אלקים"?!...)

לשון אלקים" "עובד כאשר dedכשהוא אפילו ,
ואחד פעמים מאה פרקו טבע dfeשנה נעשה

וכן  ושתים, פעמים מאה ללמוד עליו – רגילותו
הלאה.

.È– זה לזמן בנוגע הוראה גם ישנה ומזה
אלול: חודש

שכל  מכיון ליהודי: ולטעון לבוא יכול היצר
כשרות  בחזקת את 42ישראל יהודי כל קיים בודאי ,

יום  במשך רק ולא אלול, דחודש העבודה עניני כל
בחודש  ימים מעשרה למעלה כבר עברו אלא אחד,
לדודי  "אני של בעבודה רצופים ימים עשרה זה,

לי" המצוות 43ודודי וקיום התורה בלימוד והוספה ,
בחודש  מוסיפים שבנ"י הענינים כל עם בהידור,

שלפנ"ז  בהתוועדויות (כמדובר במילא,44אלול – (
לעשות  להמשיך – עכ"פ או "לנוח", עכשיו אפשר
שישנה  ובפרט והדרגה, בסדר אבל העבודה, את
וכו' רצופים ימים עשרה במשך בזה הרגילות כבר
אפשר  – בעבודה להוסיף רוצים אם ואפילו וכו'.
לכך  להגיע הכרח כל אין אבל בזה, להוסיף
שכן  – ו'שטורעם' רעש עם "מלחמה", באמצעות
יש  אם ואפילו להלחם. מי עם לכאורה אין כבר
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טו.37) פרק
ב.38) ט, חגיגה
יח.39) ג, מלאכי
ח.40) פד, תהלים – הכתוב ל'

למלחמה 41) היוצאים שכל פרשתנו, להאריז"ל ל"ת ראה
היו למלחמה") תצא mixenb(ב"כי miwicv היוצא כל שיחת וראה .

ואילך). 141 ע' תש"ב (סה"ש דוד בית למלחמת
ה"ב.42) פ"ב החודש קידוש הל' רמב"ם
(בסדר 43) היום סדר ר"ה. תפלת סדר (אבודרהם אלול ר"ת

עה"פ. שה"ש הפסוקים שער פ"א. ר"ה שער פע"ח אלול). ר"ח
והעבירו)). (ד"ה סתקפ"א לטואו"ח ב"ח סתשע"ח. מט"מ

שופטים 44) וש"פ ראה ש"פ משיחת קונטרס בארוכה ראה
זו. שנה

p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zegiyn

לפעול עדיף הרי – להלחם מאשר aבמה קדושה,
שדורשת במלחמה למלחמה.vz`להתעסק

להיותו  במיוחד: זה בדורנו מתחזקת זו ושאלה
של  הענינים ריבוי (ולאחרי הגלות של האחרון דור
עד  הדורות במשך בנ"י שפעלו המלחמה עבודת
– דהגאולה הראשון דור גם שיהי' זה), דור וכולל
לפעול  שיתכוננו יותר מתאים לכאורה הי'
אל  מחיל (ילכו עליות של באופן דלע"ל בהעבודה
עניני  עם להתעסק מאשר עצמה, בקדושה חיל)

מלחמה.

תצא  "כי מפרשת ההוראה ישנה כך על
בחודש  תמיד אותה (שקורין אויבך" על למלחמה

אלול 45אלול  דחודש העבודה לעשות שצריך ,(
להילחם  – לעצמו בנוגע הן מלחמה, של באופן

טב  בנוגע ולשנות והן הקדושה, טבע גם רגילותו, ע
בעולם  חלקים ולכבוש ללחום – בעולם להעבודה

ולעשותם בקדושה, לגמרי חדורים לא dxicשעדיין
יתברך. לו

הדור  להיותו אדרבה: – זה לדורנו ובנוגע
מוטלת  – דהגאולה הראשון ודור בגלות האחרון
ולהכין  המלחמה, את לסיים יתירה אחריות עלינו

צדקנו  משיח של ה'" מלחמות ל"ילחם הדרך 46את

מישראל  א' שבכל משיח הניצוץ ע"י ].47[ועד"ז

.‡È:לפועל ובנוגע
מלחמה  של באופן – להוסיף צריך יהודי כל
אלול, דחודש הענינים בכל – הטבע ושינוי
לי", ודודי לדודי ד"אני העבודה – ובכללות

אהבה  מתוך הקב"ה עם דבנ"י 48ההתקרבות

ומצוותי'. התורה קיום ע"י (ושמחה),

התורה  בלימוד ההוספה ע"י – ובמיוחד
במיוחד  מתאחדים שעי"ז אהבה), מתוך – (ובפרט

"אנא  בתורתו, עצמו את "הכניס" (אשר הקב"ה עם
יהבית" כתבית כו'"49נפשי נפלא ב"יחוד ,(50,

וכמו"כ  התורה, בלימוד בעצמו להוסיף
ונשים, אנשים – נוספים יהודים על להשפיע

רבן  בית של תינוקות טף, – מיוחדת 51ובהדגשה

בשיעורי  – ובפרט התורה, בלימוד שיוסיפו –
ברבים. תורה

מאחדת  שהיא הצדקה, נתינת ע"י – וכמו"כ
ואהבת  ה' לאהבת כלי נעשה שזה ביחד, בנ"י

לי"). ודודי לדודי ("אני הקב"ה ע"י ישראל

עבודת  – אלול דחודש העבודה קוי בשאר וגם
– זה בכל והשלימות התשובה, עבודת התפלה,

גאולה  של .52באופן

.·È:לענין ומענין
השנה  ראש לקראת הכנה גם הוא אלול חודש
אלול, מר"ח (החל בכלל תשרי דחודש והמועדים
מט"ו  ובפרט השנה, ראש ראש קודם יום שלשים
חג  קודם יום ושלשים ר"ה, קודם שבועיים – אלול
צרכי  את לספק המתאים זמן ה"ז ולכן הסוכות).
השנה  מראש מתחיל לכך, שזקוקים אלו לכל החג
ושתו  משמנים "אכלו של החיוב כשישנו –

לו" נכון לאין מנות ושלחו (כמדובר 53ממתקים
בארוכה  יוהכ"פ 54כמ"פ דערב החג צרכי ועד"ז ,(

שמיני  הסוכות, חג – ולאח"ז יוהכ"פ, ומוצאי
תורה. ושמחת עצרת

כששני  – זו שנה בקביעות מיוחדת ובהדגשה
בימי  חלים ישראל) בארץ (גם השנה ראש ימי
ליום  תיכף מהם נכנסים ובמילא וששי, חמישי
הסוכות  לחג בנוגע גם לארץ) (בחוץ ועד"ז השבת,
את  לספק צריכים – תורה ושמחת עצרת ושמיני

רצופים. ימים דג' הצרכים
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אמה 45) ואת אבי' את ש"ובכתה שם, להאריז"ל ל"ת ראה
אלול. חודש על קאי יג) כא, (פרשתנו ימים" ירח

ה"ד.46) פי"א מלכים הל' רמב"ם
ע'47) תרמ"ג סה"מ גם וראה פינחס. ס"פ עינים מאור ראה

ע.
מיוחדת 48) הדגשה בזה יש – הוא* זמנו השנה שכל דאף

ודוקא  לי", ודודי לדודי "אני הוא שלו שר"ת אלול בחודש
ב). לב, ראה (לקו"ת בשדה" "מלך הוא הקב"ה זה בחודש

c"r epkezy) mixiyd xiy zexwle xnel oibdep yiy xirdle (*
bdpn itle .dpyd jyna miniieqn mipnfa (i"qpke d"awd oia dad`d
llkd on `vei caln] (dkxa ila elit`) df mixne` oi`y ± c"ag
bdpy itk ± ipy lila hxtae ,xcqd lila y"dy xnel oibdep yiy

mixiyd xiya cenild i"r `ed epnf dpyd lk ik l"i ,[l"f x"en``.

יעקב).49) העין (כגירסת א קה, שבת
ע'50) (לעיל ס"ט שופטים ש"פ משיחות וראה פ"ה. תניא

.(199
ר'51) וכו ' הרה"ח של השלשים לסיום בקשר השיחה ראה

.(232 ע' לקמן (נדפסה ע"ה העכט יהודה יעקב
כל 52) שכוללים "אלול" של תיבות ראשי החמשה כידוע

ודודי  לדודי "אני (תורה), לך" ושמתי לידו "אנה בעבודה: הקוים
לבבך  "את (גמ"ח), לאביונים" ומתנות לרעהו "איש (תפלה), לי"
ראה  – (גאולה) לאמר" ויאמרו לה' "אשירה (תשובה), לבב" ואת
ס' ואילך. 313 ע' שם .177 ע' חכ"ד ואילך. 297 ע' ח"ט לקו"ש

ועוד. ואילך. 599 ע' תשמ"ח השיחות
סתקפ"ג 53) או"ח אדה"ז ושו"ע בב"י הובא יו"ד. ח, נחמי'

ס"ד.
ועוד.54) ואילך. 369 ע' חי"ד לקו"ש
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בתניא  המבואר ע"ד שזהו לומר בביאור 37ויש
צדיק 39עה"פ 38מאחז"ל  בין וראיתם "ושבתם

"עבדו  עבדו", לא לאשר אלקים עובד בין לרשע
דומה  ואינו נינהו גמורי צדיקי תרווייהו עבדו ולא
פעמים  מאה פרקו לשונה פעמים מאה פרקו שונה
לצדיק, אלקים עובד בין ש"ההפרש – ואחד"
העבודה  באמצע שהוא הוה לשון הוא שעובד
כו' עליו להתגבר היצה"ר עם המלחמה שהיא

גד  ועמל עבודה באמת תמיד,שהוא בו להלחם ול
בשם  ה' עבד נקרא הצדיק אבל הבינוני, והיינו
המלחמה  עבודת לגמרי וגמר עבר כבר כו', התואר

כו'", הרע עם

(בבינוני  ההבדל הוא שעד"ז ומבאר, וממשיך
("שהוא  דקדושה טבע ע"פ העבודה בין עצמו)
ללמוד  עצמו "הרגיל או בטבעו", בלימוד מתמיד
שני"), טבע לו ההרגל ונעשה גדולה בהתמדה
מלחמה, שום אין שבזה כיון עבדו", "לא שנקרא
טבע  ומשנה שלוחם מי הוא אלקים" ו"עובד
ד"עובד  הענין בביאור שם כמבואר – רגילותו
כי  – ואחד" פעמים מאה פרקו ששונה מי אלקים
פעמים  מאה פרק כל לשנות הרגילות הי' "בימיהם
על  היתירה ואחת המאה הפעם זאת ולכן כו',
ועולה  כולן כנגד שקולה מנעוריו שהורגל הרגילות
עובד  נקרא להיות עז וביתר שאת ביתר גביהן על

כו'". אלקים

ונה"ב  גופו עם קיים כאשר גם אומרת: זאת
ופעל  עצמו על עבד הוא – מצוה" "מלחמת
שני, טבע אצלו נעשה קדושה בעניני שלו שההרגל
מצוה" ה"מלחמת את סיים הוא – מזה ליתירה ועד
עד  ונה"ב, הגוף עם התורה) ציווי ע"פ שזה (כפי

xenbשנעשה wicv בתכלית היא בתומ"צ (עבודתו
יותר  צריך איננו שכעת אמינא, הווא – השלימות)
כבר  והוא דקדושה טבע נעשה טבעו כי להלחם,
מחיל  ב"ילכו רק להתעסק יכול במילא גמור, צדיק

חיל" עוד 40אל לחפש במקום קדושה, בעניני
מלחמה.

בעבודה  השלימות שתכלית לו, אומרים זה על
עי"ז  נעשה וזה אלקים", "עובד שיהי' – היא
התורה, ציווי ע"פ שהיא במלחמה מסתפק שאיננו

תצא  ("כי הרשות" ל"מלחמת יוצא אלא
שלו,41למלחמה") הקדושה טבע את גם לשנות

עם  המלחמה (מע"י יותר גדול חידוש נפעל שעי"ז
ששלימות  (סוס"ז), לעיל האמור [ע"ד הרע היצר
יותר  הרשות מלחמת ע"י נפעלת בעולם ההחדשות

מצוה]). מלחמת ע"י מאשר

"מלחמת  כבר נלחם אם אפילו מזו: ויתירה
היתה  – בעבר רגילותו טבע את ושינה הרשות"
ולשם  ומספיק, די כבר שזה לחשוב, הו"א לכאורה
להסתכן  להמשיך עליו – היצר טוען – מה
הסיכון  כל כדאי הוא במצבו (האם ולהלחם
"עובד  של נוסף תואר שיקבל בכדי והמלחמה
דוקא  היא ששלימות לו, אומרים – אלקים"?!...)

לשון אלקים" "עובד כאשר dedכשהוא אפילו ,
ואחד פעמים מאה פרקו טבע dfeשנה נעשה

וכן  ושתים, פעמים מאה ללמוד עליו – רגילותו
הלאה.

.È– זה לזמן בנוגע הוראה גם ישנה ומזה
אלול: חודש

שכל  מכיון ליהודי: ולטעון לבוא יכול היצר
כשרות  בחזקת את 42ישראל יהודי כל קיים בודאי ,

יום  במשך רק ולא אלול, דחודש העבודה עניני כל
בחודש  ימים מעשרה למעלה כבר עברו אלא אחד,
לדודי  "אני של בעבודה רצופים ימים עשרה זה,

לי" המצוות 43ודודי וקיום התורה בלימוד והוספה ,
בחודש  מוסיפים שבנ"י הענינים כל עם בהידור,

שלפנ"ז  בהתוועדויות (כמדובר במילא,44אלול – (
לעשות  להמשיך – עכ"פ או "לנוח", עכשיו אפשר
שישנה  ובפרט והדרגה, בסדר אבל העבודה, את
וכו' רצופים ימים עשרה במשך בזה הרגילות כבר
אפשר  – בעבודה להוסיף רוצים אם ואפילו וכו'.
לכך  להגיע הכרח כל אין אבל בזה, להוסיף
שכן  – ו'שטורעם' רעש עם "מלחמה", באמצעות
יש  אם ואפילו להלחם. מי עם לכאורה אין כבר
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טו.37) פרק
ב.38) ט, חגיגה
יח.39) ג, מלאכי
ח.40) פד, תהלים – הכתוב ל'

למלחמה 41) היוצאים שכל פרשתנו, להאריז"ל ל"ת ראה
היו למלחמה") תצא mixenb(ב"כי miwicv היוצא כל שיחת וראה .

ואילך). 141 ע' תש"ב (סה"ש דוד בית למלחמת
ה"ב.42) פ"ב החודש קידוש הל' רמב"ם
(בסדר 43) היום סדר ר"ה. תפלת סדר (אבודרהם אלול ר"ת

עה"פ. שה"ש הפסוקים שער פ"א. ר"ה שער פע"ח אלול). ר"ח
והעבירו)). (ד"ה סתקפ"א לטואו"ח ב"ח סתשע"ח. מט"מ

שופטים 44) וש"פ ראה ש"פ משיחת קונטרס בארוכה ראה
זו. שנה

p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zegiyn

לפעול עדיף הרי – להלחם מאשר aבמה קדושה,
שדורשת במלחמה למלחמה.vz`להתעסק

להיותו  במיוחד: זה בדורנו מתחזקת זו ושאלה
של  הענינים ריבוי (ולאחרי הגלות של האחרון דור
עד  הדורות במשך בנ"י שפעלו המלחמה עבודת
– דהגאולה הראשון דור גם שיהי' זה), דור וכולל
לפעול  שיתכוננו יותר מתאים לכאורה הי'
אל  מחיל (ילכו עליות של באופן דלע"ל בהעבודה
עניני  עם להתעסק מאשר עצמה, בקדושה חיל)

מלחמה.

תצא  "כי מפרשת ההוראה ישנה כך על
בחודש  תמיד אותה (שקורין אויבך" על למלחמה

אלול 45אלול  דחודש העבודה לעשות שצריך ,(
להילחם  – לעצמו בנוגע הן מלחמה, של באופן

טב  בנוגע ולשנות והן הקדושה, טבע גם רגילותו, ע
בעולם  חלקים ולכבוש ללחום – בעולם להעבודה

ולעשותם בקדושה, לגמרי חדורים לא dxicשעדיין
יתברך. לו

הדור  להיותו אדרבה: – זה לדורנו ובנוגע
מוטלת  – דהגאולה הראשון ודור בגלות האחרון
ולהכין  המלחמה, את לסיים יתירה אחריות עלינו

צדקנו  משיח של ה'" מלחמות ל"ילחם הדרך 46את

מישראל  א' שבכל משיח הניצוץ ע"י ].47[ועד"ז

.‡È:לפועל ובנוגע
מלחמה  של באופן – להוסיף צריך יהודי כל
אלול, דחודש הענינים בכל – הטבע ושינוי
לי", ודודי לדודי ד"אני העבודה – ובכללות

אהבה  מתוך הקב"ה עם דבנ"י 48ההתקרבות

ומצוותי'. התורה קיום ע"י (ושמחה),

התורה  בלימוד ההוספה ע"י – ובמיוחד
במיוחד  מתאחדים שעי"ז אהבה), מתוך – (ובפרט

"אנא  בתורתו, עצמו את "הכניס" (אשר הקב"ה עם
יהבית" כתבית כו'"49נפשי נפלא ב"יחוד ,(50,

וכמו"כ  התורה, בלימוד בעצמו להוסיף
ונשים, אנשים – נוספים יהודים על להשפיע

רבן  בית של תינוקות טף, – מיוחדת 51ובהדגשה

בשיעורי  – ובפרט התורה, בלימוד שיוסיפו –
ברבים. תורה

מאחדת  שהיא הצדקה, נתינת ע"י – וכמו"כ
ואהבת  ה' לאהבת כלי נעשה שזה ביחד, בנ"י

לי"). ודודי לדודי ("אני הקב"ה ע"י ישראל

עבודת  – אלול דחודש העבודה קוי בשאר וגם
– זה בכל והשלימות התשובה, עבודת התפלה,

גאולה  של .52באופן

.·È:לענין ומענין
השנה  ראש לקראת הכנה גם הוא אלול חודש
אלול, מר"ח (החל בכלל תשרי דחודש והמועדים
מט"ו  ובפרט השנה, ראש ראש קודם יום שלשים
חג  קודם יום ושלשים ר"ה, קודם שבועיים – אלול
צרכי  את לספק המתאים זמן ה"ז ולכן הסוכות).
השנה  מראש מתחיל לכך, שזקוקים אלו לכל החג
ושתו  משמנים "אכלו של החיוב כשישנו –

לו" נכון לאין מנות ושלחו (כמדובר 53ממתקים
בארוכה  יוהכ"פ 54כמ"פ דערב החג צרכי ועד"ז ,(

שמיני  הסוכות, חג – ולאח"ז יוהכ"פ, ומוצאי
תורה. ושמחת עצרת

כששני  – זו שנה בקביעות מיוחדת ובהדגשה
בימי  חלים ישראל) בארץ (גם השנה ראש ימי
ליום  תיכף מהם נכנסים ובמילא וששי, חמישי
הסוכות  לחג בנוגע גם לארץ) (בחוץ ועד"ז השבת,
את  לספק צריכים – תורה ושמחת עצרת ושמיני

רצופים. ימים דג' הצרכים
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אמה 45) ואת אבי' את ש"ובכתה שם, להאריז"ל ל"ת ראה
אלול. חודש על קאי יג) כא, (פרשתנו ימים" ירח

ה"ד.46) פי"א מלכים הל' רמב"ם
ע'47) תרמ"ג סה"מ גם וראה פינחס. ס"פ עינים מאור ראה

ע.
מיוחדת 48) הדגשה בזה יש – הוא* זמנו השנה שכל דאף

ודוקא  לי", ודודי לדודי "אני הוא שלו שר"ת אלול בחודש
ב). לב, ראה (לקו"ת בשדה" "מלך הוא הקב"ה זה בחודש

c"r epkezy) mixiyd xiy zexwle xnel oibdep yiy xirdle (*
bdpn itle .dpyd jyna miniieqn mipnfa (i"qpke d"awd oia dad`d
llkd on `vei caln] (dkxa ila elit`) df mixne` oi`y ± c"ag
bdpy itk ± ipy lila hxtae ,xcqd lila y"dy xnel oibdep yiy

mixiyd xiya cenild i"r `ed epnf dpyd lk ik l"i ,[l"f x"en``.

יעקב).49) העין (כגירסת א קה, שבת
ע'50) (לעיל ס"ט שופטים ש"פ משיחות וראה פ"ה. תניא

.(199
ר'51) וכו ' הרה"ח של השלשים לסיום בקשר השיחה ראה

.(232 ע' לקמן (נדפסה ע"ה העכט יהודה יעקב
כל 52) שכוללים "אלול" של תיבות ראשי החמשה כידוע

ודודי  לדודי "אני (תורה), לך" ושמתי לידו "אנה בעבודה: הקוים
לבבך  "את (גמ"ח), לאביונים" ומתנות לרעהו "איש (תפלה), לי"
ראה  – (גאולה) לאמר" ויאמרו לה' "אשירה (תשובה), לבב" ואת
ס' ואילך. 313 ע' שם .177 ע' חכ"ד ואילך. 297 ע' ח"ט לקו"ש

ועוד. ואילך. 599 ע' תשמ"ח השיחות
סתקפ"ג 53) או"ח אדה"ז ושו"ע בב"י הובא יו"ד. ח, נחמי'

ס"ד.
ועוד.54) ואילך. 369 ע' חי"ד לקו"ש
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כתיבה  בברכת יותר עוד יוסיף שזה רצון, ויהי
טובה  לשנה בנ"י, ולכל יהודי לכל טובה וחתימה
בגשמיות  והנגלה, הנראה בטוב ומתוקה,

יחד, גם וברוחניות

האמיתית  הגאולה – עיקרית הכי הברכה עדי
ה' מלחמת ילחם אשר צדקנו, משיח ע"י והשלימה
– שביו" ו"ושבית בידך", אלקיך ה' "ונתנו וינצח,
בית  – אחרי') רדפו (שאוה"ע השבי' עיקר
דבית  המשכונות למקומם שחוזרים עי"ז המקדש,

שני  ובית משה,55ראשון שעשה המשכן עם ביחד ,

מקדש  השלישי, המקדש בית בנין – ועיקר ועוד
ידיך  כוננו ,56אד'

"(והי' בפשטות יקויים אל 57ואזי תבוא כי)
גו'" האדמה פרי כל מראשית ולקחת גו' הארץ

השלישי, בביהמ"ק הביכורים ומביאים

תצא  "כי המלחמה, ענין שלימות גם ישנה ואז
"לחמי  – לחם מלשון מלחמה – למלחמה"

בביהמ"ק,58לאשי" הקרבנות עבודת ,

ממש. ומיד תיכף – זה וכל
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פקודי.55) ר"פ פרש"י ראה

ובפרש"י.56) יז טו, בשלח
א-ב.57) כו, תבוא
ב.58) כח, פינחס

`vz zyxt zegiy ihewl יד כרך

התיבות ‡. את רש"י מעתיק פרשתנו בתחלת
הרשות  "במלחמת ומפרש: למלחמה" תצא "כי
א"י  שבמלחמת לזה) הוכחה (ומביא מדבר הכתוב
תחי' לא נאמר כבר שהרי שביו ושבית לומר אין

נשמה". כל
וירא  בפ' לעיל בד'1והנה משמש "כי פרש"י:

מובן  שמהסדר דהא". אלא דילמא אי 2לשונות

heytדפירוש ikd היינו (אם), "אי" הוא "כי" של
הדבר  יבוא אם הוא פירושו3שספק heytdשזהו

"אם" .4של

(כיון  סניף עכ"פ להביא לרש"י הו"ל ועפ"ז
שבכתוב  מזה – לפי' ראי' הכלל) מן יוצאים שיש

" "ikנאמר (ולא למלחמה" תצא xy`kתצא
וכיו"ב) למלחמה" בצאתך "והי' או: למלחמה",

תצא" הרשות envrש"כי  ש"במלחמת משמע
מדבר" .5הכתוב

באיזו  לבאר רש"י בא שבפירושו כיון ולאידך,
dngln ממ"ש היא שלו וההוכחה מדבר הכתוב

" מתיבת ולא שביו", עליו ik"ושבית הי' – (תצא)"

פירושו בתחלת (ולא wxלהעתיק "למלחמה" תיבת
תצא" "כי התיבות )?6גם

בנוגע ·. "כי" ג"פ נמצא הקודמת בפרשה והנה
פרש"י  פעם ובכל – שבפרשתנו ע"ד למלחמה,

ומדפרשתנו! מהשאר שונה באופן הוא
לא 7עה"פ  גו' וראית גו' למלחמה תצא "כי

הכתוב  מלחמה באיזו רש"י פירש לא גו'" תירא
שבספרי  אף – חובה של או רשות של אם 8מדבר,

מדבר". הכתוב הרשות "במלחמת שם: מפרש

הפסוק  גו'"9על להלחם עיר אל תקרב "כי
עיר" אל תקרב "כי התיבות את רש"י מעתיק

כמו 10ומפרש  מדבר הכתוב הרשות "במלחמת :
הרחוקות  הערים לכל תעשה כן בענין שמפורש

וגו'".

לא 11ועה"פ  גו'" רבים ימים עיר אל תצור "כי
רש"י תצור zlgzaהביא "כי התיבות (על הענין

מדבר" הכתוב הרשות ד"במלחמת עיר") ;12אל
"שלשה  "רבים") תיבת (על שמפרש לאחרי ורק
שפותח  ולמד וכו' עיירות על צרין אין אמרו מכאן
(באותו  רש"י ממשיך וכו'", ימים ג' או ב' בשלום

מדבר". הכתוב הרשות "ובמלחמת ד"ה)

וצלה"ב:

גו'" עיר אל תקרב "כי עה"פ רש"י מדוע א)
לפי' מסתייע אינו עיר") אל תצור "כי עה"פ ועד"ז

" מהלשון מדבר" הכתוב הרשות ikד"במלחמת
") ס"א ikתצא" כנ"ל .13תצור")

תקרב  "כי התיבות על מפרש שרש"י מזה ב)
"כמו  וממשיך הרשות" במלחמת – עיר אל

שז"נ גו'" תעשה כן בענין פסוקים dnkשמפורש
זה  אל 14לאחרי תקרב "כי מתיבות שגם משמע ,

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

טו.1) יח,
הראשון 2) "כי" – מפרשו שרש"י בכתוב אתר שעל ובפרט

זה. בכתוב אין דלמא" "אי ובפי' "אלא". והשני "דהא" פי'
שהוא 3) ובענין "כאשר"* בלשון משמש "כי" בכ"מ מצינו

שנכלל  ועכצ"ל ה"א. יכרית כי א): (יט, זו שלפני וכבפרשה ודאי,
מפרש"י  אבל ,** (אם) "אי" – היינו הנ"ל, לשונות מד' בא'
משמע  כב) כ, (יתרו מג'" חוץ רשות שבתורה ואם אם ד"כל

חוץ heytdדפירושו – שבספק דבר הוא "אם" בל' "כי" של
הכללvei`במקום `xytמן i`y כבמקומות) אחרת לפרשו
ודאי.`fהנ"ל) "כאשר" בלשון "כי" משמש

שבכתוב הוא הנ"ל שכלל י"ל שבדוחק אם,yxetnאף
בכ"מ  ה"א", יכרית ב"כי וכנ"ל "אם", בלשון "כי" – משא"כ

וכיו"ב. הארץ" אל תבוא(ו) "כי שנאמר
שכלל 4) ואילך) 100 (ע' חי"א בלקו"ש שנת' מה לפי ואף

במקומות רק הוא רשות אם דכל (3 (הערה או xcbayזה רשות
(בראשית  שאת" תטיב אם "הלא (כמו מקומות בשאר אבל חובה,
בנוגע  הרי"ז – ס"גֿד) (עיי"ש חובה של ענין להיות יכול ז)) ד,

בנוגע אבל חובה; או רשות הוא אם שבהפסוק, yenydהנידון
– מקומות ב' (ועוד מקומות מהג' (חוץ בכ"מ הרי אם, דתיבת

ותנאי. שבספק הו"ע ס"ו)) שם לקו"ש ראה
משמע 5) תצא "דכי ה"ג): (ד"ה ב לה, סוטה פרש"י ראה

כאן. ותו"ת מלבי"ם וראה לצאת". דעתך על כשתעלה

mb *mixetq zenewna wx gxken `edy 'ita `teb dfae ± "xy`" 'la
.aei`c `xwn `nbecd (hk ,k zweg) i"yx `ian okly

,v oihib .`l` d"c my) 'qeze (l"xck d"c ` ,b) d"x i"yxt d`x **
.(ynyn ik d"c `

(6.14 הערה לקמן ראה אבל
א.7) כ,
האיש 8) ד"מי ההכרזות בנוגע ב) (מד, סוטה במשנה וכ"ה

הערה  לקמן וראה אשה". ארש גו' כרם נטע גו' בית בנה אשר
.18

י.9) שם,
כו'").10) בענין "כמפורש הסיום (בלי בספרי וכ"ה
יט.11) שם,
עה"פ.12) כבספרי
אלו.13) פסוקים על במלבי"ם גם וראה
היא 14) כו'" הרשות ד"במלחמת שההוכחה בפרשתנו משא"כ

שרש"י  ממה כ"כ להוכיח אין שביו") ("ושבית עצמו זה מפסוק

אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד אלול, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה אברהם משה שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מה' אלול.

במ"ש בשער היחוד והאמונה פרק ז' בענין אופן ידיעת הבורא ב"ה שהוא בידיעת עצמו וכו' 

ושואל ביאור נוסף בזה, אבל אינו מפרט הפרט בו נתקשה.

וימצא ביאור נוסף בכ"מ בדא"ח, ומהם בספר תורה אור לבעל התניא יד, ד עה"כ ארדה גו' 

מצות  צדק  הצמח  לאדמו"ר  המצות  ובספר  במכתבו,  שהביא  הראב"ע  ג"כ  מדבר  בו  גו'  הכצעקתה 

האמנת אלקות ומצות דין עבד עברי ועוד.

תקותי שנוסף על שמירת שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים יש לו קביעות עתים 

בלימוד תורת החסידות, וכציווי התורה שצ"ל תלמוד שמביא לידי מעשה, וק"ל.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.



כג p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zegiyn

כתיבה  בברכת יותר עוד יוסיף שזה רצון, ויהי
טובה  לשנה בנ"י, ולכל יהודי לכל טובה וחתימה
בגשמיות  והנגלה, הנראה בטוב ומתוקה,

יחד, גם וברוחניות

האמיתית  הגאולה – עיקרית הכי הברכה עדי
ה' מלחמת ילחם אשר צדקנו, משיח ע"י והשלימה
– שביו" ו"ושבית בידך", אלקיך ה' "ונתנו וינצח,
בית  – אחרי') רדפו (שאוה"ע השבי' עיקר
דבית  המשכונות למקומם שחוזרים עי"ז המקדש,

שני  ובית משה,55ראשון שעשה המשכן עם ביחד ,

מקדש  השלישי, המקדש בית בנין – ועיקר ועוד
ידיך  כוננו ,56אד'

"(והי' בפשטות יקויים אל 57ואזי תבוא כי)
גו'" האדמה פרי כל מראשית ולקחת גו' הארץ

השלישי, בביהמ"ק הביכורים ומביאים

תצא  "כי המלחמה, ענין שלימות גם ישנה ואז
"לחמי  – לחם מלשון מלחמה – למלחמה"

בביהמ"ק,58לאשי" הקרבנות עבודת ,

ממש. ומיד תיכף – זה וכל
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פקודי.55) ר"פ פרש"י ראה

ובפרש"י.56) יז טו, בשלח
א-ב.57) כו, תבוא
ב.58) כח, פינחס

`vz zyxt zegiy ihewl יד כרך

התיבות ‡. את רש"י מעתיק פרשתנו בתחלת
הרשות  "במלחמת ומפרש: למלחמה" תצא "כי
א"י  שבמלחמת לזה) הוכחה (ומביא מדבר הכתוב
תחי' לא נאמר כבר שהרי שביו ושבית לומר אין

נשמה". כל
וירא  בפ' לעיל בד'1והנה משמש "כי פרש"י:

מובן  שמהסדר דהא". אלא דילמא אי 2לשונות

heytדפירוש ikd היינו (אם), "אי" הוא "כי" של
הדבר  יבוא אם הוא פירושו3שספק heytdשזהו

"אם" .4של

(כיון  סניף עכ"פ להביא לרש"י הו"ל ועפ"ז
שבכתוב  מזה – לפי' ראי' הכלל) מן יוצאים שיש

" "ikנאמר (ולא למלחמה" תצא xy`kתצא
וכיו"ב) למלחמה" בצאתך "והי' או: למלחמה",

תצא" הרשות envrש"כי  ש"במלחמת משמע
מדבר" .5הכתוב

באיזו  לבאר רש"י בא שבפירושו כיון ולאידך,
dngln ממ"ש היא שלו וההוכחה מדבר הכתוב

" מתיבת ולא שביו", עליו ik"ושבית הי' – (תצא)"

פירושו בתחלת (ולא wxלהעתיק "למלחמה" תיבת
תצא" "כי התיבות )?6גם

בנוגע ·. "כי" ג"פ נמצא הקודמת בפרשה והנה
פרש"י  פעם ובכל – שבפרשתנו ע"ד למלחמה,

ומדפרשתנו! מהשאר שונה באופן הוא
לא 7עה"פ  גו' וראית גו' למלחמה תצא "כי

הכתוב  מלחמה באיזו רש"י פירש לא גו'" תירא
שבספרי  אף – חובה של או רשות של אם 8מדבר,

מדבר". הכתוב הרשות "במלחמת שם: מפרש

הפסוק  גו'"9על להלחם עיר אל תקרב "כי
עיר" אל תקרב "כי התיבות את רש"י מעתיק

כמו 10ומפרש  מדבר הכתוב הרשות "במלחמת :
הרחוקות  הערים לכל תעשה כן בענין שמפורש

וגו'".

לא 11ועה"פ  גו'" רבים ימים עיר אל תצור "כי
רש"י תצור zlgzaהביא "כי התיבות (על הענין

מדבר" הכתוב הרשות ד"במלחמת עיר") ;12אל
"שלשה  "רבים") תיבת (על שמפרש לאחרי ורק
שפותח  ולמד וכו' עיירות על צרין אין אמרו מכאן
(באותו  רש"י ממשיך וכו'", ימים ג' או ב' בשלום

מדבר". הכתוב הרשות "ובמלחמת ד"ה)

וצלה"ב:

גו'" עיר אל תקרב "כי עה"פ רש"י מדוע א)
לפי' מסתייע אינו עיר") אל תצור "כי עה"פ ועד"ז

" מהלשון מדבר" הכתוב הרשות ikד"במלחמת
") ס"א ikתצא" כנ"ל .13תצור")

תקרב  "כי התיבות על מפרש שרש"י מזה ב)
"כמו  וממשיך הרשות" במלחמת – עיר אל

שז"נ גו'" תעשה כן בענין פסוקים dnkשמפורש
זה  אל 14לאחרי תקרב "כי מתיבות שגם משמע ,
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טו.1) יח,
הראשון 2) "כי" – מפרשו שרש"י בכתוב אתר שעל ובפרט

זה. בכתוב אין דלמא" "אי ובפי' "אלא". והשני "דהא" פי'
שהוא 3) ובענין "כאשר"* בלשון משמש "כי" בכ"מ מצינו

שנכלל  ועכצ"ל ה"א. יכרית כי א): (יט, זו שלפני וכבפרשה ודאי,
מפרש"י  אבל ,** (אם) "אי" – היינו הנ"ל, לשונות מד' בא'
משמע  כב) כ, (יתרו מג'" חוץ רשות שבתורה ואם אם ד"כל

חוץ heytdדפירושו – שבספק דבר הוא "אם" בל' "כי" של
הכללvei`במקום `xytמן i`y כבמקומות) אחרת לפרשו
ודאי.`fהנ"ל) "כאשר" בלשון "כי" משמש

שבכתוב הוא הנ"ל שכלל י"ל שבדוחק אם,yxetnאף
בכ"מ  ה"א", יכרית ב"כי וכנ"ל "אם", בלשון "כי" – משא"כ

וכיו"ב. הארץ" אל תבוא(ו) "כי שנאמר
שכלל 4) ואילך) 100 (ע' חי"א בלקו"ש שנת' מה לפי ואף

במקומות רק הוא רשות אם דכל (3 (הערה או xcbayזה רשות
(בראשית  שאת" תטיב אם "הלא (כמו מקומות בשאר אבל חובה,
בנוגע  הרי"ז – ס"גֿד) (עיי"ש חובה של ענין להיות יכול ז)) ד,

בנוגע אבל חובה; או רשות הוא אם שבהפסוק, yenydהנידון
– מקומות ב' (ועוד מקומות מהג' (חוץ בכ"מ הרי אם, דתיבת

ותנאי. שבספק הו"ע ס"ו)) שם לקו"ש ראה
משמע 5) תצא "דכי ה"ג): (ד"ה ב לה, סוטה פרש"י ראה

כאן. ותו"ת מלבי"ם וראה לצאת". דעתך על כשתעלה

mb *mixetq zenewna wx gxken `edy 'ita `teb dfae ± "xy`" 'la
.aei`c `xwn `nbecd (hk ,k zweg) i"yx `ian okly

,v oihib .`l` d"c my) 'qeze (l"xck d"c ` ,b) d"x i"yxt d`x **
.(ynyn ik d"c `

(6.14 הערה לקמן ראה אבל
א.7) כ,
האיש 8) ד"מי ההכרזות בנוגע ב) (מד, סוטה במשנה וכ"ה

הערה  לקמן וראה אשה". ארש גו' כרם נטע גו' בית בנה אשר
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י.9) שם,
כו'").10) בענין "כמפורש הסיום (בלי בספרי וכ"ה
יט.11) שם,
עה"פ.12) כבספרי
אלו.13) פסוקים על במלבי"ם גם וראה
היא 14) כו'" הרשות ד"במלחמת שההוכחה בפרשתנו משא"כ

שרש"י  ממה כ"כ להוכיח אין שביו") ("ושבית עצמו זה מפסוק



vz`כד zyxt - zegiy ihewl

הכתוב  הרשות שב"במלחמת להוכיח יש עיר"
אינה  דכאן שהוכחה אלא כאן, זה פי' ולכן מדבר"
שמפורש  "כמו חזקה הוכחה מביא ולכן מספקת,

מובן: ואינו וכו'". בענין

יותר  עיר" אל תקרב מ"כי ההוכחה מהי (א)
תצ  מ"כי תצא", ור"?מ"כי

שמשום  זו בהוכחה קשה מה גיסא: לאידך (ב)
וכו'"? בענין שמפורש "כמו לומר רש"י מוכרח כך

– "רבים" תיבת על רש"י פירש מדוע ג)
מבלי מדבר", הכתוב הרשות מהי yxtl"ובמלחמת

אל  תקרב "כי בפסוק שמפרש (כמו זה על הראי'
פרשתנו)? ובתחלת עיר",

בכ"ז:‚. והביאור
תיכף  כתוב למלחמה" תצא ל"כי בהמשך

rxe`nd xe`iza את"ל אף עפ"ז שביו". "ושבית –
במלחמת הוא (וצריך)daegשהמדובר שייך מ"מ ,

" ע"ז "ושבית ikלומר יהי' אם הוא ספק כי תצא"
שביו",

"כי" מתיבת הכרח אין שכן, ומכיון
מביא  ולכן מדבר". הכתוב הרשות ש"במלחמת
ושבית  לומר אין א"י "שבמלחמת הוכחה רש"י

כו'". שביו

בתחלת  מעתיק שרש"י מה לבאר יש עפ"ז
פירושו  ע"י כי – תצא" "כי תיבות גם פירושו

מדבר" הכתוב הרשות פירושן dpzyn"במלחמת
אלו: תיבות של

שהיא  א"י במלחמת מדבר הכתוב הי' אילו
daeg"אם" -) "כי" שתיבת לומר, מוכרח הי' ,

[או: שביו" "ושבית תיבות על מוסבת (תנאי))
"כי" פי' אבל למלחמה" "תצא על מוסבת שהיא
שפירש"י  לאחרי אולם "כאשר"]; מלשון –
על  מוסבת "כי" תיבת הרי כו'", הרשות "במלחמת
כי  של הפשוט (בפירושו למלחמה" "תצא תיבות

"אם"). ל' –

"תצא": בתיבת עד"ז

לא  (לכובשה), א"י במלחמת המדובר הי' באם
יציאה  – גשמי במובן "תצא" לפרש אפשר הי'

שהרי  המלחמה, למקום מושבם הי'15ממקום לא
ואדרבא קבוע, מקום ישראל לבני עדיין z`fאז

ולעשותה  א"י את לכבוש – המלחמה מטרת היא
לבנ"י  קבוע תצא"16מקום "כי לפרש ובהכרח .

הרוחני  –17במובן מנוחה של ממצב יציאה -
ש(בפרש"י  עכשיו אבל למלחמה; להכנה
הפירוש  – מדבר" הכתוב הרשות ד)"במלחמת

יציאה  – כפשוטו האויב.15"תצא" למקום מא"י

רש"י „. פירש שלא מה גם מובן עפ"ז
שופטים) (בפ' הפסוק על כו'" הרשות "במלחמת
– ממך" רב עם גו' וראית גו' למלחמה תצא "כי
מדבר, הכתוב חובה שבמלחמת לפרש יש שם כי
"וראית  על מוסבת (תנאי)) "אם" -) "כי" ותיבת
רב  "עם יראו אם ספק שהרי – ממך" רב עם גו'
בנ"י  את להזהיר ויצטרכו המלחמה בעת ממך"

מהם"; תירא "לא
הכרח  אין הפרשה מהמשך שגם וכיון
פירש  ולא רש"י סתם רשות, במלחמת שהמדובר

כאן  מדובר מלחמה .18באיזו
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פירושו  התחלת שהם כיון תצא" "כי תיבות על זה מבאר
הפי' שמצד בפנים) (כדלקמן אפ"ל ועוד כו'", הרשות "במלחמת
באופן  תצא" "כי התיבות מתפרשים כו'", הרשות ד"במלחמת

אחר.
יוקשה  (16 ,5 הערה (ראה לפירושו הוכחה שמהם [ואת"ל
(ראי' כו'" "ובמלחמת דהול"ל תקרב") "כי כבפסוק (ע"ד כאן גם

הקודם)].ztqepעל על (ראי' כו'" "שבמלחמת ולא (

כאן.15) האורה לבוש
כי 16) כתיב בחו"ל "דקרא :(5 (שבהערה סוטה פרש"י ראה

כאן, לדוד במשכיל הובא לארץ". לחוצה מארץ למלחמה תצא
פרש"י  לא שלכן מוסיף, האורה [ובלבוש כאן בפרש"י כן ומפרש
(18 והערה ס"ד לקמן (ראה שופטים שבפ' תצא" "כי עה"פ כלום
ואין  לפרש, צריך ואין בעיניו פשוט "הוא תצא מל' זו הכרח כי

לס  אלא לפרש בכאן רש"י שביו כוונת דושבית בפי' דבריו יים
במובן  יציאה כמ"פ שמצינו הבאה הערה ראה אבל וכו'"].

הרוחני.
"יצאו 17) ועוד), ג. א, (במדבר בישראל" צבא יוצא "כל כמו

(אמור  ישראלית" אשה בן "ויצא יד), יג, (ראה בליעל" בני אנשים
י וראהi"yxteכד, "i"yxtשם). ועוד) טו (טו, לתרבות vi`לך

אדם  של מבעלותו חפץ יציאת לענין יציאה ל' מצינו ועד"ז רעה".
ועוד. כחֿלג). כה, (בהר

hytdוהיינו,18) c"ry אם פירשה לא שהתורה מכיון ,
על דקאי מזה משמע חובה, או רשות במלחמת איירי lkהפרשה

ד"מי  שההכרזות כו' וגמ' כבספרי דלא – חובה (גם מלחמה סוגי
.(8 הערה לעיל ראה הרשות, במלחמת רק היו גו'" האיש

ומה  שם) דוד בדברי גם וראה תצא. (ר"פ לדוד [במשכיל
דוקא  הן שההכרזות אף – שופטים בפ' כלום מפרש אינו שרש"י
הכהן  וניגש גו' סוס "וראית הפרשה, תחלת כי – הרשות במלחמת
דלא  "וכיון חובה, במלחמת ובין הרשות במלחמת בין איירי גו'",

מידי". פי' ולא סתם א' בסגנון ענינא כולי' לפרושי מצי
במלחמת  היו שההכרזות בפרש"י נזכר שאין (נוסף אבל
– בפשש"מ הכי ס"ל רש"י ש(גם) את"ל הרי) דוקא, הרשות

דמשתנה לפרש רש"י צריך בכל hytdאדרבא הוא הענין ותחלת
הרשות.]. במלחמת רק – וסופו המלחמות

`vz zyxt - zegiy ihewl

שיש  מובן עיר", אל תצור "כי בפסוק עד"ז וכן
אף  (תנאי)), "אם" -) כפשוטה "כי" תיבת לפרש
חיוב  אין שהרי חובה, במלחמת הוא המדובר אם

xevlומלחמה עיר, dfעל ote`a גם) שבספק הו"ע
חובה).mvrאם היא המלחמה

על  כו'" הרשות "במלחמת רש"י פירש לא ולכן
אלו  תיבות מעתיק אינו וגם תצור"; "כי תיבות
שמוכרח  (אף כבפרשתנו פירושו, בתחלת
"רבים", מתיבת מדבר" הכתוב הרשות ד"במלחמת
ע"י  ישתנה לא "כי" תיבת של פי' כי – כדלקמן)
הי' אילו וגם כו'", הרשות "במלחמת פירושו

" יתפרש הרי חובה, במלחמת xevzהמדובר ik"
"תצור". – ספק – "אם"

" "רבים"), (בתיבת שמפרש לאחרי cnlאמנם,
melya gzety– epcnlnוכו'" df weqty19 שקריאת

ש"במלחמת  הוא מוכרח ימים, ג' או ב' היא שלום
הכתוב  כברהרשות שהרי עה"פ i"yxtlirlמדבר",

– לשלום" אלי' וקראת גו' עיר אל תקרב "כי
מדבר" הכתוב הרשות .20"במלחמת

עלי'‰. להלחם עיר אל תקרב "כי בהפסוק אבל
אחרי  המאורע בתיאור פרט עוד שאין גו'", וקראת
-) "כי" שתיבת לומר אפשר שיהא וגו'" תקרב "כי
על  שתסוב בהכרח הרי עליו, מוסבת ספק) "אם"
"כי  תיבות רש"י מעתיק ולכן עצמה. המלחמה

הכתוב  הרשות "במלחמת ומפרש עיר)", (אל תקרב
מדבר".

משום  זו, בהוכחה מסתפק רש"י אין ואעפ"כ
בתורה מהמסופר מוכח קריאת f"ptlשלכאורה כי ,

א"י: במלחמת גם שייכת שלום

חוקת  דברים 21בפ' שמשה 22(ובפ' מסופר (
מלך לסיחון "(דברי ixen`dשלח אומות) (מז'

mely,מוכח מזה אשר גו'"; בארצך אעברה לאמר (
לפתוח  יש א"י מלחמת ע"ד חובה במלחמת דאף
אזהרת  על ח"ו, עובר, משה הי' ולא שלום, בדברי

נשמה" כל תחי' "לא צ"ל 23התורה הרי ועפ"ז .
חידוש  שזהו – (ועיקר גם הוא גו'" תקרב ד"כי
בלשון  – ו"כי" חובה, במלחמת (- יותר גדול

"כאשר".

"כמו רש"י: ממשיך כן yxetnyoipraולכן
היינו גו'". הרחוקות הערים לכל `xytתעשה i`y

שהרי א"י, במלחמת הכתוב yxetndyxtaשידבר
להיפך.

רב  משה פתח איך יקשה: שלא בדברי ובכדי ינו
בתחלת  רש"י מעתיק האמורי, מלך לסיחון שלום
מרמז  ובזה עיר", אל תקרב "(כי) תיבות גם פירושו
"במלחמת  דוקא היא שלום בדברי שפתיחה דמה

כש" רק הוא xirהרשות", l` axwz בעת היינו – "
אל קריבה xirdשקרב בעת שלא אבל (להלחם),

מותר  להלחם) בעת שלא (או לפתוח 24לעיר
האומות  ז' עם גם מה 25בשלום בנדו"ד: ועד"ז ;
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50 "להלחם 19) תיבות י"ל: הכתובים בפשטות לזה וההכרח
"כי דכוונת מעצמו מובן שהרי מיותרות, עיר"xevzעלי'" אל

רבים" "ימים בתיבות הפסיק מדוע ועוד: מלחמה. בשביל היא
על  ל"להלחם תצור" "כי להלחם בין עיר אל תצור "כי והול"ל י'",

רבים"? ימים עלי'
("כי  אלפניו בין קאי רבים" "ימים דתיבות פרש"י ולכן
ב' הכתוב מלמדנו* ובזה עלי'"). ("להלחם אלאחריו ובין תצור")
פחות  כו' צרין אין אמרו "מכאן – תצור" "כי אלפניו א) דינים:

mini 'bn להיות שצריך – עלי'" "להלחם אלאחריו ב) כו'",
שפותח  "למד (ולכן) מלחמה קודם רבים" ד"ימים זמן שהיית

ימים". ג' או ב' בשלום
כאן.20) בגו"א כ"פ

"לתפשה" ממ"ש היא רש"י דהוכחת כברא"ם לומר אין אבל
מצוה  של במלחמה "ואם – לשובתה" ולא "לתפשה בספרי ואי'

הובאה שלא לזה (נוסף שהרי – לתפשה" ולא i"yxtaלשובתה
רש"י אין מדוע ס"ב) (כנ"ל יוקשה עדיין הספרי) yxtnדרשת

זו? הוכחה

" ± i"yx 'la iepiyde אמרו * e"מכאן ,"'ek oixv oi` למדgzety
r"ey d`x) q"cn wx `ed 'ek oixv oi`c oicd ik ,l"i ± "'ek melya
wx `ed ik ,"exn` o`kn" i"yx 'k okle .(d"q g"nxq g"e` f"dc`

`zknq` לאמרו,z"cn `edy 'ek melya gzety oicd k"`yn ,l"fxc
" i"yx 'k okle למד."'ek melya gzety

כאֿב.21) כא,
כוֿז.22) ב,
רש"י.23) על י) (כ, שופטים הרמב"ן שהקשה כמו
אין24) הרשות devnאבל (כבמלחמת שלום בדברי לפתוח

zra ועד"ז) חוקת (בפ' לסיחון בנוגע מפרש"י כדמוכח מלחמה),
בקשו  בשלום להם לפתוח נצטוו שלא ד"אע"פ שם) דברים) בפ'
לפתוח  להם מותר הי' דלפרש"י מוכח דמזה – שלום" מהם

לא אבל זה.eehvpבשלום, על
(פ"ו 25) שביעית בירושלמי דאי' מהא מקשה שם ברמב"ן

פרסטיניות  ד"ג' יד) ה, דב"ר לשון ובשינוי ו. (פי"ז, ויק"ר ה"א),
כו' יהושע שלח milyi(פרוזדיגמאות) milydl וכמפורש ,"

בלתי  בנ"י אל השלימה אשר עיר היתה "לא יט) (יא, ביהושע
עמם, להשלים שמותר מזה דמוכח – גבעון" יושבי החוי
שדעת  מתרצים הבא) בהערה בהמצויין (ראה רש"י ובמפרשי
ותוס' ה"ה) פ"ו מלכים הל' (בהשגות הראב"ד כדעת היא רש"י
מותר  הי' הירדן את שעברו דקודם דס"ל כיון ) ד"ה א מו, (גיטין
כל  תחי' "לא נצטוו הירדן את שעברו לאחרי ורק בשלום, לפתוח
(שם) והרמב"ן שם) מלכים (הל' הרמב"ם כדעת [ודלא נשמה"
להם  לפתוח בא"י גם מצוה אומות הז' עם א"י במלחמת דאף

בשלום],



כה `vz zyxt - zegiy ihewl

הכתוב  הרשות שב"במלחמת להוכיח יש עיר"
אינה  דכאן שהוכחה אלא כאן, זה פי' ולכן מדבר"
שמפורש  "כמו חזקה הוכחה מביא ולכן מספקת,

מובן: ואינו וכו'". בענין

יותר  עיר" אל תקרב מ"כי ההוכחה מהי (א)
תצ  מ"כי תצא", ור"?מ"כי

שמשום  זו בהוכחה קשה מה גיסא: לאידך (ב)
וכו'"? בענין שמפורש "כמו לומר רש"י מוכרח כך

– "רבים" תיבת על רש"י פירש מדוע ג)
מבלי מדבר", הכתוב הרשות מהי yxtl"ובמלחמת

אל  תקרב "כי בפסוק שמפרש (כמו זה על הראי'
פרשתנו)? ובתחלת עיר",

בכ"ז:‚. והביאור
תיכף  כתוב למלחמה" תצא ל"כי בהמשך

rxe`nd xe`iza את"ל אף עפ"ז שביו". "ושבית –
במלחמת הוא (וצריך)daegשהמדובר שייך מ"מ ,

" ע"ז "ושבית ikלומר יהי' אם הוא ספק כי תצא"
שביו",

"כי" מתיבת הכרח אין שכן, ומכיון
מביא  ולכן מדבר". הכתוב הרשות ש"במלחמת
ושבית  לומר אין א"י "שבמלחמת הוכחה רש"י

כו'". שביו

בתחלת  מעתיק שרש"י מה לבאר יש עפ"ז
פירושו  ע"י כי – תצא" "כי תיבות גם פירושו

מדבר" הכתוב הרשות פירושן dpzyn"במלחמת
אלו: תיבות של

שהיא  א"י במלחמת מדבר הכתוב הי' אילו
daeg"אם" -) "כי" שתיבת לומר, מוכרח הי' ,

[או: שביו" "ושבית תיבות על מוסבת (תנאי))
"כי" פי' אבל למלחמה" "תצא על מוסבת שהיא
שפירש"י  לאחרי אולם "כאשר"]; מלשון –
על  מוסבת "כי" תיבת הרי כו'", הרשות "במלחמת
כי  של הפשוט (בפירושו למלחמה" "תצא תיבות

"אם"). ל' –

"תצא": בתיבת עד"ז

לא  (לכובשה), א"י במלחמת המדובר הי' באם
יציאה  – גשמי במובן "תצא" לפרש אפשר הי'

שהרי  המלחמה, למקום מושבם הי'15ממקום לא
ואדרבא קבוע, מקום ישראל לבני עדיין z`fאז

ולעשותה  א"י את לכבוש – המלחמה מטרת היא
לבנ"י  קבוע תצא"16מקום "כי לפרש ובהכרח .

הרוחני  –17במובן מנוחה של ממצב יציאה -
ש(בפרש"י  עכשיו אבל למלחמה; להכנה
הפירוש  – מדבר" הכתוב הרשות ד)"במלחמת

יציאה  – כפשוטו האויב.15"תצא" למקום מא"י

רש"י „. פירש שלא מה גם מובן עפ"ז
שופטים) (בפ' הפסוק על כו'" הרשות "במלחמת
– ממך" רב עם גו' וראית גו' למלחמה תצא "כי
מדבר, הכתוב חובה שבמלחמת לפרש יש שם כי
"וראית  על מוסבת (תנאי)) "אם" -) "כי" ותיבת
רב  "עם יראו אם ספק שהרי – ממך" רב עם גו'
בנ"י  את להזהיר ויצטרכו המלחמה בעת ממך"

מהם"; תירא "לא
הכרח  אין הפרשה מהמשך שגם וכיון
פירש  ולא רש"י סתם רשות, במלחמת שהמדובר

כאן  מדובר מלחמה .18באיזו
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פירושו  התחלת שהם כיון תצא" "כי תיבות על זה מבאר
הפי' שמצד בפנים) (כדלקמן אפ"ל ועוד כו'", הרשות "במלחמת
באופן  תצא" "כי התיבות מתפרשים כו'", הרשות ד"במלחמת

אחר.
יוקשה  (16 ,5 הערה (ראה לפירושו הוכחה שמהם [ואת"ל
(ראי' כו'" "ובמלחמת דהול"ל תקרב") "כי כבפסוק (ע"ד כאן גם

הקודם)].ztqepעל על (ראי' כו'" "שבמלחמת ולא (

כאן.15) האורה לבוש
כי 16) כתיב בחו"ל "דקרא :(5 (שבהערה סוטה פרש"י ראה

כאן, לדוד במשכיל הובא לארץ". לחוצה מארץ למלחמה תצא
פרש"י  לא שלכן מוסיף, האורה [ובלבוש כאן בפרש"י כן ומפרש
(18 והערה ס"ד לקמן (ראה שופטים שבפ' תצא" "כי עה"פ כלום
ואין  לפרש, צריך ואין בעיניו פשוט "הוא תצא מל' זו הכרח כי

לס  אלא לפרש בכאן רש"י שביו כוונת דושבית בפי' דבריו יים
במובן  יציאה כמ"פ שמצינו הבאה הערה ראה אבל וכו'"].

הרוחני.
"יצאו 17) ועוד), ג. א, (במדבר בישראל" צבא יוצא "כל כמו

(אמור  ישראלית" אשה בן "ויצא יד), יג, (ראה בליעל" בני אנשים
י וראהi"yxteכד, "i"yxtשם). ועוד) טו (טו, לתרבות vi`לך

אדם  של מבעלותו חפץ יציאת לענין יציאה ל' מצינו ועד"ז רעה".
ועוד. כחֿלג). כה, (בהר

hytdוהיינו,18) c"ry אם פירשה לא שהתורה מכיון ,
על דקאי מזה משמע חובה, או רשות במלחמת איירי lkהפרשה

ד"מי  שההכרזות כו' וגמ' כבספרי דלא – חובה (גם מלחמה סוגי
.(8 הערה לעיל ראה הרשות, במלחמת רק היו גו'" האיש

ומה  שם) דוד בדברי גם וראה תצא. (ר"פ לדוד [במשכיל
דוקא  הן שההכרזות אף – שופטים בפ' כלום מפרש אינו שרש"י
הכהן  וניגש גו' סוס "וראית הפרשה, תחלת כי – הרשות במלחמת
דלא  "וכיון חובה, במלחמת ובין הרשות במלחמת בין איירי גו'",

מידי". פי' ולא סתם א' בסגנון ענינא כולי' לפרושי מצי
במלחמת  היו שההכרזות בפרש"י נזכר שאין (נוסף אבל
– בפשש"מ הכי ס"ל רש"י ש(גם) את"ל הרי) דוקא, הרשות

דמשתנה לפרש רש"י צריך בכל hytdאדרבא הוא הענין ותחלת
הרשות.]. במלחמת רק – וסופו המלחמות

`vz zyxt - zegiy ihewl

שיש  מובן עיר", אל תצור "כי בפסוק עד"ז וכן
אף  (תנאי)), "אם" -) כפשוטה "כי" תיבת לפרש
חיוב  אין שהרי חובה, במלחמת הוא המדובר אם

xevlומלחמה עיר, dfעל ote`a גם) שבספק הו"ע
חובה).mvrאם היא המלחמה

על  כו'" הרשות "במלחמת רש"י פירש לא ולכן
אלו  תיבות מעתיק אינו וגם תצור"; "כי תיבות
שמוכרח  (אף כבפרשתנו פירושו, בתחלת
"רבים", מתיבת מדבר" הכתוב הרשות ד"במלחמת
ע"י  ישתנה לא "כי" תיבת של פי' כי – כדלקמן)
הי' אילו וגם כו'", הרשות "במלחמת פירושו

" יתפרש הרי חובה, במלחמת xevzהמדובר ik"
"תצור". – ספק – "אם"

" "רבים"), (בתיבת שמפרש לאחרי cnlאמנם,
melya gzety– epcnlnוכו'" df weqty19 שקריאת

ש"במלחמת  הוא מוכרח ימים, ג' או ב' היא שלום
הכתוב  כברהרשות שהרי עה"פ i"yxtlirlמדבר",

– לשלום" אלי' וקראת גו' עיר אל תקרב "כי
מדבר" הכתוב הרשות .20"במלחמת

עלי'‰. להלחם עיר אל תקרב "כי בהפסוק אבל
אחרי  המאורע בתיאור פרט עוד שאין גו'", וקראת
-) "כי" שתיבת לומר אפשר שיהא וגו'" תקרב "כי
על  שתסוב בהכרח הרי עליו, מוסבת ספק) "אם"
"כי  תיבות רש"י מעתיק ולכן עצמה. המלחמה

הכתוב  הרשות "במלחמת ומפרש עיר)", (אל תקרב
מדבר".

משום  זו, בהוכחה מסתפק רש"י אין ואעפ"כ
בתורה מהמסופר מוכח קריאת f"ptlשלכאורה כי ,

א"י: במלחמת גם שייכת שלום

חוקת  דברים 21בפ' שמשה 22(ובפ' מסופר (
מלך לסיחון "(דברי ixen`dשלח אומות) (מז'

mely,מוכח מזה אשר גו'"; בארצך אעברה לאמר (
לפתוח  יש א"י מלחמת ע"ד חובה במלחמת דאף
אזהרת  על ח"ו, עובר, משה הי' ולא שלום, בדברי

נשמה" כל תחי' "לא צ"ל 23התורה הרי ועפ"ז .
חידוש  שזהו – (ועיקר גם הוא גו'" תקרב ד"כי
בלשון  – ו"כי" חובה, במלחמת (- יותר גדול

"כאשר".

"כמו רש"י: ממשיך כן yxetnyoipraולכן
היינו גו'". הרחוקות הערים לכל `xytתעשה i`y

שהרי א"י, במלחמת הכתוב yxetndyxtaשידבר
להיפך.

רב  משה פתח איך יקשה: שלא בדברי ובכדי ינו
בתחלת  רש"י מעתיק האמורי, מלך לסיחון שלום
מרמז  ובזה עיר", אל תקרב "(כי) תיבות גם פירושו
"במלחמת  דוקא היא שלום בדברי שפתיחה דמה

כש" רק הוא xirהרשות", l` axwz בעת היינו – "
אל קריבה xirdשקרב בעת שלא אבל (להלחם),

מותר  להלחם) בעת שלא (או לפתוח 24לעיר
האומות  ז' עם גם מה 25בשלום בנדו"ד: ועד"ז ;
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50 "להלחם 19) תיבות י"ל: הכתובים בפשטות לזה וההכרח
"כי דכוונת מעצמו מובן שהרי מיותרות, עיר"xevzעלי'" אל

רבים" "ימים בתיבות הפסיק מדוע ועוד: מלחמה. בשביל היא
על  ל"להלחם תצור" "כי להלחם בין עיר אל תצור "כי והול"ל י'",

רבים"? ימים עלי'
("כי  אלפניו בין קאי רבים" "ימים דתיבות פרש"י ולכן
ב' הכתוב מלמדנו* ובזה עלי'"). ("להלחם אלאחריו ובין תצור")
פחות  כו' צרין אין אמרו "מכאן – תצור" "כי אלפניו א) דינים:

mini 'bn להיות שצריך – עלי'" "להלחם אלאחריו ב) כו'",
שפותח  "למד (ולכן) מלחמה קודם רבים" ד"ימים זמן שהיית

ימים". ג' או ב' בשלום
כאן.20) בגו"א כ"פ

"לתפשה" ממ"ש היא רש"י דהוכחת כברא"ם לומר אין אבל
מצוה  של במלחמה "ואם – לשובתה" ולא "לתפשה בספרי ואי'

הובאה שלא לזה (נוסף שהרי – לתפשה" ולא i"yxtaלשובתה
רש"י אין מדוע ס"ב) (כנ"ל יוקשה עדיין הספרי) yxtnדרשת

זו? הוכחה

" ± i"yx 'la iepiyde אמרו * e"מכאן ,"'ek oixv oi` למדgzety
r"ey d`x) q"cn wx `ed 'ek oixv oi`c oicd ik ,l"i ± "'ek melya
wx `ed ik ,"exn` o`kn" i"yx 'k okle .(d"q g"nxq g"e` f"dc`

`zknq` לאמרו,z"cn `edy 'ek melya gzety oicd k"`yn ,l"fxc
" i"yx 'k okle למד."'ek melya gzety

כאֿב.21) כא,
כוֿז.22) ב,
רש"י.23) על י) (כ, שופטים הרמב"ן שהקשה כמו
אין24) הרשות devnאבל (כבמלחמת שלום בדברי לפתוח

zra ועד"ז) חוקת (בפ' לסיחון בנוגע מפרש"י כדמוכח מלחמה),
בקשו  בשלום להם לפתוח נצטוו שלא ד"אע"פ שם) דברים) בפ'
לפתוח  להם מותר הי' דלפרש"י מוכח דמזה – שלום" מהם

לא אבל זה.eehvpבשלום, על
(פ"ו 25) שביעית בירושלמי דאי' מהא מקשה שם ברמב"ן

פרסטיניות  ד"ג' יד) ה, דב"ר לשון ובשינוי ו. (פי"ז, ויק"ר ה"א),
כו' יהושע שלח milyi(פרוזדיגמאות) milydl וכמפורש ,"

בלתי  בנ"י אל השלימה אשר עיר היתה "לא יט) (יא, ביהושע
עמם, להשלים שמותר מזה דמוכח – גבעון" יושבי החוי
שדעת  מתרצים הבא) בהערה בהמצויין (ראה רש"י ובמפרשי
ותוס' ה"ה) פ"ו מלכים הל' (בהשגות הראב"ד כדעת היא רש"י
מותר  הי' הירדן את שעברו דקודם דס"ל כיון ) ד"ה א מו, (גיטין
כל  תחי' "לא נצטוו הירדן את שעברו לאחרי ורק בשלום, לפתוח
(שם) והרמב"ן שם) מלכים (הל' הרמב"ם כדעת [ודלא נשמה"
להם  לפתוח בא"י גם מצוה אומות הז' עם א"י במלחמת דאף

בשלום],



vz`כו zyxt - zegiy ihewl

בשעה  זה הי' לסיחון שלום דברי משה ששלח
בארצך",`evxדרךxearlשרצה "אעברה כמש"נ ,

לו  מותר והי' בו), להלחם בא (ולא לעיר קרב ולא
בשלום  .26לפתוח

.Â שבפרש"י ההלכה ע"ד מופלאים" מה"ענינים
דידן:

"במלחמת פירושו מתחיל הכתוב zeyxdרש"י
"שבמלחמת – ומסיים לומר `"iמדבר", אין

הפתיחה  מעין לסיים הו"ל ולכאו' שביו". ושבית
חובה daeg"שבמלחמת מלחמת [ועוד: וכו'"

לומר  אין בה שגם עמלק, מלחמת גם כוללת
נצטוו  שהרי שביו" את27"ושבית xkf"תמחה

וגו'"] אשה ועד מאיש – ?28עמלק

אף  א"י" ד"מלחמת רש"י מרמז שבזה אלא
שאינו כי daegבאופן שביו", "ושבית לומר אין –

תחי' לא נאמר "כבר חובה שאינה גם א"י במלחמת
כדלקמן. נשמה", כל

משפטים  אגרש 29בפ' "לא בשנה כתיב מפניך ם
אגרשנו  מעט מעט גו' שממה הארץ תהי' פן אחת

מובן  ומזה הארץ". את ונחלת תפרה אשר עד גו'
)c"rhytd30 הארץ את להוריש והחובה שהמצוה (

ש"תהי'31מיושבי' עי"ז יביא שלא באופן היא
את dnny"32הארץ כובשים דאם מובן ועפ"ז .

זו  מלחמה אין – ליישבה שא"א באופן הארץ
חובה". "מלחמת

דחו  איך התמי': – הפשט ע"ד – יתורץ ועפ"ז
ואף  שנים! שבע בו והאריכו הארץ כיבוש בנ"י

i"yxty33– יקשה עדיין – יהושע של גנותו דזהו
בודאי  ועיקר: ועוד וכו'. הזקנים ע"ז מיחו 34שלא

א"י  כיבוש לדחות היתר הוראת איזו הי' שליהושע
שממה). הארץ תהי' (שלא שנים לז' בנ"י ע"י

"הי' שם רש"י ל' דיוק ג"כ יובן oeekzn35ועפ"ז

מנעה  הכוונה כי – "דחה" ולא – לדחות"
–ly`ההשתדלות שממה הארץ linae`תהי'

נדחה.

"שבמלחמת רש"י דיוק לומר `"iוזהו אין
גם  שתהי', איזו א"י במלחמת – שביו" ושבית
כל  תחי' "לא נצטוו חובה, מלחמת אינה כאשר

נשמה".

בפני  מצוה היא נשמה" כל תחי' "לא והטעם:
מצות עם קשורה ואינה ותוכנה yeaikעצמה א"י,

לא  אשר "למען בא"י אומות מז' יהיו שלא –
תועבותם" ככל לעשות אתכם אף 36ילמדו ולכן .

כל  תחי' ב"לא מוזהרים חובה שאינה א"י במלחמת
נשמה".

שביו  "ושבית שלאחריו: בד"ה רש"י וממשיך
אומות". מז' שהם אע"פ שבתוכה כנענים לרבות –
אינה  נשמה" כל תחי' "לא שמצות האמור עפ"י כי

עם yeaikקשורה zevn דגם לומר, מקום הי' א"י,
ליקח zeyxבמלחמת אסור שבחו"ל, האומות עם
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קודם  בין בזה חילוק מצינו לא מקרא של פשוטו עפ"י אבל
יֿיח) (כ, שופטים דפ' הכתובים ומפשטות לאח"כ, הירדן שעברו
הז' עם בשלום לפתוח אסור הירדן שעברו קודם דאף משמע
– עכ"פ מרגלים לשלוח שיכול בקירוב הוא (באם אומות

ש(ע"ד אלא הוא hytdכביריחו). בשלום להם לפתוח האיסור (
" כאשר עירaxwzרק בכיבוש mgldlאל משא"כ כבפנים. עלי'",

llka–mipyא"י 'fy" להגירסא (ובפרט י"ל (ולכן xfgכבשו
שלח הב' גם או הג' דאגרת – המענה i"`aושלח") שקבל לאחר

(לבד  מקום לשום להלחם קריבה היתה ולא הקודם), אגרת על
מרגלים ששלח – למלחמה קריבה שהי' (שהי'mihynיריחו

לירדן)). מעבר
שופטי 26) וגו"א חוקת רא"ם ושפ"ח דוד דברי גו"א, שם. ם

בסופו. ה"א פ"ו מלכים הל' לח"מ שם.
אֿב) (כא, יגֿיד בל"ת לרס"ג לסהמ"צ פערלא בביאור וראה
בשעת  רק הוא נשמה כל תחי' דלא אמר) ד"ה א (כ, ע"ז מתוס'
"החרם  שמסיים הכתובים משמעות דכ"ה ומוסיף כיבוש.

איירי". וכיבוש מלחמה ד"בשעת דמשמע תחרימם"
שם.27) ופרש"י פרשתנו סוף
עליהם"28) שבא צר מיד ישראל ד"עזרת חובה מלחמת

(כנראה) הוא ע"ז המקור הנה – ה"א) פ"ה מלכים הל' (רמב"ם
וכי אתכם e`eazממש"נ הצורר הצר על בארצכם מלחמה

ה"ג. פ"ב ה"א, פ"א תעניות הל' רמב"ם וראה ט. י, (בהעלתך
דבזה אאפ"ל ולכן ס"ו) סשכ"ט אדה"ז שו"ע במש"נ xacnוראה

זמ"ז).vz`כי ללמוד שיש (אף למלחמה
בכיו"ב  הרי בישראל להלחם שבאים כיון לדינא בנוגע

השכם להרגך) (הבא תורה כב,ebxdl"למדך משפטים (פרש"י "
הוא  שאפשרי (אף פשש"מ ע"פ עכ"פ – שביו" "ושבית ולא א)
ההלכה  ע"ד וגם להרגך"). "באו שלא שלהם וטף לנשים בנוגע
ג) כ, שופטים בפרש"י הובא רפ"ח. (סוטה עפמרז"ל כן י"ל –
מסיים: ברש"י אבל עליכם", מרחמים אין כו' אויביכם "על

למלחמה. התחזקו לפיכך

כטֿל.29) כג,
ההלכה.30) ע"ד הדין וחיפוש וצ"ע
(31.4 הערה 122 ע' חי"ג לקו"ש ראה
אף32) לקו"ש aeyiyכי (ראה רש"י לדעת מצוה אינו א"י

שזהו פשוט אבל גם zilkzdשם), וכדמוכח א"י. כיבוש של
" קראי בכמה וכיו"ב.zayieגו'zyxieממש"נ ."

יח.33) יא, יהושע
כד.34) ד, שמות פרש"י ראה
א.35) ט, במדבר פרש"י  וראה לא. ותו "גנותו" רש"י ל' וכן

לב. טו, שם
כ,36) קדושים כדֿח. יח, אחרי גם וראה יח. שם, שופטים

ועוד. כבֿד.
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כל  תחי' ב"לא ומוזהרים שבתוכם מהכנעניים שבי
;37נשמה"

"ושבית דמהריבוי רש"י מדגיש eiay"lrולכן
jgxkשבתוכם "כנעניים גם fn'מרבינן mdy t"r`

zene`"38 על רק הוא נשמה" כל תחי' "לא והחיוב ,
האומות .39בא"י miayeidז'

.Ê אדה"ז פתגם ידוע עה"ת 40והנה שפרש"י
מתאים  דפרש"י מובן שמזה תורה", של "יינה הוא

התורה: בפנימיות המבואר עם
בנדו"ד: מובן אינו ולכאו'

חסידות  מבואר 41בדרושי פרשתנו, התחלת על
מלחמת  על קאי גו'" למלחמה תצא ש"כי בארוכה
ד"שעת  התפלה, בעת (יצה"ר) הנה"ב עם הנה"א
עם  זה פירוש מתאים ואיך – קרבא" שעת צלותא

ד"במלחמת רש"י של הכתוב zeyxdפירושו
?42מדבר"

בזה  :43והביאור

בכ"מ  בב 44מבואר אופנים ב' ירור שיש
מנוחה. בדרך ב) מלחמה, בדרך א) היצה"ר:

החילוק 45שבכללות  –46זהו התפלה עבודת בין
נועם axw`"שעת דרכי "דרכי' – התורה לעבודת ,"

היצה"ר mely"47גו' בירור הוא התפלה עבודת :
ע"י (נה"א)zeyalzdמלמטלמ"ע, המברר

ויגיעה; מלחמה ע"י בא ולכן (נה"ב), בהמתברר
בדרך  מלמעלמ"ט, הוא תורה שע"י הבירור אבל
אלקות  ומגלה ממשיך התורה לימוד שע"י ממילא,

מאליו. היצה"ר (ומתברר) מתבטל ועי"ז בנפשו,

ע"י היצה"ר שבירור מה מובן נק'dnglnעפ"ז
של zeyxd"מלחמת באופן בירור ישנו כי – "

תורה. של עבודה ע"י – מנוחה

(d"kyz `vz t"y zgiyn)
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מצות 37) עם קשור אינו תחי'" ד"לא בפנים המבואר עפ"י
גו'", ילמדו לא אשר "למען – עצמו בפני הו"ע אלא א"י כיבוש
בלבוש  ועד"ז יא. כ, (שופטים דוד בדברי שפירש מה יומתק
שופטים  בפ' מש"נ על זה בפסוק דהחידוש פרשתנו) ריש האורה
בה  מוצא אתה "אפי' ופרש"י: בה" הנמצא העם כל "והי' (שם)
דהו"א  – לקיימם" רשאי אתה להחרימם שנצטוית אומות מז'

ezialד" gwil."שביו קמ"ל לא בשבי
אומות"38) מז' שהם "אע"פ רש"י לשון אריכות יובן ובזה

לדוד). משכיל קושיית (ראה
ה"ה39) בא"י, ביחד כשיושבים דוקא כי י"ל, `dneוהטעם

שהם  בחו"ל משא"כ ילמדו", לא אשר "למען להזהיר שצריכים
פרשתנו. ריש שפ"ח וראה אומות. לשאר בטילים

כד.40) ע' יום היום
כו'.41) ואוה"ת לקו"ת
מלחמה 42) על תתסד) (ע' שופטים באוה"ת שהקשה כמו

למלחמה". תצא "כי לד"ה ומציין א) כ, (דשופטים

הבי':43) וי"ל באוה"ת. שם התפלה e`ka"`ראה עבודת
אלא עבודתו, בתחלת היא חובה שני f"g`lyמלחמת אפשרים

תפלה. או תורה עבודה אופני
ועוד.44) ואילך. ד ג, במדבר לקו"ת ואילך. ד ה, תו"א
אגה"ק 45) (ראה דטו"ר ואילנא עה"ח יש בתורה גם בפרטות

וראה  א) כד, אורה (שערי בבלי וש"ס ירוש' ש"ס או סכ"ו),
מקשה  הי' שהאריז"ל שם המצות וש' ואתחנן להאריז"ל טעהמ"צ
דחול  תפלה – ובתפלה הקליפה; לשבר כדי ההלכה עסק כו' בכח

ג). סה, (תו"א עונג לשבת וקראת ודשבת
תש"ד.46) משה ויאמר תרנ"ט. נ"ח ת"ר ד"ה בארוכה ראה
יז.47) ג, משלי
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בשעה  זה הי' לסיחון שלום דברי משה ששלח
בארצך",`evxדרךxearlשרצה "אעברה כמש"נ ,

לו  מותר והי' בו), להלחם בא (ולא לעיר קרב ולא
בשלום  .26לפתוח

.Â שבפרש"י ההלכה ע"ד מופלאים" מה"ענינים
דידן:

"במלחמת פירושו מתחיל הכתוב zeyxdרש"י
"שבמלחמת – ומסיים לומר `"iמדבר", אין

הפתיחה  מעין לסיים הו"ל ולכאו' שביו". ושבית
חובה daeg"שבמלחמת מלחמת [ועוד: וכו'"

לומר  אין בה שגם עמלק, מלחמת גם כוללת
נצטוו  שהרי שביו" את27"ושבית xkf"תמחה

וגו'"] אשה ועד מאיש – ?28עמלק

אף  א"י" ד"מלחמת רש"י מרמז שבזה אלא
שאינו כי daegבאופן שביו", "ושבית לומר אין –

תחי' לא נאמר "כבר חובה שאינה גם א"י במלחמת
כדלקמן. נשמה", כל

משפטים  אגרש 29בפ' "לא בשנה כתיב מפניך ם
אגרשנו  מעט מעט גו' שממה הארץ תהי' פן אחת

מובן  ומזה הארץ". את ונחלת תפרה אשר עד גו'
)c"rhytd30 הארץ את להוריש והחובה שהמצוה (

ש"תהי'31מיושבי' עי"ז יביא שלא באופן היא
את dnny"32הארץ כובשים דאם מובן ועפ"ז .

זו  מלחמה אין – ליישבה שא"א באופן הארץ
חובה". "מלחמת

דחו  איך התמי': – הפשט ע"ד – יתורץ ועפ"ז
ואף  שנים! שבע בו והאריכו הארץ כיבוש בנ"י

i"yxty33– יקשה עדיין – יהושע של גנותו דזהו
בודאי  ועיקר: ועוד וכו'. הזקנים ע"ז מיחו 34שלא

א"י  כיבוש לדחות היתר הוראת איזו הי' שליהושע
שממה). הארץ תהי' (שלא שנים לז' בנ"י ע"י

"הי' שם רש"י ל' דיוק ג"כ יובן oeekzn35ועפ"ז

מנעה  הכוונה כי – "דחה" ולא – לדחות"
–ly`ההשתדלות שממה הארץ linae`תהי'

נדחה.

"שבמלחמת רש"י דיוק לומר `"iוזהו אין
גם  שתהי', איזו א"י במלחמת – שביו" ושבית
כל  תחי' "לא נצטוו חובה, מלחמת אינה כאשר

נשמה".

בפני  מצוה היא נשמה" כל תחי' "לא והטעם:
מצות עם קשורה ואינה ותוכנה yeaikעצמה א"י,

לא  אשר "למען בא"י אומות מז' יהיו שלא –
תועבותם" ככל לעשות אתכם אף 36ילמדו ולכן .

כל  תחי' ב"לא מוזהרים חובה שאינה א"י במלחמת
נשמה".

שביו  "ושבית שלאחריו: בד"ה רש"י וממשיך
אומות". מז' שהם אע"פ שבתוכה כנענים לרבות –
אינה  נשמה" כל תחי' "לא שמצות האמור עפ"י כי

עם yeaikקשורה zevn דגם לומר, מקום הי' א"י,
ליקח zeyxבמלחמת אסור שבחו"ל, האומות עם

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

קודם  בין בזה חילוק מצינו לא מקרא של פשוטו עפ"י אבל
יֿיח) (כ, שופטים דפ' הכתובים ומפשטות לאח"כ, הירדן שעברו
הז' עם בשלום לפתוח אסור הירדן שעברו קודם דאף משמע
– עכ"פ מרגלים לשלוח שיכול בקירוב הוא (באם אומות

ש(ע"ד אלא הוא hytdכביריחו). בשלום להם לפתוח האיסור (
" כאשר עירaxwzרק בכיבוש mgldlאל משא"כ כבפנים. עלי'",

llka–mipyא"י 'fy" להגירסא (ובפרט י"ל (ולכן xfgכבשו
שלח הב' גם או הג' דאגרת – המענה i"`aושלח") שקבל לאחר

(לבד  מקום לשום להלחם קריבה היתה ולא הקודם), אגרת על
מרגלים ששלח – למלחמה קריבה שהי' (שהי'mihynיריחו

לירדן)). מעבר
שופטי 26) וגו"א חוקת רא"ם ושפ"ח דוד דברי גו"א, שם. ם

בסופו. ה"א פ"ו מלכים הל' לח"מ שם.
אֿב) (כא, יגֿיד בל"ת לרס"ג לסהמ"צ פערלא בביאור וראה
בשעת  רק הוא נשמה כל תחי' דלא אמר) ד"ה א (כ, ע"ז מתוס'
"החרם  שמסיים הכתובים משמעות דכ"ה ומוסיף כיבוש.

איירי". וכיבוש מלחמה ד"בשעת דמשמע תחרימם"
שם.27) ופרש"י פרשתנו סוף
עליהם"28) שבא צר מיד ישראל ד"עזרת חובה מלחמת

(כנראה) הוא ע"ז המקור הנה – ה"א) פ"ה מלכים הל' (רמב"ם
וכי אתכם e`eazממש"נ הצורר הצר על בארצכם מלחמה

ה"ג. פ"ב ה"א, פ"א תעניות הל' רמב"ם וראה ט. י, (בהעלתך
דבזה אאפ"ל ולכן ס"ו) סשכ"ט אדה"ז שו"ע במש"נ xacnוראה

זמ"ז).vz`כי ללמוד שיש (אף למלחמה
בכיו"ב  הרי בישראל להלחם שבאים כיון לדינא בנוגע

השכם להרגך) (הבא תורה כב,ebxdl"למדך משפטים (פרש"י "
הוא  שאפשרי (אף פשש"מ ע"פ עכ"פ – שביו" "ושבית ולא א)
ההלכה  ע"ד וגם להרגך"). "באו שלא שלהם וטף לנשים בנוגע
ג) כ, שופטים בפרש"י הובא רפ"ח. (סוטה עפמרז"ל כן י"ל –
מסיים: ברש"י אבל עליכם", מרחמים אין כו' אויביכם "על

למלחמה. התחזקו לפיכך

כטֿל.29) כג,
ההלכה.30) ע"ד הדין וחיפוש וצ"ע
(31.4 הערה 122 ע' חי"ג לקו"ש ראה
אף32) לקו"ש aeyiyכי (ראה רש"י לדעת מצוה אינו א"י

שזהו פשוט אבל גם zilkzdשם), וכדמוכח א"י. כיבוש של
" קראי בכמה וכיו"ב.zayieגו'zyxieממש"נ ."

יח.33) יא, יהושע
כד.34) ד, שמות פרש"י ראה
א.35) ט, במדבר פרש"י  וראה לא. ותו "גנותו" רש"י ל' וכן

לב. טו, שם
כ,36) קדושים כדֿח. יח, אחרי גם וראה יח. שם, שופטים

ועוד. כבֿד.
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כל  תחי' ב"לא ומוזהרים שבתוכם מהכנעניים שבי
;37נשמה"

"ושבית דמהריבוי רש"י מדגיש eiay"lrולכן
jgxkשבתוכם "כנעניים גם fn'מרבינן mdy t"r`

zene`"38 על רק הוא נשמה" כל תחי' "לא והחיוב ,
האומות .39בא"י miayeidז'

.Ê אדה"ז פתגם ידוע עה"ת 40והנה שפרש"י
מתאים  דפרש"י מובן שמזה תורה", של "יינה הוא

התורה: בפנימיות המבואר עם
בנדו"ד: מובן אינו ולכאו'

חסידות  מבואר 41בדרושי פרשתנו, התחלת על
מלחמת  על קאי גו'" למלחמה תצא ש"כי בארוכה
ד"שעת  התפלה, בעת (יצה"ר) הנה"ב עם הנה"א
עם  זה פירוש מתאים ואיך – קרבא" שעת צלותא

ד"במלחמת רש"י של הכתוב zeyxdפירושו
?42מדבר"

בזה  :43והביאור

בכ"מ  בב 44מבואר אופנים ב' ירור שיש
מנוחה. בדרך ב) מלחמה, בדרך א) היצה"ר:

החילוק 45שבכללות  –46זהו התפלה עבודת בין
נועם axw`"שעת דרכי "דרכי' – התורה לעבודת ,"

היצה"ר mely"47גו' בירור הוא התפלה עבודת :
ע"י (נה"א)zeyalzdמלמטלמ"ע, המברר

ויגיעה; מלחמה ע"י בא ולכן (נה"ב), בהמתברר
בדרך  מלמעלמ"ט, הוא תורה שע"י הבירור אבל
אלקות  ומגלה ממשיך התורה לימוד שע"י ממילא,

מאליו. היצה"ר (ומתברר) מתבטל ועי"ז בנפשו,

ע"י היצה"ר שבירור מה מובן נק'dnglnעפ"ז
של zeyxd"מלחמת באופן בירור ישנו כי – "

תורה. של עבודה ע"י – מנוחה

(d"kyz `vz t"y zgiyn)
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מצות 37) עם קשור אינו תחי'" ד"לא בפנים המבואר עפ"י
גו'", ילמדו לא אשר "למען – עצמו בפני הו"ע אלא א"י כיבוש
בלבוש  ועד"ז יא. כ, (שופטים דוד בדברי שפירש מה יומתק
שופטים  בפ' מש"נ על זה בפסוק דהחידוש פרשתנו) ריש האורה
בה  מוצא אתה "אפי' ופרש"י: בה" הנמצא העם כל "והי' (שם)
דהו"א  – לקיימם" רשאי אתה להחרימם שנצטוית אומות מז'

ezialד" gwil."שביו קמ"ל לא בשבי
אומות"38) מז' שהם "אע"פ רש"י לשון אריכות יובן ובזה

לדוד). משכיל קושיית (ראה
ה"ה39) בא"י, ביחד כשיושבים דוקא כי י"ל, `dneוהטעם

שהם  בחו"ל משא"כ ילמדו", לא אשר "למען להזהיר שצריכים
פרשתנו. ריש שפ"ח וראה אומות. לשאר בטילים

כד.40) ע' יום היום
כו'.41) ואוה"ת לקו"ת
מלחמה 42) על תתסד) (ע' שופטים באוה"ת שהקשה כמו

למלחמה". תצא "כי לד"ה ומציין א) כ, (דשופטים

הבי':43) וי"ל באוה"ת. שם התפלה e`ka"`ראה עבודת
אלא עבודתו, בתחלת היא חובה שני f"g`lyמלחמת אפשרים

תפלה. או תורה עבודה אופני
ועוד.44) ואילך. ד ג, במדבר לקו"ת ואילך. ד ה, תו"א
אגה"ק 45) (ראה דטו"ר ואילנא עה"ח יש בתורה גם בפרטות

וראה  א) כד, אורה (שערי בבלי וש"ס ירוש' ש"ס או סכ"ו),
מקשה  הי' שהאריז"ל שם המצות וש' ואתחנן להאריז"ל טעהמ"צ
דחול  תפלה – ובתפלה הקליפה; לשבר כדי ההלכה עסק כו' בכח

ג). סה, (תו"א עונג לשבת וקראת ודשבת
תש"ד.46) משה ויאמר תרנ"ט. נ"ח ת"ר ד"ה בארוכה ראה
יז.47) ג, משלי

אגרות קודש

]ימי הסליחות תשי"ט[

... להערתו בשו"ע אדה"ז הסתירה לכאורה - בין מש"כ בסקצ"ב ס"ב למש"כ בסקצ"ח סוס"א 

בחצע"ג - מש"כ בסקצ"ב "ולא... של המברך" קאי אדלעיל מיני' זה השומע מן המסובין. ועפ"ז מובן: 

א( אריכות הל' שם. דע"פ פי' כת"ר הול"ל "שלא אמר כו' אלא של המסובין". וע"פ הנ"ל מובן דקמ"ל 

)כי המסובין צריכין  בנכנס מן השוק  1( שלא אמרו אלא  יענו המסובין אמן  ב' טעמים דלא  דישנם 

לכוון. ונפק"מ דא' המסובין שסיים קודם לחבריו אינו עונה אמן אחריהם(. 2( דעיקר בר' הזימון הוא 

דהמסובין. ולכן העונה )היינו - הנכנס מן השוק( שברירה בידו - צ"ל אחרי המסובין ולא אחרי המברך.

ב( המ"מ בסקצ"ב "לבוש" - שהוא מארי' דהפס"ד בסקצ"ח. - ויל"ע בלבוש ואינו תח"י.

מוסג"פ מש"כ לא' בנוגע לנוסח אדה"ז בואנחנו - כיון שראיתי מש"כ בזה כת"ר.



כח

בראשית ב, ז – וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן 
האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש 

חיה

ביאור דיוק בלשון הזהר "חייבא יצה"ר שופטו, זכאה 
יצ"ט שופטו", בלשון ארמי, ואח"כ כתיב "רשע צדיק" 

בלה"ק

גופא,  בהאי1 עלמא אדון מצד חובין דנפישין על 
יצר  זכאה  שופטו,  הרע  יצר  חייבא  דאוקמוה  כמה 

הטוב שופטו, בינוני זה וזה שופטו וכו'.
האדמה,  מן  עפר  האדם  את  אלקים  יהו"ה  וייצר2 
יצר  חד  וייצר,  דא  ובגין  לשון,  שבעים  לי'  ואוליף 
הטוב דאוליף לי' שבעים לשון, וחד יצר הרע דאביק 
עמי' וכו', ואשכח מני' שבעין לשון דאוליף לי' יצר 

הטוב.
וקדם3 כל דא נחתין עמי' ארבעה מלאכין, דאתמר 
בהון )תהלים צא, יא( כי מלאכיו יצוה לך, אי אית לי' 

1( ]תרגום ללה"ק[ בעולם הזה היצר הרע הוא אדון על האדם מצד 
סא  ברכות  במסכת  חז"ל  שפירשו  כמו  הגוף,  על  המתרבים  העונות 
ע"ב, רשע יצר הרע שופטו, צדיק יצר הטוב שופטו, "בינוני זה וזה 

שופטו".
2( ]תרגום ללה"ק[ "וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה" והיינו 
שהיצר טוב נכנס ומתלבש בחומר של כל אדם ששורשו בא מהעפר 
שממנו נעשה אדם הראשון, ומלמד אותו שבעים לשון )שהם שבעים 
שני  על  המורה  רבים  בלשון  "וייצר"  כתוב,  ולכן  לתורה...(  פנים 
יצירות שעשה הקדוש ברוך הוא באדם, "חד יצר הטוב" שהוא מלאך 
גבריאל שמלמד אותו שבעים לשון שהוא כל התורה כולה כמבואר 
במסכת נדה דף ל' ע"ב, "וחד יצר הרע דאביק עמיה" שמתאבק ולוחם 

עמו אז, ומשכיח ממנו את השבעים לשון שלמד אותו יצר הטוב.
הגוף(,  אל  יורדת  )בשעה שהנפש  זה  כל  וקודם  ללה"ק[  ]תרגום   )3
יורדים עמו ארבעה מלאכים ללוותו "דאתמר בהון כי מלאכיו יצוה 
ד'  זכות אבותיו, אז באים עמו,  יש לו  לך" לשמרך בכל דרכיך, אם 
מלאכים קדושים, שהם מלאך אחד מיכאל יורד עמו בזכות אברהם, 
הב' גבריאל בזכות יצחק, הג' נוריאל בזכות יעקב, הד' רפאל בזכותו 
של אדם הראשון, ויצר הטוב עומד עליו )להמשיכו לדרך הטובה כדי 

לזכות לחיי העולם הבא(.

זכות אבות, חד מיכאל בזכות אברהם, ותניינא גבריאל 
בזכותא  נוריאל  עמי'  דנחית  ותליתאה  יצחק,  בזכות 
דיעקב, ורביעאה רפאל בזכותא דאדם קדמאה, ויצר 

הטוב לעילא מני'.
ואי4 לית לי' זכות, אזלי עמי' ארבע, עון משחית אף 
לעלמא  לי'  למידן  מנייהו,  לעילא  הרע  ויצר  וחימה, 
שופטו,  הרע  יצר  *רשע  אוקמוה,  דא  ובגין  דאתי, 
צדיק יצר הטוב שופטו, בינוני זה וזה שופטו, ובגין 
דא אי איהו בינוני, גבריאל דאיהו יצר הטוב, וסמא"ל 

דאיהו יצר הרע, זה וזה שופטו.
ספר הזהר חלק ב' דף מ"א ע"ב

*דוק בלישנא, כאן נקט חייבא זכאה, ולקמן נקט 
רשע צדיק.

הוא, כי כאן מיירי בהאי עלמא כמו שאמר מקודם 
בהאי עלמא אדון כו', שהאי עלמא הוא בחי' אחוריים 

חיצוניות לכן נקט בלשון תרגום, חייבא זכאה.
ולקמן מיירי בעלמא דאתי כמו שאמר התם למידן 
כו'  דא  כל  וקדם  נקט  ומקודם  דאתי,  לעלמא  לי' 
בלשון  נקט  לכן  הזה,  לעולם  בואו  טרם  עוד  היינו 
הקדש שהוא פנים פנימיות. ושם יש מלאכים דסטרא 
דקדושה מיכאל כו' רפאל, ודסטרא דקליפה ענן כו' 
וחימה, שמלאכים אין נזקקין ללשון ארמי, לכן נקט 

בלשון הקודש.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר שמות-דברים עמוד ס

4( ]תרגום ללה"ק[ ואם אין לו זכות אבות, אז הולכים עמו ללוותו ד' 
מלאכים רעים שהם "עון משחית אף וחימה", )ה"ג( ויצר הרע עומד 
עליו להשכימו לדרך הרעה כדי לדון אותו לעולם הבא, ובשביל זה 
פירשו חז"ל במסכת ברכות דף סא עמוד ב', "רשע יצר הרע שופטו", 
זה אם  ובשביל  וזה שופטו",  זה  "בינוני  יצר הטוב שופטו",  "צדיק 
שניהם  הרע  יצר  שהוא  וס"מ  הטוב  יצר  שהוא  גבריאל  בינוני  הוא 

שופטים אותו.

מתוך "פניני לוי יצחק על התורה"

לד  חוברת

הרבי  של היומיים ביקוריו
הדבר  יופרע נא אל – לבקרני נוהג הוא לעיל. כאן כתבתי שעליו שליט"א, בני פניי מאת יצא עתה זה

ביומו  יום מדי – לומר) הנשים שנוהגות (כפי זאת עושה 156בהזכירי הוא פעמיים. – בשבוע שישי וביום ,

יותר. טוב להרגיש – כאן לומר שנהוג כפי – לי וגורם יותר, הרבה טובים חיי את

עתה  מתגוררת אני שבו לי 157החדר נראה – כאן נמצא שהוא בזמן משוםֿמה, אך, כלל; גדול אינו

חיה  אני שעה. באותה כלל אותם מרגישה איני – איֿנעימות לי הגורמים רבים דברים יותר. גדול החדר

הנמשכת  המתנה הבא, לביקור עד – הרוחנית ורוממותו האצילית מסירותו בכוח – ביקוריו בכוח

כמעתֿלעת.

אםֿכי  – כבדה לאות פניו על רואה כשאני בטוב, חש אינו שהוא בכך מבחינה כשאני רק אותי מצער

המצב. זה אין כאילו לי להראות מאוד מתאמץ הוא

הטהורה  האמת שמדת דברים לחוות נאלץ הוא לכך, ובנוסף מאוד; הרבה עובד הוא – לכלֿלראש

שהדבר  ומובן לסבול, יכולה אינה – ותכסיסים תחבולות של בדרך לפעול ואיֿרצון איֿיכולת – שבו

הרחבה. דעתו בזכות רק כך על גובר הוא מנוחתֿנפשו. את ומפריע מאוד עליו משפיע

ימים. באריכות בריאותו שיחזק לה' תפילה אני

מוהריי"צ  אדמו"ר של החינוך" "שר
מאתנו  נסיעתו שלפני בתקופה בבני, נזכרת ראיתיו 158אני לא שנה לעשרים קרוב .159.

הרבי  תקופה, ללכת 160באותה הניחו שלא כמעט – במעלותיו מיד שהכיר – זצ"ל חותנו) (לימים

החינוך", ל"שר אותו ממנה שהוא אמר הוא אחר. עניין לצורך אליו לו קרא פעם ובכל פניו, מעל

העניין  הוצאת את לידיו הרבי מסר – כלשהי למטרה כללי ובידע ב"לומדות" צורך שהיה רבים ובמקרים

הפועל. אל

שם!" אמצא לא – שכזה "חתן
מ.מ. בני גם בחשבון נכלל מרוסיה, יציאה היתר ביקש שעבורם האנשים רשימת את הרבי כשמסר

שליט"א.

רצונם  את שהשביע טעם – אליו אותו לצרף לבקשתו נפרד טעם הרבי מסר מהרשומים אחד כל עבור

הממשל. פקידי של

לו?" זקוק אתה מה "לשם הפקידים: שאלו בני, של לשמו כשהגיעו אולם

לבתו  כחתן בו רוצה שהוא להם, השיב .161הרבי

לא  – שכזה "חתן בתוקף: הרבי להם השיב – מכאן?!" לקחת אתה צריך חתן גם "וכי שאלתם על

שם!" אמצא

אתה.156) ומשוחח תה כוס לה מגיש בביתה, אמו את מבקר הרבי היה הצהריים, אחר בשעות ביומו, יום מדי
לינקולן.157) רחוב פינת קינגסטון, בשדרת בדירה הרבנית התגוררה זו בתקופה
תרפ"ח.158) תשרי בשלהי רוסיה את עזב הרבי
ב.159) יט, ע"ז ב. כא, סוכה ראה
מוהריי"צ.160) אדמו"ר כ"ק
זי"ע.161) נ"ע מושקא חי' מרת הצדקנית הרבנית

אגרות קודש

]תשי"ח-ט?[

... במה ששאלוהו, שלפעמים כתוב אשר מחדו"מ הם לבושי הנפש, ולפעמים שהם בדוגמת 

חב"ד חג"ת ונהי"ם או חב"ד ז"א ומלכות.

אין בזה סתירה, כי המחשבה היא לבוש השכל, דבור לבוש המדות )ז"א(, ומעשה גילוי לבוש 

בנפש  הגילוי  וכח  בדבור,  )בעיקרם(  המדות  במחשבה,  מתגלה  השכל  אחרות,  במלות  או  המלכות. 

בעיקרו מתגלה במעשה והרי הלבוש והמלובש מתאחדים, וק"ל.



כט

לד  חוברת

הרבי  של היומיים ביקוריו
הדבר  יופרע נא אל – לבקרני נוהג הוא לעיל. כאן כתבתי שעליו שליט"א, בני פניי מאת יצא עתה זה

ביומו  יום מדי – לומר) הנשים שנוהגות (כפי זאת עושה 156בהזכירי הוא פעמיים. – בשבוע שישי וביום ,

יותר. טוב להרגיש – כאן לומר שנהוג כפי – לי וגורם יותר, הרבה טובים חיי את

עתה  מתגוררת אני שבו לי 157החדר נראה – כאן נמצא שהוא בזמן משוםֿמה, אך, כלל; גדול אינו

חיה  אני שעה. באותה כלל אותם מרגישה איני – איֿנעימות לי הגורמים רבים דברים יותר. גדול החדר

הנמשכת  המתנה הבא, לביקור עד – הרוחנית ורוממותו האצילית מסירותו בכוח – ביקוריו בכוח

כמעתֿלעת.

אםֿכי  – כבדה לאות פניו על רואה כשאני בטוב, חש אינו שהוא בכך מבחינה כשאני רק אותי מצער

המצב. זה אין כאילו לי להראות מאוד מתאמץ הוא

הטהורה  האמת שמדת דברים לחוות נאלץ הוא לכך, ובנוסף מאוד; הרבה עובד הוא – לכלֿלראש

שהדבר  ומובן לסבול, יכולה אינה – ותכסיסים תחבולות של בדרך לפעול ואיֿרצון איֿיכולת – שבו

הרחבה. דעתו בזכות רק כך על גובר הוא מנוחתֿנפשו. את ומפריע מאוד עליו משפיע

ימים. באריכות בריאותו שיחזק לה' תפילה אני

מוהריי"צ  אדמו"ר של החינוך" "שר
מאתנו  נסיעתו שלפני בתקופה בבני, נזכרת ראיתיו 158אני לא שנה לעשרים קרוב .159.

הרבי  תקופה, ללכת 160באותה הניחו שלא כמעט – במעלותיו מיד שהכיר – זצ"ל חותנו) (לימים

החינוך", ל"שר אותו ממנה שהוא אמר הוא אחר. עניין לצורך אליו לו קרא פעם ובכל פניו, מעל

העניין  הוצאת את לידיו הרבי מסר – כלשהי למטרה כללי ובידע ב"לומדות" צורך שהיה רבים ובמקרים

הפועל. אל

שם!" אמצא לא – שכזה "חתן
מ.מ. בני גם בחשבון נכלל מרוסיה, יציאה היתר ביקש שעבורם האנשים רשימת את הרבי כשמסר

שליט"א.

רצונם  את שהשביע טעם – אליו אותו לצרף לבקשתו נפרד טעם הרבי מסר מהרשומים אחד כל עבור

הממשל. פקידי של

לו?" זקוק אתה מה "לשם הפקידים: שאלו בני, של לשמו כשהגיעו אולם

לבתו  כחתן בו רוצה שהוא להם, השיב .161הרבי

לא  – שכזה "חתן בתוקף: הרבי להם השיב – מכאן?!" לקחת אתה צריך חתן גם "וכי שאלתם על

שם!" אמצא

אתה.156) ומשוחח תה כוס לה מגיש בביתה, אמו את מבקר הרבי היה הצהריים, אחר בשעות ביומו, יום מדי
לינקולן.157) רחוב פינת קינגסטון, בשדרת בדירה הרבנית התגוררה זו בתקופה
תרפ"ח.158) תשרי בשלהי רוסיה את עזב הרבי
ב.159) יט, ע"ז ב. כא, סוכה ראה
מוהריי"צ.160) אדמו"ר כ"ק
זי"ע.161) נ"ע מושקא חי' מרת הצדקנית הרבנית

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



ל

לך מכל  ה' אלקיך  בהניח  והיה  יט –  כה, 
אויביך מסביב בארץ אשר ה' אלקיך נותן לך 
זכר עמלק מתחת  נחלה לרשתה תמחה את 

השמים לא תשכח

א
לדורות"  "קבעוני  אסתר  שביקש  הגמ'  ביאור 
דהכוונה לע"ל עפ"י מ"ש הרמב"ם )ספ"ב דמגילה( 
חומשי  מחמשה  חוץ  להבטל  עתידין  הכתובים  כל 
וכן   – וכו'.  אסתר  ומגילת  שבע"פ  תורה  תורה, 
לעתיד  בטלים  יהיו  המועדים  כל  המדרש  מבאר 

וימי הפורים לא נבטלים וכו'

לחכמים  אסתר  להם  שלחה  ע"א(,  )ז'  מגילה  במסכת 
קבעוני לדורות, שלחו לה הלא כתבתי שלישים ולא רבעים, 
עד שמצאו לה מקרא כתוב בתורה, כתוב זאת זכרון בספר, 
כתוב זאת מה שכ' כאן ובמשנה תורה, זכרון מ"ש בנביאים, 

בספר מה שכתוב במגילה. יל"ד לשון לדורות.
ונראה עפמ"ש רמב"ם ספ"ב מה' מגילה, שכל הכתובים 
שבע"פ,  תורה  תורה,  חומשי  מחמשה  חוץ  לבטל  עתידין 
בשלשה  כ',  שלישים  ד"ה  ורש"י  ע"ש.  אסתר,  ומגילת 
בשלח,  בפ'  עמלק,  מלחמת  להזכיר  לנו  יש  מקומות 
שלמה  ואמר  שאול,  במלחמת  ובשמואל  תורה,  ובמשנה 
דבר ששילשתו אי אתה רשאי לרבעו, וכיון שלעתיד לבא 
ב'  אלא  עמלק  מלחמת  יזכר  ולא  נביאים,  ספר  יתבטל 
פעמים בתורה, וצריך לכתוב במגילה כדי שיהי' שלישים, 

וזהו קבעוני לדורות.
ומיושב קושיית מהרש"א, לר' יהושע דס"ל כתוב זאת 
בנביאים,  מ"ש  בספר  תורה  במשנה  מ"ש  זכרון  כאן  מ"ש 
א"כ איך כותבים המגילה, הלא שלישים כתיב ולא רבעים, 
ע"י  דוקא  שילשים  והוה  קיימים,  דלדורות  א"ש  והשתא 

המגילה שלא תתבטל.
ובזה יתפרש מדרש משלי, בפסוק טבחה טבחה מסכה 
וימי  בטלים  יהיו  המועדים  שכל  שולחנה,  ערכה  אף  יינה 
הפורים לא נבטלים, שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו 
וכו' וזכרם לא יסוף מזרעם, ותמה בתשו' הרשב"א )סימן 

צ"ג( איך יתבטל אות אחת מתורת משה ח"ו.
בי"א  נקראת  מגילה  מגילה,  מסכת  ריש  עפמ"ד  ונ"ל 
בי"ב י"ג י"ד ט"ו, ואמרי' שם בברייתא, א"ר יהודה אימתי 
אבל  אדמתן,  על  שרוין  וישראל  כתיקנן  שהשנים  בזמן 
והכל מסתכלין בה אין קורין אותה אלא  בזמן הזה הואיל 
בזמנה, פירש"י שהשנים כתיקנן, שהשנים מתעברות עפ"י 
ב"ד, ושלוחים יוצאין להודיע אימתי הוקדש ניסן, ועושים 
מועדים עפ"י ב"ד, דשלוחין מגיעים עד קצה ישראל, אבל 
יגיעו שלוחי ב"ד  ולא  בין הגליות,  נפזרים  בזה"ז שישראל 
אצלם, צופין למקרא מגילה וכו', ויבואו לאכול חמץ בימים 

אחרונים של פסח.
ספק  משום  גליות  של  שני  יו"ט  עושין  הזה  בזמן  והנה 
כל  עושים  כתיקון  שהשנים  בזמן  נמצא  דירחא,  קבועא 
המועדים רק יום אחד, ופורים חמשה ימים י"א י"ב י"ג י"ד 
וט"ו, ובזמן הגלות מועדים שני ימים, ופורים רק בזמנו יום 
י"ד לפרזים, וט"ו למוקפים, ולעת"ל ב"ב שהשנים כתיקנן 

שוב יהיו מועדים רק יום א', ופורים חמשה ימים.
כל  א"כ  אתא,  לרבות  כל  שנאמר  דכ"מ  בש"ס  וידוע 
יו"ט שני של גליות, מעתה לעתיד  המועדים אתא לרבות 
וימי  גליות,  של  שני  יו"ט  דייקא  "כל"  המועדים  כל  לבא 
נבטלים  יהיו  לא  ימים,  דחמשה  טובא  זמנים  "ה"פורים 

דהשנים כתיקונם וישראל על מכונם בב"א.
חתם ספר

ראה לקוטי שיחות חלק כו, שיחת פרשת זכור-פורים

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תצא

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אלול, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכתבה - בלי זמן הכתיבה - בו כותבת אודות מצב רוחה וכו'.

וכמדומה כבר כתבתי זה כמה פעמים, שלפי דעתי וכן ראיתי גם במוחש, כל אדם, מבלי יוצא 

מן הכלל, מדיני הוא בטבע, אף שכמובן לא כל אחד במדה שוה, וכשמשתדלים להתנהג היפך טבע זה 

מובן שזה מביא לידי תסבוכת "קאמפליקאציעס" וכיו"ב, ובאלה שמאיזה סיבה שתהי' קשה עליהם 

ההתערבות עם בני אדם, הרי אין עצה, כי אם ע"ד לימוד השחי' במים, שזהו א"א לפני הכניסה במים 

אפילו כשעומד בסמיכות לשפת הנהר, ועליו לקפוץ במים ואז בד"מ יתחיל לימוד ענין השחי' וסו"ס 

ילמדנו, וכל אריכות המחשבה בעת עמידתו על שפת הנהר, איך ומה ובאיזה אופן ילמוד לשחות, אין 

בזה תועלת, כי אי אפשר לימוד הנ"ל אלא במים.



לי
לחיוב  טענות  מביאה  במכתבי'  אשר  אלי'  בהנוגע  בדיוק  הוא  כן  סליחתה,  בקשת  ולאחרי 

ולשלילה בעסק שיהי' הכרוך במסיבות בני אדם ובחברתם, אלא שהשקו"ט בזה בישיבתה בחדרה או 

בד' אמות שלה.

מובן וגם פשוט שאין כוונתי להטיף מוסר, אלא לנסות עוד הפעם אולי יועילו דברי עכ"פ בפעם 

הזאת, אשר תקפוץ לתוך איזה ענין שבעל כרחה )עכ"פ בימים הראשונים( תהי' בין בני אדם מחוץ 

לביתה, ותקותי חזקה אשר במשך זמן לא ארוך, לא תצטרך עוד להבעל כרחה ותראה רוב הענין ורוב 

התועלת גם בשביל זולתה של חברת בני אדם, שהרי לא לחנם נברא האדם בטבע להיות מדיני.

ונפלאים דברי רז"ל, אשר הוראה הם להלכה למעשה בחיי היום יומים, אשר כל דבר שבקדושה 

הוא דוקא בי עשרה, לא רק רבים סתם אלא רבים בשלימות, וידוע ג"כ פתגם החסידות, הנאמר בשם 

כמה מגדולי תורת החסידות, אשר גרוע יותר להיות יחידי בגן עדן מאשר להיות וכו' מיט נאך אידן 

צוזאמען.

ובהמצאנו בשילהי חדש אלול הוא חדש הרחמים רחמיו של הקב"ה שהן בלי גבול, יהי רצון 

שתתחיל הזזה מוחלטה לטוב ותבשר טוב בזה.

בברכה לבשו"ט ולכתיבה וחתימה טובה.

 ב"ה,  כ"א אלול, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

 לכבוד חברי ועד הפועל של הועד הזמני, בוגוטא, יצ"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעתו נתקבל מכתבם ע"ד ההתוועדות עם שלוחינו שי' ובקשתם לשלוח למחנם מדריך להקמת 

ישיבה קטנה וביסוס החינוך בקהלתם על טהרת הקדש.

ואתם הסליחה על העיכוב במענה שלי, כיון שרציתי לברר האפשריות למלא בקשתם. לצערי 

עדיין לא נמצא המדריך הדרוש להם, מפני סיבות שונות, והחלטתי שלא לעכב מכתבי יותר, אולי יש 

להם דרך אחרת למצוא מדריך מתאים.

לאידך גיסא מחובתי להעיר על גודל האחריות המוטלת על חברי הקהלה, ובפרט על עסקני 

הציבור וכל אשר לבו ער לצרכים החיוניים של אחב"י במחנם, ולכל לראש - החינוך על טהרת הקדש, 

למצוא בינתים בין בני הקהלה אנשים שיטפלו בפתרון הבעי' החיונית הזאת בפועל, כוונתי לסידור 

לימודי קודש, בין בשביל הילדים והנוער ובין בשביל המבוגרים, עד שיימצא המדריך המתאים לקחת 

עליו את אחריות החינוך.

ועל פי מרז"ל אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, וכיון שדורש חינוך הכשר על טהרת הקדש, 

הרי בודאי שיש אפשריות למלא את הדרוש בהשתדלות והתאמצות המתאימה.

תקותי אשר בימי סגולה אלה, עת שאנו אומרים פעמים בכל יום מזמור כ"ז דתהלים, בקשו 

פני את פניך ה' אבקש, הנה המבקש קרבת ה' בפנימיות מובטח לו שמצליח, ויהי רצון שיבשרו בשורות 

טובות בזה.

קהלתם  בני  ולכל  ביתו  ובני  או"א  לכל  ומתוקה  טובה  לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה  בברכת 

בתוככי כלל ישראל - שליט"א, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

אגרות קודש



vzÎik`לב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd oey`x meil inei xeriy

ß lel` 'd oey`x mei ß

àë(é)éáéà-ìò äîçìnì àöú-ékýåýé Bðúðe E ¦«¥¥¬©¦§¨−̈©«Ÿ§¤®§¨º§Ÿ̈¯
éäìà:BéáL úéáLå Eãéa E ¡Ÿ¤²§¨¤−§¨¦¬¨¦§«

i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑ וׁשבית" לֹומר: אין יׂשראל ארץ ׁשּבמלחמת מדּבר, הּכתּוב הרׁשּות ּבמלחמת ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
נׁשמה" ּכל תחּיה "לא נאמר: ּכבר ׁשהרי BÈ·L.ׁשביֹו", ˙È·LÂ∑,ׁשּבתֹוכּה ּכנענים ׁשהן לרּבֹות ּפי על ואף ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ¿»ƒ»ƒ¿ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

אּמֹות  .מז' ִֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(159 'nr l zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשביביביביֹוֹוֹוֹו ווווׁשׁשׁשׁשביתביתביתבית .... .... אאאאֹוֹוֹוֹויביביביב עלעלעלעל ללללּמּמּמּמלחמהלחמהלחמהלחמה תצאתצאתצאתצא י)ּכּכּכּכיייי יֹותר (כא, ּובכללּות האדם, ׁשל האֹויב הּיצר, מלחמת הינּו זֹו מלחמה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
עֹומדים ׁשּבעצם זֹו, למלחמה הּיציאה ּבעת ּתכף לדעת, יׁש ה'. אֹויבי ּכל נגד הּמלחמה –אאאאֹוֹוֹוֹויביביביב ּכי עלעלעלעל מּמּנּו, למעלה , ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

לּקדּׁשה. המנּגדים ,אֹויב ּכן  ּׁשאין מה אמּתית, מציאּות יׁש ּבה', הּדבּוקים ליׂשראל, ׁשׁשׁשׁשביביביביֹוֹוֹוֹורק האֹויב ווווׁשׁשׁשׁשביתביתביתבית מן לֹוקחים - ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
הּקדּׁשה. מּגבּול ּבּׁשביה אצלּה ּׁשּנפל מה רק עצמּה, מּצד ּומציאּות ּתקף אין לּקלּפה ׁשּכן אצלֹו, ּבּׁשביה ׁשהיה עזרא עזרא עזרא עזרא ּדבר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

(àé)dá z÷Lçå øàz-úôé úLà äéáMa úéàøå§¨¦̧¨Æ©¦§½̈¥−¤§©®Ÿ©§¨«©§¨´½̈
:äMàì Eì zç÷ìå§¨«©§¨¬§−§¦¨«

i"yx£˙L‡∑איׁש אׁשת M‡Ï‰.אפּלּו EÏ zÁ˜ÏÂ∑ּת ּדּברה אין לא ׁשאם הרע, יצר ּכנגד אּלא ֹורה ≈∆ֲִִֵֶ¿»«¿»¿¿ƒ»ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ
תהיין  "ּכי  אחריו: ׁשּנאמר ׂשֹונאּה, להיֹות סֹופֹו נׂשאּה, אם אבל ּבאּסּור . יּׂשאּנה מּתירּה, ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ ּומֹורה, סֹורר ּבן מּמּנה להֹוליד וסֹופֹו וגֹו'", עזרא עזרא עזרא עזרא .לאיׁש אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

(áé)dLàø-úà äçlâå Eúéa CBz-ìà dúàáäå©«£¥−̈¤´¥¤®§¦§¨Æ¤Ÿ½̈
:äéðøtö-úà äúNòå§¨«§−̈¤¦¨«§¤«¨

i"yx£‰È¯tˆŒ˙‡ ‰˙NÚÂ∑ ׁשּתתנּול ּכדי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתגּדלם אבןאבןאבןאבן ¿»¿»∆ƒ»¿∆»ְְְְִֵֵֵֶַַ

(âé)äáLéå äéìòî déáL úìîN-úà äøéñäå§¥¦Á¨Á¤¦§©̧¦§¹̈¥«¨¤À¨§¨«§¨Æ
íéîé çøé dnà-úàå äéáà-úà äúëáe Eúéáa§¥¤½¨«§¨²¤¨¦¬¨§¤¦−̈¤©́¨¦®
:äMàì Eì äúéäå dzìòáe äéìà àBáz ïk øçàå§©̧©¥¹¨³¥¤̧¨Æ§©§½̈§¨«§¨¬§−§¦¨«

i"yx£dÈ·L ˙ÏÓNŒ˙‡ ‰¯ÈÒ‰Â∑ ּכֹוכבים ׁשהעֹובדי נאים, ׁשהם ּבּמלחמה,לפי מתקּׁשטֹות ּבנֹותיהם ¿≈ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
עּמהם  אחרים להזנֹות E˙È·a.ּבׁשביל ‰·LÈÂ∑,ּבּה ונתקל יֹוצא ּבּה, ונתקל נכנס ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמׁש ּבבית ְְְֲִִִִֵֶַָ¿»¿»¿≈∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

עליו  ׁשּתתּגּנה ּכדי ּבנּוּולּה, רֹואה ּבבכּיתּה, ‡˙È·‡Œ‰.רֹואה ‰˙Î·e∑ּכ ּכּכל יׂשראל לּמה? ּבת ׁשּתהא די ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ»¿»∆»ƒ»ְְְִֵֵֵֶַָָָָָ
מתנּולת  וזֹו מתקּׁשטת יׂשראל ּבת עצבה, וזֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ׂשמחה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

„··Cי  ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»««¬≈¿»»
:ÔB‰È·L ÈaL˙Â C„Èa C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»ƒ»¿ƒ¿≈ƒ¿¿

ÈÚ¯z˙Âיא  eÊÁ ˙¯ÈtL ‡˙z‡ ‰È·La ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«≈¿ƒƒ¿≈
:ez‡Ï CÏ d·q˙Â d·«¿ƒ¿«»¿ƒ¿

Èa¯˙eיב  dLÈ¯ ˙È Ál‚˙e C˙È· B‚Ï dpÏÚ˙Â¿»≈ƒ«¿≈»¿««»≈«¿«ƒ
:‡‰¯ÙeË ˙È»¿»»»

C˙È·aיג  ·˙È˙Â dpÓ dÈ·L ˙eÒk ˙È ÈcÚ˙Â¿∆¿≈»¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿≈»
¯˙·e ÔÈÓBÈ Á¯È dn‡ ˙ÈÂ ‡‰e·‡ ˙È Èk·˙Â¿ƒ¿≈»¬»¿»ƒ«¿«ƒ»«
:ez‡Ï CÏ È‰˙e dpÏÚ·˙Â d˙ÂÏ ÏeÚz Ôk≈≈¿»«¿ƒ¿¬ƒ«¿≈»¿ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

i‡ˆ˙ Èk תצּור ּכי עם ּדבקה הּפרׁשה, זֹו . ƒ≈≈ְִִֵַָָָָָ
עגלה  ּפרׁשת ּביניהם ונכנסה עיר. ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָאל
יׂשראל. ּבארץ הּנמצא החלל ּבעבּור ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָערּופה,
ּבּמלחמה: ּכי ואף לארץ, חּוצה ּכן ְְְִִֵֶַַָָָָָֹולא

`i˙L‡:חז''ל ּדרׁשּוהּו ּכבר .¯‡z ˙ÙÈ. ≈∆ְְֲַָָ¿«…«
daּבעיניו: z˜LÁÂלקחּתּה ׁשּתחׁשקּנה . ְֵָ¿»«¿»»ְְְְֶֶַַָָ

וכמֹוהּו, ּובעלּתּה. יאמר ּכן אחר ּכי ְְְְִִֵַַַַָָָֹלאּׁשה,
לאּׁשה: לי אֹותּה ְִִֶַָָָואּקח

ai‰Ál‚Â E˙Èa CBz Ï‡ d˙‡·‰Âיׁש . «¬≈»∆≈∆¿ƒ¿»ֵ
על  ּבּה, חׁשק ׂשערּה ּבעבּור ׁשּמא ְֲֵֶַַַָָָָָאֹומר,

ּתגּלח: להיֹותּהNÚÂ˙‰ּכן ּכדי ּתגּדל, . ְֵַַ¿»¿»ְְְִֵֵַָ
ּבעיניו: ְְֵָָמאּוסה

bidÈ·L ˙ÏÓN ˙‡ ‰¯ÈÒ‰Â ּבעבּור ׁשּמא . ¿≈ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»ֲֶַָ
ּבּה: חׁשק מלּבּוׁשּה, ּכדי Î·e˙‰יֹופי . ְִַַָָָ»¿»ְֵ

ּבּה: ׂשמחתֹו ÌÈÓÈלהסיר Á¯È יקל אּולי . ְְִִָָָ∆«»ƒֵַַ
היֹותּה ּבעבּור וגּלחה אֹומר, ויׁש ְְְְֱֲִֵֵֶַָָחׁשקֹו.

הּמצֹורע: מׁשּפט וכן .NÚÂ˙‰טמאה. ְְְְִֵֵַַָָ¿»¿»
עׂשה  לא וכן העֹורף. לכרֹות ותּקּונּה, ְְְִִִֵֶָָָָֹּתיקּון.

`vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd oey`x meil inei xeriy

(ãé)dLôðì dzçlLå da zöôç àì-íà äéäå§¨º̈¦¯Ÿ¨©´§¨À̈§¦©§¨Æ§©§½̈
-àì øëîeúçz da ønòúú-àì óñka äpøkîú ¨¬Ÿ«Ÿ¦§§¤−¨©¨®¤«Ÿ¦§©¥´½̈©−©

ñ :dúépò øLà£¤¬¦¦¨«
i"yx£da zˆÙÁ ‡ÏŒÌ‡ ‰È‰Â∑ׁשּסֹופ מבּׂשר da.לׂשנאֹותּההּכתּוב ¯nÚ˙˙Œ‡Ï∑.ּבּה ּתׁשּתּמׁש לא ¿»»ƒ…»«¿»»ְְְְִֶֶַַָָ…ƒ¿«≈»ְִֵַָֹ

ּכן  למדּתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו עימראה. וׁשּמּוׁש: לעבדּות קֹורין ּפרסי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבלׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(åè)äáeäà úçàä íéLð ézL Léàì ïééäú-ék¦¦«§¤̧¨§¦¹§¥´¨¦À¨«©©³£¨Æ
äàeðOäå äáeäàä íéðá Bì-eãìéå äàeðN úçàäå§¨«©©´§½̈§¨«§´¨¦½¨«£−̈§©§¨®

:äàéðOì øëaä ïaä äéäå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨¨²©¥¬©§−Ÿ©§¦¨«

(æè)Bì äéäé-øLà úà åéða-úà Bìéçðä íBéa äéäå§¨À̈§Æ©§¦´¤¨½̈¥¬£¤¦«§¤−®
-ïá éðt-ìò äáeäàä-ïa-úà økáì ìëeé àì́Ÿ©À§©¥Æ¤¤¨´£½̈©§¥¬¤

:øëaä äàeðOä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§−̈©§«Ÿ

(æé)ét Bì úúì øéké äàeðOä-ïa øëaä-úà ék¦Á¤©§¸Ÿ¤©§¹̈©¦À¨³¤Æ¦´
Bì Bðà úéLàø àeä-ék Bì àöné-øLà ìëa íéðL§©½¦§¬Ÿ£¤¦¨¥−®¦Æ¥¦´Ÿ½−

ñ :äøëaä ètLî¦§©¬©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈL Èt∑(קכג אחים ּכנגד (ב"ב BÏ.ׁשני ‡ˆnÈŒ¯L‡ ÏÎa∑ ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ׁשאין ּבראּוי מּכאן ƒ¿«ƒְְִֵֶֶַ¿…¬∆ƒ»≈ְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּכבּמחזק לבא  האב מיתת עזרא עזרא עזרא עזרא .לאחר אבןאבןאבןאבן ְְְִַַַַָָָָֹֻ

(çé)òîL epðéà äøBîe øøBñ ïa Léàì äéäé-ék¦¦«§¤´§¦À¥µ¥´¤½¥¤´Ÿ¥½©
òîLé àìå Búà eøqéå Bnà ìB÷áe åéáà ìB÷a§¬¨¦−§´¦®§¦§´Ÿ½§¬Ÿ¦§©−

:íäéìà£¥¤«
i"yx£¯¯BÒ∑הּדר מן ממרים ∑BÓe¯‰.סר לׁשֹון אביו, ּבדברי ‡˙B.מסרב e¯qÈÂ∑(עא ּבֹו(סנהדרין מתרין ≈ִֶֶַָ∆ְְְְְִִִֵֵַָָ¿ƒ¿…ְִַ

dLÙÏיד  dp¯ËÙ˙Â d· ÈÚ¯z˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿¿ƒ«¿«¿«
da ¯‚z˙ ‡Ï ‡tÒÎa dpaÊ˙ ‡Ï ‡aÊÂ¿«»»»¿«¿ƒ«¿«¿»»ƒ»««

:d˙ÈpÚ Èc ÛÏÁ¬«ƒƒƒ«

Á„‡טו  ÔÈL ÔÈz¯z ¯·‚Ï ÔÈÂ‰˙ È¯‡¬≈¿∆¿»ƒ¿««¿≈¿ƒ¬»
ÔÈa dÏ Ô„ÈÏÈÂ ‡˙‡ÈN ‡„ÁÂ ‡zÓÁ¿̄∆¿»«¬»¿ƒ¬»ƒƒ»≈¿ƒ
‡¯Îe· ‡¯a È‰ÈÂ ‡˙‡ÈNe ‡zÓÁ¿̄∆¿»¿ƒ¬»ƒ≈¿»¿»

:‡˙‡ÈNÏƒ¿ƒ¬»

dÏטז  È‰È Èc ˙È È‰B·Ï ÔÒÁÈc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿«¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈
Èt‡ ÏÚ ‡zÓÁ¯ ¯a ˙È ‡¯k·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«»»»«¿∆¿»««≈

:‡¯Îea ‡˙‡ÈN ¯·«¿ƒ¬»¿»

ÔzÓÏיז  L¯ÙÈ ‡˙‡ÈN ¯· ‡¯Îea ˙È È¯‡¬≈»¿»«¿ƒ¬»«¿«¿ƒ«
È¯‡ dÏ ÁÎzLÈ Èc ÏÎa ÔÈ˜ÏÁ ÔÈz¯z dÏ≈«¿≈√»ƒ¿…ƒƒ¿¿«≈¬≈

:‡˙e¯Î· ‡ÈÊÁ dÏ dt˜z LÈ¯ ‡e‰≈»¿≈≈»¿»¿≈»

È‰B˙ÈÏיח  È¯Óe ÈËÒ ¯a ¯·‚Ï È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ¿««»≈»≈≈ƒ
ÔÙlÓe dn‡ ¯ÓÈÓÏe È‰e·‡ ¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó¿««¿≈«¬ƒ¿≈«ƒ≈«¿»

:ÔB‰pÓ Ïa˜È ‡ÏÂ d˙È»≈¿»¿««ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

עיקר  והּתיקּון, מקׁשה. מעׂשה ותחת ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָׂשפמֹו.
ּדבר  אחריו ּבא אם חּוץ ּבּמקרא, מעׂשה ְֲֲִִֶַַַָָָָָָּכל

ׁשלם: רע יהיה ּגם ‡˙מגּונה, ‰¯ÈÒ‰Â ְְִֵֶֶַַָ¿≈ƒ»∆
˙ÏÓN:מטּונפת היא ּכי .E˙È·a ‰·LÈÂ ƒ¿«ְִִֶֶ¿»¿»¿≈∆
‰˙Î·e ימים ירח ּבבית ּתׁשב והּטעם, . »¿»ְְְִֵֵֵֶַַַַָ
‡dnלבּכֹות: ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡(*) אם . ְִ∆»ƒ»¿∆ƒ»

ועל  אביה על הּבכי זה ּכי אֹומר, יׁש ְְִִִֵֵֶַַַָָָקרֹוב.
ה  ׁשּלא ּכל אּמּה ׁשחיב ּדעּתי, ּולפי תיהדּו. ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹ

ואת  אביו את לכּבד הּדעת ּבׁשּקּול ְְְִִֵֶֶַַַַָָָאדם
וטעם ּובּמות: ּבחּיים ׁשּתתאּבל Î·e˙‰אּמֹו . ְִִֶַַַַַָ»¿»ְִֵֶַ

מתיהדת, היא ּכי יׂשראלית, ּכמׁשּפט ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַעליהם
להזּכיר  צרי ואין נׁשּבת. ּכאׁשר נהרגּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָאם
ּכבר  ּכי נּדה, למי צריכה היא ּכי ְְְְִִִִִִֵַָָָּתרחץ,
עד  אמרּו, וחז''ל ּוׁשביכם. אּתם ְְְֲִִֶֶַַַַַָנכּתב

צֹור ׁשאין ואףֿעלּֿפי חדׁשים. ְְֳִִֵֶֶַַָָֹׁשלׁשה
חדׁשים. ּכמׁשלׁש ויהי העד, הּנה ְְְְֳִִִִִֵֵַָָֹלחּזּוק,
ואסּור  להתנֹועע. הּולד ׁשּיחל הּזמן ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָוהּוא
ּבעבּור  הרה, היא אם ּבספק אּׁשה עם ְְֲִִִִִֵַַָָָָלׁשּכב
ׁשנים  ּבחסרֹון ׁשּיּולד מי יׁש ּכי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהּולד.
הּוא  רק ּביתרֹון, ּכן גם ּכּמנהג, ְְְֳִִִֵַַַָָחדׁשים

ÌÈÓÈהמעט: Á¯È ּוכבר ימים. חדׁש ּכמֹו . ְַַ∆«»ƒְְִֶָָֹ
הּירח: עּקרֹו ּכי ירח, החדׁש ונקרא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפירׁשּתיו.

cidLÙÏ dzÁlLÂ:רצֹונּה ּתעׂשה . ¿ƒ«¿»¿«¿»ְֲֶַָ
ÛÒka ‰p¯kÓ˙ ‡Ï ¯BÎÓe הּכתּוב ּדּבר . »…ƒ¿¿∆»«»∆ִֵַָ

ּדבר: ּבׁשּום והּטעם הרב. Ï‡ּבמנהג ְְְְִַַַַָָָֹ…
da ¯nÚ˙˙ ואין ּומכרֹו. ּבֹו והתעּמר ּכמֹו . ƒ¿«≈»ְְְְְִֵֵַָ

ּבטעם  מקֹומֹו לפי ּופירּוׁשֹו ׁשליׁשי. ְְְְִִִֵֶַַָלהם
ַָרּמאּות:

eh‰·e‰‡:לּׁשם ולא ּבעיניו, .‰‡ÈOÏ. ¬»ְְֵֵַָֹ«¿ƒ»
ּבעבּור  הּפרׁשה, זֹו ונסמכה הּׁשם. ְְְֲִֵַַַַָָָָֹּתאר

ּבּה: חפצּת ולא ּבּה ְְְְַַָָָָָָֹוחׁשק ּת
fhÂÈa ˙‡ BÏÈÁ‰ ÌBÈa,ּגּופֹו ּבבריאּות . ¿«¿ƒ∆»»ְִִ

ביתֿדין  אֹו מרע, ׁשכיב והּוא מֹותֹו ּביֹום ְְְִִֵֵָאֹו
וטעםk·Ï¯ינחילּו: ּובמעלה: ּבדּבּור .‡Ï ְִַ¿«≈ְְְֲִַַַָ…

.ÏÎeÈ:ּכחבריו «ֲֵַָ
fi¯ÈkÈ לפני ׁשּיֹודה אֹו הּכרה, לֹו יעׂשה . «ƒְֲִֵֶֶֶַַָָ

ּבמקֹום  היה אם ּבכֹור, ׁשהּוא מי ְְֲִִִֵֶָָָאחרים
ׁשּיּכיר  מּבּתחּלה חייב הּוא אֹו יֹודעֹו. ְְִִִֶֶַַַָָֹׁשּלא

הּב ׁשהּוא ּתאֹומים:מי היּו אם מּבניו כֹור ְְִִִִֶַָָָ
ÌÈL Èt BÏ ˙˙Ï אם חלקים, ׁשני ׁשּיּקח . »∆ƒ¿«ƒְֲִִִֵֶַָ

ויּקח  ארּבעה, ׁשהם ׁשּיחׁשבּו ׁשלׁשה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹהיּו
ׁשלׁשה, יחׁשבּו ּבנים ׁשני ואם חלקים. ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָֹׁשני
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ß lel` 'd oey`x mei ß

àë(é)éáéà-ìò äîçìnì àöú-ékýåýé Bðúðe E ¦«¥¥¬©¦§¨−̈©«Ÿ§¤®§¨º§Ÿ̈¯
éäìà:BéáL úéáLå Eãéa E ¡Ÿ¤²§¨¤−§¨¦¬¨¦§«

i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑ וׁשבית" לֹומר: אין יׂשראל ארץ ׁשּבמלחמת מדּבר, הּכתּוב הרׁשּות ּבמלחמת ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
נׁשמה" ּכל תחּיה "לא נאמר: ּכבר ׁשהרי BÈ·L.ׁשביֹו", ˙È·LÂ∑,ׁשּבתֹוכּה ּכנענים ׁשהן לרּבֹות ּפי על ואף ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ¿»ƒ»ƒ¿ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

אּמֹות  .מז' ִֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(159 'nr l zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשביביביביֹוֹוֹוֹו ווווׁשׁשׁשׁשביתביתביתבית .... .... אאאאֹוֹוֹוֹויביביביב עלעלעלעל ללללּמּמּמּמלחמהלחמהלחמהלחמה תצאתצאתצאתצא י)ּכּכּכּכיייי יֹותר (כא, ּובכללּות האדם, ׁשל האֹויב הּיצר, מלחמת הינּו זֹו מלחמה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
עֹומדים ׁשּבעצם זֹו, למלחמה הּיציאה ּבעת ּתכף לדעת, יׁש ה'. אֹויבי ּכל נגד הּמלחמה –אאאאֹוֹוֹוֹויביביביב ּכי עלעלעלעל מּמּנּו, למעלה , ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

לּקדּׁשה. המנּגדים ,אֹויב ּכן  ּׁשאין מה אמּתית, מציאּות יׁש ּבה', הּדבּוקים ליׂשראל, ׁשׁשׁשׁשביביביביֹוֹוֹוֹורק האֹויב ווווׁשׁשׁשׁשביתביתביתבית מן לֹוקחים - ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
הּקדּׁשה. מּגבּול ּבּׁשביה אצלּה ּׁשּנפל מה רק עצמּה, מּצד ּומציאּות ּתקף אין לּקלּפה ׁשּכן אצלֹו, ּבּׁשביה ׁשהיה עזרא עזרא עזרא עזרא ּדבר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

(àé)dá z÷Lçå øàz-úôé úLà äéáMa úéàøå§¨¦̧¨Æ©¦§½̈¥−¤§©®Ÿ©§¨«©§¨´½̈
:äMàì Eì zç÷ìå§¨«©§¨¬§−§¦¨«

i"yx£˙L‡∑איׁש אׁשת M‡Ï‰.אפּלּו EÏ zÁ˜ÏÂ∑ּת ּדּברה אין לא ׁשאם הרע, יצר ּכנגד אּלא ֹורה ≈∆ֲִִֵֶ¿»«¿»¿¿ƒ»ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ
תהיין  "ּכי  אחריו: ׁשּנאמר ׂשֹונאּה, להיֹות סֹופֹו נׂשאּה, אם אבל ּבאּסּור . יּׂשאּנה מּתירּה, ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ ּומֹורה, סֹורר ּבן מּמּנה להֹוליד וסֹופֹו וגֹו'", עזרא עזרא עזרא עזרא .לאיׁש אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

(áé)dLàø-úà äçlâå Eúéa CBz-ìà dúàáäå©«£¥−̈¤´¥¤®§¦§¨Æ¤Ÿ½̈
:äéðøtö-úà äúNòå§¨«§−̈¤¦¨«§¤«¨

i"yx£‰È¯tˆŒ˙‡ ‰˙NÚÂ∑ ׁשּתתנּול ּכדי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתגּדלם אבןאבןאבןאבן ¿»¿»∆ƒ»¿∆»ְְְְִֵֵֵֶַַ

(âé)äáLéå äéìòî déáL úìîN-úà äøéñäå§¥¦Á¨Á¤¦§©̧¦§¹̈¥«¨¤À¨§¨«§¨Æ
íéîé çøé dnà-úàå äéáà-úà äúëáe Eúéáa§¥¤½¨«§¨²¤¨¦¬¨§¤¦−̈¤©́¨¦®
:äMàì Eì äúéäå dzìòáe äéìà àBáz ïk øçàå§©̧©¥¹¨³¥¤̧¨Æ§©§½̈§¨«§¨¬§−§¦¨«

i"yx£dÈ·L ˙ÏÓNŒ˙‡ ‰¯ÈÒ‰Â∑ ּכֹוכבים ׁשהעֹובדי נאים, ׁשהם ּבּמלחמה,לפי מתקּׁשטֹות ּבנֹותיהם ¿≈ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
עּמהם  אחרים להזנֹות E˙È·a.ּבׁשביל ‰·LÈÂ∑,ּבּה ונתקל יֹוצא ּבּה, ונתקל נכנס ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמׁש ּבבית ְְְֲִִִִֵֶַָ¿»¿»¿≈∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

עליו  ׁשּתתּגּנה ּכדי ּבנּוּולּה, רֹואה ּבבכּיתּה, ‡˙È·‡Œ‰.רֹואה ‰˙Î·e∑ּכ ּכּכל יׂשראל לּמה? ּבת ׁשּתהא די ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ»¿»∆»ƒ»ְְְִֵֵֵֶַָָָָָ
מתנּולת  וזֹו מתקּׁשטת יׂשראל ּבת עצבה, וזֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ׂשמחה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

„··Cי  ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»««¬≈¿»»
:ÔB‰È·L ÈaL˙Â C„Èa C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»ƒ»¿ƒ¿≈ƒ¿¿

ÈÚ¯z˙Âיא  eÊÁ ˙¯ÈtL ‡˙z‡ ‰È·La ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«≈¿ƒƒ¿≈
:ez‡Ï CÏ d·q˙Â d·«¿ƒ¿«»¿ƒ¿

Èa¯˙eיב  dLÈ¯ ˙È Ál‚˙e C˙È· B‚Ï dpÏÚ˙Â¿»≈ƒ«¿≈»¿««»≈«¿«ƒ
:‡‰¯ÙeË ˙È»¿»»»

C˙È·aיג  ·˙È˙Â dpÓ dÈ·L ˙eÒk ˙È ÈcÚ˙Â¿∆¿≈»¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿≈»
¯˙·e ÔÈÓBÈ Á¯È dn‡ ˙ÈÂ ‡‰e·‡ ˙È Èk·˙Â¿ƒ¿≈»¬»¿»ƒ«¿«ƒ»«
:ez‡Ï CÏ È‰˙e dpÏÚ·˙Â d˙ÂÏ ÏeÚz Ôk≈≈¿»«¿ƒ¿¬ƒ«¿≈»¿ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

i‡ˆ˙ Èk תצּור ּכי עם ּדבקה הּפרׁשה, זֹו . ƒ≈≈ְִִֵַָָָָָ
עגלה  ּפרׁשת ּביניהם ונכנסה עיר. ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָאל
יׂשראל. ּבארץ הּנמצא החלל ּבעבּור ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָערּופה,
ּבּמלחמה: ּכי ואף לארץ, חּוצה ּכן ְְְִִֵֶַַָָָָָֹולא

`i˙L‡:חז''ל ּדרׁשּוהּו ּכבר .¯‡z ˙ÙÈ. ≈∆ְְֲַָָ¿«…«
daּבעיניו: z˜LÁÂלקחּתּה ׁשּתחׁשקּנה . ְֵָ¿»«¿»»ְְְְֶֶַַָָ

וכמֹוהּו, ּובעלּתּה. יאמר ּכן אחר ּכי ְְְְִִֵַַַַָָָֹלאּׁשה,
לאּׁשה: לי אֹותּה ְִִֶַָָָואּקח

ai‰Ál‚Â E˙Èa CBz Ï‡ d˙‡·‰Âיׁש . «¬≈»∆≈∆¿ƒ¿»ֵ
על  ּבּה, חׁשק ׂשערּה ּבעבּור ׁשּמא ְֲֵֶַַַָָָָָאֹומר,

ּתגּלח: להיֹותּהNÚÂ˙‰ּכן ּכדי ּתגּדל, . ְֵַַ¿»¿»ְְְִֵֵַָ
ּבעיניו: ְְֵָָמאּוסה

bidÈ·L ˙ÏÓN ˙‡ ‰¯ÈÒ‰Â ּבעבּור ׁשּמא . ¿≈ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»ֲֶַָ
ּבּה: חׁשק מלּבּוׁשּה, ּכדי Î·e˙‰יֹופי . ְִַַָָָ»¿»ְֵ

ּבּה: ׂשמחתֹו ÌÈÓÈלהסיר Á¯È יקל אּולי . ְְִִָָָ∆«»ƒֵַַ
היֹותּה ּבעבּור וגּלחה אֹומר, ויׁש ְְְְֱֲִֵֵֶַָָחׁשקֹו.

הּמצֹורע: מׁשּפט וכן .NÚÂ˙‰טמאה. ְְְְִֵֵַַָָ¿»¿»
עׂשה  לא וכן העֹורף. לכרֹות ותּקּונּה, ְְְִִִֵֶָָָָֹּתיקּון.

`vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd oey`x meil inei xeriy

(ãé)dLôðì dzçlLå da zöôç àì-íà äéäå§¨º̈¦¯Ÿ¨©´§¨À̈§¦©§¨Æ§©§½̈
-àì øëîeúçz da ønòúú-àì óñka äpøkîú ¨¬Ÿ«Ÿ¦§§¤−¨©¨®¤«Ÿ¦§©¥´½̈©−©

ñ :dúépò øLà£¤¬¦¦¨«
i"yx£da zˆÙÁ ‡ÏŒÌ‡ ‰È‰Â∑ׁשּסֹופ מבּׂשר da.לׂשנאֹותּההּכתּוב ¯nÚ˙˙Œ‡Ï∑.ּבּה ּתׁשּתּמׁש לא ¿»»ƒ…»«¿»»ְְְְִֶֶַַָָ…ƒ¿«≈»ְִֵַָֹ

ּכן  למדּתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו עימראה. וׁשּמּוׁש: לעבדּות קֹורין ּפרסי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבלׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(åè)äáeäà úçàä íéLð ézL Léàì ïééäú-ék¦¦«§¤̧¨§¦¹§¥´¨¦À¨«©©³£¨Æ
äàeðOäå äáeäàä íéðá Bì-eãìéå äàeðN úçàäå§¨«©©´§½̈§¨«§´¨¦½¨«£−̈§©§¨®

:äàéðOì øëaä ïaä äéäå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨¨²©¥¬©§−Ÿ©§¦¨«

(æè)Bì äéäé-øLà úà åéða-úà Bìéçðä íBéa äéäå§¨À̈§Æ©§¦´¤¨½̈¥¬£¤¦«§¤−®
-ïá éðt-ìò äáeäàä-ïa-úà økáì ìëeé àì́Ÿ©À§©¥Æ¤¤¨´£½̈©§¥¬¤

:øëaä äàeðOä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§−̈©§«Ÿ

(æé)ét Bì úúì øéké äàeðOä-ïa øëaä-úà ék¦Á¤©§¸Ÿ¤©§¹̈©¦À¨³¤Æ¦´
Bì Bðà úéLàø àeä-ék Bì àöné-øLà ìëa íéðL§©½¦§¬Ÿ£¤¦¨¥−®¦Æ¥¦´Ÿ½−

ñ :äøëaä ètLî¦§©¬©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈL Èt∑(קכג אחים ּכנגד (ב"ב BÏ.ׁשני ‡ˆnÈŒ¯L‡ ÏÎa∑ ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ׁשאין ּבראּוי מּכאן ƒ¿«ƒְְִֵֶֶַ¿…¬∆ƒ»≈ְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּכבּמחזק לבא  האב מיתת עזרא עזרא עזרא עזרא .לאחר אבןאבןאבןאבן ְְְִַַַַָָָָֹֻ

(çé)òîL epðéà äøBîe øøBñ ïa Léàì äéäé-ék¦¦«§¤´§¦À¥µ¥´¤½¥¤´Ÿ¥½©
òîLé àìå Búà eøqéå Bnà ìB÷áe åéáà ìB÷a§¬¨¦−§´¦®§¦§´Ÿ½§¬Ÿ¦§©−

:íäéìà£¥¤«
i"yx£¯¯BÒ∑הּדר מן ממרים ∑BÓe¯‰.סר לׁשֹון אביו, ּבדברי ‡˙B.מסרב e¯qÈÂ∑(עא ּבֹו(סנהדרין מתרין ≈ִֶֶַָ∆ְְְְְִִִֵֵַָָ¿ƒ¿…ְִַ

dLÙÏיד  dp¯ËÙ˙Â d· ÈÚ¯z˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿¿ƒ«¿«¿«
da ¯‚z˙ ‡Ï ‡tÒÎa dpaÊ˙ ‡Ï ‡aÊÂ¿«»»»¿«¿ƒ«¿«¿»»ƒ»««

:d˙ÈpÚ Èc ÛÏÁ¬«ƒƒƒ«

Á„‡טו  ÔÈL ÔÈz¯z ¯·‚Ï ÔÈÂ‰˙ È¯‡¬≈¿∆¿»ƒ¿««¿≈¿ƒ¬»
ÔÈa dÏ Ô„ÈÏÈÂ ‡˙‡ÈN ‡„ÁÂ ‡zÓÁ¿̄∆¿»«¬»¿ƒ¬»ƒƒ»≈¿ƒ
‡¯Îe· ‡¯a È‰ÈÂ ‡˙‡ÈNe ‡zÓÁ¿̄∆¿»¿ƒ¬»ƒ≈¿»¿»

:‡˙‡ÈNÏƒ¿ƒ¬»

dÏטז  È‰È Èc ˙È È‰B·Ï ÔÒÁÈc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿«¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈
Èt‡ ÏÚ ‡zÓÁ¯ ¯a ˙È ‡¯k·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«»»»«¿∆¿»««≈

:‡¯Îea ‡˙‡ÈN ¯·«¿ƒ¬»¿»

ÔzÓÏיז  L¯ÙÈ ‡˙‡ÈN ¯· ‡¯Îea ˙È È¯‡¬≈»¿»«¿ƒ¬»«¿«¿ƒ«
È¯‡ dÏ ÁÎzLÈ Èc ÏÎa ÔÈ˜ÏÁ ÔÈz¯z dÏ≈«¿≈√»ƒ¿…ƒƒ¿¿«≈¬≈

:‡˙e¯Î· ‡ÈÊÁ dÏ dt˜z LÈ¯ ‡e‰≈»¿≈≈»¿»¿≈»

È‰B˙ÈÏיח  È¯Óe ÈËÒ ¯a ¯·‚Ï È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ¿««»≈»≈≈ƒ
ÔÙlÓe dn‡ ¯ÓÈÓÏe È‰e·‡ ¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó¿««¿≈«¬ƒ¿≈«ƒ≈«¿»

:ÔB‰pÓ Ïa˜È ‡ÏÂ d˙È»≈¿»¿««ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

עיקר  והּתיקּון, מקׁשה. מעׂשה ותחת ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָׂשפמֹו.
ּדבר  אחריו ּבא אם חּוץ ּבּמקרא, מעׂשה ְֲֲִִֶַַַָָָָָָּכל

ׁשלם: רע יהיה ּגם ‡˙מגּונה, ‰¯ÈÒ‰Â ְְִֵֶֶַַָ¿≈ƒ»∆
˙ÏÓN:מטּונפת היא ּכי .E˙È·a ‰·LÈÂ ƒ¿«ְִִֶֶ¿»¿»¿≈∆
‰˙Î·e ימים ירח ּבבית ּתׁשב והּטעם, . »¿»ְְְִֵֵֵֶַַַַָ
‡dnלבּכֹות: ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡(*) אם . ְִ∆»ƒ»¿∆ƒ»

ועל  אביה על הּבכי זה ּכי אֹומר, יׁש ְְִִִֵֵֶַַַָָָקרֹוב.
ה  ׁשּלא ּכל אּמּה ׁשחיב ּדעּתי, ּולפי תיהדּו. ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹ

ואת  אביו את לכּבד הּדעת ּבׁשּקּול ְְְִִֵֶֶַַַַָָָאדם
וטעם ּובּמות: ּבחּיים ׁשּתתאּבל Î·e˙‰אּמֹו . ְִִֶַַַַַָ»¿»ְִֵֶַ

מתיהדת, היא ּכי יׂשראלית, ּכמׁשּפט ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַעליהם
להזּכיר  צרי ואין נׁשּבת. ּכאׁשר נהרגּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָאם
ּכבר  ּכי נּדה, למי צריכה היא ּכי ְְְְִִִִִִֵַָָָּתרחץ,
עד  אמרּו, וחז''ל ּוׁשביכם. אּתם ְְְֲִִֶֶַַַַַָנכּתב

צֹור ׁשאין ואףֿעלּֿפי חדׁשים. ְְֳִִֵֶֶַַָָֹׁשלׁשה
חדׁשים. ּכמׁשלׁש ויהי העד, הּנה ְְְְֳִִִִִֵֵַָָֹלחּזּוק,
ואסּור  להתנֹועע. הּולד ׁשּיחל הּזמן ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָוהּוא
ּבעבּור  הרה, היא אם ּבספק אּׁשה עם ְְֲִִִִִֵַַָָָָלׁשּכב
ׁשנים  ּבחסרֹון ׁשּיּולד מי יׁש ּכי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהּולד.
הּוא  רק ּביתרֹון, ּכן גם ּכּמנהג, ְְְֳִִִֵַַַָָחדׁשים

ÌÈÓÈהמעט: Á¯È ּוכבר ימים. חדׁש ּכמֹו . ְַַ∆«»ƒְְִֶָָֹ
הּירח: עּקרֹו ּכי ירח, החדׁש ונקרא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפירׁשּתיו.

cidLÙÏ dzÁlLÂ:רצֹונּה ּתעׂשה . ¿ƒ«¿»¿«¿»ְֲֶַָ
ÛÒka ‰p¯kÓ˙ ‡Ï ¯BÎÓe הּכתּוב ּדּבר . »…ƒ¿¿∆»«»∆ִֵַָ

ּדבר: ּבׁשּום והּטעם הרב. Ï‡ּבמנהג ְְְְִַַַַָָָֹ…
da ¯nÚ˙˙ ואין ּומכרֹו. ּבֹו והתעּמר ּכמֹו . ƒ¿«≈»ְְְְְִֵֵַָ

ּבטעם  מקֹומֹו לפי ּופירּוׁשֹו ׁשליׁשי. ְְְְִִִֵֶַַָלהם
ַָרּמאּות:

eh‰·e‰‡:לּׁשם ולא ּבעיניו, .‰‡ÈOÏ. ¬»ְְֵֵַָֹ«¿ƒ»
ּבעבּור  הּפרׁשה, זֹו ונסמכה הּׁשם. ְְְֲִֵַַַַָָָָֹּתאר

ּבּה: חפצּת ולא ּבּה ְְְְַַָָָָָָֹוחׁשק ּת
fhÂÈa ˙‡ BÏÈÁ‰ ÌBÈa,ּגּופֹו ּבבריאּות . ¿«¿ƒ∆»»ְִִ

ביתֿדין  אֹו מרע, ׁשכיב והּוא מֹותֹו ּביֹום ְְְִִֵֵָאֹו
וטעםk·Ï¯ינחילּו: ּובמעלה: ּבדּבּור .‡Ï ְִַ¿«≈ְְְֲִַַַָ…

.ÏÎeÈ:ּכחבריו «ֲֵַָ
fi¯ÈkÈ לפני ׁשּיֹודה אֹו הּכרה, לֹו יעׂשה . «ƒְֲִֵֶֶֶַַָָ

ּבמקֹום  היה אם ּבכֹור, ׁשהּוא מי ְְֲִִִֵֶָָָאחרים
ׁשּיּכיר  מּבּתחּלה חייב הּוא אֹו יֹודעֹו. ְְִִִֶֶַַַָָֹׁשּלא

הּב ׁשהּוא ּתאֹומים:מי היּו אם מּבניו כֹור ְְִִִִֶַָָָ
ÌÈL Èt BÏ ˙˙Ï אם חלקים, ׁשני ׁשּיּקח . »∆ƒ¿«ƒְֲִִִֵֶַָ

ויּקח  ארּבעה, ׁשהם ׁשּיחׁשבּו ׁשלׁשה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹהיּו
ׁשלׁשה, יחׁשבּו ּבנים ׁשני ואם חלקים. ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָֹׁשני
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ׁשלׁשה  ּבׂשרּבפני ּתרטימר ויאכל ׁשּיגנב עד חּיב אינֹו ּומֹורה סֹורר ּבן אֹותֹו. יין,ּומלקין לֹוג חצי ויׁשּתה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ

ונאמר וסֹובא", "זֹולל כג)ׁשּנאמר: ּבזֹוללי (משלי יין ּבסֹובאי ּתהי "אל למֹו": עב)ּבׂשר ּומֹורה (סנהדרין סֹורר ּובן . ְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ועֹומד  מֹוצא, ואינֹו לּמּודֹו ּומבּקׁש אביו ממֹון ׁשּמכּלה סֹוף ּדעּתֹו: לסֹוף ּתֹורה הּגיעה סֹופֹו, ׁשם על ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָנהרג

הּברּיֹות, את ּומלסטם ּדרכים חּיב ּבפרׁשת ימּות ואל זּכאי ימּות ּתֹורה: עזרא עזרא עזרא עזרא .אמרה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

(èé)éð÷æ-ìà Búà eàéöBäå Bnàå åéáà Bá eNôúå§¨¬§−¨¦´§¦®§¦¯Ÿ²¤¦§¥¬
:Bî÷î øòL-ìàå Bøéò¦−§¤©¬©§Ÿ«

(ë)epðéà äøîe øøBñ äæ eðða Bøéò éð÷æ-ìà eøîàå§¨«§º¤¦§¥´¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½¥¤¬
:àáñå ììBæ eðì÷a òîLŸ¥−©§Ÿ¥®¥−§Ÿ¥«

(àë)zøòáe úîå íéðáàá Bøéò éLðà-ìk eäîâøeÂ§¨ªÂ¨©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½¦«©§¨¬
ñ :eàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwî òøä̈−̈¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡¯NÈŒÏÎÂ∑'ּומֹורה סֹורר ּבן ׁשהיה על נסקל 'ּפלֹוני ּדין: ּבבית הכרזה ׁשּצרי .מּכאן ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ß lel` 'e ipy mei ß

(áë)úîeäå úåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©−̈¤§¨®
:õò-ìò Búà úéìúå§¨¦¬¨Ÿ−©¥«

i"yx£˙ÂÓŒËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑ סֹוף אּמֹו, אֹו אביו עליו חסים ׁשאם מּגיד הּפרׁשּיֹות, סמיכּות ¿ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆ְִִִִִִִֶַַָָָָָָ
וי  רעה, לתרּבּות ּדין ׁשּיצא ּבבית מיתה ויתחּיב עברֹות ıÚŒÏÚ.עבר B˙‡ ˙ÈÏ˙Â∑(מה אמרּו:(סנהדרין רּבֹותינּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ¿»ƒ»…«≈ְֵַָ

נתלין, הּנסקלין ּבסקילה ּכל ה' והּמבר ּתלּוי", אלהים קללת "ּכי עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּנאמר: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

(âë)epøa÷z øBá÷-ék õòä-ìò Búìáð ïéìú-àì«Ÿ¨¦̧¦§¨¹©¨¥À¦«¨³¦§§¤¸Æ
ànèú àìå éeìz íéäìà úìì÷-ék àeää íBia©´©½¦«¦§©¬¡Ÿ¦−¨®§³Ÿ§©¥Æ

éäìà ýåýé øLà Eúîãà-úàñ :äìçð Eì ïúð E ¤©§¨´§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ŒÈk∑,ּבניו הם ויׂשראל ּדיֹוקנֹו, ּבדמּות עׂשּוי ׁשאדם הּוא, מל ׁשל מׁשל זלזּולֹו ƒƒ¿«¡…ƒ»ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

אֹותֹו הרֹואה ּכל ונתלה, ללסטּיּות נתּפס ואחד ׂשר נעׂשה אחד לזה, זה ּדֹומין ׁשהיּו ּתאֹומים אחים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלׁשני
ּכמֹו: וזלזּול, הקל לׁשֹון ׁשּבּמקרא, קללה ּכל ּתלּוי'. 'הּׂשר ב)אֹומר: קללה "והּוא(מ"א קללני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא ."נמרצת  אבןאבןאבןאבן ְִֶֶ

d˙Èיט  Ôe˜tÈÂ dn‡Â È‰e·‡ da Ôe„ÁÈÂ¿∆¡≈¬ƒ¿ƒ≈¿«¿»≈
:d¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙ÏÂ dz¯˜ È·Ò Ì„˜Ï»√»»≈«¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿≈

È¯Óeכ  ÈËÒ ÔÈ„ ‡a dz¯˜ È·ÒÏ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿¿»≈«¿≈¿»»≈»≈»≈
È·ÒÂ ¯Òa ÏÏÊ ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿««¿≈¿»»»≈¿«¿»≈

:¯ÓÁ¬«

eÓÈÂ˙כא  ‡i·‡a dz¯˜ È¯·b Ïk dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À≈»«¿≈«¿≈¿«¿«»ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÎÂ CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»¿»ƒ¿»≈

:ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¬

ÏË˜˙ÈÂכב  ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ¯·‚· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈ƒ¿««ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈
:‡·ÈÏˆ ÏÚ d˙È ·BÏˆ˙Â¿ƒ¿»≈«¿ƒ»

a˜Ó¯כג  È¯‡ ‡·ÈÏˆ ÏÚ dzÏ· ˙È·˙ ‡Ï»¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¬≈ƒ¿«
ÈÈ Ì„˜ ·Ác ÏÚ È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa dp¯a˜zƒ¿¿ƒ≈¿»«¬≈«¿»√»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÚ¯‡ ˙È ·‡Ò˙ ‡ÏÂ ·ÏËˆ‡ƒ¿¿«¿»¿»≈»«¿»ƒ¿»¡»»

:‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»

dxezd lr `xfr oa`

נא  ויהי ּפירּוׁש ׁשּכן ּדעּתי, ּולפי הּכל. ְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹוכן
ּפירׁשּתי  ּכאׁשר אלי, ּברּוח ׁשנים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַּפי

‡BBּבמקֹומֹו: ˙ÈL‡¯ ‡e‰ Èk,הּנֹודע . ְִƒ≈ƒַָ
יׁשרים: ּבחזקת יׂשראל וכל ידּבר. הּיׁשר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָעם

gi‰¯BÓe ¯¯BÒ,האבֹות ּוכנגד הּׁשם ּכנגד . ≈∆ְְֵֶֶֶֶַָָ
הּׁשם: יראי היּו ּכפרה BÒ¯¯אם ּכמֹו . ְִֵֵֵַָ≈ְְָָ

עׂשה. מצֹות יׁשמֹור ׁשּלא .BÓe¯‰סֹוררה, ְְֲִִֵֵֶָֹ∆
לאֿתעׂשה: ‡B˙Bּבמצֹות e¯qÈÂ ּבפני . ְְֲִֶַֹ¿ƒ¿ְִֵ

ויֹוציאּוהּו. יתּפׂשּוהּו ׁשהם מצוה ְְְְִִִִֵֵֶָעדים,
אמת: הּקּבלה והּוא ÏÏBÊודברי מפֹורׁש. . ְְֱִֵֶַַָָ≈ְְָ

ּבכל  לּנֹותן ּכלל ׁשם הּוא רק ּבׂשר. ְְֵֵֵַַָָָָזֹולל
מּמּנּו: ּׁשּיבּוקׁש מה ּכל ּׁשּיתאּוה .BÒÂ·‡מה ְְִִֶֶֶֶַַַַָ¿≈

זה  והּנה הּמׁשּתּכר. והּוא לׁשּתֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַמרּבה
העֹולם  חּיי יבּקׁש לא ּכי אּפיקֹורּוס, ְְִִֵֵֶַַָָֹּכמֹו
מאכל  מיני ּבכל להתעּנג אם ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהזה
אׁשת  ּבעבּור הּפרׁשה, זֹו ונסמכה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָּומׁשּתה.
ׁשרמזּתי  והרמז אּמֹו. וׁשם והעד, ּתאר. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹיפת

אהרן: ְֲִֵַֹּבבני
akB˙B‡ ˙ÈÏ˙Âמחכמינּו קּבלנּו ּכבר . ¿»ƒ»ְְֲִֵֵַָָ

הּנּתלים: ענין ְְִִִַַַז''ל

bkÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ Èkׁשּבר ּבעבּור . ƒƒ¿«¡…ƒ»ֲֵֵֶַ
ּפֹועל, אלהים ּכי הּפׁשט, ּדר ועל ְְֱִִֵֵֶֶַַַָֹהּׁשם.
מהּתלּוי. קרֹוב מקֹום לכל ּתבֹוא ְְְֵַַָָָָָָָוהּקללה
ולא  ּכן על ּבּנפׁש, ּדבק סֹוד לֹו ְְֵֵֵֶֶַַָֹויׁש
הּפרׁשה, זֹו ונסמכה .אדמת את ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָתטּמא

ּכי  ּבתחּלה ּכי הּמלחמה. תצא.ּבעבּור ְְֲִִִִִֵֵַַָָָ
תלין, לא מׁשּפט ּכי יֹוכיח, ּגבעֹון ְְְִִִִִִֵַַָֹוהּנה
ּכי  הארץ, לכבֹוד רק הּמת לכבֹוד ְְִִִֵֵֶֶַַָָאינּנּו
(בס' [אינּנּו] והּיׂשראלים הערלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָמׁשּפט

ׁשוה: מ''ז) ֶָמ''ח
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áë(à)éçà øBL-úà äàøú-àìBéN-úà Bà E «Ÿ¦§¤Á¤¸¨¦¹³¤¥Æ
éçàì íáéLz áLä íäî zîlòúäå íéçcð:E ¦¨¦½§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬§¦¥−§¨¦«

i"yx£zÓlÚ˙‰Â∑רֹואהּו אינֹו ּכאּלּו עין zÓlÚ˙‰Â.ּכֹובׁש ‰‡¯˙Œ‡Ï∑אֹותֹו ּתראה מּמּנּו,לא ׁשּתתעּלם ¿ƒ¿««¿»ְִִֵֵֵַ…ƒ¿∆¿ƒ¿««¿»ְְִִִֵֶֶֶַֹ
ּפׁשּוטֹו. ל)זהּו ׁשאּתה (ב"מ ּפעמים אמרּו: וכּו'ורּבֹותינּו עזרא עזרא עזרא עזרא .מתעּלם אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

(á)éçà áBø÷ àì-íàåéìà EBzôñàå Bzòãé àìå E §¦¸Ÿ¨¬¨¦²¥¤−§´Ÿ§©§®©«£©§Æ
éçà Løc ãò Enò äéäå Eúéa CBz-ìàBúà E ¤´¥¤½§¨¨´¦§À©´§³¨¦̧ÆŸ½

:Bì BúáLäå©«£¥«Ÿ−«
i"yx£EÈÁ‡ L¯c „Ú∑(כז דרׁשהּו(ב"מ אּלא ׁשּידרׁשהּו? קדם לֹו ׁשּיּתנהּו ּבלבב ּתעלה רּמאי וכי יהא .ׁשּלא «¿…»ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

BÏ B˙·L‰Â∑ ׁשעֹוׂשה ּדבר ּכל אמרּו: מּכאן מּמּנּו. ותתּבעם ּדמיו ּכדי ּבבית יאכל ׁשּלא הׁשבה, ּבֹו ׁשּתהא «¬≈…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ
ואֹוכל, עֹוׂשה וׁשאינֹו ויאכל, יעׂשה .יּמכר ואֹוכל, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(284 'nr ck zegiy ihewl)

ידעידעידעידעּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ולאולאולאולא אליאליאליאלי אחיאחיאחיאחי קרקרקרקרֹוֹוֹוֹובבבב לאלאלאלא ב)ואםואםואםואם הּנה (כב, ּכדבעי, מתנהג ׁשאינֹו רּוחנית, אבדה ליהּודי ׁשּנאבד ׁשרֹואה מי ְְְְִִִִֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
אבדתֹו, את וידרׁש ׁשּיבֹוא עד לֹו לעזר יׁש אּלא זֹו, מאבדה להתעּלם אסּור - מּכירֹו ואינֹו מּמּנּו רחֹוק זה יהּודי אם ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאפילּו
ׁשּלא  ליהּודי אפילּו יׂשראל, אהבת על הּנפׁש את למסר ׁשּיׁש הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּתֹורת ועל־ּדר הנהגתֹו. את ׁשּיתּקן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹּכלֹומר,

מעֹולם. ֵָָראּו

(â)ïëå BúìîNì äNòz ïëå Bøîçì äNòz ïëå§¥¯©«£¤´©«£ŸÀ§¥´©«£¤»§¦§¨¼§¥̧
éçà úãáà-ìëì äNòzepnî ãáàz-øLà E ©«£¤¹§¨£¥©¬¨¦²£¤Ÿ©¬¦¤−

ñ :ílòúäì ìëeú àì dúàöîe§¨¨®¬Ÿ©−§¦§©¥«
i"yx£ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï∑אֹותֹו רֹואה אינ ּכאּלּו עינ עזרא עזרא עזרא עזרא .לכּבׁש אבןאבןאבןאבן …«¿ƒ¿«≈ְְְְִִֵֵֶֹ

(ã)éçà øBîç-úà äàøú-àìíéìôð BøBL Bà E «Ÿ¦§¤Á¤£¸¨¦¹³Æ«Ÿ§¦´
ñ :Bnò íé÷z í÷ä íäî zîlòúäå Cøca©¤½¤§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−¦«

i"yx£ÌÈ˜z Ì˜‰∑(לב מעליו (ב"מ ׁשּנפל מּׂשאֹו להטעין טעינה, ויׁשב ∑BnÚ.זֹו הל אם אבל ּבעליו, עם »≈»ƒְְְִִֵֶַַַָָָָָƒְְֲִִַַָָָָָ
ּפטּור  טען", לטעֹון רצית אם מצוה, ועלי 'הֹואיל ואמר: עזרא עזרא עזרא עזרא .לֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֹ

(ä)øáb Laìé-àìå äMà-ìò øáâ-éìë äéäé-àìŸ¦«§¤³§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤
éäìà ýåýé úáòBú ék äMà úìîNäNò-ìk E ¦§©´¦¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥

ô :älà¥«¤
i"yx£‰M‡ŒÏÚ ¯·‚ŒÈÏÎ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑(פ"א נזיר אּלא (ספרי. זֹו ׁשאין האנׁשים, ּבין ׁשּתל ּכדי לאיׁש, ּדֹומה ׁשּתהא …ƒ¿∆¿ƒ∆∆«ƒ»ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

‡M‰.נאּוף לׁשם ˙ÏÓN ¯·b LaÏÈŒ‡ÏÂ∑.הּנׁשים ּבין ליׁשב הערוה ליל ׂשער יׂשיר ׁשּלא אחר: ּדבר ְִֵ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«ƒ»ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הּׁשחי  ּבית ׁשל ˙ÚB·˙.וׂשער Èk∑ אס ּתֹועבה לא לידי הּמביא לבּוׁש אּלא ּתֹורה עזרא עזרא עזרא עזרא .רה אבןאבןאבןאבן ְִֵֵֶֶַָƒ¬«ְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

‡d¯nא  ˙È B‡ CeÁ‡„ ‡¯Bz ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»»¿»»ƒ¿≈
Ôep·È˙˙ ‡·˙‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ÔÚËc¿»»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»»»¿≈ƒ

:CeÁ‡Ï¿»

dÏב  zÚ„È ‡ÏÂ C˙ÂÏ CeÁ‡ ·¯˜ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»»≈¬¿»»¿»¿««¿≈
Úa˙Èc „Ú CnÚ È‰ÈÂ C˙È· B‚Ï dpLÎ˙Â¿«¿¿ƒ≈¿≈»ƒ≈ƒ»«¿ƒ¿«

:dÏ dp·È˙˙Â d˙È CeÁ‡¬»≈¿»≈ƒ≈≈

ÔÎÂג  d˙eÒÎÏ „aÚz ÔÎÂ d¯ÓÁÏ „aÚz ÔÎÂ¿≈«¿≈«¬»≈¿≈«¿≈ƒ¿≈¿≈
dpÓ „·È˙ Èc CeÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏ „aÚz«¿≈¿»¬≈«¬ƒ≈«ƒ≈

:‰‡qk˙‡Ï eL¯ CÏ ˙ÈÏ dpÁkL˙Â¿«¿¿ƒ«≈»¿¿ƒ¿«»»

¯ÔÓד  d¯B˙ B‡ CeÁ‡„ ‡¯ÓÁ ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»¬»»¿»≈»»
:dnÚ ÌÈ˜˙ ‡Ó˜‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬»»¿ƒƒ≈

ÏÂ‡ה  ‡˙z‡ ÏÚ ¯·‚c ÔÈÊ Ôew˙ È‰È ‡Ï»¿≈ƒ≈ƒ¿««ƒ¿»¿»
ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ ‡˙z‡ Èew˙a ¯·b Ôw˙È¿««¿«¿ƒ≈ƒ¿»¬≈¿»»√»¿»

:ÔÈl‡ „·Ú Ïk C‰Ï‡¡»»»»≈ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

`¯BL ˙‡ ‰‡¯˙ ‡Ï יֹוצא אּתה אפילּו . …ƒ¿∆∆ֲִֵַָ
ּדרׁש: ּדר וזה אם BzÙÒ‡Âלּמלחמה. . ְְְִֶֶֶַָָָ«¬«¿ִ

נאמן: ּביד ׁשּתפקדּנּו ּבצּוּוי, אֹו ׁשב. ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָהיית
zÓlÚ˙‰Â והזּכיר תראה. לא עם ּדבק . ¿ƒ¿««¿»ְְְִִִִֵֶָֹ

מׁשּפט  וכן החמֹור. הזּכיר ּוכבר וׂשה, ְְְְֲִִִֵֶַַָָׁשֹור
ּבהמה: ְֵָָּכל

bÏÎe˙ ‡Ï:ּכחבריו . …«ֲֵַָ
cÌÈÏÙB:ּכלל נֹופלים, ּומּלת רֹובץ. ּכמֹו . ¿ƒְְְִִֵַָ

BnÚ ÌÈ˜z Ì˜‰ עזֹוב ּכמֹו, .לבּד ולא . »≈»ƒƒְְְְַָֹ
עּמֹו: ֲִַּתעזֹוב

d¯·b ÈÏÎ ‰È‰È ‡Ï ּבעבּור נסמכה, . …ƒ¿∆¿ƒ∆∆ְְֲִַָ
ּכי  נבראת לא האּׁשה ּכי לּמלחמה. ְְִִִִִֵֵַָָָָֹצאת



לה `vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'e ipy meil inei xeriy
ׁשלׁשה  ּבׂשרּבפני ּתרטימר ויאכל ׁשּיגנב עד חּיב אינֹו ּומֹורה סֹורר ּבן אֹותֹו. יין,ּומלקין לֹוג חצי ויׁשּתה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ

ונאמר וסֹובא", "זֹולל כג)ׁשּנאמר: ּבזֹוללי (משלי יין ּבסֹובאי ּתהי "אל למֹו": עב)ּבׂשר ּומֹורה (סנהדרין סֹורר ּובן . ְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ועֹומד  מֹוצא, ואינֹו לּמּודֹו ּומבּקׁש אביו ממֹון ׁשּמכּלה סֹוף ּדעּתֹו: לסֹוף ּתֹורה הּגיעה סֹופֹו, ׁשם על ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָנהרג

הּברּיֹות, את ּומלסטם ּדרכים חּיב ּבפרׁשת ימּות ואל זּכאי ימּות ּתֹורה: עזרא עזרא עזרא עזרא .אמרה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

(èé)éð÷æ-ìà Búà eàéöBäå Bnàå åéáà Bá eNôúå§¨¬§−¨¦´§¦®§¦¯Ÿ²¤¦§¥¬
:Bî÷î øòL-ìàå Bøéò¦−§¤©¬©§Ÿ«

(ë)epðéà äøîe øøBñ äæ eðða Bøéò éð÷æ-ìà eøîàå§¨«§º¤¦§¥´¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½¥¤¬
:àáñå ììBæ eðì÷a òîLŸ¥−©§Ÿ¥®¥−§Ÿ¥«

(àë)zøòáe úîå íéðáàá Bøéò éLðà-ìk eäîâøeÂ§¨ªÂ¨©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½¦«©§¨¬
ñ :eàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwî òøä̈−̈¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡¯NÈŒÏÎÂ∑'ּומֹורה סֹורר ּבן ׁשהיה על נסקל 'ּפלֹוני ּדין: ּבבית הכרזה ׁשּצרי .מּכאן ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ß lel` 'e ipy mei ß

(áë)úîeäå úåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©−̈¤§¨®
:õò-ìò Búà úéìúå§¨¦¬¨Ÿ−©¥«

i"yx£˙ÂÓŒËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑ סֹוף אּמֹו, אֹו אביו עליו חסים ׁשאם מּגיד הּפרׁשּיֹות, סמיכּות ¿ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆ְִִִִִִִֶַַָָָָָָ
וי  רעה, לתרּבּות ּדין ׁשּיצא ּבבית מיתה ויתחּיב עברֹות ıÚŒÏÚ.עבר B˙‡ ˙ÈÏ˙Â∑(מה אמרּו:(סנהדרין רּבֹותינּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ¿»ƒ»…«≈ְֵַָ

נתלין, הּנסקלין ּבסקילה ּכל ה' והּמבר ּתלּוי", אלהים קללת "ּכי עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּנאמר: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

(âë)epøa÷z øBá÷-ék õòä-ìò Búìáð ïéìú-àì«Ÿ¨¦̧¦§¨¹©¨¥À¦«¨³¦§§¤¸Æ
ànèú àìå éeìz íéäìà úìì÷-ék àeää íBia©´©½¦«¦§©¬¡Ÿ¦−¨®§³Ÿ§©¥Æ

éäìà ýåýé øLà Eúîãà-úàñ :äìçð Eì ïúð E ¤©§¨´§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ŒÈk∑,ּבניו הם ויׂשראל ּדיֹוקנֹו, ּבדמּות עׂשּוי ׁשאדם הּוא, מל ׁשל מׁשל זלזּולֹו ƒƒ¿«¡…ƒ»ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

אֹותֹו הרֹואה ּכל ונתלה, ללסטּיּות נתּפס ואחד ׂשר נעׂשה אחד לזה, זה ּדֹומין ׁשהיּו ּתאֹומים אחים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלׁשני
ּכמֹו: וזלזּול, הקל לׁשֹון ׁשּבּמקרא, קללה ּכל ּתלּוי'. 'הּׂשר ב)אֹומר: קללה "והּוא(מ"א קללני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא ."נמרצת  אבןאבןאבןאבן ְִֶֶ

d˙Èיט  Ôe˜tÈÂ dn‡Â È‰e·‡ da Ôe„ÁÈÂ¿∆¡≈¬ƒ¿ƒ≈¿«¿»≈
:d¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙ÏÂ dz¯˜ È·Ò Ì„˜Ï»√»»≈«¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿≈

È¯Óeכ  ÈËÒ ÔÈ„ ‡a dz¯˜ È·ÒÏ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿¿»≈«¿≈¿»»≈»≈»≈
È·ÒÂ ¯Òa ÏÏÊ ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿««¿≈¿»»»≈¿«¿»≈

:¯ÓÁ¬«

eÓÈÂ˙כא  ‡i·‡a dz¯˜ È¯·b Ïk dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À≈»«¿≈«¿≈¿«¿«»ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÎÂ CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»¿»ƒ¿»≈

:ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¬

ÏË˜˙ÈÂכב  ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ¯·‚· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈ƒ¿««ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈
:‡·ÈÏˆ ÏÚ d˙È ·BÏˆ˙Â¿ƒ¿»≈«¿ƒ»

a˜Ó¯כג  È¯‡ ‡·ÈÏˆ ÏÚ dzÏ· ˙È·˙ ‡Ï»¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¬≈ƒ¿«
ÈÈ Ì„˜ ·Ác ÏÚ È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa dp¯a˜zƒ¿¿ƒ≈¿»«¬≈«¿»√»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÚ¯‡ ˙È ·‡Ò˙ ‡ÏÂ ·ÏËˆ‡ƒ¿¿«¿»¿»≈»«¿»ƒ¿»¡»»

:‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»

dxezd lr `xfr oa`

נא  ויהי ּפירּוׁש ׁשּכן ּדעּתי, ּולפי הּכל. ְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹוכן
ּפירׁשּתי  ּכאׁשר אלי, ּברּוח ׁשנים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַּפי

‡BBּבמקֹומֹו: ˙ÈL‡¯ ‡e‰ Èk,הּנֹודע . ְִƒ≈ƒַָ
יׁשרים: ּבחזקת יׂשראל וכל ידּבר. הּיׁשר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָעם

gi‰¯BÓe ¯¯BÒ,האבֹות ּוכנגד הּׁשם ּכנגד . ≈∆ְְֵֶֶֶֶַָָ
הּׁשם: יראי היּו ּכפרה BÒ¯¯אם ּכמֹו . ְִֵֵֵַָ≈ְְָָ

עׂשה. מצֹות יׁשמֹור ׁשּלא .BÓe¯‰סֹוררה, ְְֲִִֵֵֶָֹ∆
לאֿתעׂשה: ‡B˙Bּבמצֹות e¯qÈÂ ּבפני . ְְֲִֶַֹ¿ƒ¿ְִֵ

ויֹוציאּוהּו. יתּפׂשּוהּו ׁשהם מצוה ְְְְִִִִֵֵֶָעדים,
אמת: הּקּבלה והּוא ÏÏBÊודברי מפֹורׁש. . ְְֱִֵֶַַָָ≈ְְָ

ּבכל  לּנֹותן ּכלל ׁשם הּוא רק ּבׂשר. ְְֵֵֵַַָָָָזֹולל
מּמּנּו: ּׁשּיבּוקׁש מה ּכל ּׁשּיתאּוה .BÒÂ·‡מה ְְִִֶֶֶֶַַַַָ¿≈

זה  והּנה הּמׁשּתּכר. והּוא לׁשּתֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַמרּבה
העֹולם  חּיי יבּקׁש לא ּכי אּפיקֹורּוס, ְְִִֵֵֶַַָָֹּכמֹו
מאכל  מיני ּבכל להתעּנג אם ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהזה
אׁשת  ּבעבּור הּפרׁשה, זֹו ונסמכה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָּומׁשּתה.
ׁשרמזּתי  והרמז אּמֹו. וׁשם והעד, ּתאר. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹיפת

אהרן: ְֲִֵַֹּבבני
akB˙B‡ ˙ÈÏ˙Âמחכמינּו קּבלנּו ּכבר . ¿»ƒ»ְְֲִֵֵַָָ

הּנּתלים: ענין ְְִִִַַַז''ל

bkÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ Èkׁשּבר ּבעבּור . ƒƒ¿«¡…ƒ»ֲֵֵֶַ
ּפֹועל, אלהים ּכי הּפׁשט, ּדר ועל ְְֱִִֵֵֶֶַַַָֹהּׁשם.
מהּתלּוי. קרֹוב מקֹום לכל ּתבֹוא ְְְֵַַָָָָָָָוהּקללה
ולא  ּכן על ּבּנפׁש, ּדבק סֹוד לֹו ְְֵֵֵֶֶַַָֹויׁש
הּפרׁשה, זֹו ונסמכה .אדמת את ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָתטּמא

ּכי  ּבתחּלה ּכי הּמלחמה. תצא.ּבעבּור ְְֲִִִִִֵֵַַָָָ
תלין, לא מׁשּפט ּכי יֹוכיח, ּגבעֹון ְְְִִִִִִֵַַָֹוהּנה
ּכי  הארץ, לכבֹוד רק הּמת לכבֹוד ְְִִִֵֵֶֶַַָָאינּנּו
(בס' [אינּנּו] והּיׂשראלים הערלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָמׁשּפט

ׁשוה: מ''ז) ֶָמ''ח

`vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'e ipy meil inei xeriy

áë(à)éçà øBL-úà äàøú-àìBéN-úà Bà E «Ÿ¦§¤Á¤¸¨¦¹³¤¥Æ
éçàì íáéLz áLä íäî zîlòúäå íéçcð:E ¦¨¦½§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬§¦¥−§¨¦«

i"yx£zÓlÚ˙‰Â∑רֹואהּו אינֹו ּכאּלּו עין zÓlÚ˙‰Â.ּכֹובׁש ‰‡¯˙Œ‡Ï∑אֹותֹו ּתראה מּמּנּו,לא ׁשּתתעּלם ¿ƒ¿««¿»ְִִֵֵֵַ…ƒ¿∆¿ƒ¿««¿»ְְִִִֵֶֶֶַֹ
ּפׁשּוטֹו. ל)זהּו ׁשאּתה (ב"מ ּפעמים אמרּו: וכּו'ורּבֹותינּו עזרא עזרא עזרא עזרא .מתעּלם אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

(á)éçà áBø÷ àì-íàåéìà EBzôñàå Bzòãé àìå E §¦¸Ÿ¨¬¨¦²¥¤−§´Ÿ§©§®©«£©§Æ
éçà Løc ãò Enò äéäå Eúéa CBz-ìàBúà E ¤´¥¤½§¨¨´¦§À©´§³¨¦̧ÆŸ½

:Bì BúáLäå©«£¥«Ÿ−«
i"yx£EÈÁ‡ L¯c „Ú∑(כז דרׁשהּו(ב"מ אּלא ׁשּידרׁשהּו? קדם לֹו ׁשּיּתנהּו ּבלבב ּתעלה רּמאי וכי יהא .ׁשּלא «¿…»ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

BÏ B˙·L‰Â∑ ׁשעֹוׂשה ּדבר ּכל אמרּו: מּכאן מּמּנּו. ותתּבעם ּדמיו ּכדי ּבבית יאכל ׁשּלא הׁשבה, ּבֹו ׁשּתהא «¬≈…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ
ואֹוכל, עֹוׂשה וׁשאינֹו ויאכל, יעׂשה .יּמכר ואֹוכל, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(284 'nr ck zegiy ihewl)

ידעידעידעידעּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ולאולאולאולא אליאליאליאלי אחיאחיאחיאחי קרקרקרקרֹוֹוֹוֹובבבב לאלאלאלא ב)ואםואםואםואם הּנה (כב, ּכדבעי, מתנהג ׁשאינֹו רּוחנית, אבדה ליהּודי ׁשּנאבד ׁשרֹואה מי ְְְְִִִִֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
אבדתֹו, את וידרׁש ׁשּיבֹוא עד לֹו לעזר יׁש אּלא זֹו, מאבדה להתעּלם אסּור - מּכירֹו ואינֹו מּמּנּו רחֹוק זה יהּודי אם ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאפילּו
ׁשּלא  ליהּודי אפילּו יׂשראל, אהבת על הּנפׁש את למסר ׁשּיׁש הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּתֹורת ועל־ּדר הנהגתֹו. את ׁשּיתּקן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹּכלֹומר,

מעֹולם. ֵָָראּו

(â)ïëå BúìîNì äNòz ïëå Bøîçì äNòz ïëå§¥¯©«£¤´©«£ŸÀ§¥´©«£¤»§¦§¨¼§¥̧
éçà úãáà-ìëì äNòzepnî ãáàz-øLà E ©«£¤¹§¨£¥©¬¨¦²£¤Ÿ©¬¦¤−

ñ :ílòúäì ìëeú àì dúàöîe§¨¨®¬Ÿ©−§¦§©¥«
i"yx£ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï∑אֹותֹו רֹואה אינ ּכאּלּו עינ עזרא עזרא עזרא עזרא .לכּבׁש אבןאבןאבןאבן …«¿ƒ¿«≈ְְְְִִֵֵֶֹ

(ã)éçà øBîç-úà äàøú-àìíéìôð BøBL Bà E «Ÿ¦§¤Á¤£¸¨¦¹³Æ«Ÿ§¦´
ñ :Bnò íé÷z í÷ä íäî zîlòúäå Cøca©¤½¤§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−¦«

i"yx£ÌÈ˜z Ì˜‰∑(לב מעליו (ב"מ ׁשּנפל מּׂשאֹו להטעין טעינה, ויׁשב ∑BnÚ.זֹו הל אם אבל ּבעליו, עם »≈»ƒְְְִִֵֶַַַָָָָָƒְְֲִִַַָָָָָ
ּפטּור  טען", לטעֹון רצית אם מצוה, ועלי 'הֹואיל ואמר: עזרא עזרא עזרא עזרא .לֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֹ

(ä)øáb Laìé-àìå äMà-ìò øáâ-éìë äéäé-àìŸ¦«§¤³§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤
éäìà ýåýé úáòBú ék äMà úìîNäNò-ìk E ¦§©´¦¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥

ô :älà¥«¤
i"yx£‰M‡ŒÏÚ ¯·‚ŒÈÏÎ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑(פ"א נזיר אּלא (ספרי. זֹו ׁשאין האנׁשים, ּבין ׁשּתל ּכדי לאיׁש, ּדֹומה ׁשּתהא …ƒ¿∆¿ƒ∆∆«ƒ»ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

‡M‰.נאּוף לׁשם ˙ÏÓN ¯·b LaÏÈŒ‡ÏÂ∑.הּנׁשים ּבין ליׁשב הערוה ליל ׂשער יׂשיר ׁשּלא אחר: ּדבר ְִֵ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«ƒ»ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הּׁשחי  ּבית ׁשל ˙ÚB·˙.וׂשער Èk∑ אס ּתֹועבה לא לידי הּמביא לבּוׁש אּלא ּתֹורה עזרא עזרא עזרא עזרא .רה אבןאבןאבןאבן ְִֵֵֶֶַָƒ¬«ְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

‡d¯nא  ˙È B‡ CeÁ‡„ ‡¯Bz ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»»¿»»ƒ¿≈
Ôep·È˙˙ ‡·˙‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ÔÚËc¿»»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»»»¿≈ƒ

:CeÁ‡Ï¿»

dÏב  zÚ„È ‡ÏÂ C˙ÂÏ CeÁ‡ ·¯˜ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»»≈¬¿»»¿»¿««¿≈
Úa˙Èc „Ú CnÚ È‰ÈÂ C˙È· B‚Ï dpLÎ˙Â¿«¿¿ƒ≈¿≈»ƒ≈ƒ»«¿ƒ¿«

:dÏ dp·È˙˙Â d˙È CeÁ‡¬»≈¿»≈ƒ≈≈

ÔÎÂג  d˙eÒÎÏ „aÚz ÔÎÂ d¯ÓÁÏ „aÚz ÔÎÂ¿≈«¿≈«¬»≈¿≈«¿≈ƒ¿≈¿≈
dpÓ „·È˙ Èc CeÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏ „aÚz«¿≈¿»¬≈«¬ƒ≈«ƒ≈

:‰‡qk˙‡Ï eL¯ CÏ ˙ÈÏ dpÁkL˙Â¿«¿¿ƒ«≈»¿¿ƒ¿«»»

¯ÔÓד  d¯B˙ B‡ CeÁ‡„ ‡¯ÓÁ ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»¬»»¿»≈»»
:dnÚ ÌÈ˜˙ ‡Ó˜‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬»»¿ƒƒ≈

ÏÂ‡ה  ‡˙z‡ ÏÚ ¯·‚c ÔÈÊ Ôew˙ È‰È ‡Ï»¿≈ƒ≈ƒ¿««ƒ¿»¿»
ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ ‡˙z‡ Èew˙a ¯·b Ôw˙È¿««¿«¿ƒ≈ƒ¿»¬≈¿»»√»¿»

:ÔÈl‡ „·Ú Ïk C‰Ï‡¡»»»»≈ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

`¯BL ˙‡ ‰‡¯˙ ‡Ï יֹוצא אּתה אפילּו . …ƒ¿∆∆ֲִֵַָ
ּדרׁש: ּדר וזה אם BzÙÒ‡Âלּמלחמה. . ְְְִֶֶֶַָָָ«¬«¿ִ

נאמן: ּביד ׁשּתפקדּנּו ּבצּוּוי, אֹו ׁשב. ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָהיית
zÓlÚ˙‰Â והזּכיר תראה. לא עם ּדבק . ¿ƒ¿««¿»ְְְִִִִֵֶָֹ

מׁשּפט  וכן החמֹור. הזּכיר ּוכבר וׂשה, ְְְְֲִִִֵֶַַָָׁשֹור
ּבהמה: ְֵָָּכל

bÏÎe˙ ‡Ï:ּכחבריו . …«ֲֵַָ
cÌÈÏÙB:ּכלל נֹופלים, ּומּלת רֹובץ. ּכמֹו . ¿ƒְְְִִֵַָ

BnÚ ÌÈ˜z Ì˜‰ עזֹוב ּכמֹו, .לבּד ולא . »≈»ƒƒְְְְַָֹ
עּמֹו: ֲִַּתעזֹוב

d¯·b ÈÏÎ ‰È‰È ‡Ï ּבעבּור נסמכה, . …ƒ¿∆¿ƒ∆∆ְְֲִַָ
ּכי  נבראת לא האּׁשה ּכי לּמלחמה. ְְִִִִִֵֵַָָָָֹצאת



vzÎik`לו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(å)øBtö-ï÷ àøwé ék|éðôìõò-ìëa Cøca E|Bà ¦´¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´
úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìò©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ
íàä çwú-àì íéöéaä-ìò Bà íéçøôàä-ìò©¨«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−

:íéðaä-ìò©©¨¦«
i"yx£‡¯wÈ Èk∑ לּמזּמן ‰‡Ì.ּפרט Áw˙Œ‡Ï∑(קמ ּבניה ּבעֹודּה(חולין עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ƒƒ»≈ְְַָָֻ…ƒ«»≈ְֶַָָָ

(æ)Cì-çwz íéðaä-úàå íàä-úà çlLz çlL©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤©¨¦−¦©¨®
ñ :íéîé zëøàäå Cì áèéé ïòîì§©̧©Æ¦´©½̈§©«£©§−̈¨¦«

i"yx£ÚÓÏ'B‚Â CÏ ·ËÈÈ Ô∑(קמב ל(שם ייטב "למען ּתֹורה: אמרה ּכיס, חסרֹון ּבּה ׁשאין קּלה מצוה אם ¿««ƒ«»¿ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
חמּורֹות  מצוֹות ׁשל ׂשכרן למּתן קלֿוחמר ימים", עזרא עזרא עזרא עזרא .והארכּת אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

ß lel` 'f iyily mei ß

(ç)Ebâì ä÷òî úéNòå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®
:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«

i"yx£L„Á ˙Èa ‰·˙ Èk∑,מעקה מצות ּותקּים חדׁש ּבית לבנֹות סֹופ הּקן, ׁשּלּוח מצות קּימּת אם ƒƒ¿∆«ƒ»»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ
הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ נאים, ולבגדים וׂשדה לכרם ותּגיע מצוה, ּגֹוררת סביב ∑ÚÓ˜‰.ׁשּמצוה ּגדר ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ«¬∆ִֵָָ

ּׁשּבתֹוכֹו מה ׁשּמׁשּמר ּתיק ּכגֹון 'ּתיקא', ּתרּגם: ואּונקלֹוס ‰ÏÙp.לּגג, ÏtÈŒÈk∑,ליּפל זה על ראּוי ואף ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָƒƒ…«…≈ְִֶַַָֹ
חּיב  ידי על וחֹוב זּכאי, ידי על זכּות ׁשּמגלּגלין ,יד על מיתתֹו ּתתּגלּגל לא כן .ּפי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(37 'nr `k .210 'nr hi zegiy ihewl)

חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּביתיתיתית תבנהתבנהתבנהתבנה ח)ּכּכּכּכיייי ּבית(כב, ׁשּקנה ּבמי ּגם הּוא מעקה חּיּוב הרי לׁשאל, ּביתֹוייייׁשׁשׁשׁשןןןןיׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש מעקה. ּבלי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
להתעּסק  ּומתחיל צּוארֹו על רחים לֹוקח אדם ּכאׁשר נּׂשּואין, חּיי התחלת אפֹוא, מׁשמעּותּה, חדׁש ּבית ּובנּית אׁשּתֹו, זֹו –ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
לכן  ּבמעׂשה. והן ּבדּבּור הן ּבמחׁשבה הן חדׁשים, ּובסייגים ּבהגּבלֹות הינּו ּבמעקה, צר יׁש זה ּבמּצב ּפרנסה. ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבמציאת
ּבכּמה  ׁשּמצינּו למה ּדגמא לנּו והרי חדׁש. ּבית ּבנּית ּבעת ּבעּקר ׁשּיי רּוחנית ּבעבֹודה מעקה ׁשּכן חדׁש, ּבית הּכתּוב ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻנקט

ּפנימי). ּפרּוׁש ׁשּיׁש מכריח ּגּופא ּדתֹורה (נגלה הּתֹורה" ּבפנימּיּות ּדרׁשני אּלא אֹומר ּבּנגלה הענין ׁש"אין ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמקֹומֹות,
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לגלגלגלגּגּגּגּג מעקהמעקהמעקהמעקה ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּביתיתיתית תבנהתבנהתבנהתבנה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָּֽֽֽֽכּכּכּכיייי
היכל לרּבֹות ובספרי)ּבית ח. (כב, ְִֵַַָ

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת ּבהיכל, הּמעקה ענין לבאר ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָויׁש
והגּבהה ּגאוה על מֹורה ּגבֹוּה) (מקֹום "פרשתנו)"ּגּג סוף הקדוש צרי(של"ה - "לגּג מעקה "ועׂשית הּכתּוב אֹומר זה ועל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הּמּדֹות  ׁשּמקֹור ּכּידּוע הרּוחנּיֹות, הּנפילֹות ּכל ׁשרׁש היא הּגאוה מּדת ּכי - מּמּנּו" הּנֹופל יּפֹול "ּכי הּגאוה, את ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹלהגּביל
ׁשּבאדם. והּגאוה הּיׁשּות הּוא ְֲֵֶַַַָָָָָָהרעֹות,

ÏÎaו  ‡Á¯‡a CÓ„˜ ‡¯tˆ„ ‡p˜ Ú¯ÚÈ È‡≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»√»»¿»¿»¿»
‡Ó‡Â ÔÈÚ· B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡ƒ»««¿»∆¿…ƒ≈ƒ¿ƒ»
·q˙ ‡Ï ÔÈÚa ÏÚ B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ÏÚ ‡Ú·¿̄≈»«∆¿…ƒ«≈ƒ»ƒ«

:‡ia ÏÚ ‡n‡ƒ»«¿«»

CÏז  ·qz ‡ia ˙ÈÂ ‡n‡ ˙È ÁlL˙ ‡ÁlL«»»¿««»ƒ»¿»¿«»ƒ«»
:ÔÈÓBÈ CÈ¯B˙Â CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ

Èz˜‡ח  „aÚ˙Â ‡z„Á ‡˙Èa È·˙ È¯‡¬≈ƒ¿≈≈»«¿»¿«¿≈¿»»
C˙È·a ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ÈeL˙ ‡ÏÂ C¯b‡Ï¿ƒ¿»¿»¿«ƒ«ƒƒ¿¿≈»
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dxezd lr `xfr oa`

אנׁשים  עם ּתצא היא ואם הּזרע, להקים ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָאם
לא  וכן, זנּות. לידי ּבּדר ּתבא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלּמלחמה,
זקנֹו, נתמּלא ׁשּלא זכר והּטעם, ּגבר. ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹילּבׁש
ואינֹו והן, הּוא וינאף הּנׁשים, עם ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָיתערב
וכן  היה. יׂשראל מנהג ּכי יֹורה, וזה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָיֹודע.
האנׁשים  מלּבּוׁש להיֹות הּמלכּיֹות, ְְְְֲִִֵַַַָָֻּברּוּבי

ּביניהם. הפרׁש רק הּנׁשים ּכמלּבּוׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאינּנּו
רק  .צֹור ואין .לּדר חּוץ על אֹומר, ְְֵֵֵֶֶֶַַַויׁש

הּׁשם: מעׂשה ׁשּיׁשּנה מי יתעב ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּׁשם
e‡¯wÈ Èk ּבעבּור הּפרׁשה, זאת נסמכה . ƒƒ»≈ְְֲִַַָָָָֹ

.ּבּדר‡¯wÈ והם נקראתי. נקרא ּכמֹו, . ֶֶַƒ»≈ְְְְִִִֵֵֹ
אפרֹוחים  אל''ף מּפגע. וקרֹוב מקרה, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָמּגזרת

ּכי  והּטעם, .ּובאזרֹוע אל''ף ּכמֹו ְְְְֲִֶֶַַַָָנֹוסף,
ּבנים  על אם להיֹות ּבּלב, הּוא ְְִִִֵֵַַַָָאכזרּיּות

ׁשֹו וכן ׂשה:רּוטׁשה. אֹו ר ְֵֶָָ
fCÏ ·ËÈÈ וייטיב עלי יחמֹול ׁשהּׁשם . ƒ«»ְְִֵֵֶֶַַָ

:לÌÈÓÈ zÎ¯‡‰Â ּכל תכרת לא ּכאׁשר . ָ¿«¬«¿»»ƒְֲִֶַָֹֹ
העיקר: ׁשעזבּת ְִֵֶַַָָָָהּקן

`vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy
הּגאוה, מּדת על ולׁשמֹור "מעקה" לעׂשֹות אדם ׁשצרי הּוא הרׁשּות, ּובדברי ּדעלמא ּבמיּלי ׁשרק לחׁשב, אדם יכֹול ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאמנם

הּכתּוב ּדּבר מלא מקרא הרי הּׁשם־יתּבר ּבעבֹודת ו)אבל יז, ב הימים ז"ל(דברי חכמינּו ואמרּו ה'", ּבדרכי לּבֹו (סוטה "וּיגּבּה ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָ
א) היא.ה, טֹוב ּדבר והּגאוה, ההגּבהה מּדת - קדּׁשה ׁשּלעניני ונמצא ׁשּבׁשמינית", ׁשמינית ּבֹו ׁשּיהא צרי "ּתלמיד־חכם :ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

ּכׁשּנמצאים  אפילּו ּכי ּוׁשמירה. מעקה ּבעי הּקדׁשים, וקדׁש ההיכל ּגג ׁשאפילּו היכל" לרּבֹות "ּבית ז"ל חכמינּו אמרּו ְְְְְְְֲֲֲֲֳִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹועל־זה
.יתּבר קדּׁשתֹו לגּבי ּבבּטּול להיֹות צרי הּקדּׁשה, ּובתכלית עליֹונֹות הכי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּבּדרגֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã(444 cenr h"k wlg zegiyÎihewl .f"hyz zah ycgÎy`xc '` azknn)

dwrn zMxA¦§©©£¤

ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו:::: ההההּנּנּנּנפלפלפלפל ּכּכּכּכיייי־־־־ייייּפּפּפּפלללל ּבּבּבּבביתביתביתבית ּדּדּדּדמיםמיםמיםמים ולאולאולאולא־־־־תתתתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים לגלגלגלגּגּגּגּג מעקהמעקהמעקהמעקה ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּביתיתיתית תבנהתבנהתבנהתבנה ח)ּכּכּכּכיייי (כב, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ַַַַֹֹֹֹ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
"ּדברים  ד: הלכה ׁשם עצמֹו ּדעת ׁשּסֹותר כּו'", מבר מעקה "עׂשה ח: הלכה יא ּפרק ּברכֹות הלכֹות ּב'יד' ּׁשהעיר ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ...ּבּמה
גֹו'. ּדּמים תׂשים ולא לגּג מעקה ועׂשית ׁשּנאמר ּכמֹו הּוא מעקה החּיּוב והרי – עליהם" מברכים אין סּכנה מּׁשּום ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹׁשהם
ּכי  עצמֹו. ּבפני צּוּוי אּלא מעקה, עׂשּית חּיּוב על טעם נתינת אינֹו גֹו' ּדמים תׂשים ולא להרמּב"ם אׁשר ּפׁשּוט, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹּולדעּתי
הכניסֹו ּדמים, תׂשים ולא אבל הּמצֹות, ּבספר החמּׁשי ּבּׁשרׁש ׁשּכתב ּוכמֹו ּתרי"ג, ּבחׁשּבֹון מנאם לא הּמצֹות טעמי ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהרי

לא־ּתעׂשה. מצֹות ְְְֲִִֶַַֹּבמנין
הּספרי – ּכּנ"ל לֹומר להרמּב"ם ח)והכריחֹו כב, לא־ּתעׂשה".(דברים מצות כּו' תׂשים לא מצות־עׂשה. כּו' מעקה "ועׂשית : ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּובּטל  לא־ּתעׂשה מצות קּים – ּבזה וכּיֹוצא לּגג ּכבׁש עׂשה מעקה, עׂשּית ּבמקֹום ׁש)אם נפקא־מיּנּה האמּור, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּו(לפי
ׁשם. הּמצֹות ספר על נֹוׂשאי־ּכלים א. ע"ב, מּיֹומא ּולהעיר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצות־עׂשה.
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לגלגלגלגּגּגּגּגּךּךּךּך מעקהמעקהמעקהמעקה ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּביתיתיתית תבנהתבנהתבנהתבנה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּֽֽֽֽכּכּכּכיייי
היכל לרּבֹות ובספרי)ּבית ח. (כב, ְִֵַַָ

הרמּב"ם ּכתב ּדהרי ּבזה, צרי־עּיּון תכז)ולכאֹורה סימן ריש חושן־משפט בשולחן־ערוך הוא וכן יא. פרק ריש נפש ושמירת רוצח (הלכות ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
הּוא  מעקה ואּמאי ּדחּיּוב ּדירה", "ּבית אינֹו ההיכל ולכאֹורה לֹו", זקּוק "אינֹו לדירה ׁשאינן ּובבּתים ּדירה", ּב"ּבית רק ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּבמעקה? ְְֲִֵֶַַנתחּיב
ּתדּורּו" ּכעין "ּתׁשבּו ּדגדרּה סּכה ּבמצות ּוכמֹו ההּוא. ּבּמקֹום האכילה הּוא הּדירה ענין ּדעּקר מצינּו ּדהּנה ּבזה, לֹומר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻויׁש

ב) כח, ּבּסּכה(סוכה האכילה היא ּבסּכה הּיׁשיבה מצות וראה ּדעּקר יב. סעיף תרלט סימן אורח־חיים הזקן אדמו"ר שולחן־ערוך (עיין ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֻֻ
הסימן) בסוף ערוך' ה'שולחן נושאי־כלי שם. .טור

ּבזבחים איתא א)והּנה ׁשם (סג, ואֹוכלין לׁשם נכנסין ׁשהּכהנים העזרה, ּכל את ּכֹוכבים־ּומּזלֹות עֹובדי הּקיפּו ׁשאם "מּנין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּתאכלּנּו" הּקדׁשים ּבקדׁש לֹומר ּתלמּוד קדׁשים, ג)קדׁשי הלכה י פרק הקרבנות מעשה בהלכות הרמב"ם פסק ּדיׁש(וכן ונמצא . ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבהיכל. ּדוקא היא קדׁשים אכילת ׁשּמצות ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָזמּנים
ּבמעקה. ּומחּיב הּוא, ּדירה" "ּבית ּבגדר ההיכל ּגם עזרא עזרא עזרא עזרא ועל־ּפי־זה אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

(è)äàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì«Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³
ñ :íøkä úàeáúe òøæz øLà òøfä©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤

i"yx£ÌÈ‡Ïk∑)(פב חולין לט. יד קידושין ּבמּפלת וחרצן ּוׂשעֹורה ּכל ∑Lc˜zŒÔt.חּטה 'תסּתאב', ּכתרּגּומֹו: ƒ¿»ƒְְְְִֶַַָָָָֹ∆ƒ¿«ְְְִַַָָ
ּכמֹו: קדׁש, לׁשֹון ּבֹו נֹופל אּסּור, ּכגֹון לגנאי ּבין הקּדׁש, ּכגֹון לׁשבח ּבין האדם, על הּנתעב סה)ּדבר (ישעיה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

"קּדׁשּתי ּכי ּבי ּתּגע מֹוסיף ∑‰ÏÓ‡‰."אל ׁשהּזרע ותֹוספת מּלּוי עזרא עזרא עזרא עזרא .זה אבןאבןאבןאבן ְִִִִִַַַ«¿≈»ְִִֶֶֶֶֶַַ

˙zÒ‡·ט  ‡ÓÏÈc ÔÈ·e¯Ú CÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡Ï»ƒ¿««¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿»«
:‡Ó¯k ˙ÏÏÚÂ Ú¯Ê˙ Èc ‡Ú¯Ê ˙ÚÓcƒ¿««¿»ƒƒ¿««¬»««¿»

dxezd lr `xfr oa`

gL„Á ˙Èa ‰·˙ Èk,הּפרׁשה זאת נדּבקה . ƒƒ¿∆«ƒ»»ְְִַָָָָֹ
ּבמצות  החל ּבארץ, והם ׁשּנלחמּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָאחר

(ס''א ÚÓ˜‰הּבית: מהקֹום ידּוע, טעמֹו . ִַַ«¬∆ְֵַַַָ
הֹוציאֹו ּומדקּדק, לֹו. ריע ואין ְְְִֵֵֵֵַַַָמהּמקֹום),
ּבעקה: עצמֹו והביא רׁשע, עקת ְְְְִִִֵַַַָָָָָמּגזרת

ÏÙBp‰ יּומת וכן, סֹופֹו. ׁשם על נקרא . «≈ְְִֵֵַַָ

וּיתרֹוצצּו ּתפׁשיט. ערּוּמים ּובגדי וכן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַהּמת.
נקראּו מסּפר, לאין רּבֹות ּומּלֹות ְְְְִִִִֵַַָָהּבנים.
הּלׁשֹון. ּדר ּכן אם נדע ולא סֹופם, ׁשם ְִֵֵֵֶֶַַַָָֹעל
ּדן. עד וּירּדֹוף ּכמֹו נבּואה, ּדברי הּוא ְְְְִִֵַַָָאֹו
אביו  את איׁש יעזב ּכן על אׁשּכֹול. נחל ְֲִִֵֶֶַַַַַָָעד
הּזרע  מצות הּבית, מצות ואחר אּמֹו. ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַואת

ּבית  ּובנה ּבארץ ׁשהּוא אחר ּכי ְִִֶֶֶַַַַַָָָָוהּנטע,
ְַָוזרע:

hÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï,ּתקּדׁש ּפן ּפירּוׁש . …ƒ¿«ƒ¿»ƒְִֵֶַ
הּספרּדי  סרּוק ּבן מנחם ּפירׁשֹו ְְְְִֵֵֶַַַָָָּכבר
ּבעבּור  קדׁש, מּגזרת והּוא ְְְְְֲִִֶֶַַַַּבמחּברּתֹו,

זה: עם זה ְִִֵֶֶֶָׁשּיתערב



לז `vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(å)øBtö-ï÷ àøwé ék|éðôìõò-ìëa Cøca E|Bà ¦´¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´
úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìò©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ
íàä çwú-àì íéöéaä-ìò Bà íéçøôàä-ìò©¨«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−

:íéðaä-ìò©©¨¦«
i"yx£‡¯wÈ Èk∑ לּמזּמן ‰‡Ì.ּפרט Áw˙Œ‡Ï∑(קמ ּבניה ּבעֹודּה(חולין עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ƒƒ»≈ְְַָָֻ…ƒ«»≈ְֶַָָָ

(æ)Cì-çwz íéðaä-úàå íàä-úà çlLz çlL©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤©¨¦−¦©¨®
ñ :íéîé zëøàäå Cì áèéé ïòîì§©̧©Æ¦´©½̈§©«£©§−̈¨¦«

i"yx£ÚÓÏ'B‚Â CÏ ·ËÈÈ Ô∑(קמב ל(שם ייטב "למען ּתֹורה: אמרה ּכיס, חסרֹון ּבּה ׁשאין קּלה מצוה אם ¿««ƒ«»¿ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
חמּורֹות  מצוֹות ׁשל ׂשכרן למּתן קלֿוחמר ימים", עזרא עזרא עזרא עזרא .והארכּת אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

ß lel` 'f iyily mei ß

(ç)Ebâì ä÷òî úéNòå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®
:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«

i"yx£L„Á ˙Èa ‰·˙ Èk∑,מעקה מצות ּותקּים חדׁש ּבית לבנֹות סֹופ הּקן, ׁשּלּוח מצות קּימּת אם ƒƒ¿∆«ƒ»»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ
הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ נאים, ולבגדים וׂשדה לכרם ותּגיע מצוה, ּגֹוררת סביב ∑ÚÓ˜‰.ׁשּמצוה ּגדר ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ«¬∆ִֵָָ

ּׁשּבתֹוכֹו מה ׁשּמׁשּמר ּתיק ּכגֹון 'ּתיקא', ּתרּגם: ואּונקלֹוס ‰ÏÙp.לּגג, ÏtÈŒÈk∑,ליּפל זה על ראּוי ואף ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָƒƒ…«…≈ְִֶַַָֹ
חּיב  ידי על וחֹוב זּכאי, ידי על זכּות ׁשּמגלּגלין ,יד על מיתתֹו ּתתּגלּגל לא כן .ּפי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(37 'nr `k .210 'nr hi zegiy ihewl)

חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּביתיתיתית תבנהתבנהתבנהתבנה ח)ּכּכּכּכיייי ּבית(כב, ׁשּקנה ּבמי ּגם הּוא מעקה חּיּוב הרי לׁשאל, ּביתֹוייייׁשׁשׁשׁשןןןןיׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש מעקה. ּבלי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
להתעּסק  ּומתחיל צּוארֹו על רחים לֹוקח אדם ּכאׁשר נּׂשּואין, חּיי התחלת אפֹוא, מׁשמעּותּה, חדׁש ּבית ּובנּית אׁשּתֹו, זֹו –ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
לכן  ּבמעׂשה. והן ּבדּבּור הן ּבמחׁשבה הן חדׁשים, ּובסייגים ּבהגּבלֹות הינּו ּבמעקה, צר יׁש זה ּבמּצב ּפרנסה. ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבמציאת
ּבכּמה  ׁשּמצינּו למה ּדגמא לנּו והרי חדׁש. ּבית ּבנּית ּבעת ּבעּקר ׁשּיי רּוחנית ּבעבֹודה מעקה ׁשּכן חדׁש, ּבית הּכתּוב ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻנקט

ּפנימי). ּפרּוׁש ׁשּיׁש מכריח ּגּופא ּדתֹורה (נגלה הּתֹורה" ּבפנימּיּות ּדרׁשני אּלא אֹומר ּבּנגלה הענין ׁש"אין ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמקֹומֹות,

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 141 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

de`Bd zCnl ± dwrn zIUr£¦©©£¤§¦©©©£¨

לגלגלגלגּגּגּגּג מעקהמעקהמעקהמעקה ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּביתיתיתית תבנהתבנהתבנהתבנה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָּֽֽֽֽכּכּכּכיייי
היכל לרּבֹות ובספרי)ּבית ח. (כב, ְִֵַַָ

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת ּבהיכל, הּמעקה ענין לבאר ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָויׁש
והגּבהה ּגאוה על מֹורה ּגבֹוּה) (מקֹום "פרשתנו)"ּגּג סוף הקדוש צרי(של"ה - "לגּג מעקה "ועׂשית הּכתּוב אֹומר זה ועל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הּמּדֹות  ׁשּמקֹור ּכּידּוע הרּוחנּיֹות, הּנפילֹות ּכל ׁשרׁש היא הּגאוה מּדת ּכי - מּמּנּו" הּנֹופל יּפֹול "ּכי הּגאוה, את ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹלהגּביל
ׁשּבאדם. והּגאוה הּיׁשּות הּוא ְֲֵֶַַַָָָָָָהרעֹות,

ÏÎaו  ‡Á¯‡a CÓ„˜ ‡¯tˆ„ ‡p˜ Ú¯ÚÈ È‡≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»√»»¿»¿»¿»
‡Ó‡Â ÔÈÚ· B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡ƒ»««¿»∆¿…ƒ≈ƒ¿ƒ»
·q˙ ‡Ï ÔÈÚa ÏÚ B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ÏÚ ‡Ú·¿̄≈»«∆¿…ƒ«≈ƒ»ƒ«

:‡ia ÏÚ ‡n‡ƒ»«¿«»

CÏז  ·qz ‡ia ˙ÈÂ ‡n‡ ˙È ÁlL˙ ‡ÁlL«»»¿««»ƒ»¿»¿«»ƒ«»
:ÔÈÓBÈ CÈ¯B˙Â CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ

Èz˜‡ח  „aÚ˙Â ‡z„Á ‡˙Èa È·˙ È¯‡¬≈ƒ¿≈≈»«¿»¿«¿≈¿»»
C˙È·a ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ÈeL˙ ‡ÏÂ C¯b‡Ï¿ƒ¿»¿»¿«ƒ«ƒƒ¿¿≈»

:dpÓ ÏÙc ÏtÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿»≈ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

אנׁשים  עם ּתצא היא ואם הּזרע, להקים ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָאם
לא  וכן, זנּות. לידי ּבּדר ּתבא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלּמלחמה,
זקנֹו, נתמּלא ׁשּלא זכר והּטעם, ּגבר. ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹילּבׁש
ואינֹו והן, הּוא וינאף הּנׁשים, עם ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָיתערב
וכן  היה. יׂשראל מנהג ּכי יֹורה, וזה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָיֹודע.
האנׁשים  מלּבּוׁש להיֹות הּמלכּיֹות, ְְְְֲִִֵַַַָָֻּברּוּבי

ּביניהם. הפרׁש רק הּנׁשים ּכמלּבּוׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאינּנּו
רק  .צֹור ואין .לּדר חּוץ על אֹומר, ְְֵֵֵֶֶֶַַַויׁש

הּׁשם: מעׂשה ׁשּיׁשּנה מי יתעב ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּׁשם
e‡¯wÈ Èk ּבעבּור הּפרׁשה, זאת נסמכה . ƒƒ»≈ְְֲִַַָָָָֹ

.ּבּדר‡¯wÈ והם נקראתי. נקרא ּכמֹו, . ֶֶַƒ»≈ְְְְִִִֵֵֹ
אפרֹוחים  אל''ף מּפגע. וקרֹוב מקרה, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָמּגזרת

ּכי  והּטעם, .ּובאזרֹוע אל''ף ּכמֹו ְְְְֲִֶֶַַַָָנֹוסף,
ּבנים  על אם להיֹות ּבּלב, הּוא ְְִִִֵֵַַַָָאכזרּיּות

ׁשֹו וכן ׂשה:רּוטׁשה. אֹו ר ְֵֶָָ
fCÏ ·ËÈÈ וייטיב עלי יחמֹול ׁשהּׁשם . ƒ«»ְְִֵֵֶֶַַָ

:לÌÈÓÈ zÎ¯‡‰Â ּכל תכרת לא ּכאׁשר . ָ¿«¬«¿»»ƒְֲִֶַָֹֹ
העיקר: ׁשעזבּת ְִֵֶַַָָָָהּקן

`vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy
הּגאוה, מּדת על ולׁשמֹור "מעקה" לעׂשֹות אדם ׁשצרי הּוא הרׁשּות, ּובדברי ּדעלמא ּבמיּלי ׁשרק לחׁשב, אדם יכֹול ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאמנם

הּכתּוב ּדּבר מלא מקרא הרי הּׁשם־יתּבר ּבעבֹודת ו)אבל יז, ב הימים ז"ל(דברי חכמינּו ואמרּו ה'", ּבדרכי לּבֹו (סוטה "וּיגּבּה ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָ
א) היא.ה, טֹוב ּדבר והּגאוה, ההגּבהה מּדת - קדּׁשה ׁשּלעניני ונמצא ׁשּבׁשמינית", ׁשמינית ּבֹו ׁשּיהא צרי "ּתלמיד־חכם :ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

ּכׁשּנמצאים  אפילּו ּכי ּוׁשמירה. מעקה ּבעי הּקדׁשים, וקדׁש ההיכל ּגג ׁשאפילּו היכל" לרּבֹות "ּבית ז"ל חכמינּו אמרּו ְְְְְְְֲֲֲֲֳִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹועל־זה
.יתּבר קדּׁשתֹו לגּבי ּבבּטּול להיֹות צרי הּקדּׁשה, ּובתכלית עליֹונֹות הכי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּבּדרגֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã(444 cenr h"k wlg zegiyÎihewl .f"hyz zah ycgÎy`xc '` azknn)

dwrn zMxA¦§©©£¤

ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו:::: ההההּנּנּנּנפלפלפלפל ּכּכּכּכיייי־־־־ייייּפּפּפּפלללל ּבּבּבּבביתביתביתבית ּדּדּדּדמיםמיםמיםמים ולאולאולאולא־־־־תתתתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים לגלגלגלגּגּגּגּג מעקהמעקהמעקהמעקה ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּביתיתיתית תבנהתבנהתבנהתבנה ח)ּכּכּכּכיייי (כב, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ַַַַֹֹֹֹ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
"ּדברים  ד: הלכה ׁשם עצמֹו ּדעת ׁשּסֹותר כּו'", מבר מעקה "עׂשה ח: הלכה יא ּפרק ּברכֹות הלכֹות ּב'יד' ּׁשהעיר ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ...ּבּמה
גֹו'. ּדּמים תׂשים ולא לגּג מעקה ועׂשית ׁשּנאמר ּכמֹו הּוא מעקה החּיּוב והרי – עליהם" מברכים אין סּכנה מּׁשּום ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹׁשהם
ּכי  עצמֹו. ּבפני צּוּוי אּלא מעקה, עׂשּית חּיּוב על טעם נתינת אינֹו גֹו' ּדמים תׂשים ולא להרמּב"ם אׁשר ּפׁשּוט, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹּולדעּתי
הכניסֹו ּדמים, תׂשים ולא אבל הּמצֹות, ּבספר החמּׁשי ּבּׁשרׁש ׁשּכתב ּוכמֹו ּתרי"ג, ּבחׁשּבֹון מנאם לא הּמצֹות טעמי ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהרי

לא־ּתעׂשה. מצֹות ְְְֲִִֶַַֹּבמנין
הּספרי – ּכּנ"ל לֹומר להרמּב"ם ח)והכריחֹו כב, לא־ּתעׂשה".(דברים מצות כּו' תׂשים לא מצות־עׂשה. כּו' מעקה "ועׂשית : ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּובּטל  לא־ּתעׂשה מצות קּים – ּבזה וכּיֹוצא לּגג ּכבׁש עׂשה מעקה, עׂשּית ּבמקֹום ׁש)אם נפקא־מיּנּה האמּור, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּו(לפי
ׁשם. הּמצֹות ספר על נֹוׂשאי־ּכלים א. ע"ב, מּיֹומא ּולהעיר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצות־עׂשה.

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 137 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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לגלגלגלגּגּגּגּגּךּךּךּך מעקהמעקהמעקהמעקה ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּביתיתיתית תבנהתבנהתבנהתבנה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּֽֽֽֽכּכּכּכיייי
היכל לרּבֹות ובספרי)ּבית ח. (כב, ְִֵַַָ

הרמּב"ם ּכתב ּדהרי ּבזה, צרי־עּיּון תכז)ולכאֹורה סימן ריש חושן־משפט בשולחן־ערוך הוא וכן יא. פרק ריש נפש ושמירת רוצח (הלכות ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
הּוא  מעקה ואּמאי ּדחּיּוב ּדירה", "ּבית אינֹו ההיכל ולכאֹורה לֹו", זקּוק "אינֹו לדירה ׁשאינן ּובבּתים ּדירה", ּב"ּבית רק ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּבמעקה? ְְֲִֵֶַַנתחּיב
ּתדּורּו" ּכעין "ּתׁשבּו ּדגדרּה סּכה ּבמצות ּוכמֹו ההּוא. ּבּמקֹום האכילה הּוא הּדירה ענין ּדעּקר מצינּו ּדהּנה ּבזה, לֹומר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻויׁש

ב) כח, ּבּסּכה(סוכה האכילה היא ּבסּכה הּיׁשיבה מצות וראה ּדעּקר יב. סעיף תרלט סימן אורח־חיים הזקן אדמו"ר שולחן־ערוך (עיין ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֻֻ
הסימן) בסוף ערוך' ה'שולחן נושאי־כלי שם. .טור

ּבזבחים איתא א)והּנה ׁשם (סג, ואֹוכלין לׁשם נכנסין ׁשהּכהנים העזרה, ּכל את ּכֹוכבים־ּומּזלֹות עֹובדי הּקיפּו ׁשאם "מּנין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּתאכלּנּו" הּקדׁשים ּבקדׁש לֹומר ּתלמּוד קדׁשים, ג)קדׁשי הלכה י פרק הקרבנות מעשה בהלכות הרמב"ם פסק ּדיׁש(וכן ונמצא . ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבהיכל. ּדוקא היא קדׁשים אכילת ׁשּמצות ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָזמּנים
ּבמעקה. ּומחּיב הּוא, ּדירה" "ּבית ּבגדר ההיכל ּגם עזרא עזרא עזרא עזרא ועל־ּפי־זה אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

(è)äàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì«Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³
ñ :íøkä úàeáúe òøæz øLà òøfä©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤

i"yx£ÌÈ‡Ïk∑)(פב חולין לט. יד קידושין ּבמּפלת וחרצן ּוׂשעֹורה ּכל ∑Lc˜zŒÔt.חּטה 'תסּתאב', ּכתרּגּומֹו: ƒ¿»ƒְְְְִֶַַָָָָֹ∆ƒ¿«ְְְִַַָָ
ּכמֹו: קדׁש, לׁשֹון ּבֹו נֹופל אּסּור, ּכגֹון לגנאי ּבין הקּדׁש, ּכגֹון לׁשבח ּבין האדם, על הּנתעב סה)ּדבר (ישעיה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

"קּדׁשּתי ּכי ּבי ּתּגע מֹוסיף ∑‰ÏÓ‡‰."אל ׁשהּזרע ותֹוספת מּלּוי עזרא עזרא עזרא עזרא .זה אבןאבןאבןאבן ְִִִִִַַַ«¿≈»ְִִֶֶֶֶֶַַ

˙zÒ‡·ט  ‡ÓÏÈc ÔÈ·e¯Ú CÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡Ï»ƒ¿««¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿»«
:‡Ó¯k ˙ÏÏÚÂ Ú¯Ê˙ Èc ‡Ú¯Ê ˙ÚÓcƒ¿««¿»ƒƒ¿««¬»««¿»

dxezd lr `xfr oa`

gL„Á ˙Èa ‰·˙ Èk,הּפרׁשה זאת נדּבקה . ƒƒ¿∆«ƒ»»ְְִַָָָָֹ
ּבמצות  החל ּבארץ, והם ׁשּנלחמּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָאחר

(ס''א ÚÓ˜‰הּבית: מהקֹום ידּוע, טעמֹו . ִַַ«¬∆ְֵַַַָ
הֹוציאֹו ּומדקּדק, לֹו. ריע ואין ְְְִֵֵֵֵַַַָמהּמקֹום),
ּבעקה: עצמֹו והביא רׁשע, עקת ְְְְִִִֵַַַָָָָָמּגזרת

ÏÙBp‰ יּומת וכן, סֹופֹו. ׁשם על נקרא . «≈ְְִֵֵַַָ

וּיתרֹוצצּו ּתפׁשיט. ערּוּמים ּובגדי וכן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַהּמת.
נקראּו מסּפר, לאין רּבֹות ּומּלֹות ְְְְִִִִֵַַָָהּבנים.
הּלׁשֹון. ּדר ּכן אם נדע ולא סֹופם, ׁשם ְִֵֵֵֶֶַַַָָֹעל
ּדן. עד וּירּדֹוף ּכמֹו נבּואה, ּדברי הּוא ְְְְִִֵַַָָאֹו
אביו  את איׁש יעזב ּכן על אׁשּכֹול. נחל ְֲִִֵֶֶַַַַַָָעד
הּזרע  מצות הּבית, מצות ואחר אּמֹו. ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַואת

ּבית  ּובנה ּבארץ ׁשהּוא אחר ּכי ְִִֶֶֶַַַַַָָָָוהּנטע,
ְַָוזרע:

hÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï,ּתקּדׁש ּפן ּפירּוׁש . …ƒ¿«ƒ¿»ƒְִֵֶַ
הּספרּדי  סרּוק ּבן מנחם ּפירׁשֹו ְְְְִֵֵֶַַַָָָּכבר
ּבעבּור  קדׁש, מּגזרת והּוא ְְְְְֲִִֶֶַַַַּבמחּברּתֹו,

זה: עם זה ְִִֵֶֶֶָׁשּיתערב
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(é)ñ :åcçé øîçáe-øBLa Løçú-àìŸ©«£¬§«©«£−Ÿ©§¨«
i"yx£¯BÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙Œ‡Ï∑(נד יחד (ב"ק להנהיגם הּדין והּוא ׁשּבעֹולם, מינים ׁשני לכל הּדין הּוא …«¬…¿«¬ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מּׂשא  ׁשּום ּבהֹולכת זּוגים עזרא עזרא עזרא עזרא .קׁשּורים אבןאבןאבןאבן ְְִִַַָָ

(àé):åcçé íézLôe øîö æðèòL Laìú àì³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½¤¬¤¦§¦−©§¨«
i"yx£ÊËÚL∑:ּפרׁשּו ורּבֹותינּו ערּוב, ונּוז לׁשֹון טוּוי .ׁשּוע, ««¿≈ְְְְֵֵֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 122 cEOr h"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)©
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ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה־־־־ּלּלּלּל ּגּגּגּגדליםדליםדליםדלים .... .... ׁשׁשׁשׁשעטנזעטנזעטנזעטנז תלתלתלתלּבּבּבּבׁשׁשׁשׁש יא־יב)לאלאלאלא (כב, ֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
הּכלאים מן אף ,ל ּתעׂשה א)ּגדילים עמוד ריש ד, .(יבמות ְְֲִִִִִֶַַַַָ

– קרקע וכלאי  ּבהמה ּכלאי ב. אחד. ּבבגד מינים ׁשני  ּתפירת  – ּבגדים ּכלאי א. אֹופּנים: ג' יׁשנם אסּורֹות ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבתערֹובֹות
נתערב. ׁשּטעמם – ּבחלב ּבׂשר ּבּׁשּול ג. מינים. ׁשני מּתערבת חדׁש ּדבר ּוצמיחת ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻהּלדת

ּבציצית מּתרים ּבגדים ּדכלאי מצוה, לעניני מּתרת ּתערבתן אם ּביניהם חּלּוק מצינּו מיבמות)והּנה ּכהּנה(ּכּנ"ל (רמב"ם ּובבגדי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻֻ
יא־יב) הלכה ח פרק המקדש כלי הלכות י. פרק סוף כלאים ּובבׂשר הלכות לגבֹוּה. אֹו לקדׁש ׁשּיּתרּו מצינּו לא וקרקע ּבהמה ּכלאי ,ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ּבּמכילּתא קסלקא־ּדעּתא משפטים)ּבחלב, פרשת ויׁש(סוף ּבּמקּדׁשים. ּגם ּדאסּור מהּכתּובים ודרׁשּו ּבמקּדׁשין, מּתר ׁשּיהיה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻ
החּלּוק. ּבטעם ְְִֵַַַַלעּין

הרמּב"ן ּׁשּכתב מה על־ּפי לֹומר יט)ויׁש יט, ׁשני (קדושים אֹו ּבהמה מיני ׁשני ׁשּכׁשמערב וקרקע, ּבהמה ּכלאי אּסּור ּבטעם ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
והּצמחים, הּבהמֹות ׁשּיֹוציאּו קבע הּׁשם־יתּבר ּכי ּבראׁשית", סדרי ּומערּבב כּו' ּומכחיׁש "מׁשּנה הּוא הרי זרעים, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמיני

אחר. מין מֹוציאים הם הרי יחד ּוכׁשמערבם ּדוקא, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלמיניהם
הּנ"ל: האֹופּנים ג' ּבין החּלּוק את לבאר יׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָועל־ּפי־זה

ּגּבי  מּתרים ּבגדים ּכלאי ,ּומאיד קדּׁשה. ּבעניני ּגם אסּורים הם הרי חדׁש, מין מהם ׁשּנֹוצר מּכיון וקרקע, ּבהמה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻּבכלאי
הּתפרים  את להסיר נּתן ּבבגד, צרּופן לאחרי ּגם ואדרּבה חדׁש, מין הּמינים ׁשני מּצרּוף נֹוצר לא ׁשהרי קדּׁשה, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻעניני

הּמינים. את ְְִִִֶַַּולהפריד
נֹולד  לא אבל וחלב, ּבׂשר טעמי נתערבּו רק ּבחלב ּבבׂשר ׁשהרי ּבגדים, לכלאי ּדדֹומה קסלקא־ּדעּתא ּבחלב, ּבבׂשר  ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹא
ׁשאי־אפׁשר  עד והחלב הּבׂשר טעמי ׁשּנתערבּו מּכיון ּכי ּבהמה, לכלאי ּדדמי היא הּמּסקנא א חדׁש. מין מּזה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָונצמח

ּדבר נֹוצר ׁשּמּצירּופן נמצא ּבמקּדׁשין.להפרידן, ּגם אסּורין ולכן חדׁש, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֻ

(áé)Eúeñk úBôðk òaøà-ìò Cl-äNòz íéìãb§¦¦−©«£¤¨®©©§©²©§¬§«§−
ñ :da-äqëz øLà£¤¬§©¤¨«

i"yx£ClŒ‰NÚz ÌÈÏ„b∑(ספרי ד. לכ (יבמות הּכלאים, מן הּכתּוב אף סמכן . עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¿ƒƒ«¬∆»ְְְִִִַַַַָָָָ

(âé):dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«
i"yx£d‡Ne ‰ÈÏ‡ ‡·e∑עזרא עזרא עזרא עזרא .סֹופֹו אבןאבןאבןאבן »≈∆»¿≈»

Ák„‡:י  ‡¯ÓÁ·e ‡¯B˙· Èc¯˙ ‡Ï»ƒ¿≈¿»«¬»»«¬»

aÁÓ¯יא  ÔzÎÂ ¯ÓÚ ‡ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï»ƒ¿«««¿≈»¬«¿ƒ»¿À«
:‡„Ák«¬»

ÈÙkיב  Úa¯‡ ÏÚ CÏ „aÚz ÔÈ„tÒ¯k¿À¿¿ƒ«¿∆»««¿««¿≈
:d· ÈqÎ˙ Èc C˙eÒÎ¿»ƒ¿«≈«

dpÒÈÂ:יג  d˙ÂÏ ÏeÚÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿≈¿»«¿ƒ¿ƒ«

dxezd lr `xfr oa`

i¯BÓÁ·e ¯BLa LB¯Á˙ ‡Ï עם ּדבק . …«¬¿«¬ִֵָ
ּכי  מעׂשיו, ּכל על חמל והּׁשם ְְֲִִֵַַַַַָָָָהּזריעה.
הּזריעה, ּובעבּור הּׁשֹור. ּככח החמֹור ּכח ְְֲֲִֵַַַַַַָֹֹאין
ּכלל. ּדר על הזּכירֹו ּוכבר ׁשעטנז. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָאמר
לא  והּפׁשּתים, הּצמר ׁשהּוא ּפרט ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹּובכאן

ֲִֵאחרים:
aiCÏ ‰NÚz ÌÈÏ„b,הּמכחיׁשים אמרּו . ¿ƒƒ«¬∆»ְְִִַַָ

ּכמֹו ּבּלילה עצמּה ּבפני מצוה ְְְְְִִֵֶַַַָָָׁשהּוא
ּכתּוב ּכן על ּבּיֹום. ּתכּסה.הּציצית אׁשר ְֲִִֵֶֶַַַַָ

הּציצית  מצות זאת ּכי העּתיקּו ְְְֱִִִִִִִֶַַַַֹוהּמעּתיקים
ּגדלים  ּבבנינּה ּכמֹו ּגדלים, ּופרּוׁש ְְְְְִִִִִֵַָָּבּיֹום.
הֹוציאּוה  והּמכחיׁשים ׁשרׁשרֹות. ְְְֲִִִֵַַַַָָמעׂשה
ּבדברי  מאמינים ואנחנּו ּגדּולה. ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָמּגזרת
לבאר  הּכתּוב, זה והזּכיר לבּדם. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָקדמֹונינּו

ּבעבּור  לׁשעטנז, ונסמ ּכנפֹות. ארּבע ְְְְְְֲִֵַַַַַַַָעל
מּוּתר: ׁשהּוא ִִֶַָהּציצית

bi‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk הּפרׁשה נסמכה . ƒƒ«ƒƒ»ְְִַָָָָ
ּבּה. ּתכּסה ּבעבּור הּמכחיׁשים, ְְְֲִִֶַַַַַַָלדעת
ּבעבּור  ׁשּנסמכה ּדרׁש, ּדר על ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַָָָוהאמת
ּבעלת  ּכן ואחר הּבגד, ּכן ואחר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַהּבית.

ִַַהּבית:

`vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(ãé)òø íL äéìò àöBäå íéøác úìéìò dì íNå§¨¬¨Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´¨®
äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà øîàå§¨©À¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨

:íéìeúa dì éúàöî-àìå§«Ÿ¨¨¬¦−̈§¦«
i"yx£ÌÈ¯·c ˙ÏÈÏÚ dÏ ÌNÂ∑ על עבר עברה: ּגֹוררת יט)עברה לׁשֹון (ויקרא לידי לבא סֹופֹו תׂשנא", "לא ¿»»¬ƒ…¿»ƒְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

‰f‡˙.הרע  ‰M‡‰Œ˙‡∑(ספרי),ּדבר אֹומר ׁשאין ּדין מּכאן ּבעל ּבפני עזרא עזרא עזרא עזרא .אּלא אבןאבןאבןאבן ָָ∆»ƒ»«…ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

(åè)éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äøòpä éáà ç÷ìå§¨©²£¦¬©©«£−̈§¦¨®§¦¹¤§¥¯
äøòpä:äøòMä øéòä éð÷æ-ìà ©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨

i"yx£dn‡Â ‰¯Úp‰ È·‡∑(שם),הרעים ּגּדּולים ׁשּגּדלּו עליה:מי עזרא עזרא עזרא עזרא יתּבּזּו אבןאבןאבןאבן ¬ƒ««¬»¿ƒ»ְְִִִִִִֶֶַָָָָ

(æè)ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äøòpä éáà øîàå§¨©²£¦¬©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦
:äàðNiå äMàì äfä Léàì̈¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨

i"yx£‰¯Úp‰ È·‡ ¯Ó‡Â∑(שם) לאּׁשה רׁשּות ׁשאין האיׁשמלּמד ּבפני .לדּבר ¿»«¬ƒ««¬»ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

(æé)-àì øîàì íéøác úìéìò íN àeä-äpäå§¦¥¿¨Á£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ
eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa Ezáì éúàöî̈¨³¦§¦§Æ§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ

:øéòä éð÷æ éðôì äìîOä©¦§½̈¦§¥−¦§¥¬¨¦«
i"yx£‰ÏÓO‰ eN¯Ùe∑(שם) ּכּׂשמלה הּדברים מחּורין מׁשל: זה .הרי »¿«ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻ

(çé):Búà eøqéå Léàä-úà àåää-øéòä éð÷æ eç÷ìå§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤¨¦®§¦§−Ÿ«
i"yx£B˙‡ e¯qÈÂ∑ מו)מלקֹות .(כתובות ¿ƒ¿…ְַ

(èé)ék äøòpä éáàì eðúðå óñë äàî Búà eLðòå§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³
äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa ìò òø íL àéöBä¦Æ¥´½̈©−§©´¦§¨¥®§¦«§¤´

ì ìëeé-àì äMàìñ :åéîé-ìk dçlL עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦½̈«Ÿ©¬§©§−̈¨¨¨«

(ë)íéìeúá eàöîð-àì äfä øácä äéä úîà-íàå§¦¡¤´¨½̈©¨−̈©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−
:äøòpì©©«£¨«

i"yx£¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ŒÌ‡Â∑(שם) ארּוסין לאחר ׁשּזּנתה והתראה, .ּבעדים ¿ƒ¡∆»»«»»ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ÌeLיד  dÏÚ ˜tÈÂ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz dÏ ÈeLÈÂƒ«ƒ««¿≈ƒƒ¿«≈¬«
˙ÈlÚÂ ˙È·Ò ‡„‰ ‡˙z‡ ˙È ¯ÓÈÈÂ LÈaƒ¿≈«»ƒ¿»»»¿≈ƒ¿«ƒ

:ÔÈÏe˙a dÏ ˙ÈÁkL‡ ‡ÏÂ d˙ÂÏ¿»«¿»«¿»ƒ«¿ƒ

„zÓÏeÚ‡טו  (È‰e·‡ ‡") ‡‰e·‡ ·qÈÂ¿ƒ«¬»¬ƒ¿∆¿»
È·Ò Ì„˜Ï ‡zÓÏeÚ ÈÏe˙a ˙È Ôe˜tÈÂ dn‡Â¿ƒ«¿«¿»¿≈∆¿»»√»»≈

:‡¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙Ï ‡z¯«̃¿»ƒ¿«≈ƒ«¿»

Èz¯aטז  ˙È ‡i·ÒÏ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¿»¿»«»»¿«ƒ
:dpÒe ez‡Ï ÔÈ„‰ ‡¯·‚Ï ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿»»≈¿ƒ¿¿ƒ«

Ï‡יז  ¯ÓÈÓÏ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz ÈeL ‡e‰ ‡‰Â¿»«ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«»
Èz¯· ÈÏe˙a ÔÈl‡Â ÔÈÏe˙a Cz¯·Ï ˙ÈÁkL‡«¿»ƒƒ¿«»¿ƒ¿ƒ≈¿≈¿«ƒ

:‡z¯˜ È·Ò Ì„˜ ‡ÙÈLBL ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ»√»»≈«¿»

b·¯‡יח  ˙È ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe¯a„ÈÂ¿ƒ¿¿»≈«¿»«ƒ»«¿»
:d˙È Ôe˜ÏÈÂ¿«¿»≈

ÔezÈÂיט  ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó dpÓ Ôea‚ÈÂ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿
ÏÚ LÈa ÌeL ˜t‡ È¯‡ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡Ï«¬»¿∆¿»¬≈«≈ƒ«
dÏ ˙ÈÏ ez‡Ï È‰z dÏÂ Ï‡¯NÈ„ ‡zÏe˙a¿¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¿ƒ¿≈≈

:È‰BÓBÈ Ïk d¯ËÙÓÏ eL¿̄¿ƒ¿¿«»ƒ

Ï‡כ  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ‰Â‰ ‡ËL˜ Ì‡Â¿ƒÀ¿»¬»ƒ¿»»»≈»
:‡zÓÏeÚÏ ÔÈÏe˙· eÁkzL‡ƒ¿¿»¿ƒ¿∆¿»

dxezd lr `xfr oa`

ci˙BÏÈÏÚ:סּבֹות ּכמֹו .ÌÈ¯·c:ׁשקר אֹו אמת הן .ÌÈÏe˙a:ועלּומים ּוזקּונים ּבחרּות וכן יתּפרדּו. ולא רּבים. לׁשֹון .eh‰¯Úp‰ È·‡ ¬ƒְִ¿»ƒֱֵֶֶֶ¿ƒְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָֹ¬ƒ««¬»
dn‡Â:ּדין ּבית ממּונה אֹו ּבחּיים. הם אם .mrhe hiÂÈÓÈ Ïk:מֹותֹו יֹום עד ּברׁשּותֹו, ּתהיה לעֹולם ּכי . ¿ƒ»ְִִִֵֵֶַַ§©©»»»ְְְִִִֶַָ



לט `vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(é)ñ :åcçé øîçáe-øBLa Løçú-àìŸ©«£¬§«©«£−Ÿ©§¨«
i"yx£¯BÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙Œ‡Ï∑(נד יחד (ב"ק להנהיגם הּדין והּוא ׁשּבעֹולם, מינים ׁשני לכל הּדין הּוא …«¬…¿«¬ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מּׂשא  ׁשּום ּבהֹולכת זּוגים עזרא עזרא עזרא עזרא .קׁשּורים אבןאבןאבןאבן ְְִִַַָָ

(àé):åcçé íézLôe øîö æðèòL Laìú àì³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½¤¬¤¦§¦−©§¨«
i"yx£ÊËÚL∑:ּפרׁשּו ורּבֹותינּו ערּוב, ונּוז לׁשֹון טוּוי .ׁשּוע, ««¿≈ְְְְֵֵֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 122 cEOr h"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)©

mi`lkA mixcB 'b§¨¦§¦§©¦

ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה־־־־ּלּלּלּל ּגּגּגּגדליםדליםדליםדלים .... .... ׁשׁשׁשׁשעטנזעטנזעטנזעטנז תלתלתלתלּבּבּבּבׁשׁשׁשׁש יא־יב)לאלאלאלא (כב, ֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
הּכלאים מן אף ,ל ּתעׂשה א)ּגדילים עמוד ריש ד, .(יבמות ְְֲִִִִִֶַַַַָ

– קרקע וכלאי  ּבהמה ּכלאי ב. אחד. ּבבגד מינים ׁשני  ּתפירת  – ּבגדים ּכלאי א. אֹופּנים: ג' יׁשנם אסּורֹות ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבתערֹובֹות
נתערב. ׁשּטעמם – ּבחלב ּבׂשר ּבּׁשּול ג. מינים. ׁשני מּתערבת חדׁש ּדבר ּוצמיחת ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻהּלדת

ּבציצית מּתרים ּבגדים ּדכלאי מצוה, לעניני מּתרת ּתערבתן אם ּביניהם חּלּוק מצינּו מיבמות)והּנה ּכהּנה(ּכּנ"ל (רמב"ם ּובבגדי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻֻ
יא־יב) הלכה ח פרק המקדש כלי הלכות י. פרק סוף כלאים ּובבׂשר הלכות לגבֹוּה. אֹו לקדׁש ׁשּיּתרּו מצינּו לא וקרקע ּבהמה ּכלאי ,ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ּבּמכילּתא קסלקא־ּדעּתא משפטים)ּבחלב, פרשת ויׁש(סוף ּבּמקּדׁשים. ּגם ּדאסּור מהּכתּובים ודרׁשּו ּבמקּדׁשין, מּתר ׁשּיהיה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻ
החּלּוק. ּבטעם ְְִֵַַַַלעּין

הרמּב"ן ּׁשּכתב מה על־ּפי לֹומר יט)ויׁש יט, ׁשני (קדושים אֹו ּבהמה מיני ׁשני ׁשּכׁשמערב וקרקע, ּבהמה ּכלאי אּסּור ּבטעם ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
והּצמחים, הּבהמֹות ׁשּיֹוציאּו קבע הּׁשם־יתּבר ּכי ּבראׁשית", סדרי ּומערּבב כּו' ּומכחיׁש "מׁשּנה הּוא הרי זרעים, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמיני

אחר. מין מֹוציאים הם הרי יחד ּוכׁשמערבם ּדוקא, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלמיניהם
הּנ"ל: האֹופּנים ג' ּבין החּלּוק את לבאר יׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָועל־ּפי־זה

ּגּבי  מּתרים ּבגדים ּכלאי ,ּומאיד קדּׁשה. ּבעניני ּגם אסּורים הם הרי חדׁש, מין מהם ׁשּנֹוצר מּכיון וקרקע, ּבהמה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻּבכלאי
הּתפרים  את להסיר נּתן ּבבגד, צרּופן לאחרי ּגם ואדרּבה חדׁש, מין הּמינים ׁשני מּצרּוף נֹוצר לא ׁשהרי קדּׁשה, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻעניני

הּמינים. את ְְִִִֶַַּולהפריד
נֹולד  לא אבל וחלב, ּבׂשר טעמי נתערבּו רק ּבחלב ּבבׂשר ׁשהרי ּבגדים, לכלאי ּדדֹומה קסלקא־ּדעּתא ּבחלב, ּבבׂשר  ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹא
ׁשאי־אפׁשר  עד והחלב הּבׂשר טעמי ׁשּנתערבּו מּכיון ּכי ּבהמה, לכלאי ּדדמי היא הּמּסקנא א חדׁש. מין מּזה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָונצמח

ּדבר נֹוצר ׁשּמּצירּופן נמצא ּבמקּדׁשין.להפרידן, ּגם אסּורין ולכן חדׁש, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֻ

(áé)Eúeñk úBôðk òaøà-ìò Cl-äNòz íéìãb§¦¦−©«£¤¨®©©§©²©§¬§«§−
ñ :da-äqëz øLà£¤¬§©¤¨«

i"yx£ClŒ‰NÚz ÌÈÏ„b∑(ספרי ד. לכ (יבמות הּכלאים, מן הּכתּוב אף סמכן . עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¿ƒƒ«¬∆»ְְְִִִַַַַָָָָ

(âé):dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«
i"yx£d‡Ne ‰ÈÏ‡ ‡·e∑עזרא עזרא עזרא עזרא .סֹופֹו אבןאבןאבןאבן »≈∆»¿≈»

Ák„‡:י  ‡¯ÓÁ·e ‡¯B˙· Èc¯˙ ‡Ï»ƒ¿≈¿»«¬»»«¬»

aÁÓ¯יא  ÔzÎÂ ¯ÓÚ ‡ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï»ƒ¿«««¿≈»¬«¿ƒ»¿À«
:‡„Ák«¬»

ÈÙkיב  Úa¯‡ ÏÚ CÏ „aÚz ÔÈ„tÒ¯k¿À¿¿ƒ«¿∆»««¿««¿≈
:d· ÈqÎ˙ Èc C˙eÒÎ¿»ƒ¿«≈«

dpÒÈÂ:יג  d˙ÂÏ ÏeÚÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿≈¿»«¿ƒ¿ƒ«

dxezd lr `xfr oa`

i¯BÓÁ·e ¯BLa LB¯Á˙ ‡Ï עם ּדבק . …«¬¿«¬ִֵָ
ּכי  מעׂשיו, ּכל על חמל והּׁשם ְְֲִִֵַַַַַָָָָהּזריעה.
הּזריעה, ּובעבּור הּׁשֹור. ּככח החמֹור ּכח ְְֲֲִֵַַַַַַָֹֹאין
ּכלל. ּדר על הזּכירֹו ּוכבר ׁשעטנז. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָאמר
לא  והּפׁשּתים, הּצמר ׁשהּוא ּפרט ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹּובכאן

ֲִֵאחרים:
aiCÏ ‰NÚz ÌÈÏ„b,הּמכחיׁשים אמרּו . ¿ƒƒ«¬∆»ְְִִַַָ

ּכמֹו ּבּלילה עצמּה ּבפני מצוה ְְְְְִִֵֶַַַָָָׁשהּוא
ּכתּוב ּכן על ּבּיֹום. ּתכּסה.הּציצית אׁשר ְֲִִֵֶֶַַַַָ

הּציצית  מצות זאת ּכי העּתיקּו ְְְֱִִִִִִִֶַַַַֹוהּמעּתיקים
ּגדלים  ּבבנינּה ּכמֹו ּגדלים, ּופרּוׁש ְְְְְִִִִִֵַָָּבּיֹום.
הֹוציאּוה  והּמכחיׁשים ׁשרׁשרֹות. ְְְֲִִִֵַַַַָָמעׂשה
ּבדברי  מאמינים ואנחנּו ּגדּולה. ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָמּגזרת
לבאר  הּכתּוב, זה והזּכיר לבּדם. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָקדמֹונינּו

ּבעבּור  לׁשעטנז, ונסמ ּכנפֹות. ארּבע ְְְְְְֲִֵַַַַַַַָעל
מּוּתר: ׁשהּוא ִִֶַָהּציצית

bi‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk הּפרׁשה נסמכה . ƒƒ«ƒƒ»ְְִַָָָָ
ּבּה. ּתכּסה ּבעבּור הּמכחיׁשים, ְְְֲִִֶַַַַַַָלדעת
ּבעבּור  ׁשּנסמכה ּדרׁש, ּדר על ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַָָָוהאמת
ּבעלת  ּכן ואחר הּבגד, ּכן ואחר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַהּבית.

ִַַהּבית:
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(ãé)òø íL äéìò àöBäå íéøác úìéìò dì íNå§¨¬¨Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´¨®
äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà øîàå§¨©À¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨

:íéìeúa dì éúàöî-àìå§«Ÿ¨¨¬¦−̈§¦«
i"yx£ÌÈ¯·c ˙ÏÈÏÚ dÏ ÌNÂ∑ על עבר עברה: ּגֹוררת יט)עברה לׁשֹון (ויקרא לידי לבא סֹופֹו תׂשנא", "לא ¿»»¬ƒ…¿»ƒְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

‰f‡˙.הרע  ‰M‡‰Œ˙‡∑(ספרי),ּדבר אֹומר ׁשאין ּדין מּכאן ּבעל ּבפני עזרא עזרא עזרא עזרא .אּלא אבןאבןאבןאבן ָָ∆»ƒ»«…ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

(åè)éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äøòpä éáà ç÷ìå§¨©²£¦¬©©«£−̈§¦¨®§¦¹¤§¥¯
äøòpä:äøòMä øéòä éð÷æ-ìà ©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨

i"yx£dn‡Â ‰¯Úp‰ È·‡∑(שם),הרעים ּגּדּולים ׁשּגּדלּו עליה:מי עזרא עזרא עזרא עזרא יתּבּזּו אבןאבןאבןאבן ¬ƒ««¬»¿ƒ»ְְִִִִִִֶֶַָָָָ

(æè)ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äøòpä éáà øîàå§¨©²£¦¬©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦
:äàðNiå äMàì äfä Léàì̈¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨

i"yx£‰¯Úp‰ È·‡ ¯Ó‡Â∑(שם) לאּׁשה רׁשּות ׁשאין האיׁשמלּמד ּבפני .לדּבר ¿»«¬ƒ««¬»ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

(æé)-àì øîàì íéøác úìéìò íN àeä-äpäå§¦¥¿¨Á£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ
eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa Ezáì éúàöî̈¨³¦§¦§Æ§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ

:øéòä éð÷æ éðôì äìîOä©¦§½̈¦§¥−¦§¥¬¨¦«
i"yx£‰ÏÓO‰ eN¯Ùe∑(שם) ּכּׂשמלה הּדברים מחּורין מׁשל: זה .הרי »¿«ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻ

(çé):Búà eøqéå Léàä-úà àåää-øéòä éð÷æ eç÷ìå§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤¨¦®§¦§−Ÿ«
i"yx£B˙‡ e¯qÈÂ∑ מו)מלקֹות .(כתובות ¿ƒ¿…ְַ

(èé)ék äøòpä éáàì eðúðå óñë äàî Búà eLðòå§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³
äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa ìò òø íL àéöBä¦Æ¥´½̈©−§©´¦§¨¥®§¦«§¤´

ì ìëeé-àì äMàìñ :åéîé-ìk dçlL עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦½̈«Ÿ©¬§©§−̈¨¨¨«

(ë)íéìeúá eàöîð-àì äfä øácä äéä úîà-íàå§¦¡¤´¨½̈©¨−̈©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−
:äøòpì©©«£¨«

i"yx£¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ŒÌ‡Â∑(שם) ארּוסין לאחר ׁשּזּנתה והתראה, .ּבעדים ¿ƒ¡∆»»«»»ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ÌeLיד  dÏÚ ˜tÈÂ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz dÏ ÈeLÈÂƒ«ƒ««¿≈ƒƒ¿«≈¬«
˙ÈlÚÂ ˙È·Ò ‡„‰ ‡˙z‡ ˙È ¯ÓÈÈÂ LÈaƒ¿≈«»ƒ¿»»»¿≈ƒ¿«ƒ

:ÔÈÏe˙a dÏ ˙ÈÁkL‡ ‡ÏÂ d˙ÂÏ¿»«¿»«¿»ƒ«¿ƒ

„zÓÏeÚ‡טו  (È‰e·‡ ‡") ‡‰e·‡ ·qÈÂ¿ƒ«¬»¬ƒ¿∆¿»
È·Ò Ì„˜Ï ‡zÓÏeÚ ÈÏe˙a ˙È Ôe˜tÈÂ dn‡Â¿ƒ«¿«¿»¿≈∆¿»»√»»≈

:‡¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙Ï ‡z¯«̃¿»ƒ¿«≈ƒ«¿»

Èz¯aטז  ˙È ‡i·ÒÏ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¿»¿»«»»¿«ƒ
:dpÒe ez‡Ï ÔÈ„‰ ‡¯·‚Ï ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿»»≈¿ƒ¿¿ƒ«

Ï‡יז  ¯ÓÈÓÏ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz ÈeL ‡e‰ ‡‰Â¿»«ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«»
Èz¯· ÈÏe˙a ÔÈl‡Â ÔÈÏe˙a Cz¯·Ï ˙ÈÁkL‡«¿»ƒƒ¿«»¿ƒ¿ƒ≈¿≈¿«ƒ

:‡z¯˜ È·Ò Ì„˜ ‡ÙÈLBL ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ»√»»≈«¿»

b·¯‡יח  ˙È ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe¯a„ÈÂ¿ƒ¿¿»≈«¿»«ƒ»«¿»
:d˙È Ôe˜ÏÈÂ¿«¿»≈

ÔezÈÂיט  ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó dpÓ Ôea‚ÈÂ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿
ÏÚ LÈa ÌeL ˜t‡ È¯‡ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡Ï«¬»¿∆¿»¬≈«≈ƒ«
dÏ ˙ÈÏ ez‡Ï È‰z dÏÂ Ï‡¯NÈ„ ‡zÏe˙a¿¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¿ƒ¿≈≈

:È‰BÓBÈ Ïk d¯ËÙÓÏ eL¿̄¿ƒ¿¿«»ƒ

Ï‡כ  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ‰Â‰ ‡ËL˜ Ì‡Â¿ƒÀ¿»¬»ƒ¿»»»≈»
:‡zÓÏeÚÏ ÔÈÏe˙· eÁkzL‡ƒ¿¿»¿ƒ¿∆¿»

dxezd lr `xfr oa`

ci˙BÏÈÏÚ:סּבֹות ּכמֹו .ÌÈ¯·c:ׁשקר אֹו אמת הן .ÌÈÏe˙a:ועלּומים ּוזקּונים ּבחרּות וכן יתּפרדּו. ולא רּבים. לׁשֹון .eh‰¯Úp‰ È·‡ ¬ƒְִ¿»ƒֱֵֶֶֶ¿ƒְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָֹ¬ƒ««¬»
dn‡Â:ּדין ּבית ממּונה אֹו ּבחּיים. הם אם .mrhe hiÂÈÓÈ Ïk:מֹותֹו יֹום עד ּברׁשּותֹו, ּתהיה לעֹולם ּכי . ¿ƒ»ְִִִֵֵֶַַ§©©»»»ְְְִִִֶַָ



vzÎik`מ zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(àë)äéáà-úéa çút-ìà äøòpä-úà eàéöBäå§¦̧¤©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨
äúNò-ék äúîå íéðáàa døéò éLðà äeì÷ñe§¨Á¨Á©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³
òøä zøòáe äéáà úéa úBðæì ìàøNéa äìáð§¨¨Æ§¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨−̈

ñ :Eaøwî¦¦§¤«
i"yx£‰È·‡Œ˙Èa Á˙tŒÏ‡∑(מה ׁשּגּדלּתם (כתובות ּגּדּולים d¯ÈÚ.ראּו ÈL‡∑(ספרי) ּכל עירּהּבמעמד .אנׁשי ∆∆«≈»ƒ»ְְִִִֶֶַ«¿≈ƒ»ְְֲִֵַַַָָ

‰È·‡ ˙Èa ˙BÊÏ∑ אביה ּבבית עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמֹו: אבןאבןאבןאבן ƒ¿≈»ƒ»ְְִֵָָ

(áë)áëL Léà àöné-ék|ìòa-úìòá äMà-íò ¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´¦¦¨´§ª«©©À©
äMàäå äMàä-íò áëMä Léàä íäéðL-íb eúîe¥̧Æ©§¥¤½¨¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®

ñ :ìàøNiî òøä zøòáe¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«
i"yx£Ì‰ÈLŒÌb e˙Óe∑(ספרי),חּדּודים מעׂשה הּבאים להֹוציא לרּבֹות ּגם, מהם. נהנית האּׁשה אחריהם ׁשאין ≈«¿≈∆ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

מאחֹוריהם) אחרים: עד (שם).(ספרים לּה ממּתינין אין מעּברת היתה ׁשאם הּולד, את לרּבֹות ׁשניהם", "ּגם אחר: ּדבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
.ׁשּתלד  ֵֵֶ

(âë)äéäé ékdàöîe Léàì äNøàî äìeúá äøòð ¦³¦«§¤Æ©«£¨´§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬
:dnò áëLå øéòa Léà¦²¨¦−§¨©¬¦¨«

i"yx£¯ÈÚa LÈ‡ d‡ˆÓe∑(ז ארע (ערכין לא ּבביתּה, יׁשבה אּלּו הא לּגּנב, קֹוראה ּפרצה עּמּה, ׁשכב לפיכ ¿»»ƒ»ƒְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .לּה אבןאבןאבןאבן ָ

(ãë)øòL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå|àåää øéòä §«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´©¦À
øác-ìò äøòpä-úà eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤©©«£À̈©§©Æ
-øLà øác-ìò Léàä-úàå øéòá ä÷òö-àì øLà£¤´Ÿ¨«£¨´¨¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤
òøä zøòáe eäòø úLà-úà äpò¦−̈¤¥´¤¥¥®¦«©§¨¬¨−̈

ñ :Eaøwî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦¦§¤«

(äë)äøòpä-úà Léàä àöîé äãOa-íàå§¦©¨¤º¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ
úîe dnò áëLå Léàä da-÷éæçäå äNøàîä©«§´Ÿ̈½̈§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦¨®¥À

:Bcáì dnò áëL-øLà Léàä̈¦²£¤¨©¬¦−̈§©«

‡·e‰‡כא  ˙Èa Ú¯˙Ï ‡zÓÏeÚ ˙È Ôe˜tÈÂ¿«¿»∆¿»ƒ¿«≈»»
È¯‡ ˙eÓ˙e ‡i·‡a dz¯˜ ÈL‡ dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À«¡»≈«¿«¿«¿«»¿¬≈
‡‰e·‡ ˙Èa ‰‡pÊÏ Ï‡¯NÈa ‡Ï˜ ˙„·Ú»¿«¿»»¿ƒ¿»≈¿«»»≈¬»

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

‡z˙כב  ‡˙z‡ ÌÚ ·ÎLc ¯·b ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«¿»≈ƒƒ¿»ƒ«
ÌÚ ·ÎLc ‡¯·b ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ ÔeÏh˜˙ÈÂ ¯·b¿«¿ƒ¿«¿««¿≈«¿»¿»≈ƒ
:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙z‡Â ‡˙z‡ƒ¿»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

Ò¯‡Óc‡כג  ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ È‰˙ È¯‡¬≈¿≈∆¿»¿À¿»ƒ¿»¿»
:dnÚ ·ekLÈÂ ‡z¯˜a ¯·b dpÁkLÈÂ ¯·‚Ïƒ¿«¿«¿¿ƒ«¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ«

‰‰È‡כד  ‡z¯˜ Ú¯˙Ï ÔB‰ÈÂ¯z ˙È Ôe˜t˙Â¿«¿»«¿≈ƒ¿««¿»«ƒ
˙È Ôe˙eÓÈÂ ‡i·‡a ÔB‰˙È ÔeÓb¯˙Â¿ƒ¿¿»¿¿«¿«»ƒ»
˙ÈÂ ‡z¯˜a ˙ÁÂˆ ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ ‡zÓÏeÚ∆¿»«≈«ƒ»¿»«¿«¿»¿»
ÈlÙ˙e d¯·Á ˙z‡ ˙È ÈpÚc ˜ÒÚ ÏÚ ‡¯·b«¿»«≈«¿«ƒ»ƒ««¿≈¿«≈

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú»≈¿ƒƒ≈»

zÓÏeÚ‡כה  ˙È ¯·b ÁkLÈ ‡Ï˜Áa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»«¿«¿«»∆¿»
dnÚ ·ekLÈÂ ‡¯·b da Û˜˙ÈÂ ‡Ò¯‡Ó„ƒ¿»¿»¿ƒ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«
:È‰B„BÁÏa dnÚ ·ÎLc ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈«¿»ƒ»≈ƒ«ƒ¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

`k‰eÏ˜Òe ׁשכב ׁשארסּה ׁשאחר ׁשּיּתכן . ¿»»ְִֵֵֶֶֶַַַָָָ
רק  אֹותּה, ארס לא הּמארס ּכי אֹותּה, ְִִֵֵֵַַָָָֹאיׁש
הּדת, ּומעּתיקי ּבתּולה. ׁשהיא אֹומרת ְְִִִֵֶֶֶַַָָהיא
הּבתּולים  ואּלה היטב. ּבאר הּדבר ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָּבארּו

הּנערּות. ּתֹולדת ּוכפי קצּוב, זמן עד ְְְֲִִַַַַַָָָיּמצאּו
הּבעּולה  ּפרׁשת נסמכה ּוסקלּוה, ְְְְֲִַַַָָָָָָּובעבּור
והּנה  זה. ּכמֹו זה ּפירּוׁשֹו, ּגם ְְְְִֵֵֶֶַַָָוהּמאֹורסה.

עֹוד: זה ֵֶּפירּוׁש

iM bk‰È‰È:הּדבר זה יארע ּכאׁשר . ¦ƒ¿∆ֱֲֶֶֶַַַָָ
ck¯ÚL הּנה העיר. זקני ׁשבת מקֹום . ««ְְִִִֵֵֶֶָ

ולא  רעהּו, אׁשת המאֹורסה קרא ְְֵֵֵֶַַָָָָָֹהּכתּוב
קּבלה: ּבדברי אם ּכי האריסּות לדעת ְְֲִִִִֵַַַַָָָָנּוכל

`vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(åë)äøòpìåàèç äøòpì ïéà øáã äNòú-àì §©©«£¨ÆŸ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§
Lôð Bçöøe eäòø-ìò Léà íe÷é øLàk ék úåî̈®¤¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤

:äfä øácä ïk¥−©¨¨¬©¤«
i"yx£'B‚Â Ìe˜È ¯L‡k Èk∑ העֹומד ּכאדם עליה, עמד ּובחזקה היא, אנּוסה ּכי מׁשמעֹו: זהּו ּפׁשּוטֹו לפי ƒ«¬∆»¿ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

להרגֹו. חברֹו עג)על סנהדרין כה. ללּמד (פסחים ּבא זה הרי ּבֹו: ּדרׁשּו וכּו'ורּבֹותינּו למד עזרא עזרא עזרא עזרא .ונמצא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

(æë)ïéàå äNøàîä äøòpä ä÷òö dàöî äãOá ék¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬
ñ :dì òéLBî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦−©¨«

(çë)äNøà-àì øLà äìeúá äøòð Léà àöîé-ék¦«¦§¨´¦À©«£¨³§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨
:eàöîðå dnò áëLå dNôúe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨−̈§¨©´¦¨®§¦§¨«

(èë)íéMîç äøòpä éáàì dnò áëMä Léàä ïúðåÂ§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬©©«£−̈£¦¦´
ìëeé-àì dpò øLà úçz äMàì äéäú-Bìå óñk̈®¤§¦«§¤´§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬

ñ :åéîé-ìk dçlL©§−̈¨¨¨«
âë(à)ðk älâé àìå åéáà úLà-úà Léà çwé-àìó «Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤¨¦®§¬Ÿ§©¤−§©¬

ñ :åéáà̈¦«
i"yx£ÁwÈŒ‡Ï∑(סז ּבּה(קידושין ּתֹופסין קּדּוׁשין ואין לּקּוחין, ּבּה לֹו ‡·ÂÈ.אין Ûk ‰l‚È ‡ÏÂ∑(לג (יבמות …ƒ«ְְִִִִִֵֵָָ¿…¿«∆¿«»ƒ

לאביו, הראּויה אביו, ׁשל יבם מּׁשּום:ׁשֹומרת עליה הּוזהר ּכבר יח)והרי לעבר (ויקרא אּלא ?"אבי אחי "ערות ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
לּה ולסמ לאוין, ּבׁשני זה ממזר על ׁשאין ללּמד ממזר", יבא "לא מחּיבי אלא : וקלֿוחמר ּכריתֹות, מחּיבי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ּדין  ּבית מיתת ּבעריֹות ׁשאין ּדין, ּבית ּכרת מיתֹות ּבּה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשאין אבןאבןאבןאבן ֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

(á)ìä÷a äëôL úeøëe àkc-òeöô àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²§¬¨§−̈¦§©¬
ñ :ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£‡kcŒÚeˆt∑(עז ׁשּלֹו(יבמות ּביצים ׁשּנּדּכאּו אֹו ÎÙL‰.ׁשּנפצעּו ˙e¯Îe∑ יֹורה אינֹו וׁשּוב הּגיד ׁשּנכרת ¿««»ְְְִִִֵֶֶֶַ¿»¿»ְְִִֵֶֶַַ
מֹוליד  ואינֹו וׁשֹותת ׁשֹופ אּלא זרע, עזרא עזרא עזרא עזרא .קּלּוח אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֵֶֶַַָ

(â)éøéNò øBc íb ýåýé ìä÷a øæîî àáé-àì«Ÿ¨¬Ÿ©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½
ñ :ýåýé ìä÷a Bì àáé-àì«Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£Ï‰˜a ¯ÊÓÓ ‡·ÈŒ‡Ï'‰∑ יּׂשא עזרא עזרא עזרא עזרא .יׂשראלית לא אבןאבןאבןאבן …»…«¿≈ƒ¿«ְְִִִֵָֹ

ÈÏ˙כו  ÌÚcÓ „aÚ˙ ‡Ï ‡zÓÏeÚÏe¿∆¿»»«¿≈ƒ««≈
‡Ók È¯‡ ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ‡zÓÏeÚÏ¿∆¿»«ƒƒ¿¬≈¿»
Ôk LÙ dpÏË˜ÈÂ d¯·Á ÏÚ ‡¯·b Ìe˜È„ƒ«¿»««¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈¿«≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

zÓÏeÚ‡כז  ˙ÁÂˆ dÁkL‡ ‡Ï˜Á· È¯‡¬≈¿«¿»«¿¿«¿»«∆¿»
:dÏ ˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡Ò¯‡Ócƒ¿»¿»¿≈¿»ƒ«

Ï‡כח  Èc ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ ¯·b ÁkLÈ È¯‡¬≈«¿«¿«∆¿»¿À¿»ƒ»
:ÔeÁkzLÈÂ dnÚ ·ekLÈÂ dp„ÁÈÂ ‡Ò¯‡Ó¿»¿»¿∆¡ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿

e·‡Ï‰‡כט  dnÚ ·kLÈc ‡¯·b ÔzÈÂ¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿Àƒ««¬»
È‰z dÏÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁ ‡zÓÏeÚ„¿∆¿»«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿≈¿≈
d¯ËÙÓÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ diÚ Èc ÛÏÁ ez‡Ï¿ƒ¿√«ƒ«¿«≈≈¿¿ƒ¿¿«

:È‰BÓBÈ Ïk»ƒ

Èl‚Èא  ‡ÏÂ È‰e·‡ ˙z‡ ˙È ¯·b ·qÈ ‡Ï»ƒ«¿«»ƒ«¬ƒ¿»¿«≈
:È‰e·‡„ ‡Ùk«¿»«¬ƒ

Ï‰˜a‡ב  ÏÚÓÏ ÏaÁÓ„Â ˜ÈÒÙ„ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««¿≈«ƒ¿»»
:ÈÈ„«¿»

‡Ûג  ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ‡¯ÊÓÓ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈«¿≈»¿≈«ƒ¿»»«¿»«
‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ dÏ Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c»»¬ƒ»»»ƒ¿≈≈¿≈«ƒ¿»»

:ÈÈ„«¿»

dxezd lr `xfr oa`

ekÈk,ידעה ולא היא הסּכימה ׁשּלא יּתכן . ƒְְְִִִִֵֶָָָָֹֹ
הרֹוצח: מׁשל ּכן על ואנסּה. ׁשּבא ְֲֵֵֶַַַַַָָָָעד

fk‰˜Úˆ:ׁשּצעקה יּתכן . »¬»ֲִֵֶָָָ
gk‰N¯B‡ ‡Ï ¯L‡ לא אנּוסה, זאת . ¬∆…»»ֲָֹֹ

ְָמפּותה:
`ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙‡ LÈ‡ ÁwÈ ‡Ï.האנּוסה . …ƒ«ƒ∆≈∆»ƒֲָָ

הּפרׁשה: זאת נסמכה ּכן ְְִֵַַָָָָֹעל

a‰kc Úeˆt ס''א] אבר ּבלא ּביצים . ¿««»ְִֵֵָֹ
ּבׂשרם  הּטעם ּכי הּמדקּדקים, ואמרּו ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָחסר].

רחֹוק: וזה ּדּכא. האבר ÎÙL‰ׁשהּוא זה . ְֶֶַָָ»¿»ֵֶָָ
והּזרע: מימיו יּׁשפ ‰'ׁשּמּמּנּו Ï‰˜a. ְִִֵֵֶֶֶַַָָƒ¿«

ׁשּיּקח  ה' מּקהל ּכאחד יחׁשב ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּטעם,
מֹואבי  עּמֹונית. ולא עּמֹוני וכן יׂשראל. ְְְִִִִֵֵַַַָָֹּבת
והּכתּוב  רּות. הּנאמן, והעד מֹואבית. ְְְֱִֵֶַַָָָָֹולא

ׁשבעת  נׁשי על ּבהם, תבאּו לא ְְִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשאמר
ערב, ּכל וּיבּדילּו ּבעזרא, הּכתּוב ּגם ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָהּגֹוים.

ּפירׁשּתיו: וׁשם הזכרים. (הּנזּכרים) ְְְְִִִִֵֵַַַָָָהם
b¯ÊÓÓ.העריֹות מן הּבא חז''ל, אמרּו . «¿≈ְֲֲִַַָָָָ

נהרסּו ּכממי''ן נֹוספין, ממי''ן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָוהּׁשני
ּגֹוי. ׁשם הּוא ּכי אמרּו, ואחרים ְְֲִִֵֵַַָממגּורֹות.
ׁשּיּקרא  הּוא רחֹוק ּכי ּבאׁשּדֹוד, ממזר ְְְְִִֵֶַַַַָָָויׁשב
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(àë)äéáà-úéa çút-ìà äøòpä-úà eàéöBäå§¦̧¤©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨
äúNò-ék äúîå íéðáàa døéò éLðà äeì÷ñe§¨Á¨Á©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³
òøä zøòáe äéáà úéa úBðæì ìàøNéa äìáð§¨¨Æ§¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨−̈

ñ :Eaøwî¦¦§¤«
i"yx£‰È·‡Œ˙Èa Á˙tŒÏ‡∑(מה ׁשּגּדלּתם (כתובות ּגּדּולים d¯ÈÚ.ראּו ÈL‡∑(ספרי) ּכל עירּהּבמעמד .אנׁשי ∆∆«≈»ƒ»ְְִִִֶֶַ«¿≈ƒ»ְְֲִֵַַַָָ

‰È·‡ ˙Èa ˙BÊÏ∑ אביה ּבבית עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמֹו: אבןאבןאבןאבן ƒ¿≈»ƒ»ְְִֵָָ

(áë)áëL Léà àöné-ék|ìòa-úìòá äMà-íò ¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´¦¦¨´§ª«©©À©
äMàäå äMàä-íò áëMä Léàä íäéðL-íb eúîe¥̧Æ©§¥¤½¨¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®

ñ :ìàøNiî òøä zøòáe¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«
i"yx£Ì‰ÈLŒÌb e˙Óe∑(ספרי),חּדּודים מעׂשה הּבאים להֹוציא לרּבֹות ּגם, מהם. נהנית האּׁשה אחריהם ׁשאין ≈«¿≈∆ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

מאחֹוריהם) אחרים: עד (שם).(ספרים לּה ממּתינין אין מעּברת היתה ׁשאם הּולד, את לרּבֹות ׁשניהם", "ּגם אחר: ּדבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
.ׁשּתלד  ֵֵֶ

(âë)äéäé ékdàöîe Léàì äNøàî äìeúá äøòð ¦³¦«§¤Æ©«£¨´§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬
:dnò áëLå øéòa Léà¦²¨¦−§¨©¬¦¨«

i"yx£¯ÈÚa LÈ‡ d‡ˆÓe∑(ז ארע (ערכין לא ּבביתּה, יׁשבה אּלּו הא לּגּנב, קֹוראה ּפרצה עּמּה, ׁשכב לפיכ ¿»»ƒ»ƒְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .לּה אבןאבןאבןאבן ָ

(ãë)øòL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå|àåää øéòä §«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´©¦À
øác-ìò äøòpä-úà eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤©©«£À̈©§©Æ
-øLà øác-ìò Léàä-úàå øéòá ä÷òö-àì øLà£¤´Ÿ¨«£¨´¨¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤
òøä zøòáe eäòø úLà-úà äpò¦−̈¤¥´¤¥¥®¦«©§¨¬¨−̈

ñ :Eaøwî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦¦§¤«

(äë)äøòpä-úà Léàä àöîé äãOa-íàå§¦©¨¤º¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ
úîe dnò áëLå Léàä da-÷éæçäå äNøàîä©«§´Ÿ̈½̈§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦¨®¥À

:Bcáì dnò áëL-øLà Léàä̈¦²£¤¨©¬¦−̈§©«

‡·e‰‡כא  ˙Èa Ú¯˙Ï ‡zÓÏeÚ ˙È Ôe˜tÈÂ¿«¿»∆¿»ƒ¿«≈»»
È¯‡ ˙eÓ˙e ‡i·‡a dz¯˜ ÈL‡ dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À«¡»≈«¿«¿«¿«»¿¬≈
‡‰e·‡ ˙Èa ‰‡pÊÏ Ï‡¯NÈa ‡Ï˜ ˙„·Ú»¿«¿»»¿ƒ¿»≈¿«»»≈¬»

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

‡z˙כב  ‡˙z‡ ÌÚ ·ÎLc ¯·b ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«¿»≈ƒƒ¿»ƒ«
ÌÚ ·ÎLc ‡¯·b ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ ÔeÏh˜˙ÈÂ ¯·b¿«¿ƒ¿«¿««¿≈«¿»¿»≈ƒ
:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙z‡Â ‡˙z‡ƒ¿»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

Ò¯‡Óc‡כג  ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ È‰˙ È¯‡¬≈¿≈∆¿»¿À¿»ƒ¿»¿»
:dnÚ ·ekLÈÂ ‡z¯˜a ¯·b dpÁkLÈÂ ¯·‚Ïƒ¿«¿«¿¿ƒ«¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ«

‰‰È‡כד  ‡z¯˜ Ú¯˙Ï ÔB‰ÈÂ¯z ˙È Ôe˜t˙Â¿«¿»«¿≈ƒ¿««¿»«ƒ
˙È Ôe˙eÓÈÂ ‡i·‡a ÔB‰˙È ÔeÓb¯˙Â¿ƒ¿¿»¿¿«¿«»ƒ»
˙ÈÂ ‡z¯˜a ˙ÁÂˆ ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ ‡zÓÏeÚ∆¿»«≈«ƒ»¿»«¿«¿»¿»
ÈlÙ˙e d¯·Á ˙z‡ ˙È ÈpÚc ˜ÒÚ ÏÚ ‡¯·b«¿»«≈«¿«ƒ»ƒ««¿≈¿«≈

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú»≈¿ƒƒ≈»

zÓÏeÚ‡כה  ˙È ¯·b ÁkLÈ ‡Ï˜Áa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»«¿«¿«»∆¿»
dnÚ ·ekLÈÂ ‡¯·b da Û˜˙ÈÂ ‡Ò¯‡Ó„ƒ¿»¿»¿ƒ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«
:È‰B„BÁÏa dnÚ ·ÎLc ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈«¿»ƒ»≈ƒ«ƒ¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

`k‰eÏ˜Òe ׁשכב ׁשארסּה ׁשאחר ׁשּיּתכן . ¿»»ְִֵֵֶֶֶַַַָָָ
רק  אֹותּה, ארס לא הּמארס ּכי אֹותּה, ְִִֵֵֵַַָָָֹאיׁש
הּדת, ּומעּתיקי ּבתּולה. ׁשהיא אֹומרת ְְִִִֵֶֶֶַַָָהיא
הּבתּולים  ואּלה היטב. ּבאר הּדבר ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָּבארּו

הּנערּות. ּתֹולדת ּוכפי קצּוב, זמן עד ְְְֲִִַַַַַָָָיּמצאּו
הּבעּולה  ּפרׁשת נסמכה ּוסקלּוה, ְְְְֲִַַַָָָָָָּובעבּור
והּנה  זה. ּכמֹו זה ּפירּוׁשֹו, ּגם ְְְְִֵֵֶֶַַָָוהּמאֹורסה.

עֹוד: זה ֵֶּפירּוׁש

iM bk‰È‰È:הּדבר זה יארע ּכאׁשר . ¦ƒ¿∆ֱֲֶֶֶַַַָָ
ck¯ÚL הּנה העיר. זקני ׁשבת מקֹום . ««ְְִִִֵֵֶֶָ

ולא  רעהּו, אׁשת המאֹורסה קרא ְְֵֵֵֶַַָָָָָֹהּכתּוב
קּבלה: ּבדברי אם ּכי האריסּות לדעת ְְֲִִִִֵַַַַָָָָנּוכל

`vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(åë)äøòpìåàèç äøòpì ïéà øáã äNòú-àì §©©«£¨ÆŸ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§
Lôð Bçöøe eäòø-ìò Léà íe÷é øLàk ék úåî̈®¤¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤

:äfä øácä ïk¥−©¨¨¬©¤«
i"yx£'B‚Â Ìe˜È ¯L‡k Èk∑ העֹומד ּכאדם עליה, עמד ּובחזקה היא, אנּוסה ּכי מׁשמעֹו: זהּו ּפׁשּוטֹו לפי ƒ«¬∆»¿ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

להרגֹו. חברֹו עג)על סנהדרין כה. ללּמד (פסחים ּבא זה הרי ּבֹו: ּדרׁשּו וכּו'ורּבֹותינּו למד עזרא עזרא עזרא עזרא .ונמצא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

(æë)ïéàå äNøàîä äøòpä ä÷òö dàöî äãOá ék¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬
ñ :dì òéLBî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦−©¨«

(çë)äNøà-àì øLà äìeúá äøòð Léà àöîé-ék¦«¦§¨´¦À©«£¨³§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨
:eàöîðå dnò áëLå dNôúe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨−̈§¨©´¦¨®§¦§¨«

(èë)íéMîç äøòpä éáàì dnò áëMä Léàä ïúðåÂ§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬©©«£−̈£¦¦´
ìëeé-àì dpò øLà úçz äMàì äéäú-Bìå óñk̈®¤§¦«§¤´§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬

ñ :åéîé-ìk dçlL©§−̈¨¨¨«
âë(à)ðk älâé àìå åéáà úLà-úà Léà çwé-àìó «Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤¨¦®§¬Ÿ§©¤−§©¬

ñ :åéáà̈¦«
i"yx£ÁwÈŒ‡Ï∑(סז ּבּה(קידושין ּתֹופסין קּדּוׁשין ואין לּקּוחין, ּבּה לֹו ‡·ÂÈ.אין Ûk ‰l‚È ‡ÏÂ∑(לג (יבמות …ƒ«ְְִִִִִֵֵָָ¿…¿«∆¿«»ƒ

לאביו, הראּויה אביו, ׁשל יבם מּׁשּום:ׁשֹומרת עליה הּוזהר ּכבר יח)והרי לעבר (ויקרא אּלא ?"אבי אחי "ערות ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
לּה ולסמ לאוין, ּבׁשני זה ממזר על ׁשאין ללּמד ממזר", יבא "לא מחּיבי אלא : וקלֿוחמר ּכריתֹות, מחּיבי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ּדין  ּבית מיתת ּבעריֹות ׁשאין ּדין, ּבית ּכרת מיתֹות ּבּה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשאין אבןאבןאבןאבן ֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

(á)ìä÷a äëôL úeøëe àkc-òeöô àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²§¬¨§−̈¦§©¬
ñ :ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£‡kcŒÚeˆt∑(עז ׁשּלֹו(יבמות ּביצים ׁשּנּדּכאּו אֹו ÎÙL‰.ׁשּנפצעּו ˙e¯Îe∑ יֹורה אינֹו וׁשּוב הּגיד ׁשּנכרת ¿««»ְְְִִִֵֶֶֶַ¿»¿»ְְִִֵֶֶַַ
מֹוליד  ואינֹו וׁשֹותת ׁשֹופ אּלא זרע, עזרא עזרא עזרא עזרא .קּלּוח אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֵֶֶַַָ

(â)éøéNò øBc íb ýåýé ìä÷a øæîî àáé-àì«Ÿ¨¬Ÿ©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½
ñ :ýåýé ìä÷a Bì àáé-àì«Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£Ï‰˜a ¯ÊÓÓ ‡·ÈŒ‡Ï'‰∑ יּׂשא עזרא עזרא עזרא עזרא .יׂשראלית לא אבןאבןאבןאבן …»…«¿≈ƒ¿«ְְִִִֵָֹ

ÈÏ˙כו  ÌÚcÓ „aÚ˙ ‡Ï ‡zÓÏeÚÏe¿∆¿»»«¿≈ƒ««≈
‡Ók È¯‡ ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ‡zÓÏeÚÏ¿∆¿»«ƒƒ¿¬≈¿»
Ôk LÙ dpÏË˜ÈÂ d¯·Á ÏÚ ‡¯·b Ìe˜È„ƒ«¿»««¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈¿«≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

zÓÏeÚ‡כז  ˙ÁÂˆ dÁkL‡ ‡Ï˜Á· È¯‡¬≈¿«¿»«¿¿«¿»«∆¿»
:dÏ ˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡Ò¯‡Ócƒ¿»¿»¿≈¿»ƒ«

Ï‡כח  Èc ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ ¯·b ÁkLÈ È¯‡¬≈«¿«¿«∆¿»¿À¿»ƒ»
:ÔeÁkzLÈÂ dnÚ ·ekLÈÂ dp„ÁÈÂ ‡Ò¯‡Ó¿»¿»¿∆¡ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿

e·‡Ï‰‡כט  dnÚ ·kLÈc ‡¯·b ÔzÈÂ¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿Àƒ««¬»
È‰z dÏÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁ ‡zÓÏeÚ„¿∆¿»«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿≈¿≈
d¯ËÙÓÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ diÚ Èc ÛÏÁ ez‡Ï¿ƒ¿√«ƒ«¿«≈≈¿¿ƒ¿¿«

:È‰BÓBÈ Ïk»ƒ

Èl‚Èא  ‡ÏÂ È‰e·‡ ˙z‡ ˙È ¯·b ·qÈ ‡Ï»ƒ«¿«»ƒ«¬ƒ¿»¿«≈
:È‰e·‡„ ‡Ùk«¿»«¬ƒ

Ï‰˜a‡ב  ÏÚÓÏ ÏaÁÓ„Â ˜ÈÒÙ„ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««¿≈«ƒ¿»»
:ÈÈ„«¿»

‡Ûג  ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ‡¯ÊÓÓ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈«¿≈»¿≈«ƒ¿»»«¿»«
‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ dÏ Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c»»¬ƒ»»»ƒ¿≈≈¿≈«ƒ¿»»

:ÈÈ„«¿»

dxezd lr `xfr oa`

ekÈk,ידעה ולא היא הסּכימה ׁשּלא יּתכן . ƒְְְִִִִֵֶָָָָֹֹ
הרֹוצח: מׁשל ּכן על ואנסּה. ׁשּבא ְֲֵֵֶַַַַַָָָָעד

fk‰˜Úˆ:ׁשּצעקה יּתכן . »¬»ֲִֵֶָָָ
gk‰N¯B‡ ‡Ï ¯L‡ לא אנּוסה, זאת . ¬∆…»»ֲָֹֹ

ְָמפּותה:
`ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙‡ LÈ‡ ÁwÈ ‡Ï.האנּוסה . …ƒ«ƒ∆≈∆»ƒֲָָ

הּפרׁשה: זאת נסמכה ּכן ְְִֵַַָָָָֹעל

a‰kc Úeˆt ס''א] אבר ּבלא ּביצים . ¿««»ְִֵֵָֹ
ּבׂשרם  הּטעם ּכי הּמדקּדקים, ואמרּו ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָחסר].

רחֹוק: וזה ּדּכא. האבר ÎÙL‰ׁשהּוא זה . ְֶֶַָָ»¿»ֵֶָָ
והּזרע: מימיו יּׁשפ ‰'ׁשּמּמּנּו Ï‰˜a. ְִִֵֵֶֶֶַַָָƒ¿«

ׁשּיּקח  ה' מּקהל ּכאחד יחׁשב ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּטעם,
מֹואבי  עּמֹונית. ולא עּמֹוני וכן יׂשראל. ְְְִִִִֵֵַַַָָֹּבת
והּכתּוב  רּות. הּנאמן, והעד מֹואבית. ְְְֱִֵֶַַָָָָֹולא

ׁשבעת  נׁשי על ּבהם, תבאּו לא ְְִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשאמר
ערב, ּכל וּיבּדילּו ּבעזרא, הּכתּוב ּגם ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָהּגֹוים.

ּפירׁשּתיו: וׁשם הזכרים. (הּנזּכרים) ְְְְִִִִֵֵַַַָָָהם
b¯ÊÓÓ.העריֹות מן הּבא חז''ל, אמרּו . «¿≈ְֲֲִַַָָָָ

נהרסּו ּכממי''ן נֹוספין, ממי''ן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָוהּׁשני
ּגֹוי. ׁשם הּוא ּכי אמרּו, ואחרים ְְֲִִֵֵַַָממגּורֹות.
ׁשּיּקרא  הּוא רחֹוק ּכי ּבאׁשּדֹוד, ממזר ְְְְִִֵֶַַַַָָָויׁשב
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(ã)øBc íb ýåýé ìä÷a éáàBîe éðBnò àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ´
:íìBò-ãò ýåýé ìä÷a íäì àáé-àì éøéNò£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«

i"yx£ÈBnÚ ‡·ÈŒ‡Ï∑ יׂשראלית יּׂשא .לא …»…«ƒְְִִִֵָֹ

(ä)íénáe íçla íëúà eîc÷-àì øLà øác-ìò©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦
éìò øëN øLàå íéøönî íëúàöa Cøca-úà E ©¤−¤§¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹¤

:jìì÷ì íéøäð íøà øBútî øBòa-ïa íòìa¦§¨´¤§À¦§²£©¬©«£©−¦§©§¤«¨
i"yx£¯·cŒÏÚ∑(ספרי) העצה להחטיאכם על אתכם ּבטרּוף ∑C¯ca.ׁשּיעצּו .ּכׁשהייתם «¿«ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָ«∆∆ְְֱִֵֶֶ

(å)éäìà ýåýé äáà-àìåì ECôäiå íòìa-ìà òîL §«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ
éäìà ýåýéEáäà ék äëøáì äììwä-úà El E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−

éäìà ýåýé:E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(æ)éîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àìñ :íìBòì E «Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«

i"yx£ÌÓÏL L¯„˙Œ‡Ï∑(שם)?ּכן זה אף יכל ,"ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: "לא מּכלל לֹומר: ּתלמּוד …ƒ¿…¿…»ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשלמם תד  ."רׁש ְְִָֹֹ

ß lel` 'g iriax mei ß

(ç)éçà ék éîãà áòúú-àìáòúú-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ§©¥´
:Böøàá úééä øâ-ék éøöî¦§¦½¦¥−¨¦¬¨§©§«

i"yx£ÈÓ„‡ ·Ú˙˙Œ‡Ï∑לקראת ּבחרב ׁשּיצא לתעבֹו, ל ׁשראּוי ואףֿעלּֿפי È¯ˆÓ.לגמרי, ·Ú˙˙Œ‡Ï∑ …¿«≈¬…ƒְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ…¿«≈ƒ¿ƒ
לפיכ הּדחק. ּבׁשעת אכסניא לכם ׁשהיּו ּטעם? מה ליאֹור. זכּוריכם ׁשּזרקּו אףֿעלּֿפי וכל, .מּכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

(è)íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà íéðä¦²£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−
ñ :ýåýé ìä÷a¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÈLÈÏL ¯Bc Ì‰Ï e„ÏeÈŒ¯L‡ ÌÈa∑,לאדם ׁשהּמחטיא למד ּת הא מּיד, מּתרין האּמֹות ּוׁשאר »ƒ¬∆ƒ»¿»∆¿ƒƒ¿ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ
הּבא. העֹולם ּומן הּזה העֹולם מן מֹוציאֹו והּמחטיאֹו, הּזה, ּבעֹולם הֹורגֹו ׁשההֹורגֹו, ההֹורגֹו, מן לֹו ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָקׁשה

נתעבּו ׁשהחטיאּום, ואּלּו ׁשּטּבעּום. מצרים וכן נתעב, לא ּבחרב ׁשּקּדמם אדֹום לפיכ. ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

(é)éáéà-ìò äðçî àöú-ék:òø øác ìkî zøîLðå E ¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈¦−Ÿ¨¨¬¨«
i"yx£z¯ÓLÂ 'B‚Â ‡ˆ˙ŒÈk∑ הּסּכנה ׁשהּׂשטן ּבׁשעת עזרא עזרא עזרא עזרא .מקטרג אבןאבןאבןאבן ƒ≈≈¿¿ƒ¿«¿»ְְְִֵֶַַַַַָָָָ

Ï‰˜a‡ד  ÏÚÓÏ È‡·‡BÓe È‡BnÚ Ôek„È ‡Ï»ƒ¿«»≈»»≈¿≈«ƒ¿»»
ÏÚÓÏ ÔB‰Ï Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c Û‡ ÈÈ„«¿»«»»¬ƒ»»»ƒ¿≈¿¿≈«

:ÌÏÚ „Ú ÈÈ„ ‡Ï‰˜aƒ¿»»«¿»«√»

ÓÁÏa‡ה  ÔBÎ˙È eÚ¯Ú ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ«≈«ƒ»¬»»¿¿«¿»
¯‚‡ È„Â ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a ‡iÓ·e¿«»¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¬«
ÏÚ Èc Ì¯‡ ¯B˙tÓ ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙È CÏÚ¬»»ƒ¿»«¿ƒ¿¬«ƒ«

:C˙eÈhÏÏ ˙¯t¿»¿«»»

CÙ‰Âו  ÌÚÏa ÔÓ ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈¿»¡»»¿«»»ƒƒ¿»«¬«
ÈÈ CÓÁ¯ È¯‡ ÔÎ¯·Ï ÔÈËÂÏ ˙È CÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»»¿»ƒ¿ƒ¿»¬≈»¬»¿»

:C‰Ï‡¡»»

CÈÓBÈז  Ïk ÔB‰˙·ËÂ ÔB‰ÓÏL Úa˙˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»¿¿»»¿»»
:ÌÏÚÏ¿»»

Ï‡ח  ‡e‰ CeÁ‡ È¯‡ ‰‡ÓB„‡ ˜Á¯˙ ‡Ï»¿««¡»»¬≈¬»
:dÚ¯‡· ‡˙ÈÂ‰ ¯i„ È¯‡ ‰‡¯ˆÓ ˜Á¯¿̇««ƒ¿»»¬≈«»¬≈»¿«¿≈

Èk„Èט  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡¯c ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙È Èc ÔÈa¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿≈
:ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ÔB‰Ï¿¿≈«ƒ¿»»«¿»

„··Cי  ÈÏÚa ÏÚ ‡˙È¯LÓ ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¿ƒ»««¬≈¿»»
:LÈa ÌÚcÓ ÏkÓ ¯nzÒ˙Â¿ƒ¿««ƒ…ƒ««ƒ
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ודרׁש: קצרה ּדר ּתפׂש והּמתרּגם, ּגנאי. ּבׁשם הּיׁשּועה ּבעת ּכי ואף יׂשראל. הּׁשם:eCÙ‰iÂׁשם עזבֹו ולא לקּלל, ּבלעם ּבלב ׁשהיה . ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ««¬…ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
i‰ÁÓ ‡ˆ˙ Èk ּובצאתם עׂשּויֹות, מחיצֹות ׁשם ּכי הּגדֹול. מחנה ואינּנּו קטן, מחנה והּוא הארֹון. וׁשם האֹויב, אל ׁשּיצא הּמחנה זהּו . ƒ≈≈«¬∆ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

`vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g iriax meil inei xeriy

(àé)-äøwî øBäè äéäé-àì øLà Léà Eá äéäé-ék¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²Ÿ¦«§¤¬¨−¦§¥
CBz-ìà àáé àì äðçnì õeçî-ìà àöéå äìéì̈®§¨§¨¨Æ¤¦´©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬

:äðçnä©©«£¤«
i"yx£‰ÏÈÏŒ‰¯wÓ∑ הּכתּוב ÁnÏ‰.ּבהוה ּדּבר ıeÁÓŒÏ‡ ‡ˆÈÂ∑ עׂשה מצות ‡CBzŒÏ.זֹו ‡·È ‡Ï ƒ¿≈»¿»ִֵֶַַָֹ¿»»∆ƒ««¬∆ְֲִֵַ…»…∆

‰Án‰∑,לוּיה למחנה ליּכנס ואסּור לאּֿתעׂשה. מצות ׁשכינה ו זֹו למחנה ׁשּכן סח)ּכל עזרא עזרא עזרא עזרא .(פסחים אבןאבןאבןאבן ««¬∆ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

(áé)LîMä àáëe íéna õçøé áøò-úBðôì äéäå§¨¨¬¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤
:äðçnä CBz-ìà àáé̈−Ÿ¤¬©©«£¤«

i"yx£·¯ÚŒ˙BÙÏ ‰È‰Â∑ׁשאינֹו יטּבל, ׁשמׁשֹו להערב ּׁשמׁשסמּו הערב ּבלא עזרא עזרא עזרא עזרא .טהֹור אבןאבןאבןאבן ¿»»ƒ¿∆∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

(âé):õeç änL úàöéå äðçnì õeçî Eì äéäz ãéå§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®§¨¨¬¨−̈¨«

i"yx£EÏ ‰È‰z „ÈÂ∑:ּכמֹו ב)ּכתרּגּומֹו, ידֹו"(במדבר על ÁnÏ‰."איׁש ıeÁÓ∑ ל עזרא עזרא עזרא עזרא .ענן חּוץ אבןאבןאבןאבן ¿»ƒ¿∆¿ְְְִַַָƒ««¬∆ֶָָ

(ãé)ðæà-ìò Eì äéäz ãúéåõeç EzáLa äéäå E §¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®§¨¨Æ§¦§§´½
:Eúàö-úà úéqëå záLå dá äzøôçå§¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨¤¥«¨¤«

i"yx£EÊ‡ŒÏÚ∑ לבדּתׁשמיׁש ּכלי זינEÊ‡∑.מּׁשאר ּכלי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמֹו אבןאבןאבןאבן «¬≈∆ְְְְְִִֵַַָ¬≈∆ְְְֵֵ

(åè)éäìà ýåýé ékCläúî E|ðçî áø÷aEìéväì E ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤©«£¤À§©¦«§Æ
éáéà úúìåéðôì Eéðçî äéäå Eäàøé-àìå LBã÷ E §¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬©«£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³

éøçàî áLå øác úåøò Eáñ :E §Æ¤§©´¨½̈§−̈¥©«£¤«
i"yx£E· ‰‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑,ֿהּואּדבר הּקדֹוׁשּֿברּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ערות אבןאבןאבןאבן ¿…ƒ¿∆¿ְֶַַָָָָ

(æè)éìà ìöpé-øLà åéðãà-ìà ãáò øébñú-àìE «Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ¨®£¤¦¨¥¬¥¤−
:åéðãà íòî¥¦¬£Ÿ¨«

i"yx£„·Ú ¯ÈbÒ˙Œ‡Ï∑.לארץ ּכתרּגּומֹו לארץ מחּוצה ׁשּברח יׂשראל ׁשל ּכנעני עבד אפּלּו אחר: ּדבר …«¿ƒ∆∆ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .יׂשראל  אבןאבןאבןאבן ְִֵָ

wÓ¯‰יא  ÈÎ„ È‰È ‡Ï Èc ¯·b C· È‰È È¯‡¬≈¿≈»¿«ƒ»¿≈¿≈ƒ¿≈
ÏeÚÈ ‡Ï ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ˜BtÈÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»¿ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ»»≈

:‡˙È¯LÓ B‚Ï¿«¿ƒ»

ÏÚÓÎeיב  ‡iÓ· ÈÁÒÈ ‡LÓ¯ ÈÙÓÏ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«¿»«¿≈¿«»¿≈«
:‡˙È¯LÓ B‚Ï ÏeÚÈ ‡LÓLƒ¿»≈¿«¿ƒ»

È¯LÓÏ˙‡יג  ‡¯aÓ CÏ È‰È Ôw˙Ó ¯˙‡Â«¬«¿«»¿≈»ƒ»»¿«¿ƒ»
:‡¯·Ï Ônz ˜Bt˙Â¿ƒ«»¿»»

C˜tÓaיד  È‰ÈÂ CÈÊ ÏÚ CÏ È‰z ‡˙kÒÂ¿ƒ¿»¿≈»«≈»ƒ≈¿ƒ¿»
:C˙˜tÓ ˙È ÈqÎ˙e ·e˙˙e da ¯tÁ˙Â ‡¯·Ï¿»»¿«¿««¿¿«≈»ƒ¿»»

B‚aטו  ‡Îl‰Ó dzÎL C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»¿ƒ¿≈¿«¿»¿
C··„ ÈÏÚa ¯ÒÓÓÏe C˙e·ÊLÏ C˙È¯LÓ«¿ƒ»¿≈»»¿ƒ¿««¬≈¿»»
C· ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ‡LÈc˜ C˙È¯LÓ È‰˙e CÓ„√̃»»¿≈«¿ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿¬≈»
:CÏ ‡·ËB‡lÓ d¯ÓÈÓ ·e˙ÈÂ Ì‚˙t ˙¯·Ú¬≈«ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒ¿»»»

¯dBaטז  „ÈÏ ÔÈÓÓÚ „·Ú ¯ÒÓ˙ ‡Ï»ƒ¿«∆∆«¿ƒ¿«ƒ≈
:dBa¯ ˙ÂlÓ C˙ÂÏ ·ÊzLÈc¿ƒ¿≈≈¿»»ƒ¿»ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

הארֹון. סביבֹות קרֹובים הם הּמלחמה ְְְִִִֵֶַָָָָאל
זֹו ונסמכה מׁשחית. מקרה טמא ּכי ְְְְְְִִִִֵֶַָָּוברּור
ּדבר  ׁשהזּכיר מדין, מלחמת ּבעבּור ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָהּפרׁשה,
והארֹון  אחֹותם. ּבעבּור הם צֹוררים ּכי ְְְֲֲִִִֵַָָָָּבלעם,

מדין: על ׁשּיצא הּמחנה עם c·¯היה ÏkÓ ְֲִִֶֶַַַָָָָָƒ…»»
Ú¯:הּקרי ּכמֹו ולּגּוף, לּנפׁש . »ְְִֶֶֶַַַ

`i‰¯˜Ó מּׂשדה ּומׁשקלֹו, מׁשרת. הּמ''ם . ƒ¿≈ְְְִִֵֵֵַָָ
ֲָאחּוזתֹו:

ai·¯Ú ˙BÙÏ ּגם הּיֹום. ּפנה ּכי ּכטעם, . ƒ¿∆∆ְִַַַַָָ
ּז''ל. רּבֹותינּו לדברי זה הּוא ְְִִֵֵֶַַחּזּוק

לפני. ּכמֹו לפנֹות, ּכי אמרּו, ְְְְְְִִִִִֵַַָוהּמכחיׁשים
טעמֹו ּכי אֹומר, ויש ּכלּום. אמרּו ְְְְְִֵַָֹולא
ׁשאמר  אחר והּנה לפנֹות. הערב יחל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכאׁשר
הּׁשמׁש, ּוכבֹוא אמר ערב, לפנֹות ְְִֶֶֶֶַַַָָהּכתּוב
קֹודם  ּבקר, לפנֹות וכן הערב. קֹודם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָֹהּנה

הּׁשמׁש: ְֶֶַַזרֹוח
bi„ÈÂ,ראיה זֹו ּגם הּירּדן. יד ּכמֹו, מקֹום. . ¿»ְְְֵַַַַָָָ

ולא  קרי ּבעל יצא לא יׂשראל, מּמחנה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹּכי
הּתינֹוקֹות. ּכי ואף .הּצֹור ּבׁשעת אדם ְְִִִֶַַַַָָָּכל
הּמחנה  מן ויׁשּלחּו הּכתּוב ׁשאמר ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָוהעד,

והּטעם, לנפׁש. טמא וכל זב וכל צרּוע ְְְֵֶַַַַָָָָָָָֹּכל
יֹום: טמא ולא מטּמא טמא ְְְֵֵֵַָָֹּכל

s''l` ciEÊ‡ והּזֹונֹות מּגזרת נֹוסף, . ¨¤¬≈∆ְְִִַַַ
לעינים ÈqÎÂ˙רחצּו: נראה ּדבר ּכל ּכי . ֲָ¿ƒƒ»ְִִִֵֶַָָָָ

ּבּנפׁש: ּגנאי ּדמּות יֹוליד מגּונה, ְְְְִֶֶֶַַוהּוא
eh¯·c ˙Â¯Ú:ּדּבּור אֹו ּבמעׂשה .·LÂ ∆¿«»»ְֲִֶַ¿»

EÈ¯Á‡Ó כן ּכי .לפני יל ׁשּלא הּטעם, . ≈«¬∆ְִֵֵֵֶֶַַַָֹ
ָּכתּוב:

fh„·Ú ¯ÈbÒ˙ ‡Ï,לּמלחמה ּבלכּתם . …«¿ƒ∆∆ְְְִֶַָָָ
יׂשראלי:יּתכ  ואינּנּו עבד למחניהם ׁשּיברח ן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
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(ã)øBc íb ýåýé ìä÷a éáàBîe éðBnò àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ´
:íìBò-ãò ýåýé ìä÷a íäì àáé-àì éøéNò£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«

i"yx£ÈBnÚ ‡·ÈŒ‡Ï∑ יׂשראלית יּׂשא .לא …»…«ƒְְִִִֵָֹ

(ä)íénáe íçla íëúà eîc÷-àì øLà øác-ìò©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦
éìò øëN øLàå íéøönî íëúàöa Cøca-úà E ©¤−¤§¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹¤

:jìì÷ì íéøäð íøà øBútî øBòa-ïa íòìa¦§¨´¤§À¦§²£©¬©«£©−¦§©§¤«¨
i"yx£¯·cŒÏÚ∑(ספרי) העצה להחטיאכם על אתכם ּבטרּוף ∑C¯ca.ׁשּיעצּו .ּכׁשהייתם «¿«ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָ«∆∆ְְֱִֵֶֶ

(å)éäìà ýåýé äáà-àìåì ECôäiå íòìa-ìà òîL §«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ
éäìà ýåýéEáäà ék äëøáì äììwä-úà El E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−

éäìà ýåýé:E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(æ)éîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àìñ :íìBòì E «Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«

i"yx£ÌÓÏL L¯„˙Œ‡Ï∑(שם)?ּכן זה אף יכל ,"ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: "לא מּכלל לֹומר: ּתלמּוד …ƒ¿…¿…»ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשלמם תד  ."רׁש ְְִָֹֹ

ß lel` 'g iriax mei ß

(ç)éçà ék éîãà áòúú-àìáòúú-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ§©¥´
:Böøàá úééä øâ-ék éøöî¦§¦½¦¥−¨¦¬¨§©§«

i"yx£ÈÓ„‡ ·Ú˙˙Œ‡Ï∑לקראת ּבחרב ׁשּיצא לתעבֹו, ל ׁשראּוי ואףֿעלּֿפי È¯ˆÓ.לגמרי, ·Ú˙˙Œ‡Ï∑ …¿«≈¬…ƒְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ…¿«≈ƒ¿ƒ
לפיכ הּדחק. ּבׁשעת אכסניא לכם ׁשהיּו ּטעם? מה ליאֹור. זכּוריכם ׁשּזרקּו אףֿעלּֿפי וכל, .מּכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

(è)íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà íéðä¦²£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−
ñ :ýåýé ìä÷a¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÈLÈÏL ¯Bc Ì‰Ï e„ÏeÈŒ¯L‡ ÌÈa∑,לאדם ׁשהּמחטיא למד ּת הא מּיד, מּתרין האּמֹות ּוׁשאר »ƒ¬∆ƒ»¿»∆¿ƒƒ¿ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ
הּבא. העֹולם ּומן הּזה העֹולם מן מֹוציאֹו והּמחטיאֹו, הּזה, ּבעֹולם הֹורגֹו ׁשההֹורגֹו, ההֹורגֹו, מן לֹו ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָקׁשה

נתעבּו ׁשהחטיאּום, ואּלּו ׁשּטּבעּום. מצרים וכן נתעב, לא ּבחרב ׁשּקּדמם אדֹום לפיכ. ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

(é)éáéà-ìò äðçî àöú-ék:òø øác ìkî zøîLðå E ¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈¦−Ÿ¨¨¬¨«
i"yx£z¯ÓLÂ 'B‚Â ‡ˆ˙ŒÈk∑ הּסּכנה ׁשהּׂשטן ּבׁשעת עזרא עזרא עזרא עזרא .מקטרג אבןאבןאבןאבן ƒ≈≈¿¿ƒ¿«¿»ְְְִֵֶַַַַַָָָָ

Ï‰˜a‡ד  ÏÚÓÏ È‡·‡BÓe È‡BnÚ Ôek„È ‡Ï»ƒ¿«»≈»»≈¿≈«ƒ¿»»
ÏÚÓÏ ÔB‰Ï Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c Û‡ ÈÈ„«¿»«»»¬ƒ»»»ƒ¿≈¿¿≈«

:ÌÏÚ „Ú ÈÈ„ ‡Ï‰˜aƒ¿»»«¿»«√»

ÓÁÏa‡ה  ÔBÎ˙È eÚ¯Ú ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ«≈«ƒ»¬»»¿¿«¿»
¯‚‡ È„Â ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a ‡iÓ·e¿«»¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¬«
ÏÚ Èc Ì¯‡ ¯B˙tÓ ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙È CÏÚ¬»»ƒ¿»«¿ƒ¿¬«ƒ«

:C˙eÈhÏÏ ˙¯t¿»¿«»»

CÙ‰Âו  ÌÚÏa ÔÓ ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈¿»¡»»¿«»»ƒƒ¿»«¬«
ÈÈ CÓÁ¯ È¯‡ ÔÎ¯·Ï ÔÈËÂÏ ˙È CÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»»¿»ƒ¿ƒ¿»¬≈»¬»¿»

:C‰Ï‡¡»»

CÈÓBÈז  Ïk ÔB‰˙·ËÂ ÔB‰ÓÏL Úa˙˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»¿¿»»¿»»
:ÌÏÚÏ¿»»

Ï‡ח  ‡e‰ CeÁ‡ È¯‡ ‰‡ÓB„‡ ˜Á¯˙ ‡Ï»¿««¡»»¬≈¬»
:dÚ¯‡· ‡˙ÈÂ‰ ¯i„ È¯‡ ‰‡¯ˆÓ ˜Á¯¿̇««ƒ¿»»¬≈«»¬≈»¿«¿≈

Èk„Èט  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡¯c ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙È Èc ÔÈa¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿≈
:ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ÔB‰Ï¿¿≈«ƒ¿»»«¿»

„··Cי  ÈÏÚa ÏÚ ‡˙È¯LÓ ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¿ƒ»««¬≈¿»»
:LÈa ÌÚcÓ ÏkÓ ¯nzÒ˙Â¿ƒ¿««ƒ…ƒ««ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ודרׁש: קצרה ּדר ּתפׂש והּמתרּגם, ּגנאי. ּבׁשם הּיׁשּועה ּבעת ּכי ואף יׂשראל. הּׁשם:eCÙ‰iÂׁשם עזבֹו ולא לקּלל, ּבלעם ּבלב ׁשהיה . ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ««¬…ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
i‰ÁÓ ‡ˆ˙ Èk ּובצאתם עׂשּויֹות, מחיצֹות ׁשם ּכי הּגדֹול. מחנה ואינּנּו קטן, מחנה והּוא הארֹון. וׁשם האֹויב, אל ׁשּיצא הּמחנה זהּו . ƒ≈≈«¬∆ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

`vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g iriax meil inei xeriy

(àé)-äøwî øBäè äéäé-àì øLà Léà Eá äéäé-ék¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²Ÿ¦«§¤¬¨−¦§¥
CBz-ìà àáé àì äðçnì õeçî-ìà àöéå äìéì̈®§¨§¨¨Æ¤¦´©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬

:äðçnä©©«£¤«
i"yx£‰ÏÈÏŒ‰¯wÓ∑ הּכתּוב ÁnÏ‰.ּבהוה ּדּבר ıeÁÓŒÏ‡ ‡ˆÈÂ∑ עׂשה מצות ‡CBzŒÏ.זֹו ‡·È ‡Ï ƒ¿≈»¿»ִֵֶַַָֹ¿»»∆ƒ««¬∆ְֲִֵַ…»…∆

‰Án‰∑,לוּיה למחנה ליּכנס ואסּור לאּֿתעׂשה. מצות ׁשכינה ו זֹו למחנה ׁשּכן סח)ּכל עזרא עזרא עזרא עזרא .(פסחים אבןאבןאבןאבן ««¬∆ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

(áé)LîMä àáëe íéna õçøé áøò-úBðôì äéäå§¨¨¬¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤
:äðçnä CBz-ìà àáé̈−Ÿ¤¬©©«£¤«

i"yx£·¯ÚŒ˙BÙÏ ‰È‰Â∑ׁשאינֹו יטּבל, ׁשמׁשֹו להערב ּׁשמׁשסמּו הערב ּבלא עזרא עזרא עזרא עזרא .טהֹור אבןאבןאבןאבן ¿»»ƒ¿∆∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

(âé):õeç änL úàöéå äðçnì õeçî Eì äéäz ãéå§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®§¨¨¬¨−̈¨«

i"yx£EÏ ‰È‰z „ÈÂ∑:ּכמֹו ב)ּכתרּגּומֹו, ידֹו"(במדבר על ÁnÏ‰."איׁש ıeÁÓ∑ ל עזרא עזרא עזרא עזרא .ענן חּוץ אבןאבןאבןאבן ¿»ƒ¿∆¿ְְְִַַָƒ««¬∆ֶָָ

(ãé)ðæà-ìò Eì äéäz ãúéåõeç EzáLa äéäå E §¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®§¨¨Æ§¦§§´½
:Eúàö-úà úéqëå záLå dá äzøôçå§¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨¤¥«¨¤«

i"yx£EÊ‡ŒÏÚ∑ לבדּתׁשמיׁש ּכלי זינEÊ‡∑.מּׁשאר ּכלי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמֹו אבןאבןאבןאבן «¬≈∆ְְְְְִִֵַַָ¬≈∆ְְְֵֵ

(åè)éäìà ýåýé ékCläúî E|ðçî áø÷aEìéväì E ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤©«£¤À§©¦«§Æ
éáéà úúìåéðôì Eéðçî äéäå Eäàøé-àìå LBã÷ E §¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬©«£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³

éøçàî áLå øác úåøò Eáñ :E §Æ¤§©´¨½̈§−̈¥©«£¤«
i"yx£E· ‰‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑,ֿהּואּדבר הּקדֹוׁשּֿברּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ערות אבןאבןאבןאבן ¿…ƒ¿∆¿ְֶַַָָָָ

(æè)éìà ìöpé-øLà åéðãà-ìà ãáò øébñú-àìE «Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ¨®£¤¦¨¥¬¥¤−
:åéðãà íòî¥¦¬£Ÿ¨«

i"yx£„·Ú ¯ÈbÒ˙Œ‡Ï∑.לארץ ּכתרּגּומֹו לארץ מחּוצה ׁשּברח יׂשראל ׁשל ּכנעני עבד אפּלּו אחר: ּדבר …«¿ƒ∆∆ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .יׂשראל  אבןאבןאבןאבן ְִֵָ

wÓ¯‰יא  ÈÎ„ È‰È ‡Ï Èc ¯·b C· È‰È È¯‡¬≈¿≈»¿«ƒ»¿≈¿≈ƒ¿≈
ÏeÚÈ ‡Ï ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ˜BtÈÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»¿ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ»»≈

:‡˙È¯LÓ B‚Ï¿«¿ƒ»

ÏÚÓÎeיב  ‡iÓ· ÈÁÒÈ ‡LÓ¯ ÈÙÓÏ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«¿»«¿≈¿«»¿≈«
:‡˙È¯LÓ B‚Ï ÏeÚÈ ‡LÓLƒ¿»≈¿«¿ƒ»

È¯LÓÏ˙‡יג  ‡¯aÓ CÏ È‰È Ôw˙Ó ¯˙‡Â«¬«¿«»¿≈»ƒ»»¿«¿ƒ»
:‡¯·Ï Ônz ˜Bt˙Â¿ƒ«»¿»»

C˜tÓaיד  È‰ÈÂ CÈÊ ÏÚ CÏ È‰z ‡˙kÒÂ¿ƒ¿»¿≈»«≈»ƒ≈¿ƒ¿»
:C˙˜tÓ ˙È ÈqÎ˙e ·e˙˙e da ¯tÁ˙Â ‡¯·Ï¿»»¿«¿««¿¿«≈»ƒ¿»»

B‚aטו  ‡Îl‰Ó dzÎL C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»¿ƒ¿≈¿«¿»¿
C··„ ÈÏÚa ¯ÒÓÓÏe C˙e·ÊLÏ C˙È¯LÓ«¿ƒ»¿≈»»¿ƒ¿««¬≈¿»»
C· ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ‡LÈc˜ C˙È¯LÓ È‰˙e CÓ„√̃»»¿≈«¿ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿¬≈»
:CÏ ‡·ËB‡lÓ d¯ÓÈÓ ·e˙ÈÂ Ì‚˙t ˙¯·Ú¬≈«ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒ¿»»»

¯dBaטז  „ÈÏ ÔÈÓÓÚ „·Ú ¯ÒÓ˙ ‡Ï»ƒ¿«∆∆«¿ƒ¿«ƒ≈
:dBa¯ ˙ÂlÓ C˙ÂÏ ·ÊzLÈc¿ƒ¿≈≈¿»»ƒ¿»ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

הארֹון. סביבֹות קרֹובים הם הּמלחמה ְְְִִִֵֶַָָָָאל
זֹו ונסמכה מׁשחית. מקרה טמא ּכי ְְְְְְִִִִֵֶַָָּוברּור
ּדבר  ׁשהזּכיר מדין, מלחמת ּבעבּור ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָהּפרׁשה,
והארֹון  אחֹותם. ּבעבּור הם צֹוררים ּכי ְְְֲֲִִִֵַָָָָּבלעם,

מדין: על ׁשּיצא הּמחנה עם c·¯היה ÏkÓ ְֲִִֶֶַַַָָָָָƒ…»»
Ú¯:הּקרי ּכמֹו ולּגּוף, לּנפׁש . »ְְִֶֶֶַַַ

`i‰¯˜Ó מּׂשדה ּומׁשקלֹו, מׁשרת. הּמ''ם . ƒ¿≈ְְְִִֵֵֵַָָ
ֲָאחּוזתֹו:

ai·¯Ú ˙BÙÏ ּגם הּיֹום. ּפנה ּכי ּכטעם, . ƒ¿∆∆ְִַַַַָָ
ּז''ל. רּבֹותינּו לדברי זה הּוא ְְִִֵֵֶַַחּזּוק

לפני. ּכמֹו לפנֹות, ּכי אמרּו, ְְְְְְִִִִִֵַַָוהּמכחיׁשים
טעמֹו ּכי אֹומר, ויש ּכלּום. אמרּו ְְְְְִֵַָֹולא
ׁשאמר  אחר והּנה לפנֹות. הערב יחל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכאׁשר
הּׁשמׁש, ּוכבֹוא אמר ערב, לפנֹות ְְִֶֶֶֶַַַָָהּכתּוב
קֹודם  ּבקר, לפנֹות וכן הערב. קֹודם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָֹהּנה

הּׁשמׁש: ְֶֶַַזרֹוח
bi„ÈÂ,ראיה זֹו ּגם הּירּדן. יד ּכמֹו, מקֹום. . ¿»ְְְֵַַַַָָָ

ולא  קרי ּבעל יצא לא יׂשראל, מּמחנה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹּכי
הּתינֹוקֹות. ּכי ואף .הּצֹור ּבׁשעת אדם ְְִִִֶַַַַָָָּכל
הּמחנה  מן ויׁשּלחּו הּכתּוב ׁשאמר ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָוהעד,

והּטעם, לנפׁש. טמא וכל זב וכל צרּוע ְְְֵֶַַַַָָָָָָָֹּכל
יֹום: טמא ולא מטּמא טמא ְְְֵֵֵַָָֹּכל

s''l` ciEÊ‡ והּזֹונֹות מּגזרת נֹוסף, . ¨¤¬≈∆ְְִִַַַ
לעינים ÈqÎÂ˙רחצּו: נראה ּדבר ּכל ּכי . ֲָ¿ƒƒ»ְִִִֵֶַָָָָ

ּבּנפׁש: ּגנאי ּדמּות יֹוליד מגּונה, ְְְְִֶֶֶַַוהּוא
eh¯·c ˙Â¯Ú:ּדּבּור אֹו ּבמעׂשה .·LÂ ∆¿«»»ְֲִֶַ¿»

EÈ¯Á‡Ó כן ּכי .לפני יל ׁשּלא הּטעם, . ≈«¬∆ְִֵֵֵֶֶַַַָֹ
ָּכתּוב:

fh„·Ú ¯ÈbÒ˙ ‡Ï,לּמלחמה ּבלכּתם . …«¿ƒ∆∆ְְְִֶַָָָ
יׂשראלי:יּתכ  ואינּנּו עבד למחניהם ׁשּיברח ן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ



vzÎik`מד zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g iriax meil inei xeriy

(æé)ãçàa øçáé-øLà íB÷na Eaø÷a áLé Enò¦§º¥¥´§¦§§À©¨¯£¤¦§©²§©©¬
éøòLñ :epðBz àì Bì áBha E §¨¤−©´®−Ÿ¤«

(çé)äéäé-àìå ìàøNé úBðaî äLã÷ äéäú-àìŸ¦«§¤¬§¥−̈¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬
:ìàøNé éðaî Lã÷̈¥−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰L„˜ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ לזנּות ּומזּמנת מקּדׁשת ˜„L.מפקרת, ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑(נד זכּור,(סנהדרין למׁשּכב מזּמן …ƒ¿∆¿≈»ְְְְִֶֶֶֶֶֶֻֻֻ¿…ƒ¿∆»≈ְְְִַָָֻ
מאחר  היא, זנּות לבעילת  מפקרת זֹו ׁשאף עבדא', לגבר יׂשראל מּבנת אּתתא תהי 'לא ּתרּגם: ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻואּונקלֹוס

ׁשּנאמר: לחמֹור, הּקׁשּו ׁשהרי ּבּה, לֹו ּתֹופסין קּדּוׁשין כב)ׁשאין הּדֹומה (בראשית עם החמֹור", עם ּפה לכם "ׁשבּו ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
ּבעילֹות  ּבעילֹותיו ׁשּכל ידּה, על קדׁש נעׂשה הּוא ׁשאף אמתא', אּתתא יׂשראל מּבני ּגברא יּסב 'ולא ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָלחמֹור,

ּבּה לֹו ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין עזרא עזרא עזרא עזרא .זנּות, אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵֶָ

(èé)ýåýé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àì«Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬
éäìàéäìà ýåýé úáòBú ék øãð-ìëì EE ¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

ñ :íäéðL-íb©§¥¤«
i"yx£‰BÊ Ô˙‡∑ להקרבה ּפסּול ּבאתננּה, טלה לּה Ïk·.נתן ¯ÈÁÓe∑ ּבכלב ׂשה ∑Ì‰ÈLŒÌb.החליף ∆¿«»ְְְְֶֶַַָָָָָָָָ¿ƒ∆∆ְֱִֶֶֶֶ«¿≈∆

סה) סלת (ב"ק ועׂשאן חּטים ּכגֹון ׁשּנּויהם, עזרא עזרא עזרא עזרא .לרּבֹות אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

(ë)éMú-àìéçàì CCLð ìëà CLð óñk CLð E «Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤¤´¤®Ÿ¤¤¾¤
:CMé øLà øác-ìk̈¨−̈£¤¬¦¨«

i"yx£CÈM˙Œ‡Ï∑ רּבית יּתן ׁשּלא ללוה, לּמלוה:אזהרה אזהרה ּכ ואחר כה)לּמלוה, לא (ויקרא ּכסּפ "את …«ƒְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ּבּנׁש לֹו ע)"ּתּתן .(ב"מ ְִֵֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1011 'nr b zegiy ihewl)

תתתתּׁשּׁשּׁשּׁשיייי כ)לאלאלאלא ההההּמּמּמּמתיםתיםתיםתים(כג, לתחלתחלתחלתחּיּיּיּיתתתת קםקםקםקם אינאינאינאינֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבררררּבּבּבּביתיתיתית ס"ב)ההההּמּמּמּמלוהלוהלוהלוה ריבית הלכות הזקן אדמו"ר מּכסף (שו"ע מרויח ּברּבית הּמלוה ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
עבֹודתֹו, לעבד ּכח לֹו נֹותנים מלמעלה: לֹו מֹודדים זֹו ּובמּדה ּבֹו. לסחר לּלֹווה אפׁשרּות נתן והּוא ׁשּלֹו, היה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשּבעבר
ּגׁשמי, ּדבר ׁשּכן הּמתים", "ּתחּית מּׁשּום יׁש מצוה ּבקּיּום והּנה, עצמּה. ּבעבֹודה ּכביכֹול, מׁשּתּתפים, לא אבל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ"לסחר",
א ּכפׁשּוטּה. הּמתים לתחּית מביאה זֹו ועבֹודה ונצחּיּות. חּיּות ׁשהיא לקדּׁשה, ּכלי נעׂשה (מיתה), ונפסד הֹווה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשהּוא
ּברּבית, הּמלוה ואּלּו צוותא). מלׁשֹון (מצוה חּיים ּבאלקים מהתחּברּות אּלא הּמגּבלת, האדם, מעבֹודת ּבאה אינּה זֹו ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻנצחּיּות

הּמתים. ּבתחּית קם אינֹו ּכאמּור, ּבעבֹודתֹו, מלמעלה מׁשּתּתפים עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשּלא אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

Áa„‡יז  ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a CÈa ·zÈ CnÚƒ»ƒ≈≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈«¬»
:dpB˙ ‡Ï dÏ ·ËÈÈ„a CÈÂ¯˜ ÔÓƒƒ¿»ƒ¿≈«≈»ƒ≈

Ú·„יח  ¯·‚Ï Ï‡¯NÈ ˙aÓ ‡˙z‡ È‰˙ ‡Ï»¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«»≈
:‡Ó‡ ‡˙z‡ Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡¯·b ·qÈ ‡ÏÂ¿»ƒ««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»»»

È·Ï˙יט  ‡aÏk ÔÙÏeÁÂ ‡˙ÈpÊ ¯‚‡ ÏÚ˙ ‡Ï»»≈¬««ƒ»¿¿««¿»¿≈
˜Á¯Ó È¯‡ ‡¯„ ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡Lc˜Ó«¿¿»«¿»¡»»¿»ƒ¿»¬≈¿»»

:ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»««¿≈

e·Ú¯כ  ˙Èa¯ ÛÒk ˙Èa¯ CeÁ‡Ï Èa¯˙ ‡Ï»¿«≈«¬ƒƒ¿«ƒƒƒ
:Èa¯˙Óc ÌÚcÓ Ïk ˙Èaƒ̄ƒ»ƒ««¿ƒ¿«≈

dxezd lr `xfr oa`

ÂÈB„‡ ÌÚÓ ּכי יׂשראל, אינּנּו הּוא ּגם . ≈ƒ¬»ְִִֵֵֶַָ
יׂשראל. על הּנקרא הּׁשם לכבֹוד ּבא ְְְִִִֵֵַַַָָָהּוא
הּנה  אדֹוניו, אל יׂשראל יסּגירּנּו העבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָואם

ּתֹונּנּו: לא ּכן על הּׁשם. חּלּול ִֵֵֶֶַַֹזה
gi.העבד ּבעבּור קדׁשה, ּפרׁשת ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָונסמכה

הּנׁשּכב. הּוא הּקדׁש ּכי אמרּו, הּדת ְְְִִִֵֵַַַַָָָָּומעּתיקי
וחּיתם  אליהּוא, ואמר יׂשראל. מּבני ְְְְְֱִִִֵֵֵַַָָָָָוהעד,
והּנה  חּיתם. ּכנגד נפׁשם ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּקדׁשים,
היה  קדׁש וגם וכתּוב נֹועד. ּכנגּדם ְְְְֳִֵֶַָָָָָָָקדׁשים
אׁשר  ּכתּוב, וׁשם הּקדׁשים. ּבּתי ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָּבארץ.

טעם  אבין לא ואני ׁשם. אֹורגֹות ְֲִִִַַַַָָָֹהּנׁשים
הּמּלה, טעם היטב נחּפׂשה וכאׁשר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָקדׁשה.
עֹובר  לכל מזּומנת ׁשהיא ידּועה היא ְְְִִֵֶֶֶָָָאז
יהיה  ּכן, אם הּקדׁשה. אּיה והעד, ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָוׁשב.
יבין. והּמבין הּמצרים. ּכמעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָקדׁש
זֹונה: אתנן ּפרׁשת נסמכה קדׁשה, ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָּובעבּור

hiÔ˙‡ והנּו''ן נֹוסף, והאל''ף מּתן. ּכמֹו . ∆¿«ְְְֶַַָָָָ
סגריר. ּוכרי''ׁש נאפּופיה, ּכפ''א ְְְֲִֵֵֶַַָָּכפּול,
הּזֹונים  ׁשּנתנּו הּזֹונה ּׁשּלקחה מה ְְְִֶֶַַַַַַָָָָוהּטעם,

אסּור: הּוא ּכי Ïk·אחריה, ¯ÈÁÓe ּכי . ֲִֶַָָ¿ƒ∆∆ִ

ה': תֹועבת ּכי אמר, ּכן על ּבּזיֹון. ּדר ֲִִֵֶֶַַַָָהּוא
kEÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï העבד ׁשהזּכיר ּבעבּור . …«ƒ¿»ƒְֲִִֶֶֶַָ

יׁש ּתֹונּנּו, לא ּבֹו ׁשּכתּוב אףֿעלּֿפי ְִִֵֶֶַַַָָֹהּנכרי,
ׁשּתּׁשיכּנּו: רׁשּות לCÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï. ְְִֶֶַ…«ƒ¿»ƒ

ׁשּלא  והּטעם, .לתּׁשי ּתּׁש ּבין הפרׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹיׁש
הּוא  ּגם רּבית, ל ׁשּיּתן מאחי ְְִִִִֵֵֵֶַַָּתקּבל
יֹוצאה  הּמּלה והּנה רּבית. מצות על ְְְִִִִִֵֵַַַָָעֹובר
ּכמֹו תּׁשי ּכי אמרּו, ורּבים ּפעּולים. ְְְְְִִִִִִַַַָלׁשנים
ּפעּולים  כן, ּוכמֹו ּביניהם. הפרׁש אין ,ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֹּתּׁש

ּבּמקרא: ְִִַַָרּבים

`vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h iying meil inei xeriy

(àë)éMú éøëpìéçàìe CéMú àì EEëøáé ïòîì C ©¨§¦´©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹
éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìò Eãé çìLî ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤

ñ :dzLøì änL-àá äzà©¨¬¨−̈¨§¦§¨«
i"yx£M˙ È¯ÎpÏCÈ∑,לאחי ועׂשה (שם)ולא לאוין ּבׁשני עליו לעבר עׂשה, – עׂשה מּכלל הּבא .לאו «»¿ƒ«ƒְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ

(áë)éäìà ýåýéì øãð øcú-ékì øçàú àì EBîlL ¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®
éäìà ýåýé epLøãé Løã-ékEá äéäå Cnòî E ¦«¨¸¦§§¤¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−

:àèç¥«§
i"yx£BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡Ï∑(ספרי),רגלים הּמקרא ׁשלׁשה מן רּבֹותינּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּולמדּוהּו אבןאבןאבןאבן …¿«≈¿«¿ְְְְִִִֵַַָָָָֹ

(âë):àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçú éëå§¦¬¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§

(ãë)éúôN àöBîzøãð øLàk úéNòå øîLz E ¨¬§¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨
éäìà ýåýéìéôa zøac øLà äáãð Eñ :E ©«Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

i"yx£¯ÓLz EÈ˙ÙN ‡ˆBÓ∑(ו לאּֿתעׂשה (ר"ה על עׂשה עזרא עזרא עזרא עזרא .ליּתן אבןאבןאבןאבן »¿»∆ƒ¿…ֲֲִֵֵֶַַֹ

ß lel` 'h iying mei ß

(äë)ELôðk íéáðò zìëàå Eòø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²§©§§−
éìk-ìàå EòáNñ :ïzú àì E ¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«

i"yx£EÚ¯ Ì¯Îa ‡·˙ Èk∑(פז מדּבר ּבפֹועל(ב"מ ׁשּתרצה ∑ELÙk.הּכתּוב אכילה ∑EÚ·N.ּכּמה ולא ƒ»…¿∆∆≈∆ְְֵֵַַָ¿«¿¿ְִֶֶַָ»¿∆ְֲִָֹ
˙Ôz.ּגּסה  ‡Ï EÈÏkŒÏ‡Â∑ ּבעל ׁשל לכליו נֹותן ׁשאּתה ּבזמן הּבציר, ּבׁשעת אּלא ּתֹורה ּדּברה ׁשּלא מּכאן ַָ¿∆∆¿¿…ƒ≈ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

אֹוכל  אינֹו ּולקׁשקׁש, לעדר ּבא אם אבל עזרא עזרא עזרא עזרא .הּבית, אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָֹ

(åë)Eãéa úìéìî zôè÷å Eòø úî÷a àáú ék¦³¨ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®
éðú àì Lîøçåñ :Eòø úî÷ ìò ó §¤§¥Æ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«

i"yx£·˙ ÈkEÚ¯ ˙Ó˜a פ"ז)∑‡ מדּבר (ב"מ הּכתּוב ּבפֹועל זֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .אף אבןאבןאבןאבן ƒ»…¿»«≈∆ְְֵֵַַַָ

ÏÈ„aכא  Èa¯˙ ‡Ï CeÁ‡ÏÂ Èa¯z ÔÈÓnÚ ¯·Ï¿««¿ƒ¿«≈¿«¬»¿«≈¿ƒ
ÏÚ C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Ècƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…»¿»«

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

˙‡Á¯כב  ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯„ ¯c˙ È¯‡¬≈ƒ«¿«√»¿»¡»»»¿≈«
C‰Ï‡ ÈÈ dpÚa˙È Úa˙Ó È¯‡ d˙eÓlLÏ¿«»≈¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¡»»

:‡·BÁ C· È‰ÈÂ CpÓƒ»ƒ≈»»

BÁ·‡:כג  C· È‰È ‡Ï ¯cÓÏ ÚÓz˙ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈»»

„Èכד  ‡Ók „aÚ˙Â ¯hz C˙ÂÙÒ ˙e˜t‡«»ƒ¿»»ƒ«¿«¿≈¿»ƒ
‡zÏlÓ Èc ‡z·„ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡z¯„¿«¿»√»¿»¡»»¿«¿»ƒ«∆¿»

:CÓeÙa¿»

ÔÈ·Úכה  ÏeÎÈ˙Â C¯·Á„ ‡Ó¯Îa ¯‚z˙ È¯‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ
:Ôz˙ ‡Ï C‡ÓÏe CÚ·N CLÙk¿«¿»ƒ¿»¿»»»ƒ≈

ÛBË˜˙Âכו  C¯·Á„ ‡˙Ó˜a ¯‚z˙ È¯‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿
‡˙Ó˜ ÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ‡Ï‚Óe C„Èa ÔÈÏÓc¿»¿»ƒ»«¿»»¿ƒ««¿»

:C¯·Á„¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`

ak¯„ ¯Bc˙ Èk ּבאתנן ׁשהזּכיר ּבעבּור . ƒƒ∆∆ְְְֲִִֶֶַַ
נדר: לכל epL¯„Èזֹונה, LB¯c Èk מׁשל . ְֶֶָָƒ»ƒ¿¿∆ָָ

ּׁשּנדרּת: מה ׁשּיבּקׁש אדם, Eaּכבני ‰È‰Â ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ¿»»¿
‡ËÁ:עֹונׁש . ≈¿ֶ

ckEÈ˙ÙN ‡ˆBÓ זכר ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּבכל . »¿»∆ְֵֵֶֶָָָ
ּכל „·‰לּׁשם: ואין נדבה. נדר, ּכל ּכי . ֵַ¿»»ְְִֵֶֶָָָָ

ּברּור: הּדבר וזה נדר. z¯acנדבה, ¯L‡ ְְֶֶֶַָָָָָ¬∆ƒ«¿»
EÈÙa תּוכל לא הּדּבּור, ׁשּיצא אחר . ¿ƒִֵֵֶַַַַֹ

ֲִַלהׁשיבֹו:
dkEÚ¯ Ì¯Îa ‡·˙ Èk מּוּתר לבצֹור, . ƒ»…¿∆∆≈∆ְִָ

מּׁשּל ּכי הּפרׁשה, זאת ונסמכה ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹׁשּתאכל.
לא  אחרים, וׁשל ּבנדר. לתת חיב ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹאּתה

:ל עדיEÈÏk:ּתּקח ּכמֹו . ְִַ∆¿¿ְְְֶ
ekEÚ¯ ˙Ó˜a:לקצֹור .zÙË˜Âּכמֹו . ¿»«≈∆ְִ¿»«¿»ְ

מלּוח: ידּועֹות BÏÈÏÓ˙הּקֹוטפים . ְִַַַ¿ƒְ
ּובעבּור LÓ¯Áמהּמקֹום: מרּוּבעת. מּלה . ֵַָ∆¿≈ְֲִַַַָ

לעֹוברי  כן ּכי הּמכחיׁשים, אמרּו ְְְְִִִִֵֵַַָָּתניף,
ְִָּדרכים:



מה `vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g iriax meil inei xeriy

(æé)ãçàa øçáé-øLà íB÷na Eaø÷a áLé Enò¦§º¥¥´§¦§§À©¨¯£¤¦§©²§©©¬
éøòLñ :epðBz àì Bì áBha E §¨¤−©´®−Ÿ¤«

(çé)äéäé-àìå ìàøNé úBðaî äLã÷ äéäú-àìŸ¦«§¤¬§¥−̈¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬
:ìàøNé éðaî Lã÷̈¥−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰L„˜ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ לזנּות ּומזּמנת מקּדׁשת ˜„L.מפקרת, ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑(נד זכּור,(סנהדרין למׁשּכב מזּמן …ƒ¿∆¿≈»ְְְְִֶֶֶֶֶֶֻֻֻ¿…ƒ¿∆»≈ְְְִַָָֻ
מאחר  היא, זנּות לבעילת  מפקרת זֹו ׁשאף עבדא', לגבר יׂשראל מּבנת אּתתא תהי 'לא ּתרּגם: ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻואּונקלֹוס

ׁשּנאמר: לחמֹור, הּקׁשּו ׁשהרי ּבּה, לֹו ּתֹופסין קּדּוׁשין כב)ׁשאין הּדֹומה (בראשית עם החמֹור", עם ּפה לכם "ׁשבּו ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
ּבעילֹות  ּבעילֹותיו ׁשּכל ידּה, על קדׁש נעׂשה הּוא ׁשאף אמתא', אּתתא יׂשראל מּבני ּגברא יּסב 'ולא ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָלחמֹור,

ּבּה לֹו ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין עזרא עזרא עזרא עזרא .זנּות, אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵֶָ

(èé)ýåýé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àì«Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬
éäìàéäìà ýåýé úáòBú ék øãð-ìëì EE ¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

ñ :íäéðL-íb©§¥¤«
i"yx£‰BÊ Ô˙‡∑ להקרבה ּפסּול ּבאתננּה, טלה לּה Ïk·.נתן ¯ÈÁÓe∑ ּבכלב ׂשה ∑Ì‰ÈLŒÌb.החליף ∆¿«»ְְְְֶֶַַָָָָָָָָ¿ƒ∆∆ְֱִֶֶֶֶ«¿≈∆

סה) סלת (ב"ק ועׂשאן חּטים ּכגֹון ׁשּנּויהם, עזרא עזרא עזרא עזרא .לרּבֹות אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

(ë)éMú-àìéçàì CCLð ìëà CLð óñk CLð E «Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤¤´¤®Ÿ¤¤¾¤
:CMé øLà øác-ìk̈¨−̈£¤¬¦¨«

i"yx£CÈM˙Œ‡Ï∑ רּבית יּתן ׁשּלא ללוה, לּמלוה:אזהרה אזהרה ּכ ואחר כה)לּמלוה, לא (ויקרא ּכסּפ "את …«ƒְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ּבּנׁש לֹו ע)"ּתּתן .(ב"מ ְִֵֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1011 'nr b zegiy ihewl)

תתתתּׁשּׁשּׁשּׁשיייי כ)לאלאלאלא ההההּמּמּמּמתיםתיםתיםתים(כג, לתחלתחלתחלתחּיּיּיּיתתתת קםקםקםקם אינאינאינאינֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבררררּבּבּבּביתיתיתית ס"ב)ההההּמּמּמּמלוהלוהלוהלוה ריבית הלכות הזקן אדמו"ר מּכסף (שו"ע מרויח ּברּבית הּמלוה ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
עבֹודתֹו, לעבד ּכח לֹו נֹותנים מלמעלה: לֹו מֹודדים זֹו ּובמּדה ּבֹו. לסחר לּלֹווה אפׁשרּות נתן והּוא ׁשּלֹו, היה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשּבעבר
ּגׁשמי, ּדבר ׁשּכן הּמתים", "ּתחּית מּׁשּום יׁש מצוה ּבקּיּום והּנה, עצמּה. ּבעבֹודה ּכביכֹול, מׁשּתּתפים, לא אבל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ"לסחר",
א ּכפׁשּוטּה. הּמתים לתחּית מביאה זֹו ועבֹודה ונצחּיּות. חּיּות ׁשהיא לקדּׁשה, ּכלי נעׂשה (מיתה), ונפסד הֹווה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשהּוא
ּברּבית, הּמלוה ואּלּו צוותא). מלׁשֹון (מצוה חּיים ּבאלקים מהתחּברּות אּלא הּמגּבלת, האדם, מעבֹודת ּבאה אינּה זֹו ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻנצחּיּות

הּמתים. ּבתחּית קם אינֹו ּכאמּור, ּבעבֹודתֹו, מלמעלה מׁשּתּתפים עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשּלא אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

Áa„‡יז  ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a CÈa ·zÈ CnÚƒ»ƒ≈≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈«¬»
:dpB˙ ‡Ï dÏ ·ËÈÈ„a CÈÂ¯˜ ÔÓƒƒ¿»ƒ¿≈«≈»ƒ≈

Ú·„יח  ¯·‚Ï Ï‡¯NÈ ˙aÓ ‡˙z‡ È‰˙ ‡Ï»¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«»≈
:‡Ó‡ ‡˙z‡ Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡¯·b ·qÈ ‡ÏÂ¿»ƒ««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»»»

È·Ï˙יט  ‡aÏk ÔÙÏeÁÂ ‡˙ÈpÊ ¯‚‡ ÏÚ˙ ‡Ï»»≈¬««ƒ»¿¿««¿»¿≈
˜Á¯Ó È¯‡ ‡¯„ ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡Lc˜Ó«¿¿»«¿»¡»»¿»ƒ¿»¬≈¿»»

:ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»««¿≈

e·Ú¯כ  ˙Èa¯ ÛÒk ˙Èa¯ CeÁ‡Ï Èa¯˙ ‡Ï»¿«≈«¬ƒƒ¿«ƒƒƒ
:Èa¯˙Óc ÌÚcÓ Ïk ˙Èaƒ̄ƒ»ƒ««¿ƒ¿«≈

dxezd lr `xfr oa`

ÂÈB„‡ ÌÚÓ ּכי יׂשראל, אינּנּו הּוא ּגם . ≈ƒ¬»ְִִֵֵֶַָ
יׂשראל. על הּנקרא הּׁשם לכבֹוד ּבא ְְְִִִֵֵַַַָָָהּוא
הּנה  אדֹוניו, אל יׂשראל יסּגירּנּו העבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָואם

ּתֹונּנּו: לא ּכן על הּׁשם. חּלּול ִֵֵֶֶַַֹזה
gi.העבד ּבעבּור קדׁשה, ּפרׁשת ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָונסמכה

הּנׁשּכב. הּוא הּקדׁש ּכי אמרּו, הּדת ְְְִִִֵֵַַַַָָָָּומעּתיקי
וחּיתם  אליהּוא, ואמר יׂשראל. מּבני ְְְְְֱִִִֵֵֵַַָָָָָוהעד,
והּנה  חּיתם. ּכנגד נפׁשם ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּקדׁשים,
היה  קדׁש וגם וכתּוב נֹועד. ּכנגּדם ְְְְֳִֵֶַָָָָָָָקדׁשים
אׁשר  ּכתּוב, וׁשם הּקדׁשים. ּבּתי ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָּבארץ.

טעם  אבין לא ואני ׁשם. אֹורגֹות ְֲִִִַַַַָָָֹהּנׁשים
הּמּלה, טעם היטב נחּפׂשה וכאׁשר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָקדׁשה.
עֹובר  לכל מזּומנת ׁשהיא ידּועה היא ְְְִִֵֶֶֶָָָאז
יהיה  ּכן, אם הּקדׁשה. אּיה והעד, ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָוׁשב.
יבין. והּמבין הּמצרים. ּכמעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָקדׁש
זֹונה: אתנן ּפרׁשת נסמכה קדׁשה, ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָּובעבּור

hiÔ˙‡ והנּו''ן נֹוסף, והאל''ף מּתן. ּכמֹו . ∆¿«ְְְֶַַָָָָ
סגריר. ּוכרי''ׁש נאפּופיה, ּכפ''א ְְְֲִֵֵֶַַָָּכפּול,
הּזֹונים  ׁשּנתנּו הּזֹונה ּׁשּלקחה מה ְְְִֶֶַַַַַַָָָָוהּטעם,

אסּור: הּוא ּכי Ïk·אחריה, ¯ÈÁÓe ּכי . ֲִֶַָָ¿ƒ∆∆ִ

ה': תֹועבת ּכי אמר, ּכן על ּבּזיֹון. ּדר ֲִִֵֶֶַַַָָהּוא
kEÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï העבד ׁשהזּכיר ּבעבּור . …«ƒ¿»ƒְֲִִֶֶֶַָ

יׁש ּתֹונּנּו, לא ּבֹו ׁשּכתּוב אףֿעלּֿפי ְִִֵֶֶַַַָָֹהּנכרי,
ׁשּתּׁשיכּנּו: רׁשּות לCÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï. ְְִֶֶַ…«ƒ¿»ƒ

ׁשּלא  והּטעם, .לתּׁשי ּתּׁש ּבין הפרׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹיׁש
הּוא  ּגם רּבית, ל ׁשּיּתן מאחי ְְִִִִֵֵֵֶַַָּתקּבל
יֹוצאה  הּמּלה והּנה רּבית. מצות על ְְְִִִִִֵֵַַַָָעֹובר
ּכמֹו תּׁשי ּכי אמרּו, ורּבים ּפעּולים. ְְְְְִִִִִִַַַָלׁשנים
ּפעּולים  כן, ּוכמֹו ּביניהם. הפרׁש אין ,ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֹּתּׁש

ּבּמקרא: ְִִַַָרּבים

`vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h iying meil inei xeriy

(àë)éMú éøëpìéçàìe CéMú àì EEëøáé ïòîì C ©¨§¦´©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹
éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìò Eãé çìLî ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤

ñ :dzLøì änL-àá äzà©¨¬¨−̈¨§¦§¨«
i"yx£M˙ È¯ÎpÏCÈ∑,לאחי ועׂשה (שם)ולא לאוין ּבׁשני עליו לעבר עׂשה, – עׂשה מּכלל הּבא .לאו «»¿ƒ«ƒְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ

(áë)éäìà ýåýéì øãð øcú-ékì øçàú àì EBîlL ¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®
éäìà ýåýé epLøãé Løã-ékEá äéäå Cnòî E ¦«¨¸¦§§¤¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−

:àèç¥«§
i"yx£BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡Ï∑(ספרי),רגלים הּמקרא ׁשלׁשה מן רּבֹותינּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּולמדּוהּו אבןאבןאבןאבן …¿«≈¿«¿ְְְְִִִֵַַָָָָֹ

(âë):àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçú éëå§¦¬¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§

(ãë)éúôN àöBîzøãð øLàk úéNòå øîLz E ¨¬§¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨
éäìà ýåýéìéôa zøac øLà äáãð Eñ :E ©«Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

i"yx£¯ÓLz EÈ˙ÙN ‡ˆBÓ∑(ו לאּֿתעׂשה (ר"ה על עׂשה עזרא עזרא עזרא עזרא .ליּתן אבןאבןאבןאבן »¿»∆ƒ¿…ֲֲִֵֵֶַַֹ

ß lel` 'h iying mei ß

(äë)ELôðk íéáðò zìëàå Eòø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²§©§§−
éìk-ìàå EòáNñ :ïzú àì E ¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«

i"yx£EÚ¯ Ì¯Îa ‡·˙ Èk∑(פז מדּבר ּבפֹועל(ב"מ ׁשּתרצה ∑ELÙk.הּכתּוב אכילה ∑EÚ·N.ּכּמה ולא ƒ»…¿∆∆≈∆ְְֵֵַַָ¿«¿¿ְִֶֶַָ»¿∆ְֲִָֹ
˙Ôz.ּגּסה  ‡Ï EÈÏkŒÏ‡Â∑ ּבעל ׁשל לכליו נֹותן ׁשאּתה ּבזמן הּבציר, ּבׁשעת אּלא ּתֹורה ּדּברה ׁשּלא מּכאן ַָ¿∆∆¿¿…ƒ≈ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

אֹוכל  אינֹו ּולקׁשקׁש, לעדר ּבא אם אבל עזרא עזרא עזרא עזרא .הּבית, אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָֹ

(åë)Eãéa úìéìî zôè÷å Eòø úî÷a àáú ék¦³¨ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®
éðú àì Lîøçåñ :Eòø úî÷ ìò ó §¤§¥Æ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«

i"yx£·˙ ÈkEÚ¯ ˙Ó˜a פ"ז)∑‡ מדּבר (ב"מ הּכתּוב ּבפֹועל זֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .אף אבןאבןאבןאבן ƒ»…¿»«≈∆ְְֵֵַַַָ

ÏÈ„aכא  Èa¯˙ ‡Ï CeÁ‡ÏÂ Èa¯z ÔÈÓnÚ ¯·Ï¿««¿ƒ¿«≈¿«¬»¿«≈¿ƒ
ÏÚ C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Ècƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…»¿»«

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

˙‡Á¯כב  ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯„ ¯c˙ È¯‡¬≈ƒ«¿«√»¿»¡»»»¿≈«
C‰Ï‡ ÈÈ dpÚa˙È Úa˙Ó È¯‡ d˙eÓlLÏ¿«»≈¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¡»»

:‡·BÁ C· È‰ÈÂ CpÓƒ»ƒ≈»»

BÁ·‡:כג  C· È‰È ‡Ï ¯cÓÏ ÚÓz˙ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈»»

„Èכד  ‡Ók „aÚ˙Â ¯hz C˙ÂÙÒ ˙e˜t‡«»ƒ¿»»ƒ«¿«¿≈¿»ƒ
‡zÏlÓ Èc ‡z·„ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡z¯„¿«¿»√»¿»¡»»¿«¿»ƒ«∆¿»

:CÓeÙa¿»

ÔÈ·Úכה  ÏeÎÈ˙Â C¯·Á„ ‡Ó¯Îa ¯‚z˙ È¯‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ
:Ôz˙ ‡Ï C‡ÓÏe CÚ·N CLÙk¿«¿»ƒ¿»¿»»»ƒ≈

ÛBË˜˙Âכו  C¯·Á„ ‡˙Ó˜a ¯‚z˙ È¯‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿
‡˙Ó˜ ÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ‡Ï‚Óe C„Èa ÔÈÏÓc¿»¿»ƒ»«¿»»¿ƒ««¿»

:C¯·Á„¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`

ak¯„ ¯Bc˙ Èk ּבאתנן ׁשהזּכיר ּבעבּור . ƒƒ∆∆ְְְֲִִֶֶַַ
נדר: לכל epL¯„Èזֹונה, LB¯c Èk מׁשל . ְֶֶָָƒ»ƒ¿¿∆ָָ

ּׁשּנדרּת: מה ׁשּיבּקׁש אדם, Eaּכבני ‰È‰Â ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ¿»»¿
‡ËÁ:עֹונׁש . ≈¿ֶ

ckEÈ˙ÙN ‡ˆBÓ זכר ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּבכל . »¿»∆ְֵֵֶֶָָָ
ּכל „·‰לּׁשם: ואין נדבה. נדר, ּכל ּכי . ֵַ¿»»ְְִֵֶֶָָָָ

ּברּור: הּדבר וזה נדר. z¯acנדבה, ¯L‡ ְְֶֶֶַָָָָָ¬∆ƒ«¿»
EÈÙa תּוכל לא הּדּבּור, ׁשּיצא אחר . ¿ƒִֵֵֶַַַַֹ

ֲִַלהׁשיבֹו:
dkEÚ¯ Ì¯Îa ‡·˙ Èk מּוּתר לבצֹור, . ƒ»…¿∆∆≈∆ְִָ

מּׁשּל ּכי הּפרׁשה, זאת ונסמכה ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹׁשּתאכל.
לא  אחרים, וׁשל ּבנדר. לתת חיב ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹאּתה

:ל עדיEÈÏk:ּתּקח ּכמֹו . ְִַ∆¿¿ְְְֶ
ekEÚ¯ ˙Ó˜a:לקצֹור .zÙË˜Âּכמֹו . ¿»«≈∆ְִ¿»«¿»ְ

מלּוח: ידּועֹות BÏÈÏÓ˙הּקֹוטפים . ְִַַַ¿ƒְ
ּובעבּור LÓ¯Áמהּמקֹום: מרּוּבעת. מּלה . ֵַָ∆¿≈ְֲִַַַָ

לעֹוברי  כן ּכי הּמכחיׁשים, אמרּו ְְְְִִִִֵֵַַָָּתניף,
ְִָּדרכים:



vzÎik`מו zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h iying meil inei xeriy

ãë(à)àì-íà äéäå dìòáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ
dì áúëå øác úåøò dá àöî-ék åéðéòa ïç-àöîú¦§¨¥´§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©¹̈

:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøk øôñ¥³¤§¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«
i"yx£¯·c ˙Â¯Ú d· ‡ˆÓŒÈk∑ּבעיניו חן ּתמצא ׁשּלא לגרׁשּה, עליו ּבעיניו)מצוה חן ּתמצא ׁשּלא מצוה אחרים: .(ספרים ƒ»»»∆¿«»»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 217 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATdA zEwacl i`pzM zEWixR§¦¦§©¦§¥§©¨¨

אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה איאיאיאיׁשׁשׁשׁש א)ּכּכּכּכיייי־־־־ייייּקּקּקּקחחחח (כד, ִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָֽֽֽֽ
להּבעל־ׁשם־טֹוב טֹוב' ׁשם ּב'ּכתר יו"ד)איתא סימן ׁשּכתּוב (בתחלתו וזהּו אּׁשה, נקראין ויׂשראל . . איׁש נקרא "הּקּב"ה : ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּכביכֹול". אׁשּתֹו נקראין ׁשּיהיּו לבעלּה, נקנית ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָהאּׁשה
ה'אחרֹונים' ּבספרי ּׁשּכתּוב מה ידּוע מקומות)והּנה ובכמה טו, הלכה ג פרק אישות הלכות הרמב"ם על פענח עֹוׂשה (צפנת ּד"קּדּוׁשין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אחרים". על ּׁשנאסרה מה ּוב' לֹו, ּׁשּקנּויה מה א' ּפעּלֹות. ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשּתי
ּדיׂשראל  הּדבקּות א. ּפעּלֹות. ׁשּתי אּלּו ּבקּדּוׁשין ּגם ׁשּיׁש יׂשראל, ּוכנסת הּקּב"ה ּבקּדּוׁשי ּגם הּוא ּדכן לֹומר ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻויׁש

זה. יחּוד על ּומסּתירים הּמעלימים הּזה עֹולם מּתאוֹות וההבּדלה הּפריׁשּות ב. ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָוקּודׁשא־ּברי־הּוא.
ּוכנסת  הּקּב"ה ּבקּדּוׁשי כן ּכמֹו אחרים, על ׁשּתאסר ּבלי לבעלּה קנּויה ׁשּתהיה אי־אפׁשר ואּׁשה, איׁש ׁשּבקּדּוׁשי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּוכׁשם
ּב'חֹובת  ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּזה, עֹולם מּתאוֹות וההבּדלה הּפריׁשּות ּבלי ּבהּקּב"ה הּדבקּות ּכדבעי ׁשּתהיה אי־אפׁשר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָיׂשראל,

ה')הּלבבֹות' אהבת לשער השער העֹולם (פתח אהבת התיּׁשב עם ּבלּבנּו הּבֹורא אהבת ׁשּתתיּׁשב מּמּנּו הּנמנע "מן ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא ּבנּו". אבןאבןאבןאבן ָ

(á)øçà-Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå: §¨«§−̈¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«
i"yx£¯Á‡ŒLÈ‡Ï∑(צ הכניסּה(גיטין וזה ּביתֹו, מּתֹו רׁשעה הֹוציא הּוא ראׁשֹון, ׁשל זּוגֹו ּבן זה עזרא עזרא עזרא עזרא .אין אבןאבןאבןאבן ¿ƒ«≈ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָ

(â)úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä dàðNe§¥¨»¨¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ
Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa ïúðå§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´

:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàä̈©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨«
i"yx£ÔB¯Á‡‰ LÈ‡‰ d‡Ne∑ כי "אֹו ׁשּנאמר: קֹוברּתֹו, לאו, ואם לׂשנאֹותּה, ׁשּסֹופֹו מבּׂשרֹו הּכתּוב ¿≈»»ƒ»«¬ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא ."ימּות  אבןאבןאבןאבן ָ

(ã)ì dçlL-øLà ïBLàøä dìòa ìëeé-àìáeL «Ÿ©´©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸
äànhä øLà éøçà äMàì Bì úBéäì dzç÷ì§©§¹̈¦«§¯´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨
õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì àåä äáòBú-ék¦«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤

éäìà ýåýé øLàñ :äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£‰‡nh‰ ¯L‡ È¯Á‡∑(יא ׁשּנסּתרה (יבמות סֹוטה עזרא עזרא עזרא עזרא .לרּבֹות אבןאבןאבןאבן «¬≈¬∆À«»»ְְְִֶַָָ

Ï‡א  Ì‡ È‰ÈÂ dpÏÚ·ÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ«ƒ≈ƒ»
da ÁkL‡ È¯‡ È‰BÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÁkL«̇¿««¬ƒ¿≈ƒ¬≈«¿««
·‰ÈÂ ÔÈ¯eht Ëb dÏ ·BzÎÈÂ Ìb˙t ˙¯·Ú¬≈«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ«

:d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èaƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈

‡Ô¯Á:ב  ¯·‚Ï È‰˙e C‰˙e d˙ÈaÓ ˜Bt˙Â¿ƒƒ≈≈¿«¿≈ƒ¿«»√»

Ëbג  dÏ ·BzÎÈÂ ‰‡¯˙· ‡¯·b dpÒÈÂ¿ƒ¿ƒ««¿»«¿»»¿ƒ¿«≈
È¯‡ B‡ d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èa ÔzÈÂ ÔÈ¯ehtƒƒ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈¬≈
:ez‡Ï dÏ d·Òc ‰‡¯˙· ‡¯·b ˙eÓÈ¿«¿»«¿»»¿»¿«≈¿ƒ¿

d¯ËÙד  È„ ‰‡Ó„˜ dÏÚ·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«¿««¿»»ƒ»¿«
Èc ¯˙a ez‡Ï dÏ ÈÂ‰ÓÏ d·qÓÏ ·zÓÏ¿ƒÀ¿ƒ¿«¿≈¡≈≈¿ƒ¿»«ƒ
‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˜Á¯Ó È¯‡ ˙·‡zÒ‡ƒ¿»»«¬≈¿»»»ƒ√»¿»¿»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁ¿̇««»«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:‡ÒÁ‡«¬»»

dxezd lr `xfr oa`

`‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk חׁשּובה היא ּגם . ƒƒ«ƒƒ»ֲִַָ
ּכׂשדה]: [ס''א ÂÈÈÚaּכׂשרה. ÔÁ ׁשהיא . ְְֶָָָ≈¿≈»ִֶ

ּתֹולדּתֹו: הפda ‡ˆÓe,לגּלֹות יּוכל ולא . ְֵֶַ»»»ְְַַֹ
ּכמֹו ּבּה, מצא אֹו והּטעם עדים. לֹו אין ְְִִֵֵַַַָָָּכי

ואּמֹו: אביו ְִִֵַָּומּכה

a‰‡ˆÈÂ,הּדבר ונֹודע ׁשם. ּתׁשּוב ׁשּלא . ¿»¿»ְֶַַָָָָֹ
ּבביתֹו: מהיֹותּה ּבעּולה È‰Â˙‰ׁשּיצאה . ְְְִֵֶָָָ¿»¿»ְָ

הּתאר:‡Á¯לאיׁש: ׁשמֹות אחרֹון, ּגם . ְִ«≈ְֲַַַַֹ
b˙e˙È¯k:לעֹולם ּבעילתם מּׁשּנכרתה . ¿ƒְְְְִִִֶָָָָ
c‰‡nh‰טעמֹו והּנה ראׁשֹון. ּבעל ּכנגד . À«»»ְְְִִֵֶֶַַַ

אחר. איׁש ׁשּידעה ּבעבּור לֹו, היא ְְֲִִֵֵֶַַָָָטמאה
וכן  התּפעל. ּתי''ו ּבחסרֹון הּטי''ת, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַודגׁשּות

הּנגע: את ˙ÈËÁ‡הּכּבס ‡ÏÂ צּוּוי . ֵֶֶַַַֻ¿…«¬ƒִ
ְְִֵָליׂשראל:

`vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyiy meil inei xeriy

ß lel` 'i iyiy mei ß

(ä)àáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äéäé é÷ð øác-ìëì åéìò øáòé-àìåäðL Búéáì §Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçà¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«
i"yx£‰L„Á ‰M‡∑,לֹו חדׁשה ּגרּוׁשתֹוׁשהיא לּמחזיר ּפרט אלמנה, ÂÈÏÚ.ואפּלּו ¯·ÚÈ ‡ÏÂ∑ ּדבר ƒ»¬»»ְְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָ¿…«¬…»»ְַ

מז)∑cŒÏÎÏ·¯.הּצבא  סוטה החֹוזרים (ספרי. אבל ּדרכים. לתּקן ולא ּומזֹון, מים לסּפק לא הּצבא, צר ׁשהּוא ַָָ¿»»»ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
ּומתּקנין  ּומזֹון מים מסּפיקין לקחּה, ולא אּׁשה ארס חנכֹו, ולא ּבית ּבנה ּכגֹון: ּכהן, ּפי על הּמלחמה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹמעֹורכי 

הּדרכים  B˙È·Ï.את ‰È‰È∑(שם) זז ו אינֹו וחּללֹו, ּכרם נטע ואם וחנכֹו ּבית ּבנה אם ּביתֹו, ּבׁשביל אף ְִֶַָƒ¿∆¿≈ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הּמלחמה  צרכי ּבׁשביל ּביתֹו∑B˙È·Ï.מּביתֹו ּכרמֹו∑È‰È‰.זה את אׁשּתֹו,∑ÁnNÂ.לרּבֹות את יׂשּמח ְְְִִִִֵֵַָָָ¿≈ֵֶƒ¿∆ְְֶַַ¿ƒ«ְְִֶַַ

אּלא  'וׂשּמח', ׁשל ּתרּגּום זה ׁשאין הּוא, טֹועה אּתתּה', עם 'ויחדי והּמתרּגם: אּתתּה', ית 'ויחדי ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָותרּגּומֹו:
'וׂשמח' .ׁשל ְֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(167 'nr l zegiy ihewl)

לביתלביתלביתלביתֹוֹוֹוֹו יהיהיהיהיהיהיהיה נקינקינקינקי ּדּדּדּדברברברבר ה)לכללכללכללכל עועועועוֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו(כד, ּכּכּכּכלללל עלעלעלעל ללללֹוֹוֹוֹו ממממֹוֹוֹוֹוחליןחליןחליןחלין אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה הטורים)ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנֹוֹוֹוֹוׂשׂשׂשׂשאאאא קּיּום (בעל היא הּנּׂשּואין ּתכלית ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
חברֹו ּבן הּמלּמד ּכל רז"ל ּכמאמר רּוחנית, ּורבּיה ּפרּיה הּוא לּתֹורה יׂשראל ּבני קרּוב והּנה, ּבנים. הֹולדת ּורבּו, ּפרּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָמצות

ּכא  . . מבטח ּתֹורה הּיהדּות: ּובחּזּוק הּתֹורה ּבהפצת להתעּסק ּׁשּבֹוחר למי מיחד וחּזּוק עּדּוד אפֹוא, למדים נמצינּו ילדֹו. ּלּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
עוֹונֹותיו! ּכל על לֹו ׁשּמֹוחלין עזרא עזרא עזרא עזרא לֹו אבןאבןאבןאבן ֲֲִֶַָָ

(å)ñ :ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçø ìáçé-àìŸ©«£¬Ÿ¥©−¦¨¨®¤¦¤−¤¬Ÿ¥«

i"yx£ÌÈÁ¯∑ הּתחּתֹונה העליֹונה ∑Î¯Â·.היא ּדין,∑Ï·ÁÈŒ‡Ï.היא ּבבית חֹובֹו על למׁשּכנֹו ּבא אם ≈«ƒְִַַָ»»∆ְִֶָָ…«¬…ְְְְִִֵַַָ
נפׁש אכל ּבהן ׁשעֹוׂשים ּבדברים ימׁשּכנּנּו ק"ג)לא עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"מ אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

(æ)ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðb Léà àöné-ék¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½
òøä zøòáe àeää ápbä úîe Bøëîe Ba-ønòúäå§¦§©¤−§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈

ñ :Eaøwî¦¦§¤«

BtÈ˜ה  ‡Ï ‡z„Á ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¬«»»ƒ
Èt ÌÚcÓ ÏÎÏ È‰BÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ‡ÏÈÁa¿≈»¿»≈ƒ«¬ƒ¿»ƒ»«»≈
Èc d˙z‡ ˙È ÈcÁÈÂ ‡„Á ‡zL d˙È·Ï È‰È¿≈¿≈≈«»¬»¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ

:·Ò¿«

·‰ÔBו  È¯‡ ‡aÎ¯Â ‡ÈÁ¯ ‡BkLÓ ·qÈ ‡Ï»ƒ««¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈¿
:LÙ ÏÎÏ ÔBÊÓ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿«

ÈaÓז  È‰BÁ‡Ó ‡LÙ ·b ¯·b ÁkzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«»≈«¿»≈¬ƒƒ¿≈
‡·pb ÏË˜˙ÈÂ dpaÊÈÂ da ¯‚zÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»«≈ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿¿≈«»»

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡e‰‰«¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

dxezd lr `xfr oa`

d‰L„Á ‰M‡ ּולדעת ּבתּולה. אֹומר, יׁש . ƒ»¬»»ְְֵֵַַָ
אּׁשה  להׁשיב יּוכל ּכי ּכנגּדֹו. חדׁשה ְְְֲִִִִֶַַָָָָרּבים,
חדׁשה: ּכן, ועל נטמאה. לא אם ְְְְֲִִֵַָָָָֹּגרּוׁשה,

B˙È·Ï ‰È‰È È˜ עֹול עליו יהיה ׁשּלא . »ƒƒ¿∆¿≈ְִֶֶָָֹ
למ''ד נקי: אי ּכמֹו נקי, c·¯מלכּות. ÏÎÏ. ְְִִִֵַָָָ¿»»»

לאבׁשלֹום: והּׁשליׁשי ּכמֹו, ְְְְְִִַַָָנֹוסף.
e·Î¯Â ÌÈÁ¯ ÏB·ÁÈ ‡Ïאמרּו . …«¬≈«ƒ»»∆ְָ

עם  הּפרׁשה זאת נדּבקה ּכי ְְְִִִִִַַַָָָָֹהּמכחיׁשים,
אסּור  ּכי למׁשּכב, רמז ּכי אׁשּתֹו, את ְְְְִִִִִֶַַָָָוׂשּמח
והביאּו וריק. הבל וזה הּמׁשּכב. מן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּימנע
ּפירׁשּתיו. ּוכבר אׁשּתי. לאחר ּתטחן ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָראיה,
לאדם  ׁשאסּור ּכמׁשמעֹו, ׁשהּוא ְְְְֱֶֶֶַָָָָָוהאמת
ּכמֹו חֹובל, מּלת ותחסר רחים. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַׁשּיחבֹול

ורּבים  ללוי. אֹותּה ילדה אׁשר ליֹוסף. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹוּיאמר
לֹו ילדה האֹומר. לֹו וּיאמר טעמם, ּכי ְֲִֵֵֶַַָָָָֹּכן.

יּתכן ¯ÌÈÁהּיֹולדת: ולא ׁשנים. ׁשם . ֶֶַ≈«ƒְְִִֵֵַָֹ
נפרדים: ּבמים.Î¯Â·להיֹותם ההוה היא . ְְִִִָָ»»∆ְִִַַָֹ

ויׁש הרחים. על ׁשהּוא העץ אֹומר, ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָויׁש
העליֹונה: ורכב הּתחּתֹונה, רחים ּכי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָאֹומר,

Ï·BÁ ‡e‰ LÙ Èk.נפׁשֹות מחית ּבֹו ּכי . ƒ∆∆≈ְְִִַָ
אינּנה  הּפרׁשּיֹות, הּסמ על ְְִִִֵֵֶַַַָָָָוהּסֹומכים

עֹומד  מצוה ּכל ּכי עצמּה.טענה. ּבפני ת ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ
ּדבקה, הּפרׁשה וזאת ּדרׁש. ּכדר ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹוהּסמיכּות,
ּכליו, אל לתת ענבים יגזֹול ׁשּלא הזּכיר ְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹּכי
ּגם  לֹו והיתה אּׁשה, ולקחת ּבּקמה. ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָוחרמׁש
ׁשּיׂשמח  אּׁשה והּלֹוקח מרׁשּותֹו. ויצא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָלאחר

וחבילת  ּבּצבא, ׁשּיצא עׁשּוק יהיה לא ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבּה,
נגע  וכן נפׁש. ּגֹונב וגם עֹוׁשק ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהרחים,
ּתּזיק  מׁשּפטיה, יׁשמרּו ׁשּלא ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹהּצרעת,
ּבעבֹוטֹו, העני תעׁשֹוק לא וכן ְְֲֲִִֵֶַַַָֹהּקרֹובים.
ּבעֹון  ימּותּו ׁשּלא הּקטּנים והּבנים ְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹוהּׂשכיר
וחּבּול  יתֹום, ּגר מׁשּפט והּטיית ְְְֲִִִֵֶַַַָָאביהם.
לעני. היא ּכי ּבּׂשדה וׁשכחה אלמנה, ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּבגד
ונקלה, יֹוסיף. ּפן וכן תעֹולל. לא ְְְְְִִֵֵֵֶָֹוכן
יאכל, ולא יּגע ּכי עׁשק הּׁשֹור, ְֲִִִֶַַַַַֹֹֹוחסימת
והּמחזקת  עׁשק. ּכדמּות ליּבם, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹוהּממאן
איפה  ואבן, אבן עֹוׁשקת. ְִֵֶֶֶֶֶֶַָָּבמבּוׁשים,
עׁשק  עמלק, ּגם מּמׁש. עׁשק ְֲֵֵֶַַַָָָָֹואיפה,

ְְִֵָליׂשראל:



מז `vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h iying meil inei xeriy

ãë(à)àì-íà äéäå dìòáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ
dì áúëå øác úåøò dá àöî-ék åéðéòa ïç-àöîú¦§¨¥´§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©¹̈

:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøk øôñ¥³¤§¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«
i"yx£¯·c ˙Â¯Ú d· ‡ˆÓŒÈk∑ּבעיניו חן ּתמצא ׁשּלא לגרׁשּה, עליו ּבעיניו)מצוה חן ּתמצא ׁשּלא מצוה אחרים: .(ספרים ƒ»»»∆¿«»»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 217 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATdA zEwacl i`pzM zEWixR§¦¦§©¦§¥§©¨¨

אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה איאיאיאיׁשׁשׁשׁש א)ּכּכּכּכיייי־־־־ייייּקּקּקּקחחחח (כד, ִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָֽֽֽֽ
להּבעל־ׁשם־טֹוב טֹוב' ׁשם ּב'ּכתר יו"ד)איתא סימן ׁשּכתּוב (בתחלתו וזהּו אּׁשה, נקראין ויׂשראל . . איׁש נקרא "הּקּב"ה : ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּכביכֹול". אׁשּתֹו נקראין ׁשּיהיּו לבעלּה, נקנית ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָהאּׁשה
ה'אחרֹונים' ּבספרי ּׁשּכתּוב מה ידּוע מקומות)והּנה ובכמה טו, הלכה ג פרק אישות הלכות הרמב"ם על פענח עֹוׂשה (צפנת ּד"קּדּוׁשין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אחרים". על ּׁשנאסרה מה ּוב' לֹו, ּׁשּקנּויה מה א' ּפעּלֹות. ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשּתי
ּדיׂשראל  הּדבקּות א. ּפעּלֹות. ׁשּתי אּלּו ּבקּדּוׁשין ּגם ׁשּיׁש יׂשראל, ּוכנסת הּקּב"ה ּבקּדּוׁשי ּגם הּוא ּדכן לֹומר ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻויׁש

זה. יחּוד על ּומסּתירים הּמעלימים הּזה עֹולם מּתאוֹות וההבּדלה הּפריׁשּות ב. ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָוקּודׁשא־ּברי־הּוא.
ּוכנסת  הּקּב"ה ּבקּדּוׁשי כן ּכמֹו אחרים, על ׁשּתאסר ּבלי לבעלּה קנּויה ׁשּתהיה אי־אפׁשר ואּׁשה, איׁש ׁשּבקּדּוׁשי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּוכׁשם
ּב'חֹובת  ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּזה, עֹולם מּתאוֹות וההבּדלה הּפריׁשּות ּבלי ּבהּקּב"ה הּדבקּות ּכדבעי ׁשּתהיה אי־אפׁשר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָיׂשראל,

ה')הּלבבֹות' אהבת לשער השער העֹולם (פתח אהבת התיּׁשב עם ּבלּבנּו הּבֹורא אהבת ׁשּתתיּׁשב מּמּנּו הּנמנע "מן ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא ּבנּו". אבןאבןאבןאבן ָ

(á)øçà-Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå: §¨«§−̈¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«
i"yx£¯Á‡ŒLÈ‡Ï∑(צ הכניסּה(גיטין וזה ּביתֹו, מּתֹו רׁשעה הֹוציא הּוא ראׁשֹון, ׁשל זּוגֹו ּבן זה עזרא עזרא עזרא עזרא .אין אבןאבןאבןאבן ¿ƒ«≈ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָ

(â)úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä dàðNe§¥¨»¨¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ
Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa ïúðå§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´

:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàä̈©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨«
i"yx£ÔB¯Á‡‰ LÈ‡‰ d‡Ne∑ כי "אֹו ׁשּנאמר: קֹוברּתֹו, לאו, ואם לׂשנאֹותּה, ׁשּסֹופֹו מבּׂשרֹו הּכתּוב ¿≈»»ƒ»«¬ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא ."ימּות  אבןאבןאבןאבן ָ

(ã)ì dçlL-øLà ïBLàøä dìòa ìëeé-àìáeL «Ÿ©´©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸
äànhä øLà éøçà äMàì Bì úBéäì dzç÷ì§©§¹̈¦«§¯´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨
õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì àåä äáòBú-ék¦«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤

éäìà ýåýé øLàñ :äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£‰‡nh‰ ¯L‡ È¯Á‡∑(יא ׁשּנסּתרה (יבמות סֹוטה עזרא עזרא עזרא עזרא .לרּבֹות אבןאבןאבןאבן «¬≈¬∆À«»»ְְְִֶַָָ

Ï‡א  Ì‡ È‰ÈÂ dpÏÚ·ÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ«ƒ≈ƒ»
da ÁkL‡ È¯‡ È‰BÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÁkL«̇¿««¬ƒ¿≈ƒ¬≈«¿««
·‰ÈÂ ÔÈ¯eht Ëb dÏ ·BzÎÈÂ Ìb˙t ˙¯·Ú¬≈«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ«

:d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èaƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈

‡Ô¯Á:ב  ¯·‚Ï È‰˙e C‰˙e d˙ÈaÓ ˜Bt˙Â¿ƒƒ≈≈¿«¿≈ƒ¿«»√»

Ëbג  dÏ ·BzÎÈÂ ‰‡¯˙· ‡¯·b dpÒÈÂ¿ƒ¿ƒ««¿»«¿»»¿ƒ¿«≈
È¯‡ B‡ d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èa ÔzÈÂ ÔÈ¯ehtƒƒ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈¬≈
:ez‡Ï dÏ d·Òc ‰‡¯˙· ‡¯·b ˙eÓÈ¿«¿»«¿»»¿»¿«≈¿ƒ¿

d¯ËÙד  È„ ‰‡Ó„˜ dÏÚ·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«¿««¿»»ƒ»¿«
Èc ¯˙a ez‡Ï dÏ ÈÂ‰ÓÏ d·qÓÏ ·zÓÏ¿ƒÀ¿ƒ¿«¿≈¡≈≈¿ƒ¿»«ƒ
‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˜Á¯Ó È¯‡ ˙·‡zÒ‡ƒ¿»»«¬≈¿»»»ƒ√»¿»¿»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁ¿̇««»«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:‡ÒÁ‡«¬»»

dxezd lr `xfr oa`

`‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk חׁשּובה היא ּגם . ƒƒ«ƒƒ»ֲִַָ
ּכׂשדה]: [ס''א ÂÈÈÚaּכׂשרה. ÔÁ ׁשהיא . ְְֶָָָ≈¿≈»ִֶ

ּתֹולדּתֹו: הפda ‡ˆÓe,לגּלֹות יּוכל ולא . ְֵֶַ»»»ְְַַֹ
ּכמֹו ּבּה, מצא אֹו והּטעם עדים. לֹו אין ְְִִֵֵַַַָָָּכי

ואּמֹו: אביו ְִִֵַָּומּכה

a‰‡ˆÈÂ,הּדבר ונֹודע ׁשם. ּתׁשּוב ׁשּלא . ¿»¿»ְֶַַָָָָֹ
ּבביתֹו: מהיֹותּה ּבעּולה È‰Â˙‰ׁשּיצאה . ְְְִֵֶָָָ¿»¿»ְָ

הּתאר:‡Á¯לאיׁש: ׁשמֹות אחרֹון, ּגם . ְִ«≈ְֲַַַַֹ
b˙e˙È¯k:לעֹולם ּבעילתם מּׁשּנכרתה . ¿ƒְְְְִִִֶָָָָ
c‰‡nh‰טעמֹו והּנה ראׁשֹון. ּבעל ּכנגד . À«»»ְְְִִֵֶֶַַַ

אחר. איׁש ׁשּידעה ּבעבּור לֹו, היא ְְֲִִֵֵֶַַָָָטמאה
וכן  התּפעל. ּתי''ו ּבחסרֹון הּטי''ת, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַודגׁשּות

הּנגע: את ˙ÈËÁ‡הּכּבס ‡ÏÂ צּוּוי . ֵֶֶַַַֻ¿…«¬ƒִ
ְְִֵָליׂשראל:
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ß lel` 'i iyiy mei ß

(ä)àáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äéäé é÷ð øác-ìëì åéìò øáòé-àìåäðL Búéáì §Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçà¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«
i"yx£‰L„Á ‰M‡∑,לֹו חדׁשה ּגרּוׁשתֹוׁשהיא לּמחזיר ּפרט אלמנה, ÂÈÏÚ.ואפּלּו ¯·ÚÈ ‡ÏÂ∑ ּדבר ƒ»¬»»ְְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָ¿…«¬…»»ְַ

מז)∑cŒÏÎÏ·¯.הּצבא  סוטה החֹוזרים (ספרי. אבל ּדרכים. לתּקן ולא ּומזֹון, מים לסּפק לא הּצבא, צר ׁשהּוא ַָָ¿»»»ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
ּומתּקנין  ּומזֹון מים מסּפיקין לקחּה, ולא אּׁשה ארס חנכֹו, ולא ּבית ּבנה ּכגֹון: ּכהן, ּפי על הּמלחמה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹמעֹורכי 

הּדרכים  B˙È·Ï.את ‰È‰È∑(שם) זז ו אינֹו וחּללֹו, ּכרם נטע ואם וחנכֹו ּבית ּבנה אם ּביתֹו, ּבׁשביל אף ְִֶַָƒ¿∆¿≈ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הּמלחמה  צרכי ּבׁשביל ּביתֹו∑B˙È·Ï.מּביתֹו ּכרמֹו∑È‰È‰.זה את אׁשּתֹו,∑ÁnNÂ.לרּבֹות את יׂשּמח ְְְִִִִֵֵַָָָ¿≈ֵֶƒ¿∆ְְֶַַ¿ƒ«ְְִֶַַ

אּלא  'וׂשּמח', ׁשל ּתרּגּום זה ׁשאין הּוא, טֹועה אּתתּה', עם 'ויחדי והּמתרּגם: אּתתּה', ית 'ויחדי ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָותרּגּומֹו:
'וׂשמח' .ׁשל ְֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(167 'nr l zegiy ihewl)

לביתלביתלביתלביתֹוֹוֹוֹו יהיהיהיהיהיהיהיה נקינקינקינקי ּדּדּדּדברברברבר ה)לכללכללכללכל עועועועוֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו(כד, ּכּכּכּכלללל עלעלעלעל ללללֹוֹוֹוֹו ממממֹוֹוֹוֹוחליןחליןחליןחלין אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה הטורים)ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנֹוֹוֹוֹוׂשׂשׂשׂשאאאא קּיּום (בעל היא הּנּׂשּואין ּתכלית ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
חברֹו ּבן הּמלּמד ּכל רז"ל ּכמאמר רּוחנית, ּורבּיה ּפרּיה הּוא לּתֹורה יׂשראל ּבני קרּוב והּנה, ּבנים. הֹולדת ּורבּו, ּפרּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָמצות

ּכא  . . מבטח ּתֹורה הּיהדּות: ּובחּזּוק הּתֹורה ּבהפצת להתעּסק ּׁשּבֹוחר למי מיחד וחּזּוק עּדּוד אפֹוא, למדים נמצינּו ילדֹו. ּלּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
עוֹונֹותיו! ּכל על לֹו ׁשּמֹוחלין עזרא עזרא עזרא עזרא לֹו אבןאבןאבןאבן ֲֲִֶַָָ

(å)ñ :ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçø ìáçé-àìŸ©«£¬Ÿ¥©−¦¨¨®¤¦¤−¤¬Ÿ¥«

i"yx£ÌÈÁ¯∑ הּתחּתֹונה העליֹונה ∑Î¯Â·.היא ּדין,∑Ï·ÁÈŒ‡Ï.היא ּבבית חֹובֹו על למׁשּכנֹו ּבא אם ≈«ƒְִַַָ»»∆ְִֶָָ…«¬…ְְְְִִֵַַָ
נפׁש אכל ּבהן ׁשעֹוׂשים ּבדברים ימׁשּכנּנּו ק"ג)לא עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"מ אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

(æ)ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðb Léà àöné-ék¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½
òøä zøòáe àeää ápbä úîe Bøëîe Ba-ønòúäå§¦§©¤−§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈

ñ :Eaøwî¦¦§¤«

BtÈ˜ה  ‡Ï ‡z„Á ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¬«»»ƒ
Èt ÌÚcÓ ÏÎÏ È‰BÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ‡ÏÈÁa¿≈»¿»≈ƒ«¬ƒ¿»ƒ»«»≈
Èc d˙z‡ ˙È ÈcÁÈÂ ‡„Á ‡zL d˙È·Ï È‰È¿≈¿≈≈«»¬»¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ

:·Ò¿«

·‰ÔBו  È¯‡ ‡aÎ¯Â ‡ÈÁ¯ ‡BkLÓ ·qÈ ‡Ï»ƒ««¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈¿
:LÙ ÏÎÏ ÔBÊÓ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿«

ÈaÓז  È‰BÁ‡Ó ‡LÙ ·b ¯·b ÁkzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«»≈«¿»≈¬ƒƒ¿≈
‡·pb ÏË˜˙ÈÂ dpaÊÈÂ da ¯‚zÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»«≈ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿¿≈«»»

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡e‰‰«¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

dxezd lr `xfr oa`

d‰L„Á ‰M‡ ּולדעת ּבתּולה. אֹומר, יׁש . ƒ»¬»»ְְֵֵַַָ
אּׁשה  להׁשיב יּוכל ּכי ּכנגּדֹו. חדׁשה ְְְֲִִִִֶַַָָָָרּבים,
חדׁשה: ּכן, ועל נטמאה. לא אם ְְְְֲִִֵַָָָָֹּגרּוׁשה,

B˙È·Ï ‰È‰È È˜ עֹול עליו יהיה ׁשּלא . »ƒƒ¿∆¿≈ְִֶֶָָֹ
למ''ד נקי: אי ּכמֹו נקי, c·¯מלכּות. ÏÎÏ. ְְִִִֵַָָָ¿»»»

לאבׁשלֹום: והּׁשליׁשי ּכמֹו, ְְְְְִִַַָָנֹוסף.
e·Î¯Â ÌÈÁ¯ ÏB·ÁÈ ‡Ïאמרּו . …«¬≈«ƒ»»∆ְָ

עם  הּפרׁשה זאת נדּבקה ּכי ְְְִִִִִַַַָָָָֹהּמכחיׁשים,
אסּור  ּכי למׁשּכב, רמז ּכי אׁשּתֹו, את ְְְְִִִִִֶַַָָָוׂשּמח
והביאּו וריק. הבל וזה הּמׁשּכב. מן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּימנע
ּפירׁשּתיו. ּוכבר אׁשּתי. לאחר ּתטחן ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָראיה,
לאדם  ׁשאסּור ּכמׁשמעֹו, ׁשהּוא ְְְְֱֶֶֶַָָָָָוהאמת
ּכמֹו חֹובל, מּלת ותחסר רחים. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַׁשּיחבֹול

ורּבים  ללוי. אֹותּה ילדה אׁשר ליֹוסף. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹוּיאמר
לֹו ילדה האֹומר. לֹו וּיאמר טעמם, ּכי ְֲִֵֵֶַַָָָָֹּכן.

יּתכן ¯ÌÈÁהּיֹולדת: ולא ׁשנים. ׁשם . ֶֶַ≈«ƒְְִִֵֵַָֹ
נפרדים: ּבמים.Î¯Â·להיֹותם ההוה היא . ְְִִִָָ»»∆ְִִַַָֹ

ויׁש הרחים. על ׁשהּוא העץ אֹומר, ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָויׁש
העליֹונה: ורכב הּתחּתֹונה, רחים ּכי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָאֹומר,

Ï·BÁ ‡e‰ LÙ Èk.נפׁשֹות מחית ּבֹו ּכי . ƒ∆∆≈ְְִִַָ
אינּנה  הּפרׁשּיֹות, הּסמ על ְְִִִֵֵֶַַַָָָָוהּסֹומכים

עֹומד  מצוה ּכל ּכי עצמּה.טענה. ּבפני ת ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ
ּדבקה, הּפרׁשה וזאת ּדרׁש. ּכדר ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹוהּסמיכּות,
ּכליו, אל לתת ענבים יגזֹול ׁשּלא הזּכיר ְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹּכי
ּגם  לֹו והיתה אּׁשה, ולקחת ּבּקמה. ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָוחרמׁש
ׁשּיׂשמח  אּׁשה והּלֹוקח מרׁשּותֹו. ויצא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָלאחר

וחבילת  ּבּצבא, ׁשּיצא עׁשּוק יהיה לא ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבּה,
נגע  וכן נפׁש. ּגֹונב וגם עֹוׁשק ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהרחים,
ּתּזיק  מׁשּפטיה, יׁשמרּו ׁשּלא ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹהּצרעת,
ּבעבֹוטֹו, העני תעׁשֹוק לא וכן ְְֲֲִִֵֶַַַָֹהּקרֹובים.
ּבעֹון  ימּותּו ׁשּלא הּקטּנים והּבנים ְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹוהּׂשכיר
וחּבּול  יתֹום, ּגר מׁשּפט והּטיית ְְְֲִִִֵֶַַַָָאביהם.
לעני. היא ּכי ּבּׂשדה וׁשכחה אלמנה, ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּבגד
ונקלה, יֹוסיף. ּפן וכן תעֹולל. לא ְְְְְִִֵֵֵֶָֹוכן
יאכל, ולא יּגע ּכי עׁשק הּׁשֹור, ְֲִִִֶַַַַַֹֹֹוחסימת
והּמחזקת  עׁשק. ּכדמּות ליּבם, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹוהּממאן
איפה  ואבן, אבן עֹוׁשקת. ְִֵֶֶֶֶֶֶַָָּבמבּוׁשים,
עׁשק  עמלק, ּגם מּמׁש. עׁשק ְֲֵֵֶַַַָָָָֹואיפה,

ְְִֵָליׂשראל:



vzÎik`מח zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyiy meil inei xeriy
i"yx£‡ˆnÈŒÈk∑(ספרי),והתראה ׁשּבּתֹורה ּבעדים 'יּמצא' ּכל ׁשּיׁשּתּמׁש∑BaŒ¯nÚ˙‰Â.וכן עד חּיב אינֹו ƒƒ»≈ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ¿ƒ¿«∆ְִֵֵֶַַַָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבֹו אבןאבןאבןאבן

(ç)ì úòøvä-òâða øîMäúBNòìå ãàî øîL ¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ§©«£®
øLàk íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà ìëk§ŸÁ£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²©«£¤¬

:úBNòì eøîLz íúéeö¦¦¦−¦§§¬©«£«
i"yx£˙Ú¯v‰ŒÚ‚a ¯ÓM‰∑ טמאה סימני ּתתלׁש הּבהרת ׁשּלא את ּתקֹוץ ‡˙ÌÎ.ולא e¯BÈŒ¯L‡ ÏÎk∑ ƒ»∆¿∆««»««ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ¿…¬∆∆¿∆

לטהר  אם להחליט, אם להסּגיר, עזרא עזרא עזרא עזרא .אם אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִִֵַַַ

(è)éäìà ýåýé äNò-øLà úà øBëæíéøîì E ¨¾¥¯£¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®
ñ :íéøönî íëúàöa Cøca©¤−¤§¥«§¤¬¦¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ÓÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ∑(ספרי) לׁשֹון ּתסּפר אל ּבצרעת, ּתלקה ׁשּלא להּזהר ּבאת אם »≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבנגעים  ולקתה ּבאחיה ׁשּדּברה למרים, העׂשּוי זכֹור עזרא עזרא עזרא עזרא .הרע. אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָָָ

(é)-ìà àáú-àì äîeàî úàMî Eòøá äMú-ék¦«©¤¬§¥«£−©©´§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤
:Bèáò èáòì Búéa¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«

i"yx£EÚ¯a ‰M˙ŒÈk∑ ּתחֹובּבחבר.‰Óe‡Ó ˙‡MÓ∑(שם) ּכלּום ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .חֹוב אבןאבןאבןאבן ƒ«∆¿≈¬ְֲֶַָ««¿»ְֶ

(àé)eçaàéöBé Bá äLð äzà øLà Léàäå ãîòz õ ©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½¦¬
éìà:äöeçä èBáòä-úà E ¥¤²¤¨«£−©«¨

(áé):Bèáòa ákLú àì àeä éðò Léà-íàå§¦¦¬¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«
i"yx£BË·Úa ·kL˙ ‡Ï∑(קיד ּתׁשּכב (ב"מ אצללא .ועבטֹו …ƒ¿««¬…ְְְֲִֶַַֹֹ

(âé)LîMä àBák èBáòä-úà Bì áéLz áLä̈¥Á¨¦̧³¤¨«£Æ§´©¤½¤
éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe BúîìNa áëLå§¨©¬§©§¨−¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−

éäìà ýåýéñ :E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£LÓM‰ ‡B·k∑(שם) ּב"ואּלה ּכתּוב ּוכבר ּבּבקר, החזירהּו יֹום ּכסּות ואם הּוא, לילה ּכסּות אם ¿«∆∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּתּקחּנּו":הּמׁשּפטים  הּׁשמׁש ּוכבֹוא לֹו, ּתׁשיבּנּו הּיֹום ּכל לֹו", ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא אינֹו∑jÎ¯·e."עד ואם ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ≈¬∆»ְִֵ
צדקה  ּתהיה ּול" מּכלֿמקֹום: ,עזרא עזרא עזרא עזרא ."מברכ אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֶֶָָָָָ

ÁÏ„‡ח  ¯hÓÏ e¯È‚Ò LzÎÓa ¯nzÒ‡ƒ¿««¿«¿«¿ƒ¿ƒ««¬»
È‡ÂÏ ‡i‰k ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ Èc ÏÎk „aÚÓÏe¿∆¿»¿…ƒ«¿»¿»¬«»≈»≈

:„aÚÓÏ Ôe¯hz Ôepz„wÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿ƒƒ¿¿∆¿»

ÌÈ¯ÓÏט  C‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¬«¿»¡»»¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

˙ÏeÚי  ‡Ï ÌÚcÓ eL¯ C¯·Á· ÈL¯˙ È¯‡¬≈«¿≈¿«¿»¿ƒ»«»≈
:dBkLÓ ·qÓÏ d˙È·Ï¿≈≈¿ƒ««¿≈

tÈ˜יא  d· ÈL¯ z‡ Èc ‡¯·‚Â Ìe˜z ‡¯·a¿»»¿¿«¿»ƒ«¿»≈≈«≈
:‡¯·Ï ‡Bk˘Ó ˙È C˙ÂÏ¿»»»«¿»¿»»

˙ekL·יב  ‡Ï ‡e‰ ÔkÒÓ ¯·‚ Ì‡Â¿ƒ¿«ƒ¿≈»ƒ¿
:dBkLÓa¿«¿≈

LÓL‡יג  ÏÚÓk ‡BkLÓ ˙È dÏ ·˙˙ ‡·˙‡»»»»≈≈»«¿»¿≈«ƒ¿»
‡˙eÎÊ È‰z CÏÂ CpÎ¯·ÈÂ d˙eÒÎa ·ekLÈÂ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ»¿»¿≈¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

dxezd lr `xfr oa`

fÂÈÁ‡Ó אדֹום ּכי יׂשראל, מּבני והֹוסיף . ≈∆»ְְְֱִִִִֵֵָ
אח: ּכחברֹו:nÚ˙‰Â¯נקרא . ְִָָ¿ƒ¿«∆ֲֵַ

gÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰:לוי מּבני ׁשהם . «…¬ƒ«¿ƒƒְִִֵֵֵֶ
hÌÈ¯ÓÏ ּתקרי אל ּדרׁש, על ראיה הּנה . ¿ƒ¿»ְְְִִִֵַַָָָ

רע: ׁשם מֹוציא אּלא ְִֵֶַָָמצֹורע

i‰M˙ה''א נׁשה: מּגזרת .‰Óe‡Ó,נֹוסף . «∆ְִִֵֶַֹ¿»ָ
לילה: מׁשּכֹונֹו:ËB·ÚÏּכה''א לקחת . ְְֵַָ«¬ְַַַָ

bi‰˜„ˆ ‰È‰zחביר ׁשּתׁשקֹול ּפירּוׁש, . ƒ¿∆¿»»ְְֲִֵֵֶ
ועל  ּבעבֹוטֹו. ׁשּיׁשּכב ,עּמ צדק ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַֹּבמאזני

ּבּמקֹומֹות, הפרׁש יׁש ּכי הּמעּתיקים, ְְֲִִִֵֵֶַַַַַּדעת
ּכבר  העבֹוט, וטעם לצדקה. צדק ְְְֲִֵֶֶַַָָָָּבין
וׁשם  הּמׁשּפטים. ואּלה ּבפרׁשת ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּפירׁשּתיו

ּבׂשמלתֹו: ְְְִִֵַָּפירׁשּתיו,

`vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

ß lel` `"i ycewÎzay ß

(ãé)éçàî ïBéáàå éðò øéëN ÷Lòú-àìEøbî Bà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯¦¥«§²
éøòLa Eöøàa øLà:E £¤¬§©§§−¦§¨¤«

i"yx£¯ÈÎN ˜LÚ˙Œ‡Ï∑ לע אּלא ּכתּוב? ּכבר ׂשכיר",והלא ׂשכר תעׁשק "לא לאוין: ּבב' האביֹון על בר …«¬…»ƒְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
הזהר: ּכבר העׁשיר ועל ואביֹון, עני יט)ׁשהּוא רע"(ויקרא את תעׁשק רבה)∑‡·ÔBÈ."לא לכל הּתאב (ויקרא ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ∆¿ְֵַָָ

צדק ∑E¯bÓ.ּדבר  ּגר ּתֹוׁשב ∑EÈ¯ÚLa.זה ּגר נבלֹות זה Eˆ¯‡a.האֹוכל ¯L‡∑ ּבהמה ׂשכר לרּבֹות ָָƒ≈¿ֵֶֶֶƒ¿»∆ְֵֵֵֶָָ¬∆¿«¿¿ְְְֵַַָ
.וכלים  ְִֵ

(åè)ék LîMä åéìò àBáú-àìå BøëN ïzú BîBéa§Á¦¥̧§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³
àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàå àeä éðò̈¦Æ½§¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³

éìòñ :àèç Eá äéäå ýåýé-ìà E ¨¤̧Æ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§
i"yx£Œ˙‡ ‡N ‡e‰ ÂÈÏ‡ÂBLÙ∑ ונתלה ּבּכבׁש עלה למּות: נפׁשֹו את נֹוׂשא הּוא הּזה הּׂשכר .ּבאילן אל ¿≈»…≈∆«¿ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

‡ËÁ E· ‰È‰Â∑(ספרי),הּקֹורא מּכלֿמקֹום ידי על ליּפרע ׁשּממהרין .אּלא ¿»»¿≈¿ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(138 cenr h"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

giWOd zFnil ± l`xUi lW mxkU xEg ¦̀§¨¨¤¦§¨¥¦©¨¦©

ׂשׂשׂשׂשכרכרכרכרֹוֹוֹוֹו תתתתּתּתּתּתןןןן טו)ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוממממֹוֹוֹוֹו (כד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָ
מצינּו ט)הּנה כו, בחוקותי ורש"י כהנים תורת יד־טז, ב, פרק אבות הּתֹורה (ראה ּבקּיּום יׂשראל ׁשל עבֹודתם את ז"ל חכמינּו ׁשהׁשוּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

העבֹודה. על לתׁשלּום הּמצֹות ׂשכר ואת הּפֹועל, למלאכת ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָוהּמצֹות
הרמּב"ן בסופו)וכתב הגמול מחּיה (שער "הּקּב"ה ּכאׁשר לעתיד־לבא הּוא הּׂשכר מּתן ׁשּזמן ּובחסידּות, ּבּקּבלה הכריעּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

עדן". ּגן ׁשּקרינּו הּנׁשמֹות עֹולם ואינֹו הּמתים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבתחּית
עֹוׂשה  ּׁשהּוא ּד"מה הּתֹורה, ּכל את מקּים הּקּב"ה והרי הּמׁשיח, לימֹות יׂשראל ׁשל ׂשכרם הּקּב"ה מאחר היא לתמּה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹויׁש

ולׁשמֹור" לעׂשֹות ליׂשראל אֹומר ט)הּוא ל, פרשה רבה ?(שמות ְְְְֲִִֵֵַָ
קּדיׁשא ּתניא ּבספר ּבארּוכה הּמבאר על־ּפי הּדברים ל"ו)ויתּבארּו הּקּב"ה (פרק ׁש"נתאּוה הּוא העֹולם ּבריאת ּדתכלית ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּבתחּתֹונים". ּדירה לֹו ְְְִִִַָלהיֹות
לברר  הּוטל יׂשראל מּבני אחד ּכל ועל ,"יתּבר אֹורֹו הסּתר ּבענין הימּנּו למּטה ּתחּתֹון "אין מּצד־עצמֹו הּזה העֹולם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָּכלֹומר,

ּבעֹולם. חלקֹו ואת הּגׁשמי ּגּופֹו את הּוא מזּכ ׁשּבזה הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על־ידי ּבעֹולם, מיחד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻחלק
ּגאֹון  ּבהדר עליהם ו"יֹופיע ,יתּבר לֹו לדירה ראּוי ויהיה העֹולם, ּכללּות זּכּו יׁשלם ּכאׁשר לעתיד ּתהיה העלּיה ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻותכלית

הארץ". ּכל את ה' כבֹוד וימּלא ְִֵֶֶָָָָֻעּזֹו,
אינּה ּד"ׂשכירּות הּוא ׁשהּדין ּומאחר אחת, ׂשכירּות ּבגדר היא הּדֹורֹות ּבמׁש יׂשראל ּבני ּכל ׁשל ׁשעבֹודתם ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָונמצא

לבּסֹוף" אּלא ב)מׁשּתּלמת קי, מציעא ׁשּיהיה (בבא ּכּלֹו העֹולם ּבזּכּו העבֹודה, ּבגמר מּיד לבּסֹוף רק מׁשּתּלם ׂשכרּה ולכן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
הּמתים. ּתחּית לעת ,להּׁשם־יתּבר עזרא עזרא עזרא עזרא ּדירה אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָ

CÈÁ‡Óיד  ‡kÒÓe ‡ÈÚ ‡¯È‚‡ ˜eMÚ˙ ‡Ï»¿ƒ¬ƒ»«¿»ƒ¿≈»≈«»
:CÈÂ¯˜a CÚ¯‡· Èc C¯BibÓ B‡ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

È‰BÏÚטו  ÏeÚ˙ ‡ÏÂ d¯‚‡ Ôzz dÓBÈa¿≈ƒ≈«¿≈¿»≈¬ƒ
˙È ¯ÒÓ ‡e‰ dÏÂ ‡e‰ ‡ÈÚ È¯‡ ‡LÓLƒ¿»¬≈«¿»¿≈¿«»
C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜È ‡ÏÂ dLÙ«¿≈¿»ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»

:‡·BÁ»

dxezd lr `xfr oa`

eh.B¯ÎN Ôzz BÓBÈa:לחּזּוק תעׂשה, לא מצות הּׁשמׁש. עליו ּתבֹוא ׂשכרֹו:ÂÈÏ‡Âׁשּלא אל .BLÙ ˙‡ ‡NB ‡e‰.מּמּנּו להתּפרנס . ¿ƒ≈¿»ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ¿≈»ְֶָ≈∆«¿ְְְִִֵֶַ
עצמֹו: את הׂשּכיר ּכן ְְִִֵֶַַעל



מט `vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyiy meil inei xeriy
i"yx£‡ˆnÈŒÈk∑(ספרי),והתראה ׁשּבּתֹורה ּבעדים 'יּמצא' ּכל ׁשּיׁשּתּמׁש∑BaŒ¯nÚ˙‰Â.וכן עד חּיב אינֹו ƒƒ»≈ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ¿ƒ¿«∆ְִֵֵֶַַַָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבֹו אבןאבןאבןאבן

(ç)ì úòøvä-òâða øîMäúBNòìå ãàî øîL ¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ§©«£®
øLàk íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà ìëk§ŸÁ£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²©«£¤¬

:úBNòì eøîLz íúéeö¦¦¦−¦§§¬©«£«
i"yx£˙Ú¯v‰ŒÚ‚a ¯ÓM‰∑ טמאה סימני ּתתלׁש הּבהרת ׁשּלא את ּתקֹוץ ‡˙ÌÎ.ולא e¯BÈŒ¯L‡ ÏÎk∑ ƒ»∆¿∆««»««ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ¿…¬∆∆¿∆

לטהר  אם להחליט, אם להסּגיר, עזרא עזרא עזרא עזרא .אם אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִִֵַַַ

(è)éäìà ýåýé äNò-øLà úà øBëæíéøîì E ¨¾¥¯£¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®
ñ :íéøönî íëúàöa Cøca©¤−¤§¥«§¤¬¦¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ÓÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ∑(ספרי) לׁשֹון ּתסּפר אל ּבצרעת, ּתלקה ׁשּלא להּזהר ּבאת אם »≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבנגעים  ולקתה ּבאחיה ׁשּדּברה למרים, העׂשּוי זכֹור עזרא עזרא עזרא עזרא .הרע. אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָָָ

(é)-ìà àáú-àì äîeàî úàMî Eòøá äMú-ék¦«©¤¬§¥«£−©©´§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤
:Bèáò èáòì Búéa¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«

i"yx£EÚ¯a ‰M˙ŒÈk∑ ּתחֹובּבחבר.‰Óe‡Ó ˙‡MÓ∑(שם) ּכלּום ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .חֹוב אבןאבןאבןאבן ƒ«∆¿≈¬ְֲֶַָ««¿»ְֶ

(àé)eçaàéöBé Bá äLð äzà øLà Léàäå ãîòz õ ©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½¦¬
éìà:äöeçä èBáòä-úà E ¥¤²¤¨«£−©«¨

(áé):Bèáòa ákLú àì àeä éðò Léà-íàå§¦¦¬¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«
i"yx£BË·Úa ·kL˙ ‡Ï∑(קיד ּתׁשּכב (ב"מ אצללא .ועבטֹו …ƒ¿««¬…ְְְֲִֶַַֹֹ

(âé)LîMä àBák èBáòä-úà Bì áéLz áLä̈¥Á¨¦̧³¤¨«£Æ§´©¤½¤
éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe BúîìNa áëLå§¨©¬§©§¨−¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−

éäìà ýåýéñ :E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£LÓM‰ ‡B·k∑(שם) ּב"ואּלה ּכתּוב ּוכבר ּבּבקר, החזירהּו יֹום ּכסּות ואם הּוא, לילה ּכסּות אם ¿«∆∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּתּקחּנּו":הּמׁשּפטים  הּׁשמׁש ּוכבֹוא לֹו, ּתׁשיבּנּו הּיֹום ּכל לֹו", ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא אינֹו∑jÎ¯·e."עד ואם ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ≈¬∆»ְִֵ
צדקה  ּתהיה ּול" מּכלֿמקֹום: ,עזרא עזרא עזרא עזרא ."מברכ אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֶֶָָָָָ

ÁÏ„‡ח  ¯hÓÏ e¯È‚Ò LzÎÓa ¯nzÒ‡ƒ¿««¿«¿«¿ƒ¿ƒ««¬»
È‡ÂÏ ‡i‰k ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ Èc ÏÎk „aÚÓÏe¿∆¿»¿…ƒ«¿»¿»¬«»≈»≈

:„aÚÓÏ Ôe¯hz Ôepz„wÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿ƒƒ¿¿∆¿»

ÌÈ¯ÓÏט  C‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¬«¿»¡»»¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

˙ÏeÚי  ‡Ï ÌÚcÓ eL¯ C¯·Á· ÈL¯˙ È¯‡¬≈«¿≈¿«¿»¿ƒ»«»≈
:dBkLÓ ·qÓÏ d˙È·Ï¿≈≈¿ƒ««¿≈

tÈ˜יא  d· ÈL¯ z‡ Èc ‡¯·‚Â Ìe˜z ‡¯·a¿»»¿¿«¿»ƒ«¿»≈≈«≈
:‡¯·Ï ‡Bk˘Ó ˙È C˙ÂÏ¿»»»«¿»¿»»

˙ekL·יב  ‡Ï ‡e‰ ÔkÒÓ ¯·‚ Ì‡Â¿ƒ¿«ƒ¿≈»ƒ¿
:dBkLÓa¿«¿≈

LÓL‡יג  ÏÚÓk ‡BkLÓ ˙È dÏ ·˙˙ ‡·˙‡»»»»≈≈»«¿»¿≈«ƒ¿»
‡˙eÎÊ È‰z CÏÂ CpÎ¯·ÈÂ d˙eÒÎa ·ekLÈÂ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ»¿»¿≈¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

dxezd lr `xfr oa`

fÂÈÁ‡Ó אדֹום ּכי יׂשראל, מּבני והֹוסיף . ≈∆»ְְְֱִִִִֵֵָ
אח: ּכחברֹו:nÚ˙‰Â¯נקרא . ְִָָ¿ƒ¿«∆ֲֵַ

gÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰:לוי מּבני ׁשהם . «…¬ƒ«¿ƒƒְִִֵֵֵֶ
hÌÈ¯ÓÏ ּתקרי אל ּדרׁש, על ראיה הּנה . ¿ƒ¿»ְְְִִִֵַַָָָ

רע: ׁשם מֹוציא אּלא ְִֵֶַָָמצֹורע

i‰M˙ה''א נׁשה: מּגזרת .‰Óe‡Ó,נֹוסף . «∆ְִִֵֶַֹ¿»ָ
לילה: מׁשּכֹונֹו:ËB·ÚÏּכה''א לקחת . ְְֵַָ«¬ְַַַָ

bi‰˜„ˆ ‰È‰zחביר ׁשּתׁשקֹול ּפירּוׁש, . ƒ¿∆¿»»ְְֲִֵֵֶ
ועל  ּבעבֹוטֹו. ׁשּיׁשּכב ,עּמ צדק ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַֹּבמאזני

ּבּמקֹומֹות, הפרׁש יׁש ּכי הּמעּתיקים, ְְֲִִִֵֵֶַַַַַּדעת
ּכבר  העבֹוט, וטעם לצדקה. צדק ְְְֲִֵֶֶַַָָָָּבין
וׁשם  הּמׁשּפטים. ואּלה ּבפרׁשת ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּפירׁשּתיו

ּבׂשמלתֹו: ְְְִִֵַָּפירׁשּתיו,

`vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

ß lel` `"i ycewÎzay ß

(ãé)éçàî ïBéáàå éðò øéëN ÷Lòú-àìEøbî Bà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯¦¥«§²
éøòLa Eöøàa øLà:E £¤¬§©§§−¦§¨¤«

i"yx£¯ÈÎN ˜LÚ˙Œ‡Ï∑ לע אּלא ּכתּוב? ּכבר ׂשכיר",והלא ׂשכר תעׁשק "לא לאוין: ּבב' האביֹון על בר …«¬…»ƒְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
הזהר: ּכבר העׁשיר ועל ואביֹון, עני יט)ׁשהּוא רע"(ויקרא את תעׁשק רבה)∑‡·ÔBÈ."לא לכל הּתאב (ויקרא ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ∆¿ְֵַָָ

צדק ∑E¯bÓ.ּדבר  ּגר ּתֹוׁשב ∑EÈ¯ÚLa.זה ּגר נבלֹות זה Eˆ¯‡a.האֹוכל ¯L‡∑ ּבהמה ׂשכר לרּבֹות ָָƒ≈¿ֵֶֶֶƒ¿»∆ְֵֵֵֶָָ¬∆¿«¿¿ְְְֵַַָ
.וכלים  ְִֵ

(åè)ék LîMä åéìò àBáú-àìå BøëN ïzú BîBéa§Á¦¥̧§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³
àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàå àeä éðò̈¦Æ½§¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³

éìòñ :àèç Eá äéäå ýåýé-ìà E ¨¤̧Æ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§
i"yx£Œ˙‡ ‡N ‡e‰ ÂÈÏ‡ÂBLÙ∑ ונתלה ּבּכבׁש עלה למּות: נפׁשֹו את נֹוׂשא הּוא הּזה הּׂשכר .ּבאילן אל ¿≈»…≈∆«¿ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

‡ËÁ E· ‰È‰Â∑(ספרי),הּקֹורא מּכלֿמקֹום ידי על ליּפרע ׁשּממהרין .אּלא ¿»»¿≈¿ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(138 cenr h"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

giWOd zFnil ± l`xUi lW mxkU xEg ¦̀§¨¨¤¦§¨¥¦©¨¦©

ׂשׂשׂשׂשכרכרכרכרֹוֹוֹוֹו תתתתּתּתּתּתןןןן טו)ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוממממֹוֹוֹוֹו (כד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָ
מצינּו ט)הּנה כו, בחוקותי ורש"י כהנים תורת יד־טז, ב, פרק אבות הּתֹורה (ראה ּבקּיּום יׂשראל ׁשל עבֹודתם את ז"ל חכמינּו ׁשהׁשוּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

העבֹודה. על לתׁשלּום הּמצֹות ׂשכר ואת הּפֹועל, למלאכת ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָוהּמצֹות
הרמּב"ן בסופו)וכתב הגמול מחּיה (שער "הּקּב"ה ּכאׁשר לעתיד־לבא הּוא הּׂשכר מּתן ׁשּזמן ּובחסידּות, ּבּקּבלה הכריעּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

עדן". ּגן ׁשּקרינּו הּנׁשמֹות עֹולם ואינֹו הּמתים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבתחּית
עֹוׂשה  ּׁשהּוא ּד"מה הּתֹורה, ּכל את מקּים הּקּב"ה והרי הּמׁשיח, לימֹות יׂשראל ׁשל ׂשכרם הּקּב"ה מאחר היא לתמּה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹויׁש

ולׁשמֹור" לעׂשֹות ליׂשראל אֹומר ט)הּוא ל, פרשה רבה ?(שמות ְְְְֲִִֵֵַָ
קּדיׁשא ּתניא ּבספר ּבארּוכה הּמבאר על־ּפי הּדברים ל"ו)ויתּבארּו הּקּב"ה (פרק ׁש"נתאּוה הּוא העֹולם ּבריאת ּדתכלית ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּבתחּתֹונים". ּדירה לֹו ְְְִִִַָלהיֹות
לברר  הּוטל יׂשראל מּבני אחד ּכל ועל ,"יתּבר אֹורֹו הסּתר ּבענין הימּנּו למּטה ּתחּתֹון "אין מּצד־עצמֹו הּזה העֹולם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָּכלֹומר,

ּבעֹולם. חלקֹו ואת הּגׁשמי ּגּופֹו את הּוא מזּכ ׁשּבזה הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על־ידי ּבעֹולם, מיחד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻחלק
ּגאֹון  ּבהדר עליהם ו"יֹופיע ,יתּבר לֹו לדירה ראּוי ויהיה העֹולם, ּכללּות זּכּו יׁשלם ּכאׁשר לעתיד ּתהיה העלּיה ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻותכלית

הארץ". ּכל את ה' כבֹוד וימּלא ְִֵֶֶָָָָֻעּזֹו,
אינּה ּד"ׂשכירּות הּוא ׁשהּדין ּומאחר אחת, ׂשכירּות ּבגדר היא הּדֹורֹות ּבמׁש יׂשראל ּבני ּכל ׁשל ׁשעבֹודתם ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָונמצא

לבּסֹוף" אּלא ב)מׁשּתּלמת קי, מציעא ׁשּיהיה (בבא ּכּלֹו העֹולם ּבזּכּו העבֹודה, ּבגמר מּיד לבּסֹוף רק מׁשּתּלם ׂשכרּה ולכן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
הּמתים. ּתחּית לעת ,להּׁשם־יתּבר עזרא עזרא עזרא עזרא ּדירה אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָ

CÈÁ‡Óיד  ‡kÒÓe ‡ÈÚ ‡¯È‚‡ ˜eMÚ˙ ‡Ï»¿ƒ¬ƒ»«¿»ƒ¿≈»≈«»
:CÈÂ¯˜a CÚ¯‡· Èc C¯BibÓ B‡ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

È‰BÏÚטו  ÏeÚ˙ ‡ÏÂ d¯‚‡ Ôzz dÓBÈa¿≈ƒ≈«¿≈¿»≈¬ƒ
˙È ¯ÒÓ ‡e‰ dÏÂ ‡e‰ ‡ÈÚ È¯‡ ‡LÓLƒ¿»¬≈«¿»¿≈¿«»
C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜È ‡ÏÂ dLÙ«¿≈¿»ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»

:‡·BÁ»

dxezd lr `xfr oa`

eh.B¯ÎN Ôzz BÓBÈa:לחּזּוק תעׂשה, לא מצות הּׁשמׁש. עליו ּתבֹוא ׂשכרֹו:ÂÈÏ‡Âׁשּלא אל .BLÙ ˙‡ ‡NB ‡e‰.מּמּנּו להתּפרנס . ¿ƒ≈¿»ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ¿≈»ְֶָ≈∆«¿ְְְִִֵֶַ
עצמֹו: את הׂשּכיר ּכן ְְִִֵֶַַעל



vzÎik`נ zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(æè)eúîeé-àì íéðáe íéða-ìò úBáà eúîeé-àìŸ«§³¨Æ©¨¦½¨¦−Ÿ«§´
eúîeé Bàèça Léà úBáà-ìòñ : ©¨®¦¬§¤§−¨«

i"yx£ÌÈaŒÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈŒ‡Ï∑,"יּומתּו ּבחטאֹו "איׁש נאמר: ּכבר ּבנים, ּבעון ּתאמר ואם ּבנים, ּבעדּות …¿»«»ƒְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשמים  ּבידי אבֹותם ּבעון מתים והּקטּנים אביו, ּבעון מת איׁש, ׁשאינֹו מי עזרא עזרא עזרא עזרא .אבל אבןאבןאבןאבן ְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

(æé)ãâa ìáçú àìå íBúé øb ètLî ähú àì́Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ¤−¤
:äðîìà©§¨¨«

i"yx£ÌB˙È ¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï∑:הזהר ּכבר העׁשיר טז)ועל לעבר (דברים ּבעני וׁשנה מׁשּפט", תּטה "לא …«∆ƒ¿«≈»ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
עליו  וׁשנה הזהיר לכ עׁשיר, מּׁשל יֹותר עני מׁשּפט להּטֹות ׁשּנקל לפי לאוין, ּבׁשני ˙Ï·Á.עליו ‡ÏÂ∑ ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָ¿…«¬…

הלואה  ּבׁשעת .ׁשּלא ְְִֶַַָָֹ

(çé)ýåýé Ecôiå íéøöîa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬
éäìà-úà úBNòì Eeöî éëðà ïk-ìò íMî E ¡Ÿ¤−¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤

ñ :äfä øácä©¨−̈©¤«
i"yx£z¯ÎÊÂ∑ ּבּדבר ּכיס חסרֹון יׁש אפּלּו חּקֹותי, לׁשמר :ּפדיתי ּכן מנת עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ¿»«¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

(èé)äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷ øö÷ú ék¦´¦§ŸÁ§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À
äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì áeLú àì³Ÿ¨Æ§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®

éäìà ýåýé Eëøáé ïòîìéãé äNòî ìëa Eñ :E §©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«
i"yx£¯ÓÚ zÁÎLÂ∑,ּגדיׁש ׁשכחה ולא אינֹו ּוׁשכחֹו, סאתים ּבֹו ׁשּיׁש עמר אמרּו: לרּבֹות ∑Oa„‰.מּכאן ¿»«¿»…∆ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ«»∆ְַ

מּלקצר  מקצתּה ׁשּׁשכח קמה, BzÁ˜Ï.ׁשכחת ·eL˙ ‡Ï∑(מ"ד פ"ו ׁשכחה.(פאה ׁשּלאחריו, אמרּו: מּכאן ְְְִִִִֶַַָָָָָֹ…»¿«¿ְְְֲִִֶַָָָָ
ּתׁשּוב" ּב"בל ׁשאינֹו ׁשכחה, אינֹו EÎ¯·È.ׁשּלפניו, ÔÚÓÏ∑(ספרי),ּבמתּכּון ׁשּלא לידֹו ׁשּבאת ואףֿעלּֿפי ְְְִֵֵֶֶַָָָָ¿««¿»∆¿ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

מתּבר הּוא הרי ּבּה, ונתּפרנס עני ּומצאּה מּידֹו סלע נפלה מעּתה: אמר ּבמתּכּון. לעֹוׂשה ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹקלֿוחמר
עזרא עזרא עזרא עזרא .עליה  אבןאבןאבןאבן ֶָָ

Ï‡טז  ÔÈ·e ÔÈa Ìet ÏÚ Ô‰·‡ Ôe˙eÓÈ ‡Ï»¿¬»»«¿ƒ¿ƒ»
:Ôe˙eÓÈ d·BÁa L‡ Ô‰·‡ Ìet ÏÚ Ôe˙eÓÈ¿«¬»»¡«¿≈¿

˙q·יז  ‡ÏÂ ‡nzÈÂ ‡¯Bib ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ»¿ƒ«»¿»ƒ«
:‡ÏÓ¯‡ Le·Ï ‡BkLÓ«¿»¿«¿¿»

C˜¯Ùeיח  ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿«ƒ»¿»
„aÚÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ ÔnzÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ«»«≈¬»¿«¿»¿∆¿«

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È»ƒ¿»»»≈

ÓÚ¯‡יט  ÈL˙Â CÏ˜Áa C„ˆÁ „BˆÁ˙ È¯‡¬≈«¿¬»»¿«¿»¿ƒ¿≈À¿»
‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï d·qÓÏ ·e˙˙ ‡Ï ‡Ï˜Á·¿«¿»»¿¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ«»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Èc ÏÈca È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe¿«¿¿»¿≈¿ƒƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…

:C„È È„·BÚ»≈¿»

dxezd lr `xfr oa`

fhהּכתּוב אמר אי ׁשאלּו, רּוח Ï‡ותֹועי ְֲֵֵַַַָָָ…
,˙B·‡ e˙ÓeÈ ּפֹוקד אֹומר, אחר ּובמקֹום ¿»ְֵֵֵַָ

יּומתּו לא ּכי ּתהּו. ּוׁשאלתם אבֹות. ְְֲִֵָָָֹֹעֹון
ּופֹוקד  יׂשראל. על מצוה ּבנים, על ְְִִִֵֵַַָָָָאבֹות

ּוכבר  הּפֹוקד. הּוא ּבנים, על אבֹות ְֲִֵַַָָָעֹון
ּבמקֹומֹו: ְְִִֵַּפירׁשּתיו

gi˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ זכר ּכן, ּבעבּור . ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»ֲֵַַָ
מאּלה  ויׁש מׁשּפטֹו. תּטה ׁשּלא ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהּגר

ּגם  לאבֹות, הזּכירם ׁשּכבר ְְְִִִִֶַַָָָָָהּמׁשּפטים
לּבנים: ׁשנית ְִִִֵֵַַָיזּכירם

hiEÎ¯·È ÔÚÓÏ.ּבּמחׁשבה ,מּׁשּל נתּת ּכי . ¿««¿»∆¿ְְֲִִֶַַָָָָ
ּבאמת: מּׁשּלֹו ל יּתן ְְֱִִֵֵֶֶֶַוהּׁשם

`vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(ë)éøçà øàôú àì Eúéæ èaçú ékíBúiì øbì E ¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬
:äéäé äðîìàìå§¨«©§¨−̈¦«§¤«

i"yx£¯‡Ù˙ ‡Ï∑(קלא ּתפארּתֹו(חולין ּתּטל לאילן לא ּפאה ׁשּמּניחין מּכאן זֹו(שם)∑‡EÈ¯Á.מּמּנּו, …¿«≈ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ«¬∆
עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשכחה  אבןאבןאבןאבן ְִָ

(àë)éøçà ììBòú àì Eîøk øöáú ékøbì E ¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−©«£¤®©¥²
:äéäé äðîìàìå íBúiì©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«

i"yx£ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑.ּתּקחּנה לא עֹוללת, ּבֹו מצאת ז)אם ּכתף (פאה לא לּה ׁשאין ּכל עֹוללֹות? היא ואיזֹו …¿≈ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
י  ּבתלמּוד וראיתי הּבית. לבעל היא הרי מהם, אחד לּה יׁש נטף. ּפסיגין ולא ּכתף? היא איזֹו רּוׁשלמי: ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ויֹורדֹות  ּבּׁשדרה הּתלּויֹות אּלּו נטף, זה. ּגב על .זה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָ

(áë)ïk-ìò íéøöî õøàa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§¨®¦©¥º
ñ :äfä øácä-úà úBNòì Eeöî éëðà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

äë(à)-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø äéäé-ék¦¦«§¤¬¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤
eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå íeèôLe ètLnä©¦§−̈§¨®§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−

:òLøä-úà¤¨«¨¨«
i"yx£·È¯ ‰È‰ÈŒÈk∑(ספרי) אל נּגׁשים להיֹות מריבה,סֹופם מּתֹו יֹוצא ׁשלֹום אין מעּתה: אמר הּמׁשּפט. ƒƒ¿∆ƒְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

מריבה  זֹו אֹומר הוי הּצּדיק? מן לפרׁש ללֹוט ּגרם ‡˙ÚL¯‰Œ.מי eÚÈL¯‰Â∑ ּבּדין הּמתחּיבין ּכל יכל ְְְֱִִִִִֵֵַַַָָֹ¿ƒ¿ƒ∆»»»ְְִִִַַַָָֹ
לֹומר  ּתלמּוד עזרא עזרא עזרא עזרא .לֹוקין? אבןאבןאבןאבן ְִַַ

(á)èôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨¨®§¦¦³©Ÿ¥Æ
:øtñîa BúòLø éãk åéðôì eäkäå§¦¨´§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«

i"yx£ÚL¯‰ ˙Bk‰ Ôa Ì‡ ‰È‰Â∑.הענין מן למד הּלֹוקה? הּוא ּומי לֹוקה, אינֹו ּוּפעמים לֹוקה, ּפעמים ¿»»ƒƒ«»»»ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּלא  לאו ּבדיׁשֹו", ׁשֹור תחסם לעׂשה "לא יג)נּתק ‰ËÙM.(מכות BÏÈt‰Â∑ לא אֹותֹו מלקין ׁשאין מלּמד ְְֲִִֵֶַַַָֹֹֹ¿ƒƒ«…≈ְְִֵֵֶַַֹ

מּטה  אּלא יֹוׁשב, ולא ¯B˙ÚL.עֹומד È„k ÂÈÙÏ∑,ׁשּתים ּכדי ׁשּתי ּולאחריו אֹותֹו מלקין אמרּו: מּכאן ְֵֵֶֶָֹֻ¿»»¿≈ƒ¿»ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
מּלפניו  ּוׁשליׁש מּלאחריו כב)ידֹות ּבּמסּפר,(שם)∑tÒÓa¯.(מכות נקּוד ּבמסּפר ואינֹו לֹומר ּדבּוק, ׁשהּוא לּמד ְְְֲִִִַָָָָ¿ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

אחת  חסר ארּבעים והם לארּבעים ּומׁשלים סֹוכם ׁשהּוא מנין אּלא ׁשלמים, ארּבעים ולא עזרא עזרא עזרא עזרא .ארּבעים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

Bi‚Ï¯‡כ  C¯˙a ÈlÙ˙ ‡Ï C˙ÈÊ ËBaÁ˙ È¯‡¬≈«¿≈»»¿«≈«¿»¿ƒ»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

C¯˙aכא  ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯k ÛBË˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿»»¿»≈«¿»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

Ú¯‡a‡כב  ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
˙È „aÚÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ«≈¬»¿«¿»¿∆¿«»

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

È„Ï‡א  Ôe·¯˜˙ÈÂ ‡i¯·b ÔÈa ÔÈ„ È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ≈À¿«»¿ƒ¿»¿¿ƒ»
:‡·iÁ ˙È Ôe·iÁÈÂ ‰‡kÊ ˙È ÔekÊÈÂ Ôepe„ÈÂƒÀƒ«»«»»ƒ«¿»«»»

Ï‡ב  ‡·iÁ ¯a Ì‡ È‰ÈÂdpÓ¯ÈÂ ‡·iÁ ‰‡˜Ï ƒ≈ƒ««»»¿«¿»»«»»¿ƒ¿ƒ≈
:ÔÈÓa d˙·BÁ ˙qÓk È‰BÓ„˜ dp˜ÏÈÂ ‡ic«»»¿«¿ƒ≈√»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

kËaÁ˙ Èk ּפעל והּוא חּטים. חֹובט ּכמֹו, . ƒ«¿…ְְִִֵַֹ
אֹותּיֹות  ּכל וכן נפעל. ּבנין קצח, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָיחבט
ואּלה  נפעל. ּבנין מהם יּבנה ּכאׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָאחעה''ר,
ּבֹו. יעבד יהרג. ולא יחסן. ולא יאצר לא ְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָֹֹֹהם.

הּמׁשּפט: ּכן ּכי .זכּור ּכל ˙Ù‡¯יראה ‡Ï. ְְְִִֵֵֶַָָָ…¿«≈
וּתעׂש וכן הּסעיפים. והם הּפארֹות, ּתחּפׂש ְְְְִִֵֵֵַַַַַַֹֹלא
ּבאל''ף. ּכתּוב הּוא ּגם ּפארֹות. וּתׁשּלח ְְִֶַַַַַָָֹּבּדים,

הּיין: נאדֹות וכן, ּבוי''ו. נקרא ְְְְִִִֵַַָָֹואם

akz¯ÎÊÂ:לּגר עם ּדבק . ¿»«¿»ִֵֵַָ
`ÌeËÙLe ל ּכמֹו, הּׁשֹופטים. יחבֹול . א ¿»ְְֲִַַֹ

ִֵַרחים:
a˙Bk‰ Ôa ס''א) נּון ּבן ּכמֹו ּבחיר''ק. . ƒ«ְְִִֶ

וכן, ּבלּיעל. ּבן ּכמֹו והּטעם, יקה. ְְְְִִֵֶֶַַַַַָּבן)
לפי  להּכֹותֹו חיב והּוא היה. לילה ְְְְִִֶַַַָָָָׁשּבן

חברֹו: ׁשהּכה ‰ËÙBMּדעּתי BÏÈt‰Â. ְֲִִֵֶַָ¿ƒƒ«≈
לפניו: והעד, והּכהּו. וכן, È„kּבצּוּוי. ְְְְְִִֵֵָָָָ¿≈

¯tÒÓa B˙ÚL¯לנּו נראה היה הּמּכֹות. . ƒ¿»¿ƒ¿»ְִֶַַָָָ
עׂשרים  ּגם עׂשר, עליו ׁשּיּכה עֹון ְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻׁשּיׁש
לא  רק רׁשעתֹו. ּכדי והעד, ויֹותר. ְְְְִֵֵֵַָָָֹּופחֹות
הּקּבלה, ּדברי לּולי ארּבעים. על ְְִִִֵֵַַַַָָָיֹוסיף
טעם  ּכי אֹומר, ויׁש האמת. לבּדֹו ְְְֱִֵֵֶַַַָוהּוא
וכּלם  קטּנֹות. אֹו ּגדֹולֹות ּבמּכֹות ְְְְְִַַָָֻרׁשעתֹו

ארּבעים: ְְְִִַַָּבמסּפר



ני `vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(æè)eúîeé-àì íéðáe íéða-ìò úBáà eúîeé-àìŸ«§³¨Æ©¨¦½¨¦−Ÿ«§´
eúîeé Bàèça Léà úBáà-ìòñ : ©¨®¦¬§¤§−¨«

i"yx£ÌÈaŒÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈŒ‡Ï∑,"יּומתּו ּבחטאֹו "איׁש נאמר: ּכבר ּבנים, ּבעון ּתאמר ואם ּבנים, ּבעדּות …¿»«»ƒְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשמים  ּבידי אבֹותם ּבעון מתים והּקטּנים אביו, ּבעון מת איׁש, ׁשאינֹו מי עזרא עזרא עזרא עזרא .אבל אבןאבןאבןאבן ְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

(æé)ãâa ìáçú àìå íBúé øb ètLî ähú àì́Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ¤−¤
:äðîìà©§¨¨«

i"yx£ÌB˙È ¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï∑:הזהר ּכבר העׁשיר טז)ועל לעבר (דברים ּבעני וׁשנה מׁשּפט", תּטה "לא …«∆ƒ¿«≈»ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
עליו  וׁשנה הזהיר לכ עׁשיר, מּׁשל יֹותר עני מׁשּפט להּטֹות ׁשּנקל לפי לאוין, ּבׁשני ˙Ï·Á.עליו ‡ÏÂ∑ ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָ¿…«¬…

הלואה  ּבׁשעת .ׁשּלא ְְִֶַַָָֹ

(çé)ýåýé Ecôiå íéøöîa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬
éäìà-úà úBNòì Eeöî éëðà ïk-ìò íMî E ¡Ÿ¤−¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤

ñ :äfä øácä©¨−̈©¤«
i"yx£z¯ÎÊÂ∑ ּבּדבר ּכיס חסרֹון יׁש אפּלּו חּקֹותי, לׁשמר :ּפדיתי ּכן מנת עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ¿»«¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

(èé)äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷ øö÷ú ék¦´¦§ŸÁ§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À
äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì áeLú àì³Ÿ¨Æ§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®

éäìà ýåýé Eëøáé ïòîìéãé äNòî ìëa Eñ :E §©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«
i"yx£¯ÓÚ zÁÎLÂ∑,ּגדיׁש ׁשכחה ולא אינֹו ּוׁשכחֹו, סאתים ּבֹו ׁשּיׁש עמר אמרּו: לרּבֹות ∑Oa„‰.מּכאן ¿»«¿»…∆ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ«»∆ְַ

מּלקצר  מקצתּה ׁשּׁשכח קמה, BzÁ˜Ï.ׁשכחת ·eL˙ ‡Ï∑(מ"ד פ"ו ׁשכחה.(פאה ׁשּלאחריו, אמרּו: מּכאן ְְְִִִִֶַַָָָָָֹ…»¿«¿ְְְֲִִֶַָָָָ
ּתׁשּוב" ּב"בל ׁשאינֹו ׁשכחה, אינֹו EÎ¯·È.ׁשּלפניו, ÔÚÓÏ∑(ספרי),ּבמתּכּון ׁשּלא לידֹו ׁשּבאת ואףֿעלּֿפי ְְְִֵֵֶֶַָָָָ¿««¿»∆¿ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

מתּבר הּוא הרי ּבּה, ונתּפרנס עני ּומצאּה מּידֹו סלע נפלה מעּתה: אמר ּבמתּכּון. לעֹוׂשה ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹקלֿוחמר
עזרא עזרא עזרא עזרא .עליה  אבןאבןאבןאבן ֶָָ

Ï‡טז  ÔÈ·e ÔÈa Ìet ÏÚ Ô‰·‡ Ôe˙eÓÈ ‡Ï»¿¬»»«¿ƒ¿ƒ»
:Ôe˙eÓÈ d·BÁa L‡ Ô‰·‡ Ìet ÏÚ Ôe˙eÓÈ¿«¬»»¡«¿≈¿

˙q·יז  ‡ÏÂ ‡nzÈÂ ‡¯Bib ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ»¿ƒ«»¿»ƒ«
:‡ÏÓ¯‡ Le·Ï ‡BkLÓ«¿»¿«¿¿»

C˜¯Ùeיח  ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿«ƒ»¿»
„aÚÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ ÔnzÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ«»«≈¬»¿«¿»¿∆¿«

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È»ƒ¿»»»≈

ÓÚ¯‡יט  ÈL˙Â CÏ˜Áa C„ˆÁ „BˆÁ˙ È¯‡¬≈«¿¬»»¿«¿»¿ƒ¿≈À¿»
‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï d·qÓÏ ·e˙˙ ‡Ï ‡Ï˜Á·¿«¿»»¿¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ«»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Èc ÏÈca È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe¿«¿¿»¿≈¿ƒƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…

:C„È È„·BÚ»≈¿»

dxezd lr `xfr oa`

fhהּכתּוב אמר אי ׁשאלּו, רּוח Ï‡ותֹועי ְֲֵֵַַַָָָ…
,˙B·‡ e˙ÓeÈ ּפֹוקד אֹומר, אחר ּובמקֹום ¿»ְֵֵֵַָ

יּומתּו לא ּכי ּתהּו. ּוׁשאלתם אבֹות. ְְֲִֵָָָֹֹעֹון
ּופֹוקד  יׂשראל. על מצוה ּבנים, על ְְִִִֵֵַַָָָָאבֹות

ּוכבר  הּפֹוקד. הּוא ּבנים, על אבֹות ְֲִֵַַָָָעֹון
ּבמקֹומֹו: ְְִִֵַּפירׁשּתיו

gi˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ זכר ּכן, ּבעבּור . ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»ֲֵַַָ
מאּלה  ויׁש מׁשּפטֹו. תּטה ׁשּלא ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהּגר

ּגם  לאבֹות, הזּכירם ׁשּכבר ְְְִִִִֶַַָָָָָהּמׁשּפטים
לּבנים: ׁשנית ְִִִֵֵַַָיזּכירם

hiEÎ¯·È ÔÚÓÏ.ּבּמחׁשבה ,מּׁשּל נתּת ּכי . ¿««¿»∆¿ְְֲִִֶַַָָָָ
ּבאמת: מּׁשּלֹו ל יּתן ְְֱִִֵֵֶֶֶַוהּׁשם

`vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(ë)éøçà øàôú àì Eúéæ èaçú ékíBúiì øbì E ¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬
:äéäé äðîìàìå§¨«©§¨−̈¦«§¤«

i"yx£¯‡Ù˙ ‡Ï∑(קלא ּתפארּתֹו(חולין ּתּטל לאילן לא ּפאה ׁשּמּניחין מּכאן זֹו(שם)∑‡EÈ¯Á.מּמּנּו, …¿«≈ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ«¬∆
עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשכחה  אבןאבןאבןאבן ְִָ

(àë)éøçà ììBòú àì Eîøk øöáú ékøbì E ¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−©«£¤®©¥²
:äéäé äðîìàìå íBúiì©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«

i"yx£ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑.ּתּקחּנה לא עֹוללת, ּבֹו מצאת ז)אם ּכתף (פאה לא לּה ׁשאין ּכל עֹוללֹות? היא ואיזֹו …¿≈ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
י  ּבתלמּוד וראיתי הּבית. לבעל היא הרי מהם, אחד לּה יׁש נטף. ּפסיגין ולא ּכתף? היא איזֹו רּוׁשלמי: ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ויֹורדֹות  ּבּׁשדרה הּתלּויֹות אּלּו נטף, זה. ּגב על .זה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָ

(áë)ïk-ìò íéøöî õøàa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§¨®¦©¥º
ñ :äfä øácä-úà úBNòì Eeöî éëðà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

äë(à)-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø äéäé-ék¦¦«§¤¬¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤
eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå íeèôLe ètLnä©¦§−̈§¨®§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−

:òLøä-úà¤¨«¨¨«
i"yx£·È¯ ‰È‰ÈŒÈk∑(ספרי) אל נּגׁשים להיֹות מריבה,סֹופם מּתֹו יֹוצא ׁשלֹום אין מעּתה: אמר הּמׁשּפט. ƒƒ¿∆ƒְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

מריבה  זֹו אֹומר הוי הּצּדיק? מן לפרׁש ללֹוט ּגרם ‡˙ÚL¯‰Œ.מי eÚÈL¯‰Â∑ ּבּדין הּמתחּיבין ּכל יכל ְְְֱִִִִִֵֵַַַָָֹ¿ƒ¿ƒ∆»»»ְְִִִַַַָָֹ
לֹומר  ּתלמּוד עזרא עזרא עזרא עזרא .לֹוקין? אבןאבןאבןאבן ְִַַ

(á)èôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨¨®§¦¦³©Ÿ¥Æ
:øtñîa BúòLø éãk åéðôì eäkäå§¦¨´§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«

i"yx£ÚL¯‰ ˙Bk‰ Ôa Ì‡ ‰È‰Â∑.הענין מן למד הּלֹוקה? הּוא ּומי לֹוקה, אינֹו ּוּפעמים לֹוקה, ּפעמים ¿»»ƒƒ«»»»ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּלא  לאו ּבדיׁשֹו", ׁשֹור תחסם לעׂשה "לא יג)נּתק ‰ËÙM.(מכות BÏÈt‰Â∑ לא אֹותֹו מלקין ׁשאין מלּמד ְְֲִִֵֶַַַָֹֹֹ¿ƒƒ«…≈ְְִֵֵֶַַֹ

מּטה  אּלא יֹוׁשב, ולא ¯B˙ÚL.עֹומד È„k ÂÈÙÏ∑,ׁשּתים ּכדי ׁשּתי ּולאחריו אֹותֹו מלקין אמרּו: מּכאן ְֵֵֶֶָֹֻ¿»»¿≈ƒ¿»ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
מּלפניו  ּוׁשליׁש מּלאחריו כב)ידֹות ּבּמסּפר,(שם)∑tÒÓa¯.(מכות נקּוד ּבמסּפר ואינֹו לֹומר ּדבּוק, ׁשהּוא לּמד ְְְֲִִִַָָָָ¿ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

אחת  חסר ארּבעים והם לארּבעים ּומׁשלים סֹוכם ׁשהּוא מנין אּלא ׁשלמים, ארּבעים ולא עזרא עזרא עזרא עזרא .ארּבעים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

Bi‚Ï¯‡כ  C¯˙a ÈlÙ˙ ‡Ï C˙ÈÊ ËBaÁ˙ È¯‡¬≈«¿≈»»¿«≈«¿»¿ƒ»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

C¯˙aכא  ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯k ÛBË˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿»»¿»≈«¿»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

Ú¯‡a‡כב  ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
˙È „aÚÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ«≈¬»¿«¿»¿∆¿«»

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

È„Ï‡א  Ôe·¯˜˙ÈÂ ‡i¯·b ÔÈa ÔÈ„ È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ≈À¿«»¿ƒ¿»¿¿ƒ»
:‡·iÁ ˙È Ôe·iÁÈÂ ‰‡kÊ ˙È ÔekÊÈÂ Ôepe„ÈÂƒÀƒ«»«»»ƒ«¿»«»»

Ï‡ב  ‡·iÁ ¯a Ì‡ È‰ÈÂdpÓ¯ÈÂ ‡·iÁ ‰‡˜Ï ƒ≈ƒ««»»¿«¿»»«»»¿ƒ¿ƒ≈
:ÔÈÓa d˙·BÁ ˙qÓk È‰BÓ„˜ dp˜ÏÈÂ ‡ic«»»¿«¿ƒ≈√»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

kËaÁ˙ Èk ּפעל והּוא חּטים. חֹובט ּכמֹו, . ƒ«¿…ְְִִֵַֹ
אֹותּיֹות  ּכל וכן נפעל. ּבנין קצח, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָיחבט
ואּלה  נפעל. ּבנין מהם יּבנה ּכאׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָאחעה''ר,
ּבֹו. יעבד יהרג. ולא יחסן. ולא יאצר לא ְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָֹֹֹהם.

הּמׁשּפט: ּכן ּכי .זכּור ּכל ˙Ù‡¯יראה ‡Ï. ְְְִִֵֵֶַָָָ…¿«≈
וּתעׂש וכן הּסעיפים. והם הּפארֹות, ּתחּפׂש ְְְְִִֵֵֵַַַַַַֹֹלא
ּבאל''ף. ּכתּוב הּוא ּגם ּפארֹות. וּתׁשּלח ְְִֶַַַַַָָֹּבּדים,

הּיין: נאדֹות וכן, ּבוי''ו. נקרא ְְְְִִִֵַַָָֹואם

akz¯ÎÊÂ:לּגר עם ּדבק . ¿»«¿»ִֵֵַָ
`ÌeËÙLe ל ּכמֹו, הּׁשֹופטים. יחבֹול . א ¿»ְְֲִַַֹ

ִֵַרחים:
a˙Bk‰ Ôa ס''א) נּון ּבן ּכמֹו ּבחיר''ק. . ƒ«ְְִִֶ

וכן, ּבלּיעל. ּבן ּכמֹו והּטעם, יקה. ְְְְִִֵֶֶַַַַַָּבן)
לפי  להּכֹותֹו חיב והּוא היה. לילה ְְְְִִֶַַַָָָָׁשּבן

חברֹו: ׁשהּכה ‰ËÙBMּדעּתי BÏÈt‰Â. ְֲִִֵֶַָ¿ƒƒ«≈
לפניו: והעד, והּכהּו. וכן, È„kּבצּוּוי. ְְְְְִִֵֵָָָָ¿≈

¯tÒÓa B˙ÚL¯לנּו נראה היה הּמּכֹות. . ƒ¿»¿ƒ¿»ְִֶַַָָָ
עׂשרים  ּגם עׂשר, עליו ׁשּיּכה עֹון ְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻׁשּיׁש
לא  רק רׁשעתֹו. ּכדי והעד, ויֹותר. ְְְְִֵֵֵַָָָֹּופחֹות
הּקּבלה, ּדברי לּולי ארּבעים. על ְְִִִֵֵַַַַָָָיֹוסיף
טעם  ּכי אֹומר, ויׁש האמת. לבּדֹו ְְְֱִֵֵֶַַַָוהּוא
וכּלם  קטּנֹות. אֹו ּגדֹולֹות ּבמּכֹות ְְְְְִַַָָֻרׁשעתֹו

ארּבעים: ְְְִִַַָּבמסּפר



vzÎik`נב zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(â)éñé àì epké íéòaøàéñé-ït ó-ìò Búkäì ó ©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©
éçà äì÷ðå äaø äkî älàéðéòì E:E ¥̧¤Æ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤«

i"yx£ÛÈÒÈ ‡Ï∑חברֹו את לּמּכה אזהרה ‡EÈÁ.מּכאן ‰Ï˜Â∑קראֹו ּומּׁשּלקה, רׁשע, קֹוראֹו הּיֹום ּכל ……ƒְֲִֵֶֶַַַָָָ¿ƒ¿»»ƒְְִֶַָָָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .אחי אבןאבןאבןאבן ִָ

(ã)ñ :BLéãa øBL íñçú-àì«Ÿ©§¬Ÿ−§¦«
i"yx£BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙Œ‡Ï∑(נד העֹוׂשים (ב"ק ועֹוף, חּיה ּבהמה , לכל הּדין והּוא ּבהוה, הּכתּוב ּדּבר …«¿…¿ƒְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

א  מאכל, ּבדבר ׁשהיא האדם ּבמלאכה את להֹוציא 'ׁשֹור'? נאמר לּמה ּכן פט)∑BLÈ„a.ם יחסמּנּו(שם יכל ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ¿ƒְְֶַָֹ
נאמר מּבחּוץ? ולּמה מּכלֿמקֹום. ׁשֹור", תחסם "לא לֹומר: ּדבר ּתלמּוד מיחד, ּדיׁש מה ל לֹומר ּדיׁש? ְְְְְֱִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

מלאכּתֹו נגמרה ּולחּלה)ׁשּלא ׁשאין (למעׂשר והּמחּבץ, והּמגּבן החֹולב יצא ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל אף הארץ, מן וגּדּולֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּבתמרים  הּבֹודל יצא לחּלה. מלאכּתֹו ׁשּנגמרה והּמקּטף, הּלׁש יצא הארץ. מן ׁשּנגמרה ּגּדּולֹו ּובגרֹוגרֹות, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

למעׂשר  עזרא עזרא עזרא עזרא .מלאכּתן אבןאבןאבןאבן ְְְֲֵַַָ

(ä)ïáe íäî ãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³¥¤Æ¥´
øæ Léàì äöeçä únä-úLà äéäú-àì Bì-ïéà¥«½Ÿ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨§¦´¨®

:dîaéå äMàì-Bì dç÷ìe äéìò àáé dîáé§¨¨Æ¨´Ÿ¨¤½¨§¨¨¬«§¦−̈§¦§¨«
i"yx£ÂcÁÈ ÌÈÁ‡ e·LÈŒÈk∑(יז היה (יבמות ׁשּלא אחיו לאׁשת ּפרט  ּבעֹולם, אחת יׁשיבה להם ׁשהיתה ƒ≈¿«ƒ«¿»ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ּבּנחלה,∑ÂcÁÈ.ּבעֹולמֹו האם הּמיחדים מן לאחיו ‡BÏŒÔÈ.ּפרט Ô·e∑(כב ּבן (שם עליו: אֹועּין ּבת, אֹו ְָ«¿»ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻ≈≈ֵֵַַָָ
הּבת  ּבת אֹו הּבת ּבן אֹו הּבן ּבת אֹו הּבן, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבן אבןאבןאבןאבן ֵֵֵֵַַַַַַַַ

(å)åéçà íL-ìò íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬¨¦−
:ìàøNiî BîL äçné-àìå únä©¥®§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«

i"yx£¯BÎa‰ ‰È‰Â∑אֹותּה מיּבם הּוא האחים Ïz„.ּגדֹול ¯L‡∑ׁשאינּה לאילֹונית, Ìe˜È.יֹולדת ּפרט ¿»»«¿ְְִֵַַָָ¬∆≈≈ְְְִֵֶֶֶַָָ»
ÂÈÁ‡ ÌLŒÏÚ∑ אביו ּבנכסי הּמת נחלת יּטל אׁשּתֹו, את ׁשּיּבם BÓL.זה ‰ÁnÈŒ‡ÏÂ∑(כד לאׁשת (שם ּפרט «≈»ƒְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ¿…ƒ»∆¿ְְֵֶָ

מחּוי  ׁשּׁשמֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .סריס, אבןאבןאבןאבן ְִֶָָ

ÛÒBÈג  ‡ÓÏÈc ÛÒBÈ ‡Ï dp˜ÏÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ«¿ƒ≈»≈ƒ¿»≈
CeÁ‡ Ï˜ÈÂ ‡a¯ ‡ÁÓ ÔÈl‡ ÏÚ d˙eÈ˜Ï‡Ï¿«¿»≈«ƒ≈»»«»¿≈«¬

:CÈÈÚÏ¿≈»

dLÈ„a:ד  ‡¯Bz Ìet „BÁ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»≈

ÔB‰pÓה  „Á ˙eÓÈÂ ‡„Ák ÔÈÁ‡ Ôe·˙È È¯‡¬≈≈¿«ƒ«¬»ƒ«ƒ¿
‡¯·Ï ‡˙Ó ˙z‡ È‰˙ ‡Ï dl ˙ÈÏ ¯·e«≈≈»¿≈ƒ«≈»»¿»»
dÏ d·qÈÂ dÏÚ ÏeÚÈ dÓ·È ÈBlÁ ¯·‚Ïƒ¿«ƒ»¿»«≈¬«¿ƒ¿«≈

:dÓaÈÂ ez‡Ï¿ƒ¿¿ƒ¿«

ÓL‡ו  ÏÚ Ìe˜È „ÈÏ˙ Èc ‡¯Îe· È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»
:Ï‡¯NiÓ dÓL ÈÁÓzÈ ‡ÏÂ ‡˙Ó È‰eÁ‡„«¬ƒ≈»»¿»ƒƒ¿≈¿≈ƒƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

bוטעםEÈÁ‡ ‰Ï˜Â ידּוע ּדבר ׁשהּוא . ְַַ¿ƒ¿»»ƒֶַָָָ
לסּבֹול  ארּבעים להיֹות מהּׁשם ְְְְִִִֵֵֵַַָָּוגזירה
הׁשֹופט: ּבחפץ ולא ׁשמים. ּכדין ְְְִִֵֵֵֶַַַָֹהּסֹובל

cּבי''תBLÈ„a ׁשהּוא הּמכחיׁשים, אמרּו . ֵ¿ƒְְִִֶַַָ
:צֹור ואין ּדיׁשה. ְִֵֶֶָקֹודם

dÂcÁÈ ÌÈÁ‡ e·LÈ Èk,אמרּו הם ּגם . ƒ≈¿«ƒ«¿»ְֵַָ
והביאּו קרֹובים. אם ּכי מּמׁש אחים אינם ְְִִִִִִֵֵַַָָּכי
ׁשם  אין ּכי ּכלּום, אמרּו ולא מּבֹועז. ְְְְִִֵַָָָָֹראיה
להזּכיר  טעם ּומה ּגאּולה. אם ּכי יּבּום, ְְְִִִִֵֶַַַַָזכר
ּבחצר  אֹו אחת ּבמדינה היּו ואם ְְְְִִִֵַַַָָָָיחּדו.
ואמרּו, זה. את זה אֹוהבים ׁשהיּו אֹו ְְֲִֶֶֶֶֶָָָאחד

ּכי  אֹות וזה ויּבמּה, אמר הּכתּוב הּנה ְְְִִִִֵֶַַָָָּכי
.יבמּת ׁשבה ּכמֹו ּבּׁשם. אם ּכי יבמה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָאינּנה
ּבבני  מפֹורׁש הּנה ּכי ונסּכלּו. נֹואלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָוהּנה
.יבמּת ּגם יבמּה. והּוא אֹותּה. ויּבם ְְְְְְִֵֵַַָָָָיהּודה,
ּדעת  איׁש וכל אחים. לׁשני היֹותן ְְֱֲִִִֵַַַַָָּבעבּור
מצֹות  ׁשהם למׁשה ׁשּנּתנּו הּמצֹות ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַֹידע
לכן. קֹודם אסּורֹות היּו לא תעׂשה, ֲֲֵֶֶַָָֹֹלא
וקדם  מהן עצמֹו מֹונע אדם היה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹואילּו
אף  הּׁשם. ּבעיני רע הּדבר היה לא ְֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹמׁשה,
עׂשּו האל, הּתֹועבֹות ּכל את ּכי ׁשּכתב ִִֵֵֶֶַַָָָָּכי
נביא  מצאנּו ולא לפניכם, אׁשר הארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאנׁשי

ׁשּלא  אֹונן על אמר הּכתּוב והּנה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשהזהירם.
ּכן  על ה'. ּבעיני וּירע לאחיו, זרע ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָנתן
מּמׁש: אחים ׁשהם הּקּבלה, על נסמֹו ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָאנחנּו

BÏ ÔÈ‡ Ô·e,צֹור אין ּבן, לֹו יׁש אם ּכי . ≈≈ִִֵֵֵֶ
ּופירּוׁש אסּורה: היא ּכדברי ÂcÁÈּכי . ֲִִֵָ«¿»ְְִֵ

Ê¯הּמעּתיקים: LÈ‡Ï אם החּוצה ּפירוׁש, . ֲִִַַ¿ƒ»ִֵַָ
הּיבם: ְִֶַָָירצה

e„Ïz ¯L‡ ¯BÎa‰:אחיו ּבׁשם יּקרא . «¿¬∆≈≈ְִִֵֵָָ
BÓL ‰ÁnÈ ‡ÏÂ.ידּבר הּנחלה על . ¿…ƒ»∆¿ְֲֵַַַַָ

לעם  ּבּפסּוק ּתלד, אׁשר ּפירׁשּתי ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָּוכבר
ְִָנכרי:

`vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(æ)äúìòå Bzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì-íàå§¦³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
éîáé ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äøòMä Bzîáé§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹

:éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈©§¦«
i"yx£‰¯ÚM‰∑:ּדינא'ּכתרּגּומֹו ּבית עזרא עזרא עזרא עזרא .'לתרע אבןאבןאבןאבן ««¿»ְְְִִֵַַָ

(ç)øîàå ãîòå åéìà eøaãå Bøéò-éð÷æ Bì-eàø÷å§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´§¨©½
:dzç÷ì ézöôç àì¬Ÿ¨©−§¦§©§¨«

i"yx£„ÓÚÂ∑ ּבעמידה.¯Ó‡Â∑(לב הּקדׁש(סוטה ּבלׁשֹון ּדבריה היא ואף הּקדׁש, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבלׁשֹון אבןאבןאבןאבן ¿»«ֲִַָ¿»«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

(è)Bìòð äöìçå íéð÷fä éðéòì åéìà Bzîáé äLbðå§¦§¨̧§¦§´¥¨»§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ
äëk äøîàå äúðòå åéðôa ä÷øéå Bìâø ìòî¥©´©§½§¨«§−̈§¨¨®§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨

:åéçà úéa-úà äðáé-àì øLà Léàì äNòé¥«¨¤´¨¦½£¤¬«Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«
i"yx£ÂÈÙa ‰˜¯ÈÂ∑(קו קרקע על (יבמות ·ÈŒ‡Ï‰.ּגּבי ¯L‡∑ ּדלא וייּבם, יחזר ׁשּלא ׁשחלץ, למי מּכאן ¿»¿»¿»»ְֵַַַַ¬∆…ƒ¿∆ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

יבנה  לא ׁשּוב ּבנה, ׁשּלא וּכיון יבנה", לא "אׁשר אּלא: ּבנה', לא 'אׁשר עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתיב: אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹֹ

(é)ñ :ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå§¦§¨¬§−§¦§¨¥®¥−£¬©¨«©
i"yx£'B‚Â BÓL ‡¯˜Â∑(שם)'הּנעל 'חלּוץ לֹומר: ׁשם העֹומדים ּכל על .מצוה ¿ƒ¿»¿¿ְְֲִִַַַַַָָָָ

(àé)úLà äáø÷å åéçàå Léà åcçé íéLðà eöpé-ék¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤
dãé äçìLå eäkî ãiî dLéà-úà ìéväì ãçàä̈«¤½̈§©¦¬¤¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈

:åéLáîa ä÷éæçäå§¤«¡¦−¨¦§ª¨«
i"yx£ÌÈL‡ eˆpÈŒÈk∑(ספרי),מּכֹות לידי לבא מּתֹוסֹופן יֹוצא ׁשלֹום אין מּכהּו", "מּיד ׁשּנאמר: ּכמֹו ƒƒ»¬»ƒְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

מּצּות  עזרא עזרא עזרא עזרא .ידי אבןאבןאבןאבן ְֵַ

(áé)ðéò ñBçú àì dtk-úà äúv÷åñ :E §©Ÿ−̈¤©¨®¬Ÿ¨−¥¤«
i"yx£dtkŒ˙‡ ‰˙v˜Â∑ נאמר מּמׁש? ידּה אּלא אינֹו אֹו והּמתּבּיׁש, הּמבּיׁש לפי הּכל ּבׁשּתֹו, ּדמי ממֹון, ¿«…»∆«»ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ממֹון  ּכאן אף ממֹון, ּלהּלן מה תחֹוס", "לא זֹוממין ּבעדים להּלן ונאמר תחֹוס", "לא עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכאן אבןאבןאבןאבן ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

(âé):äpè÷e äìBãb ïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨¨®¤§−̈§©¨«

dzÓ·Èז  ˙È ·qÓÏ ‡¯·b È·ˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ«»¿ƒ¿≈
‡i·Ò Ì„˜Ï ‡È„ ˙Èa Ú¯˙Ï dzÓ·È ˜q˙Â¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ»»√»»«»
‡ÓL È‰eÁ‡Ï ‡Ó˜‡Ï ÈÓ·È È·ˆ ‡Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«»»≈¿»ƒ«¬»»«¬ƒ¿»

:È˙eÓaÈÏ È·‡ ‡Ï Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈»»≈¿«»ƒ

Ìe˜ÈÂח  dnÚ ÔeÏÏÓÈÂ dz¯˜ È·Ò dÏ Ôe¯˜ÈÂ¿ƒ¿≈»≈«¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ
:daÒÓÏ (‡Ú¯) ‡Ú¯ ‡Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«»¿≈»»≈»¿ƒ¿«

È¯L˙Âט  ‡i·Ò Ì„˜Ï d˙ÂÏ dzÓ·È ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»≈»√»»«»¿«¿≈
·˙˙Â È‰Bt‡a ˜B¯˙Â dÏ‚¯ ÏÚÓ dÈÒ≈≈≈««¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»≈
˙È È·È ‡Ï Èc ¯·‚Ï „·Ú˙È ÔÈ„k ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ»ƒ¿≈»

:È‰eÁ‡„ ‡˙Èa≈»«¬ƒ

ÈÒ‡:י  È¯L ˙Èa Ï‡¯NÈa dÓL È¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈¿≈¿ƒ¿»≈≈¿ƒ≈»

È‰eÁ‡Âיא  ¯·b ‡„Ák ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡¬≈ƒ¿À¿ƒ«¬»¿««¬ƒ
„iÓ dÏÚa ˙È ‡·ÊLÏ „Á ˙z‡ ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ««¿≈»»»«¬«ƒ«
:d˙z‰a ˙È·a Û˜˙˙Â d„È ËLB˙Â È‰eÁÓ»ƒ¿≈¿«¿ƒ¿≈¿≈«¿¿≈

CÈÚ:יב  ÒeÁ˙ ‡Ï d„È ˙È ıe˜˙e¿»¿«»¿≈»

¯a˙‡יג  Ï˜˙Óe Ï˜˙Ó CÒÈÎa CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿ƒ»«¿««¿««¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»

dxezd lr `xfr oa`

fÈÓaÈ:הּפעּול סימן הּיּו''ד ּכי האמת . «¿ƒֱִִֶַַָָָ
g¯Ó‡Â „ÓÚÂ:הּזקנים ׁשּיׁשמעּוהּו עד . ¿»«¿»«ְְְִִֵֶַַ
h‰ˆÏÁÂ:ּתסיר והּטעם, ׁשד. חלצּו ּכמֹו, . ¿»¿»ְְְִַַַַָָ

ÂÈÙaּכמֹו ׁשהּוא הּקּבלה, ּבדברי מפֹורׁש . ¿»»ְְְְִֵֶַַָָָ

והיא  ּכמֹו, הּנעל. לפני הּפׁשט, ודר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָלפניו.
ואחֹור: ּפנים ְְִָָָּכתּובה

`ieˆpÈ Èk.יחּדו אחים יׁשבּו ּכי הפ . ƒƒ»ְְִִֵֵֶַַָ
אחים: אֹו זרים האנׁשים, .ÂÈLe·Óaואּלה ְֲִִִֵֶַָָָƒ¿»

מצח, עּזּות והּוא ּבּוׁשה. מּגזרת ְְִִֵֵַַַָָּביציו.
הּוא  ּגם ערוה. ׁשהּוא הּנסּתר ּדבר ְְְִֶֶַַַָָָָלגּלֹות

מסּוּכן: ְָָמקֹום
aidtk ˙‡ ‰˙v˜Â.עין ּתחת עין ּכמֹו . ¿«…»∆«»ְִִַַַַ



נג `vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(â)éñé àì epké íéòaøàéñé-ït ó-ìò Búkäì ó ©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©
éçà äì÷ðå äaø äkî älàéðéòì E:E ¥̧¤Æ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤«

i"yx£ÛÈÒÈ ‡Ï∑חברֹו את לּמּכה אזהרה ‡EÈÁ.מּכאן ‰Ï˜Â∑קראֹו ּומּׁשּלקה, רׁשע, קֹוראֹו הּיֹום ּכל ……ƒְֲִֵֶֶַַַָָָ¿ƒ¿»»ƒְְִֶַָָָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .אחי אבןאבןאבןאבן ִָ

(ã)ñ :BLéãa øBL íñçú-àì«Ÿ©§¬Ÿ−§¦«
i"yx£BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙Œ‡Ï∑(נד העֹוׂשים (ב"ק ועֹוף, חּיה ּבהמה , לכל הּדין והּוא ּבהוה, הּכתּוב ּדּבר …«¿…¿ƒְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

א  מאכל, ּבדבר ׁשהיא האדם ּבמלאכה את להֹוציא 'ׁשֹור'? נאמר לּמה ּכן פט)∑BLÈ„a.ם יחסמּנּו(שם יכל ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ¿ƒְְֶַָֹ
נאמר מּבחּוץ? ולּמה מּכלֿמקֹום. ׁשֹור", תחסם "לא לֹומר: ּדבר ּתלמּוד מיחד, ּדיׁש מה ל לֹומר ּדיׁש? ְְְְְֱִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

מלאכּתֹו נגמרה ּולחּלה)ׁשּלא ׁשאין (למעׂשר והּמחּבץ, והּמגּבן החֹולב יצא ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל אף הארץ, מן וגּדּולֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּבתמרים  הּבֹודל יצא לחּלה. מלאכּתֹו ׁשּנגמרה והּמקּטף, הּלׁש יצא הארץ. מן ׁשּנגמרה ּגּדּולֹו ּובגרֹוגרֹות, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

למעׂשר  עזרא עזרא עזרא עזרא .מלאכּתן אבןאבןאבןאבן ְְְֲֵַַָ

(ä)ïáe íäî ãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³¥¤Æ¥´
øæ Léàì äöeçä únä-úLà äéäú-àì Bì-ïéà¥«½Ÿ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨§¦´¨®

:dîaéå äMàì-Bì dç÷ìe äéìò àáé dîáé§¨¨Æ¨´Ÿ¨¤½¨§¨¨¬«§¦−̈§¦§¨«
i"yx£ÂcÁÈ ÌÈÁ‡ e·LÈŒÈk∑(יז היה (יבמות ׁשּלא אחיו לאׁשת ּפרט  ּבעֹולם, אחת יׁשיבה להם ׁשהיתה ƒ≈¿«ƒ«¿»ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ּבּנחלה,∑ÂcÁÈ.ּבעֹולמֹו האם הּמיחדים מן לאחיו ‡BÏŒÔÈ.ּפרט Ô·e∑(כב ּבן (שם עליו: אֹועּין ּבת, אֹו ְָ«¿»ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻ≈≈ֵֵַַָָ
הּבת  ּבת אֹו הּבת ּבן אֹו הּבן ּבת אֹו הּבן, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבן אבןאבןאבןאבן ֵֵֵֵַַַַַַַַ

(å)åéçà íL-ìò íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬¨¦−
:ìàøNiî BîL äçné-àìå únä©¥®§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«

i"yx£¯BÎa‰ ‰È‰Â∑אֹותּה מיּבם הּוא האחים Ïz„.ּגדֹול ¯L‡∑ׁשאינּה לאילֹונית, Ìe˜È.יֹולדת ּפרט ¿»»«¿ְְִֵַַָָ¬∆≈≈ְְְִֵֶֶֶַָָ»
ÂÈÁ‡ ÌLŒÏÚ∑ אביו ּבנכסי הּמת נחלת יּטל אׁשּתֹו, את ׁשּיּבם BÓL.זה ‰ÁnÈŒ‡ÏÂ∑(כד לאׁשת (שם ּפרט «≈»ƒְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ¿…ƒ»∆¿ְְֵֶָ

מחּוי  ׁשּׁשמֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .סריס, אבןאבןאבןאבן ְִֶָָ

ÛÒBÈג  ‡ÓÏÈc ÛÒBÈ ‡Ï dp˜ÏÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ«¿ƒ≈»≈ƒ¿»≈
CeÁ‡ Ï˜ÈÂ ‡a¯ ‡ÁÓ ÔÈl‡ ÏÚ d˙eÈ˜Ï‡Ï¿«¿»≈«ƒ≈»»«»¿≈«¬

:CÈÈÚÏ¿≈»

dLÈ„a:ד  ‡¯Bz Ìet „BÁ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»≈

ÔB‰pÓה  „Á ˙eÓÈÂ ‡„Ák ÔÈÁ‡ Ôe·˙È È¯‡¬≈≈¿«ƒ«¬»ƒ«ƒ¿
‡¯·Ï ‡˙Ó ˙z‡ È‰˙ ‡Ï dl ˙ÈÏ ¯·e«≈≈»¿≈ƒ«≈»»¿»»
dÏ d·qÈÂ dÏÚ ÏeÚÈ dÓ·È ÈBlÁ ¯·‚Ïƒ¿«ƒ»¿»«≈¬«¿ƒ¿«≈

:dÓaÈÂ ez‡Ï¿ƒ¿¿ƒ¿«

ÓL‡ו  ÏÚ Ìe˜È „ÈÏ˙ Èc ‡¯Îe· È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»
:Ï‡¯NiÓ dÓL ÈÁÓzÈ ‡ÏÂ ‡˙Ó È‰eÁ‡„«¬ƒ≈»»¿»ƒƒ¿≈¿≈ƒƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

bוטעםEÈÁ‡ ‰Ï˜Â ידּוע ּדבר ׁשהּוא . ְַַ¿ƒ¿»»ƒֶַָָָ
לסּבֹול  ארּבעים להיֹות מהּׁשם ְְְְִִִֵֵֵַַָָּוגזירה
הׁשֹופט: ּבחפץ ולא ׁשמים. ּכדין ְְְִִֵֵֵֶַַַָֹהּסֹובל

cּבי''תBLÈ„a ׁשהּוא הּמכחיׁשים, אמרּו . ֵ¿ƒְְִִֶַַָ
:צֹור ואין ּדיׁשה. ְִֵֶֶָקֹודם

dÂcÁÈ ÌÈÁ‡ e·LÈ Èk,אמרּו הם ּגם . ƒ≈¿«ƒ«¿»ְֵַָ
והביאּו קרֹובים. אם ּכי מּמׁש אחים אינם ְְִִִִִִֵֵַַָָּכי
ׁשם  אין ּכי ּכלּום, אמרּו ולא מּבֹועז. ְְְְִִֵַָָָָֹראיה
להזּכיר  טעם ּומה ּגאּולה. אם ּכי יּבּום, ְְְִִִִֵֶַַַַָזכר
ּבחצר  אֹו אחת ּבמדינה היּו ואם ְְְְִִִֵַַַָָָָיחּדו.
ואמרּו, זה. את זה אֹוהבים ׁשהיּו אֹו ְְֲִֶֶֶֶֶָָָאחד

ּכי  אֹות וזה ויּבמּה, אמר הּכתּוב הּנה ְְְִִִִֵֶַַָָָּכי
.יבמּת ׁשבה ּכמֹו ּבּׁשם. אם ּכי יבמה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָאינּנה
ּבבני  מפֹורׁש הּנה ּכי ונסּכלּו. נֹואלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָוהּנה
.יבמּת ּגם יבמּה. והּוא אֹותּה. ויּבם ְְְְְְִֵֵַַָָָָיהּודה,
ּדעת  איׁש וכל אחים. לׁשני היֹותן ְְֱֲִִִֵַַַַָָּבעבּור
מצֹות  ׁשהם למׁשה ׁשּנּתנּו הּמצֹות ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַֹידע
לכן. קֹודם אסּורֹות היּו לא תעׂשה, ֲֲֵֶֶַָָֹֹלא
וקדם  מהן עצמֹו מֹונע אדם היה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹואילּו
אף  הּׁשם. ּבעיני רע הּדבר היה לא ְֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹמׁשה,
עׂשּו האל, הּתֹועבֹות ּכל את ּכי ׁשּכתב ִִֵֵֶֶַַָָָָּכי
נביא  מצאנּו ולא לפניכם, אׁשר הארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאנׁשי

ׁשּלא  אֹונן על אמר הּכתּוב והּנה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשהזהירם.
ּכן  על ה'. ּבעיני וּירע לאחיו, זרע ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָנתן
מּמׁש: אחים ׁשהם הּקּבלה, על נסמֹו ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָאנחנּו

BÏ ÔÈ‡ Ô·e,צֹור אין ּבן, לֹו יׁש אם ּכי . ≈≈ִִֵֵֵֶ
ּופירּוׁש אסּורה: היא ּכדברי ÂcÁÈּכי . ֲִִֵָ«¿»ְְִֵ

Ê¯הּמעּתיקים: LÈ‡Ï אם החּוצה ּפירוׁש, . ֲִִַַ¿ƒ»ִֵַָ
הּיבם: ְִֶַָָירצה

e„Ïz ¯L‡ ¯BÎa‰:אחיו ּבׁשם יּקרא . «¿¬∆≈≈ְִִֵֵָָ
BÓL ‰ÁnÈ ‡ÏÂ.ידּבר הּנחלה על . ¿…ƒ»∆¿ְֲֵַַַַָ

לעם  ּבּפסּוק ּתלד, אׁשר ּפירׁשּתי ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָּוכבר
ְִָנכרי:

`vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(æ)äúìòå Bzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì-íàå§¦³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
éîáé ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äøòMä Bzîáé§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹

:éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈©§¦«
i"yx£‰¯ÚM‰∑:ּדינא'ּכתרּגּומֹו ּבית עזרא עזרא עזרא עזרא .'לתרע אבןאבןאבןאבן ««¿»ְְְִִֵַַָ

(ç)øîàå ãîòå åéìà eøaãå Bøéò-éð÷æ Bì-eàø÷å§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´§¨©½
:dzç÷ì ézöôç àì¬Ÿ¨©−§¦§©§¨«

i"yx£„ÓÚÂ∑ ּבעמידה.¯Ó‡Â∑(לב הּקדׁש(סוטה ּבלׁשֹון ּדבריה היא ואף הּקדׁש, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבלׁשֹון אבןאבןאבןאבן ¿»«ֲִַָ¿»«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

(è)Bìòð äöìçå íéð÷fä éðéòì åéìà Bzîáé äLbðå§¦§¨̧§¦§´¥¨»§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ
äëk äøîàå äúðòå åéðôa ä÷øéå Bìâø ìòî¥©´©§½§¨«§−̈§¨¨®§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨

:åéçà úéa-úà äðáé-àì øLà Léàì äNòé¥«¨¤´¨¦½£¤¬«Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«
i"yx£ÂÈÙa ‰˜¯ÈÂ∑(קו קרקע על (יבמות ·ÈŒ‡Ï‰.ּגּבי ¯L‡∑ ּדלא וייּבם, יחזר ׁשּלא ׁשחלץ, למי מּכאן ¿»¿»¿»»ְֵַַַַ¬∆…ƒ¿∆ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

יבנה  לא ׁשּוב ּבנה, ׁשּלא וּכיון יבנה", לא "אׁשר אּלא: ּבנה', לא 'אׁשר עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתיב: אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹֹ

(é)ñ :ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå§¦§¨¬§−§¦§¨¥®¥−£¬©¨«©
i"yx£'B‚Â BÓL ‡¯˜Â∑(שם)'הּנעל 'חלּוץ לֹומר: ׁשם העֹומדים ּכל על .מצוה ¿ƒ¿»¿¿ְְֲִִַַַַַָָָָ

(àé)úLà äáø÷å åéçàå Léà åcçé íéLðà eöpé-ék¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤
dãé äçìLå eäkî ãiî dLéà-úà ìéväì ãçàä̈«¤½̈§©¦¬¤¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈

:åéLáîa ä÷éæçäå§¤«¡¦−¨¦§ª¨«
i"yx£ÌÈL‡ eˆpÈŒÈk∑(ספרי),מּכֹות לידי לבא מּתֹוסֹופן יֹוצא ׁשלֹום אין מּכהּו", "מּיד ׁשּנאמר: ּכמֹו ƒƒ»¬»ƒְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

מּצּות  עזרא עזרא עזרא עזרא .ידי אבןאבןאבןאבן ְֵַ

(áé)ðéò ñBçú àì dtk-úà äúv÷åñ :E §©Ÿ−̈¤©¨®¬Ÿ¨−¥¤«
i"yx£dtkŒ˙‡ ‰˙v˜Â∑ נאמר מּמׁש? ידּה אּלא אינֹו אֹו והּמתּבּיׁש, הּמבּיׁש לפי הּכל ּבׁשּתֹו, ּדמי ממֹון, ¿«…»∆«»ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ממֹון  ּכאן אף ממֹון, ּלהּלן מה תחֹוס", "לא זֹוממין ּבעדים להּלן ונאמר תחֹוס", "לא עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכאן אבןאבןאבןאבן ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

(âé):äpè÷e äìBãb ïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨¨®¤§−̈§©¨«

dzÓ·Èז  ˙È ·qÓÏ ‡¯·b È·ˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ«»¿ƒ¿≈
‡i·Ò Ì„˜Ï ‡È„ ˙Èa Ú¯˙Ï dzÓ·È ˜q˙Â¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ»»√»»«»
‡ÓL È‰eÁ‡Ï ‡Ó˜‡Ï ÈÓ·È È·ˆ ‡Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«»»≈¿»ƒ«¬»»«¬ƒ¿»

:È˙eÓaÈÏ È·‡ ‡Ï Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈»»≈¿«»ƒ

Ìe˜ÈÂח  dnÚ ÔeÏÏÓÈÂ dz¯˜ È·Ò dÏ Ôe¯˜ÈÂ¿ƒ¿≈»≈«¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ
:daÒÓÏ (‡Ú¯) ‡Ú¯ ‡Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«»¿≈»»≈»¿ƒ¿«

È¯L˙Âט  ‡i·Ò Ì„˜Ï d˙ÂÏ dzÓ·È ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»≈»√»»«»¿«¿≈
·˙˙Â È‰Bt‡a ˜B¯˙Â dÏ‚¯ ÏÚÓ dÈÒ≈≈≈««¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»≈
˙È È·È ‡Ï Èc ¯·‚Ï „·Ú˙È ÔÈ„k ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ»ƒ¿≈»

:È‰eÁ‡„ ‡˙Èa≈»«¬ƒ

ÈÒ‡:י  È¯L ˙Èa Ï‡¯NÈa dÓL È¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈¿≈¿ƒ¿»≈≈¿ƒ≈»

È‰eÁ‡Âיא  ¯·b ‡„Ák ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡¬≈ƒ¿À¿ƒ«¬»¿««¬ƒ
„iÓ dÏÚa ˙È ‡·ÊLÏ „Á ˙z‡ ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ««¿≈»»»«¬«ƒ«
:d˙z‰a ˙È·a Û˜˙˙Â d„È ËLB˙Â È‰eÁÓ»ƒ¿≈¿«¿ƒ¿≈¿≈«¿¿≈

CÈÚ:יב  ÒeÁ˙ ‡Ï d„È ˙È ıe˜˙e¿»¿«»¿≈»

¯a˙‡יג  Ï˜˙Óe Ï˜˙Ó CÒÈÎa CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿ƒ»«¿««¿««¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»
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fÈÓaÈ:הּפעּול סימן הּיּו''ד ּכי האמת . «¿ƒֱִִֶַַָָָ
g¯Ó‡Â „ÓÚÂ:הּזקנים ׁשּיׁשמעּוהּו עד . ¿»«¿»«ְְְִִֵֶַַ
h‰ˆÏÁÂ:ּתסיר והּטעם, ׁשד. חלצּו ּכמֹו, . ¿»¿»ְְְִַַַַָָ

ÂÈÙaּכמֹו ׁשהּוא הּקּבלה, ּבדברי מפֹורׁש . ¿»»ְְְְִֵֶַַָָָ

והיא  ּכמֹו, הּנעל. לפני הּפׁשט, ודר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָלפניו.
ואחֹור: ּפנים ְְִָָָּכתּובה

`ieˆpÈ Èk.יחּדו אחים יׁשבּו ּכי הפ . ƒƒ»ְְִִֵֵֶַַָ
אחים: אֹו זרים האנׁשים, .ÂÈLe·Óaואּלה ְֲִִִֵֶַָָָƒ¿»

מצח, עּזּות והּוא ּבּוׁשה. מּגזרת ְְִִֵֵַַַָָּביציו.
הּוא  ּגם ערוה. ׁשהּוא הּנסּתר ּדבר ְְְִֶֶַַַָָָָלגּלֹות

מסּוּכן: ְָָמקֹום
aidtk ˙‡ ‰˙v˜Â.עין ּתחת עין ּכמֹו . ¿«…»∆«»ְִִַַַַ
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i"yx£Ô·‡Â Ô·‡∑ מׁשקלֹות.‰pË˜e ‰ÏB„b∑(ספרי) ּכׁשּמכחׁשת ּבגדֹולה ּגדֹולה נֹוטל יהא ׁשּלא הּקטּנה, את ∆∆»»∆ְִָ¿»¿«»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבקטּנה  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּומחזיר אבןאבןאבןאבן ְֲִִַַָ

(ãé)äìBãb äôéàå äôéà Eúéáa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´§¥¨®§−̈
:äpè÷e§©¨«

i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑,ּכן עׂשית ּכלּום אם ל יהיה .לא …ƒ¿∆¿ְְְִִִֵֶָָֹ

(åè)÷ãöå äîìL äôéà Cl-äéäé ÷ãöå äîìL ïáà¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ¦«§¤½̈¥¨¯§¥¨²¨¤−¤
éîé eëéøàé ïòîì Cl-äéäé-øLà äîãàä ìò E ¦«§¤¨®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤

éäìà ýåýé:Cì ïúð E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
i"yx£ClŒ‰È‰È ˜„ˆÂ ‰ÓÏL Ô·‡∑,ּכן עׂשית הרּבה אם ל עזרא עזרא עזרא עזרא .יהיה אבןאבןאבןאבן ∆∆¿≈»»∆∆ƒ¿∆»ְְְִִִֵֵֶַָָ

(æè)éäìà ýåýé úáòBú ékìk älà äNò-ìk E ¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥¥®¤−Ÿ
ô :ìåò äNò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¬Ÿ¥¨«¤

(æé)Cøca ÷ìîò Eì äNò-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöa§¥«§¤¬¦¦§¨«¦

i"yx£EÏ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ∑:ׁשּנאמר האֹויב, מּגרּוי ּדֹואג הוי ּובמׁשקלֹות, ּבמּדֹות ׁשּקרּת יא)אם (משלי »≈¬∆»»¿ְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
קלֹון  וּיבא זדֹון "ּבא ּבתריּה: ּוכתיב ה'", ּתֹועבת מרמה .""מאזני ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

(çé)íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷ øLà£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´
éøçàéò äzàå E:íéäìà àøé àìå òâéå ó ©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«

i"yx£C¯ca E¯˜ ¯L‡∑ מקר ּדבר לׁשֹון זכֹור. ּבמׁשּכב מטּמאן ׁשהיה וטמאה. קרי לׁשֹון אחר: ּדבר ה. ¬∆»¿«∆∆ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
והתחיל  זה ּובא ּבכם, להּלחם יראים האּומֹות ּכל ׁשהיּו ,מרתיחת והפׁשיר צּננ וחם, קר לׁשֹון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹאחר:
אחד, ּבלּיעל  ּבן ּבא ּבתֹוכּה, לירד יכֹולה ּברּיה ּכל ׁשאין רֹותחת, לאמּבטי מׁשל לאחרים. מקֹום ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוהראה

אחרים  ּבפני אֹותּה הקרה ׁשּנכוה, אףֿעלּֿפי לתֹוכּה, וירד Ea.קפץ ·pÊÈÂ∑ וזֹורק מילֹות חֹות זנב: מּכת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ«¿«≈¿ְִֵֵַַָָ
מעלה  ‡EÈ¯Á.ּכלּפי ÌÈÏLÁp‰ŒÏk∑ ּפֹולטן הענן ׁשהיה חטאם, מחמת ּכח Ú‚ÈÂ.חסרי ÛÈÚ ‰z‡Â∑ ְְֵַַָ»«∆¡»ƒ«¬∆ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ¿«»»≈¿»≈«

ּדכתיב: ּבּצמא, יז)עיף עמלק"(שמות "וּיבא אחריו: ּוכתיב למים", העם ׁשם ÏÂ‡.ּבּדרÚ‚ÈÂ∑."וּיצמא ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָֹ¿»≈«ֶֶַ¿…
‡¯È∑ עמלק.ÌÈ‰Ï‡∑ל עזרא עזרא עזרא עזרא .מּלהרע אבןאבןאבןאבן »≈ֲֵָ¡…ƒְְִַָ

¯a˙‡יד  ‡ÏÈÎÓe ‡ÏÈÎÓ C˙È·a CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»«¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»

ÔÏÈÎÓטו  CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL ÔÈÏ˜˙Ó«¿¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ»
ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„a CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿

:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

‡ÔÈlטז  „·Ú Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»√»¿»¡»»»»≈ƒ≈
:¯˜L „·Ú Ïk…»≈¿«

Á¯‡a‡יז  ˜ÏÓÚ CÏ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¬≈¿ƒ»ƒ¬«»¬»≈¿»¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

„‰BÂיח  Ïk Ca ÏË˜Â ‡Á¯‡a CÚ¯Ú Ècƒ»¿»¿»¿»¿»≈»»«¬
‡ÏÂ È‡Ïe È‰ÏLÓ z‡Â C¯˙a ÔÈ¯Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ«¿»¿«¿¿«¿≈¿≈¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÏÁ„»≈ƒ√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

ּתקּוץ: ּכּפּה ּתפּדה לא EÈÚאם ÒBÁ˙ ‡Ï. ְִִֶַָָֹ…»≈∆
ענּיה: היתה ְֲִִָָָאם

biEÒÈÎa מן יֹוציא אֹו למאזנים. מקֹום . ¿ƒ¿ְְִִִַָֹ
נכֹון. הּוא והראׁשֹון רּמאּות. ּבדר ְְִִֶֶַַָָָהּכיס,
אחד. מׁשקל לכּלנּו יהיה אחד ּכיס ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֻוהעד,
מׁשֹורׁש הּוא ואם הּׂשה. על ּתכּסּו ְְִִִִֶֶַַַָֹּומּגזרת,
:צֹור ואין חריט. ּכמֹו ּפירׁשּו ורּבים ְְְְִִֵֵֵֶַַָאחר.

eh‰ÓÏL ואיפת חסר. מקֹום יהיה ׁשּלא . ¿≈»ְְִֵֵֶֶַָָֹ

הּׁשּוק: ּכמּדת להיֹותּה eÎÈ¯‡Èצדק, ÔÚÓÏ ְְִִֶֶַַָ¿«««¬ƒ
EÈÓÈ,צדק מלכּות כל ּכי ידּוע, זה ּכי . »∆ְִִֶֶֶַַָָ

ּכהריסֹות, והעּוּות ּכבנין, הּצדק ּכי ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָּתעמֹוד.
הּקיר: יּפֹול ְִִֶַַּברגע

fh‰l‡ ‰NBÚ Ïk אבן ואיפה, איפה . »≈≈∆ְֵֵֶֶָָ
ּובמעׂשה, ּבּפה עול, עֹוׂשה ּכל והּכלל, ְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואבן.

ּבגלּוי: אֹו ְֵֶַָּבּסתר
giE¯˜ ¯L‡:אֹותם הּקֹורֹות ּכל מּגזרת, . ¬∆»¿ְִִַַָָ

Ea ·pÊÈÂ הּנחׁשלים והם ,זנב ּכרת . «¿«≈¿ְְְֱִֵֶַַָָָ
ויּתכן  ללכת. ּכח ּבם היה ׁשּלא ,ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאחרי
וכן  נחלׁשים. ּכמֹו נחׁשלים, מּלת ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָלהיֹות

ּכׂשב: ÛÈÚּכבׂש ‰z‡Â,ּבא ּברפידים ּכי . ֶֶֶֶ¿«»»≈ְִִִִָ
ּכתּוב: כן ּכי לּמים. צמא מן Ú‚ÈÂוהעם . ְִִֵֵַַָָָָ¿»≈«ִ

:הּדר‡¯È ‡ÏÂ והּוא עמלק. אל ׁשב . ֶֶַ¿…»≈ְֲֵֶָָ
זקן  ּכי .מּמ ּכבד ּכי ּכמֹו עבר, ְְִִִֵֵַָָָָֹּפעל

אהב: ּכאׁשר ְֲִֵֶַָָיצחק.
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(èé)éäìà ýåýé çéðäa äéäåE|éáéà-ìkî EìE §¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹
éäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqîäìçð Eì ïúð E ¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ

úçzî ÷ìîò (øëæ) øëæ-úà äçîz dzLøì§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½¦©−©
:çkLz àì íéîMä©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«

i"yx£˜ÏÓÚ ¯ÎÊŒ˙‡ ‰ÁÓz∑ עמלק ׁשם יהא ׁשּלא ׂשה, ועד מּׁשֹור יֹונק, ועד מעֹולל אּׁשה, ועד מאיׁש ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
היתה: עמלק מּׁשל זֹו ּבהמה לֹומר: הּבהמה, על אפּלּו עזרא עזרא עזרא עזרא נזּכר אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

סימן. על"י פסוקים, תצא ק"י פרשת חסלת

ÈÏÚaיט  ÏkÓ CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÁÈÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿ƒ«¿»¡»»»ƒ»«¬≈
C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ¯BÁÒ ¯BÁqÓ C··„¿»»ƒ¿¿¿«¿»ƒ¿»¡»»
‡¯Îec ˙È ÈÁÓz d˙¯ÈÓÏ ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»¿≈¿«ƒ¿≈»¿»»
Ù Ù Ù :ÈLzz ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„«¬»≈ƒ¿¿«»»ƒƒ¿≈

àöú éë úùøôì äøèôäú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ìãñ÷ 'îò ïî÷ì äñôãð

dxezd lr `xfr oa`

hiEÈ‰Ï‡ '‰ ÁÈ‰a זאת ּכי הּטעם, . ¿»ƒ«¡…∆ִַַַֹ
הארץ, את ׁשּירׁשּו אחר ּתלּויה ְְְִֶֶֶַַַָָָָָהּמצוה
סביבֹותיה, מּכל מּמלחמה הארץ ְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָוׁשקטה
הּקרֹובים  מלחמֹות עם ׁשּיתעּסקּו זמן ּכל ְְְְְֲִִִִִֶַַַָּכי

ּבעמלק: להּלחם חיבים אינם ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָאליהם,
˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓzמאיׁש והמּתה זהּו . ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ְִֵֵֶַָ

ועד  מּׁשֹור יֹונק, ועד מעֹולל אּׁשה, ְְְִִֵֵֵַַַָועד
מּׁשלל ׂשה. היה הּׁשֹור זה יאמר, ׁשּלא ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשמּואל  ודברי ּכלל, הּתֹורה ודברי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָעמלק.
ּפרט: ÁkLzהּנביא ‡Ï.לחּזּוק זכֹור, אחר . ְִַָָ…ƒ¿»ְִַַָ

ּבּתֹורה: רּבֹות מצֹות מׁשּפט ְְְִִֵַַַָוכן
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úçzî ÷ìîò (øëæ) øëæ-úà äçîz dzLøì§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½¦©−©
:çkLz àì íéîMä©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«
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Ù Ù Ù :ÈLzz ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„«¬»≈ƒ¿¿«»»ƒƒ¿≈

àöú éë úùøôì äøèôäú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ìãñ÷ 'îò ïî÷ì äñôãð
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hiEÈ‰Ï‡ '‰ ÁÈ‰a זאת ּכי הּטעם, . ¿»ƒ«¡…∆ִַַַֹ
הארץ, את ׁשּירׁשּו אחר ּתלּויה ְְְִֶֶֶַַַָָָָָהּמצוה
סביבֹותיה, מּכל מּמלחמה הארץ ְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָוׁשקטה
הּקרֹובים  מלחמֹות עם ׁשּיתעּסקּו זמן ּכל ְְְְְֲִִִִִֶַַַָּכי

ּבעמלק: להּלחם חיבים אינם ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָאליהם,
˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓzמאיׁש והמּתה זהּו . ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ְִֵֵֶַָ

ועד  מּׁשֹור יֹונק, ועד מעֹולל אּׁשה, ְְְִִֵֵֵַַַָועד
מּׁשלל ׂשה. היה הּׁשֹור זה יאמר, ׁשּלא ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשמּואל  ודברי ּכלל, הּתֹורה ודברי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָעמלק.
ּפרט: ÁkLzהּנביא ‡Ï.לחּזּוק זכֹור, אחר . ְִַָָ…ƒ¿»ְִַַָ

ּבּתֹורה: רּבֹות מצֹות מׁשּפט ְְְִִֵַַַָוכן



נה `vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

i"yx£Ô·‡Â Ô·‡∑ מׁשקלֹות.‰pË˜e ‰ÏB„b∑(ספרי) ּכׁשּמכחׁשת ּבגדֹולה ּגדֹולה נֹוטל יהא ׁשּלא הּקטּנה, את ∆∆»»∆ְִָ¿»¿«»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבקטּנה  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּומחזיר אבןאבןאבןאבן ְֲִִַַָ

(ãé)äìBãb äôéàå äôéà Eúéáa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´§¥¨®§−̈
:äpè÷e§©¨«

i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑,ּכן עׂשית ּכלּום אם ל יהיה .לא …ƒ¿∆¿ְְְִִִֵֶָָֹ

(åè)÷ãöå äîìL äôéà Cl-äéäé ÷ãöå äîìL ïáà¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ¦«§¤½̈¥¨¯§¥¨²¨¤−¤
éîé eëéøàé ïòîì Cl-äéäé-øLà äîãàä ìò E ¦«§¤¨®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤

éäìà ýåýé:Cì ïúð E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
i"yx£ClŒ‰È‰È ˜„ˆÂ ‰ÓÏL Ô·‡∑,ּכן עׂשית הרּבה אם ל עזרא עזרא עזרא עזרא .יהיה אבןאבןאבןאבן ∆∆¿≈»»∆∆ƒ¿∆»ְְְִִִֵֵֶַָָ

(æè)éäìà ýåýé úáòBú ékìk älà äNò-ìk E ¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥¥®¤−Ÿ
ô :ìåò äNò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¬Ÿ¥¨«¤

(æé)Cøca ÷ìîò Eì äNò-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöa§¥«§¤¬¦¦§¨«¦

i"yx£EÏ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ∑:ׁשּנאמר האֹויב, מּגרּוי ּדֹואג הוי ּובמׁשקלֹות, ּבמּדֹות ׁשּקרּת יא)אם (משלי »≈¬∆»»¿ְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
קלֹון  וּיבא זדֹון "ּבא ּבתריּה: ּוכתיב ה'", ּתֹועבת מרמה .""מאזני ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

(çé)íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷ øLà£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´
éøçàéò äzàå E:íéäìà àøé àìå òâéå ó ©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«

i"yx£C¯ca E¯˜ ¯L‡∑ מקר ּדבר לׁשֹון זכֹור. ּבמׁשּכב מטּמאן ׁשהיה וטמאה. קרי לׁשֹון אחר: ּדבר ה. ¬∆»¿«∆∆ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
והתחיל  זה ּובא ּבכם, להּלחם יראים האּומֹות ּכל ׁשהיּו ,מרתיחת והפׁשיר צּננ וחם, קר לׁשֹון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹאחר:
אחד, ּבלּיעל  ּבן ּבא ּבתֹוכּה, לירד יכֹולה ּברּיה ּכל ׁשאין רֹותחת, לאמּבטי מׁשל לאחרים. מקֹום ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוהראה

אחרים  ּבפני אֹותּה הקרה ׁשּנכוה, אףֿעלּֿפי לתֹוכּה, וירד Ea.קפץ ·pÊÈÂ∑ וזֹורק מילֹות חֹות זנב: מּכת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ«¿«≈¿ְִֵֵַַָָ
מעלה  ‡EÈ¯Á.ּכלּפי ÌÈÏLÁp‰ŒÏk∑ ּפֹולטן הענן ׁשהיה חטאם, מחמת ּכח Ú‚ÈÂ.חסרי ÛÈÚ ‰z‡Â∑ ְְֵַַָ»«∆¡»ƒ«¬∆ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ¿«»»≈¿»≈«

ּדכתיב: ּבּצמא, יז)עיף עמלק"(שמות "וּיבא אחריו: ּוכתיב למים", העם ׁשם ÏÂ‡.ּבּדרÚ‚ÈÂ∑."וּיצמא ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָֹ¿»≈«ֶֶַ¿…
‡¯È∑ עמלק.ÌÈ‰Ï‡∑ל עזרא עזרא עזרא עזרא .מּלהרע אבןאבןאבןאבן »≈ֲֵָ¡…ƒְְִַָ

¯a˙‡יד  ‡ÏÈÎÓe ‡ÏÈÎÓ C˙È·a CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»«¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»

ÔÏÈÎÓטו  CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL ÔÈÏ˜˙Ó«¿¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ»
ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„a CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿

:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

‡ÔÈlטז  „·Ú Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»√»¿»¡»»»»≈ƒ≈
:¯˜L „·Ú Ïk…»≈¿«

Á¯‡a‡יז  ˜ÏÓÚ CÏ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¬≈¿ƒ»ƒ¬«»¬»≈¿»¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

„‰BÂיח  Ïk Ca ÏË˜Â ‡Á¯‡a CÚ¯Ú Ècƒ»¿»¿»¿»¿»≈»»«¬
‡ÏÂ È‡Ïe È‰ÏLÓ z‡Â C¯˙a ÔÈ¯Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ«¿»¿«¿¿«¿≈¿≈¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÏÁ„»≈ƒ√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

ּתקּוץ: ּכּפּה ּתפּדה לא EÈÚאם ÒBÁ˙ ‡Ï. ְִִֶַָָֹ…»≈∆
ענּיה: היתה ְֲִִָָָאם

biEÒÈÎa מן יֹוציא אֹו למאזנים. מקֹום . ¿ƒ¿ְְִִִַָֹ
נכֹון. הּוא והראׁשֹון רּמאּות. ּבדר ְְִִֶֶַַָָָהּכיס,
אחד. מׁשקל לכּלנּו יהיה אחד ּכיס ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֻוהעד,
מׁשֹורׁש הּוא ואם הּׂשה. על ּתכּסּו ְְִִִִֶֶַַַָֹּומּגזרת,
:צֹור ואין חריט. ּכמֹו ּפירׁשּו ורּבים ְְְְִִֵֵֵֶַַָאחר.

eh‰ÓÏL ואיפת חסר. מקֹום יהיה ׁשּלא . ¿≈»ְְִֵֵֶֶַָָֹ

הּׁשּוק: ּכמּדת להיֹותּה eÎÈ¯‡Èצדק, ÔÚÓÏ ְְִִֶֶַַָ¿«««¬ƒ
EÈÓÈ,צדק מלכּות כל ּכי ידּוע, זה ּכי . »∆ְִִֶֶֶַַָָ

ּכהריסֹות, והעּוּות ּכבנין, הּצדק ּכי ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָּתעמֹוד.
הּקיר: יּפֹול ְִִֶַַּברגע

fh‰l‡ ‰NBÚ Ïk אבן ואיפה, איפה . »≈≈∆ְֵֵֶֶָָ
ּובמעׂשה, ּבּפה עול, עֹוׂשה ּכל והּכלל, ְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואבן.

ּבגלּוי: אֹו ְֵֶַָּבּסתר
giE¯˜ ¯L‡:אֹותם הּקֹורֹות ּכל מּגזרת, . ¬∆»¿ְִִַַָָ

Ea ·pÊÈÂ הּנחׁשלים והם ,זנב ּכרת . «¿«≈¿ְְְֱִֵֶַַָָָ
ויּתכן  ללכת. ּכח ּבם היה ׁשּלא ,ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאחרי
וכן  נחלׁשים. ּכמֹו נחׁשלים, מּלת ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָלהיֹות

ּכׂשב: ÛÈÚּכבׂש ‰z‡Â,ּבא ּברפידים ּכי . ֶֶֶֶ¿«»»≈ְִִִִָ
ּכתּוב: כן ּכי לּמים. צמא מן Ú‚ÈÂוהעם . ְִִֵֵַַָָָָ¿»≈«ִ

:הּדר‡¯È ‡ÏÂ והּוא עמלק. אל ׁשב . ֶֶַ¿…»≈ְֲֵֶָָ
זקן  ּכי .מּמ ּכבד ּכי ּכמֹו עבר, ְְִִִֵֵַָָָָֹּפעל

אהב: ּכאׁשר ְֲִֵֶַָָיצחק.

`vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(èé)éäìà ýåýé çéðäa äéäåE|éáéà-ìkî EìE §¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹
éäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqîäìçð Eì ïúð E ¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ

úçzî ÷ìîò (øëæ) øëæ-úà äçîz dzLøì§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½¦©−©
:çkLz àì íéîMä©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«

i"yx£˜ÏÓÚ ¯ÎÊŒ˙‡ ‰ÁÓz∑ עמלק ׁשם יהא ׁשּלא ׂשה, ועד מּׁשֹור יֹונק, ועד מעֹולל אּׁשה, ועד מאיׁש ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
היתה: עמלק מּׁשל זֹו ּבהמה לֹומר: הּבהמה, על אפּלּו עזרא עזרא עזרא עזרא נזּכר אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

סימן. על"י פסוקים, תצא ק"י פרשת חסלת

ÈÏÚaיט  ÏkÓ CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÁÈÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿ƒ«¿»¡»»»ƒ»«¬≈
C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ¯BÁÒ ¯BÁqÓ C··„¿»»ƒ¿¿¿«¿»ƒ¿»¡»»
‡¯Îec ˙È ÈÁÓz d˙¯ÈÓÏ ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»¿≈¿«ƒ¿≈»¿»»
Ù Ù Ù :ÈLzz ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„«¬»≈ƒ¿¿«»»ƒƒ¿≈

àöú éë úùøôì äøèôäú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ìãñ÷ 'îò ïî÷ì äñôãð

dxezd lr `xfr oa`

hiEÈ‰Ï‡ '‰ ÁÈ‰a זאת ּכי הּטעם, . ¿»ƒ«¡…∆ִַַַֹ
הארץ, את ׁשּירׁשּו אחר ּתלּויה ְְְִֶֶֶַַַָָָָָהּמצוה
סביבֹותיה, מּכל מּמלחמה הארץ ְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָוׁשקטה
הּקרֹובים  מלחמֹות עם ׁשּיתעּסקּו זמן ּכל ְְְְְֲִִִִִֶַַַָּכי

ּבעמלק: להּלחם חיבים אינם ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָאליהם,
˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓzמאיׁש והמּתה זהּו . ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ְִֵֵֶַָ

ועד  מּׁשֹור יֹונק, ועד מעֹולל אּׁשה, ְְְִִֵֵֵַַַָועד
מּׁשלל ׂשה. היה הּׁשֹור זה יאמר, ׁשּלא ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשמּואל  ודברי ּכלל, הּתֹורה ודברי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָעמלק.
ּפרט: ÁkLzהּנביא ‡Ï.לחּזּוק זכֹור, אחר . ְִַָָ…ƒ¿»ְִַַָ

ּבּתֹורה: רּבֹות מצֹות מׁשּפט ְְְִִֵַַַָוכן

`vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(èé)éäìà ýåýé çéðäa äéäåE|éáéà-ìkî EìE §¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹
éäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqîäìçð Eì ïúð E ¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ

úçzî ÷ìîò (øëæ) øëæ-úà äçîz dzLøì§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½¦©−©
:çkLz àì íéîMä©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«

i"yx£˜ÏÓÚ ¯ÎÊŒ˙‡ ‰ÁÓz∑ עמלק ׁשם יהא ׁשּלא ׂשה, ועד מּׁשֹור יֹונק, ועד מעֹולל אּׁשה, ועד מאיׁש ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
היתה: עמלק מּׁשל זֹו ּבהמה לֹומר: הּבהמה, על אפּלּו עזרא עזרא עזרא עזרא נזּכר אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

סימן. על"י פסוקים, תצא ק"י פרשת חסלת

ÈÏÚaיט  ÏkÓ CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÁÈÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿ƒ«¿»¡»»»ƒ»«¬≈
C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ¯BÁÒ ¯BÁqÓ C··„¿»»ƒ¿¿¿«¿»ƒ¿»¡»»
‡¯Îec ˙È ÈÁÓz d˙¯ÈÓÏ ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»¿≈¿«ƒ¿≈»¿»»
Ù Ù Ù :ÈLzz ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„«¬»≈ƒ¿¿«»»ƒƒ¿≈
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hiEÈ‰Ï‡ '‰ ÁÈ‰a זאת ּכי הּטעם, . ¿»ƒ«¡…∆ִַַַֹ
הארץ, את ׁשּירׁשּו אחר ּתלּויה ְְְִֶֶֶַַַָָָָָהּמצוה
סביבֹותיה, מּכל מּמלחמה הארץ ְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָוׁשקטה
הּקרֹובים  מלחמֹות עם ׁשּיתעּסקּו זמן ּכל ְְְְְֲִִִִִֶַַַָּכי

ּבעמלק: להּלחם חיבים אינם ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָאליהם,
˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓzמאיׁש והמּתה זהּו . ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ְִֵֵֶַָ

ועד  מּׁשֹור יֹונק, ועד מעֹולל אּׁשה, ְְְִִֵֵֵַַַָועד
מּׁשלל ׂשה. היה הּׁשֹור זה יאמר, ׁשּלא ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשמּואל  ודברי ּכלל, הּתֹורה ודברי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָעמלק.
ּפרט: ÁkLzהּנביא ‡Ï.לחּזּוק זכֹור, אחר . ְִַָָ…ƒ¿»ְִַַָ

ּבּתֹורה: רּבֹות מצֹות מׁשּפט ְְְִִֵַַַָוכן

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מי"ג אלול, בו כותב אודות עבודתו ברשת אהלי יוסף יצחק 

ליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו.

זי"ע מתאים  נבג"מ  זצוקללה"ה  על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר  יזכירוהו  רצון  ובעת 

לתוכן כתבו.

ובודאי שיוסיף אומץ וחיל בעבודתו בבתי ספר הרשת אשר על שם בעל הציון הק', ויהי' זה 

לבב  וטוב  שמחה  מתוך  זה  יעשה  ובודאי  ולביתו,  לו  בהמצטרך  השי"ת  בברכות  להוספה  וכלי  צנור 

שעי"ז הרי מתרחבים הצנורות בכל המובנים, וכידוע אשר שמחה פורץ גדר.

ובמ"ש אודות העיפות וכו' - עיין שו"ע לרבנו הזקן בעל התניא )פוסק בנסתר דתורה( והשו"ע 

ו', בכל יום מתחדש כחו של אדם, וראו הגאונים לתקן ברכה  )פוסק בנגלה דתורה( בסי' מ"ו סעיף 

על החסד הגדול הזה, ומבואר באגרת התשובה פרק י"א, ודאיות והחלטיות כל ענין שמברכים עליו, 

ועאכו"כ כשהברכה היא בתמידיות, שאין בזה שום ספק וס"ס בעולם.

בברכה לבשו"ט בקרוב ממש מהרחבת פעולותיו בהנ"ל בבי"ס הוא וכללות הרשת, ואין לך 

דבר העומד בפני הרצון.

ובברכת כתיבה וחתימה טובה.
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לשבוע פרשת תצא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ה' אלול
מפרק כט 

עד סוף פרק לד
ופרקים יג-טו

יום רביעי - ח' אלול
מפרק מד

עד סוף פרק מח
ופרקים כב-כד

יום שני - ו' אלול 
מפרק לה

עד סוף פרק לח
ופרקים טז-יח

יום חמישי - ט' אלול
מפרק מט

עד סוף פרק נד
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יום שלישי -  ז' אלול
מפרק לט 

עד סוף פרק מג
ופרקים יט-כא

יום שישי - י' אלול
מפרק נה

עד סוף פרק נט
ופרקים כח-ל

שבת קודש - י"א אלול
פרק כ 

מפרק ס עד סוף פרק סה ופרקים לא-לג

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, 
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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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miinybdmc`l migxkenddgnya didi `l` ,jkn xrhvi la -

df xac ly ezin`ly dpen`d cvnaeh- (ef zxb`a xiaqiy itk)

.dlebq icigil wx ,dxe`kl ,jiiy ,dfk dcear ote`

likydl" ,cigi oeyla ef dyecwd ezxb` owfd epax ligzn ,oklj,"dpia

`a df ,oky .l`xyin cg` lkl xacd jiiy xac ly ezin`ly ,zexedl

wx eilr ,icedi lkl yi ixd dpen`e ,zizin`d dpen`d cvn xwira

zelblzeigl.ef dpen`a
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ùã÷ä úøâà
ìåáâ éìá åæ ãñç úãî äðäå
áéúëãë 'ä éãñç ä"á÷ä ìù åîù ìò úàø÷ð äãîå
ìàøùé ìëù íâä éë 'åë íìåò ãòå íìåòî 'ä ãñçå
éîçøì äãîå ìåáâ ùé íøá íéãñç éìîåâå íéðîçø íä
óåñ ïéà åéúåãîìå ä"á ñ"à '÷ð ä"á÷ä ìáà .íãàä
øçà àéáðä ù"æå .'åëå åéîçø åìë àì éë áéúëãë
éôì 'éô .'åâå åðîú àì éë 'ä éãñç úåìâäå ïáøåçä
àèç íåù éìá íéîìùå íéîéîú åðà ïéàù åðîú àìù
âäðúäì åðà ïéëéøö ë"ò íéðåéìò úåîìåòáå ùôðá íâôå
åðéìò øøåòì éãë úéìëúå ìåáâ éìá íäù 'ä éãñçá
éìá íéîçøå ãñç áø àåäù äàìéò ãñçå íéîçø
åäæå .'åâå åéîçø åìë àì éë ù"îë úéìëúå ìåáâ
íâ åùòéù ä÷ãöá àìà ïéìàâð ìàøùé ïéà ì"æøàù

:'åë àá ãåã ïá ïéà éë àðéãî íéøåèô åéäé íà
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יז.37. קג, כב.38.תהלים ג, 39.1.איכה הערה לעיל ˘ËÈÏ"‡:40.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וגלות החורבן - כמשנ"ת 41."והראי'
פ"ג. באגה"ת 42.9.לעיל הערה ס"ט לעיל א.43.ראה צז, ה.44.סנהדרין הלכה שם תשובה הל' כב.1.רמב"ם ט, דניאל



`lelנח 'e ipy mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
יום שני ו 'אלול 

Cøcä Bæ àì ék ,"äðéa EìékNäì"2'ä øBà ïkLé3,icedia - , §©§¦§¦¨¦Ÿ©¤¤¦§Ÿ
õôç úBéäì,zevxl -íéøNa éiçaly oevx `edy "utg"a - ¦§¨¥§©¥§¨¦

llba) ea migxkeny iptn xacd z` mivexy oevx `l ,beprz
ixd ,ea beprz el yiy iptn envr xacd z` mivex `l` ,(zilkz

"iig"d oipry ,jxcd ef `l
Îmiixyad miiga evxi
"utg"a evxiye ,miipteb
zeiptebde zeinybd z`

ly,éðBæîe éðáe- ¨¥§¥
dqpxtle miclil oevxdy
cvn beprze "utg"a didi
,mipiprd ly "zeinyb"d
eðéúBaø eøîà äæ ìò ék¦©¤¨§©¥

äëøáì-íðBøëæ4:ìha" ¦§¨¦§¨¨©¥
ðBöø"'eë E5iptn - , §§

,epevxeðéäclha" - §©§
oi`y iptn elhan `edy `l` oevx el yiy ezernyn oi` "jpevx
dligzklny ,oldl yxtn `edy itk ,`l` ,oeilrd oevxd `ed

,oeilrd oevx epi`y dna oevx mey el didi `lBðBöø äéäiL¤¦§¤§
íìBò éðéðòa ììk ïBöø íeL Bì äéäé àìå ,úeàéöna ìèä¥©§¦§Ÿ¦§¤¨§¨§¦§§¥¨

íéììëpä ,ílk äfä:mipiprd zylya -,éðBæîe éiç éðáa- ©¤ª¨©¦§¨¦§¨¥©¥§¥
mirbep mde ,mda gxken mc`dy mixac md dl`y zexnl

oevx mey el didi `l z`f lka ,d"awd z` ezcearlmixaca
mnvr dl``l` ,'d zcearadf .dl` mixac ici lr d`ay

lha) lehia ly ote`a didi oevxdy - "jpevx lha" yexit
mkg itlk ohw mkg ly ezelhazd lynl enk `l ,(ze`ivna
`ed mb z`f lka j` ,eitlk lha ok` `ed ,mpn` ody ,lecb
`ed oi`y ,eyexit "ze`ivna lehia" `l` ,ze`ivn zpigaa
oevx el yiy dpeekd oi` "oevxd lehia"a mb jk .llk `vnp
- d"awd oevx df oi` m` epevx lhan `ed `l` ,dl` mixacl

.dligzkl oevx mey el oi`y `id dpeekd `l`øîàîëe§©£©
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø6ote`d zeidl jixv mc`d lv`y - , ©¥¦§¨¦§¨¨
:"éç äzà Eçøk ìò"Llr"k `ed ,miig ,"iig" ly oipr mby - ¤©¨§£©¨©

- miinyb miig xeza mnvr miiga ,oky ,(epevxl cebipa) "egxk
."ipefn"le "ipa"l rbepa xacd jky okyÎlke ,llk miig el oi`
el didi `ly ekeza lerti icediy ,xacd ixyt` cvik ,`l`
?xzeia migxkena `l elit` ,miinybd mipipra llk oevx mey
oi`y cala ef `ly ,`vi exe`iane .oldl owfd epax z`f xiaqi

el mixqgyk mb `l` ,miinybd mipipra beprze oevx mey el
,xrv el mxeb df oi` ,melyeÎqg jkn laeq `ede dl` mipipr
beprz mey el oi` ok`y zizin` di`x meyn ea yiy xac
epi` mc`y minrtl yi ,oky .mze` el yi xy`k dl` mipipra
mixaca beprza yg

miniieqn7ef oi` j` ,
mlrday dgked
el oi` ok` zeiniptae
xacd ixyt` ;mda beprz
el yi ezeinipta wenry
- jkl di`x .mda beprz
mze` el mixqg xy`ky
.jkn xrhvn `ed ,mixac
beprzn jtidd `ed xrve
xrhvn `edy dn ixd -
,dl` mixac el mixqgyk
zexnl) jkn bprzn `ed - mixac mze` el yi xy`ky giken
xrhvn `ed oi` m` ,eli`e ;(beprz eze`a yg `ed oi`y

xqgykel oi` ok`y zizin` dgked ef ixd - mixac mze` el mi
:owfd epax oeylae .mixac mze` el yi xy`k beprz mey

,ïéðòä øeàáeoevxe utg el eidi `ly lertl mc` leki cvik - ¥¨¦§¨
- xzeia el migxkena `l mb ,dfd mlerd ipipra÷ø àeä©

,"úéLàøa øöBé"a úézîà äðeîà`edÎjexaÎyecwda - ¡¨£¦¦§¥§¥¦
,("ziy`x" ly dpigaa) "ziy`xa" lkd xveiyeðéäc§©§

úàø÷pä ,"ïéà"î "Lé" äàéøaäL`xwp "oi`"d -úéLàø" ¤©§¦¨¥¥©¦©¦§¥¥¦
,"äîëçxacdy eppi` o`k "oi`" dlnd yexit -epi`,miiw ¨§¨

d`ixady xnel ixd xyt` i` oky ,byen epi` - "oi`" `l`
"lkd jnn" ixdy ,qt`n ,"oi`"n `id8,zewl`n `a lkd ,

`le oaen `l - `ed "oi`" yexit `l` ,izin`d "yi"d `edy
eli`e ,"yi" el `xew `ed eze` oian `xapdy xac ,oky .byen
,"oi`" `xew `ed ,ixnbl ezpade ezbydn dlrnl `edy xacl
,"oi`n yi" yexit df .miiw xacd oi` ely dpadd mlera oky
enk ,"ziy`x" z`xwp "dnkg"e .dnkg ly "oi`"dn `ad "yi"

aezky9ly dpey`xd dxitqd `id ,"dnkg ziy`x" :
dlrnl `ed "dnkg"n dlrnl ,oky ,zelylzyd
`l` - "yi"l xewn zeidln ixnbl dlrnle zelylzydn

."yi"l xewn zeidl zelylzydd ziy`x `id "dnkg"àéäå§¦
Búîëç,dnkgd zxitq zbixcne zpiga -úâOî äðéàL- ¨§¨¤¥¨ª¤¤
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ùã÷ä úøâà
êìéëùäì àéïåëùé êøãä åæ àì éë äðéá

ééçá õôç úåéäì 'ä øåà
åðééäã 'åë êðåöø ìèá ì"æøà æ"ò éë éðåæîå éðáå íéøùá
ììë ïåöø íåù åì äéäé àìå úåàéöîá ìèá åðåöø 'éäéù
éðåæîå ééç éðáá íéììëðä íìåë äæä íìåò éðéðòá

:éç äúà ë"òù ì"æøàîëå
øåàéáåúéùàøá øöåéá úéúéîà äðåîà ÷ø àåä ïéðòä

úéùàø '÷ðä ïéàî ùé äàéøáäù åðééäã
àøáð íåùì úâùåî äðéàù åúîëç àéäå äîëç
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.2:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו וצ"לÏÏÎ"לכאורה בשרים?! בחיי חפץ להיות כו' ישכון הדרך שזו אפ"ל איך :‰ÏÎ˘‰
‰È··ע"י דאדרבה דקס"ד (בקיצור) ויל"פ זה! כו'„ÈÙÎ˙‡‡˜Â‡לשלול יקרא אסתלק דעי"ז - פכ"ז פט"ו, (עיין ה' אור ישכון

קדושה לקו"ת ÂÙÓÂ¯˘כו'),‰‡„ÂÈÏÚÏÚÌ‰ונמשכת להרמב"ם. מח"פ מ"ו וראה שם. עה"ת פרש"י קדושים. ס"פ (ספרא אחז"ל
אדם יאמר שלא הה"מ), בשם ד) (ט, יאמר‡"‡ואתחנן אבל בנוגע‡Ú˘‰ומה‡È˘Ùכו' רק (היינו דאין ÚÓÏ˘‰כו' כו' ולהשכילך ,(

הדרך זו לא אבל שם) (כמבואר נמי ÔÂÎ˘È."(3הכי (הע' וכדלקמן ˘ËÈÏ"‡:3.כו'. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בטל) שזהו משמע זה "מל'
-ÂÎÂ'רצונך ה' ישכון ואואפ"ל: וכו'. בתניא רגיל אינו ל ' ה' אור דישכון הדרגא ומהו דוקא ה'" אור ד"ישכון העבודה לדרגת נוגע (

עכ"פ הבטל בדבר רק ש"ישכון·ÁÎאפשרי הביטוי‡Â¯(פ"ו); גם צ"ל - ה'" -·‚ÈÂÏÈ(גילוי) ד"ישכון" באופן יהי' ושזה (בפועל);
כו'". רצון שום לו יהי' שלא בקביעות, הגלוי הביטול גם צ"ל - ובקביעות ומתלבשת מ"ד.אבו 4.ששוכנת פ"ב Î"˜5.ת ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡משמע"˘È˘ ËÂ˘Ù„."(פמ"ט) כו' בטבעו בהן דקשור בתומ"צ, והיינו - הזה הרצון מכ"ב.6.לו פ"ד 7.אבות

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."תענוג אינו תמידי תענוג "וע"ד יד.8.: כט, ו.9.דה"א קיט, תהלים

lel` 'e ipy mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dpadaìàøáð íeLlkd xvei `ed ,"ziy`xa xvei" edf - §¦§¨
Îe ,"dnkg" ly "ziy`x"aúò ìëa àéä úàfä äàéøaä10 ©§¦¨©Ÿ¦§¨¥

íéàeøaä ìk íéeäúnL ,òâøå,cinz -"ïéà"î "Lé" ¨¤©¤¦§©¦¨©§¦¥¥©¦
ìkä úà äiçîä Cøaúé Búîëçî11lkd z` dign `ed - . ¥¨§¨¦§¨¥©§©¤¤©Ÿ

ik ,zeig ly ote`a wx `l
ly ote`a mb m`

zeedzd,xvep xacdy ,
on ,"oi`n yi" dfy oeeike
didz zeedzddy gxkdd

zicinzxaqeny itk .
oipray ,zeciqgd zxeza
xacdyk ,"lelre dlir"
daiqk ynyn oey`xd
leki ,ipyd xacl cala
zeidl (aaeqnd) "lelr"d
"dlir"dy ixg` mb miiw
z`vnp `l xak (daiqd)
,"oi`n yi"a eli`e .ea
`ly zeycgzd dfy
df iptl zniiw dzid

`l df - zxg`) "yi" ly oiprd miiw `l "oi`"a ixdy ,ixnbl
cinz didi ycgnd gekdy gxkdd on ,("yi" m` ik ,"oi`" did
itke) zeedzdd z`e yecigd z` ea lertl ,ycgzpy xaca

"dpen`de cegid xry"a xaqedy12mi zrixwn "oky lkn"a
eaehae" ,zicinz `id xac lk zeedzde z`ixay - jk ,(seq

mei lka ycgn"cinz13zeycgzddyk ,"mei lka" wx `l ,
`l` ,zxkip"cinz"zeycgzdde d`ixad dpyi ,rbx lka ,

"oi`" edne ,"yi"l "oi`"ndfdlrnly jxazi eznkg zpiga - ?
.dbydnBzòãa øiöéå ,Búðáä ÷îòa íãàä ïðBaúiLëe- §¤¦§¥¨¨¨§Ÿ¤£¨¨¦©¥§©§

eli`k didiy ,eiptl xacd z` xiivi ,xacd z` oiaiy ixg`
,zxiievn dpenza opeazny ink ,eiptl xacd xiievnBúéåä- £¨¨

"yi" ,ez`ixaeLnî òâøå òâø ìëa "ïéà"îlkay ,xnelk - ¥©¦§¨¤©¨¤©©¨
,jk m`e - ,jxazi eznkg ly "oi`"d zpiga ea zlret rbx

éàäBà ,Bì òø ék Bzòc ìò äìòé C,el yiy -íéøeqé íeL ©¥©£¤©©§¦©¦¦
øàL Bà ,"éðBæîe éiç éða"î,íìBòa ïéøeqé éleki cvik - ¦¨¥©¥§¥§¨¥¦¦¨¨

- ?mixeqi laeq `edye el rxy ezrca zelrléøädrya - £¥
ÎyáBhäå íéiçä øB÷î àeä ,Cøaúé Búîëç àéäL ,"ïéà"ä̈©¦¤¦¨§¨¦§¨¥§©©¦§©

àeäå ,âðòäåzpiga -,àaä íìBòî äìòîlL ïãòämler - §¨Ÿ¤§¨¥¤¤§©§¨¥¨©¨
,`adocr obdnypd ly xzeia deabd mibeprzd zcn `edy ,

df - zewl` zbyde zpadn zbprzndob"ocr"n jynpd cala
dpigae ,exewn `edyef,cinz eze` deedne dignL éðtî ÷ø©¦§¥¤

df xac -Bì äîãð ïëì ¯ âOî Bðéà,el yiy -Bà òø ¥ª¨¨¥¦§¤©
÷ø ,áBè ìkäå ,äìòîlî ãøBé òø ïéà úîàa ìáà ,íéøeqé¦¦£¨¤¡¤¥©¥¦§©§¨§©Ÿ©

,âOî BðéàL,dfay "aeh"d -.Báeè áøå Bìãâìezeid iptne - ¤¥ª¨§¨§§©
oiadl ezlekine mc`d zbydn dlrnl `ed - xzeia lecb aeh
mb ,eyxeya dlrnl xac lk zeig ,xnelk .dfd aehd z`
Î`pngx mixeqie rx ly oipra dhnl cxeiy dn ly yxeyd
`ed yxeya ixd - olvil
j` ,zn`a aeh xac
aeh epyi ,dhnl ezcixia
dhnl zcxl lekiy
epyie ,aeh `edy d`xiye
dbixcna x`ypd aeh
dfy itk xzeia dpeilr

zligzamyy ,zelbzdd
okle dbydn dlrnl df
ly yeala dhnl cxei df
"aeh"d ,oky .mixeqie rx
itk ,dlbzd `l oiicr eay
wxta `ian owfd epaxy
ly oey`xd wlgay e"k
oc `edyk) "`ipz"d xtq

weqtd z` (oipr eze`a14:
my ly "dÎi"n mi`a mixeqiy ,"dÎi epxqiz xy` xabd ixy`"
"d"e"a cxei dfy iptl ,'ied my ly zelbzdd ziy`x dfy ,'ied
dn ,"zelbp" od 'ied my ly 'de 'e ,"zelbp d"e - zelbpde"y)

cxeiy,mixeqi ,"epxqiz" ixd ,"zexzqp" od d"i eli`e ,zelbzda
rxk mc`l d`xpy dn xac ly ezzin`l ixd ,(d"in mi`a

eyxey cvn aeh `ed ,mixeqieihewl"a owfd epax `iany itke ,
"dxez15"daehl ef mb" xn` xac lk lry "efnb yi` megp"n ,16,

ay wx `l ,ernynyxge`nmby `l` ,daeh ly oipr jkn `vi
.("aeh"d dlbzi okn xg`le) yxeyd cvn aeh xacd zrkeäæå§¤

øwò17íãàä àøáð dìéáLaL äðeîàä18úéì"c ïéîàäì , ¦©¨¡¨¤¦§¦¨¦§¨¨¨¨§©£¦§¥
,"déðéî éeðt øúàmewn lka `l` ,epnn iept mewn oi`y - £©¨¦¥

,`ed jexa yecwd `vnp,"íéiç Cìî éðt øBàá"ejlndyk - §§¥¤¤©¦
itk ,ipyl miig `ian xacd - mipt l` mipt cg` mr `vnp
Î`pngx htyp edyinyk mby ,dhnl zeklnd oipra xaqeny
z` mixinn ,jlna ybet `ed m` ixd ,miigd jtidl olvil
mb jk ,"miig jln ipt xe`a" oky ,miiga x`yp `ede ehtyn
,`edÎjexaÎyecwd ly e`vnidy ,dlrnly "zekln"d oipra

.miig `ian - mewn lka ,mler ly eklnïk ìòå,okle -æò" §©¥Ÿ
"BîB÷îa äåãçå19lka `edÎjexaÎyecwd ly e`vnid - , §¤§¨¦§

avn lka ,decge (oegha ly) wfeg mc`l zzl dkixv ,mewn
ly "enewn" `ed ,`vnp `edy okid ixdy ,`vnp `edy

,"decge fer" ixd "enewn"ae ,`edÎjexaÎyecwdàeäå ìéàBä¦§
.íBiä ìk áBè ÷ø©¨©
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ùã÷ä úøâà
ìë íéåäúîù òâøå úò ìëá àéä úàæä äàéøáä
ìëä úà äéçîä 'úé åúîëçî ïéàî ùé íéàåøáä
åúééååä åúòãá øééöéå åúðáä ÷îåòá íãàä ïðåáúéùëå
éë åúòã ìò äìòé êéàä ùîî òâøå òâø ìëá ïéàî

åì òøéøàù åà éðåæîå ééç éðáî íéøåñé íåù åà
àåä êøáúé åúîëç àéäù ïéàä éøä íìåòá ïéøåñé
á"äåòî äìòîìù ïãòä àåäå âðåòäå áåèäå íééçä øå÷î
íéøåñé åà òø åì äîãð ïëì âùåî åðéàù éðôî ÷ø
÷ø áåè ìëäå äìòîìî ãøåé òø ïéà úîàá ìáà
äðåîàä ø÷éò åäæå åáåè áøå åìãåâì âùåî åðéàù
'éðéî éåðô øúà úéìã ïéîàäì íãàä àøáð äìéáùáù
ìéàåä åîå÷îá äåãçå æåò ë"òå íééç êìî éðô øåàáå

íåéä ìë áåè ÷ø àåäå
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.10.21 הערה לקמן ˘ËÈÏ"‡:11.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ב שהיחוה"א שחרית.13.שם.12."כדלעיל של ק"ש ברכות נוסח

יב.14. צד, א.15.תהלים סב, א.16.במדבר כא, ˘ËÈÏ"‡:17.תענית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ רמב"ם א. כה, זח"ב מרע"מ "להעיר
פ"ז]". והאמונה היחוד [שער ב פג, לעיל ˘ËÈÏ"‡:18.בתחלתו. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ענין מוסיף ואילך שמכאן שמסקנת È¯˜ÈÚ"יל"פ

(2 ושעה, עת בכל (1 צ"ל: הנ"ל ˘ÓÓ.".19:‡"ËÈÏ˘בה˘ÈÁÈ'התבוננות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"ÂÓÂ˜Ó· זה לשלפני מתאים -
ÈÙ ¯Â‡·ואיך במקומו, וחדוה עוז הכתוב דוקא שהובא יל"פ ועפ"ז .Á¯ÎÂÓ˘מובן אינו דלכאורה דאין ÏÏÎלהביאו. משנ"ת ע"פ :



נט lel` 'e ipy mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
יום שני ו 'אלול 

Cøcä Bæ àì ék ,"äðéa EìékNäì"2'ä øBà ïkLé3,icedia - , §©§¦§¦¨¦Ÿ©¤¤¦§Ÿ
õôç úBéäì,zevxl -íéøNa éiçaly oevx `edy "utg"a - ¦§¨¥§©¥§¨¦

llba) ea migxkeny iptn xacd z` mivexy oevx `l ,beprz
ixd ,ea beprz el yiy iptn envr xacd z` mivex `l` ,(zilkz

"iig"d oipry ,jxcd ef `l
Îmiixyad miiga evxi
"utg"a evxiye ,miipteb
zeiptebde zeinybd z`

ly,éðBæîe éðáe- ¨¥§¥
dqpxtle miclil oevxdy
cvn beprze "utg"a didi
,mipiprd ly "zeinyb"d
eðéúBaø eøîà äæ ìò ék¦©¤¨§©¥

äëøáì-íðBøëæ4:ìha" ¦§¨¦§¨¨©¥
ðBöø"'eë E5iptn - , §§

,epevxeðéäclha" - §©§
oi`y iptn elhan `edy `l` oevx el yiy ezernyn oi` "jpevx
dligzklny ,oldl yxtn `edy itk ,`l` ,oeilrd oevxd `ed

,oeilrd oevx epi`y dna oevx mey el didi `lBðBöø äéäiL¤¦§¤§
íìBò éðéðòa ììk ïBöø íeL Bì äéäé àìå ,úeàéöna ìèä¥©§¦§Ÿ¦§¤¨§¨§¦§§¥¨

íéììëpä ,ílk äfä:mipiprd zylya -,éðBæîe éiç éðáa- ©¤ª¨©¦§¨¦§¨¥©¥§¥
mirbep mde ,mda gxken mc`dy mixac md dl`y zexnl

oevx mey el didi `l z`f lka ,d"awd z` ezcearlmixaca
mnvr dl``l` ,'d zcearadf .dl` mixac ici lr d`ay

lha) lehia ly ote`a didi oevxdy - "jpevx lha" yexit
mkg itlk ohw mkg ly ezelhazd lynl enk `l ,(ze`ivna
`ed mb z`f lka j` ,eitlk lha ok` `ed ,mpn` ody ,lecb
`ed oi`y ,eyexit "ze`ivna lehia" `l` ,ze`ivn zpigaa
oevx el yiy dpeekd oi` "oevxd lehia"a mb jk .llk `vnp
- d"awd oevx df oi` m` epevx lhan `ed `l` ,dl` mixacl

.dligzkl oevx mey el oi`y `id dpeekd `l`øîàîëe§©£©
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø6ote`d zeidl jixv mc`d lv`y - , ©¥¦§¨¦§¨¨
:"éç äzà Eçøk ìò"Llr"k `ed ,miig ,"iig" ly oipr mby - ¤©¨§£©¨©

- miinyb miig xeza mnvr miiga ,oky ,(epevxl cebipa) "egxk
."ipefn"le "ipa"l rbepa xacd jky okyÎlke ,llk miig el oi`
el didi `ly ekeza lerti icediy ,xacd ixyt` cvik ,`l`
?xzeia migxkena `l elit` ,miinybd mipipra llk oevx mey
oi`y cala ef `ly ,`vi exe`iane .oldl owfd epax z`f xiaqi

el mixqgyk mb `l` ,miinybd mipipra beprze oevx mey el
,xrv el mxeb df oi` ,melyeÎqg jkn laeq `ede dl` mipipr
beprz mey el oi` ok`y zizin` di`x meyn ea yiy xac
epi` mc`y minrtl yi ,oky .mze` el yi xy`k dl` mipipra
mixaca beprza yg

miniieqn7ef oi` j` ,
mlrday dgked
el oi` ok` zeiniptae
xacd ixyt` ;mda beprz
el yi ezeinipta wenry
- jkl di`x .mda beprz
mze` el mixqg xy`ky
.jkn xrhvn `ed ,mixac
beprzn jtidd `ed xrve
xrhvn `edy dn ixd -
,dl` mixac el mixqgyk
zexnl) jkn bprzn `ed - mixac mze` el yi xy`ky giken
xrhvn `ed oi` m` ,eli`e ;(beprz eze`a yg `ed oi`y

xqgykel oi` ok`y zizin` dgked ef ixd - mixac mze` el mi
:owfd epax oeylae .mixac mze` el yi xy`k beprz mey

,ïéðòä øeàáeoevxe utg el eidi `ly lertl mc` leki cvik - ¥¨¦§¨
- xzeia el migxkena `l mb ,dfd mlerd ipipra÷ø àeä©

,"úéLàøa øöBé"a úézîà äðeîà`edÎjexaÎyecwda - ¡¨£¦¦§¥§¥¦
,("ziy`x" ly dpigaa) "ziy`xa" lkd xveiyeðéäc§©§

úàø÷pä ,"ïéà"î "Lé" äàéøaäL`xwp "oi`"d -úéLàø" ¤©§¦¨¥¥©¦©¦§¥¥¦
,"äîëçxacdy eppi` o`k "oi`" dlnd yexit -epi`,miiw ¨§¨

d`ixady xnel ixd xyt` i` oky ,byen epi` - "oi`" `l`
"lkd jnn" ixdy ,qt`n ,"oi`"n `id8,zewl`n `a lkd ,

`le oaen `l - `ed "oi`" yexit `l` ,izin`d "yi"d `edy
eli`e ,"yi" el `xew `ed eze` oian `xapdy xac ,oky .byen
,"oi`" `xew `ed ,ixnbl ezpade ezbydn dlrnl `edy xacl
,"oi`n yi" yexit df .miiw xacd oi` ely dpadd mlera oky
enk ,"ziy`x" z`xwp "dnkg"e .dnkg ly "oi`"dn `ad "yi"

aezky9ly dpey`xd dxitqd `id ,"dnkg ziy`x" :
dlrnl `ed "dnkg"n dlrnl ,oky ,zelylzyd
`l` - "yi"l xewn zeidln ixnbl dlrnle zelylzydn

."yi"l xewn zeidl zelylzydd ziy`x `id "dnkg"àéäå§¦
Búîëç,dnkgd zxitq zbixcne zpiga -úâOî äðéàL- ¨§¨¤¥¨ª¤¤
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ùã÷ä úøâà
êìéëùäì àéïåëùé êøãä åæ àì éë äðéá

ééçá õôç úåéäì 'ä øåà
åðééäã 'åë êðåöø ìèá ì"æøà æ"ò éë éðåæîå éðáå íéøùá
ììë ïåöø íåù åì äéäé àìå úåàéöîá ìèá åðåöø 'éäéù
éðåæîå ééç éðáá íéììëðä íìåë äæä íìåò éðéðòá

:éç äúà ë"òù ì"æøàîëå
øåàéáåúéùàøá øöåéá úéúéîà äðåîà ÷ø àåä ïéðòä

úéùàø '÷ðä ïéàî ùé äàéøáäù åðééäã
àøáð íåùì úâùåî äðéàù åúîëç àéäå äîëç
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.2:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו וצ"לÏÏÎ"לכאורה בשרים?! בחיי חפץ להיות כו' ישכון הדרך שזו אפ"ל איך :‰ÏÎ˘‰
‰È··ע"י דאדרבה דקס"ד (בקיצור) ויל"פ זה! כו'„ÈÙÎ˙‡‡˜Â‡לשלול יקרא אסתלק דעי"ז - פכ"ז פט"ו, (עיין ה' אור ישכון

קדושה לקו"ת ÂÙÓÂ¯˘כו'),‰‡„ÂÈÏÚÏÚÌ‰ונמשכת להרמב"ם. מח"פ מ"ו וראה שם. עה"ת פרש"י קדושים. ס"פ (ספרא אחז"ל
אדם יאמר שלא הה"מ), בשם ד) (ט, יאמר‡"‡ואתחנן אבל בנוגע‡Ú˘‰ומה‡È˘Ùכו' רק (היינו דאין ÚÓÏ˘‰כו' כו' ולהשכילך ,(

הדרך זו לא אבל שם) (כמבואר נמי ÔÂÎ˘È."(3הכי (הע' וכדלקמן ˘ËÈÏ"‡:3.כו'. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בטל) שזהו משמע זה "מל'
-ÂÎÂ'רצונך ה' ישכון ואואפ"ל: וכו'. בתניא רגיל אינו ל ' ה' אור דישכון הדרגא ומהו דוקא ה'" אור ד"ישכון העבודה לדרגת נוגע (

עכ"פ הבטל בדבר רק ש"ישכון·ÁÎאפשרי הביטוי‡Â¯(פ"ו); גם צ"ל - ה'" -·‚ÈÂÏÈ(גילוי) ד"ישכון" באופן יהי' ושזה (בפועל);
כו'". רצון שום לו יהי' שלא בקביעות, הגלוי הביטול גם צ"ל - ובקביעות ומתלבשת מ"ד.אבו 4.ששוכנת פ"ב Î"˜5.ת ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡משמע"˘È˘ ËÂ˘Ù„."(פמ"ט) כו' בטבעו בהן דקשור בתומ"צ, והיינו - הזה הרצון מכ"ב.6.לו פ"ד 7.אבות

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."תענוג אינו תמידי תענוג "וע"ד יד.8.: כט, ו.9.דה"א קיט, תהלים

lel` 'e ipy mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dpadaìàøáð íeLlkd xvei `ed ,"ziy`xa xvei" edf - §¦§¨
Îe ,"dnkg" ly "ziy`x"aúò ìëa àéä úàfä äàéøaä10 ©§¦¨©Ÿ¦§¨¥

íéàeøaä ìk íéeäúnL ,òâøå,cinz -"ïéà"î "Lé" ¨¤©¤¦§©¦¨©§¦¥¥©¦
ìkä úà äiçîä Cøaúé Búîëçî11lkd z` dign `ed - . ¥¨§¨¦§¨¥©§©¤¤©Ÿ

ik ,zeig ly ote`a wx `l
ly ote`a mb m`

zeedzd,xvep xacdy ,
on ,"oi`n yi" dfy oeeike
didz zeedzddy gxkdd

zicinzxaqeny itk .
oipray ,zeciqgd zxeza
xacdyk ,"lelre dlir"
daiqk ynyn oey`xd
leki ,ipyd xacl cala
zeidl (aaeqnd) "lelr"d
"dlir"dy ixg` mb miiw
z`vnp `l xak (daiqd)
,"oi`n yi"a eli`e .ea
`ly zeycgzd dfy
df iptl zniiw dzid

`l df - zxg`) "yi" ly oiprd miiw `l "oi`"a ixdy ,ixnbl
cinz didi ycgnd gekdy gxkdd on ,("yi" m` ik ,"oi`" did
itke) zeedzdd z`e yecigd z` ea lertl ,ycgzpy xaca

"dpen`de cegid xry"a xaqedy12mi zrixwn "oky lkn"a
eaehae" ,zicinz `id xac lk zeedzde z`ixay - jk ,(seq

mei lka ycgn"cinz13zeycgzddyk ,"mei lka" wx `l ,
`l` ,zxkip"cinz"zeycgzdde d`ixad dpyi ,rbx lka ,

"oi`" edne ,"yi"l "oi`"ndfdlrnly jxazi eznkg zpiga - ?
.dbydnBzòãa øiöéå ,Búðáä ÷îòa íãàä ïðBaúiLëe- §¤¦§¥¨¨¨§Ÿ¤£¨¨¦©¥§©§

eli`k didiy ,eiptl xacd z` xiivi ,xacd z` oiaiy ixg`
,zxiievn dpenza opeazny ink ,eiptl xacd xiievnBúéåä- £¨¨

"yi" ,ez`ixaeLnî òâøå òâø ìëa "ïéà"îlkay ,xnelk - ¥©¦§¨¤©¨¤©©¨
,jk m`e - ,jxazi eznkg ly "oi`"d zpiga ea zlret rbx

éàäBà ,Bì òø ék Bzòc ìò äìòé C,el yiy -íéøeqé íeL ©¥©£¤©©§¦©¦¦
øàL Bà ,"éðBæîe éiç éða"î,íìBòa ïéøeqé éleki cvik - ¦¨¥©¥§¥§¨¥¦¦¨¨

- ?mixeqi laeq `edye el rxy ezrca zelrléøädrya - £¥
ÎyáBhäå íéiçä øB÷î àeä ,Cøaúé Búîëç àéäL ,"ïéà"ä̈©¦¤¦¨§¨¦§¨¥§©©¦§©

àeäå ,âðòäåzpiga -,àaä íìBòî äìòîlL ïãòämler - §¨Ÿ¤§¨¥¤¤§©§¨¥¨©¨
,`adocr obdnypd ly xzeia deabd mibeprzd zcn `edy ,

df - zewl` zbyde zpadn zbprzndob"ocr"n jynpd cala
dpigae ,exewn `edyef,cinz eze` deedne dignL éðtî ÷ø©¦§¥¤

df xac -Bì äîãð ïëì ¯ âOî Bðéà,el yiy -Bà òø ¥ª¨¨¥¦§¤©
÷ø ,áBè ìkäå ,äìòîlî ãøBé òø ïéà úîàa ìáà ,íéøeqé¦¦£¨¤¡¤¥©¥¦§©§¨§©Ÿ©

,âOî BðéàL,dfay "aeh"d -.Báeè áøå Bìãâìezeid iptne - ¤¥ª¨§¨§§©
oiadl ezlekine mc`d zbydn dlrnl `ed - xzeia lecb aeh
mb ,eyxeya dlrnl xac lk zeig ,xnelk .dfd aehd z`
Î`pngx mixeqie rx ly oipra dhnl cxeiy dn ly yxeyd
`ed yxeya ixd - olvil
j` ,zn`a aeh xac
aeh epyi ,dhnl ezcixia
dhnl zcxl lekiy
epyie ,aeh `edy d`xiye
dbixcna x`ypd aeh
dfy itk xzeia dpeilr

zligzamyy ,zelbzdd
okle dbydn dlrnl df
ly yeala dhnl cxei df
"aeh"d ,oky .mixeqie rx
itk ,dlbzd `l oiicr eay
wxta `ian owfd epaxy
ly oey`xd wlgay e"k
oc `edyk) "`ipz"d xtq

weqtd z` (oipr eze`a14:
my ly "dÎi"n mi`a mixeqiy ,"dÎi epxqiz xy` xabd ixy`"
"d"e"a cxei dfy iptl ,'ied my ly zelbzdd ziy`x dfy ,'ied
dn ,"zelbp" od 'ied my ly 'de 'e ,"zelbp d"e - zelbpde"y)

cxeiy,mixeqi ,"epxqiz" ixd ,"zexzqp" od d"i eli`e ,zelbzda
rxk mc`l d`xpy dn xac ly ezzin`l ixd ,(d"in mi`a

eyxey cvn aeh `ed ,mixeqieihewl"a owfd epax `iany itke ,
"dxez15"daehl ef mb" xn` xac lk lry "efnb yi` megp"n ,16,

ay wx `l ,ernynyxge`nmby `l` ,daeh ly oipr jkn `vi
.("aeh"d dlbzi okn xg`le) yxeyd cvn aeh xacd zrkeäæå§¤

øwò17íãàä àøáð dìéáLaL äðeîàä18úéì"c ïéîàäì , ¦©¨¡¨¤¦§¦¨¦§¨¨¨¨§©£¦§¥
,"déðéî éeðt øúàmewn lka `l` ,epnn iept mewn oi`y - £©¨¦¥

,`ed jexa yecwd `vnp,"íéiç Cìî éðt øBàá"ejlndyk - §§¥¤¤©¦
itk ,ipyl miig `ian xacd - mipt l` mipt cg` mr `vnp
Î`pngx htyp edyinyk mby ,dhnl zeklnd oipra xaqeny
z` mixinn ,jlna ybet `ed m` ixd ,miigd jtidl olvil
mb jk ,"miig jln ipt xe`a" oky ,miiga x`yp `ede ehtyn
,`edÎjexaÎyecwd ly e`vnidy ,dlrnly "zekln"d oipra

.miig `ian - mewn lka ,mler ly eklnïk ìòå,okle -æò" §©¥Ÿ
"BîB÷îa äåãçå19lka `edÎjexaÎyecwd ly e`vnid - , §¤§¨¦§

avn lka ,decge (oegha ly) wfeg mc`l zzl dkixv ,mewn
ly "enewn" `ed ,`vnp `edy okid ixdy ,`vnp `edy

,"decge fer" ixd "enewn"ae ,`edÎjexaÎyecwdàeäå ìéàBä¦§
.íBiä ìk áBè ÷ø©¨©
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ùã÷ä úøâà
ìë íéåäúîù òâøå úò ìëá àéä úàæä äàéøáä
ìëä úà äéçîä 'úé åúîëçî ïéàî ùé íéàåøáä
åúééååä åúòãá øééöéå åúðáä ÷îåòá íãàä ïðåáúéùëå
éë åúòã ìò äìòé êéàä ùîî òâøå òâø ìëá ïéàî

åì òøéøàù åà éðåæîå ééç éðáî íéøåñé íåù åà
àåä êøáúé åúîëç àéäù ïéàä éøä íìåòá ïéøåñé
á"äåòî äìòîìù ïãòä àåäå âðåòäå áåèäå íééçä øå÷î
íéøåñé åà òø åì äîãð ïëì âùåî åðéàù éðôî ÷ø
÷ø áåè ìëäå äìòîìî ãøåé òø ïéà úîàá ìáà
äðåîàä ø÷éò åäæå åáåè áøå åìãåâì âùåî åðéàù
'éðéî éåðô øúà úéìã ïéîàäì íãàä àøáð äìéáùáù
ìéàåä åîå÷îá äåãçå æåò ë"òå íééç êìî éðô øåàáå

íåéä ìë áåè ÷ø àåäå
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.10.21 הערה לקמן ˘ËÈÏ"‡:11.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ב שהיחוה"א שחרית.13.שם.12."כדלעיל של ק"ש ברכות נוסח

יב.14. צד, א.15.תהלים סב, א.16.במדבר כא, ˘ËÈÏ"‡:17.תענית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ רמב"ם א. כה, זח"ב מרע"מ "להעיר
פ"ז]". והאמונה היחוד [שער ב פג, לעיל ˘ËÈÏ"‡:18.בתחלתו. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ענין מוסיף ואילך שמכאן שמסקנת È¯˜ÈÚ"יל"פ

(2 ושעה, עת בכל (1 צ"ל: הנ"ל ˘ÓÓ.".19:‡"ËÈÏ˘בה˘ÈÁÈ'התבוננות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"ÂÓÂ˜Ó· זה לשלפני מתאים -
ÈÙ ¯Â‡·ואיך במקומו, וחדוה עוז הכתוב דוקא שהובא יל"פ ועפ"ז .Á¯ÎÂÓ˘מובן אינו דלכאורה דאין ÏÏÎלהביאו. משנ"ת ע"פ :



`lelס 'f iyily mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ז' שלישי יום
,232 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëä úéùàø ë"òå,fiw 'nr cr:æåðâä

,ïk ìòå,okle -úéLàø20ìëa ìâéå íãàä çîNiL ,ìkä §©¥¥¦©Ÿ¤¦§©¨¨¨§¨¥§¨
úò21Búðeîàa Lnî äéçéå ,äòLå22áéèîe äiçîä ,'äa ¥§¨¨§¦§¤©¨¤¡¨©©§©¤¥¦

òâø ìëa Bnò23ávòúnL éîe .,eala -ïðBàúîe-,xeaica ¦§¨¤©¦¤¦§©¥¦§¥
Bîöòa äàøî24äæéà Bì øñçå ïéøeqéå òø èòî Bì LiL ©§¤§©§¤¥§©©§¦¦§¨¥¥¤

øôBëk äæ éøäå ,äáBè¨©£¥¤§¥
.íBìLå-ñçÎqg xtekd - ©§¨

ze`vnida melye
lka `edÎjexaÎyecwd
did m` ,oky .mewn
ixd ,zn`a jka oin`n
jln ipt xe`a" (xen`k)
decge fer"e "miig
ixd el xqg `l "enewna

.xac meyïk ìòå,okle - §©¥
úeáöòä úcî e÷éçøä¦§¦¦©¨©§

.úîàä éîëç ãàîa- ¦§Ÿ©§¥¨¡¤
inkgzn`d(milaewnd)

zcn c`na ewigxd
mc`d lry ,zeavrd
zewgxzd wgxzdl
zcnn zil`niqwn
yi ,oky .zeavrd
dxizq meyn zeavra

d ezpen`lzizin`ly
iept xz` zil"y ,icedi
iept mewn oi`y - "'ipin

.jxazi epnnìáà£¨
ïéîànä,zn`a -àì ©©£¦Ÿ

Leçé25"ïä" íìBòä éðéðò ìëáe ,íìBòa ïéøeqé íeMî ¨¦¦¦¨¨§¨¦§§¥¨¨¥
¯ Bì ïéåL ïéàL éîe .úézîà äàåLäa Bìöà ïéåL "åàì"å§¨¨¦¤§§©§¨¨£¦¦¦¤¥¨¦

Bîöòa äàøî26"áø áøò"î àeäLl`xyi ipal etxhvdy - ©§¤§©§¤¥¤¤©
,mixvnn mz`iviaïéãáò eäéîøâìc27jxevl wx miyery - , ¦§©§©§¨§¦

,mnvr zad`leBîöò úà áäBàåztqed - jk ick cr -w"k §¥¤©§
`"hily x"enc`,ãé úçzî úàöìzeyxe -éiça úBéçìå 'ä ¨¥¦©©©§¦§§©¥

ïk ìòå ,Bîöò úà Búáäà ìéáLa íéBbä,okle -õôç àeä ©¦¦§¦©£¨¤©§§©¥¨¥

,beprz ly oevxa -íéøNa éiça28,éðBæîe éðáeevtge epevx - §©¥§¨¦¨¥§¥
myl dpeek ila ,envr zad`n `ad oevx `ed dl` mipipra

,miny.Bì áBè äæ ékdfk ote`a `id mc`d zbdpdy drya - ¦¤
if` -íìBòa íãàä úàéøa øwéò ék ,àøáð àlL Bì çBðå§©¤Ÿ¦§¨¦¦©§¦©¨¨¨¨¨

BúBqðì ìéáLa àeä äfä©¤¦§¦§©
,elà úBðBéñðazepeiqp - §¦§¥

mipipra miiyw ly
,miinybøLà úà úòãìå§¨©©¤£¤

Bááì äðôé íà ,Bááìa¦§¨¦¦§¤§¨
,"íéøçà íéäìà" éøçà©£¥¡Ÿ¦£¥¦
óebä úBåàz íäL¤¥©£©

ìzLnäíéìL,ze`ae - ©¦§©§§¦
,"àøçà àøèq"î- ¦¦§¨¨¢¨

ze`xwpd zetilwn
mb okly ,"mixg` miwl`"
ze`ad sebd zee`z
mzeig zelawne
ok mb ze`xwp zetilwdn

,"mixg` miwl`"íäáe¨¤
,õôç àeä,bprzne -Bà ¨¥

Böôç íà,ebeprz - ¦¤§
íéiç úBéçì BðBöøe§¦§©¦

ìzLnä íéizîàíéìL £¦¦¦©¦§©§§¦
óà ,"íéiç íé÷ìà"î¥¡Ÿ¦©¦©

ìBëé BðéàLmiig zeigl - ¤¥¨
eidi eiig lky ,dl`k
- zewl`e miipgex mipipr
el ztki` `di `ly cr

.miinybd mipiprdn mixeqid llkéøö)ãé éáúk äæéàáe .ïeiò C ¨¦¦§¥¤¦§¥¨
:Ck eðàöî úøçà àçñðáe .[ìBëé BðéàL óà] elà úBáz àúéì¥¨¥¥©¤¥¨§ª§¨©¤¤¨¨¨
éiç úBéçì ¯ ìBëé BðéàL óà ¯ BðBöøe Böôç íà Bà"¦¤§§©¤¥¨¦§©¥

."'eë íéizîà[ìBëé BðéàL óà] úBázL äàøð Bæ àçñð éôìe £¦¦¦§¦ª§¨¦§¤¤¥©¤¥¨
(øbñî øîàî àeä,íäa éç àeä úîàaL ïéîàéåmiiga - ©£©ª§¨§©£¦¤¤¡¤©¨¤

,"miig miwl`"n mi`ad miizin`dåéðéðò ìëå åéëøö ìëå§¨§¨¨§¨¦§¨¨
ìzLîúîàa íéìL,mzeig milawne -éèøôa ¦§©§§¦¤¡¤¦§¨¥
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ùã÷ä úøâà
çîùéù ìëä úéùàø ë"òå
'äá åúðåîàá ùîî äéçéå äòùå úò ìëá ìâéå íãàä
ïðåàúîå áöòúîù éîå òâø ìëá åîò áéèîå äéçîä
äæéà åì øñçå ïéøåñéå òø èòî åì ùéù åîöòá äàøî
úåáöòä úãî å÷éçøä ë"òå å"ç øôåëë äæ éøäå äáåè
íåùî ùåçé àì ïéîàîä ìáà .úîàä éîëç ãàîá
åìöà ïéåù åàìå ïä íìåòä éðéðò ìëáå íìåòá ïéøåñé
åîöòá äàøî åì ïéåù ïéàù éîå úéúéîà äàååùäá
úàöì ò"à áäåàå ïéãáò åäééîøâìã áø áøòî àåäù
ò"à åúáäà ìéáùá â"åò ééçá úåéçìå 'ä ãé úçúî
åì áåè äæ éë éðåæîå éðáå íéøùá ééçá õôç àåä ë"òå
æ"äåòá íãàä úàéøá ø÷éò éë àøáð àìù åì çåðå
øùà úà úòãìå åìà úåðåéñðá åúåñðì ìéáùá àåä
íäù íéøçà íéäìà éøçà åááì äðôé íà åááìá
åà õôç àåä íäáå à"ñî íéìùìúùîä óåâä úååàú
íéìùìúùîä íéúéîà íééç úåéçì åðåöøå åöôç íà

) ìåëé åðéàù óà íééç íé÷ìàîúåáéú àúéì é"úë äæéàáå .ò"ö

.êë åðàöî úøçà àçñåðáå [ìåëé åðéàù óà] åìàåöôç íà åà"
."'åë íéúéîà ééç úåéçì ìåëé åðéàù óà åðåöøå
.(øâñåî øîàî àåä [ìåëé åðéàù óà] úåáéúù äàøð åæ àçñåð éôìå

åéðéðò ìëå åéëøö ìëå íäá éç àåä úîàáù ïéîàéå
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החילוק. כן כביכול, להקב"ה, בנוגע שגם וכו', במקומו למע', שזהו והתירוץ עכ"פ. בשר בעיני רע נמצא מאין דא"כ - כו' יורד רע

בסופו". תשי ע' ובפרט  עה"פ לתנ"ך שלו ובאוה"ת לאיכה, הצ"צ רשימות ועיין בראי. גואי ב) ה, (חגיגה גו' וחדוה עוז עה"פ וכדרז"ל
.20:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ביוצר שהנדון שנת"ל ˘È˘‡¯·.".21:‡"ËÈÏ˙"כמו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שיש אף דמרמז ÁÎ"י"ל

שונים האגה"קÌÈÎÙ‰Âעתים בריש לעיל וכן ואילך) ב ג, (קהלת Ú˙'"זמ"ז ÏÎ·'..22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דבשבילה "כיון
חי". הוא ושעה עת בכל והרי - ושעה".23.נברא עת "בכל שצ"ל טעם ˘ËÈÏ"‡:24.עוד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וגם מיותר "לכאורה

היפך ויל"פ: רגיל. (כנ"לÌˆÚלא ומציאותו בריאתו ˘ËÈÏ"‡:25.נברא)".˘·˘·ÏÈ‰ענין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.טז כח, ישעי' "ע"ד
- יחיש צ"ל כאן גם ואולי שם. תרגום כה".·'וראה ב, קהלת תרגום וראה ˘ËÈÏ"‡:26.יודין. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הערה] "כנ"ל"

.[24.27:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(באו"ה) ספ"א ח"א רס"א. מאגה"ק ולהעיר סע"א. כב, - ת"ו ‡„ÂÓ"¯28."תקו"ז ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘לעיל"‡Ïהענין שהדגיש לאחר - כאן משא"כ חז"ל. בדברי שהובא בכ"מ פי' וזהו הוא מובן כי - זה באור „ÌÈÈÁהודגש

חפץ". שצ"ל פשיטא ובזה מלך, פני

lel` 'g iriax mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ח' רביעי יום
אגרת יב  ,fiw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äùòî 'éäå áé,234 'nr cr.êøáúé úåùåã÷ä

,"àøçà àøèq"î àlL íäéúeièøt,zetilwd on `ly -ék §¨¦¥¤¤Ÿ¦¦§¨¨¢¨¦
'äî"29"eððBk øáâ éãòöî30,'dn md mc` ly eicrv - ,ïéà"å31 ¥¦§£¥¤¤¨§¥

"'eë älî32jkn rci `l `edÎjexaÎyecwde xaci mc`dy - , ¦¨
weqtdy itk ,mcewn33

zrci 'd od" :miiqn
,miyrn wx `ly ,"dlek
ly mixeaic mb `l`
Îyecwd rcei ,mc`d
iptl cer ,`edÎjexa
,mze` `han mc`dy
z` lawn `ed epnne
.xeaic eze` xacl zeigd

ïk íàålawn `edy - §¦¥
ÎjexaÎyecwdn ezeig lk

,`ed,âOî BðéàL ÷ø úéìëúa áBè ìkä"aeh"d mc`l - ©Ÿ§©§¦©¤¥ª¨
.dfayBæ äðeîàáejka oin`n `edy -ìkä äNòð úîàa ¤¡¨¤¡¤©£¤©Ÿ

,éeìba íb áBè,aeh dfy ielba e`xiy -ïéîànL Bæ äðeîàaL ©©¨¤¤¡¨¤©£¦
,éeìâa äîãpä òøäL,"rx"k ielba dncpy dny -Búeiç ìk ¤¨©©¦§¤§¨¨©

,úâOî dðéàL Cøaúé Búîëç àéäL ,ïBéìòä "áBh"î àeä¦¨¤§¤¦¨§¨¦§¨¥¤¥¨ª¤¤
äìòîlL "ïãò"ä àéäå§¦¨¥¤¤§©§¨

àaä íìBòîxkfpk - ¥¨©¨
ob) "`ad mler"y ,lirl
"ob"k wx `ed (ocr
"aeh"de ,"ocr"n dkynde
"aeh" `ed "ocr"ny

dlrn dlrnly34aehdn
,ocr obe dfd mlerd ly
ììëð Bæ äðeîàa éøä£¥¤¡¨¦§¨
òøä úîàa älòúîe¦§©¤¤¡¤¨©
ïBéìòä "áBh"a änãîä©§ª¤©¨¤§

:æeðbäipira aehd z` e`xiy ,ielba mb aeh `lina dyrpe - ©¨
.xya

äéäå" .áéÎl xkyd -å ,íBìL ä÷ãvä äNòîxkyd- §¨¨©£¥©§¨¨¨©
Îl."íìBò ãò çèáå è÷Lä ä÷ãvä úãáòweqt df - £Ÿ©©§¨¨©§¥¨¤©©¨

'iryia1oipr md "dcear"e "dyrn"y ,mixne`d miyxtn yie ,
mebxz eli`e .zepey milna oipr eze` lr xfeg weqtd ,cg`

ipy mdy yxtn ozpei
mipey mipte` ipy ,mipipr
xear xy`e ,dwcvd oipra

dyrnribn dwcvd
ly xkydmelyxeare ,

ddcearribn dwcv ly
ghae hwyd ly xkyd

.mler crLøôää ïéáäì§¨¦©¤§¥
"äNòî" ïéaL¤¥©£¤

"äãBáò"ìote` dfi` - ©£¨
"dyrn" `xwp dwcv ly

?"dcear" `xwp dfi`ee-
Îy yxtdd"íBìL" ïéá¥¨

.'eë "çèáå è÷Lä"ì- §©§¥¨¤©
ote` xear xkydy

`xwpd dwcvddyrn`edmelydwcvd ote` xear xkyde ,
`xwpddcear`edghae hwydz`f oiap ,eøîàM äî ét ìò©¦©¤¨§

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø2÷eñt ìò3íBìL äNò" : ©¥¦§¨¦§¨¨©¨Ÿ¤¨
"åéîBøîa:l"f epizeax jk lr mixne` -ìL øN ìàëéî ék ¦§¨¦¦¨¥©¤

,Là ìL øN ìàéøáâå íéîmiakn mindy y`de mind rah - ©¦§©§¦¥©¤¥

,y`d z`ål`ixabe l`kin eli` -.äæ úà äæ ïéaëî ïéà §¥§©¦¤¤¤
,øîBìk`ed l`kin ly xnegdy `l -ipgexd mind ceqin §©

dpeekd `l` ,ipgexd y`d ceqin `ed l`ixab ly xnegde
:`idìàëénL,`ed -àø÷pä ,ãñç ìL øN`xwp cqg - ¤¦¨¥©¤¤¤©¦§¨

íéãøBiä ,"íéî" íLa- §¥©¦©§¦
,mind rahkíB÷nî¦¨

,Ceîð íB÷îì dBáb̈©§¨¨
àeäåmewnn dcixid - §

jenp mewnl deab
`id ,zeipgexaúðéça§¦©

úeèMtúäå äòtLää- ©©§¨¨§¦§©§
,zkyndúeiçä©©

íéðBéìò úBîìBòî¥¨¤§¦
Là úðéçáe ,íéðBzçúì§©§¦§¦©¥
,äìòîì úBìòì dòáhL¤¦§¨©£§©§¨

àéä,zeipgexa -úðéça ¦§¦©
úe÷lzñäå äøeábä©§¨§¦§©§
ähnî íéiçä úòtLä©§¨©©©¦¦©¨
,òétLäì àlL ,äìòîì§©§¨¤Ÿ§©§¦©

,áøå íeöò íeöîöa ÷øly ote`a wx didz drtyddy - ©§¦§¨¨©
mevnvmevrmevnv lye ,zeki`a zeigd zhrnd lyaxly

,zenka zeigd zphwdïäå,dxeabe cqg -úBicâð úBcî §¥¦¤§¦
,Bæì Bæ úBiëôäåzlaben izla drtyd ly oipr `ed cqg - §¨§¦¨

,mevnve dlabd ly oipr `id dxeab eli`eeðééäåcqg izn - §©§
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

à"ñî àìù íäéúåéèøô éèøôá úîàá íéìùìúùî
ìëä ïë íàå 'åë äìî ïéàå åððåë øáâ éãòöî 'äî éë

÷ø úéìëúá áåèúîàá åæ äðåîàáå âùåî åðéàù
ïéîàîù åæ äðåîàáù éåìâá íâ áåè ìëä äùòð
ïåéìòä áåèî àåä åúåéç ìë éåìâá äîãðä òøäù
ïãòä àéäå úâùåî äðéàù êøáúé åúîëç àéäù
äìòúîå ììëð åæ äðåîàá éøä á"äåòî äìòîìù

:æåðâä ïåéìòä áåèá äîåãîä òøä úîàá

äéäå áéä÷ãöä úãåáòå íåìù ä÷ãöä äùòî
ùøôää ïéáäì .íìåò ãò çèáå è÷ùä
ô"ò 'åë çèáå è÷ùäì íåìù ïéáå äãåáòì äùòî ïéáù
øù ìàëéî éë åéîåøîá íåìù äùåò ô"ò ì"æøàù äî
äæ úà äæ ïéáëî ïéàå ùà ìù øù ìàéøáâå íéî ìù
íéãøåéä íéî íùá '÷ðä ãñç ìù øù ìàëéîù øîåìë
äòôùää 'éçá àåäå êåîð íå÷îì äåáâ íå÷îî
'éçáå íéðåúçúì íéðåéìò úåîìåòî úåéçä úåèùôúäå
äøåáâä 'éçá àéä äìòîì úåìòì äòáèù ùà
àìù äìòîì äèîî íééçä úòôùä úå÷ìúñäå
úåéãâð úåãî ïäå áøå íåöò íåöîöá ÷ø òéôùäì
êà .ïãáì úåãî 'éçáá ïäùë åðééäå åæì åæ úåéëôäå
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כג.29. לז, ˘ËÈÏ"‡:30.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"‰¯Â‡ÎÏדפסוק השייכות השגח"פ Ê‰צע"ק ע"ד כו"כ שבתנ"ך לכאן, דוקא
Ì„Â˜'נר בזה וגם כו'. נוקף סע"ב) ז, (חולין דוקא בו חז"ל פי' ע"פ ומובן ‰„ÂÈ˜לזה. Ï„Â‚."לכאורה "במליצות" אפילו דאדה"ז

ד.31. קלט, ˘ËÈÏ"‡:32.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שנוגע אסיפא לרמז וי"ל - "כוננו" לאחרי גו' התרגום Ô‡Îל"נ פי' (ע"פ
'מחשבת'". גם - עניניו" ד"כל שם.33."מחשבת") ˘ËÈÏ"‡:34.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב לד, ברכות יז.1."וכמחז"ל 2.לב,

ו. ויגש תנחומא יב. ה, רבה דברים ב.3.ראה כה, איוב



סי lel` 'f iyily mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ז' שלישי יום
,232 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëä úéùàø ë"òå,fiw 'nr cr:æåðâä

,ïk ìòå,okle -úéLàø20ìëa ìâéå íãàä çîNiL ,ìkä §©¥¥¦©Ÿ¤¦§©¨¨¨§¨¥§¨
úò21Búðeîàa Lnî äéçéå ,äòLå22áéèîe äiçîä ,'äa ¥§¨¨§¦§¤©¨¤¡¨©©§©¤¥¦

òâø ìëa Bnò23ávòúnL éîe .,eala -ïðBàúîe-,xeaica ¦§¨¤©¦¤¦§©¥¦§¥
Bîöòa äàøî24äæéà Bì øñçå ïéøeqéå òø èòî Bì LiL ©§¤§©§¤¥§©©§¦¦§¨¥¥¤

øôBëk äæ éøäå ,äáBè¨©£¥¤§¥
.íBìLå-ñçÎqg xtekd - ©§¨

ze`vnida melye
lka `edÎjexaÎyecwd
did m` ,oky .mewn
ixd ,zn`a jka oin`n
jln ipt xe`a" (xen`k)
decge fer"e "miig
ixd el xqg `l "enewna

.xac meyïk ìòå,okle - §©¥
úeáöòä úcî e÷éçøä¦§¦¦©¨©§

.úîàä éîëç ãàîa- ¦§Ÿ©§¥¨¡¤
inkgzn`d(milaewnd)

zcn c`na ewigxd
mc`d lry ,zeavrd
zewgxzd wgxzdl
zcnn zil`niqwn
yi ,oky .zeavrd
dxizq meyn zeavra

d ezpen`lzizin`ly
iept xz` zil"y ,icedi
iept mewn oi`y - "'ipin

.jxazi epnnìáà£¨
ïéîànä,zn`a -àì ©©£¦Ÿ

Leçé25"ïä" íìBòä éðéðò ìëáe ,íìBòa ïéøeqé íeMî ¨¦¦¦¨¨§¨¦§§¥¨¨¥
¯ Bì ïéåL ïéàL éîe .úézîà äàåLäa Bìöà ïéåL "åàì"å§¨¨¦¤§§©§¨¨£¦¦¦¤¥¨¦

Bîöòa äàøî26"áø áøò"î àeäLl`xyi ipal etxhvdy - ©§¤§©§¤¥¤¤©
,mixvnn mz`iviaïéãáò eäéîøâìc27jxevl wx miyery - , ¦§©§©§¨§¦

,mnvr zad`leBîöò úà áäBàåztqed - jk ick cr -w"k §¥¤©§
`"hily x"enc`,ãé úçzî úàöìzeyxe -éiça úBéçìå 'ä ¨¥¦©©©§¦§§©¥

ïk ìòå ,Bîöò úà Búáäà ìéáLa íéBbä,okle -õôç àeä ©¦¦§¦©£¨¤©§§©¥¨¥

,beprz ly oevxa -íéøNa éiça28,éðBæîe éðáeevtge epevx - §©¥§¨¦¨¥§¥
myl dpeek ila ,envr zad`n `ad oevx `ed dl` mipipra

,miny.Bì áBè äæ ékdfk ote`a `id mc`d zbdpdy drya - ¦¤
if` -íìBòa íãàä úàéøa øwéò ék ,àøáð àlL Bì çBðå§©¤Ÿ¦§¨¦¦©§¦©¨¨¨¨¨

BúBqðì ìéáLa àeä äfä©¤¦§¦§©
,elà úBðBéñðazepeiqp - §¦§¥

mipipra miiyw ly
,miinybøLà úà úòãìå§¨©©¤£¤

Bááì äðôé íà ,Bááìa¦§¨¦¦§¤§¨
,"íéøçà íéäìà" éøçà©£¥¡Ÿ¦£¥¦
óebä úBåàz íäL¤¥©£©

ìzLnäíéìL,ze`ae - ©¦§©§§¦
,"àøçà àøèq"î- ¦¦§¨¨¢¨

ze`xwpd zetilwn
mb okly ,"mixg` miwl`"
ze`ad sebd zee`z
mzeig zelawne
ok mb ze`xwp zetilwdn

,"mixg` miwl`"íäáe¨¤
,õôç àeä,bprzne -Bà ¨¥

Böôç íà,ebeprz - ¦¤§
íéiç úBéçì BðBöøe§¦§©¦

ìzLnä íéizîàíéìL £¦¦¦©¦§©§§¦
óà ,"íéiç íé÷ìà"î¥¡Ÿ¦©¦©

ìBëé BðéàLmiig zeigl - ¤¥¨
eidi eiig lky ,dl`k
- zewl`e miipgex mipipr
el ztki` `di `ly cr

.miinybd mipiprdn mixeqid llkéøö)ãé éáúk äæéàáe .ïeiò C ¨¦¦§¥¤¦§¥¨
:Ck eðàöî úøçà àçñðáe .[ìBëé BðéàL óà] elà úBáz àúéì¥¨¥¥©¤¥¨§ª§¨©¤¤¨¨¨
éiç úBéçì ¯ ìBëé BðéàL óà ¯ BðBöøe Böôç íà Bà"¦¤§§©¤¥¨¦§©¥

."'eë íéizîà[ìBëé BðéàL óà] úBázL äàøð Bæ àçñð éôìe £¦¦¦§¦ª§¨¦§¤¤¥©¤¥¨
(øbñî øîàî àeä,íäa éç àeä úîàaL ïéîàéåmiiga - ©£©ª§¨§©£¦¤¤¡¤©¨¤

,"miig miwl`"n mi`ad miizin`dåéðéðò ìëå åéëøö ìëå§¨§¨¨§¨¦§¨¨
ìzLîúîàa íéìL,mzeig milawne -éèøôa ¦§©§§¦¤¡¤¦§¨¥
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ùã÷ä úøâà
çîùéù ìëä úéùàø ë"òå
'äá åúðåîàá ùîî äéçéå äòùå úò ìëá ìâéå íãàä
ïðåàúîå áöòúîù éîå òâø ìëá åîò áéèîå äéçîä
äæéà åì øñçå ïéøåñéå òø èòî åì ùéù åîöòá äàøî
úåáöòä úãî å÷éçøä ë"òå å"ç øôåëë äæ éøäå äáåè
íåùî ùåçé àì ïéîàîä ìáà .úîàä éîëç ãàîá
åìöà ïéåù åàìå ïä íìåòä éðéðò ìëáå íìåòá ïéøåñé
åîöòá äàøî åì ïéåù ïéàù éîå úéúéîà äàååùäá
úàöì ò"à áäåàå ïéãáò åäééîøâìã áø áøòî àåäù
ò"à åúáäà ìéáùá â"åò ééçá úåéçìå 'ä ãé úçúî
åì áåè äæ éë éðåæîå éðáå íéøùá ééçá õôç àåä ë"òå
æ"äåòá íãàä úàéøá ø÷éò éë àøáð àìù åì çåðå
øùà úà úòãìå åìà úåðåéñðá åúåñðì ìéáùá àåä
íäù íéøçà íéäìà éøçà åááì äðôé íà åááìá
åà õôç àåä íäáå à"ñî íéìùìúùîä óåâä úååàú
íéìùìúùîä íéúéîà íééç úåéçì åðåöøå åöôç íà

) ìåëé åðéàù óà íééç íé÷ìàîúåáéú àúéì é"úë äæéàáå .ò"ö

.êë åðàöî úøçà àçñåðáå [ìåëé åðéàù óà] åìàåöôç íà åà"
."'åë íéúéîà ééç úåéçì ìåëé åðéàù óà åðåöøå
.(øâñåî øîàî àåä [ìåëé åðéàù óà] úåáéúù äàøð åæ àçñåð éôìå

åéðéðò ìëå åéëøö ìëå íäá éç àåä úîàáù ïéîàéå
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החילוק. כן כביכול, להקב"ה, בנוגע שגם וכו', במקומו למע', שזהו והתירוץ עכ"פ. בשר בעיני רע נמצא מאין דא"כ - כו' יורד רע

בסופו". תשי ע' ובפרט  עה"פ לתנ"ך שלו ובאוה"ת לאיכה, הצ"צ רשימות ועיין בראי. גואי ב) ה, (חגיגה גו' וחדוה עוז עה"פ וכדרז"ל
.20:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ביוצר שהנדון שנת"ל ˘È˘‡¯·.".21:‡"ËÈÏ˙"כמו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שיש אף דמרמז ÁÎ"י"ל

שונים האגה"קÌÈÎÙ‰Âעתים בריש לעיל וכן ואילך) ב ג, (קהלת Ú˙'"זמ"ז ÏÎ·'..22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דבשבילה "כיון
חי". הוא ושעה עת בכל והרי - ושעה".23.נברא עת "בכל שצ"ל טעם ˘ËÈÏ"‡:24.עוד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וגם מיותר "לכאורה

היפך ויל"פ: רגיל. (כנ"לÌˆÚלא ומציאותו בריאתו ˘ËÈÏ"‡:25.נברא)".˘·˘·ÏÈ‰ענין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.טז כח, ישעי' "ע"ד
- יחיש צ"ל כאן גם ואולי שם. תרגום כה".·'וראה ב, קהלת תרגום וראה ˘ËÈÏ"‡:26.יודין. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הערה] "כנ"ל"

.[24.27:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(באו"ה) ספ"א ח"א רס"א. מאגה"ק ולהעיר סע"א. כב, - ת"ו ‡„ÂÓ"¯28."תקו"ז ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘לעיל"‡Ïהענין שהדגיש לאחר - כאן משא"כ חז"ל. בדברי שהובא בכ"מ פי' וזהו הוא מובן כי - זה באור „ÌÈÈÁהודגש

חפץ". שצ"ל פשיטא ובזה מלך, פני

lel` 'g iriax mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ח' רביעי יום
אגרת יב  ,fiw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äùòî 'éäå áé,234 'nr cr.êøáúé úåùåã÷ä

,"àøçà àøèq"î àlL íäéúeièøt,zetilwd on `ly -ék §¨¦¥¤¤Ÿ¦¦§¨¨¢¨¦
'äî"29"eððBk øáâ éãòöî30,'dn md mc` ly eicrv - ,ïéà"å31 ¥¦§£¥¤¤¨§¥

"'eë älî32jkn rci `l `edÎjexaÎyecwde xaci mc`dy - , ¦¨
weqtdy itk ,mcewn33

zrci 'd od" :miiqn
,miyrn wx `ly ,"dlek
ly mixeaic mb `l`
Îyecwd rcei ,mc`d
iptl cer ,`edÎjexa
,mze` `han mc`dy
z` lawn `ed epnne
.xeaic eze` xacl zeigd

ïk íàålawn `edy - §¦¥
ÎjexaÎyecwdn ezeig lk

,`ed,âOî BðéàL ÷ø úéìëúa áBè ìkä"aeh"d mc`l - ©Ÿ§©§¦©¤¥ª¨
.dfayBæ äðeîàáejka oin`n `edy -ìkä äNòð úîàa ¤¡¨¤¡¤©£¤©Ÿ

,éeìba íb áBè,aeh dfy ielba e`xiy -ïéîànL Bæ äðeîàaL ©©¨¤¤¡¨¤©£¦
,éeìâa äîãpä òøäL,"rx"k ielba dncpy dny -Búeiç ìk ¤¨©©¦§¤§¨¨©

,úâOî dðéàL Cøaúé Búîëç àéäL ,ïBéìòä "áBh"î àeä¦¨¤§¤¦¨§¨¦§¨¥¤¥¨ª¤¤
äìòîlL "ïãò"ä àéäå§¦¨¥¤¤§©§¨

àaä íìBòîxkfpk - ¥¨©¨
ob) "`ad mler"y ,lirl
"ob"k wx `ed (ocr
"aeh"de ,"ocr"n dkynde
"aeh" `ed "ocr"ny

dlrn dlrnly34aehdn
,ocr obe dfd mlerd ly
ììëð Bæ äðeîàa éøä£¥¤¡¨¦§¨
òøä úîàa älòúîe¦§©¤¤¡¤¨©
ïBéìòä "áBh"a änãîä©§ª¤©¨¤§

:æeðbäipira aehd z` e`xiy ,ielba mb aeh `lina dyrpe - ©¨
.xya

äéäå" .áéÎl xkyd -å ,íBìL ä÷ãvä äNòîxkyd- §¨¨©£¥©§¨¨¨©
Îl."íìBò ãò çèáå è÷Lä ä÷ãvä úãáòweqt df - £Ÿ©©§¨¨©§¥¨¤©©¨

'iryia1oipr md "dcear"e "dyrn"y ,mixne`d miyxtn yie ,
mebxz eli`e .zepey milna oipr eze` lr xfeg weqtd ,cg`

ipy mdy yxtn ozpei
mipey mipte` ipy ,mipipr
xear xy`e ,dwcvd oipra

dyrnribn dwcvd
ly xkydmelyxeare ,

ddcearribn dwcv ly
ghae hwyd ly xkyd

.mler crLøôää ïéáäì§¨¦©¤§¥
"äNòî" ïéaL¤¥©£¤

"äãBáò"ìote` dfi` - ©£¨
"dyrn" `xwp dwcv ly

?"dcear" `xwp dfi`ee-
Îy yxtdd"íBìL" ïéá¥¨

.'eë "çèáå è÷Lä"ì- §©§¥¨¤©
ote` xear xkydy

`xwpd dwcvddyrn`edmelydwcvd ote` xear xkyde ,
`xwpddcear`edghae hwydz`f oiap ,eøîàM äî ét ìò©¦©¤¨§

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø2÷eñt ìò3íBìL äNò" : ©¥¦§¨¦§¨¨©¨Ÿ¤¨
"åéîBøîa:l"f epizeax jk lr mixne` -ìL øN ìàëéî ék ¦§¨¦¦¨¥©¤

,Là ìL øN ìàéøáâå íéîmiakn mindy y`de mind rah - ©¦§©§¦¥©¤¥

,y`d z`ål`ixabe l`kin eli` -.äæ úà äæ ïéaëî ïéà §¥§©¦¤¤¤
,øîBìk`ed l`kin ly xnegdy `l -ipgexd mind ceqin §©

dpeekd `l` ,ipgexd y`d ceqin `ed l`ixab ly xnegde
:`idìàëénL,`ed -àø÷pä ,ãñç ìL øN`xwp cqg - ¤¦¨¥©¤¤¤©¦§¨

íéãøBiä ,"íéî" íLa- §¥©¦©§¦
,mind rahkíB÷nî¦¨

,Ceîð íB÷îì dBáb̈©§¨¨
àeäåmewnn dcixid - §

jenp mewnl deab
`id ,zeipgexaúðéça§¦©

úeèMtúäå äòtLää- ©©§¨¨§¦§©§
,zkyndúeiçä©©

íéðBéìò úBîìBòî¥¨¤§¦
Là úðéçáe ,íéðBzçúì§©§¦§¦©¥
,äìòîì úBìòì dòáhL¤¦§¨©£§©§¨

àéä,zeipgexa -úðéça ¦§¦©
úe÷lzñäå äøeábä©§¨§¦§©§
ähnî íéiçä úòtLä©§¨©©©¦¦©¨
,òétLäì àlL ,äìòîì§©§¨¤Ÿ§©§¦©

,áøå íeöò íeöîöa ÷øly ote`a wx didz drtyddy - ©§¦§¨¨©
mevnvmevrmevnv lye ,zeki`a zeigd zhrnd lyaxly

,zenka zeigd zphwdïäå,dxeabe cqg -úBicâð úBcî §¥¦¤§¦
,Bæì Bæ úBiëôäåzlaben izla drtyd ly oipr `ed cqg - §¨§¦¨

,mevnve dlabd ly oipr `id dxeab eli`eeðééäåcqg izn - §©§
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

à"ñî àìù íäéúåéèøô éèøôá úîàá íéìùìúùî
ìëä ïë íàå 'åë äìî ïéàå åððåë øáâ éãòöî 'äî éë

÷ø úéìëúá áåèúîàá åæ äðåîàáå âùåî åðéàù
ïéîàîù åæ äðåîàáù éåìâá íâ áåè ìëä äùòð
ïåéìòä áåèî àåä åúåéç ìë éåìâá äîãðä òøäù
ïãòä àéäå úâùåî äðéàù êøáúé åúîëç àéäù
äìòúîå ììëð åæ äðåîàá éøä á"äåòî äìòîìù

:æåðâä ïåéìòä áåèá äîåãîä òøä úîàá

äéäå áéä÷ãöä úãåáòå íåìù ä÷ãöä äùòî
ùøôää ïéáäì .íìåò ãò çèáå è÷ùä
ô"ò 'åë çèáå è÷ùäì íåìù ïéáå äãåáòì äùòî ïéáù
øù ìàëéî éë åéîåøîá íåìù äùåò ô"ò ì"æøàù äî
äæ úà äæ ïéáëî ïéàå ùà ìù øù ìàéøáâå íéî ìù
íéãøåéä íéî íùá '÷ðä ãñç ìù øù ìàëéîù øîåìë
äòôùää 'éçá àåäå êåîð íå÷îì äåáâ íå÷îî
'éçáå íéðåúçúì íéðåéìò úåîìåòî úåéçä úåèùôúäå
äøåáâä 'éçá àéä äìòîì úåìòì äòáèù ùà
àìù äìòîì äèîî íééçä úòôùä úå÷ìúñäå
úåéãâð úåãî ïäå áøå íåöò íåöîöá ÷ø òéôùäì
êà .ïãáì úåãî 'éçáá ïäùë åðééäå åæì åæ úåéëôäå
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כג.29. לז, ˘ËÈÏ"‡:30.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"‰¯Â‡ÎÏדפסוק השייכות השגח"פ Ê‰צע"ק ע"ד כו"כ שבתנ"ך לכאן, דוקא
Ì„Â˜'נר בזה וגם כו'. נוקף סע"ב) ז, (חולין דוקא בו חז"ל פי' ע"פ ומובן ‰„ÂÈ˜לזה. Ï„Â‚."לכאורה "במליצות" אפילו דאדה"ז

ד.31. קלט, ˘ËÈÏ"‡:32.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שנוגע אסיפא לרמז וי"ל - "כוננו" לאחרי גו' התרגום Ô‡Îל"נ פי' (ע"פ
'מחשבת'". גם - עניניו" ד"כל שם.33."מחשבת") ˘ËÈÏ"‡:34.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב לד, ברכות יז.1."וכמחז"ל 2.לב,

ו. ויגש תנחומא יב. ה, רבה דברים ב.3.ראה כה, איוב



`lelסב 'h iying mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

חמישי  אלול יום ט'
,234 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àìéòìã àúåøòúà äðäå,giw 'nr cr.øåëå óøöîá

,ipydn cg` miiktde micbep dxeabeúBcî úðéçáa ïäLk§¤¥¦§¦©¦
,ïcáìdcn lke ,dlabde xeriy ly oipr ixd `id dcn - §©¨

,dxeab ly ote`a e` cqg ly ote`a m` ,`id dpte`a zlaben
,íäéðéa íBìL äNBò àeä-Ceøa-LBãwä Càdidz `ly - ©©¨¨¤¨¥¥¤

zg` dcn oia zecbpzd
,dipyléãé ìò eðééäc§©§©§¥

ïäa älbúnL éeléb¦¤¦§©¨¨¤
äòtLäå äaø äøàä¤¨¨©¨§©§¨¨
-ïéà øBàî ãàî äîeöò£¨§Ÿ¥¥
øLà ,àeä-Ceøa óBñ¨£¤

BîLkxe`" `edy -oi` ¦§
eq ila ,"seq,leab ilae s

úðéçáa BðéàL ,àeä ïk¥¤¥¦§¦©
àlà ,íBìLå-ñç äcî¦¨©§¨¤¨

,`ed -äìòî äìòîì§©§¨©§¨
elôà ,õ÷ ïéà ãò- ©¥¥£¦

,dlrnlúðéçaî¦§¦©
úòc-äðéa-äîëç- ¨§¨¦¨©©

`idy,úBcnä øB÷î- §©¦
dlrnl `edy okyÎlkne
,zecnd zpigan ixnbl

éæàåoda dxi`nyk - ©£©
,seq oi` xe`n dx`dìàéøáâå ìàëéî ìL úBicâð úBcnä©¦¤§¦¤¦¨¥§©§¦¥

,dxeabe cqg ly -íéãçàì eéäå ,ïLøLå ïøB÷îa úBììëð¦§¨¦§¨§¨§¨§¨©£¨¦
.éelb úðéçáa íäì øéànä Cøaúé BøBàa íéìèáe ,Lnî©¨§¥¦§¦§¨¥©¥¦¨¤¦§¦©¦
cebipd ca`p ,seq oi` xe`l mzelhazd lceb cvn ,oky -
ixd ,ipyl cg` micbpnd mixy ipya lynd itk ,mdipiay
mde mzecbpzd zca`p ,jlnd ipta micner mdy drya
zelhazdd cvn `ad xac ,miaeh micicik mdipia mixacn
dlrp dcna df lynpa mb jk ,jlnd ipta mdipy ly dlecbd
oipr ,"seq oi` xe`"l ixd `ed mlehiay iptn ,oky ,xzeia
ly dlabdd ixnbl zca`p - "leab ila"e "seq oi`" `edy

.zecnd,íéãñça úBøeábä íé÷zîúîe íéâfîúî éæàå- ©£©¦§©§¦¦§©§¦©§©£¨¦
,zewiznl mileynd cqgle aehl zektdp odäðéça éãé ìò©§¥§¦¨

úòvîîÎd z` zkeeznd -òéøënä å÷,dxeabe cqg oia - §ª©©©©©§¦©

,íéîçøä úcî àéä ,ãñç étìk ähîezcny drya - ©¤§©¥¤¤¦¦©¨©£¦
zxne` dxeabd zcne ,dlabd ila ritydl zxne` cqgd
d`a - rtyd zlawl ie`x epi`y inn drtydd z` repnl

lk ewd z` dhne odipia drixkne mingxd zcnzcn it
`ed oi` m` mby ,cqgd
,ie`x ,rty zlawl ie`x
cvne ,eilr engxiy ,la`
,el ritydl zepngxd

úàø÷päzcn - ©¦§¥
z`xwp ,mingxdíLa§¥

éîëç éøáãa "úøàôz"¦§¤¤§¦§¥©§¥
,úîàä,dlawd inkg - ¨¡¤

'áî äìeìk àéäL éôì§¦¤¦§¨¦
,íãàå ïáì :ïéðåb§¨¦Ÿ¤§Ÿ¤
ãñçì íéænøîä©§©§¦§¤¤

.äøeáâefnxn oal - §¨
.dxeabl - mec`e ,cqgl
mya `xwp df okle
oky - itei - "zx`tz"
dnkn akxend xac
,ixd .itei ea yi mirav
mb "mingx"a yiy iptn

."zx`tz" mya ef dcn z`xwp okl - dxeab mbe cqgïëìå§¨¥
úcî ìò äøBî äøBzä ìëaL àeä-Ceøa ä"éåä íL íúñ§¨¥£¨¨¨¤§¨©¨¤©¦©

LBãwä øäfa áeúkL Bîk ,úøàôzä4miyecwd zenyd - , ©¦§¤¤§¤¨©Ÿ©©¨
zpiga lr lÎ` my enk ,zepeilrd zecnd lr ixd mixen
'ied my eli`e .dnecke dxeabd zcn lr - miwl` my ,cqgd
zcn lr dxen - inzq ote`a dxeza riten `edy itk -
x`yn dlrnle "mvrd my" ixd `ed 'ied my ."zx`tz"d

,"zx`tz"d zcn idefe ,miyecwd zenydïàkL éôìzcna - §¦¤¨
,"zx`tz"d,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éeléb úðéça àeä§¦©¦¥¨

.Cøaúé úBLBãwä åéúBcî øàMî úàN øúéa ,äaø äøàä¤¨¨©¨§¤¤§¥¦§¨¦¨©§¦§¨¥
jxazi `edy ,"einexna mely dyer" ly oiprd edf -
,l`ixabe l`kin oia mely dyer ,"seq oi` xe`"n ezelbzda

.dxeabe cqg oia

àúeøòúà ,äpäå§¦¥¦§¨¨
,àìéòìczexxerzdd - ¦§¥¨

,dlrnlnéeléb øøBòì§¥¦
äòtLäå äaø äøàä¤¨¨©¨§©§¨¨
,ìéòì økæpä äîeöò£¨©¦§¨§¥
-Ceøa óBñ-ïéà øBàî¥¥¨

,àeä,ick -úBNòì©£
íBìL,dlrnly zecnd oia -àúeøòúàa àéä ,ìéòì økæpä ¨©¦§¨§¥¦§¦§¨¨

,àzúìcici lr - ¦§©¨
dceard ly zexxerzdd

,dhnlyäNòîa§©£¥
íéiç úòtLäå ä÷ãvä©§¨¨§©§¨©©¦

,miig mipzepd mipipr -ïç¥
íéîçøå ãñçå5ïàîì ¨¤¤§©£¦§©

déîøbî déì úéìc§¥¥¦©§¥
,íeìk,melk envrn el oi`y inl -íéìôL çeø úBéçäìe §§©£©§¨¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äìâúîù éåìéâ é"ò åðééäã íäéðéá íåìù äùåò ä"á÷ä
ñ"à øåàî ãàî äîåöò äòôùäå äáø äøàä ïäá
àìà å"ç äãî 'éçáá åðéàù àåä ïë åîùë øùà ä"á
øå÷î ã"áç 'éçáî åìéôà õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì
ìàéøáâå ìàëéî ìù úåéãâð úåãîä éæàå úåãîä
íéìèáå ùîî íéãçàì åéäå ïùøùå ïøå÷îá úåììëð
íéâæîúî éæàå éåìéâ 'éçáá íäì øéàîä êøáúé åøåàá
å÷ úòöåîî 'éçá é"ò íéãñçá úåøåáâä íé÷úîúîå
'÷ðä íéîçøä úãî àéä ãñç éôìë äèîå òéøëîä
äìåìë àéäù éôì úîàä éîëç éøáãá úøàôú íùá
íù íúñ ïëìå â"åçì íéæîøîä íãåàå ïáåì ïéðååâ 'áî
úøàôúä úãî ìò äøåî äøåúä ìëáù ä"á 'éåä
ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àåä ïàëù éôì ÷"äåæá ù"îë
úåùåã÷ä åéúåãî øàùî úàù øúéá äáø äøàä ä"á

.êøáúé

äøàä éåìéâ øøåòì àìéòìã àúåøòúà äðäå
úåùòì ä"á ñ"à øåàî ì"ðä äîåöò äòôùäå äáø
ä÷ãöä äùòîá àúúìã àúåøòúàá àéä ì"ðä íåìù
äéì úéìã ïàîì íéîçøå ãñçå ïç íééç úòôùäå
úàæ úòãåîå .'åë íéìôù çåø úåéçäìå íåìë 'éîøâî
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.'eë,miiga iprd z` dwifgnd dwcv mirityny ici lr -
zpzip dwcvdy ,mingxe cqg ,og mb ea yiy ote`a z`f miyere

"eqiitnd" ly ote`ae ybxa6zpizp mr zg` dperae zray ,
,egex z` miccerne minnexn ,daeh dybxd el mieeyn dwcvd

- egexa letp didi `ly
ef zexxerzd ici lr ixd
mikiynn dhnln
dlrnln zexxerzd
daxd dx`ddn
dnevrd drtydde
`ed jexa "seq oi` xe`"n
,zepeilrd zecnd l`
odipia mely zeyrl
ewznei zexeabdye
epax xiaqi oldl .micqgl
dyrn"y dn owfd
ytpa zlret "dwcvd
ezceara ,mc`d
rxd mr eznglnae
xy`e .zindad eytpay
,zindad ytpd xexiaa
xxazi day aehdy
:mipte` ipy mpyi - rxdn
dhnln jxca cg` ote`
zcear ici lr ,dlrnl
ytpay dcn lk znglne

lynl enk ,zindad ytpa dcbpky dcnd z` xxal ziwl`d
cqgd zcn z` ziwl`d ytpd ly dad`d ici lr xxal
ziwl`d ytpd ly d`xi ici lr ;zindad ytpd ly de`zde
ote` ;dnecke ,zindad ytpd ly drxd d`xid zcn z` xxal
lr jiynn mc`dy ici lr ,dhnl dlrnln jxca xexia ,ipy
lr .zindad ytpd ly zecnd zexxazn - iwl` xe` envr
aehdy xexiad llka mlera didi `ealÎcizrly enke jxc
,mlera f` didzy ziwl`d zelbzdd ici lr rxdn xxazi

"ux`d on xiar` d`nehd gex z`e" didiy lrtzy zelbzd7,
ly rxdn aehd z` xxal icedi ly ezceara mb df jxc lr
ici lr) dhnl dlrnln jxca xexiad epyi ,zindad eytp
ely aehdy xferd (iwl` xe` jiynnd dnyl dxez cenil
dyrn" ,dwcvd oipr ici lr mb jk .rxdn xxazie xabzi
zrya el zilbznd ziwl` zelbzd icedi jiynn ,"dwcvd
:owfd epax oeylae .rxn aehd xexia elv` didiy ,ezltz

,úàæ úòãeîe,reci -äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàM äî8 ©©Ÿ©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨
ì äøBza ÷ñBòä ìòìL àéìîôa íBìL íéNî" :dîL ©¨¥©¨¦§¨¥¦¨§¨©§¨¤

íä ¯ "äìòî ìL àéìît" ,"ähî ìL àéìîôáe äìòî©§¨§¨©§¨¤©¨¨©§¨¤©§¨¥

íéðBéìò úBìëéää ïäL ,ìéòì úBøkæpä úBcnäå íéøOä©¨¦§©¦©¦§¨§¥¤¥©¥¨¤§¦
,LBãwä øäfaL äàéøaä íìBòazecnd oia melyd my - §¨©§¦¨¤©Ÿ©©¨

`hazn melyde ,dyecwe aeha od odizyyk dxeabe cqg ly
,cqga wznez dxeabde dxeabe cqg ly zellkzd didzy jka
ïä ¯ "ähî ìL àéìîô"e¨©§¨¤©¨¥
,íéðBzçzä úBìëéää©¥¨©©§¦
ìôMä äfä íìBò èøôáe¦§¨¨©¤©¨¨

î òøå áBè áøòîäf` - ©§Ÿ̈¨©¥
,ïBLàøä íãà àèç- ¥§¨¨¨¦

zaexrzl `iady `hg
ila aeh oi`y ,rxde aehd

,aeh ila rx oi`e rxòøäå§¨©
Bîk ,áBhä ìò èìBL¥©©§

áeúkL9èìL øLà" : ¤¨£¤¨©
,"'eë íãàa íãàä- ¨¨¨¨¨¨

ly "lrila mc`"d
mc`d lr lyen ,dtilw
miiqny itke ,dyecw ly
,"el rxl" weqt eze`a

"õîàé íàlî íàìe"10, §Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
cv xabzn minrtl -
xabzn minrtle dyecwd
,df znerly cvd
íãàa Leça äàøpëå§©¦§¤§¨¨¨
íLa àø÷pä ,ïBzçzä©©§©¦§¨§¥

"ïè÷ íìBò"11, ¨¨¨
Côäì íéîòôìå øáBb áBhä íéîòôlLxabzn rxdy -ñç ¤¦§¨¦©¥§¦§¨¦§¥¤©
,"õ÷ úò" ãò íìBòa íBìL ïéàå .íBìLå,rxl seq didiyk - §¨§¥¨¨¨©¥¥

÷ácì òøäî áBhä øøaúiLwaczdl -,BøB÷îe BLøLa ¤¦§¨¥©¥¨©¦¨¥§¨§§
çeøå ,"ïåà éìòt ìk eãøtúé" éæàå ,àeä-Ceøa íéiçä øB÷î§©©¦¨©£©¦§¨§¨Ÿ£¥¨¤§©

õøàä ïî øáòé äàîhä56áBhä úðéça BëBzî øøaúiLk , ©ª§¨©£Ÿ¦¨¨¤§¤¦§¨¥¦§¦©©
.eäiçîäl ,rxdn xxazi aehdyk ,f`y -meiw `lina didi ` ©§©¥

.aehdn wx `a rxd ly ezeige eneiw lk ixdy ,rxl
äæ øeøáe,rxdn xxazi aehdy -éelb éãé ìò ïk íb äéäé ¥¤¦§¤©¥©§¥¦

ähîì Búe÷ìàlr ixd dyrp llka xexiady myk ,xnelk - ¡Ÿ§©¨
zelbd onf jyna epizceare epiyrn ici12xexiad didi mb jk ,

,dhnl f` didzy ziwl`d zelbzdd ici lräaø äøàäa§¤¨¨©¨
áeúkL Bîk ,äîeöò äòtLäå13úà äòc õøàä äàìî ék" : §©§¨¨£¨§¤¨¦¨§¨¨¨¤¥¨¤

"'eë 'ä ãBák äìâðå" ,"'ä14,ãéúòì íìBòä úeììëa eäæå .- §¦§¨§§¤¦§¨¨¨¤¨¦
ziwl`d zelbzdd ici lr - rxdn xxaziy aehd didi f`y

,f` dlbzzy,"àöî úò" ìëa ¯ ïBzçzä íãàa Càlka - ©¨¨¨©©§§¨¥§Ÿ
`ed jexa yecwd ly e`vnid zry15,,älôz Bæoipr dfy - §¦¨

dlitzd16,BðB÷ íò ããBaúäì íéðnæî íézò øàL Bà,f`y - §¨¦¦§ª¨¦§¦§¥¦
- envr mr "caer" icediy mipnf x`ya e` dltzd zryaìk̈
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ùã÷ä úøâà
íéùî äîùì äøåúá ÷ñåòä ìò ì"æø åøîàù äî
àéìîô .äèî ìù àéìîôáå äìòî ìù àéìîôá íåìù
úåìëéää ïäù ì"ðä úåãîäå íéøùä íä äìòî ìù
äèî ìù àéìîôå ÷"äåæáù äàéøáä íìåòá íéðåéìò
áøåòîä ìôùä æ"äåò èøôáå íéðåúçúä úåìëéää ïä
áåèä ìò èìåù òøäå ïåùàøä íãà àèçî òøå áåè
íåàìî íåàìå 'åë íãàá íãàä èìù øùà ù"îë
íùá àø÷ðä ïåúçúä íãàá ùåçá äàøðëå õîàé
å"ç êôéäì íéîòôìå øáåâ áåèä íéîòôìù ïè÷ íìåò
òøäî áåèä øøáúéù õ÷ úò ãò íìåòá íåìù ïéàå
åãøôúé éæàå ä"á íééçä øå÷î åøå÷îå åùøùá ÷áãéì
øøáúéùë õøàä ïî øåáòé äàîåèä çåøå ïåà éìòåô ìë
é"ò ë"â äéäé äæ øåøéáå åäééçîä áåèä 'éçá åëåúî
äîåöò äòôùäå äáø äøàäá äèîì åúå÷ìà éåìéâ
'ä ãåáë äìâðå 'ä úà äòã õøàä äàìî éë ù"îë
ïåúçúä íãàá êà ãéúòì íìåòä úåììëá åäæå 'åë
íéðîåæî íéúò øàù åà äìôú åæ àåöî úò ìëá
øåøéá ïéòîì äëåæ åéùòî éôì à"ë åðå÷ íò ããåáúäì
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חמישי  אלול יום ט'
,234 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àìéòìã àúåøòúà äðäå,giw 'nr cr.øåëå óøöîá

,ipydn cg` miiktde micbep dxeabeúBcî úðéçáa ïäLk§¤¥¦§¦©¦
,ïcáìdcn lke ,dlabde xeriy ly oipr ixd `id dcn - §©¨

,dxeab ly ote`a e` cqg ly ote`a m` ,`id dpte`a zlaben
,íäéðéa íBìL äNBò àeä-Ceøa-LBãwä Càdidz `ly - ©©¨¨¤¨¥¥¤

zg` dcn oia zecbpzd
,dipyléãé ìò eðééäc§©§©§¥

ïäa älbúnL éeléb¦¤¦§©¨¨¤
äòtLäå äaø äøàä¤¨¨©¨§©§¨¨
-ïéà øBàî ãàî äîeöò£¨§Ÿ¥¥
øLà ,àeä-Ceøa óBñ¨£¤

BîLkxe`" `edy -oi` ¦§
eq ila ,"seq,leab ilae s

úðéçáa BðéàL ,àeä ïk¥¤¥¦§¦©
àlà ,íBìLå-ñç äcî¦¨©§¨¤¨

,`ed -äìòî äìòîì§©§¨©§¨
elôà ,õ÷ ïéà ãò- ©¥¥£¦

,dlrnlúðéçaî¦§¦©
úòc-äðéa-äîëç- ¨§¨¦¨©©

`idy,úBcnä øB÷î- §©¦
dlrnl `edy okyÎlkne
,zecnd zpigan ixnbl

éæàåoda dxi`nyk - ©£©
,seq oi` xe`n dx`dìàéøáâå ìàëéî ìL úBicâð úBcnä©¦¤§¦¤¦¨¥§©§¦¥

,dxeabe cqg ly -íéãçàì eéäå ,ïLøLå ïøB÷îa úBììëð¦§¨¦§¨§¨§¨§¨©£¨¦
.éelb úðéçáa íäì øéànä Cøaúé BøBàa íéìèáe ,Lnî©¨§¥¦§¦§¨¥©¥¦¨¤¦§¦©¦
cebipd ca`p ,seq oi` xe`l mzelhazd lceb cvn ,oky -
ixd ,ipyl cg` micbpnd mixy ipya lynd itk ,mdipiay
mde mzecbpzd zca`p ,jlnd ipta micner mdy drya
zelhazdd cvn `ad xac ,miaeh micicik mdipia mixacn
dlrp dcna df lynpa mb jk ,jlnd ipta mdipy ly dlecbd
oipr ,"seq oi` xe`"l ixd `ed mlehiay iptn ,oky ,xzeia
ly dlabdd ixnbl zca`p - "leab ila"e "seq oi`" `edy

.zecnd,íéãñça úBøeábä íé÷zîúîe íéâfîúî éæàå- ©£©¦§©§¦¦§©§¦©§©£¨¦
,zewiznl mileynd cqgle aehl zektdp odäðéça éãé ìò©§¥§¦¨

úòvîîÎd z` zkeeznd -òéøënä å÷,dxeabe cqg oia - §ª©©©©©§¦©

,íéîçøä úcî àéä ,ãñç étìk ähîezcny drya - ©¤§©¥¤¤¦¦©¨©£¦
zxne` dxeabd zcne ,dlabd ila ritydl zxne` cqgd
d`a - rtyd zlawl ie`x epi`y inn drtydd z` repnl
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,el ritydl zepngxd
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,àzúìcici lr - ¦§©¨
dceard ly zexxerzdd
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äìâúîù éåìéâ é"ò åðééäã íäéðéá íåìù äùåò ä"á÷ä
ñ"à øåàî ãàî äîåöò äòôùäå äáø äøàä ïäá
àìà å"ç äãî 'éçáá åðéàù àåä ïë åîùë øùà ä"á
øå÷î ã"áç 'éçáî åìéôà õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì
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'÷ðä íéîçøä úãî àéä ãñç éôìë äèîå òéøëîä
äìåìë àéäù éôì úîàä éîëç éøáãá úøàôú íùá
íù íúñ ïëìå â"åçì íéæîøîä íãåàå ïáåì ïéðååâ 'áî
úøàôúä úãî ìò äøåî äøåúä ìëáù ä"á 'éåä
ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àåä ïàëù éôì ÷"äåæá ù"îë
úåùåã÷ä åéúåãî øàùî úàù øúéá äáø äøàä ä"á

.êøáúé

äøàä éåìéâ øøåòì àìéòìã àúåøòúà äðäå
úåùòì ä"á ñ"à øåàî ì"ðä äîåöò äòôùäå äáø
ä÷ãöä äùòîá àúúìã àúåøòúàá àéä ì"ðä íåìù
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.'eë,miiga iprd z` dwifgnd dwcv mirityny ici lr -
zpzip dwcvdy ,mingxe cqg ,og mb ea yiy ote`a z`f miyere

"eqiitnd" ly ote`ae ybxa6zpizp mr zg` dperae zray ,
,egex z` miccerne minnexn ,daeh dybxd el mieeyn dwcvd

- egexa letp didi `ly
ef zexxerzd ici lr ixd
mikiynn dhnln
dlrnln zexxerzd
daxd dx`ddn
dnevrd drtydde
`ed jexa "seq oi` xe`"n
,zepeilrd zecnd l`
odipia mely zeyrl
ewznei zexeabdye
epax xiaqi oldl .micqgl
dyrn"y dn owfd
ytpa zlret "dwcvd
ezceara ,mc`d
rxd mr eznglnae
xy`e .zindad eytpay
,zindad ytpd xexiaa
xxazi day aehdy
:mipte` ipy mpyi - rxdn
dhnln jxca cg` ote`
zcear ici lr ,dlrnl
ytpay dcn lk znglne

lynl enk ,zindad ytpa dcbpky dcnd z` xxal ziwl`d
cqgd zcn z` ziwl`d ytpd ly dad`d ici lr xxal
ziwl`d ytpd ly d`xi ici lr ;zindad ytpd ly de`zde
ote` ;dnecke ,zindad ytpd ly drxd d`xid zcn z` xxal
lr jiynn mc`dy ici lr ,dhnl dlrnln jxca xexia ,ipy
lr .zindad ytpd ly zecnd zexxazn - iwl` xe` envr
aehdy xexiad llka mlera didi `ealÎcizrly enke jxc
,mlera f` didzy ziwl`d zelbzdd ici lr rxdn xxazi

"ux`d on xiar` d`nehd gex z`e" didiy lrtzy zelbzd7,
ly rxdn aehd z` xxal icedi ly ezceara mb df jxc lr
ici lr) dhnl dlrnln jxca xexiad epyi ,zindad eytp
ely aehdy xferd (iwl` xe` jiynnd dnyl dxez cenil
dyrn" ,dwcvd oipr ici lr mb jk .rxdn xxazie xabzi
zrya el zilbznd ziwl` zelbzd icedi jiynn ,"dwcvd
:owfd epax oeylae .rxn aehd xexia elv` didiy ,ezltz
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ì äøBza ÷ñBòä ìòìL àéìîôa íBìL íéNî" :dîL ©¨¥©¨¦§¨¥¦¨§¨©§¨¤
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ïä ¯ "ähî ìL àéìîô"e¨©§¨¤©¨¥
,íéðBzçzä úBìëéää©¥¨©©§¦
ìôMä äfä íìBò èøôáe¦§¨¨©¤©¨¨
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zaexrzl `iady `hg
ila aeh oi`y ,rxde aehd

,aeh ila rx oi`e rxòøäå§¨©
Bîk ,áBhä ìò èìBL¥©©§

áeúkL9èìL øLà" : ¤¨£¤¨©
,"'eë íãàa íãàä- ¨¨¨¨¨¨

ly "lrila mc`"d
mc`d lr lyen ,dtilw
miiqny itke ,dyecw ly
,"el rxl" weqt eze`a

"õîàé íàlî íàìe"10, §Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
cv xabzn minrtl -
xabzn minrtle dyecwd
,df znerly cvd
íãàa Leça äàøpëå§©¦§¤§¨¨¨
íLa àø÷pä ,ïBzçzä©©§©¦§¨§¥

"ïè÷ íìBò"11, ¨¨¨
Côäì íéîòôìå øáBb áBhä íéîòôlLxabzn rxdy -ñç ¤¦§¨¦©¥§¦§¨¦§¥¤©
,"õ÷ úò" ãò íìBòa íBìL ïéàå .íBìLå,rxl seq didiyk - §¨§¥¨¨¨©¥¥
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.eäiçîäl ,rxdn xxazi aehdyk ,f`y -meiw `lina didi ` ©§©¥

.aehdn wx `a rxd ly ezeige eneiw lk ixdy ,rxl
äæ øeøáe,rxdn xxazi aehdy -éelb éãé ìò ïk íb äéäé ¥¤¦§¤©¥©§¥¦

ähîì Búe÷ìàlr ixd dyrp llka xexiady myk ,xnelk - ¡Ÿ§©¨
zelbd onf jyna epizceare epiyrn ici12xexiad didi mb jk ,

,dhnl f` didzy ziwl`d zelbzdd ici lräaø äøàäa§¤¨¨©¨
áeúkL Bîk ,äîeöò äòtLäå13úà äòc õøàä äàìî ék" : §©§¨¨£¨§¤¨¦¨§¨¨¨¤¥¨¤

"'eë 'ä ãBák äìâðå" ,"'ä14,ãéúòì íìBòä úeììëa eäæå .- §¦§¨§§¤¦§¨¨¨¤¨¦
ziwl`d zelbzdd ici lr - rxdn xxaziy aehd didi f`y

,f` dlbzzy,"àöî úò" ìëa ¯ ïBzçzä íãàa Càlka - ©¨¨¨©©§§¨¥§Ÿ
`ed jexa yecwd ly e`vnid zry15,,älôz Bæoipr dfy - §¦¨
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íéùî äîùì äøåúá ÷ñåòä ìò ì"æø åøîàù äî
àéìîô .äèî ìù àéìîôáå äìòî ìù àéìîôá íåìù
úåìëéää ïäù ì"ðä úåãîäå íéøùä íä äìòî ìù
äèî ìù àéìîôå ÷"äåæáù äàéøáä íìåòá íéðåéìò
áøåòîä ìôùä æ"äåò èøôáå íéðåúçúä úåìëéää ïä
áåèä ìò èìåù òøäå ïåùàøä íãà àèçî òøå áåè
íåàìî íåàìå 'åë íãàá íãàä èìù øùà ù"îë
íùá àø÷ðä ïåúçúä íãàá ùåçá äàøðëå õîàé
å"ç êôéäì íéîòôìå øáåâ áåèä íéîòôìù ïè÷ íìåò
òøäî áåèä øøáúéù õ÷ úò ãò íìåòá íåìù ïéàå
åãøôúé éæàå ä"á íééçä øå÷î åøå÷îå åùøùá ÷áãéì
øøáúéùë õøàä ïî øåáòé äàîåèä çåøå ïåà éìòåô ìë
é"ò ë"â äéäé äæ øåøéáå åäééçîä áåèä 'éçá åëåúî
äîåöò äòôùäå äáø äøàäá äèîì åúå÷ìà éåìéâ
'ä ãåáë äìâðå 'ä úà äòã õøàä äàìî éë ù"îë
ïåúçúä íãàá êà ãéúòì íìåòä úåììëá åäæå 'åë
íéðîåæî íéúò øàù åà äìôú åæ àåöî úò ìëá
øåøéá ïéòîì äëåæ åéùòî éôì à"ë åðå÷ íò ããåáúäì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ב.6. ט, ב.7.ב"ב יג, ˘ËÈÏ"‡:8.זכרי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."החלצו ד"ה מטות לקו"ת ב. צט, וראה 9."סנהדרין טו. ח, קהלת
ועוד. סכ"ה. כג.10.לקמן כה, א).11.תולדות קא, ב. (ק, תס"ט תקו"ז ג. פקודי רפל"ז.12.תנחומא ח"א ט.13.כנ"ל יא, ישעי'

ה.14. מ, ˘ËÈÏ"‡:15.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ו לב, תהלים ˘ËÈÏ"‡:16."מפרשים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בארוכה סכ"ה "אגה"ק



`lelסד 'i iyiy mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י' שישי יום
אגרת יב  ,giw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,236 'nr cr.'åëå íéîòô

äøBzä ÷ñò éãé ìò ,äæ øeøa ïéòîì äëBæ åéNòî éôì ãçà¤¨§¦©£¨¤§¥¥¥¤©§¥¥¤©¨
ì,dîLdlbzny eytpay ziwl`d zelbzdd ici lry - ¦§¨

dlrzn ely aehdy ,xexiad dyrp - ely dxezd ceniln
,rxdnéãé ìò ïëå§¥©§¥

,ä÷ãvämb ,ozep `edy - ©§¨¨
,rxdn aehd xxazn ok

eøîàL Bîk17epizeax - : §¤¨§
:l"fáéäé øæòìà éaø"©¦¤§¨¨¨¦

,éìöî øãäå éðòì äèeøt§¨§¨¦©£©©§¥
dhext ozp xfrl` 'x -
,lltzd jk xg`e iprl

:áéúëcaezk ixdy -18: ¦§¦
÷ãöá éðà,dwcva - £¦§¤¤
éðô äæçà,"Eick - ¤¡¤¨¤

ly zelbzdd ze`xl
,"wcv" ly dncwd ici lr df ixd ,dltza zewl`d zeinipt

,dwcvàéä`id "jipt dfg`" -úòtLäå äøàä éelb úðéça ¦§¦©¦¤¨¨§©§¨©

eìéçc äfî ãéìBäìe ,'ä úlãâa ïðBaúäì ,äðeázäå úòcä©©©§©§¨§¦§¥¦§ª©§¦¦¤§¦
eîéçøe,dad`e d`xi -íéiìëNdpadde lkydn ze`ay - §¦¦§¦¦

,'d zlecba,òãBpk,dltzay ziwl`d zelbzdd idefy -ìòå ©©§©
áBhä øøáð äæ éãé- §¥¤¦§©©

dlere,òøä ãøôðå 'äì©§¦§©¨©
áeúkL Bîk19óøöî" : §¤¨©§¥

Léàå ,áäfì øeëå óñkì©¤¤§©¨¨§¦
Leøt ,"Bììäî éôìdn - §¦©£¨¥

(ewexin) etexivy yexitd
dn itl `ed mc` ly

- ?lldn `edyéôì§¦
'ä úà Bìeläzrya - ¦¤

,dltzdúòcä ÷îòa§Ÿ¤©©©
eîéçøe eìéçc ãéìBäì20 §¦§¦§¦

,'d zad`e 'd z`xi -äëk̈¨
,òøä ãøôðå áBhä øøáð,wxnpe sxvp `ede -ãeøôe øeøák ¦§©©§¦§©¨©§¥¥

.øeëå óøöîa áäæå óñkî íéâéqä©¦¦¦¤¤§¨¨§©§¥§

,úàæ úòãeî äpäå,ixd reci -íä íòáèa ìàøNiL §¦¥©©Ÿ¤¦§¨¥§¦§¨¥
íéãñç éìîBâå íéðîçø21úBëLîð íäéúBLôð úBéä éðtî , ©£¨¦§§¥£¨¦¦§¥¡©§¥¤¦§¨

ïäa øáBb ãñçä øLà ,Cøaúé åéúBcnî,zepeilrd zecna - ¦¦¨¦§¨¥£¤©¤¤¥¨¤
áeúkL Bîëe ,íeöîväå äøeábäå ïécä úcî ìò22øáb" : ©¦©©¦§©§¨§©¦§§¤¨¨©

,"åéàøé ìò Bcñç- ©§©§¥¨
zexabzd lr fnxnd
d`xid zcn lr cqgd
,jxazi eay dxeabde
äîLpä úàø÷ð ïëlL¤¨¥¦§¥©§¨¨

"ïäk úa"d`a `idy - ©Ÿ¥
zcn `idy ,odk zpigan

,cqgdáeúkL Bîk§¤¨
LBãwä øäfa23.oeeike - ©Ÿ©©¨

zecndn d`a dnypdy
cqgd oday zeyecwd
dnypa mb okl - xabzn
zepngxde cqgd zcn
micediy ,zexabzda `id
mipngx ilra md mraha

.micqg ilnebe,äpäå§¦¥
Bæ äðéçaî úëLîpä ä÷ãvän -rah,dnypay zepngxd ©§¨¨©¦§¤¤¦§¦¨

ìò ìôBð "äNòî" íL ék ,"ä÷ãvä äNòî" íLa úàø÷ð¦§¥§¥©£¥©§¨¨¦¥©£¤¥©
øác àéäå àìénî ãéîz äNòpL Bà ,äNòð øákL øác̈¨¤§¨©£¨¤©£¨¨¦¦¥¨§¦¨¨

ïàk óàå ,ãéîz ìéâøå äåää`ad dwcvd oipra - ©Ÿ¤§¨¦¨¦§©¨

,dnypay zirahd zepngxdnúeðîçøäå ãñçä úcî éøä£¥¦©©¤¤§¨©£¨
øákî ìàøNé úéa ìk úBLôða äòaèäxac df ixd - ª§§¨§©§¨¥¦§¨¥¦§¨

yxak,dyrpìzLäå ïúeàéøa úòîåéúBcnî ïúeìL ¥¥§¦¨§¦§©§§¨¦¦¨
øaúéáeúkL Bîk ,C24,"'eë åétàa çtiå" :mc` ly eteba - ¦§¨¥§¤¨©¦©§©¨

,miig ly dnyp oey`xd
mixne` ep`e25zqpkd lr

:icedia dnypdäzàå"§©¨
çôðc ïàîe" ,"éa zçôð̈©§¨¦©§¨©

"'eë26,,gtp ekezn -
,ezeiniptne ezeikezn
dnypdy dpeekd lynpae
,zewl`d zeiniptn d`a
d`a `idy oeeik ,ixd
- jxazi eizecn zeiniptn
oipr ,dnypa ,da yi
eizecn ly zeiniptd
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

שיהי'  שהצעתי  כיון  קצת,  ולפלא  הלימוד  סדר  אודות  כותב  בו  אלול,  מה'  למכתבו  במענה 

לימוד הגמרא באותן המסכתות שנוגע בפועל, ומה טוב בחיי היום יומים, שעי"ז נפתרת מאלי' השאלה 

אודותה כותב, ובמכתבו מזכיר מסכת אחרת.

קרוב לומר שהביאור בזה, שאין הוא הבוחר מקום הלימוד אבל הרי גם אינו מזכיר אודות 

כהנ"ל,  ג"כ  שתוכנם  פדגוגים  בטעמים  גם  לתומכה  יש  כהאמורה  השתדלות  והרי  בזה,  השתדלותו 

שמס' דסדר מועד וכיו"ב הם בהלכות הצריכות וכו' ועיין ג"כ הלכות תלמוד תורה לרבנו הזקן בהנוגע 

לסדר לימוד, למי שאין זמן רב לרשותו, וכן בההקדמה מבני רבנו הזקן להשו"ע של סדר לימוד וכמה 

הוראות מגדולי ישראל בכגון זה בכל האמור, וכדאי שיתייעץ עם זקני אנ"ש בהנ"ל לאחרי שיסבירם 

שאין המדובר בהנוגע לישיבה ששעות הלימוד רבות הן וכו'.

ידי שיוסיף בלימודו הסדר של שו"ת דהת'  - תקותי שעל  במ"ש אודות הלימוד מתוך כפי', 

וכיו"ב, במשך זמן לא ארוך יבוטל ענין של הבעל כרחו ויתוסף בהענינים הנ"ל הלוך והוסיף ובפרט 

באם יוכל לממש את הלימודים ע"י דוגמאות מסיפורים הנמצאים בלקוטי דבורים ושיחות וכו'.

ויהי רצון שיבשר טוב בכל הנ"ל ויראה פרי טוב בעמלו, ויזכה ויצליח להיות טופח ע"מ להטפיח 

בעניני תורה ומצות והרי זכות הרבים מסייעתו להצלחת השתדלותו ויגיעתו בזה.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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יט.32. ז, ˘ËÈÏ"‡:33.מיכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ משם ויובן ב). (רצה וישלח לשל"ה מציין יט) ז, (מיכה עה"פ להצ"צ "באוה"ת
לכאן".

ה'תש"גה אלוליום ראשון

חומש: תצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. יג־טו.

תניא: יב. והי' . . . מדות לבדן.

יִצית.  ַהּצִ ּובֹוְדִקים  ָיִמין  ֵתף  ּכָ ַעל  ל  ְמֻקּפָ דֹול  ּגָ ית  ּלִ ַהּטַ יִחים  ַמּנִ דֹול:  ּגָ ית  ַטּלִ ת  ְלִביׁשַ ּבִ ִמְנָהֵגנּו 
אֹותֹו,  ִטים  ּפֹוׁשְ ֵתף,  ַהּכָ ִמן  ית  ּלִ ַהּטַ לֹוְקִחים  ְך  ּכָ ַאַחר  ּגֹו'".  י  ַנְפׁשִ ְרִכי  "ּבָ אֹוְמִרים  ִדיָקה  ַהּבְ ַעת  ׁשְ ּבִ
ִציִצית. ִסּיּום  ף ּבְ ת ְלִהְתַעּטֵ ְרּכַ ָניו ַלֲאחֹוָריו, ּוַמְתִחיל ּבִ ֶנֶגד ּפָ ית, ַמֲחִזיר אֹותֹו ִמּכְ ּלִ ַפת ַהּטַ ִקים ׂשְ ְ ְמַנּשׁ

ֹמאל. ַצד ׂשְ ארֹו ַלֲאחֹוָריו ּבְ ְנפֹות ָיִמין ְסִביב ַצּוָ ָרָכה ָסמּוְך ִלְכִריַכת ב' ּכַ ַהּבְ
ים ִסיָמן ט(. ְבֵרי ְנֶחְמָיה ֹאַרח ַחּיִ ים ִסיָמן א, ּדִ ֵאִרית ְיהּוָדא ֹאַרח ַחּיִ ן ׁשְ )ַעּיֵ

ה'תש"גו אלוליום שני

חומש: תצא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. טז־יח.

תניא: אך . . . 234 הקדושות ית'.

הצ"צ סיפר: דער בעש"ט הָאט זייער הָאלט געהַאט ליכטיקייט, ואמר: אור בגימט' 
רז, דער ווָאס ווייס דעם סוד ווָאס אין יעדער זאך, קָאן ליכטיג מאכען.

א 'ָרז' – ַהּיֹוֵדַע ֶאת  ִגיַמְטִרּיָ ם־טֹוב ְמֹאד ָאַהב אֹור, ְוָאַמר: 'אֹור' ּבְ ַעל־ׁשֵ ר: ַהּבַ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
ל ְלָהִאיר. ָבר, ְמֻסּגָ ָכל ּדָ ּבְ ַהּסֹוד ׁשֶ

ה'תש"גז אלוליום שלישי

חומש: תצא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג. יט־כא.

תניא: הנה אתערותא . . . קיח המחייהו.

ֵה"א. ָאֶלף ְלַבּסֹוף, ְולֹא ּבְ א" ּבְ ּכָ ֵקן הֹוָרה ִלְכּתֹב "ְפצּוַע ּדַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ְמַחת ּתֹוָרה,  ׂשִ א ּבְ יהֹו ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר, ֵאין קֹוִרין ּבֹו ֶאּלָ ִהּגִ ָיָדם ׁשֶ ָלה ּבְ ּבָ ּקַ ְפרַאג ֵיׁש ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ּבִ
א"  ּכָ "ּדַ ּבֹו  ְוָכתּוב  ְרִאיִתיו,  תרס"ח  ַנת  ׁשְ ּבִ ְפרַאג  ּבִ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ַמע.  ׁשְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ִמיד  ּתָ אֹותֹו  ְוגֹוְלִלין 
ָתבֹו  ּכְ ׁשֶ ָיָדם  ּבְ ל  ְמֻקּבָ ר  ֲאׁשֶ ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ם  ׁשָ ָרִאיִתי  תרס"ז,  ַנת  ׁשְ ּבִ וָאְרְמס  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ָאֶלף.  ּבְ
ָעה ִסיָמן ט"ז( ְוִדְבֵרי  ֵאִרית ְיהּוָדא )יֹוֶרה ּדֵ ׁשְ ן ּבִ ָאֶלף. ְוַעּיֵ א ּבְ ּכָ תּוב ּדַ ַמֲהַר"ם ֵמרֹוְטְנּבּוְרג, ְוַגם ּבֹו ּכָ

ֶזה. ִנים ּבָ ה ְסָפִרים ַהּדָ ּמָ ן ּכַ ַנת ַאְבָרָהם )ִסיָמן לב( ְמַצּיֵ ָעה ִסיָמן כ"ב( . ּוְבֵסֶפר ִמׁשְ ְנֶחְמָיה )יֹוֶרה ּדֵ

ה'תש"גח אלוליום רביעי

חומש: תצא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח. כב־כד.

תניא: ובירור . . . קיח במצרף וכור.

ִנים.  ֲאֵסיַפת ָהַרּבָ ֶפֶטְרּבּוְרג ּבַ ַנת תר"ג ּבְ ׁשְ ְזכּוָתם ִהְצִליַח ּבִ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ לֹשָׁ ַמח ֶצֶדק" ָמָנה ׁשְ ַה"ּצֶ
ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ י  ְדרּוׁשֵ ּבִ ְוָיַגע  ָטַרח  ר  ֲאׁשֶ עֹות,  ָ ַהּשׁ ֶאֶלף  ִים  ּתַ ּוׁשְ ים  לֹשִׁ ׁשְ ְזכּות  הּוא  ֵמֶהם  ְוֶאָחד 
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היום יום . . . סח
ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ י  רּוׁשֵ ּדְ ִלְלֹמד  ְמֻיָחד  עּור  ׁשִ לֹו  ָקַבע  תקס"ד  ַנת  ׁשְ )ּבִ תקס"ד־תקצ"ד  ִנים  ָ ַהּשׁ ים  לֹשִׁ ׁשְ

ָסָתם(. ַהְדּפָ ק ּבְ ַנת תקצ"ד ִהְתִחילּו ְלִהְתַעּסֵ ׁשְ ּבִ

ה'תש"גט אלוליום חמישי

חומש: תצא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד. כה־כז.

תניא: הנה מודעת . . . 236 פעמים וכו'.

ה  ְקׁשֵ ִעְנָין  ּבְ ַעת  ַהּדַ ַהֲעָמַקת  ּבְ ְלִהְתּבֹוְננּות  ַיַחס  ּבְ  – ָאַמר  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ְוכּו'  ים  ָנׁשִ ִדיֵני  ּבְ ַהּתֹוָרה  ִמן  ּוְרָאָיה  טֹוב,  ִכי  ּבְ יִגים  ּוַמּשִׂ ְמִביִנים  ֲאַזי  נֹוֵגַע,  ָהִעְנָין  ִאם  ָגה:  ַהַהּשָׂ
ָלה  ּכָ ַהׂשְ ֲעֵלי  ּבַ ם ֵהם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ אֹוִנים  ְוַהּגְ ְוָאמֹוָרִאים  ִאים  ּנָ ּתַ ֶזה  ּבָ ִרים  ּוְמַדּבְ ִלְטֹען,  כֹולֹות  ּיְ ׁשֶ ְוַטֲענֹוֵתיֶהן 
ֶעֶרְך ִלְטֹען ְטָענֹות ֵאּלּו. ֲאָבל ָהֱאֶמת הּוא,  ּבְ ה ֵאיָנּה  ָ ְוַהּתֹוָרה ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַוֲהלֹא ָהִאּשׁ ֻמְפָלָגה, 

ְכִלִיים ֲעמּוִקים. ַעת ַמְמִציִאים ׂשִ י ַהּדַ ם ֲחלּוׁשֵ ה ּגַ ר ָהִעְנָין נֹוֵגַע, ִהּנֵ ַכֲאׁשֶ ּדְ

ה'תש"גי אלוליום שישי

חומש: תצא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט. כח־ל.

תניא: וז"ש והי' . . . כל חטאתם.

קלָאר,  פירושו:  "יחידות"  אשר  אומרים,  היו  הזקן  רבינו  חסידי  זקני  גדולי 
ָאּפגעשטעלט, פאראיינציגט. - מקור ג' פירושים אלו הוא בדרז"ל: שקלים פ"ו מ"ב, 

יבמות ס"ב. א, בראשית רבה פ"ך - 
זאת אומרת כי ענין היחידות הוא לברר את מצבו, ולקבוע אופן עבודתו בסור מרע 
ולקרב את המדות הטובות, ולהתקשר בהתאחדות גמורה ולמסור עצמו, איבערגעבען 

זיך מיט אלע רצונות.

 – ִאחּוד.  ְקִביָעה,  רּור,  ּבֵ רּוׁשֹו:  ּפֵ "ְיִחידּות"  ר  ֲאׁשֶ אֹוְמִרים,  ָהיּו  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֲחִסיֵדי  ִזְקֵני  דֹוֵלי  ּגְ
ָנה ב', ְיָבמֹות ס"ב.  ֶרק ו' ִמׁשְ ָקִלים ּפֶ ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה: ׁשְ ים ֵאּלּו הּוא ּבְ רּוׁשִ ְמקֹור ג' ּפֵ

ה כ' – ה ָפָרׁשָ ית ַרּבָ ֵראׁשִ א, ּבְ

"סּור ֵמָרע" ּוְלָקֵרב  בֹו, ְוִלְקּבַֹע ֹאֶפן ֲעבֹוָדתֹו ּבְ ִחידּות הּוא ְלָבֵרר ֶאת ַמּצָ י ִעְנַין ַהּיְ ֹזאת אֹוֶמֶרת, ּכִ
ל ָהְרצֹונֹות. ר ִעם ּכָ מּוָרה ְוִלְמֹסר ַעְצמֹו, ְלִהְתַמּסֵ ִהְתַאֲחדּות ּגְ ר ּבְ ֵ ּדֹות ַהּטֹובֹות, ּוְלִהְתַקּשׁ ֶאת ַהּמִ

ה'תש"גיא אלולשבת

חומש: תצא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה. לא־לג.

תניא: יג. מה רב . . . בסוכה וגו'.

ש"פ תצא תר"ג בשולחן קדוש היום הואיל הצ"צ לאמר: עוה"ז הוא עלמא דשיקרא, 
לכן הנה גם בהטוב מעורב פסולת, וצריך בירור בדרך מלמטה למעלה ובדרך מלמעלה 
למטה. העוה"ב הוא עלמא דקשוט  - הנה גם הדברים בדברי תורה המדברים בענינים 
לנגן,  והתחיל   - מעלה.  הם  עדן  בגן  אותם  שלומדים  כמו  הרי  לחסרון,  הנראים 
והראה בידו הקדושה לאות כי ינגנו אתו. בני הצ"צ התחילו לנגן ואחריהם ענו כל 
החסידים בקול שיר שהלהיב הלבבות. - כשגמר לנגן אמר הצ"צ: בעלמא דין איז דער 
טייטש פון דעם מאמר )סנהדרין צט. ב( הלומד תורה לפרקים אז ער לערענט תורה 
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סט היום יום . . . 
צייטענווייז. אין ג"ע טייטשט מען דעם מאמר אז ער לערענט תורה און די תורה 

נעהמט איהם פאנאדער, די דברי תורה דערנעמען איהם.

ה הּוא ָעְלָמא  ַמח ֶצֶדק" לֹאַמר: עֹוָלם ַהּזֶ ְלָחן ִקּדּוׁש ַהּיֹום הֹוִאיל ַה"ּצֶ ׁשֻ ֵצא תר"ג, ּבְ ת ּתֵ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ׁשַ
ְלַמְעָלה  ה  ַמּטָ ִמּלְ ֶדֶרְך  ּבְ רּור  ּבֵ ְוָצִריְך  ֹסֶלת,  ּפְ ְמֹעָרב  ַהּטֹוב  ּבְ ם  ּגַ ה  ִהּנֵ ָלֵכן  ֶקר[,  ֶ ַהּשׁ ]=עֹוָלם  ְקָרא  ׁשִ ּדְ
ִדְבֵרי  ָבִרים ּבְ ם ַהּדְ ה ּגַ ְקׁשֹוט ]=עֹוָלם ָהֱאֶמת[ – ִהּנֵ א הּוא ָעְלָמא ּדִ ה. ָהעֹוָלם ַהּבָ ַמְעָלה ְלַמּטָ ּוְבֶדֶרְך ִמּלְ
ַגן ֵעֶדן ֵהם ַמֲעָלה. – ְוִהְתִחיל  ּלֹוְמִדים אֹוָתם ּבְ מֹו ׁשֶ רֹון, ֲהֵרי ּכְ ְרִאים ְלִחּסָ ִעְנָיִנים ַהּנִ ִרים ּבְ ּתֹוָרה ַהְמַדּבְ
ל  ן, ְוַאֲחֵריֶהם ָענּו ּכָ ַמח ֶצֶדק" ִהְתִחילּו ְלַנּגֵ ֵני ַה"ּצֶ נּו ִאּתֹו. ּבְ י ְיַנּגְ ה ְלאֹות ּכִ דֹוׁשָ ָידֹו ַהּקְ ן, ְוֶהְרָאה ּבְ ְלַנּגֵ
עֹוָלם  ין ]=ּבָ ָעְלָמא ּדֵ ַמח ֶצֶדק": ּבְ ן ָאַמר ַה"ּצֶ ַמר ְלַנּגֵ ּגָ ׁשֶ ָבבֹות. – ּכְ ִהְלִהיב ַהּלְ יר ׁשֶ קֹול ׁשִ ַהֲחִסיִדים ּבְ
ים;  הּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה ְלִעּתִ ֲאָמר )ַסְנֶהְדִרין צט, ב( "ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִלְפָרִקים" – ׁשֶ ל ַהּמַ רּוׁשֹו ׁשֶ ה[ ּפֵ ַהּזֶ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה  הּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה ְוַהּתֹוָרה "ְמָפֶרֶקת" אֹותֹו ִלְפָרִקים, ּדִ ֲאָמר – ׁשֶ ים ֶאת ַהּמַ ַגן ֵעֶדן ְמָפְרׁשִ ּבְ
"ּתֹוְפִסים" אֹותֹו.

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד אלול, תשי"ט

ברוקלין.

האברך בעל מרץ ורב פעלים יצחק צבי שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מז' אלול, בו כותב ר"פ מפעולותיו במשך שבועות שעברו.

ויהי רצון שבכל הענינים אודותם כותב, יהי' לא רק ביסוס, כי אם גם התפתחות והתרחבות, 

הן בכמות והן באיכות. ומובן וגם פשוט שהדבר תלוי בהשתדלות והתעסקות בזה, שהרי ידוע פסק דין 

בית דין של מעלה, אשר בגלל המסירות הנפש הלזו )של רבנו הזקן( על תורת החסידות, פסקו בבי"ד 

של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות, תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על 

העליונה. ובפרט שרואים במוחש באה"ק ת"ו הצלחת מפעלי חב"ד בכל מקום שמתעסקים בהם כדבעי, 

ז.א. במסירה ונתינה ובדרכי נועם ובדרכי שלום, אף כי בתוקף המתאים. ומובן שהכתוב מופנה לכל 

חבריו שי' בביה"ס אודותו כותב, בתוככי כללות המתעסקים ומשתדלים בבתי ספר הרשת ומוסדות 

חב"ד בכלל. ויהי רצון שבהמשך למכתבו זה, תתקבלנה בקרוב ממש ידיעות מפורטות ומשמחות בכל 

כיוונים האמורים.

בהנוגע למקום עבודתו, בטח יתייעצו ביניהם יחד, וכבר נאמר ותשועה ברוב יועץ.

ומובן שטוב במאד שכותב שנוסע למקום שנתמנה, כי הרי אין אתנו יודע עד מה, וכהוראת 

כ"ק רבותינו נשיאינו, צריך להתעסק במסירה ונתינה ובודאי שהשי"ת יצליח.

ומובטח רבנו הזקן על הבטחתו, שנעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, ומובן מהגהות 

אדמו"ר הצ"צ שהוא אלף פעמים ממש כמבואר בלקו"ת לג' פרשיות, ובזה מענה על סיומו במכתבו 

שאין לו פנאי וכו'.

בבככה לבשו"ט ולכוח"ט,

מ. שניאורסאהן
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ה'תשע"ג  אלול ה' ראשון יום פרס' אכילת 'כדי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰áìç úéæ éöçk ìëà̈©©£¦©¦¥¤
àlL àeäå ..ïéôøèöî elà éøä ...áìç úéæ éöçk ìëàå øæçå§¨©§¨©©£¦©¦¥¤£¥¥¦§¨§¦§¤Ÿ

ìL úìéëà éãkî øúBé ïäéðéa ääLé.íéöéa L ¦§¤¥¥¤¥¦§¥£¦©¨¥¦
איסור  כזית באכילת ששהה מי שכל מסיני למשה הלכה
זו  באכילה מתחייב אינו 'פרס', אכילת של זמן ממשך יותר

ס"א) תמב סי' או"ח אדה"ז .(שו"ע
שונות: להלכות בקשר מוזכר זה דין

gqta dvn ואם 'פרס', אכילת שיעור בתוך כזית לאכול יש :
יצא לא – יותר ארוך זמן על התפרסה תעה האכילה סי (שם

.ס"ו)
xetik mei'כותבת' שיעורו כיפור ביום האכילה איסור :

מתיישבת  אינה האדם דעת כי מכזית, יותר שהוא (=תמר),

מזו פחותה ה"ד)באכילה פ"ב עשור שביתת הל' שהה (לעיל ואם .
כרת  חייב אינו 'פרס', אכילת מכדי יותר הכותבת באכילת

א) פ, .(יומא
dpexg` dkxa בברכה החייבת כמות שתה או אכל אם :

מברך  אינו פרס', מ'אכילת יותר נמשך הדבר אבל אחרונה
אחרונה סק"א)ברכה רי סי' או"ח .(מג"א

דעות  כך על נאמרו פרס' 'אכילת של הזמן משך מהו
דקות 9 טז)שונות: סי' ח"ו חת"ס אכילה (שו"ת לענין דקות 6-7 ;

הכיפורים ביום קח)בשיעורים סי' או"ח צ"צ והדעה (שו"ת ;
דקות  4 הינה אחרונה וברכה מצה לאכילת בנוגע הרווחת

(45 עמ' חב"ד המנהגים ס' .(ראה

ה'תשע"ג  אלול ו' שני יום הספק? על באה העוף חטאת איזו

:· ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰elàL ,éì äàøé¥¨¤¦¤¥
ïélç eñéðëé ànL ,ïaø÷ ïéàéáî ïðéà Z ÷ôqî ïaø÷ íéáiçä©©¨¦¨§¨¦¨¥¥¨§¦¦¨§¨¤¨©§¦ª¦
dðéàå ÷ôqä ìò äàa óBòä úàhç àBìäå :øîàz íàå .äøæòì̈£¨¨§¦Ÿ©©£©©¨¨¨©©¨¥§¥¨
ìëàì øeñàå íéøetk øqçî dúBà àéánäL éðtî ?úìëàð¤¡¤¤¦§¥¤©¥¦¨§ª©¦¦§¨¤¡Ÿ
Z íéøetk øqçî BðéàL éî ìáà ;Búøtk àéáiL ãò íéLãwa©¢¨¦©¤¨¦©¨¨£¨¦¤¥§ª©¦¦

.÷ôqî ïaø÷ àéáî Bðéà¥¥¦¨§¨¦¨¥
עולה  קרבן מביאה כפרה', מ'מחוסרי אחת שהיא יולדת,

העוף ה"ב)וחטאת פ"י (שהפילה (לעיל יולדת' 'ספק היא ואם .
ומתנה  עולה, מביאה - גמור) וולד הוא הנפל אם ידוע ולא
אבל  נדבה, הריהי לאו ואם לחובתה תהא חייבת, אם עליה:
בנדבה  באה חטאת אין כי להתנות, אפשר אי החטאת על

מביאה) ד"ה ב. ז, כריתות והגמרא(רש"י א). כט, מלימוד (נזיר לומדת
הספק. על באה כן העוף שחטאת מיוחד

רק  הספק על באה העוף שחטאת הרמב"ם כאן ומבאר
הבאת  קודם קדשים באכילת האסורים כפרה', ב'מחוסרי

אכילתם את מתיר והקרבן פ"א הקרבן, כפרה מחוסרי הל' (ראה

'מחוסר ה"א) שאינו וקדשיו מקדש טומאת בספק אבל .

הבאת  לפני אף בקדשים לאכול יכול (שהרי כפורים'
על  עובר שמא מספק, העוף חטאת מביא אינו הקרבן),

בעזרה חולין להביא ה"א)האיסור פ"ב שחיטה .(הל'
אחרונים סי'והקשו יו"ד נחמיה דברי ה"ב. פ"ב שחיטה המלך (שער

ג) אות :כא
הלכה  ונפסקה לטהרתו, העוף חטאת מביא שנטמא נזיר

טומאה בספק אף חטאתו את הט"ו)שמביא פ"ט נזירות אף (הל' ,
הבאת  לפני קדשים לאכול ויכול כפרה' 'מחוסר שאינו
מחוסר  שאינו "מי כאן הרמב"ם כתב איך כן, ואם הקרבן.

מספק"? קרבן מביא אינו כפורים
נחמיה': ה'דברי ומבאר

קרבן  להביא יכול כפורים' ש'מחוסר הרמב"ם של טעמו
מתקן  שהקרבן כיון הוא: בקדשים, לאכול שיוכל כדי מספק
שב'מחוסרי  ואלא מספק, גם להביאו יש זה, באדם חסרון
בנזיר  ואילו קדשים, אכילת בהתרת הוא ה'תיקון' כפרה'
למנות  להתחיל יוכל הקרבן הבאת שאחר בכך הוא ה'תיקון'

עולם. נזיר להיות יצטרך זאת ולולא בטהרה, נזירות

ה'תשע"ג  אלול ז' שלישי יום שמאל  שהוא ימין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰ìëàì ïéc úéa eøBä¥¦¤¡Ÿ
äáwä áìçLå eòhL ìäwä ïî ãçà òãéå ,Blk äáwä áìç¥¤©¥¨ª§¨©¤¨¦©¨¨¤¨§¤¥¤©¥¨
äåönL ïzòc ìò äìBò äéäL ,ïúàøBä éðtî Bìëàå ,øeñà̈©£¨¦§¥¨¨¨¤¨¨¤©©§¨¤¦§¨

ììëBàä äæ éøä Z íéòBè íäL ét ìò óà ïéc úéaî òîL ¦§Ÿ©¦¥¦©©¦¤¥¦£¥¤¨¥
.Búìéëà ìò äòeá÷ úàhç áiç©¨©¨§¨©£¦¨

כאשר  דין בית לפסיקת לשמוע שאין מבואר זו בהלכה
ולכאורה  חטאת. חייב כן והעושה טועים שהם ברור

ב'ספרי' לאמור סותרים יא)הדברים יז, "לא (דברים הכתוב על
"אפילו  – ושמאל" ימים לך יגידו אשר הדבר מן תסור
שמאל  שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל על בעיניך מראים

להם"! שמע –

הרמב"ן א)וכתב שורש המצוות, לספר החכם (בהשגותיו שעל
ואם  טענותיו, את ולומר לפניהם לבוא טעו דין שבית הסובר
אף  לדבריהם לשמוע עליו דבריו את יקבלו לא זאת בכל
שלפי  כהוראתם ועשה לפניהם בא לא אם אך טעו, שלדעתו
הוראה  כי קרבן, ויביא איסור עבר מוטעית, היא דעתו
לא  עוד וכל הוראה, נחשבת אינה ידיעה מחוסר הנובעת
היו  שאילו ויתכן ידיעה להם חסרה טענותיו את שמעו
לנהוג  אסור זה ובמקרה כמותו, פוסקים היו אותו שומעים
חסרון  כאן אין בפניהם טענותיו את הציג אם אך פיהם, על
והוראה  הדעת בשיקול היא הטעות טועים הם ואם ידיעה,

מוטעית היא אם אפילו מחייבת ט)כזו ד, סופרים דברי .(קונטרס
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קובעים  דין בית כאשר מדבר הספרי מתרצים: ויש
הם  האדם שלדעת אף ועל מסוים, דבר לעשות שחובה
ימין  על לך יאמרו אפילו דבריהם, את לקיים חייב טועים
האסור, את שהתירו באופן מדבר הרמב"ם אך שמאל, שהוא

אלא לאכול האדם על חובה מטילים הם אין mixiznובזה
שלדעתו  וכיון כנגדם מרידה כאן אין יאכל לא ואם לו,

חטאת חייב אכל אם אסור, ב)הדבר ב, הוריות ה' .(חפץ

שמאל" שהוא ימין על לך יאמרו "אפילו נוסף: תירוץ
בית  בפני דעתו לבטל ועליו להוראה הגיע שלא במי נאמר
שאכן  נודע ואם טעו, שלדעתו אף על בקולם ולשמוע הדין
אך  ההלכה. בהמשך כמבואר מקרבן, פטור טעות זו היתה
להוראתם  לשמוע לו אין להוראה", שהגיע תלמיד או "חכם

האסור את מתירים הם לדעתו שם)אם ה' .(חפץ

ה'תשע"ג  אלול ח' רביעי יום לעצמו? פר המשיח הכהן מביא מתי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰ïéc úéa íò äøBä¨¦¥¦
íò Bì øtkúî Bðéà Z áìça àeäå íãa íä eââLå ,äââLa¦§¨¨§¨§¥§¨§§¥¤¥¦§©¥¦

.Bîöòì øt àéáî àlà ,øeavä©¦¤¨¥¦©§©§
באותו  הגדול, דין בית עם יחד היתר שהורה המשיח כהן
להביא  צריך אינו זו, הוראה פי על הציבור עם ועשה איסור,

הציבו  עם מתכפר אלא לעצמו משיח כהן העלם פר בפר ר
מביאים שהם ה"ד)דבר הדין (לעיל בית הוראות אם אך .

עם  מתכפר אינו שונים, איסורים בשני היו המשיח והכהן
לעצמו  פר ומביא א)הציבור ז, .(הוריות

משני (שם)והגמרא הנלמדים איסורים בשני האם דנה
על  המכסה ב'חלב היתר הורה המשיח (הכהן שונים פסוקים
זה  הרי הדקין') שעל ב'חלב היתר הורו דין ובית הקרב'
אותו  ההוראות שלשתי כיון שמא או עצמו', בפני כ'הורה

הציבור. עם מתכפר הוא הרי ('חלב') אסור של 'שם'
ולכן  הוא" אחד חלב שם לומר תמצא "אם וממשיכה:
הורה  הוא כאשר אם להסתפק יש עדיין הציבור, עם מתכפר
איסורים  שני שהם אף – בדם היתר הורו והם בחלב היתר

עם  מתכפר הוא הרי קרבן אותו שמביאים כיון האם –
בספק. נשאר והדבר הציבור?

שגג  הכהן בו זה, שבמקרה כיון משנה': ה'כסף ושואל
מדוע  הספק, את הגמרא פשטה לא בדם, דין ובית בחלב
שמא  ספק זה והרי לעצמו פר מביא שהכהן הרמב"ם פסק
הקרבן  את מביא כשהוא אכן ועונה: לעזרה? חולין מביא
הוא  הרי חייב אני "אם - ולומר להתנות הכהן צריך

נדבה". הוא הרי פטור אני ואם לחובתי,
בנדבה  באה אינה חטאת הרי תמה: למלך' וה'משנה

זה? תנאי להתנות הכהן יכול ואיך
אורה' ה'קרן בפ"ע)ומבאר הורה ד"ה א, ז, :(הוריות

הציבור  עם מתכפר המשיח הכהן הרמב"ם, לדעת
על  ולא דין בית הוראת על סמך אם רק אחד בדבר כשהורו

שם)הוראתו  משנה ולחם ה"ד הוראתו (לעיל כאשר כן, ואם
על  שסמך יתכן ולא שונים באיסורים הן דין בית והוראת

לעצמו. פר מביא אלא עימהם מתכפר אינו הוראתם,

ה'תשע"ג  אלול ט' חמישי יום מעכבים? הפרטים האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯ÙÎ È¯ÒÂÁÓ ˙ÂÎÏ‰ïäa Bì ïéà¥Ÿ¤
.úéîìBò äøäè Bì ïéà ...úéðîé ìâø ïäa Bà úéðîé ãé̈§¨¦Ÿ¤¤¤§¨¦¥¨¢¨¨¦

מזים  ימנית בוהן למצורע אין כאשר שמעון, רבי לדעת
קמא  כתנא פסק הרמב"ם אך ונטהר, השמאלית הבוהן על

טהרה. לו שאין
כלומר  כדכתיב', קרא 'בעינן האם היא המחלוקת ויסוד
לקיימם  ניתן לא כאשר אף בדיעבד מעכבים הדין תנאי האם

ב) מה, בהם (סנהדרין שנאמר דין בית מיתות חייבי לגבי וכן .
לדעת  העדים, יד נקטעה אם בראשונה', בו תהיה העדים 'יד
ייהרג  לקיימו, ניתן לא כאשר מעכב אינו שהתנאי הסוברים
מעכב  שהתנאי להדעה אך העדים, יד הקדמת ללא הנידון

ממיתה. פטור הוא הרי לקיימו, ניתן כשאין אף
מעכב  אינו התנאי שקיום מצאנו אחרים בדינים אמנם,
שיש  שזינתה המאורסה בנערה כגון הדעות, לכל בדיעבד
בית  פתח לה אין כאשר אך אביה", בית "פתח על לסוקלה

העיר שער על אותה סוקלים א)אב מד, .(כתובות
נחלקו? לא זה בדין ומדוע

הראבי"ה תתקצא)מבאר הסקילה (סי' המאורסה בנערה :
מצוה  היא האב בית פתח על וקיומה אחת מצוה היא

אין  השני, הדין את לקיים ניתן לא כאשר אף ולכן נוספת,
פרטים, מכמה הכלולה אחת במצוה אבל מתבטל הראשון
ומחלוקת  כולה. המצוה בטלה הפרטים אחד בחיסרון הרי
מצוה  בגדר הם אם להסתפק שיש בדינים רק היא התנאים
הצורך  אם לדון שיש המצורע בטהרת כגון שתיים, או אחת
בפני  דין או ההזאה מצות מעיקר הוא ימין בוהן על להזות
ההזאה. את מעכב זה אין לקיימו אפשר כשאי ולכן עצמו
אפשר  אם הימנית רגלו שנקטעה במי דנו ובחליצה

ביהודה והנודע בשמאלו, קנה)לחלוץ תנינא את (אבהע"ז הביא
התוספות שם)דברי הגמרא (סנהדרין מסוגיית שהוכיחו ,

היתה  כאשר רק טהרה לו אין ימין בוהן לו שאין שמצורע
לפני  עוד ימין לו היתה לא אם אך ונקטעה, ימין לו
שלא  מי גם כן ואם שמאלו, על להזות אפשר שנצטרע,

לחלוץ הית  יכול בחליצה, שנתחייב לפני עוד ימין רגל לו ה
בשמאלו.

חלק  בוודאי הוא החליצה עצם כי כך על שחלקו יש אך
וכשם  מעכב, בה שינוי כל ולכן נוסף פרט ולא מהמצוה
מרגל  חליצה כך מהרגל במקום מהיד לחלוץ אפשר שאי

חליצה אינה מגֿמה)שמאל קכא, אהע"ז חדשה) (מהדורה אש .(שרידי
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ה'תשע"ג  אלול ה' ראשון יום פרס' אכילת 'כדי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰áìç úéæ éöçk ìëà̈©©£¦©¦¥¤
àlL àeäå ..ïéôøèöî elà éøä ...áìç úéæ éöçk ìëàå øæçå§¨©§¨©©£¦©¦¥¤£¥¥¦§¨§¦§¤Ÿ

ìL úìéëà éãkî øúBé ïäéðéa ääLé.íéöéa L ¦§¤¥¥¤¥¦§¥£¦©¨¥¦
איסור  כזית באכילת ששהה מי שכל מסיני למשה הלכה
זו  באכילה מתחייב אינו 'פרס', אכילת של זמן ממשך יותר

ס"א) תמב סי' או"ח אדה"ז .(שו"ע
שונות: להלכות בקשר מוזכר זה דין

gqta dvn ואם 'פרס', אכילת שיעור בתוך כזית לאכול יש :
יצא לא – יותר ארוך זמן על התפרסה תעה האכילה סי (שם

.ס"ו)
xetik mei'כותבת' שיעורו כיפור ביום האכילה איסור :

מתיישבת  אינה האדם דעת כי מכזית, יותר שהוא (=תמר),

מזו פחותה ה"ד)באכילה פ"ב עשור שביתת הל' שהה (לעיל ואם .
כרת  חייב אינו 'פרס', אכילת מכדי יותר הכותבת באכילת

א) פ, .(יומא
dpexg` dkxa בברכה החייבת כמות שתה או אכל אם :

מברך  אינו פרס', מ'אכילת יותר נמשך הדבר אבל אחרונה
אחרונה סק"א)ברכה רי סי' או"ח .(מג"א

דעות  כך על נאמרו פרס' 'אכילת של הזמן משך מהו
דקות 9 טז)שונות: סי' ח"ו חת"ס אכילה (שו"ת לענין דקות 6-7 ;

הכיפורים ביום קח)בשיעורים סי' או"ח צ"צ והדעה (שו"ת ;
דקות  4 הינה אחרונה וברכה מצה לאכילת בנוגע הרווחת

(45 עמ' חב"ד המנהגים ס' .(ראה

ה'תשע"ג  אלול ו' שני יום הספק? על באה העוף חטאת איזו

:· ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰elàL ,éì äàøé¥¨¤¦¤¥
ïélç eñéðëé ànL ,ïaø÷ ïéàéáî ïðéà Z ÷ôqî ïaø÷ íéáiçä©©¨¦¨§¨¦¨¥¥¨§¦¦¨§¨¤¨©§¦ª¦
dðéàå ÷ôqä ìò äàa óBòä úàhç àBìäå :øîàz íàå .äøæòì̈£¨¨§¦Ÿ©©£©©¨¨¨©©¨¥§¥¨
ìëàì øeñàå íéøetk øqçî dúBà àéánäL éðtî ?úìëàð¤¡¤¤¦§¥¤©¥¦¨§ª©¦¦§¨¤¡Ÿ
Z íéøetk øqçî BðéàL éî ìáà ;Búøtk àéáiL ãò íéLãwa©¢¨¦©¤¨¦©¨¨£¨¦¤¥§ª©¦¦

.÷ôqî ïaø÷ àéáî Bðéà¥¥¦¨§¨¦¨¥
עולה  קרבן מביאה כפרה', מ'מחוסרי אחת שהיא יולדת,

העוף ה"ב)וחטאת פ"י (שהפילה (לעיל יולדת' 'ספק היא ואם .
ומתנה  עולה, מביאה - גמור) וולד הוא הנפל אם ידוע ולא
אבל  נדבה, הריהי לאו ואם לחובתה תהא חייבת, אם עליה:
בנדבה  באה חטאת אין כי להתנות, אפשר אי החטאת על

מביאה) ד"ה ב. ז, כריתות והגמרא(רש"י א). כט, מלימוד (נזיר לומדת
הספק. על באה כן העוף שחטאת מיוחד

רק  הספק על באה העוף שחטאת הרמב"ם כאן ומבאר
הבאת  קודם קדשים באכילת האסורים כפרה', ב'מחוסרי

אכילתם את מתיר והקרבן פ"א הקרבן, כפרה מחוסרי הל' (ראה

'מחוסר ה"א) שאינו וקדשיו מקדש טומאת בספק אבל .

הבאת  לפני אף בקדשים לאכול יכול (שהרי כפורים'
על  עובר שמא מספק, העוף חטאת מביא אינו הקרבן),

בעזרה חולין להביא ה"א)האיסור פ"ב שחיטה .(הל'
אחרונים סי'והקשו יו"ד נחמיה דברי ה"ב. פ"ב שחיטה המלך (שער

ג) אות :כא
הלכה  ונפסקה לטהרתו, העוף חטאת מביא שנטמא נזיר

טומאה בספק אף חטאתו את הט"ו)שמביא פ"ט נזירות אף (הל' ,
הבאת  לפני קדשים לאכול ויכול כפרה' 'מחוסר שאינו
מחוסר  שאינו "מי כאן הרמב"ם כתב איך כן, ואם הקרבן.

מספק"? קרבן מביא אינו כפורים
נחמיה': ה'דברי ומבאר

קרבן  להביא יכול כפורים' ש'מחוסר הרמב"ם של טעמו
מתקן  שהקרבן כיון הוא: בקדשים, לאכול שיוכל כדי מספק
שב'מחוסרי  ואלא מספק, גם להביאו יש זה, באדם חסרון
בנזיר  ואילו קדשים, אכילת בהתרת הוא ה'תיקון' כפרה'
למנות  להתחיל יוכל הקרבן הבאת שאחר בכך הוא ה'תיקון'

עולם. נזיר להיות יצטרך זאת ולולא בטהרה, נזירות

ה'תשע"ג  אלול ז' שלישי יום שמאל  שהוא ימין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰ìëàì ïéc úéa eøBä¥¦¤¡Ÿ
äáwä áìçLå eòhL ìäwä ïî ãçà òãéå ,Blk äáwä áìç¥¤©¥¨ª§¨©¤¨¦©¨¨¤¨§¤¥¤©¥¨
äåönL ïzòc ìò äìBò äéäL ,ïúàøBä éðtî Bìëàå ,øeñà̈©£¨¦§¥¨¨¨¤¨¨¤©©§¨¤¦§¨

ììëBàä äæ éøä Z íéòBè íäL ét ìò óà ïéc úéaî òîL ¦§Ÿ©¦¥¦©©¦¤¥¦£¥¤¨¥
.Búìéëà ìò äòeá÷ úàhç áiç©¨©¨§¨©£¦¨

כאשר  דין בית לפסיקת לשמוע שאין מבואר זו בהלכה
ולכאורה  חטאת. חייב כן והעושה טועים שהם ברור

ב'ספרי' לאמור סותרים יא)הדברים יז, "לא (דברים הכתוב על
"אפילו  – ושמאל" ימים לך יגידו אשר הדבר מן תסור
שמאל  שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל על בעיניך מראים

להם"! שמע –

הרמב"ן א)וכתב שורש המצוות, לספר החכם (בהשגותיו שעל
ואם  טענותיו, את ולומר לפניהם לבוא טעו דין שבית הסובר
אף  לדבריהם לשמוע עליו דבריו את יקבלו לא זאת בכל
שלפי  כהוראתם ועשה לפניהם בא לא אם אך טעו, שלדעתו
הוראה  כי קרבן, ויביא איסור עבר מוטעית, היא דעתו
לא  עוד וכל הוראה, נחשבת אינה ידיעה מחוסר הנובעת
היו  שאילו ויתכן ידיעה להם חסרה טענותיו את שמעו
לנהוג  אסור זה ובמקרה כמותו, פוסקים היו אותו שומעים
חסרון  כאן אין בפניהם טענותיו את הציג אם אך פיהם, על
והוראה  הדעת בשיקול היא הטעות טועים הם ואם ידיעה,

מוטעית היא אם אפילו מחייבת ט)כזו ד, סופרים דברי .(קונטרס
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קובעים  דין בית כאשר מדבר הספרי מתרצים: ויש
הם  האדם שלדעת אף ועל מסוים, דבר לעשות שחובה
ימין  על לך יאמרו אפילו דבריהם, את לקיים חייב טועים
האסור, את שהתירו באופן מדבר הרמב"ם אך שמאל, שהוא

אלא לאכול האדם על חובה מטילים הם אין mixiznובזה
שלדעתו  וכיון כנגדם מרידה כאן אין יאכל לא ואם לו,

חטאת חייב אכל אם אסור, ב)הדבר ב, הוריות ה' .(חפץ

שמאל" שהוא ימין על לך יאמרו "אפילו נוסף: תירוץ
בית  בפני דעתו לבטל ועליו להוראה הגיע שלא במי נאמר
שאכן  נודע ואם טעו, שלדעתו אף על בקולם ולשמוע הדין
אך  ההלכה. בהמשך כמבואר מקרבן, פטור טעות זו היתה
להוראתם  לשמוע לו אין להוראה", שהגיע תלמיד או "חכם

האסור את מתירים הם לדעתו שם)אם ה' .(חפץ

ה'תשע"ג  אלול ח' רביעי יום לעצמו? פר המשיח הכהן מביא מתי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰ïéc úéa íò äøBä¨¦¥¦
íò Bì øtkúî Bðéà Z áìça àeäå íãa íä eââLå ,äââLa¦§¨¨§¨§¥§¨§§¥¤¥¦§©¥¦

.Bîöòì øt àéáî àlà ,øeavä©¦¤¨¥¦©§©§
באותו  הגדול, דין בית עם יחד היתר שהורה המשיח כהן
להביא  צריך אינו זו, הוראה פי על הציבור עם ועשה איסור,

הציבו  עם מתכפר אלא לעצמו משיח כהן העלם פר בפר ר
מביאים שהם ה"ד)דבר הדין (לעיל בית הוראות אם אך .

עם  מתכפר אינו שונים, איסורים בשני היו המשיח והכהן
לעצמו  פר ומביא א)הציבור ז, .(הוריות

משני (שם)והגמרא הנלמדים איסורים בשני האם דנה
על  המכסה ב'חלב היתר הורה המשיח (הכהן שונים פסוקים
זה  הרי הדקין') שעל ב'חלב היתר הורו דין ובית הקרב'
אותו  ההוראות שלשתי כיון שמא או עצמו', בפני כ'הורה

הציבור. עם מתכפר הוא הרי ('חלב') אסור של 'שם'
ולכן  הוא" אחד חלב שם לומר תמצא "אם וממשיכה:
הורה  הוא כאשר אם להסתפק יש עדיין הציבור, עם מתכפר
איסורים  שני שהם אף – בדם היתר הורו והם בחלב היתר

עם  מתכפר הוא הרי קרבן אותו שמביאים כיון האם –
בספק. נשאר והדבר הציבור?

שגג  הכהן בו זה, שבמקרה כיון משנה': ה'כסף ושואל
מדוע  הספק, את הגמרא פשטה לא בדם, דין ובית בחלב
שמא  ספק זה והרי לעצמו פר מביא שהכהן הרמב"ם פסק
הקרבן  את מביא כשהוא אכן ועונה: לעזרה? חולין מביא
הוא  הרי חייב אני "אם - ולומר להתנות הכהן צריך

נדבה". הוא הרי פטור אני ואם לחובתי,
בנדבה  באה אינה חטאת הרי תמה: למלך' וה'משנה

זה? תנאי להתנות הכהן יכול ואיך
אורה' ה'קרן בפ"ע)ומבאר הורה ד"ה א, ז, :(הוריות

הציבור  עם מתכפר המשיח הכהן הרמב"ם, לדעת
על  ולא דין בית הוראת על סמך אם רק אחד בדבר כשהורו

שם)הוראתו  משנה ולחם ה"ד הוראתו (לעיל כאשר כן, ואם
על  שסמך יתכן ולא שונים באיסורים הן דין בית והוראת

לעצמו. פר מביא אלא עימהם מתכפר אינו הוראתם,

ה'תשע"ג  אלול ט' חמישי יום מעכבים? הפרטים האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯ÙÎ È¯ÒÂÁÓ ˙ÂÎÏ‰ïäa Bì ïéà¥Ÿ¤
.úéîìBò äøäè Bì ïéà ...úéðîé ìâø ïäa Bà úéðîé ãé̈§¨¦Ÿ¤¤¤§¨¦¥¨¢¨¨¦

מזים  ימנית בוהן למצורע אין כאשר שמעון, רבי לדעת
קמא  כתנא פסק הרמב"ם אך ונטהר, השמאלית הבוהן על

טהרה. לו שאין
כלומר  כדכתיב', קרא 'בעינן האם היא המחלוקת ויסוד
לקיימם  ניתן לא כאשר אף בדיעבד מעכבים הדין תנאי האם

ב) מה, בהם (סנהדרין שנאמר דין בית מיתות חייבי לגבי וכן .
לדעת  העדים, יד נקטעה אם בראשונה', בו תהיה העדים 'יד
ייהרג  לקיימו, ניתן לא כאשר מעכב אינו שהתנאי הסוברים
מעכב  שהתנאי להדעה אך העדים, יד הקדמת ללא הנידון

ממיתה. פטור הוא הרי לקיימו, ניתן כשאין אף
מעכב  אינו התנאי שקיום מצאנו אחרים בדינים אמנם,
שיש  שזינתה המאורסה בנערה כגון הדעות, לכל בדיעבד
בית  פתח לה אין כאשר אך אביה", בית "פתח על לסוקלה

העיר שער על אותה סוקלים א)אב מד, .(כתובות
נחלקו? לא זה בדין ומדוע

הראבי"ה תתקצא)מבאר הסקילה (סי' המאורסה בנערה :
מצוה  היא האב בית פתח על וקיומה אחת מצוה היא

אין  השני, הדין את לקיים ניתן לא כאשר אף ולכן נוספת,
פרטים, מכמה הכלולה אחת במצוה אבל מתבטל הראשון
ומחלוקת  כולה. המצוה בטלה הפרטים אחד בחיסרון הרי
מצוה  בגדר הם אם להסתפק שיש בדינים רק היא התנאים
הצורך  אם לדון שיש המצורע בטהרת כגון שתיים, או אחת
בפני  דין או ההזאה מצות מעיקר הוא ימין בוהן על להזות
ההזאה. את מעכב זה אין לקיימו אפשר כשאי ולכן עצמו
אפשר  אם הימנית רגלו שנקטעה במי דנו ובחליצה

ביהודה והנודע בשמאלו, קנה)לחלוץ תנינא את (אבהע"ז הביא
התוספות שם)דברי הגמרא (סנהדרין מסוגיית שהוכיחו ,

היתה  כאשר רק טהרה לו אין ימין בוהן לו שאין שמצורע
לפני  עוד ימין לו היתה לא אם אך ונקטעה, ימין לו
שלא  מי גם כן ואם שמאלו, על להזות אפשר שנצטרע,

לחלוץ הית  יכול בחליצה, שנתחייב לפני עוד ימין רגל לו ה
בשמאלו.

חלק  בוודאי הוא החליצה עצם כי כך על שחלקו יש אך
וכשם  מעכב, בה שינוי כל ולכן נוסף פרט ולא מהמצוה
מרגל  חליצה כך מהרגל במקום מהיד לחלוץ אפשר שאי

חליצה אינה מגֿמה)שמאל קכא, אהע"ז חדשה) (מהדורה אש .(שרידי
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ו  ¤¤ּפרק
.‡,לפיכ הּבעילֹות; ׁשגגת ּכדין הּמאכלֹות, ׁשגגת ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָּדין

מּׁשם הרּבה אכילֹות אכל איסור]אם אחד [של ּבעלם אחד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אחת] בשגגה הכל רּבים,[- ימים ּביניהן ׁשּיׁש ּפי על אף -ִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ואכל  הּיֹום, חלב אכל ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב ְֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאינֹו
ׁשהן  ּפי על אף - אחד ּבעלם למחר, וחלב למחר, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחלב

ּתמחּויין אחת.[קערות]ּבׁשלׁשה חּטאת אּלא חּיב אינֹו , ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
חלב, ּכזית ואכל וחזר לֹו, ונֹודע חלב, ּכזית אכל אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאבל
ׁשהּידיעֹות, ואכילה; אכילה ּכל על חּיב - לֹו ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָונֹודע

הּׁשגגֹות מחייבת]מחּלקֹות ידיעה שאחר שכחה אכל [כל . ְְְַַַָָ
- אחד ּבעלם חלב זית ּכחצי ואכל וחזר חלב, זית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכחצי
ּביניהן  ׁשהפסיק ּפי על ואף ּתמחּויין, ׁשני ׁשהם ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַאף
הּתמחּויין  ׁשאין חּטאת; ּומביא מצטרפין, אּלּו הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

מּכדי יֹותר ּביניהן יׁשהה ׁשּלא והּוא, זמן מחּלקין. [שיעור ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹ
מאכלֹות של] ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּביצים, ׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹאכילת

ּכ למלקּות, למזיד הּׁשעּור ׁשּמצטרף ׁשּכׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאסּורֹות;
ּבקרּבן. לׁשֹוגג הּׁשעּור ְְְְִִֵֵַָָָמצטרף

נֹותר·. אכילתו]אכל זמן לאחר קרבן בשר מחמּׁשה [- ֲִֵַָָָ
ׁשאכלן  ּפי על אף - אחד ּבעלם זבח, מּכל ּכזית ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזבחים,
ׁשם  ׁשּכּלן אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו ּתמחּויין, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבחמּׁשה

הּזבחים [איסור] וגּופי מחּלקין. אינן והּתמחּויין הן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד
אֹו רּבים, מּזבחים ּבׂשר האֹוכל ׁשאחד - מחּלקין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאינן

ּבחּוץ זבחים חמּׁשה הּׁשֹוחט וכן אחד. חוץ מּזבח -] ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הא למקדש] אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבעלם

צּורֹות לחמׁש למׁשּתחוה ּדֹומה? זה זרה]למה עבודה [של ְְְְֲִֵֶֶֶַָָ
אחד. ְֵֶֶָּבעלם

ּבעלם ‚. ּוׁשתין ּכֹוסֹות, ּבׁשני וקּבלֹו לבהמּתֹו, ּדם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָהּקיז
אחת  חּטאת אּלא מביא אינֹו - .אחד ִֵֵֶֶַַַָָָ

הרּבה„. מּׁשמֹות הרּבה, מאכלֹות [מאיסורים האֹוכל ְְֲִֵֵֵֵַַַָָ
ּכגֹון שונים] ּכיצד? וׁשם. ׁשם ּכל על חּיב - אחד ּבעלם ,ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּופּגּול ונֹותר ודם חלב שנפסל]ׁשאכל מּכל [קרבן ּכזית , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ּכל  וכן חּטאֹות; ארּבע מביא - אחד ּבעלם ואחד, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד
ׁשמֹות  ּבֹו ׁשּנתקּבצּו אחד ּכזית האֹוכל וכן ּבאּלּו. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכּיֹוצא

מֹוסיף ּבאּסּור נתקּבצּו אם - אחד ּבעלם [שהאיסור הרּבה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
האיסור] תחומי את במשהו הרחיב ּכֹולל הנוסף ּבאּסּור אֹו ,ְִֵ

כיפור] ביום חלב ּבאּסּור[כגון אֹו ב], כולם אחת [שחלו ּבת ְִַַַ
חלב, ּכזית ׁשאכל הּטמא ,לפיכ וׁשם. ׁשם ּכל על חּיב -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ואׁשם: חּטאֹות, ארּבע מביא - הּכּפּורים ּביֹום ְְְִִִֵַַַַָָָָנֹותר,
אֹוכל  מּׁשּום ואחת קדׁש, ׁשאכל טמא מּׁשּום אחת ְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹחּטאת

הּכּפּורים  יֹום מּׁשּום ואחת נֹותר; אֹוכל מּׁשּום ואחת ְְִִִִֵֵֶַַַַַָחלב,
ׁשּיׁשלימֹו עד זה, ּכזית עם אחר אכל ׁשּיצטרף  והּוא -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

כיפור]לכּכֹותבת ביום האיסור שיעור - ּומביא [כתמר . ְִֵֶֶַ
ו  ּבׁשגגה.אׁשם ההקּדׁש מן נהנה ׁשהרי למעילה, ּדאי ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

חּיב ‰. אינֹו - אחד ּבעלם הּכּפּורים ּביֹום וׁשֹותה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהאֹוכל
היא  אחת ּוׁשתּיה, אכילה אחת; חּטאת .אּלא ְֲִִִֶַַַַַָָָָ

.Â- ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ּביֹום מלאכה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָהעֹוׂשה
אּסּורין ׁשני ׁשהן מּפני חּטאֹות, ׁשּתי ּכאחד חּיב .הּבאין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

.Ê אינֹואכל - אחד ּבעלם ּדם, זית וכחצי חלב, זית ּכחצי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּכמֹו למלקּות, מצטרפין האּסּורין ׁשאין ּכׁשם קרּבן; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָחּיב

אסּורֹות  מאכלֹות ּבהלכֹות מצטרפין ׁשּבארנּו אין ּכ - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
ְְָָלקרּבן.

.Á זיתאכל בשוגג]ּכחצי לֹו[מאיסור ונֹודע ,[שאכל], ְֲִִַַַַָ
וׁשכח אסור]וחזר ׁשני [שזה ּבעלם אחר זית ּכחצי ואכל , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשעּור  לחצי ידיעה ויׁש ּבינתים, לֹו נֹודע ׁשהרי ּפטּור; -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
האכילות] שתי בין מחלקת שהיא אֹות [- ּכתב אם וכן .ְִֵַָ

אֹות  וכתב וׁשכח, וחזר לֹו, ונֹודע ּבׁשגגה, ּבׁשּבת ְְְְְְִַַַַַַַָָָָָָאחת
וכן  חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ׁשני ּבעלם לּה סמּוכה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשנּיה

ּבזה  ּכּיֹוצא הּמעבירּכל וכן הרבים]. אּמֹות [ברשות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹ
אם  - ּבׁשֹוגג אּמֹות ּוׁשּתי ּבמזיד, אּמֹות ּוׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַּבׁשֹוגג,
אּלא  ׁשעּור, לחצי ידיעה ׁשאין מּפני לא חּיב; ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבזריקה,
הידיעה  לֹו הֹועילה לא ּולפיכ להחזירּה, ּבידֹו ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמּפני
ׁשעּור, לחצי ידיעה ׁשּיׁש - ּפטּור ּבהעברה, ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבינתים.

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Ë לֹוהאֹוכל ונֹודע אחד, ּבעלם חלב ּוכזית חלב ּכזית ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּתי  מביא - הּׁשני על לֹו ונֹודע וחזר הראׁשֹון, ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָעל
מחּלקֹות ׁשהידיעֹות בין חּטאֹות; שאינם [אפילו ְְְִֶַַַָ

אבל האכילות] הּקרּבן. הפריׁש לא ׁשעדין ּפי על ואף ,ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹ
וכן  אחת. חּטאת מביא ּכאחת, ׁשניהן על לֹו נֹודע ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָאם

ּבּבעילֹות. הּדין ׁשהּוא לי ְִִִֵֶֶַַָיראה
.È וחזר אכל ּכזית, על לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם ּומחצה ּכזית ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

חּטאת  אּלא חּיב אינֹו - ׁשני ׁשל ּבהעלמֹו זית חצי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואכל
ּפי  על אף לראׁשֹון, מצטרף האחרֹון זית חצי ׁשאין ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחת;
העלמה  מקצת על לֹו נֹודע ׁשהרי - ּבהעלמֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

.ראׁשֹונה  ִָ
.‡È אחד אכל על לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם חלב זיתי ׁשני ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

והביא  ׁשני, ׁשל ּבהעלמֹו אחר ּכזית ואכל וחזר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמהן,
ׁשליׁשי  אבל מתּכּפרין, וׁשני ראׁשֹון - הראׁשֹון על ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָחּטאת
אחרת. חּטאת יביא עליו, לֹו ּכׁשּיּודע אּלא נתּכּפר; ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלא
מתּכּפרין, וׁשני ׁשליׁשי - הּׁשליׁשי על חּטאת ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָהביא
הביא  זֹו. ּבחּטאת נתּכּפר לא וראׁשֹון אחד; ּבעלם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּׁשניהן
ׁשהראׁשֹון  מּפני מתּכּפרין, ׁשלׁשּתן - האמצעי על ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָחּטאת
הראׁשֹון  על לֹו ּוכׁשּיּודע אמצעי; ׁשל ּבהעלמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשליׁשי

ה  אחרת ועל חּטאת להביא צרי אינֹו .ּׁשליׁשי, ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
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ה'תשע"ג  אלול י' שישי יום כמעשה? נחשב דיבור מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÎÏ‰,eãîì äòeîMä étî¦¦©§¨¨§
,äéìò ïé÷Bì ïéà Z äOòî da ïéàL äOòú àì úåöî ìkL¤¨¦§©Ÿ©£¤¤¥¨©£¤¥¦¨¤¨

.øéîîe òaLpî õeç¦¦§¨¥¦
גרידא? אמירה על להעניש ניתן האם

אינו  הממיר האדם כזה. מקרה על מדובר כאן בהלכה
תמורת  תהא חולין שבהמת אמירה מלבד כלום עושה
כלל  שבדרך מעשה' בו שאין כ'לאו מוגדר ודיבורו הקרבן,

מלקות. מחייב אינו
שכירות  בהלכות הנאמר את סותרים אלו דברים לכאורה,

שם) ומ"מ ה"ב. את (פי"ג, ממנה למנוע כדי בהמתו שהחוסם ,
אם  אף תחסום', 'לא משום לוקה מלאכה בשעת האכילה
שדיבור  היינו בלבד, בקולו אותה חסם אלא מעשה עשה לא

כמעשה! מוגדר כן
שכתוצאה  דיבור יש הדיבור: סוגי בין להבחין שיש אלא
ויש  כמעשה; מוגדר הוא לכך ובהתאם מעשה, היה ממנו
חשוב  אינו והלכך ממשי, למעשה מביא שאינו דיבור

מעשה.
לוקה, בקולו בהמתו החוסם המקרים: בין ההבדל וזה
ותימנע  פיה את תסגור שהבהמה – למעשה בכך גרם כי
התקדשה  החולין בהמת קרבן, בממיר זאת לעומת מאכילה.
'מעשה' כל כאן ואין מהדיבור, מאליה שנגרמה כתוצאה

קסח) יו"ד תנינא, .(נו"ב
אמת' א)וה'שפת ג, הסתירה:(תמורה את כך מיישב

הפעולה  דבר של בסופו מתבצעת הדיבור ידי על כאשר
לכן  כמעשה. ייחשב אכן דיבורו – לבצע האדם רצה אותה
הביא  דיבורו שהרי מעשה, מוגדרת בקולו הבהמה חסימת

לאכול. מהבהמה ומנע המבוקשת התוצאה את
כדי  נעשתה חולין בבהמת קרבן בהמת המרת אבל
שהרי  מתבצע, לא זה רצון לחולין. תיהפך הקרבן שבהמת
אינו  כזה דיבור לכך, אי בקדושתה. נשארת הקרבן בהמת

מעשה. נחשב

ה'תשע"ג  אלול י"א קודש שבת גויים? קברי על ללכת לכהנים מותר האם

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ãáBòä ïéàå§¥¨¥
.àeä äìa÷ äæ øáãå .ìäàa ànèî íéáëBk¨¦§©¥§Ÿ¤§¨¨¤©¨¨

עובדי  שקברי יוחאי בר שמעון כרבי פוסק הרמב"ם
באוהל מטמאים אינם א)כוכבים סא, התוספות(יבמות אך (שם ,

ממגע) שנינוד"ה כי להלכה אינם רשב"י שדברי (אהלות כתבו

מ"זֿט) נפליהם פי"ח שקוברים מפני טמאים הגויים שמדורות
באוהל. מטמאים עכו"ם שקברי ומכאן בבתיהם,

למלך' ה"ז)וה'משנה הרמב"ם (פי"א שלדעת ביאר
חכמים  אלא אוהל טומאת משום לא טמאים הגויים מדורות

העמים כארץ שיטמאו עליהם הי"א)גזרו פ"ג .(להלן
המסופר  על מסתמך שהרמב"ם כתב משנה' וה'כסף

א)בגמרא קיד, מציעא את (בבא אבוה בר רבה פגש שכאשר
ומדוע  אתה כהן הרי שאלו: הקברות בבית הנביא אליהו
"קבריהן  רשב"י בדברי והשיבו הקברות? בבית עומד הנך

מטמאין". אין כוכבים עובדי של
הגדולים' ב'שם החיד"א כך על העיר גדולים,אמנם, (מע'

רכד) אות עצמוי, הרמב"ם המשנה)מדברי לפי ' שאין (בהקדמתו
היא'. בשמים 'לא כי הנביא דברי על לסמוך

וביאר:

מקבלים  אין אכן נבואה, בדרך דבריו יאמר אליהו אם
דבריו  את יפרש אם אך היא', בשמים 'לא כי דבריו את
לסמוך  יש ודאי השלמה" וידיעתו הרמה חכמתו "מכח

עליו.
ערוך' וה'שלחן הטור כתבו ס"ב)להלכה שעב סי' שיש (יו"ד

שלא  להיזהר צריכים והכהנים התוספות, לדעת לחשוש
מרבבה' ה'דגול ואף עכו"ם. קברי על שם)ללכת שהיה (יו"ד

שיטת  בצירוף עכו"ם, בקברי אוהל טומאת להתיר סבור
הט"ו)הראב"ד פ" נזירות מתים (הל' טמאי שכולנו הזה שבזמן

וגם  שיתכן וכתב, בו חזר - להטמא איסור הכהן על אין
עונש  ורק להיטמא, התורה מן איסור שיש סובר הראב"ד

הזה. בזמן אין מלקות
שמח' הוסיף:(כאן)וה'אור

אסור  באוהל מטמא אינו שעכו"ם הרמב"ם לשיטת גם
dlrnln xawa zrbl ועולה בוקעת הטומאה כאשר כי ,

אוהל, מדין ולא מגע מדין אסור זה הרי טפח) פותח (כשאין
ובעל  עו"ג... ממתי גם ליזהר הזה בזמן כהן "צריך ולכן

לזה". יחוש נפש
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ו  ¤¤ּפרק
.‡,לפיכ הּבעילֹות; ׁשגגת ּכדין הּמאכלֹות, ׁשגגת ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָּדין

מּׁשם הרּבה אכילֹות אכל איסור]אם אחד [של ּבעלם אחד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אחת] בשגגה הכל רּבים,[- ימים ּביניהן ׁשּיׁש ּפי על אף -ִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ואכל  הּיֹום, חלב אכל ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב ְֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאינֹו
ׁשהן  ּפי על אף - אחד ּבעלם למחר, וחלב למחר, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחלב

ּתמחּויין אחת.[קערות]ּבׁשלׁשה חּטאת אּלא חּיב אינֹו , ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
חלב, ּכזית ואכל וחזר לֹו, ונֹודע חלב, ּכזית אכל אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאבל
ׁשהּידיעֹות, ואכילה; אכילה ּכל על חּיב - לֹו ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָונֹודע

הּׁשגגֹות מחייבת]מחּלקֹות ידיעה שאחר שכחה אכל [כל . ְְְַַַָָ
- אחד ּבעלם חלב זית ּכחצי ואכל וחזר חלב, זית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכחצי
ּביניהן  ׁשהפסיק ּפי על ואף ּתמחּויין, ׁשני ׁשהם ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַאף
הּתמחּויין  ׁשאין חּטאת; ּומביא מצטרפין, אּלּו הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

מּכדי יֹותר ּביניהן יׁשהה ׁשּלא והּוא, זמן מחּלקין. [שיעור ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹ
מאכלֹות של] ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּביצים, ׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹאכילת

ּכ למלקּות, למזיד הּׁשעּור ׁשּמצטרף ׁשּכׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאסּורֹות;
ּבקרּבן. לׁשֹוגג הּׁשעּור ְְְְִִֵֵַָָָמצטרף

נֹותר·. אכילתו]אכל זמן לאחר קרבן בשר מחמּׁשה [- ֲִֵַָָָ
ׁשאכלן  ּפי על אף - אחד ּבעלם זבח, מּכל ּכזית ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזבחים,
ׁשם  ׁשּכּלן אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו ּתמחּויין, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבחמּׁשה

הּזבחים [איסור] וגּופי מחּלקין. אינן והּתמחּויין הן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד
אֹו רּבים, מּזבחים ּבׂשר האֹוכל ׁשאחד - מחּלקין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאינן

ּבחּוץ זבחים חמּׁשה הּׁשֹוחט וכן אחד. חוץ מּזבח -] ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הא למקדש] אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבעלם

צּורֹות לחמׁש למׁשּתחוה ּדֹומה? זה זרה]למה עבודה [של ְְְְֲִֵֶֶֶַָָ
אחד. ְֵֶֶָּבעלם

ּבעלם ‚. ּוׁשתין ּכֹוסֹות, ּבׁשני וקּבלֹו לבהמּתֹו, ּדם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָהּקיז
אחת  חּטאת אּלא מביא אינֹו - .אחד ִֵֵֶֶַַַָָָ

הרּבה„. מּׁשמֹות הרּבה, מאכלֹות [מאיסורים האֹוכל ְְֲִֵֵֵֵַַַָָ
ּכגֹון שונים] ּכיצד? וׁשם. ׁשם ּכל על חּיב - אחד ּבעלם ,ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּופּגּול ונֹותר ודם חלב שנפסל]ׁשאכל מּכל [קרבן ּכזית , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ּכל  וכן חּטאֹות; ארּבע מביא - אחד ּבעלם ואחד, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד
ׁשמֹות  ּבֹו ׁשּנתקּבצּו אחד ּכזית האֹוכל וכן ּבאּלּו. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכּיֹוצא

מֹוסיף ּבאּסּור נתקּבצּו אם - אחד ּבעלם [שהאיסור הרּבה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
האיסור] תחומי את במשהו הרחיב ּכֹולל הנוסף ּבאּסּור אֹו ,ְִֵ

כיפור] ביום חלב ּבאּסּור[כגון אֹו ב], כולם אחת [שחלו ּבת ְִַַַ
חלב, ּכזית ׁשאכל הּטמא ,לפיכ וׁשם. ׁשם ּכל על חּיב -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ואׁשם: חּטאֹות, ארּבע מביא - הּכּפּורים ּביֹום ְְְִִִֵַַַַָָָָנֹותר,
אֹוכל  מּׁשּום ואחת קדׁש, ׁשאכל טמא מּׁשּום אחת ְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹחּטאת

הּכּפּורים  יֹום מּׁשּום ואחת נֹותר; אֹוכל מּׁשּום ואחת ְְִִִִֵֵֶַַַַַָחלב,
ׁשּיׁשלימֹו עד זה, ּכזית עם אחר אכל ׁשּיצטרף  והּוא -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

כיפור]לכּכֹותבת ביום האיסור שיעור - ּומביא [כתמר . ְִֵֶֶַ
ו  ּבׁשגגה.אׁשם ההקּדׁש מן נהנה ׁשהרי למעילה, ּדאי ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

חּיב ‰. אינֹו - אחד ּבעלם הּכּפּורים ּביֹום וׁשֹותה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהאֹוכל
היא  אחת ּוׁשתּיה, אכילה אחת; חּטאת .אּלא ְֲִִִֶַַַַַָָָָ

.Â- ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ּביֹום מלאכה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָהעֹוׂשה
אּסּורין ׁשני ׁשהן מּפני חּטאֹות, ׁשּתי ּכאחד חּיב .הּבאין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

.Ê אינֹואכל - אחד ּבעלם ּדם, זית וכחצי חלב, זית ּכחצי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּכמֹו למלקּות, מצטרפין האּסּורין ׁשאין ּכׁשם קרּבן; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָחּיב

אסּורֹות  מאכלֹות ּבהלכֹות מצטרפין ׁשּבארנּו אין ּכ - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
ְְָָלקרּבן.

.Á זיתאכל בשוגג]ּכחצי לֹו[מאיסור ונֹודע ,[שאכל], ְֲִִַַַַָ
וׁשכח אסור]וחזר ׁשני [שזה ּבעלם אחר זית ּכחצי ואכל , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשעּור  לחצי ידיעה ויׁש ּבינתים, לֹו נֹודע ׁשהרי ּפטּור; -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
האכילות] שתי בין מחלקת שהיא אֹות [- ּכתב אם וכן .ְִֵַָ

אֹות  וכתב וׁשכח, וחזר לֹו, ונֹודע ּבׁשגגה, ּבׁשּבת ְְְְְְִַַַַַַַָָָָָָאחת
וכן  חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ׁשני ּבעלם לּה סמּוכה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשנּיה

ּבזה  ּכּיֹוצא הּמעבירּכל וכן הרבים]. אּמֹות [ברשות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹ
אם  - ּבׁשֹוגג אּמֹות ּוׁשּתי ּבמזיד, אּמֹות ּוׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַּבׁשֹוגג,
אּלא  ׁשעּור, לחצי ידיעה ׁשאין מּפני לא חּיב; ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבזריקה,
הידיעה  לֹו הֹועילה לא ּולפיכ להחזירּה, ּבידֹו ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמּפני
ׁשעּור, לחצי ידיעה ׁשּיׁש - ּפטּור ּבהעברה, ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבינתים.

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Ë לֹוהאֹוכל ונֹודע אחד, ּבעלם חלב ּוכזית חלב ּכזית ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּתי  מביא - הּׁשני על לֹו ונֹודע וחזר הראׁשֹון, ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָעל
מחּלקֹות ׁשהידיעֹות בין חּטאֹות; שאינם [אפילו ְְְִֶַַַָ

אבל האכילות] הּקרּבן. הפריׁש לא ׁשעדין ּפי על ואף ,ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹ
וכן  אחת. חּטאת מביא ּכאחת, ׁשניהן על לֹו נֹודע ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָאם

ּבּבעילֹות. הּדין ׁשהּוא לי ְִִִֵֶֶַַָיראה
.È וחזר אכל ּכזית, על לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם ּומחצה ּכזית ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

חּטאת  אּלא חּיב אינֹו - ׁשני ׁשל ּבהעלמֹו זית חצי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואכל
ּפי  על אף לראׁשֹון, מצטרף האחרֹון זית חצי ׁשאין ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחת;
העלמה  מקצת על לֹו נֹודע ׁשהרי - ּבהעלמֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

.ראׁשֹונה  ִָ
.‡È אחד אכל על לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם חלב זיתי ׁשני ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

והביא  ׁשני, ׁשל ּבהעלמֹו אחר ּכזית ואכל וחזר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמהן,
ׁשליׁשי  אבל מתּכּפרין, וׁשני ראׁשֹון - הראׁשֹון על ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָחּטאת
אחרת. חּטאת יביא עליו, לֹו ּכׁשּיּודע אּלא נתּכּפר; ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלא
מתּכּפרין, וׁשני ׁשליׁשי - הּׁשליׁשי על חּטאת ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָהביא
הביא  זֹו. ּבחּטאת נתּכּפר לא וראׁשֹון אחד; ּבעלם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּׁשניהן
ׁשהראׁשֹון  מּפני מתּכּפרין, ׁשלׁשּתן - האמצעי על ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָחּטאת
הראׁשֹון  על לֹו ּוכׁשּיּודע אמצעי; ׁשל ּבהעלמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשליׁשי

ה  אחרת ועל חּטאת להביא צרי אינֹו .ּׁשליׁשי, ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
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ה'תשע"ג  אלול י' שישי יום כמעשה? נחשב דיבור מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÎÏ‰,eãîì äòeîMä étî¦¦©§¨¨§
,äéìò ïé÷Bì ïéà Z äOòî da ïéàL äOòú àì úåöî ìkL¤¨¦§©Ÿ©£¤¤¥¨©£¤¥¦¨¤¨

.øéîîe òaLpî õeç¦¦§¨¥¦
גרידא? אמירה על להעניש ניתן האם

אינו  הממיר האדם כזה. מקרה על מדובר כאן בהלכה
תמורת  תהא חולין שבהמת אמירה מלבד כלום עושה
כלל  שבדרך מעשה' בו שאין כ'לאו מוגדר ודיבורו הקרבן,

מלקות. מחייב אינו
שכירות  בהלכות הנאמר את סותרים אלו דברים לכאורה,

שם) ומ"מ ה"ב. את (פי"ג, ממנה למנוע כדי בהמתו שהחוסם ,
אם  אף תחסום', 'לא משום לוקה מלאכה בשעת האכילה
שדיבור  היינו בלבד, בקולו אותה חסם אלא מעשה עשה לא

כמעשה! מוגדר כן
שכתוצאה  דיבור יש הדיבור: סוגי בין להבחין שיש אלא
ויש  כמעשה; מוגדר הוא לכך ובהתאם מעשה, היה ממנו
חשוב  אינו והלכך ממשי, למעשה מביא שאינו דיבור

מעשה.
לוקה, בקולו בהמתו החוסם המקרים: בין ההבדל וזה
ותימנע  פיה את תסגור שהבהמה – למעשה בכך גרם כי
התקדשה  החולין בהמת קרבן, בממיר זאת לעומת מאכילה.
'מעשה' כל כאן ואין מהדיבור, מאליה שנגרמה כתוצאה

קסח) יו"ד תנינא, .(נו"ב
אמת' א)וה'שפת ג, הסתירה:(תמורה את כך מיישב

הפעולה  דבר של בסופו מתבצעת הדיבור ידי על כאשר
לכן  כמעשה. ייחשב אכן דיבורו – לבצע האדם רצה אותה
הביא  דיבורו שהרי מעשה, מוגדרת בקולו הבהמה חסימת

לאכול. מהבהמה ומנע המבוקשת התוצאה את
כדי  נעשתה חולין בבהמת קרבן בהמת המרת אבל
שהרי  מתבצע, לא זה רצון לחולין. תיהפך הקרבן שבהמת
אינו  כזה דיבור לכך, אי בקדושתה. נשארת הקרבן בהמת

מעשה. נחשב

ה'תשע"ג  אלול י"א קודש שבת גויים? קברי על ללכת לכהנים מותר האם

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ãáBòä ïéàå§¥¨¥
.àeä äìa÷ äæ øáãå .ìäàa ànèî íéáëBk¨¦§©¥§Ÿ¤§¨¨¤©¨¨

עובדי  שקברי יוחאי בר שמעון כרבי פוסק הרמב"ם
באוהל מטמאים אינם א)כוכבים סא, התוספות(יבמות אך (שם ,

ממגע) שנינוד"ה כי להלכה אינם רשב"י שדברי (אהלות כתבו

מ"זֿט) נפליהם פי"ח שקוברים מפני טמאים הגויים שמדורות
באוהל. מטמאים עכו"ם שקברי ומכאן בבתיהם,

למלך' ה"ז)וה'משנה הרמב"ם (פי"א שלדעת ביאר
חכמים  אלא אוהל טומאת משום לא טמאים הגויים מדורות

העמים כארץ שיטמאו עליהם הי"א)גזרו פ"ג .(להלן
המסופר  על מסתמך שהרמב"ם כתב משנה' וה'כסף

א)בגמרא קיד, מציעא את (בבא אבוה בר רבה פגש שכאשר
ומדוע  אתה כהן הרי שאלו: הקברות בבית הנביא אליהו
"קבריהן  רשב"י בדברי והשיבו הקברות? בבית עומד הנך

מטמאין". אין כוכבים עובדי של
הגדולים' ב'שם החיד"א כך על העיר גדולים,אמנם, (מע'

רכד) אות עצמוי, הרמב"ם המשנה)מדברי לפי ' שאין (בהקדמתו
היא'. בשמים 'לא כי הנביא דברי על לסמוך

וביאר:

מקבלים  אין אכן נבואה, בדרך דבריו יאמר אליהו אם
דבריו  את יפרש אם אך היא', בשמים 'לא כי דבריו את
לסמוך  יש ודאי השלמה" וידיעתו הרמה חכמתו "מכח

עליו.
ערוך' וה'שלחן הטור כתבו ס"ב)להלכה שעב סי' שיש (יו"ד

שלא  להיזהר צריכים והכהנים התוספות, לדעת לחשוש
מרבבה' ה'דגול ואף עכו"ם. קברי על שם)ללכת שהיה (יו"ד

שיטת  בצירוף עכו"ם, בקברי אוהל טומאת להתיר סבור
הט"ו)הראב"ד פ" נזירות מתים (הל' טמאי שכולנו הזה שבזמן

וגם  שיתכן וכתב, בו חזר - להטמא איסור הכהן על אין
עונש  ורק להיטמא, התורה מן איסור שיש סובר הראב"ד

הזה. בזמן אין מלקות
שמח' הוסיף:(כאן)וה'אור

אסור  באוהל מטמא אינו שעכו"ם הרמב"ם לשיטת גם
dlrnln xawa zrbl ועולה בוקעת הטומאה כאשר כי ,

אוהל, מדין ולא מגע מדין אסור זה הרי טפח) פותח (כשאין
ובעל  עו"ג... ממתי גם ליזהר הזה בזמן כהן "צריך ולכן

לזה". יחוש נפש
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.·È חלב מי אם לֹו ונסּתּפק חתיכֹות, מּׁשּתי חתיכה ׁשאכל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
חתיכֹות, מּׁשּתי אחרת חתיכה ואכל וחזר ׁשּמן, אֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻאכל
לֹו נֹודע ּכ ואחר ׁשּמן, אֹו אכל חלב אם לֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻונסּתּפק
אּלא  חּיב אינֹו - ּובּׁשנּיה ּבראׁשֹונה אכל ׁשחלב ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבוּדאי
ּפי  על אף - ּבינתים לֹו היתה ספק ׁשּידיעת אחת; ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָחּטאת

לאׁשמֹות תלוי]ׁשּמחּלקת אשם בשתי אינּה[ומתחייב , ְֲֵֶֶֶַַָָ
לחּטאֹות. ְְֶֶַַָמחּלקת

ז  ¤¤ּפרק
אחד ‡. ּבעלם וזּבח, וקּטר ונּס זרה לעבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשּתחוה

אחת] בשגגה ּפער [כולם אם וכן חּטאֹות; ארּבע חּיב -ְְִִֵֵַַַַָָ
צרכיו]עצמֹו עבודתה]לפעֹור[עשה שכך אבן [- וזרק ְְְִֶֶַַָ

עבודתה]למרקּוליס שכך ׁשּתים.[ע"ז חּיב - אחד ּבעלם , ְְְְִִֵֶֶַַַָָ
ּבּמה  ועבֹודה. עבֹודה ּכל על חּיב יהא ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכן
ּבעבֹודֹות  וׁשגג זרה, ּבעבֹודה ּבׁשהזיד אמּורים? ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָּדברים

אסורות]אּלּו שהן ידע אּלּו,[שלא ּבעבֹודֹות הזיד אם אבל ; ֲֲִִֵֵֵַָ
ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - זרה ּבעבֹודה ְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָוׁשגג
ידע  לא אבל לעבדּה, וׁשאסּור זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ְְְֲֲֶֶַַָָָָָָָָָֹידע
חּיב  - ונּס והׁשּתחוה עבֹודה, והּנּסּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשההׁשּתחויה

עבֹודֹות ׁשאּלּו ידע לאל ׁשּתים; ּבהן לעבד ואסּור הן, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּכסף  ׁשל היתה ׁשּלא לפי זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ידע ולא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאחר,
ׁשל  אּלא זרה עבֹודה קרּויה ׁשאין ּדעּתֹו על ועלה ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָָוזהב,
חּטאת  אּלא חּיב אינֹו - העבֹודֹות ּבכל ועבדּה וזהב, ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּכסף

ַַאחת.
ּבׁשּבת ·. אמרּו ּגדֹול עּקרּכלל הּׁשֹוכח ּכל המושג]: את -] ְְְִֵַַַַָָָָָ

והּוא  ׁשּנׁשּבה אֹו הּׁשּבת, על יׂשראל ׁשּנצטּוּו וׁשכח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת,
על  אף - הּגֹוים ּבין והּוא קטן נתּגּיר אֹו הּגֹוים, לבין ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָקטן
אּלא  חּיב אינֹו - הרּבה ּבׁשּבתֹות הרּבה מלאכֹות ׁשעׂשה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפי
אחת  חּטאת חּיב וכן היא. אחת ׁשגגה ׁשהּכל אחת, ְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹחּטאת
ׁשאכל; ּדם ּכל על אחת חּטאת וחּיב ׁשאכל, חלב ּכל ְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעל
אבל  ׁשּבת, עּקר הּיֹודע וכל אּלּו. ּבעברֹות ּכּיֹוצא ּכל ְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹוכן
ׁשעׂשה  ּפי על אף - חל ׁשהּוא ודּמה ׁשּבת, ׁשהּיֹום ְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשכח
ּכּלֹו; הּיֹום ּכל על אחת חּטאת חּיב הרּבה, מלאכֹות ְְֵַַַַַַַָָָָֻּבֹו

ּבֹו. ׁשּׁשגג וׁשּבת ׁשּבת ּכל על חּטאת, ְְֵֶַַַַַָָָָָוכן
ידע ‚. ולא ּבּמלאכֹות וׁשגג ׁשּבת, ׁשהּיֹום הּיֹודע ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָֹוכל

אסּורֹות  אּלּו ידע ׁשּמלאכֹות ולא אסּורֹות ׁשהן ׁשּידע אֹו , ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָֹ
חּטאת  חּיב - הרּבה מלאכֹות ועׂשה ּכרת, עליהן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשחּיבין
חסר  הארּבעים עׂשה אפּלּו ּומלאכה; מלאכה אב ּכל ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָָעל

חּטאֹות. ּוׁשלׁשים ּתׁשע מביא אחד, ּבעלם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאחת
וׁש„. ׁשּבת, ׁשהּיֹום ידע ׁשכח ולא ּבּמלאכֹות אף גג ְְְֶַַַַַַַָָָָָֹ

אחת  חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אסּורֹות אּלּו .ׁשּמלאכֹות ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָ
אב‰. מלאכה]העֹוׂשה לה]ותֹולדֹותיו[- שדומה [מלאכה ְְֶָָָ

צרי ואין אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבעלם
חּיב  ׁשאינֹו אחד, אב ׁשל הרּבה ּתֹולדֹות העֹוׂשה ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלֹומר,

אחת. חּטאת ֶַַַָָאּלא
.Â ּבעלם זה, אב ׁשל ותֹולדה זה, אב ׁשל ּתֹולדה ְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָעׂשה

חּטאֹות  ׁשּתי חּיב ׁשהּוא לי יראה - .אחד ְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

.Ê ׁשּזרע ּכגֹון אחת, מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָעׂשה
והברי בקרקע ונטע והשחילו לעץ המחובר ענף [כפף ְְְִִַָ

לחוץ] ראשו אחר]והרּכיבוהוציא בעץ עץ ענף ,[חיבר ְְִִ
נתּבאר  ּוכבר אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבעלם
מעין  ׁשהן והּמלאכֹות והּתֹולדֹות האבֹות ׁשּבת, ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָּבהלכֹות

ָָהאבֹות.
.Á ּבׁשּבתֹות אחת, מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָעׂשה

ׁשּבת  ּבׁשגגת ּבין מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּבין - ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָהרּבה
ידע  ּכיצד? ּומלאכה. מלאכה ּכל על חּיב - מלאכֹות ְְְְֵַַַַָָָָָָָָּוזדֹון
מלאכה, ׁשהּזריעה ידע ׁשּלא מּפני ּבֹו וזרע ׁשּבת, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּיֹום
ׁשּלא  מּפני ּבּה ונטע ׁשּבת, ׁשהּוא ידע ׁשנּיה ּבׁשּבת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
ׁשליׁשית  ּבׁשּבת וכן מלאכה, מּׁשּום אסּורה ׁשהּנטיעה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָידע
ּכל  על חּיב - מלאכה ׁשההברכה ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהברי

ׁשהיא ּפי על אף ואחת, מּפני אחת אחת; מלאכה מעין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
מחּלקין  ּכגּופין עריות ׁשהּׁשּבתֹות, כמה על הבא כדין -] ְְִִֶַַָָֻ

אחת] .בשגגה
.Ë ׁשהּזריעה יֹודע והּוא ּבֹו, וזרע ׁשּבת, ׁשהּיֹום ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשגג

ּבֹו, ונטע ׁשּבת, ׁשהּוא ׁשכח ׁשנּיה ּבׁשּבת וכן ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָמלאכה,
ׁשהּוא  ׁשכח ּבּׁשליׁשית וכן מלאכה, ׁשהּנטיעה יֹודע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא
הרי  - מלאכה ׁשההברכה ׁשּיֹודע ּפי על אף ,והברי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת,
לׁשּבת, ׁשּבת ׁשּבין ׁשהּימים ואחת; אחת ּכל על חּיב ְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָזה

לחּלק  ּכידיעה הם עליהם הרי ולחייב השגגות בין -] ְֲִִֵֵֵַָ
.בנפרד]

.Èּכגרֹוגרת וטחן ׁשּקצר כתאנה]מי שיעור ׁשּבת [- ּבׁשגגת ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ
וקצר  וחזר אחת, חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו מלאכֹות, ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָּוזדֹון
על  חּיב ׁשהּוא מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּכגרֹוגרת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָוטחן
ׁשּבת  ׁשגגת ׁשל קצירה על לֹו ונֹודע ּומלאכה, מלאכה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָּכל

קצירה - מלאכֹות מלאכות]ּוזדֹון וזדון שבת שגגת [של ְְְִָָ
קצירה שבת]ּגֹוררת וזדון מלאכות שגגת ּוטחינה [של , ְְִִֶֶָָ

ּוזדֹון  ׁשּבת ּבׁשגגת ארּבעּתן עׂשה ּוכאּלּו טחינה, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּגֹוררת
ׁשהקריב  וכיון אחת, חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמלאכֹות,
אינֹו ּכן, אחר ּוכׁשּידעם הּכל; על לֹו נתּכּפר - זֹו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹחּטאת
על  ּתחּלה לֹו נֹודע אם אבל אחרת. חּטאת להביא ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָצרי
- חּטאת והקריב מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת זדֹון ׁשל ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָקצירה
הּקצירה  ועל עליה, לֹו ׁשּנֹודע הּקצירה זֹו על לֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָנתּכּפר
ׁשּׁשּתיהן  מּפני מלאכֹות, ּוזדֹון ׁשּבת ׁשגגת ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּטחינה

קצ  ונגררה אחת, הּקצירה.ּכמלאכה עם ּוטחינה ירה ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָ
ויביא  עליה, לֹו ׁשּיּודע עד ׁשּבת זדֹון ׁשל הּטחינה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָותּׁשאר
ּוזדֹון  ׁשּבת ּבׁשגגת ּגרֹוגרת ּכחצי קצר ׁשנּיה. ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָחּטאת
וׁשגגת  ׁשּבת ּבזדֹון ּגרֹוגרת ּכחצי וקצר וחזר ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָמלאכֹות,
וכן  קצירה. ּגֹוררת קצירה מצטרפין; אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמלאכֹות

מלאכֹות. ּבׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ְְִֵֶַָָָֹּכל
.‡Èהּתלּוׁש את לחּת הקרקע]הּמתּכּון את [מן וחת , ְְְִֵֶֶַַַַַָָֹ

עׂשה  ולא הֹואיל - לחתיכה ׁשּנתּכּון ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻהמחּבר
ּכמתעּסק ׁשּזה החּטאת; מן ּפטּור לא מחׁשבּתֹו, [כאילו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ

כלל] לעשות מלאכת נתכוון אּלא ּתֹורה אסרה ולא ,ְְְֶֶֶָָָָֹ
ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָמחׁשבת,
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.·È העליֹונֹות את מכּבה ׁשהּוא ּבׁשּבת, ּגחלים ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהחֹותה
חּיב  ּולהבעיר, לכּבֹות נתּכּון אם - הּתחּתֹונֹות את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָּומדליק
חּיב  - מאליהן והבערּו מהן, להתחּמם ּגחלים חתה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתים.
עליה, חּיב לגּופּה צריכה ׁשאינּה ׁשּמלאכה מּפני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּתים;

ׁשּבת  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכרת,ּכמֹו זדֹונּה על ׁשחּיב ּוכׁשם . ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
חּטאת. קרּבן ׁשגגתּה על חּיב ְְִַַַַָָָָָָּכ

ח  ¤¤ּפרק
קבּועה‡. חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין חטא ,[רגילה]ּכל ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

הֹודע? לא הּוא ּומה ּתלּוי. אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא על ִֶַַַַַָָָָֹֹחּיבין
זה  הרי - ׁשגג לא אֹו זה ּבדבר ׁשגג אם לֹו נסּתּפק ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאם
ונׂשא  ואׁשם, ידע "ולא ׁשּנאמר: אׁשם, להקריב ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻמצּוה
הּוא  וזה לאׁשם". ּבערּכ הּצאן, מן ּתמים איל והביא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹעֹונֹו.
ותֹולה  הּספק, על מכּפר ׁשהּוא מּפני - ּתלּוי' 'אׁשם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנקרא
חּטאתֹו. ויקריב ּבׁשגגה, ׁשחטא ּבוּדאי לֹו ׁשּיּודע עד ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָלֹו,

קבּוע ·. אּסּור ׁשם ׁשּיהיה עד ּתלּוי, ּבאׁשם חּיב ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאינֹו
בפעולה] הוא והספק ומזוהה, מוכר אכל [ברור ּכיצד? .ֵַַָ

ׁשהיתה  אֹו מּכזית, ּפחֹות אֹו ּכזית היה אם וספק ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחלב,
ואין  מהן אחת ואכל ׁשּמן, וחתיכת חלב חתיכת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻלפניו
אחת  ּבעל ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו אׁשּתֹו אכל, מהן איזה ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָידּוע
ועׂשה  חל, ויֹום ׁשּבת ּבעל, מהן איזֹו ידּוע ואין ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמהן
ׁשעׂשה  אֹו עׂשה, מהן ּבאיזה ידּוע ואין מהן ּבאחד ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמלאכה
זה  הרי - עׂשה מלאכה איזֹו מעין ידע ולא ּבׁשּבת, ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמעׂשה
לפניו  היתה אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. אׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹמביא
ואכלּה אליה, ׁשהיא ספק חלב ׁשהיא ספק אחת, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחתיכה
הּכֹוי  חלב האֹוכל וכן קבּוע. אּסּור ּכאן אין ׁשהרי ּפטּור, -ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

מותר] חלבה וחיה בהמה, או חיה ספק שהוא ּפטּור [- -ָ
אּׁשה  על הּבא וכן קבּוע. אּסּור ּכאן ׁשאין ּתלּוי, ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמאׁשם

ע  ספק אֹו נּדה, ספק ּבׂשרׁשהיא קרּוב ׁשל [קירבה רוה ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
ׁשּנמצא משפחתית] האּׁשה ,לפיכ ּתלּוי. מאׁשם ּפטּור -ְְִִִֵֶָָָָָָָָ
עד על ּבתֹו[מטלית]ּדם יבמּתֹו והּנֹוׂשא זמן, לאחר ׁשּלּה ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָ

חדׁשים בעלה]ׁשלׁשה ידּוע[מפטירת ואין וילדה, [מיהו , ְְְְֳִֵַָָָָָֹ
ּתׁשעהאביו:] ּבן -]אם עיבור לא לראׁשֹון[חודשי [וא"כ ְִִִֶָָ

עליו] ואסורה - יבום צריכה לאחרֹון היתה ׁשבעה ּבן ְֲִֶַָָאֹו
ׁשהרי  ּבאּלּו, ּכּיֹוצא ּכל וכן הּקרּבן. מן ּפטּורין אּלּו הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ

קבּוע. אּסּור ׁשם ִֵַָָאין
חלב ‚. ׁשאכלּת, 'זה לֹו: אֹומר אחד ועד חתיכה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאֹוכל

אֹומרת  אּׁשה חלב', אכלּת 'לא אֹומר: אחד ועד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהיה',
האּסּור, ונקּבע הֹואיל - אכל' 'לא אֹומרת ואּׁשה ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ'אכל',
מביא  זה הרי - חטא לא אֹו חטא אם יֹודע אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹוהּוא

ּתלּוי  אֹומר אׁשם אחד ׁשעד איׁש, אׁשת על הּבא ּכל וכן . ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּתלּוי. ּבאׁשם חּיבין - מת' 'לא אֹומר ואחד ּבעלּה', ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ'מת
ספק  אבל האּסּור; נקּבע ׁשהרי מגרׁשת, לספק הּדין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהּוא

האּסּור. נקּבע לא ְְִִֶֶַָֹֻמקּדׁשת,
ׁשל „. ואחת חלב ׁשל אחת חתיכֹות, ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי

הּׁשנּיה, את ואכל ּכלב אֹו ּגֹוי ּובא מהן, אחת ואכל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּמן,
ואכל  יׂשראל ּובא הראׁשֹונה, את ּכלב אֹו ּגֹוי ׁשאכל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאֹו

הּׁשנּיה  אֹואת ּבׁשגגה, ּוׁשנּיה ּבזדֹון ראׁשֹונה ׁשאכל אֹו , ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
ּבאׁשם  חּיב זה הרי - ּבזדֹון ּוׁשנּיה ּבׁשגגה ראׁשֹונה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשאכל

קבּוע  אּסּור ׁשם והיה הֹואיל ּבזדֹון,ּתלּוי, ׁשּתיהן אכל . ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ
את  אכל חּטאת; מביא ּבׁשגגה, ׁשּתיהן אכל מּקרּבן; ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּפטּור
- ּבׁשגגה הּׁשנּיה את ואכל אחר ּובא ּבׁשגגה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהראׁשֹונה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. ּבאׁשם חּיבין ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשניהם
ונֹותר‰. אכילתו]חלב זמן לאחר קרבן בשר אכל [- לפניו, ְְֵֶַָָָָ

ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו אכל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאחת
ּבעל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן ּבאחת וׁשגג ּבּבית, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָעּמֹו
ׁשּביניהן  הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה ועׂשה הּכּפּורים, ויֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבת
אינֹו ׁשהרי חּטאת, מביא ואינֹו מּקרּבן, ּפטּור זה הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשל עצמֹו ה:]יֹודע מין מביא [- ואינֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו חטא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַ
ׁשחטא. ּבוּדאי ידע ׁשהרי ּתלּוי, ְֲֵֶֶַַַָָָָָָאׁשם

.Â חּיבין אחת, קבּועה חּטאת וּדאֹו על ׁשחּיבין ּדבר ְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָּכל
על  ׁשחּיבין ּדבר וכל אחד; ּתלּוי אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא ְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹעל
אׁשמֹות  ׁשּלֹו הֹודע לא על חּיבין הרּבה, חּטאֹות ְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹוּדאֹו
אכל  ׁשאם ּכׁשם ּכיצד? החּטאֹות. ּכמנין הרּבה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּתלּויין

ּופּגּול ונֹותר ודם פסול]חלב אחד[קרבן [בשגגה ּבעלם ְְְִֵֵֶֶֶָָָ
אכלן,אחת] אם לֹו נסּתּפק אם ּכ - חּטאֹות ארּבע חּיב ,ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ

מביא  - עּמהן ׁשהיּו הּתר ׁשל חתיכֹות אּלא אכל לא ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאֹו
ׁשּבא  האּׁשה אם לֹו נסּתּפק אם וכן ּתלּויין. אׁשמֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָארּבעה

ׁשח  עּמּה ׁשהיתה הערוה ּפלֹונית אֹו אׁשּתֹו, עליה עליה ּיב ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ
ּתלּויין. אׁשמֹות ׁשמֹונה מביא זה הרי - חּטאֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָׁשמֹונה

.Ê חלב ׁשל אם לֹו ונסּתּפק חתיכֹות, מּׁשּתי חתיכה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹוכל
אכל  הּספק, לֹו ׁשּנֹולד ואחר אכל, ׁשּמן ׁשל אֹו ְֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻאכל
חלב  ׁשל אם לֹו ונסּתּפק אחרֹות, חתיכֹות מּׁשּתי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָחתיכה

ּתלּויין  אׁשמֹות ׁשני מביא זה הרי - ׁשּמן ׁשל אֹו .אכל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻ
.Áּבינתים וּדאי ׁשּידיעת חתיכות ּכׁשם שתי שאכל [כגון ְְְִִֵֵֶַַַַ

בנפרד] אחת כל על לו ונודע לחּטאֹותחלב [וחייב מחּלקת ְְֶֶַַָ
לפיכ,שתיים] לאׁשמֹות. מחּלקת ּבינתים ספק ידיעת ּכ ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ידיעת  לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם חלב זיתי חמּׁשה אכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאם
על  אחרת ספק ידיעת לֹו ונֹודע וחזר מהן, אחד על ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָספק
ּכל  על ּתלּוי אׁשם חּיב - ואחד אחד ּכל על וכן ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּׁשני,

ואחד. ְֶֶָָאחד
.Ë מהן אחת אכל חלב, ׁשל וחתיכה ׁשּמן ׁשל ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻחתיכה

את  ואכל וחזר ּתלּוי, אׁשם והביא היא, איזֹו ידּוע ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואין
- הּׁשנּיה את אחר אכל אם וכן חּטאת. מביא - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשנּיה

ּתלּוי  אׁשם האחר ׁשּבארנּו.מביא ּכמֹו , ְְִֵֵֵֶַַָָָָ
.Èנֹותר חלב ׁשל וחתיכה חלב ׁשל שני חתיכה שבה -] ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ה איסורים] איזֹו ידּוע ואין מהן אחת את אכל מביא , - יא ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשנּיה  את אכל נֹותר. מּׁשּום ּתלּוי ואׁשם החלב, על ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָחּטאת
ּפרּוטה, ׁשוה ּבּה היה ואם חּטאֹות; ׁשלׁש מביא - ׁשני ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבעלם
אחת  את אחד אכל מעילה. מּׁשּום וּדאי אׁשם ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמביא
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.·È חלב מי אם לֹו ונסּתּפק חתיכֹות, מּׁשּתי חתיכה ׁשאכל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
חתיכֹות, מּׁשּתי אחרת חתיכה ואכל וחזר ׁשּמן, אֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻאכל
לֹו נֹודע ּכ ואחר ׁשּמן, אֹו אכל חלב אם לֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻונסּתּפק
אּלא  חּיב אינֹו - ּובּׁשנּיה ּבראׁשֹונה אכל ׁשחלב ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבוּדאי
ּפי  על אף - ּבינתים לֹו היתה ספק ׁשּידיעת אחת; ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָחּטאת

לאׁשמֹות תלוי]ׁשּמחּלקת אשם בשתי אינּה[ומתחייב , ְֲֵֶֶֶַַָָ
לחּטאֹות. ְְֶֶַַָמחּלקת

ז  ¤¤ּפרק
אחד ‡. ּבעלם וזּבח, וקּטר ונּס זרה לעבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשּתחוה

אחת] בשגגה ּפער [כולם אם וכן חּטאֹות; ארּבע חּיב -ְְִִֵֵַַַַָָ
צרכיו]עצמֹו עבודתה]לפעֹור[עשה שכך אבן [- וזרק ְְְִֶֶַַָ

עבודתה]למרקּוליס שכך ׁשּתים.[ע"ז חּיב - אחד ּבעלם , ְְְְִִֵֶֶַַַָָ
ּבּמה  ועבֹודה. עבֹודה ּכל על חּיב יהא ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכן
ּבעבֹודֹות  וׁשגג זרה, ּבעבֹודה ּבׁשהזיד אמּורים? ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָּדברים

אסורות]אּלּו שהן ידע אּלּו,[שלא ּבעבֹודֹות הזיד אם אבל ; ֲֲִִֵֵֵַָ
ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - זרה ּבעבֹודה ְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָוׁשגג
ידע  לא אבל לעבדּה, וׁשאסּור זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ְְְֲֲֶֶַַָָָָָָָָָֹידע
חּיב  - ונּס והׁשּתחוה עבֹודה, והּנּסּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשההׁשּתחויה

עבֹודֹות ׁשאּלּו ידע לאל ׁשּתים; ּבהן לעבד ואסּור הן, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּכסף  ׁשל היתה ׁשּלא לפי זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ידע ולא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאחר,
ׁשל  אּלא זרה עבֹודה קרּויה ׁשאין ּדעּתֹו על ועלה ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָָוזהב,
חּטאת  אּלא חּיב אינֹו - העבֹודֹות ּבכל ועבדּה וזהב, ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּכסף

ַַאחת.
ּבׁשּבת ·. אמרּו ּגדֹול עּקרּכלל הּׁשֹוכח ּכל המושג]: את -] ְְְִֵַַַַָָָָָ

והּוא  ׁשּנׁשּבה אֹו הּׁשּבת, על יׂשראל ׁשּנצטּוּו וׁשכח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת,
על  אף - הּגֹוים ּבין והּוא קטן נתּגּיר אֹו הּגֹוים, לבין ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָקטן
אּלא  חּיב אינֹו - הרּבה ּבׁשּבתֹות הרּבה מלאכֹות ׁשעׂשה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפי
אחת  חּטאת חּיב וכן היא. אחת ׁשגגה ׁשהּכל אחת, ְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹחּטאת
ׁשאכל; ּדם ּכל על אחת חּטאת וחּיב ׁשאכל, חלב ּכל ְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעל
אבל  ׁשּבת, עּקר הּיֹודע וכל אּלּו. ּבעברֹות ּכּיֹוצא ּכל ְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹוכן
ׁשעׂשה  ּפי על אף - חל ׁשהּוא ודּמה ׁשּבת, ׁשהּיֹום ְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשכח
ּכּלֹו; הּיֹום ּכל על אחת חּטאת חּיב הרּבה, מלאכֹות ְְֵַַַַַַַָָָָֻּבֹו

ּבֹו. ׁשּׁשגג וׁשּבת ׁשּבת ּכל על חּטאת, ְְֵֶַַַַַָָָָָוכן
ידע ‚. ולא ּבּמלאכֹות וׁשגג ׁשּבת, ׁשהּיֹום הּיֹודע ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָֹוכל

אסּורֹות  אּלּו ידע ׁשּמלאכֹות ולא אסּורֹות ׁשהן ׁשּידע אֹו , ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָֹ
חּטאת  חּיב - הרּבה מלאכֹות ועׂשה ּכרת, עליהן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשחּיבין
חסר  הארּבעים עׂשה אפּלּו ּומלאכה; מלאכה אב ּכל ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָָעל

חּטאֹות. ּוׁשלׁשים ּתׁשע מביא אחד, ּבעלם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאחת
וׁש„. ׁשּבת, ׁשהּיֹום ידע ׁשכח ולא ּבּמלאכֹות אף גג ְְְֶַַַַַַַָָָָָֹ

אחת  חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אסּורֹות אּלּו .ׁשּמלאכֹות ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָ
אב‰. מלאכה]העֹוׂשה לה]ותֹולדֹותיו[- שדומה [מלאכה ְְֶָָָ

צרי ואין אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבעלם
חּיב  ׁשאינֹו אחד, אב ׁשל הרּבה ּתֹולדֹות העֹוׂשה ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלֹומר,

אחת. חּטאת ֶַַַָָאּלא
.Â ּבעלם זה, אב ׁשל ותֹולדה זה, אב ׁשל ּתֹולדה ְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָעׂשה

חּטאֹות  ׁשּתי חּיב ׁשהּוא לי יראה - .אחד ְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

.Ê ׁשּזרע ּכגֹון אחת, מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָעׂשה
והברי בקרקע ונטע והשחילו לעץ המחובר ענף [כפף ְְְִִַָ

לחוץ] ראשו אחר]והרּכיבוהוציא בעץ עץ ענף ,[חיבר ְְִִ
נתּבאר  ּוכבר אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבעלם
מעין  ׁשהן והּמלאכֹות והּתֹולדֹות האבֹות ׁשּבת, ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָּבהלכֹות

ָָהאבֹות.
.Á ּבׁשּבתֹות אחת, מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָעׂשה

ׁשּבת  ּבׁשגגת ּבין מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּבין - ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָהרּבה
ידע  ּכיצד? ּומלאכה. מלאכה ּכל על חּיב - מלאכֹות ְְְְֵַַַַָָָָָָָָּוזדֹון
מלאכה, ׁשהּזריעה ידע ׁשּלא מּפני ּבֹו וזרע ׁשּבת, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּיֹום
ׁשּלא  מּפני ּבּה ונטע ׁשּבת, ׁשהּוא ידע ׁשנּיה ּבׁשּבת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
ׁשליׁשית  ּבׁשּבת וכן מלאכה, מּׁשּום אסּורה ׁשהּנטיעה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָידע
ּכל  על חּיב - מלאכה ׁשההברכה ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהברי

ׁשהיא ּפי על אף ואחת, מּפני אחת אחת; מלאכה מעין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
מחּלקין  ּכגּופין עריות ׁשהּׁשּבתֹות, כמה על הבא כדין -] ְְִִֶַַָָֻ

אחת] .בשגגה
.Ë ׁשהּזריעה יֹודע והּוא ּבֹו, וזרע ׁשּבת, ׁשהּיֹום ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשגג

ּבֹו, ונטע ׁשּבת, ׁשהּוא ׁשכח ׁשנּיה ּבׁשּבת וכן ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָמלאכה,
ׁשהּוא  ׁשכח ּבּׁשליׁשית וכן מלאכה, ׁשהּנטיעה יֹודע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא
הרי  - מלאכה ׁשההברכה ׁשּיֹודע ּפי על אף ,והברי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת,
לׁשּבת, ׁשּבת ׁשּבין ׁשהּימים ואחת; אחת ּכל על חּיב ְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָזה

לחּלק  ּכידיעה הם עליהם הרי ולחייב השגגות בין -] ְֲִִֵֵֵַָ
.בנפרד]

.Èּכגרֹוגרת וטחן ׁשּקצר כתאנה]מי שיעור ׁשּבת [- ּבׁשגגת ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ
וקצר  וחזר אחת, חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו מלאכֹות, ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָּוזדֹון
על  חּיב ׁשהּוא מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּכגרֹוגרת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָוטחן
ׁשּבת  ׁשגגת ׁשל קצירה על לֹו ונֹודע ּומלאכה, מלאכה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָּכל

קצירה - מלאכֹות מלאכות]ּוזדֹון וזדון שבת שגגת [של ְְְִָָ
קצירה שבת]ּגֹוררת וזדון מלאכות שגגת ּוטחינה [של , ְְִִֶֶָָ

ּוזדֹון  ׁשּבת ּבׁשגגת ארּבעּתן עׂשה ּוכאּלּו טחינה, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּגֹוררת
ׁשהקריב  וכיון אחת, חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמלאכֹות,
אינֹו ּכן, אחר ּוכׁשּידעם הּכל; על לֹו נתּכּפר - זֹו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹחּטאת
על  ּתחּלה לֹו נֹודע אם אבל אחרת. חּטאת להביא ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָצרי
- חּטאת והקריב מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת זדֹון ׁשל ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָקצירה
הּקצירה  ועל עליה, לֹו ׁשּנֹודע הּקצירה זֹו על לֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָנתּכּפר
ׁשּׁשּתיהן  מּפני מלאכֹות, ּוזדֹון ׁשּבת ׁשגגת ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּטחינה

קצ  ונגררה אחת, הּקצירה.ּכמלאכה עם ּוטחינה ירה ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָ
ויביא  עליה, לֹו ׁשּיּודע עד ׁשּבת זדֹון ׁשל הּטחינה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָותּׁשאר
ּוזדֹון  ׁשּבת ּבׁשגגת ּגרֹוגרת ּכחצי קצר ׁשנּיה. ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָחּטאת
וׁשגגת  ׁשּבת ּבזדֹון ּגרֹוגרת ּכחצי וקצר וחזר ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָמלאכֹות,
וכן  קצירה. ּגֹוררת קצירה מצטרפין; אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמלאכֹות

מלאכֹות. ּבׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ְְִֵֶַָָָֹּכל
.‡Èהּתלּוׁש את לחּת הקרקע]הּמתּכּון את [מן וחת , ְְְִֵֶֶַַַַַָָֹ

עׂשה  ולא הֹואיל - לחתיכה ׁשּנתּכּון ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻהמחּבר
ּכמתעּסק ׁשּזה החּטאת; מן ּפטּור לא מחׁשבּתֹו, [כאילו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ

כלל] לעשות מלאכת נתכוון אּלא ּתֹורה אסרה ולא ,ְְְֶֶֶָָָָֹ
ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָמחׁשבת,
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.·È העליֹונֹות את מכּבה ׁשהּוא ּבׁשּבת, ּגחלים ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהחֹותה
חּיב  ּולהבעיר, לכּבֹות נתּכּון אם - הּתחּתֹונֹות את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָּומדליק
חּיב  - מאליהן והבערּו מהן, להתחּמם ּגחלים חתה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתים.
עליה, חּיב לגּופּה צריכה ׁשאינּה ׁשּמלאכה מּפני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּתים;

ׁשּבת  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכרת,ּכמֹו זדֹונּה על ׁשחּיב ּוכׁשם . ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
חּטאת. קרּבן ׁשגגתּה על חּיב ְְִַַַַָָָָָָּכ

ח  ¤¤ּפרק
קבּועה‡. חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין חטא ,[רגילה]ּכל ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

הֹודע? לא הּוא ּומה ּתלּוי. אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא על ִֶַַַַַָָָָֹֹחּיבין
זה  הרי - ׁשגג לא אֹו זה ּבדבר ׁשגג אם לֹו נסּתּפק ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאם
ונׂשא  ואׁשם, ידע "ולא ׁשּנאמר: אׁשם, להקריב ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻמצּוה
הּוא  וזה לאׁשם". ּבערּכ הּצאן, מן ּתמים איל והביא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹעֹונֹו.
ותֹולה  הּספק, על מכּפר ׁשהּוא מּפני - ּתלּוי' 'אׁשם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנקרא
חּטאתֹו. ויקריב ּבׁשגגה, ׁשחטא ּבוּדאי לֹו ׁשּיּודע עד ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָלֹו,

קבּוע ·. אּסּור ׁשם ׁשּיהיה עד ּתלּוי, ּבאׁשם חּיב ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאינֹו
בפעולה] הוא והספק ומזוהה, מוכר אכל [ברור ּכיצד? .ֵַַָ

ׁשהיתה  אֹו מּכזית, ּפחֹות אֹו ּכזית היה אם וספק ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחלב,
ואין  מהן אחת ואכל ׁשּמן, וחתיכת חלב חתיכת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻלפניו
אחת  ּבעל ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו אׁשּתֹו אכל, מהן איזה ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָידּוע
ועׂשה  חל, ויֹום ׁשּבת ּבעל, מהן איזֹו ידּוע ואין ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמהן
ׁשעׂשה  אֹו עׂשה, מהן ּבאיזה ידּוע ואין מהן ּבאחד ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמלאכה
זה  הרי - עׂשה מלאכה איזֹו מעין ידע ולא ּבׁשּבת, ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמעׂשה
לפניו  היתה אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. אׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹמביא
ואכלּה אליה, ׁשהיא ספק חלב ׁשהיא ספק אחת, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחתיכה
הּכֹוי  חלב האֹוכל וכן קבּוע. אּסּור ּכאן אין ׁשהרי ּפטּור, -ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

מותר] חלבה וחיה בהמה, או חיה ספק שהוא ּפטּור [- -ָ
אּׁשה  על הּבא וכן קבּוע. אּסּור ּכאן ׁשאין ּתלּוי, ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמאׁשם

ע  ספק אֹו נּדה, ספק ּבׂשרׁשהיא קרּוב ׁשל [קירבה רוה ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
ׁשּנמצא משפחתית] האּׁשה ,לפיכ ּתלּוי. מאׁשם ּפטּור -ְְִִִֵֶָָָָָָָָ
עד על ּבתֹו[מטלית]ּדם יבמּתֹו והּנֹוׂשא זמן, לאחר ׁשּלּה ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָ

חדׁשים בעלה]ׁשלׁשה ידּוע[מפטירת ואין וילדה, [מיהו , ְְְְֳִֵַָָָָָֹ
ּתׁשעהאביו:] ּבן -]אם עיבור לא לראׁשֹון[חודשי [וא"כ ְִִִֶָָ

עליו] ואסורה - יבום צריכה לאחרֹון היתה ׁשבעה ּבן ְֲִֶַָָאֹו
ׁשהרי  ּבאּלּו, ּכּיֹוצא ּכל וכן הּקרּבן. מן ּפטּורין אּלּו הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ

קבּוע. אּסּור ׁשם ִֵַָָאין
חלב ‚. ׁשאכלּת, 'זה לֹו: אֹומר אחד ועד חתיכה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאֹוכל

אֹומרת  אּׁשה חלב', אכלּת 'לא אֹומר: אחד ועד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהיה',
האּסּור, ונקּבע הֹואיל - אכל' 'לא אֹומרת ואּׁשה ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ'אכל',
מביא  זה הרי - חטא לא אֹו חטא אם יֹודע אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹוהּוא

ּתלּוי  אֹומר אׁשם אחד ׁשעד איׁש, אׁשת על הּבא ּכל וכן . ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּתלּוי. ּבאׁשם חּיבין - מת' 'לא אֹומר ואחד ּבעלּה', ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ'מת
ספק  אבל האּסּור; נקּבע ׁשהרי מגרׁשת, לספק הּדין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהּוא

האּסּור. נקּבע לא ְְִִֶֶַָֹֻמקּדׁשת,
ׁשל „. ואחת חלב ׁשל אחת חתיכֹות, ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי

הּׁשנּיה, את ואכל ּכלב אֹו ּגֹוי ּובא מהן, אחת ואכל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּמן,
ואכל  יׂשראל ּובא הראׁשֹונה, את ּכלב אֹו ּגֹוי ׁשאכל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאֹו

הּׁשנּיה  אֹואת ּבׁשגגה, ּוׁשנּיה ּבזדֹון ראׁשֹונה ׁשאכל אֹו , ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
ּבאׁשם  חּיב זה הרי - ּבזדֹון ּוׁשנּיה ּבׁשגגה ראׁשֹונה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשאכל

קבּוע  אּסּור ׁשם והיה הֹואיל ּבזדֹון,ּתלּוי, ׁשּתיהן אכל . ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ
את  אכל חּטאת; מביא ּבׁשגגה, ׁשּתיהן אכל מּקרּבן; ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּפטּור
- ּבׁשגגה הּׁשנּיה את ואכל אחר ּובא ּבׁשגגה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהראׁשֹונה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. ּבאׁשם חּיבין ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשניהם
ונֹותר‰. אכילתו]חלב זמן לאחר קרבן בשר אכל [- לפניו, ְְֵֶַָָָָ

ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו אכל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאחת
ּבעל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן ּבאחת וׁשגג ּבּבית, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָעּמֹו
ׁשּביניהן  הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה ועׂשה הּכּפּורים, ויֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבת
אינֹו ׁשהרי חּטאת, מביא ואינֹו מּקרּבן, ּפטּור זה הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשל עצמֹו ה:]יֹודע מין מביא [- ואינֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו חטא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַ
ׁשחטא. ּבוּדאי ידע ׁשהרי ּתלּוי, ְֲֵֶֶַַַָָָָָָאׁשם

.Â חּיבין אחת, קבּועה חּטאת וּדאֹו על ׁשחּיבין ּדבר ְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָּכל
על  ׁשחּיבין ּדבר וכל אחד; ּתלּוי אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא ְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹעל
אׁשמֹות  ׁשּלֹו הֹודע לא על חּיבין הרּבה, חּטאֹות ְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹוּדאֹו
אכל  ׁשאם ּכׁשם ּכיצד? החּטאֹות. ּכמנין הרּבה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּתלּויין

ּופּגּול ונֹותר ודם פסול]חלב אחד[קרבן [בשגגה ּבעלם ְְְִֵֵֶֶֶָָָ
אכלן,אחת] אם לֹו נסּתּפק אם ּכ - חּטאֹות ארּבע חּיב ,ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ

מביא  - עּמהן ׁשהיּו הּתר ׁשל חתיכֹות אּלא אכל לא ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאֹו
ׁשּבא  האּׁשה אם לֹו נסּתּפק אם וכן ּתלּויין. אׁשמֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָארּבעה

ׁשח  עּמּה ׁשהיתה הערוה ּפלֹונית אֹו אׁשּתֹו, עליה עליה ּיב ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ
ּתלּויין. אׁשמֹות ׁשמֹונה מביא זה הרי - חּטאֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָׁשמֹונה

.Ê חלב ׁשל אם לֹו ונסּתּפק חתיכֹות, מּׁשּתי חתיכה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹוכל
אכל  הּספק, לֹו ׁשּנֹולד ואחר אכל, ׁשּמן ׁשל אֹו ְֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻאכל
חלב  ׁשל אם לֹו ונסּתּפק אחרֹות, חתיכֹות מּׁשּתי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָחתיכה

ּתלּויין  אׁשמֹות ׁשני מביא זה הרי - ׁשּמן ׁשל אֹו .אכל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻ
.Áּבינתים וּדאי ׁשּידיעת חתיכות ּכׁשם שתי שאכל [כגון ְְְִִֵֵֶַַַַ

בנפרד] אחת כל על לו ונודע לחּטאֹותחלב [וחייב מחּלקת ְְֶֶַַָ
לפיכ,שתיים] לאׁשמֹות. מחּלקת ּבינתים ספק ידיעת ּכ ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ידיעת  לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם חלב זיתי חמּׁשה אכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאם
על  אחרת ספק ידיעת לֹו ונֹודע וחזר מהן, אחד על ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָספק
ּכל  על ּתלּוי אׁשם חּיב - ואחד אחד ּכל על וכן ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּׁשני,

ואחד. ְֶֶָָאחד
.Ë מהן אחת אכל חלב, ׁשל וחתיכה ׁשּמן ׁשל ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻחתיכה

את  ואכל וחזר ּתלּוי, אׁשם והביא היא, איזֹו ידּוע ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואין
- הּׁשנּיה את אחר אכל אם וכן חּטאת. מביא - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשנּיה

ּתלּוי  אׁשם האחר ׁשּבארנּו.מביא ּכמֹו , ְְִֵֵֵֶַַָָָָ
.Èנֹותר חלב ׁשל וחתיכה חלב ׁשל שני חתיכה שבה -] ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ה איסורים] איזֹו ידּוע ואין מהן אחת את אכל מביא , - יא ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשנּיה  את אכל נֹותר. מּׁשּום ּתלּוי ואׁשם החלב, על ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָחּטאת
ּפרּוטה, ׁשוה ּבּה היה ואם חּטאֹות; ׁשלׁש מביא - ׁשני ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבעלם
אחת  את אחד אכל מעילה. מּׁשּום וּדאי אׁשם ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמביא
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חּטאת  מביא זה - הּׁשנּיה את ואכל אחר ּובא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּתיהן,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּתלּוי; ואׁשם חּטאת מביא וזה ּתלּוי, ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹואׁשם

ֶָּבזה.

ה'תשע"ג  אלול ו' שני יום

ט  ¤¤ּפרק
הּנקרא על ‡. והּוא אׁשם, קרּבן מביאין עברֹות חמׁש ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ

על  הן: ואּלּו ספק; מּׁשּום ּבא אינֹו ׁשהרי וּדאי', ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ'אׁשם
חרּופה חורין]ׁשפחה בת וחציה שפחה הּגזל,[חציה ועל , ְְֲִֵַַָָָ

מּמּנה. ּכׁשּיטהר הּצרעת ועל נזיר, טמאת ועל הּמעילה, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֻועל
ּבזדֹון  ּבין חרּופה, ׁשפחה על הּבא ּכיצד? חרּופה ׁשפחה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָעל
ּגדֹולה, הּׁשפחה ׁשּתהיה והּוא אׁשם. מביא - ּבׁשגגה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּבין
ׁשּנאמר: ׁשּתלקה, ּכדי - ּבעּולה ותהיה ּוברצֹונּה, ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּומזידה,
מביא  והּוא לֹוקה היא אׁשמֹו", את והביא . . ּתהיה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֹ"ּבּקרת

ְָָקרּבן.
רבינו]הּׁשמּועהּומּפי ·. ממשה ׁשּבז [מסורת מן למדּו, ְְְִִִֶַַָָ

ּפטּורה  ׁשהיא ּובזמן ּבקרּבן; חּיב הּוא מלקּות, חּיבת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא
הּקרּבן. מן ּפטּור הּוא הּמלקּות, ְְִִַַַָָָמן

עלּבן ‚. ׁשּבא אחד ויֹום -ּתׁשע חרּופה }היא {ׁשפחה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
עד לֹוקה (הוא) מביא, ׁשאינֹו לי, ויראה קרּבן; מביא והּוא , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּדעת. ּבן ויהיה ְְְִִֶֶֶַַַׁשּיגּדיל
אסּורֹות „. ּביאֹות ּבהלכֹות ּבארנּו הּׁשפחה ּכבר היא מה , ְְְְְֲִִִִֵַַַָָ

ּכדרּכּה ׁשּיבעל עד חּיבין וׁשאינן ּבּתֹורה, האמּורה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחרּופה
חרּופה', ׁשפחה 'ּבעלּת ׁשנים: לֹו אמרּו אם ,לפיכ ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָֹויגמר.
על  קרּבן מביא ואינֹו נאמן, - ּבעלּתי' 'לא אֹומר: ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָָֹוהּוא
וזה  ּגמר; לא אֹו ּביאתֹו, ּגמר אם יֹודע הּוא ׁשהרי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּפיהם;

ּגמרּתי'. 'לא ּכלֹומר: ּבעלּתי ', 'לא ְְְִִֶַַַַָָָֹֹׁשאמר
אׁשם הּבא ‰. אּלא חּיב אינֹו הרּבה, ּביאֹות הּׁשפחה על ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

אֹו ּבזדֹון, הרּבה ּביאֹות הּׁשפחה על הּבא ּכיצד? ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָאחד.
ּבׁשגגה, עליה ּובא וחזר לֹו, ונֹודע ּבׁשגגה, עליה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשּבא
מקריב  - העלמֹות ּבמאה ּפעמים מאה אפּלּו לֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָונֹודע
ועל  ׁשּבּה, הּזדֹונֹות על הּכל: על לֹו ּומתּכּפר  אחד, ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאׁשם

הּבא הּׁשגגֹות  אבל אחת; ּבׁשפחה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָ
ׁשפחֹות ּכל על על אׁשם חּיב - אחד ּבעלם אפּלּו הרּבה, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּובעלּה וחזר אׁשמֹו, והפריׁש ׁשפחה ּבעל וׁשפחה. ְְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָׁשפחה
ׁשההפרׁשה  ואחת; אחת ּכל על חּיב - אׁשמֹו ׁשהפריׁש ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָאחר

ּבעל. ּכ ואחר ׁשהקריב ּכמי ונמצא ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָמחּלקת,
.Â אחת,וכן ּבׁשפחה אחד ּבעלם ּבעילֹות חמׁש ּבעל אם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

על  נֹודע ּכ ואחר אׁשמֹו, והפריׁש מהן, אחת על לֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָונֹודע
היּו אחד ׁשּבעלם ּפי על אף אחר; אׁשם מפריׁש - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשנּיה
ּכבֹועל  נמצא ׁשהפריׁש, אחר אּלא לֹו נֹודע ולא הֹואיל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻּכּלן,
הּוא. אחד - ּבּׁשפחה והּמזיד הּׁשֹוגג ׁשּדין ׁשהפריׁש, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאחר

.Ê ּכיצד הּגזל ומעלה על ּפרּוטה מּׁשוה ּבידֹו ׁשּיׁש מי ּכל ? ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אצלֹו, ׁשהפקידֹו ּבין ׁשּגנבֹו, ּבין ׁשּגזלֹו, ּבין יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָמּממֹון
ּבֹו וכפר ּדרכים, מּׁשאר אֹו ׁשּתפּות, מּׁשּום אֹו הלוהּו, ְְְְִִִִַָָָָָֻאֹו

שקיבל] -[הכחיש ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ׁשקר , על ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָונׁשּבע

'אׁשם  הּנקרא הּוא וזה חּטאתֹו; על אׁשם מביא זה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
עד  זה, ּבאׁשם לֹו מתּכּפר ׁשאין ּבּתֹורה, ּומפרׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּגזלֹות'.

החמׁש אבל לבעליו; ׁשּבידֹו הּממֹון [מהקרן,ׁשּיׁשיב ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
לקרן] ּבהלכֹות שבנוסף ּבארנּו ּכבר הּכּפרה. מעּכב אינֹו ,ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָ

אׁשם  עליה ׁשּמקריב זֹו ּבׁשבּועה חּיב יהיה אימתי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשבּועֹות,
מּמּנה, ּפטּור יהיה ואימתי אׁשמֹות זה, יתחּיב ּדר איזֹו ועל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

חּיב  יהיה לא ּדר איזֹו ועל הּׁשבּועֹות, חּיּוב ּכמנין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹרּבֹות
אחד. אׁשם ֶֶָָָָאּלא

.Á מן על ּפרּוטה ּבׁשוה הּנהנה ּכל ּכיצד? הּמעילה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ויקריב  חמׁש; ויֹוסיף ּׁשּנהנה, מה מחזיר - ּבׁשגגה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹההקּדׁש

לֹו ויתּכּפר ׁשהּקרּבן אׁשם, מעילה, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
מעּכב. החמׁש ואין הּכּפרה, מעּכבין ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוהּקרן

.Ë ּתמחּויין האֹוכל ּבחמּׁשה ּבֹו, ׁשּמֹועלין מּדבר ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָ
-[תבשילים] אחד מּזבח ׁשהּוא ּפי על אף - אחד ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבעלם

ּכל  על אׁשם חּיב ּפרּוטה, ׁשוה ואכילה אכילה ּבכל יׁש ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָאם
ּכמינין  הם והרי ּבמעילה, מחּלקין ׁשהּתמחּויין ואחד; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
חמרה  הּכרתֹות. ּבחּיּוב מחּלקין ׁשאין ּפי על אף - ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֻהרּבה

ּכּנהנה המהּנה ּבּה עׂשה ׁשהרי - ּבמעילה יׁש [נתן יתרה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
מעל] הנותן - מרּבהלחבירו לזמן ּומצטרפת שיעור , חצי -] ְְְִִֶֶֶַָֻ

רב] זמן לאחר חצי ׁשליחּותֹולעוד ׁשעׂשה וׁשליח [ובכך , ְְִִֶַָָָ
האּסּורין.מעל] ּבׁשאר אּלּו ּדברים ּׁשאין מה המׁשּלח; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיב

.È ּתחּלה,ּכל חטאֹו לֹו ׁשּיּודע צרי - וּדאי אׁשם המחּיב ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ
לֹו, ׁשּיּודע קדם הקריבֹו אם אבל אׁשמֹו; יקריב ּכ ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹואחר

לֹו עֹולה אינֹו - ׁשהקריב אחר לֹו ׁשחּיבין ונֹודע חטא וכל . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
מׁשיח ּכהן אֹו ,הּמל אחד - וּדאי אׁשם גדול עליו [כהן ִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

בשמן] ּבֹו.שנמשח ׁשוין - הארץ עם ׁשאר אֹו ,ְִֶַָָָָ
.‡È אם ּכל לֹו נסּתּפק אם - וּדאי אׁשם עליו ׁשחּיבין חטא ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ידֹו על הּבא ,לפיכ מּכלּום; ּפטּור עׂשהּו, לא אֹו ְְִִַַָָָָָָָָֹעׂשהּו
ּכלּום  חּיב אינֹו - מעילה ּבמעילה.ספק ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

.·È אכל היתה הקּדׁש, ׁשל וחתיכה חּלין ׁשל חתיכה לפניו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
את  ואכל חזר ּפטּור. - היא איזֹו ידּוע ואין מהן, ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחת
הּׁשנּיה, את אחר אכל מעילתֹו; על אׁשם מביא ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשנּיה,

ּפטּורין  .ׁשניהן ְְִֵֶ
.‚È חתיכה- מהן אחת אכל הקּדׁש, ׁשל וחתיכה חלב ׁשל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

מביא  - הּׁשנּיה את אכל חלב. מּׁשּום ּתלּוי אׁשם ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמביא
ּבא  ההקּדׁש; על מעילה ׁשל וּדאי ואׁשם החלב, על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת
חתיכה  ּתלּוי. אׁשם מביא הּׁשני אף הּׁשנּיה, את ואכל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאחר
מביא  - מהן אחת אכל הקּדׁש, חלב ׁשל וחתיכה חלב ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל
- הראׁשֹונה על לֹו ׁשּנֹודע אחר הּׁשנּיה את אכל ְִִֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת.
ואכל  אחר ּבא מעילתֹו; על וּדאי ואׁשם חּטאֹות, ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמביא
ּכבר  ּבלבד. חּטאת, מביא וזה חּטאת מביא זה - הּׁשנּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
אּסּור  נֹוסף טעם מאיזה אסּורֹות, מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָּבארנּו

האּסּורין  ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן חלב; אּסּור על .הקּדׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

י  ¤¤ּפרק
הן:‡. ואּלּו ויֹורד; עֹולה קרּבן ׁשּיקריבּו מצותן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּׁשה,

העדּות ׁשבּועת והּנׁשּבע והּיֹולדת, עדות המצרע, [ידע ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
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מהמעשה] יודע שאינו ונשבע להעיד ומיאן ּבזדֹון ממון ְֵָּבין
ּבׁשגגה לּׁשקר ּבּטּוי ׁשבּועת והּנׁשּבע ּבׁשגגה, דבר ּבין [על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

עשה] ולא שיעשה, או קדׁששעשה ׁשאכל והּטמא ,ְֵֶֶַַָָֹ
ּבׁשגגה. לּמקּדׁש ׁשּנכנס והּטמא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּבׁשגגה,

ּבן ·. ּכבׂש מביאה - עׁשירה היתה אם - הּיֹולדת ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָקרּבן
ידּה אין ואם לחּטאת. ּתֹור אֹו יֹונה ּובן לעֹולה, ְְְְִֵֶַָָָָָָׁשנתֹו
ּבני  ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי ּומביאה יֹורד, קרּבנּה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּׂשגת

חּטאת  ואחד עֹולה אחד מּׂשגת יֹונה, ידּה היתה אפּלּו ; ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
עני. קרּבן מביאה - לנסכיו מּׂשגת ואינּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלׂשה,

ׁשני ‚. מהן ּבהמֹות, ׁשלׁש מביא - ּכׁשּיטהר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהמצרע
אין  אם לחּטאת; וכבׂשה אׁשם, ואחד עֹולה אחד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָּכבׂשים,
עֹולה  אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מביא - מּׂשגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָידֹו

לאׁשם  וכבׂש חּטאת, .ואחד ְְְֶֶֶַָָָָ
ׁשגגת „. ועל ּבּטּוי, ׁשבּועת ׁשגגת ועל העדּות, ׁשבּועת ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָעל

קדׁשיו וטמאת מקּדׁש או טמאת למקדש שנכנס [טמא ְְְְִַַָָָָֻֻ
קודש] החּטאֹות שאכל ּכׁשאר ׂשעירה, אֹו ּכׂשּבה מביא -ְְְִִִִֵַַָָָָ

ׁשני  אֹו ּתֹורים ׁשּתי מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָהּקבּועֹות;
מּׂשגת  ידֹו אין ואם חּטאת; ואחד עֹולה אחד יֹונה, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבני
'מנחת  הּקרּויה והיא סלת, האיפה עׂשירית מביא - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלעֹוף
הּקרּבנֹות. מעׂשה ּבהלכֹות מעׂשיה נתּפרׁשּו ׁשּכבר ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָחֹוטא',

ׁשחּיב ‰. זה ּומפרׁש ּבּתֹורה, מפרׁשין האּלּו הּקרּבנֹות ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּכל
ׁשּכ - קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ׁשּנכנס מּטמא חּוץ ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלהביאן,
אֹו וגֹו' אלה קֹול וׁשמעה תחטא, ּכי "ונפׁש ׁשם: ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָּכתּוב
תּׁשבע  ּכי נפׁש אֹו וגֹו' טמא ּדבר ּבכל ּתּגע אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָנפׁש
וגֹו'" מאּלה לאחת יאׁשם כי והיה וגֹו' ּבׂשפתים  ;לבּטא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

הּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה ּכאן [מסורת ׁשחּיב ׁשּזה למדּו, ְְִִִֵֶֶֶַָָָ
והּוא  קדׁש, אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס ּכׁשּנטמא - לּטמא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבן
ּכמפרׁש, הּוא הרי הּקּבלה, מּפי ׁשהּדבר ּפי על אף ידע. ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹלא
ולּטמא  קדׁש, ׁשאכל לּטמא ּכרת ּתֹורה חּיבה ּבפרּוׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהרי
ּבׂשר  ּתאכל אׁשר "והּנפׁש נאמר: ּבאֹוכל לּמקּדׁש; ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנכנס
ונכרתה", - עליו וטמאתֹו לה', אׁשר הּׁשלמים ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻמּזבח
הּקהל, מּתֹו ההוא הּנפׁש "ונכרתה נאמר: לּמקּדׁש ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּובּנכנס
על  ּכרת ּתֹורה ׁשחּיבה וכיון טּמא". ה' מקּדׁש את ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכי

ׁשגגת  על ׁשּמביאין הּקרּבן ּפרׁשה וקדׁשיו, מקּדׁש ן.טמאת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻ
.Â ידיה על מביא ּבעלּה חּיבת, ׁשהאּׁשה קרּבנֹות ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל

עׁשיר,[עבורה] היה ואם עני; קרּבן מביא עני, היה אם .ְְִִִִִִֵַָָָָָָָָ
ועל  ּבנֹו ידי על אדם ּומביא עׁשיר. קרּבן ידיה על ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמקריב
ּומאכילן  עני, קרּבן וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ועל ּבּתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָידי

ְִַָּבּזבחים.
.Êמׁשיח וכהן  בשמן]הּמל שנמשח גדול מביאין [כהן - ְְִִִֵֶֶַַָֹ

על  אֹו ּבּטּוי, ׁשבּועת על אֹו העדּות, ׁשבּועת על ְְְִֵַַַַַָָָקרּבן
חּלק  ׁשּלא ההדיֹוטֹות; ּכׁשאר וקדׁשיו, מקּדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻטמאת
אּלא  מׁשיח, ּכהן ּומּקרּבן הדיֹוט מּקרּבן מל קרּבן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּכתּוב
ׁשּבארנּו; ּכמֹו קבּועה, חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמצוֹות
ּבהלכֹות  ּבארנּו ּכבר ׁשוין. ּכּלם ויֹורד, עֹולה ּבקרּבן ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֻאבל
ׁשגגת  ועל העדּות ׁשבּועת על חּיב יהיה אימתי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשבּועֹות,
ּדר איזֹו ועל עליהן, ּפטּור יהיה ואימתי ּבּטּוי, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשבּועת

ּדר איזה ועל הּׁשבּועֹות, ּכמנין הרּבה קרּבנֹות חּיב ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָיהיה
ּכּפרה  מחּסרי ּובהלכֹות אחד. קרּבן אּלא חּיב יהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלא
הרּבה, קרּבנֹות והמצרע הּיֹולדת ּתתחּיב ּדר ּבאיזה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאבאר

אחד.ּו קרּבן מהם אחד ּכל יתחּיב ּדר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָבאיזה
.Á,אנּוס היה אם - ּכׁשגגה הּזדֹון על קרּבן הּמביא ְְִִִֵַַַָָָָָָָָָּכל

הּקרּבן  מן חּיב ּפטּור ׁשאינֹו עברֹות ׁשאר לֹומר צרי ואין ; ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּפטּור. אנּוס, היה ׁשאם - ׁשגגתן על אּלא ְִִֶֶַַָָָָָָָָחּטאת

.Ëוצר חּטאתֹו, ׁשל לכבׂשה מעֹות ׁשהפריׁש [נזקק מי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
יותר] זולה ששעירה כגון ׂשעירה,להן, מביא זה הרי -ְֲִִֵֵֶָ

אם  וכן ּבהן. ויהנה הּׂשעירה, על הּמעֹות אֹותן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויחּלל
ּבהן. יהנה - ּכׂשּבה ולקח לּׂשעירה, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהפריׁש

.È ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי יּקח - והעני לבהמה, מעֹות ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַָָהפריׁש
הּמעֹות  אֹותן עליהן ויחּלל יֹונה, הפריׁשּבני ּבהן. ויהנה , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

יביא - והעני לתֹורים, אֹו יֹונה לבני עׂשירית [מנחה]מעֹות ְְְֱֲִִִִִִֵֶָָָ
אם  וכן ּבהן. ויהנה הּמעֹות, אֹותן עליהן ויחּלל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאיפה,
יֹוסיף  - והעׁשיר האיפה, לעׂשירית מעֹות והפריׁש עני, ְְְֱֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָהיה
עליהן, יֹוסיף - והעׁשיר לעֹוף, הפריׁש עֹוף; ויביא ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָעליהן,
הרי  - ּגֹוסס מֹוריׁשֹו היה אפּלּו ׂשעירה. אֹו ּכׂשּבה ְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָָויביא

ויירׁשּנּו. מֹוריׁשֹו ׁשּימּות עד עני, ְִִִֶֶֶַָָָזה
.‡È- מּום ּבּה ונפל ׂשעירה, אֹו ּכׂשּבה ׁשהפריׁש ְְְְִִִִִֶַָָָָָעׁשיר

ונפסל  עֹוף, הפריׁש אם אבל עֹוף; ּבדמיה יביא רצה, ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָאם
ּפדיֹון  לעֹוף ׁשאין האיפה, עׂשירית ּבדמיו יביא לא -. ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹ

.·È ׁשּלא עד אם - והעׁשיר האיפה, עׂשירית ְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָֹהפריׁש
ּבּכלי ותּפדה [שרת]קדׁשה הּמנחֹות, ּככל היא הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

צּורתּה ּתעבר - ּבּכלי ּומּׁשּקדׁשה ותצא [תפסל]ותאכל; , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ
הּׂשרפה. ְְֵֵַָלבית

.‚Èקן ׁשהפריׁש ּבדמיה [עופות]עׁשיר ולּקח אֹותּה, למּכר ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ׁשהיא  ּפי על אף זֹו, קן יביא - והעני ׂשעירה, אֹו ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָּכׂשּבה

נדחית ׁשהיא ּדמים להביא קדּׁשת ראוי לא שעני [כיון ְְִִִֵֶַָֻ
עשיר] נדחיתקרבן לא ולּמה ׁשּדחּוי [בפועל]. מּפני ? ְְְִִִֵֵֶָָֹ

עּתה.[מלכתחילה]מעּקרֹו לֹו זה קן נראה והרי ּדחּוי, אינֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
עני, קרּבן ׁשהקריב ועׁשיר יצא; עׁשיר, קרּבן ׁשהקריב ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָעני

יצא. ָָֹלא

יא  ¤¤ּפרק
וקדׁשיו‡. מקּדׁש טמאת ּבׁשגגת יׁש שנכנס ׁשּנּוי [טמא ְְְְְִִִֵַַָָָָֻ

קודש] אכל או ׁשּכל למקדש ּכרתֹות: ּבׁשאר ּכן ּׁשאין מה ,ְְִֵֵֵֶֶַָָ
ּפי  על אף - ׁשחטא ּבּסֹוף לֹו ונֹודע ׁשּׁשגג ּכיון - ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּכרתֹות
אבל  חּטאת; חּיב זה הרי ּבּתחּלה, ידיעה לֹו היתה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא
עד  ויֹורד, עֹולה קרּבן מביא אינֹו - וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבטמאת

לּמקּדׁשׁשּת אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה ידיעה לֹו היה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבּסֹוף, לּמקּדׁש אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה וידיעה ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻּבּתחּלה,
קדׁש, אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס נטמא ּכיצד? ּבינתים. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהעלם
אֹו ׁשאכל ּבׁשעה טמא וׁשהיה ׁשּנטמא לֹו נֹודע ּכ ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָואחר
ׁשּנכנס  זה היה מקּדׁש אֹו ׁשאכלֹו, זה היה וׁשּקדׁש ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנכנס,
קדׁש וׁשּזה ׁשּנטמא ׁשּידע עד מּקרּבן; ּפטּור זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלֹו
נטמא, ּכיצד? ׁשּיאכל. קדם אֹו ׁשּיּכנס קדם מקּדׁש, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹוׁשּזה
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חּטאת  מביא זה - הּׁשנּיה את ואכל אחר ּובא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּתיהן,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּתלּוי; ואׁשם חּטאת מביא וזה ּתלּוי, ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹואׁשם

ֶָּבזה.

ה'תשע"ג  אלול ו' שני יום

ט  ¤¤ּפרק
הּנקרא על ‡. והּוא אׁשם, קרּבן מביאין עברֹות חמׁש ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ

על  הן: ואּלּו ספק; מּׁשּום ּבא אינֹו ׁשהרי וּדאי', ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ'אׁשם
חרּופה חורין]ׁשפחה בת וחציה שפחה הּגזל,[חציה ועל , ְְֲִֵַַָָָ

מּמּנה. ּכׁשּיטהר הּצרעת ועל נזיר, טמאת ועל הּמעילה, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֻועל
ּבזדֹון  ּבין חרּופה, ׁשפחה על הּבא ּכיצד? חרּופה ׁשפחה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָעל
ּגדֹולה, הּׁשפחה ׁשּתהיה והּוא אׁשם. מביא - ּבׁשגגה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּבין
ׁשּנאמר: ׁשּתלקה, ּכדי - ּבעּולה ותהיה ּוברצֹונּה, ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּומזידה,
מביא  והּוא לֹוקה היא אׁשמֹו", את והביא . . ּתהיה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֹ"ּבּקרת

ְָָקרּבן.
רבינו]הּׁשמּועהּומּפי ·. ממשה ׁשּבז [מסורת מן למדּו, ְְְִִִֶַַָָ

ּפטּורה  ׁשהיא ּובזמן ּבקרּבן; חּיב הּוא מלקּות, חּיבת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא
הּקרּבן. מן ּפטּור הּוא הּמלקּות, ְְִִַַַָָָמן

עלּבן ‚. ׁשּבא אחד ויֹום -ּתׁשע חרּופה }היא {ׁשפחה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
עד לֹוקה (הוא) מביא, ׁשאינֹו לי, ויראה קרּבן; מביא והּוא , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּדעת. ּבן ויהיה ְְְִִֶֶֶַַַׁשּיגּדיל
אסּורֹות „. ּביאֹות ּבהלכֹות ּבארנּו הּׁשפחה ּכבר היא מה , ְְְְְֲִִִִֵַַַָָ

ּכדרּכּה ׁשּיבעל עד חּיבין וׁשאינן ּבּתֹורה, האמּורה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחרּופה
חרּופה', ׁשפחה 'ּבעלּת ׁשנים: לֹו אמרּו אם ,לפיכ ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָֹויגמר.
על  קרּבן מביא ואינֹו נאמן, - ּבעלּתי' 'לא אֹומר: ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָָֹוהּוא
וזה  ּגמר; לא אֹו ּביאתֹו, ּגמר אם יֹודע הּוא ׁשהרי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּפיהם;

ּגמרּתי'. 'לא ּכלֹומר: ּבעלּתי ', 'לא ְְְִִֶַַַַָָָֹֹׁשאמר
אׁשם הּבא ‰. אּלא חּיב אינֹו הרּבה, ּביאֹות הּׁשפחה על ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

אֹו ּבזדֹון, הרּבה ּביאֹות הּׁשפחה על הּבא ּכיצד? ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָאחד.
ּבׁשגגה, עליה ּובא וחזר לֹו, ונֹודע ּבׁשגגה, עליה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשּבא
מקריב  - העלמֹות ּבמאה ּפעמים מאה אפּלּו לֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָונֹודע
ועל  ׁשּבּה, הּזדֹונֹות על הּכל: על לֹו ּומתּכּפר  אחד, ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאׁשם

הּבא הּׁשגגֹות  אבל אחת; ּבׁשפחה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָ
ׁשפחֹות ּכל על על אׁשם חּיב - אחד ּבעלם אפּלּו הרּבה, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּובעלּה וחזר אׁשמֹו, והפריׁש ׁשפחה ּבעל וׁשפחה. ְְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָׁשפחה
ׁשההפרׁשה  ואחת; אחת ּכל על חּיב - אׁשמֹו ׁשהפריׁש ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָאחר

ּבעל. ּכ ואחר ׁשהקריב ּכמי ונמצא ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָמחּלקת,
.Â אחת,וכן ּבׁשפחה אחד ּבעלם ּבעילֹות חמׁש ּבעל אם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

על  נֹודע ּכ ואחר אׁשמֹו, והפריׁש מהן, אחת על לֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָונֹודע
היּו אחד ׁשּבעלם ּפי על אף אחר; אׁשם מפריׁש - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשנּיה
ּכבֹועל  נמצא ׁשהפריׁש, אחר אּלא לֹו נֹודע ולא הֹואיל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻּכּלן,
הּוא. אחד - ּבּׁשפחה והּמזיד הּׁשֹוגג ׁשּדין ׁשהפריׁש, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאחר

.Ê ּכיצד הּגזל ומעלה על ּפרּוטה מּׁשוה ּבידֹו ׁשּיׁש מי ּכל ? ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אצלֹו, ׁשהפקידֹו ּבין ׁשּגנבֹו, ּבין ׁשּגזלֹו, ּבין יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָמּממֹון
ּבֹו וכפר ּדרכים, מּׁשאר אֹו ׁשּתפּות, מּׁשּום אֹו הלוהּו, ְְְְִִִִַָָָָָֻאֹו

שקיבל] -[הכחיש ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ׁשקר , על ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָונׁשּבע

'אׁשם  הּנקרא הּוא וזה חּטאתֹו; על אׁשם מביא זה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
עד  זה, ּבאׁשם לֹו מתּכּפר ׁשאין ּבּתֹורה, ּומפרׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּגזלֹות'.

החמׁש אבל לבעליו; ׁשּבידֹו הּממֹון [מהקרן,ׁשּיׁשיב ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
לקרן] ּבהלכֹות שבנוסף ּבארנּו ּכבר הּכּפרה. מעּכב אינֹו ,ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָ

אׁשם  עליה ׁשּמקריב זֹו ּבׁשבּועה חּיב יהיה אימתי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשבּועֹות,
מּמּנה, ּפטּור יהיה ואימתי אׁשמֹות זה, יתחּיב ּדר איזֹו ועל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

חּיב  יהיה לא ּדר איזֹו ועל הּׁשבּועֹות, חּיּוב ּכמנין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹרּבֹות
אחד. אׁשם ֶֶָָָָאּלא

.Á מן על ּפרּוטה ּבׁשוה הּנהנה ּכל ּכיצד? הּמעילה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ויקריב  חמׁש; ויֹוסיף ּׁשּנהנה, מה מחזיר - ּבׁשגגה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹההקּדׁש

לֹו ויתּכּפר ׁשהּקרּבן אׁשם, מעילה, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
מעּכב. החמׁש ואין הּכּפרה, מעּכבין ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוהּקרן

.Ë ּתמחּויין האֹוכל ּבחמּׁשה ּבֹו, ׁשּמֹועלין מּדבר ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָ
-[תבשילים] אחד מּזבח ׁשהּוא ּפי על אף - אחד ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבעלם

ּכל  על אׁשם חּיב ּפרּוטה, ׁשוה ואכילה אכילה ּבכל יׁש ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָאם
ּכמינין  הם והרי ּבמעילה, מחּלקין ׁשהּתמחּויין ואחד; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
חמרה  הּכרתֹות. ּבחּיּוב מחּלקין ׁשאין ּפי על אף - ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֻהרּבה

ּכּנהנה המהּנה ּבּה עׂשה ׁשהרי - ּבמעילה יׁש [נתן יתרה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
מעל] הנותן - מרּבהלחבירו לזמן ּומצטרפת שיעור , חצי -] ְְְִִֶֶֶַָֻ

רב] זמן לאחר חצי ׁשליחּותֹולעוד ׁשעׂשה וׁשליח [ובכך , ְְִִֶַָָָ
האּסּורין.מעל] ּבׁשאר אּלּו ּדברים ּׁשאין מה המׁשּלח; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיב

.È ּתחּלה,ּכל חטאֹו לֹו ׁשּיּודע צרי - וּדאי אׁשם המחּיב ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ
לֹו, ׁשּיּודע קדם הקריבֹו אם אבל אׁשמֹו; יקריב ּכ ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹואחר

לֹו עֹולה אינֹו - ׁשהקריב אחר לֹו ׁשחּיבין ונֹודע חטא וכל . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
מׁשיח ּכהן אֹו ,הּמל אחד - וּדאי אׁשם גדול עליו [כהן ִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

בשמן] ּבֹו.שנמשח ׁשוין - הארץ עם ׁשאר אֹו ,ְִֶַָָָָ
.‡È אם ּכל לֹו נסּתּפק אם - וּדאי אׁשם עליו ׁשחּיבין חטא ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ידֹו על הּבא ,לפיכ מּכלּום; ּפטּור עׂשהּו, לא אֹו ְְִִַַָָָָָָָָֹעׂשהּו
ּכלּום  חּיב אינֹו - מעילה ּבמעילה.ספק ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

.·È אכל היתה הקּדׁש, ׁשל וחתיכה חּלין ׁשל חתיכה לפניו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
את  ואכל חזר ּפטּור. - היא איזֹו ידּוע ואין מהן, ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחת
הּׁשנּיה, את אחר אכל מעילתֹו; על אׁשם מביא ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשנּיה,

ּפטּורין  .ׁשניהן ְְִֵֶ
.‚È חתיכה- מהן אחת אכל הקּדׁש, ׁשל וחתיכה חלב ׁשל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

מביא  - הּׁשנּיה את אכל חלב. מּׁשּום ּתלּוי אׁשם ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמביא
ּבא  ההקּדׁש; על מעילה ׁשל וּדאי ואׁשם החלב, על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת
חתיכה  ּתלּוי. אׁשם מביא הּׁשני אף הּׁשנּיה, את ואכל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאחר
מביא  - מהן אחת אכל הקּדׁש, חלב ׁשל וחתיכה חלב ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל
- הראׁשֹונה על לֹו ׁשּנֹודע אחר הּׁשנּיה את אכל ְִִֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת.
ואכל  אחר ּבא מעילתֹו; על וּדאי ואׁשם חּטאֹות, ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמביא
ּכבר  ּבלבד. חּטאת, מביא וזה חּטאת מביא זה - הּׁשנּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
אּסּור  נֹוסף טעם מאיזה אסּורֹות, מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָּבארנּו

האּסּורין  ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן חלב; אּסּור על .הקּדׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

י  ¤¤ּפרק
הן:‡. ואּלּו ויֹורד; עֹולה קרּבן ׁשּיקריבּו מצותן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּׁשה,

העדּות ׁשבּועת והּנׁשּבע והּיֹולדת, עדות המצרע, [ידע ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
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מהמעשה] יודע שאינו ונשבע להעיד ומיאן ּבזדֹון ממון ְֵָּבין
ּבׁשגגה לּׁשקר ּבּטּוי ׁשבּועת והּנׁשּבע ּבׁשגגה, דבר ּבין [על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

עשה] ולא שיעשה, או קדׁששעשה ׁשאכל והּטמא ,ְֵֶֶַַָָֹ
ּבׁשגגה. לּמקּדׁש ׁשּנכנס והּטמא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּבׁשגגה,

ּבן ·. ּכבׂש מביאה - עׁשירה היתה אם - הּיֹולדת ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָקרּבן
ידּה אין ואם לחּטאת. ּתֹור אֹו יֹונה ּובן לעֹולה, ְְְְִֵֶַָָָָָָׁשנתֹו
ּבני  ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי ּומביאה יֹורד, קרּבנּה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּׂשגת

חּטאת  ואחד עֹולה אחד מּׂשגת יֹונה, ידּה היתה אפּלּו ; ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
עני. קרּבן מביאה - לנסכיו מּׂשגת ואינּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלׂשה,

ׁשני ‚. מהן ּבהמֹות, ׁשלׁש מביא - ּכׁשּיטהר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהמצרע
אין  אם לחּטאת; וכבׂשה אׁשם, ואחד עֹולה אחד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָּכבׂשים,
עֹולה  אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מביא - מּׂשגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָידֹו

לאׁשם  וכבׂש חּטאת, .ואחד ְְְֶֶֶַָָָָ
ׁשגגת „. ועל ּבּטּוי, ׁשבּועת ׁשגגת ועל העדּות, ׁשבּועת ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָעל

קדׁשיו וטמאת מקּדׁש או טמאת למקדש שנכנס [טמא ְְְְִַַָָָָֻֻ
קודש] החּטאֹות שאכל ּכׁשאר ׂשעירה, אֹו ּכׂשּבה מביא -ְְְִִִִֵַַָָָָ

ׁשני  אֹו ּתֹורים ׁשּתי מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָהּקבּועֹות;
מּׂשגת  ידֹו אין ואם חּטאת; ואחד עֹולה אחד יֹונה, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבני
'מנחת  הּקרּויה והיא סלת, האיפה עׂשירית מביא - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלעֹוף
הּקרּבנֹות. מעׂשה ּבהלכֹות מעׂשיה נתּפרׁשּו ׁשּכבר ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָחֹוטא',

ׁשחּיב ‰. זה ּומפרׁש ּבּתֹורה, מפרׁשין האּלּו הּקרּבנֹות ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּכל
ׁשּכ - קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ׁשּנכנס מּטמא חּוץ ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלהביאן,
אֹו וגֹו' אלה קֹול וׁשמעה תחטא, ּכי "ונפׁש ׁשם: ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָּכתּוב
תּׁשבע  ּכי נפׁש אֹו וגֹו' טמא ּדבר ּבכל ּתּגע אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָנפׁש
וגֹו'" מאּלה לאחת יאׁשם כי והיה וגֹו' ּבׂשפתים  ;לבּטא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

הּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה ּכאן [מסורת ׁשחּיב ׁשּזה למדּו, ְְִִִֵֶֶֶַָָָ
והּוא  קדׁש, אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס ּכׁשּנטמא - לּטמא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבן
ּכמפרׁש, הּוא הרי הּקּבלה, מּפי ׁשהּדבר ּפי על אף ידע. ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹלא
ולּטמא  קדׁש, ׁשאכל לּטמא ּכרת ּתֹורה חּיבה ּבפרּוׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהרי
ּבׂשר  ּתאכל אׁשר "והּנפׁש נאמר: ּבאֹוכל לּמקּדׁש; ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנכנס
ונכרתה", - עליו וטמאתֹו לה', אׁשר הּׁשלמים ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻמּזבח
הּקהל, מּתֹו ההוא הּנפׁש "ונכרתה נאמר: לּמקּדׁש ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּובּנכנס
על  ּכרת ּתֹורה ׁשחּיבה וכיון טּמא". ה' מקּדׁש את ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכי

ׁשגגת  על ׁשּמביאין הּקרּבן ּפרׁשה וקדׁשיו, מקּדׁש ן.טמאת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻ
.Â ידיה על מביא ּבעלּה חּיבת, ׁשהאּׁשה קרּבנֹות ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל

עׁשיר,[עבורה] היה ואם עני; קרּבן מביא עני, היה אם .ְְִִִִִִֵַָָָָָָָָ
ועל  ּבנֹו ידי על אדם ּומביא עׁשיר. קרּבן ידיה על ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמקריב
ּומאכילן  עני, קרּבן וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ועל ּבּתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָידי

ְִַָּבּזבחים.
.Êמׁשיח וכהן  בשמן]הּמל שנמשח גדול מביאין [כהן - ְְִִִֵֶֶַַָֹ

על  אֹו ּבּטּוי, ׁשבּועת על אֹו העדּות, ׁשבּועת על ְְְִֵַַַַַָָָקרּבן
חּלק  ׁשּלא ההדיֹוטֹות; ּכׁשאר וקדׁשיו, מקּדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻטמאת
אּלא  מׁשיח, ּכהן ּומּקרּבן הדיֹוט מּקרּבן מל קרּבן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּכתּוב
ׁשּבארנּו; ּכמֹו קבּועה, חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמצוֹות
ּבהלכֹות  ּבארנּו ּכבר ׁשוין. ּכּלם ויֹורד, עֹולה ּבקרּבן ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֻאבל
ׁשגגת  ועל העדּות ׁשבּועת על חּיב יהיה אימתי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשבּועֹות,
ּדר איזֹו ועל עליהן, ּפטּור יהיה ואימתי ּבּטּוי, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשבּועת

ּדר איזה ועל הּׁשבּועֹות, ּכמנין הרּבה קרּבנֹות חּיב ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָיהיה
ּכּפרה  מחּסרי ּובהלכֹות אחד. קרּבן אּלא חּיב יהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלא
הרּבה, קרּבנֹות והמצרע הּיֹולדת ּתתחּיב ּדר ּבאיזה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאבאר

אחד.ּו קרּבן מהם אחד ּכל יתחּיב ּדר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָבאיזה
.Á,אנּוס היה אם - ּכׁשגגה הּזדֹון על קרּבן הּמביא ְְִִִֵַַַָָָָָָָָָּכל

הּקרּבן  מן חּיב ּפטּור ׁשאינֹו עברֹות ׁשאר לֹומר צרי ואין ; ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּפטּור. אנּוס, היה ׁשאם - ׁשגגתן על אּלא ְִִֶֶַַָָָָָָָָחּטאת

.Ëוצר חּטאתֹו, ׁשל לכבׂשה מעֹות ׁשהפריׁש [נזקק מי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
יותר] זולה ששעירה כגון ׂשעירה,להן, מביא זה הרי -ְֲִִֵֵֶָ

אם  וכן ּבהן. ויהנה הּׂשעירה, על הּמעֹות אֹותן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויחּלל
ּבהן. יהנה - ּכׂשּבה ולקח לּׂשעירה, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהפריׁש

.È ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי יּקח - והעני לבהמה, מעֹות ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַָָהפריׁש
הּמעֹות  אֹותן עליהן ויחּלל יֹונה, הפריׁשּבני ּבהן. ויהנה , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

יביא - והעני לתֹורים, אֹו יֹונה לבני עׂשירית [מנחה]מעֹות ְְְֱֲִִִִִִֵֶָָָ
אם  וכן ּבהן. ויהנה הּמעֹות, אֹותן עליהן ויחּלל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאיפה,
יֹוסיף  - והעׁשיר האיפה, לעׂשירית מעֹות והפריׁש עני, ְְְֱֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָהיה
עליהן, יֹוסיף - והעׁשיר לעֹוף, הפריׁש עֹוף; ויביא ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָעליהן,
הרי  - ּגֹוסס מֹוריׁשֹו היה אפּלּו ׂשעירה. אֹו ּכׂשּבה ְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָָויביא

ויירׁשּנּו. מֹוריׁשֹו ׁשּימּות עד עני, ְִִִֶֶֶַָָָזה
.‡È- מּום ּבּה ונפל ׂשעירה, אֹו ּכׂשּבה ׁשהפריׁש ְְְְִִִִִֶַָָָָָעׁשיר

ונפסל  עֹוף, הפריׁש אם אבל עֹוף; ּבדמיה יביא רצה, ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָאם
ּפדיֹון  לעֹוף ׁשאין האיפה, עׂשירית ּבדמיו יביא לא -. ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹ

.·È ׁשּלא עד אם - והעׁשיר האיפה, עׂשירית ְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָֹהפריׁש
ּבּכלי ותּפדה [שרת]קדׁשה הּמנחֹות, ּככל היא הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

צּורתּה ּתעבר - ּבּכלי ּומּׁשּקדׁשה ותצא [תפסל]ותאכל; , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ
הּׂשרפה. ְְֵֵַָלבית

.‚Èקן ׁשהפריׁש ּבדמיה [עופות]עׁשיר ולּקח אֹותּה, למּכר ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ׁשהיא  ּפי על אף זֹו, קן יביא - והעני ׂשעירה, אֹו ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָּכׂשּבה

נדחית ׁשהיא ּדמים להביא קדּׁשת ראוי לא שעני [כיון ְְִִִֵֶַָֻ
עשיר] נדחיתקרבן לא ולּמה ׁשּדחּוי [בפועל]. מּפני ? ְְְִִִֵֵֶָָֹ

עּתה.[מלכתחילה]מעּקרֹו לֹו זה קן נראה והרי ּדחּוי, אינֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
עני, קרּבן ׁשהקריב ועׁשיר יצא; עׁשיר, קרּבן ׁשהקריב ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָעני

יצא. ָָֹלא

יא  ¤¤ּפרק
וקדׁשיו‡. מקּדׁש טמאת ּבׁשגגת יׁש שנכנס ׁשּנּוי [טמא ְְְְְִִִֵַַָָָָֻ

קודש] אכל או ׁשּכל למקדש ּכרתֹות: ּבׁשאר ּכן ּׁשאין מה ,ְְִֵֵֵֶֶַָָ
ּפי  על אף - ׁשחטא ּבּסֹוף לֹו ונֹודע ׁשּׁשגג ּכיון - ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּכרתֹות
אבל  חּטאת; חּיב זה הרי ּבּתחּלה, ידיעה לֹו היתה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא
עד  ויֹורד, עֹולה קרּבן מביא אינֹו - וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבטמאת

לּמקּדׁשׁשּת אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה ידיעה לֹו היה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבּסֹוף, לּמקּדׁש אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה וידיעה ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻּבּתחּלה,
קדׁש, אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס נטמא ּכיצד? ּבינתים. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהעלם
אֹו ׁשאכל ּבׁשעה טמא וׁשהיה ׁשּנטמא לֹו נֹודע ּכ ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָואחר
ׁשּנכנס  זה היה מקּדׁש אֹו ׁשאכלֹו, זה היה וׁשּקדׁש ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנכנס,
קדׁש וׁשּזה ׁשּנטמא ׁשּידע עד מּקרּבן; ּפטּור זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלֹו
נטמא, ּכיצד? ׁשּיאכל. קדם אֹו ׁשּיּכנס קדם מקּדׁש, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹוׁשּזה
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ּכ ואחר קדׁש, וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה וידע ׁשּנטמא, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוידע
אֹו לּמקּדׁש ונכנס ׁשּנטמא, וׁשכח הּטמאה מּמּנּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻנעלמה
ׁשּׁשגג  אֹו קדׁש, וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה יֹודע והּוא קדׁש, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאכל

ׁשּזה אֹו מקּדׁש ׁשּזה ׁשהּוא וׁשכח יֹודע והּוא קדׁש, ּבׂשר ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
וׁשכח  ׁשּנטמא, ׁשכח אֹו ׁשּׁשגג אֹו אכל, אֹו ונכנס ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָטמא,
נֹודע  ּכ ואחר אכל, אֹו ונכנס מקּדׁש וׁשּזה קדׁש ּבׂשר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּזה
עֹולה  קרּבן מביא זה הרי - מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו אּלּו ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלֹו
ׁשגגת  ׁשּדין ּומּנין אּלּו. מחלקֹות מּׁשׁש וצד צד ּבכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָויֹורד,
נאמר: ׁשגגֹות ּבׁשאר ׁשהרי הּוא? ּכ וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֻטמאת
אֹו ואׁשם. תעׂשינה, לא אׁשר ה' מּמצֹות אחת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ"ּבעׂשתּה
על  אף ּבּסֹוף, ׁשּידע ּכיון - חטא" אׁשר חּטאתֹו אליו ֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהֹודע
נאמר: וקדׁשיו מקּדׁש ּובטמאת ּבּתחּלה; ידע ׁשּלא ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻּפי
"ונעלם  ׁשּנאמר: מאחר ואׁשם". ידע והּוא מּמּנּו, ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ"ונעלם
"והּוא  ונאמר: ּבּתחּלה, ידיעה ׁשם ׁשהיתה מּכלל ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָמּמּנּו",

ׁשהּוא למדּת, הא - וידיעה ידע" ּבּתחּלה ידיעה צרי ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָ
ּבינתים. והעלם ְְְִֵֵֶַַּבּסֹוף,

ׁשּנטמא ·. וידע אבנטמא, ּבאיזה ידע לא אבל [סוג , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
אֹוטומאה] לּמקּדׁש נכנס ּכ ואחר ׁשּנטמא, וׁשכח ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָנטמא,

אב  ּבאיזה ׁשאכל אחר אֹו ׁשּנכנס אחר לֹו ונֹודע קדׁש, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאכל
ּבּתחּלה  ידע ׁשּלא ּפי על ואף ּבקרּבן, חּיב זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹנטמא
ׁשם  היתה הרי טמא, ׁשהּוא וידע הֹואיל נטמא; אב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבאיזה
טמאה  הלכֹות מּמּנּו נעלמּו אם אבל ּבּתחּלה. טמאה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֻֻידיעת
מטּמא  ׁשהּׁשרץ וידע הּׁשרץ, מן ּבכעדׁשה ׁשּנטמא ּכגֹון  -ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אכל, אֹו ונכנס ּכלל ּבּׁשרץ ׁשּנגע וׁשכח ּבּׁשעּור, ידע ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹולא
ספק  זה הרי - הּׁשרץ מן ּבכעדׁשה ׁשּנגע לֹו נֹודע ּכ ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
מּימיו, הּמקּדׁש ראה ׁשּלא מי וכן ּפטּור. אֹו קרּבן, חּיב ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹאם
ׁשּנטמא, וׁשכח ׁשּנטמא, וידע נטמא אם - מקֹומֹו הבין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
ׁשהרי  מקֹומֹו, הּוא ׁשּזה ּבּתחּלה ידע ולא לּמקּדׁש ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹונכנס
מקּדׁש ׁשּזה וידע הּטמאה, זכר ּכ ואחר מעֹולם, ראהּו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלא
אֹו ידיעה, ּבעֹולם מקּדׁש ׁשּיׁש ידיעה אם ספק זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
ּבקרּבן  החּיבין ׁשאּלּו לי, יראה ּתחּלה. מקֹומֹו ׁשּידע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעד
ואם  לעזרה. חּלין יכניסּו ׁשּמא קרּבן, מביאין אינן - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻמּספק
ואינּה הּספק, על ּבאה העֹוף חּטאת 'והלא ְֲֵֵַַַַַַָָָָָֹֹּתאמר:

אֹותּה ׁשהּמביא מּפני זבה]נאכלת'? ספק מחּסר [כגון ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ
מי  אבל ּכּפרתֹו; ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל ואסּור ְֱֲֳִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּכּפּורים,

ק  מביא אינֹו ּכּפּורים, מחּסר מּספק.ׁשאינֹו רּבן ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
וׁשּזה ‚. ׁשּנטמא ּתחּלה ׁשּידע צרי - ּבעזרה ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָמי

זכּור  הּוא והרי ׁשּנטמא כן אחרי מּמּנּו נעלם ואם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמקּדׁש,
ׁשכח  ולא מקּדׁש ׁשּזה מּמּנּו ׁשּנעלם אֹו מקּדׁש, ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּזה
יביא  לֹו, ּכׁשּיּודע - וזה זה מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנטמא,

ׁשּבארנּוקרּבן  ּכמֹו ּכּׁשעּור, ׁשּיׁשהה והּוא ויֹורד; עֹולה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּמקּדׁש. ּביאת ְְְִִִַַָּבהלכֹות

זה „. הרי - ּכּׁשעּור ׁשהה ולא ּבמזיד, עצמֹו ׁשּטּמא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמי
הׁשּתחויה ׁשעּור אם השהיה]ספק שיעור ּבלבד,[- לאנּוס ְְְֲִִִִֵַַָָָָ

- ׁשהה ולא ויצא מּמּנּו, נעלם אם ,ּולפיכ למזיד; אף ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹו
הּדבר  - עזרה ּבאויר עצמֹו ּתלה אם וכן קרּבן. מביא ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָאינֹו

ּכעזרה. אינֹו אֹו ּכעזרה, עזרה אויר אם ֲֲֲֲִִֵֵַַָָָָָָָספק

ּבטמאה ‰. קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש נכנס אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻמי
על  קרּבן מביאין ׁשאין - ּתלּוי אׁשם מביא אינֹו לאו, ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָאֹו

הֹודע  קבּועה.לא חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּבכרת אּלא , ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
.Â- טהֹור ואחד טמא אחד ׁשבילים, ׁשני לפניו ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָמי

ׁש ּבּׁשני ׁשהל ּובעת ּבּׁשני, והל וחזר ּבראׁשֹון כח הל ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
אֹו לּמקּדׁש ונכנס זֹו, טמאה מּמּנּו ונעלמה ּבראׁשֹון, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהל

חּיב  - קדׁש ידיעה אכל ּבּתחּלה לֹו היתה ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשהל ידע לא ׁשהרי - ידיעה מקצת אּלא לטמאה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּגמּורה
על  ואף ּבוּדאי; טמא יהא ׁשניהן ׁשּבהּלּו ׁשבילין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבׁשני
הל ידיעה. ּככל ידיעה, ׁשּמקצת - חּטאת חּיב כן ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָּפי
ׁשהּוא  מּפני ּפטּור, - קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבראׁשֹון,

טמא. ְֵֵָספק
.Êּוׁשביעי ׁשליׁשי מת]הּזה ׁשּנכנס [כטמא אחר וטבל ְְְְִִִִִִֶַַַַָָ

ׁשהרי  חּיב; - לּמקּדׁש ונכנס וחזר ּבּׁשני, והל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָלּמקּדׁש,
אֹו ראׁשֹונה ּבפעם אֹו ּבוּדאי, לּמקּדׁש טמא ּכׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָנכנס
היא, ידיעה ספק מהן ידיעה ׁשּכל ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשנּיה;
מקּדׁש ּבטמאת ּכאן - הּוא ספק מהן ׁשביל  ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשהרי

ידיעה  ספק עׂשּו ּכידיעה.וקדׁשיו, ְְְִִִֵָָָָָָ
.Á והּוא לּמקּדׁש', 'נכנסּת ׁשנים: לֹו ואמרּו טמא, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָהיה

ׁשאם  קרּבן; מביא ואינֹו נאמן, - נכנסּתי' 'לא להן: ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאֹומר
הייתי' 'מזיד יאמר: 'לא ירצה, היתה כוונתי [כלומר: ְִִִִֵֶַָֹ

בשוגג'] ּכׁשּנכנסּתנכנסתי היית 'טמא ׁשנים: לֹו אמרּו .ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
ּפי  על אף - טמא' ׁשאּתה וידעּת נטמאת, ּובפנינּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלּמקּדׁש,
לּמקּדׁש ּכניסתֹו ּובין ּבּה ׁשּמעידין זֹו טמאה ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻׁשהיה
הֹואיל  טבלּתי', 'ּכבר ׁשּיאמר: לֹו ׁשאפׁשר רּבים, ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹימים

אּלּוו  הרי מעֹולם', נטמאתי 'לא ואמר: העדים את הכחיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ
לידי  ׁשנים הביאּוהּו אם ּפיהן; על קרּבן ּומביא ְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָנאמנין,
ׁשהרי  - הּקל קרּבן לידי ׁשּיביאּוהּו וחמר קל חמּורה, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמיתה

ְִִָהכחיׁשן.
.Ë,ּבּתחּלה ידיעה לּה ׁשהיה - קדׁשיו אֹו מקּדׁש ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֻטמאת

הּנעׂשה  הּכּפּורים יֹום ׁשל ׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה לּה היה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹולא
ּתֹולין הּכּפּורים ויֹום היסורים]ּבפנים מן עד [מגינים , ְְִִִִִַַ

ידיעה  ּבּה וׁשאין ויֹורד. עֹולה קרּבן ויביא לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּיּודע
ּבחּוץ  הּנעׂשה ׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה ּבּה יׁש אבל ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתחּלה,
ּבּה ׁשאין ועל מכּפרין. הּכּפּורים ויֹום הּכּפּורים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָּביֹום
ּוׂשעירי  הרגלים ׂשעירי - ּבּסֹוף ולא ּבּתחּלה לא ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹידיעה,
- וקדׁשיו מקּדׁש טמאת זדֹון ועל מכּפרין. חדׁשים ְְְְְְְֳִִִֵַַַָָָָָָֻראׁשי
מן  הּמזיד היה אם מכּפר, הּכּפּורים יֹום ׁשל ּגדֹול ּכהן ְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּפר
ויֹום  ּבפנים הּנעׂשה ׂשעיר ּדם מּיׂשראל, היה ואם ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּכהנים;
ּבני  מּטמאת הּקדׁש על "וכּפר ׁשּנאמר: - מכּפר ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֻהּכּפּורים

ְִֵָיׂשראל".

ה'תשע"ג  אלול ז' שלישי יום
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קבּועה‡. חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּדבר -[רגילה]ּכל ְְִִֶַַַָָָָָָָ

וׁשגגּו להּתירֹו, והֹורּו ּבהֹוראה, הּגדֹול ּדין ּבית ׁשגגּו ְְְְְְִִִֵַַָָָָָאם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

zebby zekld - zepaxw xtq - lel` 'f iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ואחר  הֹוראתן, על סֹומכין והם העם ועׂשּו ּבהֹוראתן, ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָָהעם
להביא  חּיבין ּדין ּבית הרי - ׁשּטעּו ּדין לבית נֹודע ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכ
עׂשּו ׁשּלא ּפי על ואף ּבהֹוראה, ׁשגגתן על חּטאת ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹקרּבן
ּכלל, ּדין ּבית עׂשּית על מׁשּגיחין ׁשאין מעׂשה; ּבעצמן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהן
העם  ּוׁשאר ּבלבד. הֹוריתן אּלא - עׂשּו לא ּבין עׂשּו ְְִֵֵֶַָָָָָָָָָֹּבין
ׁשּתלּו מּפני - העֹוׂשין ׁשהן ּפי על אף הּקרּבן, מן ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּפטּורין
אם  זֹו? ׁשגגה על ׁשּמביאין הּקרּבן הּוא ּומה ּדין. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבבית
וׂשעיר  לעֹולה ּפר מביאין - והֹורּו ׁשגגּו זרה ְְְְְֲִִִַַָָָָָָּבעבֹודה
ּבפרׁשת  האמּור הּוא זה וקרּבן וׁשבט; ׁשבט מּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָלחּטאת,
מּפי  - לׁשגגה" נעׂשתה העדה מעיני אם "והיה, :ל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשלח

רבינו]הּׁשמּועה ממשה עבֹודה [מסורת ׁשּבׁשגגת למדּו, ְְְְֲִֶַַָָָ
ׁשגגתן  על ׁשחּיבין ּכרתֹות ּבׁשאר ואם מדּבר. הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָזרה
ּפר  וׁשבט ׁשבט ּכל מביא - והֹורּו ׁשגגּו קבּועה ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָחּטאת
עדת  ּכל "ואם וּיקרא: ּבפרׁשת האמּור הּוא וזה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָחּטאת;
הּגדֹול  ּדין ּבית ׁשגגּו ׁשאם למד, נמצאת יׁשּגּו". ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָיׂשראל
ּפרים  עׂשר ׁשנים הּקהל ּכל מביאין - זרה ּבעבֹודה ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָָָּבהֹוריה
ׁשהרי  נׂשרפֹות, והן חּטאֹות; ׂשעירים עׂשר ּוׁשנים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָעֹולֹות,

לפנים נכנס הזהב]ּדמן ומזבח הפרוכת על והן [להזות ; ְְְִִִֵָָָ
ׁשגגּו,הּנק  הּמצוֹות ּבׁשאר ואם זרה'. עבֹודה 'ׂשעירי ראין ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָ

מּפני  נׂשרפֹות, והן חּטאֹות; ּפרים עׂשר ׁשנים ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָמביאין
ׁשל  ּדבר העלם 'ּפר נקרא מהן ּפר וכל לפנים. נכנס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּדמן
וכל  וקהל; קהל ּכל - הּקהל" "והקריבּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָָָצּבּור',
ּבקהל  יהֹוׁשפט "ויעמד ׁשּנאמר: "קהל", קרּוי וׁשבט ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשבט
ּבית  ּפי על יׂשראל ׁשּבארץ יׂשראל ּכל ׁשעׂשּו ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיהּודה".
מעּוט  ׁשהם ּפי על אף יׂשראל, רב ׁשעׂשּו ּבין ׁשהֹורּו, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּדין
ׁשהן  ּפי על אף הּׁשבטים, רב ׁשעׂשּו ּבין הּׁשבטים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמנין
לכל  ּפר הּׁשבטים ּכל ּכמנין מביאין - יׂשראל ּכל ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָמעּוט
וׁשבט; ׁשבט לכל וׂשעיר ּפר זרה ּובעבֹודה וׁשבט, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשבט
אפּלּו החֹוטאים. ידי על מביאין חטאּו, ׁשּלא אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשאף
הּצּבּור  ּכל הרי - הּקהל רב והּוא ּבלבד, אחד ׁשבט ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעׂשה
ּפרים  עׂשר ׁשנים זרה ּובעבֹודה ּפרים, עׂשר ׁשנים ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָמביאין

ׂשעירים. עׂשר ְְִִֵָָּוׁשנים
ׁשגגּו·. לא אֹו ּבהֹוראה, ׁשגגּו אם להן ׁשּנסּתּפק ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבית

ּתלּוי  ּבאׁשם חּיבין אינן החּטאת";- "ונֹודעה ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבּמה  ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבקרּבן, יתחּיבּו ּכ ואחר ׁשּתּודע ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעד
ּפיהם  על העֹוׂשים ואּלּו חּיבין, ּדין ׁשּבית אמּורים, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּדברים
ׁשל  הּגדֹול ּדין ּבית הּמֹורים ּבׁשהיּו הּקרּבן? מן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּפטּורין

יׁשיבה ראׁש ויהיה ואחד; שבסנהדרין]ׁשבעים [מופלא ְְְְְִִִִֶֶָָֹ
להֹוריה  ראּויין ּכּלן ויהיּו ּבהֹוריה; אֹועּמהן ּכּלם ויטעּו ; ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֻֻ

לעם: ויאמרּו ּבפרּוׁש ויֹורּו ּבֹו; ׁשהֹורּו זה ּבדבר ְְְְְֵֶֶָָָָָֹֻרּבם
אם  ּדין, ּבית מּפי ׁשּׁשמעּו אּלּו וכן לעׂשֹות', אּתם ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ'מּתרין
הּקהל  ּכל ויעׂשּו לעׂשֹות'; אּתם 'מּתרין לאחרים: ְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻאמרּו
הֹורּו; ּכּדת ּבֹו ׁשהֹורּו ׁשהּדבר ּומדּמים ּפיהם; על רּבֹו ְִִֶֶֶַַַַָָָֻאֹו

הּגּוף ּכל ׁשּיעקרּו לא מקצת, לבּטל המצוה]ויֹורּו ;[כל ְְְְִֵֶַַַַָָֹ
ּבכל  ּבׁשגגה. ּבֹו ׁשהֹורּו ּדבר ׁשל ּגּופֹו ידעּו להם, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּוכׁשּיּודע
ּבקרּבן, חּיבין ּדין ּבית ׁשּיהיּו הּוא - המארעים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאּלּו
אּלּו מּכל אחד חסר אם אבל ּפטּור. ּפיהם על ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוהעֹוׂשה

ׁשּׁשגג  מי וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּדרכים
ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת מביא - מעׂשה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָועׂשה

יג  ¤¤ּפרק
יּפטרּו‡. ׁשּבארנּו, הּדרכים אּלּו מּכל אחד חסר אם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכיצד

אחד  ׁשל ּדין ּבית ׁשהֹורּו הרי העֹוׂשים? ויתחּיבּו ּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּבית
מּתר  הּקבה ׁשחלב להם הּׁשבטים אנׁשי מן אֹותֹו ואכלּו , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ׁשאכל  מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית אֹותֹו - ּפיהן על ְְְִִִִֵֶֶַַָָָמקֹומן
ּדין  ּבית הֹורּו אם וכן ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת ְְְִִִִֵֵֵַַָָָמביא

יׁשיבה ראׁש היה ולא מּתר, הּלב ׁשּדם [מופלא הּגדֹול ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
להיֹות שבסנהדרין] ראּוי אינֹו מהן אחד ׁשהיה אֹו ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָעּמהן,

ׁשּלא  זקן אֹו ממזר אֹו ּגר ׁשהיה ּכגֹון ּבּסנהדרין, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻממּנה
ּבנים ּפיהם,[ערירי]ראה על העם ועׂשּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

מביא  ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי - הּלב ּדם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָואכלּו
אּלא  מדּבר הּכתּוב ׁשאין ּומּנין ׁשגגתֹו. על קבּועה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָחּטאת
יׁשּגּו יׂשראל עדת ּכל "ואם ׁשּנאמר: הּגדֹול? ּדין ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבבית
ׁשּנאמר: להֹוריה? ראּויין ּכּלן ׁשּיהיּו ׁשעד ּומּנין ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻוגֹו'".
הּוא  ּולהּלן ּכעינים; להם ׁשּיהיּו עד העדה", מעיני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ"ואם
ּבדיני  האמּורה העדה מה - העדה" "וׁשפטּו ְְְֲִֵֵֵֵָָָָָָָָאֹומר:
זֹו, ּבׁשגגה האמּורה עדה אף להֹוריה, ראּויין ּכּלן ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָֻנפׁשֹות,
אחד  וידע הֹורּו, אם וכן להֹוריה. ראּויין ּכּלן ׁשּיהיּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻעד
עליו  ורּבּו אּתם', 'טֹועים להן: ואמר ׁשּטעּו, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמהן
ׁשעׂשה  מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי - והּתירּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָהּמּתירים,
ׁשּנאמר: ׁשגגתֹו, על קבּועה חּטאת להביא חּיב ּפיהם ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָעל
הּסנהדרין. ּכל ׁשּיׁשּגּו עד יׁשּגּו", יׂשראל עדת ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ"ואם
וׁשתקּו הּמּתירין, ׁשּטעּו מעּוטן אֹו הּסנהדרין מן אחד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָידע
ּברב  ההֹוריה ּופׁשטה חֹולק, ׁשם היה ולא והֹורּו הֹואיל -ְְְְִֵַָָָָָָָֹֹ
ּפיהם  על ׁשעׂשה וכל קרּבן, חּיבין ּדין ּבית הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּקהל
הרי  - ׁשהֹורּו אּלּו ּפי על עׂשּו אם - ׁשּׁשתקּו ואּלּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָּפטּור;
ונתנּו נׂשאּו אם וכן ּדין. ּבבית ּתלּו ׁשּלא מּפני חּיבין, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹאּלּו
ולא  לעם, הֹורּו ולא הּוא', מּתר זה 'ּדבר ואמרּו: ְְְְֶַָָָָָָָָֹֹֻּבּדבר,

'מּתר  להם: מהם אמרּו הּׁשֹומע וׁשמע לעׂשֹות', אּתם ין ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
- ּׁשּׁשמע מה ּכפי ועׂשה והל מּתר, ׁשהּדבר ׁשּגמרּו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻּבעת
ּפטּורין; ּדין ּובית קבּועה, חּטאת חּיב העֹוׂשה ּכל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָהרי
ועׂשּו הֹורּו, אם וכן לעׂשֹות. ּבפרּוׁש להם הֹורּו לא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹׁשהרי
ּדין  ּבית הרי - הּׁשגגה ונֹודעה ּפיהם, על הּקהל ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמעּוט
מביא  ואחד אחד וכל חּיבין, ׁשעׂשּו הּמעּוט ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפטּורין;

ַָחּטאתֹו.
לרב ·. מצטרפין אינן ּבהֹוריתן, ׁשעׂשּו עצמן ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוהּסנהדרין

רב  עׂשּו הּסנהדרין. מן חּוץ ׁשעׂשּו, הרב ׁשּיהיּו עד ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּקהל;
העֹוׂשים  ׁשאּלּו ּפי על אף ּפיהם, על יׂשראל ארץ ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאנׁשי
ׁשהם  ּפי על אף הּׁשבטים, רב עׂשּו אם וכן אחד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשבט

ּפטּורין  והעֹוׂשין חּיבים, ּדין ּבית - הּקהל היּומעּוט ּכיצד? . ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ
העֹוׂשין  והיּו ואחד, אלף מאֹות ׁשׁש יׂשראל ארץ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָיֹוׁשבי
ּבני  ּכּלם והרי ואחד, אלף מאֹות ׁשלׁש ּדין  ּבית ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבהֹורית
ּכּלם, ׁשבטים ׁשבעה ּבני העֹוׂשים ׁשהיּו אֹו ּבלבד, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻיהּודה
וכל  חּיבין, ּדין ּבית הרי - אלף מאה ּבהם ׁשּיׁש ּפי על ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאף

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93



עט zebby zekld - zepaxw xtq - lel` 'f iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכ ואחר קדׁש, וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה וידע ׁשּנטמא, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוידע
אֹו לּמקּדׁש ונכנס ׁשּנטמא, וׁשכח הּטמאה מּמּנּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻנעלמה
ׁשּׁשגג  אֹו קדׁש, וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה יֹודע והּוא קדׁש, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאכל

ׁשּזה אֹו מקּדׁש ׁשּזה ׁשהּוא וׁשכח יֹודע והּוא קדׁש, ּבׂשר ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
וׁשכח  ׁשּנטמא, ׁשכח אֹו ׁשּׁשגג אֹו אכל, אֹו ונכנס ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָטמא,
נֹודע  ּכ ואחר אכל, אֹו ונכנס מקּדׁש וׁשּזה קדׁש ּבׂשר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּזה
עֹולה  קרּבן מביא זה הרי - מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו אּלּו ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלֹו
ׁשגגת  ׁשּדין ּומּנין אּלּו. מחלקֹות מּׁשׁש וצד צד ּבכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָויֹורד,
נאמר: ׁשגגֹות ּבׁשאר ׁשהרי הּוא? ּכ וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֻטמאת
אֹו ואׁשם. תעׂשינה, לא אׁשר ה' מּמצֹות אחת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ"ּבעׂשתּה
על  אף ּבּסֹוף, ׁשּידע ּכיון - חטא" אׁשר חּטאתֹו אליו ֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהֹודע
נאמר: וקדׁשיו מקּדׁש ּובטמאת ּבּתחּלה; ידע ׁשּלא ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻּפי
"ונעלם  ׁשּנאמר: מאחר ואׁשם". ידע והּוא מּמּנּו, ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ"ונעלם
"והּוא  ונאמר: ּבּתחּלה, ידיעה ׁשם ׁשהיתה מּכלל ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָמּמּנּו",

ׁשהּוא למדּת, הא - וידיעה ידע" ּבּתחּלה ידיעה צרי ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָ
ּבינתים. והעלם ְְְִֵֵֶַַּבּסֹוף,

ׁשּנטמא ·. וידע אבנטמא, ּבאיזה ידע לא אבל [סוג , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
אֹוטומאה] לּמקּדׁש נכנס ּכ ואחר ׁשּנטמא, וׁשכח ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָנטמא,

אב  ּבאיזה ׁשאכל אחר אֹו ׁשּנכנס אחר לֹו ונֹודע קדׁש, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאכל
ּבּתחּלה  ידע ׁשּלא ּפי על ואף ּבקרּבן, חּיב זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹנטמא
ׁשם  היתה הרי טמא, ׁשהּוא וידע הֹואיל נטמא; אב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבאיזה
טמאה  הלכֹות מּמּנּו נעלמּו אם אבל ּבּתחּלה. טמאה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֻֻידיעת
מטּמא  ׁשהּׁשרץ וידע הּׁשרץ, מן ּבכעדׁשה ׁשּנטמא ּכגֹון  -ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אכל, אֹו ונכנס ּכלל ּבּׁשרץ ׁשּנגע וׁשכח ּבּׁשעּור, ידע ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹולא
ספק  זה הרי - הּׁשרץ מן ּבכעדׁשה ׁשּנגע לֹו נֹודע ּכ ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
מּימיו, הּמקּדׁש ראה ׁשּלא מי וכן ּפטּור. אֹו קרּבן, חּיב ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹאם
ׁשּנטמא, וׁשכח ׁשּנטמא, וידע נטמא אם - מקֹומֹו הבין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
ׁשהרי  מקֹומֹו, הּוא ׁשּזה ּבּתחּלה ידע ולא לּמקּדׁש ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹונכנס
מקּדׁש ׁשּזה וידע הּטמאה, זכר ּכ ואחר מעֹולם, ראהּו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלא
אֹו ידיעה, ּבעֹולם מקּדׁש ׁשּיׁש ידיעה אם ספק זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
ּבקרּבן  החּיבין ׁשאּלּו לי, יראה ּתחּלה. מקֹומֹו ׁשּידע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעד
ואם  לעזרה. חּלין יכניסּו ׁשּמא קרּבן, מביאין אינן - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻמּספק
ואינּה הּספק, על ּבאה העֹוף חּטאת 'והלא ְֲֵֵַַַַַַָָָָָֹֹּתאמר:

אֹותּה ׁשהּמביא מּפני זבה]נאכלת'? ספק מחּסר [כגון ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ
מי  אבל ּכּפרתֹו; ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל ואסּור ְֱֲֳִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּכּפּורים,

ק  מביא אינֹו ּכּפּורים, מחּסר מּספק.ׁשאינֹו רּבן ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
וׁשּזה ‚. ׁשּנטמא ּתחּלה ׁשּידע צרי - ּבעזרה ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָמי

זכּור  הּוא והרי ׁשּנטמא כן אחרי מּמּנּו נעלם ואם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמקּדׁש,
ׁשכח  ולא מקּדׁש ׁשּזה מּמּנּו ׁשּנעלם אֹו מקּדׁש, ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּזה
יביא  לֹו, ּכׁשּיּודע - וזה זה מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנטמא,

ׁשּבארנּוקרּבן  ּכמֹו ּכּׁשעּור, ׁשּיׁשהה והּוא ויֹורד; עֹולה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּמקּדׁש. ּביאת ְְְִִִַַָּבהלכֹות

זה „. הרי - ּכּׁשעּור ׁשהה ולא ּבמזיד, עצמֹו ׁשּטּמא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמי
הׁשּתחויה ׁשעּור אם השהיה]ספק שיעור ּבלבד,[- לאנּוס ְְְֲִִִִֵַַָָָָ

- ׁשהה ולא ויצא מּמּנּו, נעלם אם ,ּולפיכ למזיד; אף ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹו
הּדבר  - עזרה ּבאויר עצמֹו ּתלה אם וכן קרּבן. מביא ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָאינֹו

ּכעזרה. אינֹו אֹו ּכעזרה, עזרה אויר אם ֲֲֲֲִִֵֵַַָָָָָָָספק

ּבטמאה ‰. קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש נכנס אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻמי
על  קרּבן מביאין ׁשאין - ּתלּוי אׁשם מביא אינֹו לאו, ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָאֹו

הֹודע  קבּועה.לא חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּבכרת אּלא , ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
.Â- טהֹור ואחד טמא אחד ׁשבילים, ׁשני לפניו ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָמי

ׁש ּבּׁשני ׁשהל ּובעת ּבּׁשני, והל וחזר ּבראׁשֹון כח הל ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
אֹו לּמקּדׁש ונכנס זֹו, טמאה מּמּנּו ונעלמה ּבראׁשֹון, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהל

חּיב  - קדׁש ידיעה אכל ּבּתחּלה לֹו היתה ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשהל ידע לא ׁשהרי - ידיעה מקצת אּלא לטמאה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּגמּורה
על  ואף ּבוּדאי; טמא יהא ׁשניהן ׁשּבהּלּו ׁשבילין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבׁשני
הל ידיעה. ּככל ידיעה, ׁשּמקצת - חּטאת חּיב כן ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָּפי
ׁשהּוא  מּפני ּפטּור, - קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבראׁשֹון,

טמא. ְֵֵָספק
.Êּוׁשביעי ׁשליׁשי מת]הּזה ׁשּנכנס [כטמא אחר וטבל ְְְְִִִִִִֶַַַַָָ

ׁשהרי  חּיב; - לּמקּדׁש ונכנס וחזר ּבּׁשני, והל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָלּמקּדׁש,
אֹו ראׁשֹונה ּבפעם אֹו ּבוּדאי, לּמקּדׁש טמא ּכׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָנכנס
היא, ידיעה ספק מהן ידיעה ׁשּכל ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשנּיה;
מקּדׁש ּבטמאת ּכאן - הּוא ספק מהן ׁשביל  ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשהרי

ידיעה  ספק עׂשּו ּכידיעה.וקדׁשיו, ְְְִִִֵָָָָָָ
.Á והּוא לּמקּדׁש', 'נכנסּת ׁשנים: לֹו ואמרּו טמא, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָהיה

ׁשאם  קרּבן; מביא ואינֹו נאמן, - נכנסּתי' 'לא להן: ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאֹומר
הייתי' 'מזיד יאמר: 'לא ירצה, היתה כוונתי [כלומר: ְִִִִֵֶַָֹ

בשוגג'] ּכׁשּנכנסּתנכנסתי היית 'טמא ׁשנים: לֹו אמרּו .ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
ּפי  על אף - טמא' ׁשאּתה וידעּת נטמאת, ּובפנינּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלּמקּדׁש,
לּמקּדׁש ּכניסתֹו ּובין ּבּה ׁשּמעידין זֹו טמאה ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻׁשהיה
הֹואיל  טבלּתי', 'ּכבר ׁשּיאמר: לֹו ׁשאפׁשר רּבים, ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹימים

אּלּוו  הרי מעֹולם', נטמאתי 'לא ואמר: העדים את הכחיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ
לידי  ׁשנים הביאּוהּו אם ּפיהן; על קרּבן ּומביא ְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָנאמנין,
ׁשהרי  - הּקל קרּבן לידי ׁשּיביאּוהּו וחמר קל חמּורה, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמיתה

ְִִָהכחיׁשן.
.Ë,ּבּתחּלה ידיעה לּה ׁשהיה - קדׁשיו אֹו מקּדׁש ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֻטמאת

הּנעׂשה  הּכּפּורים יֹום ׁשל ׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה לּה היה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹולא
ּתֹולין הּכּפּורים ויֹום היסורים]ּבפנים מן עד [מגינים , ְְִִִִִַַ

ידיעה  ּבּה וׁשאין ויֹורד. עֹולה קרּבן ויביא לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּיּודע
ּבחּוץ  הּנעׂשה ׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה ּבּה יׁש אבל ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתחּלה,
ּבּה ׁשאין ועל מכּפרין. הּכּפּורים ויֹום הּכּפּורים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָּביֹום
ּוׂשעירי  הרגלים ׂשעירי - ּבּסֹוף ולא ּבּתחּלה לא ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹידיעה,
- וקדׁשיו מקּדׁש טמאת זדֹון ועל מכּפרין. חדׁשים ְְְְְְְֳִִִֵַַַָָָָָָֻראׁשי
מן  הּמזיד היה אם מכּפר, הּכּפּורים יֹום ׁשל ּגדֹול ּכהן ְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּפר
ויֹום  ּבפנים הּנעׂשה ׂשעיר ּדם מּיׂשראל, היה ואם ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּכהנים;
ּבני  מּטמאת הּקדׁש על "וכּפר ׁשּנאמר: - מכּפר ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֻהּכּפּורים

ְִֵָיׂשראל".

ה'תשע"ג  אלול ז' שלישי יום

יב  ¤¤ּפרק
קבּועה‡. חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּדבר -[רגילה]ּכל ְְִִֶַַַָָָָָָָ

וׁשגגּו להּתירֹו, והֹורּו ּבהֹוראה, הּגדֹול ּדין ּבית ׁשגגּו ְְְְְְִִִֵַַָָָָָאם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

zebby zekld - zepaxw xtq - lel` 'f iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ואחר  הֹוראתן, על סֹומכין והם העם ועׂשּו ּבהֹוראתן, ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָָהעם
להביא  חּיבין ּדין ּבית הרי - ׁשּטעּו ּדין לבית נֹודע ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכ
עׂשּו ׁשּלא ּפי על ואף ּבהֹוראה, ׁשגגתן על חּטאת ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹקרּבן
ּכלל, ּדין ּבית עׂשּית על מׁשּגיחין ׁשאין מעׂשה; ּבעצמן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהן
העם  ּוׁשאר ּבלבד. הֹוריתן אּלא - עׂשּו לא ּבין עׂשּו ְְִֵֵֶַָָָָָָָָָֹּבין
ׁשּתלּו מּפני - העֹוׂשין ׁשהן ּפי על אף הּקרּבן, מן ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּפטּורין
אם  זֹו? ׁשגגה על ׁשּמביאין הּקרּבן הּוא ּומה ּדין. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבבית
וׂשעיר  לעֹולה ּפר מביאין - והֹורּו ׁשגגּו זרה ְְְְְֲִִִַַָָָָָָּבעבֹודה
ּבפרׁשת  האמּור הּוא זה וקרּבן וׁשבט; ׁשבט מּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָלחּטאת,
מּפי  - לׁשגגה" נעׂשתה העדה מעיני אם "והיה, :ל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשלח

רבינו]הּׁשמּועה ממשה עבֹודה [מסורת ׁשּבׁשגגת למדּו, ְְְְֲִֶַַָָָ
ׁשגגתן  על ׁשחּיבין ּכרתֹות ּבׁשאר ואם מדּבר. הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָזרה
ּפר  וׁשבט ׁשבט ּכל מביא - והֹורּו ׁשגגּו קבּועה ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָחּטאת
עדת  ּכל "ואם וּיקרא: ּבפרׁשת האמּור הּוא וזה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָחּטאת;
הּגדֹול  ּדין ּבית ׁשגגּו ׁשאם למד, נמצאת יׁשּגּו". ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָיׂשראל
ּפרים  עׂשר ׁשנים הּקהל ּכל מביאין - זרה ּבעבֹודה ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָָָּבהֹוריה
ׁשהרי  נׂשרפֹות, והן חּטאֹות; ׂשעירים עׂשר ּוׁשנים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָעֹולֹות,

לפנים נכנס הזהב]ּדמן ומזבח הפרוכת על והן [להזות ; ְְְִִִֵָָָ
ׁשגגּו,הּנק  הּמצוֹות ּבׁשאר ואם זרה'. עבֹודה 'ׂשעירי ראין ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָ

מּפני  נׂשרפֹות, והן חּטאֹות; ּפרים עׂשר ׁשנים ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָמביאין
ׁשל  ּדבר העלם 'ּפר נקרא מהן ּפר וכל לפנים. נכנס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּדמן
וכל  וקהל; קהל ּכל - הּקהל" "והקריבּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָָָצּבּור',
ּבקהל  יהֹוׁשפט "ויעמד ׁשּנאמר: "קהל", קרּוי וׁשבט ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשבט
ּבית  ּפי על יׂשראל ׁשּבארץ יׂשראל ּכל ׁשעׂשּו ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיהּודה".
מעּוט  ׁשהם ּפי על אף יׂשראל, רב ׁשעׂשּו ּבין ׁשהֹורּו, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּדין
ׁשהן  ּפי על אף הּׁשבטים, רב ׁשעׂשּו ּבין הּׁשבטים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמנין
לכל  ּפר הּׁשבטים ּכל ּכמנין מביאין - יׂשראל ּכל ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָמעּוט
וׁשבט; ׁשבט לכל וׂשעיר ּפר זרה ּובעבֹודה וׁשבט, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשבט
אפּלּו החֹוטאים. ידי על מביאין חטאּו, ׁשּלא אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשאף
הּצּבּור  ּכל הרי - הּקהל רב והּוא ּבלבד, אחד ׁשבט ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעׂשה
ּפרים  עׂשר ׁשנים זרה ּובעבֹודה ּפרים, עׂשר ׁשנים ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָמביאין

ׂשעירים. עׂשר ְְִִֵָָּוׁשנים
ׁשגגּו·. לא אֹו ּבהֹוראה, ׁשגגּו אם להן ׁשּנסּתּפק ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבית

ּתלּוי  ּבאׁשם חּיבין אינן החּטאת";- "ונֹודעה ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבּמה  ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבקרּבן, יתחּיבּו ּכ ואחר ׁשּתּודע ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעד
ּפיהם  על העֹוׂשים ואּלּו חּיבין, ּדין ׁשּבית אמּורים, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּדברים
ׁשל  הּגדֹול ּדין ּבית הּמֹורים ּבׁשהיּו הּקרּבן? מן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּפטּורין

יׁשיבה ראׁש ויהיה ואחד; שבסנהדרין]ׁשבעים [מופלא ְְְְְִִִִֶֶָָֹ
להֹוריה  ראּויין ּכּלן ויהיּו ּבהֹוריה; אֹועּמהן ּכּלם ויטעּו ; ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֻֻ

לעם: ויאמרּו ּבפרּוׁש ויֹורּו ּבֹו; ׁשהֹורּו זה ּבדבר ְְְְְֵֶֶָָָָָֹֻרּבם
אם  ּדין, ּבית מּפי ׁשּׁשמעּו אּלּו וכן לעׂשֹות', אּתם ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ'מּתרין
הּקהל  ּכל ויעׂשּו לעׂשֹות'; אּתם 'מּתרין לאחרים: ְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻאמרּו
הֹורּו; ּכּדת ּבֹו ׁשהֹורּו ׁשהּדבר ּומדּמים ּפיהם; על רּבֹו ְִִֶֶֶַַַַָָָֻאֹו

הּגּוף ּכל ׁשּיעקרּו לא מקצת, לבּטל המצוה]ויֹורּו ;[כל ְְְְִֵֶַַַַָָֹ
ּבכל  ּבׁשגגה. ּבֹו ׁשהֹורּו ּדבר ׁשל ּגּופֹו ידעּו להם, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּוכׁשּיּודע
ּבקרּבן, חּיבין ּדין ּבית ׁשּיהיּו הּוא - המארעים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאּלּו
אּלּו מּכל אחד חסר אם אבל ּפטּור. ּפיהם על ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוהעֹוׂשה

ׁשּׁשגג  מי וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּדרכים
ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת מביא - מעׂשה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָועׂשה
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יּפטרּו‡. ׁשּבארנּו, הּדרכים אּלּו מּכל אחד חסר אם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכיצד

אחד  ׁשל ּדין ּבית ׁשהֹורּו הרי העֹוׂשים? ויתחּיבּו ּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּבית
מּתר  הּקבה ׁשחלב להם הּׁשבטים אנׁשי מן אֹותֹו ואכלּו , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ׁשאכל  מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית אֹותֹו - ּפיהן על ְְְִִִִֵֶֶַַָָָמקֹומן
ּדין  ּבית הֹורּו אם וכן ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת ְְְִִִִֵֵֵַַָָָמביא

יׁשיבה ראׁש היה ולא מּתר, הּלב ׁשּדם [מופלא הּגדֹול ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
להיֹות שבסנהדרין] ראּוי אינֹו מהן אחד ׁשהיה אֹו ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָעּמהן,

ׁשּלא  זקן אֹו ממזר אֹו ּגר ׁשהיה ּכגֹון ּבּסנהדרין, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻממּנה
ּבנים ּפיהם,[ערירי]ראה על העם ועׂשּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

מביא  ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי - הּלב ּדם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָואכלּו
אּלא  מדּבר הּכתּוב ׁשאין ּומּנין ׁשגגתֹו. על קבּועה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָחּטאת
יׁשּגּו יׂשראל עדת ּכל "ואם ׁשּנאמר: הּגדֹול? ּדין ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבבית
ׁשּנאמר: להֹוריה? ראּויין ּכּלן ׁשּיהיּו ׁשעד ּומּנין ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻוגֹו'".
הּוא  ּולהּלן ּכעינים; להם ׁשּיהיּו עד העדה", מעיני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ"ואם
ּבדיני  האמּורה העדה מה - העדה" "וׁשפטּו ְְְֲִֵֵֵֵָָָָָָָָאֹומר:
זֹו, ּבׁשגגה האמּורה עדה אף להֹוריה, ראּויין ּכּלן ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָֻנפׁשֹות,
אחד  וידע הֹורּו, אם וכן להֹוריה. ראּויין ּכּלן ׁשּיהיּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻעד
עליו  ורּבּו אּתם', 'טֹועים להן: ואמר ׁשּטעּו, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמהן
ׁשעׂשה  מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי - והּתירּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָהּמּתירים,
ׁשּנאמר: ׁשגגתֹו, על קבּועה חּטאת להביא חּיב ּפיהם ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָעל
הּסנהדרין. ּכל ׁשּיׁשּגּו עד יׁשּגּו", יׂשראל עדת ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ"ואם
וׁשתקּו הּמּתירין, ׁשּטעּו מעּוטן אֹו הּסנהדרין מן אחד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָידע
ּברב  ההֹוריה ּופׁשטה חֹולק, ׁשם היה ולא והֹורּו הֹואיל -ְְְְִֵַָָָָָָָֹֹ
ּפיהם  על ׁשעׂשה וכל קרּבן, חּיבין ּדין ּבית הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּקהל
הרי  - ׁשהֹורּו אּלּו ּפי על עׂשּו אם - ׁשּׁשתקּו ואּלּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָּפטּור;
ונתנּו נׂשאּו אם וכן ּדין. ּבבית ּתלּו ׁשּלא מּפני חּיבין, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹאּלּו
ולא  לעם, הֹורּו ולא הּוא', מּתר זה 'ּדבר ואמרּו: ְְְְֶַָָָָָָָָֹֹֻּבּדבר,

'מּתר  להם: מהם אמרּו הּׁשֹומע וׁשמע לעׂשֹות', אּתם ין ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
- ּׁשּׁשמע מה ּכפי ועׂשה והל מּתר, ׁשהּדבר ׁשּגמרּו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻּבעת
ּפטּורין; ּדין ּובית קבּועה, חּטאת חּיב העֹוׂשה ּכל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָהרי
ועׂשּו הֹורּו, אם וכן לעׂשֹות. ּבפרּוׁש להם הֹורּו לא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹׁשהרי
ּדין  ּבית הרי - הּׁשגגה ונֹודעה ּפיהם, על הּקהל ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמעּוט
מביא  ואחד אחד וכל חּיבין, ׁשעׂשּו הּמעּוט ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפטּורין;

ַָחּטאתֹו.
לרב ·. מצטרפין אינן ּבהֹוריתן, ׁשעׂשּו עצמן ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוהּסנהדרין

רב  עׂשּו הּסנהדרין. מן חּוץ ׁשעׂשּו, הרב ׁשּיהיּו עד ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּקהל;
העֹוׂשים  ׁשאּלּו ּפי על אף ּפיהם, על יׂשראל ארץ ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאנׁשי
ׁשהם  ּפי על אף הּׁשבטים, רב עׂשּו אם וכן אחד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשבט

ּפטּורין  והעֹוׂשין חּיבים, ּדין ּבית - הּקהל היּומעּוט ּכיצד? . ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ
העֹוׂשין  והיּו ואחד, אלף מאֹות ׁשׁש יׂשראל ארץ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָיֹוׁשבי
ּבני  ּכּלם והרי ואחד, אלף מאֹות ׁשלׁש ּדין  ּבית ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבהֹורית
ּכּלם, ׁשבטים ׁשבעה ּבני העֹוׂשים ׁשהיּו אֹו ּבלבד, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻיהּודה
וכל  חּיבין, ּדין ּבית הרי - אלף מאה ּבהם ׁשּיׁש ּפי על ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאף
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חּוצה  יֹוׁשבי על מׁשּגיחין ואין ּפטּורין. ּפיהם על ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהעֹוׂשים
מנּׁשה  וׁשבט יׂשראל; ארץ ּבני אּלא קהל קרּוי ׁשאין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָלארץ,
אּלא  הּזה, לענין ׁשבטים ּכׁשני חׁשּובים אינם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואפרים

אחד. ׁשבט ְֵֵֶֶֶָׁשניהם
ּבׁשעת ‚. ּומעטין החטא, ּבׁשעת מרּבין העֹוׂשים ְְְְִִִִִֵַַַָָָֻֻהיּו

הידיעה  ּבׁשעת ּומרּבין החטא, ּבׁשעת מעטין אֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻֻהידיעה,
הּמעׂשה  ׁשעת אחר הֹול הּכל -. ְֲֵֶַַַַַַֹ

ואכל „. מּתר, ׁשהּוא החלבים מן ּבחלב ּדין ּבית ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻהֹורּו
ּבהם  וחזרּו ׁשחטאּו להם ונֹודע ּפיהם, על הּקהל ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמעּוט

דין] מּתרת,[בית ּפלֹונית זרה ׁשעבֹודה הֹורּו ּכ ואחר ,ְְֲִֶֶֶַַָָָָֻ
ּוכׁשּיצטרפּו ּפיהם, על אחר מעּוט זרה עבֹודה אֹותּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָועבד
על  אף מצטרפין, אּלּו הרי - רב יהיּו לעֹובדים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹהאֹוכלים
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבינתים. ידיעה להם ׁשהיתה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּפי
ּדין  ּבית מת אם אבל אחד; ּדין ּבית הּמֹורה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשהיה
מצטרפין  אּלּו אין - והֹורה אחר ועמד ּתחּלה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשהֹורה

ֵָלאּלּו.
וחלב ‰. חלב ּכגֹון אחד, ּבדבר ּדינים ּבּתי ׁשני הֹורּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאפּלּו

ודם  ּדם ההֹוראה אֹו ּפי על ׁשֹוגגין העֹוׂשים היּו לא אם וכן . ְְִִִִֵַַָָָָָָָֹ
הֹורּו ּכיצד? חּיבין. העֹוׂשים וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי -ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ׁשּטעּו הּקהל מן אחד וידע ּכּלֹו, הּקבה חלב לאכל ּדין ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבית
עֹולה  ׁשהיה הֹוראתם, מּפני ואכלֹו אסּור, הּקבה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוׁשחלב
טֹועים  ׁשהם ּפי על אף ּדין, מּבית לׁשמע ׁשּמצוה ּדעּתן ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹעל
ואינֹו אכילתֹו, על קבּועה חּטאת חּיב האֹוכל זה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיהם. על הּׁשֹוגגים למנין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָמצטרף
להֹוראה; ׁשהּגיע ּתלמיד אֹו חכם ׁשּטעּו ׁשּידע זה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבׁשהיה
ידיעתֹו ׁשאין - ּפטּור זה הרי הארץ, עם היה אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָאבל
ּפיהם. על הּׁשֹוגגים לכלל ּומצטרף וּדאית, ידיעה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָּבאּסּור
חלב  ואכל ׁשּמן, לאכל ונתּכּון ׁשּטעּו, ידע לא אם ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻוכן
הרי  - הּקבה חלב ׁשהּוא ידע לא והּוא ׁשהּתירּוהּו, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּקבה

מּפ חּיב; ההֹוראה;זה מּפני לא ׁשגגתֹו, מּפני ׁשאכילתֹו ני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
"לכל  ׁשּנאמר: - ּפיהם על הּׁשֹוגגים למנין מצטרף ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואינֹו
ּתלה  אם וכן לּכל. אחת ׁשגגה ׁשּתהיה עד ּבׁשגגה", ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהעם
מּפני  לא להּתירֹו, ׁשהֹורּו הּקבה חלב ואכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבעצמֹו,
חּיב  זה הרי - ּבדעּתֹו מּתר ׁשהּוא מּפני אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהֹוראתם,
ּדין, ּבבית הּתֹולה ּכל הּכלל: זה עצמֹו. ּבפני קבּועה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָחּטאת
החּיב  וכל ׁשּמנינּו; הּדרכים ּכל ׁשם ׁשּיהיּו והּוא, - ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָּפטּור

הּׁשֹוגגים. לרב מצטרף אינֹו עצמֹו, ְְְְְִִִֵֵֵַַָֹּבפני
.Â הּקהל ועׂשּו ּבזדֹון, האסּור ּדבר להּתיר ּדין ּבית ְְְִִֵַַָָָָָָָָהֹורּו

ׁשהם  מּפני הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית - ּבׁשגגה ּפיהם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל
קרּבן מזידין  חּיב ּפיהם, על העֹוׂשים מן ואחד אחד וכל ; ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

וידעּו ּבׁשגגה, ּדין ּבית הֹורּו ׁשֹוגג. ׁשהּוא מּפני עצמֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבפני
עׂשּו כן ּפי על ואף מהם, לקּבל ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּקהל
ּדין  ּבית הּקרּבן: מן ּפטּורין ואּלּו אּלּו - ּפיהם על ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּקהל
ׁשהטעת  הֹוראתם מּפני הּקהל עׂשּו לא ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּפטּורין,
מזידין  ׁשהן מּפני הּקרּבן, מן ּפטּורין העֹוׂשים וכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָאֹותן;

לעׂשֹות. ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו, ידעּו ׁשהרי -ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָ

יד  ¤¤ּפרק
ּגּוף‡. לעקר והֹורּו ׁשּׁשגגּו ּדין ּתֹורה,[מצוה]ּבית מּגּופי ְְֲִִֵֵֶַָָֹ

ואחד  אחד וכל ּפטּורין, ּדין ּבית - ּפיהם על העם ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָועׂשּו
קבּועה חּטאת חּיב העֹוׂשים "ונעלם [רגילה]מן ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ

פרט]ּדבר" הּגּוף.[- ּכל ולא , ְַָָָֹ
חּיבין,·. ּדין ּבית אין לבּטל [אלא]לעֹולם ׁשּיֹורּו עד ְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּומבארין  מפרׁשין ׁשאינם ּבדברים מקצת, ּולקּים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמקצת
והעֹוׂשים  ּבקרּבן, חּיבין ּדין ּבית יהיּו ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָּבּתֹורה;
להׁשּתחוֹות  ׁשּמּתר והֹורּו ׁשגגּו ּכיצד? ּפטּורין. ּפיהם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻעל

מרׁשּות להֹוציא ׁשּמּתר אֹו זרה, לרׁשּות [היחיד]לעבֹודה ְְְֲִִֵֶַָָָָֻ
להפך] וכן ׁשֹומרת [הרבים, על לבֹוא ׁשּמּתר אֹו ְֶֶֶַַָָָֻּבׁשּבת,

יֹום ּכנגד הזבה]יֹום ׁשּבת [- 'אין ׁשאמרּו ּכמי אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּבּתֹורה', נּדה 'אין אֹו ּבּתֹורה', זרה עבֹודה 'אין אֹו ֲִֵֵַַַָָָָָָָּבּתֹורה',
אּלא  הֹוראה, ׁשגגת ּבזה וכּיֹוצא זֹו ואין הּגּוף, ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשעקרּו
ּפיהם  על העֹוׂשה וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין , לפיכ ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשכחה.
ואמרּו: והֹורּו טעּו אם אבל עצמֹו. ּבפני חּטאת ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָחּיב
יצא  "אל ׁשּנאמר: ׁשחּיב, הּוא לרׁשּות מרׁשּות ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ'הּמֹוציא
ׁשעקרּו אֹו מּתר', הּמֹוׁשיט, אֹו הּזֹורק אבל מּמקמֹו", ְְֲִִִֵֶַַָָָֹֻאיׁש
אּלּו הרי - מלאכה ׁשאינֹו והֹורּו מלאכֹות, מאבֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֶָָָָאב

'הּמׁשּתחוה ואמרּו: טעּו אם וכן זרה חּיבין. לעבֹודה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
לא  "ּכי ׁשּנאמר: החּיב, הּוא ורגלים ידים ְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָֹּבפּׁשּוט
ּפׁשט  ולא הארץ על הּכֹורע אבל אחר", לאל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹתׁשּתחוה
טעּו אם וכן חּיבין. אּלּו הרי - מּתר' הּוא הרי ורגליו, ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻידיו
ּבּיֹום  ּדם ׁשראתה יֹום ּכנגד יֹום ׁשֹומרת על 'הּבא ְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָואמרּו:
מּתר  ּבּלילה, ראת אבל זֹובּה", ימי "ּכל ׁשּנאמר: חּיב, ְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּוא
נּדה  אׁשּתֹו ׁשּפרׂשה ׁשּמי ואמרּו הֹורּו אם וכן עליה', ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלבֹוא
ּכׁשהּוא  לׁשעתֹו מּמּנה לפרׁש מּתר ּתׁשמיׁש, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֻּבׁשעת
ׁשהאֹוכל  ואמרּו טעּו אם וכן חּיבין. אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמתקּׁשה
ּדם  האֹוכל אבל החּיב, הּוא ׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשּיצא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָּדם
אּלּו, ּבטעּיֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיבין. אּלּו הרי - מּתר ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹֻֻהּלב,
מביאין  ּדין ּבית - ּפיהן על הּקהל רב ועׂשּו ּבהן הֹורּו ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאם

ּפטּורין. ּפיהן על העֹוׂשין וכל ׁשגגתן, על ְְְְִִִִֶַַָָָָָָקרּבן
ודּמּו‚. החּמה, ׁשּנכסית לפי הּׁשּבת ׁשּיצא ּדין ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהֹורּו

אּלא  הֹוראה, זֹו אין - החּמה זרחה ּולבּסֹוף ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּׁשקעה,
ּפטּורין  ּדין ּבית אבל חּיב, מלאכה ׁשעׂשה וכל וכן טעּות; . ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ

ׁשּמת  ּבפניהם ׁשהעידּו לפי להּנׂשא איׁש אׁשת הּתירּו ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָאם
טעּות; אּלא הֹוראה, זֹו אין - ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָּבעלּה,
ּכל  וכן ׁשגגתן. על חּטאת חּיבין האחרֹון, ּובעלּה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹוהאּׁשה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ׁשהֹורּו„. חטא ׁשל עצמֹו וׁשכחּו ּבׁשגגה, ׁשהֹורּו ּדין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּבית

ּבׁשג  ׁשחטאּו ּבוּדאי יֹודעים ׁשהם ּפי על אף - ואף ּבֹו גה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
וכ ּבכ' להם: ואֹומרים אֹותם מֹודיעין ׁשהעם ּפי ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָעל
ּבפני  חּיבין ּפיהם על והעֹוׂשים ּפטּורין, - לנּו' ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָהֹוריתם

עליה" חטאּו אׁשר החּטאת "ונֹודעה ׁשּנאמר: לא עצמם, , ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּקבה, חלב והּתירּו ׁשגגּו ּכיצד? החֹוטאים. אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּידעּו
ּבהֹוראה, ׁשּׁשגגּו ׁשּידעּו ואחר העם, רב אֹותֹו ְְְְְְֶֶַַָָָָָָָֹואכלּו
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חּטאת  ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ּדבר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוׁשהּתירּו
מקצת  אֹו הּתירּו, החלבים מקצת אם להם ונסּתּפק ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָקבּועה,
מביא  ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, אּלּו הרי - הּתירּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּדמים

קבּועה. ְַָָחּטאת
ּבין ‰. - ׁשגגתם להם ונֹודעה ּבׁשגגה, ׁשהֹורּו ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָּבית

ּכפי  העֹוׂשה ּכל - ּכּפרתן הביאּו ׁשּלא ּבין ּכּפרתן, ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהביאּו
מביא  זה הרי ׁשּידעּו, מאחר הּצּבּור ּברב ׁשּפׁשטה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהֹוריתן
ּדברים  על עת ּבכל לׁשאל לֹו והיה הֹואיל ּתלּוי; ְְְְִִִֵַָָָָָָָֹאׁשם
לֹו ׁשּנסּתּפק ּכמי זה הרי - ׁשאל ולא ּדין, ּבבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנתחּדׁשּו
ׁשהּוא  ּבמי אמּורים? ּדברים ּבּמה חטא. לא אֹו חטא ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹאם
והל ההֹוריה, ׁשראה מי אבל ּבּמדינה. ּדין ּבית ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעם
ּפטּור; ׁשּידעּו, אחר ׁשעׂשה ּפי על אף - אחרת ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמדינה

לׁשאל  לֹו אפׁשר אי והרי ּבהן, ׁשּתלה אּלא מּפני עֹוד, ולא . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
-[ממהר]הּנבהל לּדר,לצאת יצא לא ׁשעדין ּפי על אף ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּפטּור. זה הרי - ׁשּידעּו מאחר ּפיהן על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָועׂשה

ה'תשע"ג  אלול ח' רביעי יום

טו  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. חּטאת ּכבר עליה מביא ׁשההדיֹוט ׁשגגה ׁשּכל , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

מביא  הּנׂשיא, ּבּה ׁשגג אם - ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּקבּועה,
ּכהן ּבּה ׁשגג ואם בשמן מׁשיח[גדול]ׂשעיר; שנמשח -] ְִִִֵַַָָָָֹ

מׁשיח המשחה] ׁשּכהן אמּורים ּדברים ּבּמה ּפר. מביא ,ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ועׂשה  עצמֹו, ּבהֹוראת ּבׁשּטעה ׁשגגתֹו? על קרּבן ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָמביא
מפלא, חכם ׁשּיהיה והּוא, - לבּדּה הֹוראתֹו ּבׁשגגת ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֻמעׂשה
הרי  העם", לאׁשמת יחטא, הּמׁשיח הּכהן "אם ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
חּיבין  אינם ּדין, ּבית ׁשהם הּצּבּור מה ּכצּבּור: ְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמׁשיח
ּבהֹוראה, ויטעּו להֹוראה, ראּויין חכמים ׁשּיהיּו עד ְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָּבקרּבן
מקצת  ּולקּים מקצת לבּטל ויֹורּו ּפיהם, על העֹוׂשים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָויעׂשּו

האּלּו. הּדרכים ּבכל הּמׁשיח, ּכ -ְְִִֵַַַָָָָָ
ודּמה ·. לעצמֹו, ּבהֹוראה ׁשּטעה מׁשיח ּכהן ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכיצד?

מרׁשּות להפך]לרׁשּות[היחיד]ׁשהּזֹורק וכן [הרבים, ְְִֵֵֶַ
ּבהֹוראתֹו ּתֹולה והּוא לרׁשּות, מרׁשּות וזרק מּתר, ְְְְְְִֵֶַַָָָָָֻּבׁשּבת
אם  אבל לחּטאת. ּפר יביא חטאֹו, לֹו ּכׁשּיּודע - ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָלעצמֹו
ׁשּתלה  אֹו ּבׁשגגה, וזרק ׁשגג אּלא ּבהֹוראתֹו, ּתלה ְְְִֶֶַַָָָָָָָָָָָֹלא

ו  הּגּוף ּבהֹוראתֹו, ּכל ׁשעקר אֹו מפלא, חכם היה לא ְְְֶַַָָָָָָָָָֹֻ
לבּטל [המצוה] ּבהֹוראתֹו ׁשּׁשגג אֹו לעצמֹו, ְְְְְֵֶַַַָָָָָּבהֹוראתֹו

המצוה]מקצת הֹוראתֹו,[מפרטי על סֹומ והּוא עׂשה ולא , ְְְִֵַָָָָָֹ
וׁשגג  ּבהֹוראה מזיד ׁשהיה אֹו אחרת, ּבׁשגגה עׂשה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָאּלא
להֹוראת  ׁשּדינֹו ּכלל; מּקרּבן ּפטּור זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּבמעׂשה
הֹורה  ּדבר. לכל ּדין ּבית להֹוראת הּקהל ּכדין ְְְְִִֵַַַָָָָָָָעצמֹו,
אמר: מעׂשה ּובׁשעת הֹורה, טעם מאיזה וׁשכח ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלעצמֹו,
חּטאת. ּפר מביא זה הרי - הֹוראתי' ּדעת על עֹוׂשה ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ'הריני

זרה,‚. ּבעבֹודה מקצת ּולקּים מקצת לבּטל לעצמֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָהֹורה
ּכהדיֹוט  ׂשעירה מביא זה הרי - הֹוראתֹו ּכפי והּוא,ועׂשה ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ

חּיב  הּמׁשיח הּכהן ׁשאין - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהֹוראה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּיׁשּגג
הּמעׂשה  ׁשגגת עם ּבהֹוראה, ּדבר ּבהעלם אּלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָקרּבן,

ּבין  - הֹוראה ּבלא ּבלבד ּבמעׂשה ׁשגג אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹּכצּבּור;
ּכלל. קרּבן מביא אינֹו - מצוֹות ּבׁשאר ּבין זרה, ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָּבעבֹודה

והם „. הּוא וׁשגג ּדין, ּבית עם הּמׁשיח הּכהן ְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹהֹורה
ׁשעׂשּו ּפי על אף - והציבור]ּבהֹוראה ההֹוראה [הוא ּפי על ְִִֶַַַַָָָָָ

על  מעׂשה ּבׁשעת סמ ולא הֹואיל ּבּה, ׁשּטעּו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּזאת
- ּדין ּבית הֹוראת עם הֹוראתֹו על אּלא לבּדּה, ְִִֵֶַַַָָָָָָָהֹוראתֹו
היּו אם אּלא עצמֹו; ּבפני ּכּפרה צרי ואין ּפטּור. זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהרי
היּו ואם הּצּבּור. ּבכלל לֹו מתּכּפר קרּבן, מביאין ּדין ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָּבית

קרּבן  הּמביאים הם אין העֹוׂשים ׁשהרי קרּבן, מביא אינֹו - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
עצמֹו. ּבפני ּכּפרה ְְִִֵַַָָָצרי

ּבחלב ‰. והּוא ּבדם הם וׁשגגּו ּבׁשגגה, ּדין ּבית עם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָהֹורה
לעצמֹו ּפר מביא אּלא הּצּבּור, עם לֹו מתּכּפר אינֹו -. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ

.Â ׁשגגת ׁשהיא זֹו ׁשגגה ׁשגג אם לֹו ׁשּנסּתּפק מׁשיח ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכהן
אׁשם  מביא אינֹו - אֹותּה ׁשגג לא אֹו הּמעׂשה, עם ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהֹוראה

אׁשם [מספק]ּתלּוי  מביאין ׁשאינם ּכצּבּור, ּבּה ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
הֹודע לא על הּנׂשיא [-ספק]ּתלּוי אבל הֹוראה. ׁשגגת ׁשל ְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

ּתלּוי  אׁשם מביא - חטא לא אֹו חטא אם לֹו נסּתּפק אם -ְִִִִֵֵַָָָָָָָֹ
אי  ּבהֹוראתֹו. ּתלּויה ׁשגגתֹו ׁשאין מּפני ההדיֹוטֹות, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשאר
רׁשּות  עליו ׁשאין מל זה ּבּתֹורה? האמּור נׂשיא הּוא ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָזה
ה' אּלא ּבמלכּותֹו מּמּנּו למעלה ואין מּיׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמאדם
יׂשראל. ׁשבטי מּׁשאר אֹו ּדוד, מּבית ׁשהיה ּבין - ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹאלהיו
- חברֹו את עֹובד מהם אחד ואין רּבים, מלכים היּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָואם
זה  ואי ׁשגגתֹו. על עּזים ׂשעיר מביא מהם ואחד אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל
הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ּכהן זה מׁשיח? ּכהן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּוא

ּבבגדים המרּבה בגדים]לא ח' לבישת ע"י שהתמנה -]. ְְִִֶַָֹֻ
.Ê מּפני מעבֹודתֹו ועבר הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

ּפר  מביא - זֹו ּבׁשגגה וחטא ּבהן, וכּיֹוצא זקנה אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָמּום
ׁשגגתֹו לכהן על המׁשּמׁש מׁשיח ּכהן ּבין ׁשאין לפי ; ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

ׁשל  האיפה ועׂשירית הּכּפּורים יֹום ּפר אּלא ׁשעבר, ֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמׁשיח
ּבכהּנה  המׁשּמׁש ּכהן אּלא אֹותם, מקריב ׁשאין - יֹום ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּכל

ּבֹו. הם ׁשוים הּמצוֹות, ּכל על הּבא ּפר אבל ְְֲִִֵַַַַָָָָָּגדֹולה;
.Á זה הרי ּדין, ּבית ּבהֹוראת הּצּבּור עם ׁשעׂשה ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָנׂשיא

ׁשהקריבּו הם ּדין ּבית היּו ׁשאם - העם ּבכלל לֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמתּכּפר
ּכמֹו הּקרּבן מן ּפטּורין והּמל העם ּכל ׁשגגתם, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָעל

ׁשחּיבין ׁשּבארנּו הם ּדין ּבית ּפי על העֹוׂשים היּו ואם ; ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׂשעיר, מביא זה הרי - העֹוׂשים מן הּמל והיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבקרּבן,
הּוא  הדיֹוט ׁשל ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה ּבמקֹום נׂשיא ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָׁשּׂשעיר

ֵעֹומד.
.Ëמּנׂשיאּותֹו עבר ׁשּנצטרע, ׁשעבר נׂשיא ונׂשיא ; ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ועבר  נׂשיא, ּכׁשהיה חטא ּכהדיֹוט. הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָמּנׂשיאּותֹו,
אׁשר  חּטאתֹו "על ׁשּנאמר: ׂשעיר, מביא זה הרי - ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּגדּלתֹו

מביא. הּוא חּטאתֹו ּכׁשעת ְִִֵַַָָָחטא",
.È על אף - נתמּנּו ׁשּלא עד ׁשחטאּו מל אֹו מׁשיח ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכהן

נֹו ׁשּלא ּכהדיֹוט ּפי אּלּו הרי ׁשּנתמּנּו, אחר א ּלא להם ,דע ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
יחטא" הּמׁשיח הּכהן "אם יחטא", נׂשיא "אׁשר ֱֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
אם  ,לפיכ מׁשיח. ּוכׁשהּוא נׂשיא ּכׁשהּוא ׁשּיחטא עד -ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
אחר  ספקֹו על לֹו ונֹודע הדיֹוט, ּכׁשהּוא חלב ספק ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָאכל
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חּוצה  יֹוׁשבי על מׁשּגיחין ואין ּפטּורין. ּפיהם על ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהעֹוׂשים
מנּׁשה  וׁשבט יׂשראל; ארץ ּבני אּלא קהל קרּוי ׁשאין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָלארץ,
אּלא  הּזה, לענין ׁשבטים ּכׁשני חׁשּובים אינם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואפרים

אחד. ׁשבט ְֵֵֶֶֶָׁשניהם
ּבׁשעת ‚. ּומעטין החטא, ּבׁשעת מרּבין העֹוׂשים ְְְְִִִִִֵַַַָָָֻֻהיּו

הידיעה  ּבׁשעת ּומרּבין החטא, ּבׁשעת מעטין אֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻֻהידיעה,
הּמעׂשה  ׁשעת אחר הֹול הּכל -. ְֲֵֶַַַַַַֹ

ואכל „. מּתר, ׁשהּוא החלבים מן ּבחלב ּדין ּבית ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻהֹורּו
ּבהם  וחזרּו ׁשחטאּו להם ונֹודע ּפיהם, על הּקהל ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמעּוט

דין] מּתרת,[בית ּפלֹונית זרה ׁשעבֹודה הֹורּו ּכ ואחר ,ְְֲִֶֶֶַַָָָָֻ
ּוכׁשּיצטרפּו ּפיהם, על אחר מעּוט זרה עבֹודה אֹותּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָועבד
על  אף מצטרפין, אּלּו הרי - רב יהיּו לעֹובדים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹהאֹוכלים
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבינתים. ידיעה להם ׁשהיתה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּפי
ּדין  ּבית מת אם אבל אחד; ּדין ּבית הּמֹורה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשהיה
מצטרפין  אּלּו אין - והֹורה אחר ועמד ּתחּלה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשהֹורה

ֵָלאּלּו.
וחלב ‰. חלב ּכגֹון אחד, ּבדבר ּדינים ּבּתי ׁשני הֹורּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאפּלּו

ודם  ּדם ההֹוראה אֹו ּפי על ׁשֹוגגין העֹוׂשים היּו לא אם וכן . ְְִִִִֵַַָָָָָָָֹ
הֹורּו ּכיצד? חּיבין. העֹוׂשים וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי -ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ׁשּטעּו הּקהל מן אחד וידע ּכּלֹו, הּקבה חלב לאכל ּדין ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבית
עֹולה  ׁשהיה הֹוראתם, מּפני ואכלֹו אסּור, הּקבה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוׁשחלב
טֹועים  ׁשהם ּפי על אף ּדין, מּבית לׁשמע ׁשּמצוה ּדעּתן ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹעל
ואינֹו אכילתֹו, על קבּועה חּטאת חּיב האֹוכל זה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיהם. על הּׁשֹוגגים למנין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָמצטרף
להֹוראה; ׁשהּגיע ּתלמיד אֹו חכם ׁשּטעּו ׁשּידע זה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבׁשהיה
ידיעתֹו ׁשאין - ּפטּור זה הרי הארץ, עם היה אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָאבל
ּפיהם. על הּׁשֹוגגים לכלל ּומצטרף וּדאית, ידיעה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָּבאּסּור
חלב  ואכל ׁשּמן, לאכל ונתּכּון ׁשּטעּו, ידע לא אם ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻוכן
הרי  - הּקבה חלב ׁשהּוא ידע לא והּוא ׁשהּתירּוהּו, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּקבה

מּפ חּיב; ההֹוראה;זה מּפני לא ׁשגגתֹו, מּפני ׁשאכילתֹו ני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
"לכל  ׁשּנאמר: - ּפיהם על הּׁשֹוגגים למנין מצטרף ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואינֹו
ּתלה  אם וכן לּכל. אחת ׁשגגה ׁשּתהיה עד ּבׁשגגה", ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהעם
מּפני  לא להּתירֹו, ׁשהֹורּו הּקבה חלב ואכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבעצמֹו,
חּיב  זה הרי - ּבדעּתֹו מּתר ׁשהּוא מּפני אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהֹוראתם,
ּדין, ּבבית הּתֹולה ּכל הּכלל: זה עצמֹו. ּבפני קבּועה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָחּטאת
החּיב  וכל ׁשּמנינּו; הּדרכים ּכל ׁשם ׁשּיהיּו והּוא, - ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָּפטּור

הּׁשֹוגגים. לרב מצטרף אינֹו עצמֹו, ְְְְְִִִֵֵֵַַָֹּבפני
.Â הּקהל ועׂשּו ּבזדֹון, האסּור ּדבר להּתיר ּדין ּבית ְְְִִֵַַָָָָָָָָהֹורּו

ׁשהם  מּפני הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית - ּבׁשגגה ּפיהם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל
קרּבן מזידין  חּיב ּפיהם, על העֹוׂשים מן ואחד אחד וכל ; ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

וידעּו ּבׁשגגה, ּדין ּבית הֹורּו ׁשֹוגג. ׁשהּוא מּפני עצמֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבפני
עׂשּו כן ּפי על ואף מהם, לקּבל ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּקהל
ּדין  ּבית הּקרּבן: מן ּפטּורין ואּלּו אּלּו - ּפיהם על ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּקהל
ׁשהטעת  הֹוראתם מּפני הּקהל עׂשּו לא ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּפטּורין,
מזידין  ׁשהן מּפני הּקרּבן, מן ּפטּורין העֹוׂשים וכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָאֹותן;

לעׂשֹות. ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו, ידעּו ׁשהרי -ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָ

יד  ¤¤ּפרק
ּגּוף‡. לעקר והֹורּו ׁשּׁשגגּו ּדין ּתֹורה,[מצוה]ּבית מּגּופי ְְֲִִֵֵֶַָָֹ

ואחד  אחד וכל ּפטּורין, ּדין ּבית - ּפיהם על העם ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָועׂשּו
קבּועה חּטאת חּיב העֹוׂשים "ונעלם [רגילה]מן ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ

פרט]ּדבר" הּגּוף.[- ּכל ולא , ְַָָָֹ
חּיבין,·. ּדין ּבית אין לבּטל [אלא]לעֹולם ׁשּיֹורּו עד ְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּומבארין  מפרׁשין ׁשאינם ּבדברים מקצת, ּולקּים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמקצת
והעֹוׂשים  ּבקרּבן, חּיבין ּדין ּבית יהיּו ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָּבּתֹורה;
להׁשּתחוֹות  ׁשּמּתר והֹורּו ׁשגגּו ּכיצד? ּפטּורין. ּפיהם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻעל

מרׁשּות להֹוציא ׁשּמּתר אֹו זרה, לרׁשּות [היחיד]לעבֹודה ְְְֲִִֵֶַָָָָֻ
להפך] וכן ׁשֹומרת [הרבים, על לבֹוא ׁשּמּתר אֹו ְֶֶֶַַָָָֻּבׁשּבת,

יֹום ּכנגד הזבה]יֹום ׁשּבת [- 'אין ׁשאמרּו ּכמי אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּבּתֹורה', נּדה 'אין אֹו ּבּתֹורה', זרה עבֹודה 'אין אֹו ֲִֵֵַַַָָָָָָָּבּתֹורה',
אּלא  הֹוראה, ׁשגגת ּבזה וכּיֹוצא זֹו ואין הּגּוף, ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשעקרּו
ּפיהם  על העֹוׂשה וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין , לפיכ ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשכחה.
ואמרּו: והֹורּו טעּו אם אבל עצמֹו. ּבפני חּטאת ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָחּיב
יצא  "אל ׁשּנאמר: ׁשחּיב, הּוא לרׁשּות מרׁשּות ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ'הּמֹוציא
ׁשעקרּו אֹו מּתר', הּמֹוׁשיט, אֹו הּזֹורק אבל מּמקמֹו", ְְֲִִִֵֶַַָָָֹֻאיׁש
אּלּו הרי - מלאכה ׁשאינֹו והֹורּו מלאכֹות, מאבֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֶָָָָאב

'הּמׁשּתחוה ואמרּו: טעּו אם וכן זרה חּיבין. לעבֹודה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
לא  "ּכי ׁשּנאמר: החּיב, הּוא ורגלים ידים ְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָֹּבפּׁשּוט
ּפׁשט  ולא הארץ על הּכֹורע אבל אחר", לאל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹתׁשּתחוה
טעּו אם וכן חּיבין. אּלּו הרי - מּתר' הּוא הרי ורגליו, ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻידיו
ּבּיֹום  ּדם ׁשראתה יֹום ּכנגד יֹום ׁשֹומרת על 'הּבא ְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָואמרּו:
מּתר  ּבּלילה, ראת אבל זֹובּה", ימי "ּכל ׁשּנאמר: חּיב, ְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּוא
נּדה  אׁשּתֹו ׁשּפרׂשה ׁשּמי ואמרּו הֹורּו אם וכן עליה', ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלבֹוא
ּכׁשהּוא  לׁשעתֹו מּמּנה לפרׁש מּתר ּתׁשמיׁש, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֻּבׁשעת
ׁשהאֹוכל  ואמרּו טעּו אם וכן חּיבין. אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמתקּׁשה
ּדם  האֹוכל אבל החּיב, הּוא ׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשּיצא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָּדם
אּלּו, ּבטעּיֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיבין. אּלּו הרי - מּתר ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹֻֻהּלב,
מביאין  ּדין ּבית - ּפיהן על הּקהל רב ועׂשּו ּבהן הֹורּו ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאם

ּפטּורין. ּפיהן על העֹוׂשין וכל ׁשגגתן, על ְְְְִִִִֶַַָָָָָָקרּבן
ודּמּו‚. החּמה, ׁשּנכסית לפי הּׁשּבת ׁשּיצא ּדין ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהֹורּו

אּלא  הֹוראה, זֹו אין - החּמה זרחה ּולבּסֹוף ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּׁשקעה,
ּפטּורין  ּדין ּבית אבל חּיב, מלאכה ׁשעׂשה וכל וכן טעּות; . ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ

ׁשּמת  ּבפניהם ׁשהעידּו לפי להּנׂשא איׁש אׁשת הּתירּו ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָאם
טעּות; אּלא הֹוראה, זֹו אין - ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָּבעלּה,
ּכל  וכן ׁשגגתן. על חּטאת חּיבין האחרֹון, ּובעלּה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹוהאּׁשה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ׁשהֹורּו„. חטא ׁשל עצמֹו וׁשכחּו ּבׁשגגה, ׁשהֹורּו ּדין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּבית

ּבׁשג  ׁשחטאּו ּבוּדאי יֹודעים ׁשהם ּפי על אף - ואף ּבֹו גה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
וכ ּבכ' להם: ואֹומרים אֹותם מֹודיעין ׁשהעם ּפי ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָעל
ּבפני  חּיבין ּפיהם על והעֹוׂשים ּפטּורין, - לנּו' ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָהֹוריתם

עליה" חטאּו אׁשר החּטאת "ונֹודעה ׁשּנאמר: לא עצמם, , ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּקבה, חלב והּתירּו ׁשגגּו ּכיצד? החֹוטאים. אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּידעּו
ּבהֹוראה, ׁשּׁשגגּו ׁשּידעּו ואחר העם, רב אֹותֹו ְְְְְְֶֶַַָָָָָָָֹואכלּו
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חּטאת  ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ּדבר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוׁשהּתירּו
מקצת  אֹו הּתירּו, החלבים מקצת אם להם ונסּתּפק ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָקבּועה,
מביא  ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, אּלּו הרי - הּתירּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּדמים

קבּועה. ְַָָחּטאת
ּבין ‰. - ׁשגגתם להם ונֹודעה ּבׁשגגה, ׁשהֹורּו ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָּבית

ּכפי  העֹוׂשה ּכל - ּכּפרתן הביאּו ׁשּלא ּבין ּכּפרתן, ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהביאּו
מביא  זה הרי ׁשּידעּו, מאחר הּצּבּור ּברב ׁשּפׁשטה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהֹוריתן
ּדברים  על עת ּבכל לׁשאל לֹו והיה הֹואיל ּתלּוי; ְְְְִִִֵַָָָָָָָֹאׁשם
לֹו ׁשּנסּתּפק ּכמי זה הרי - ׁשאל ולא ּדין, ּבבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנתחּדׁשּו
ׁשהּוא  ּבמי אמּורים? ּדברים ּבּמה חטא. לא אֹו חטא ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹאם
והל ההֹוריה, ׁשראה מי אבל ּבּמדינה. ּדין ּבית ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעם
ּפטּור; ׁשּידעּו, אחר ׁשעׂשה ּפי על אף - אחרת ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמדינה

לׁשאל  לֹו אפׁשר אי והרי ּבהן, ׁשּתלה אּלא מּפני עֹוד, ולא . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
-[ממהר]הּנבהל לּדר,לצאת יצא לא ׁשעדין ּפי על אף ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּפטּור. זה הרי - ׁשּידעּו מאחר ּפיהן על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָועׂשה

ה'תשע"ג  אלול ח' רביעי יום

טו  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. חּטאת ּכבר עליה מביא ׁשההדיֹוט ׁשגגה ׁשּכל , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

מביא  הּנׂשיא, ּבּה ׁשגג אם - ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּקבּועה,
ּכהן ּבּה ׁשגג ואם בשמן מׁשיח[גדול]ׂשעיר; שנמשח -] ְִִִֵַַָָָָֹ

מׁשיח המשחה] ׁשּכהן אמּורים ּדברים ּבּמה ּפר. מביא ,ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ועׂשה  עצמֹו, ּבהֹוראת ּבׁשּטעה ׁשגגתֹו? על קרּבן ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָמביא
מפלא, חכם ׁשּיהיה והּוא, - לבּדּה הֹוראתֹו ּבׁשגגת ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֻמעׂשה
הרי  העם", לאׁשמת יחטא, הּמׁשיח הּכהן "אם ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
חּיבין  אינם ּדין, ּבית ׁשהם הּצּבּור מה ּכצּבּור: ְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמׁשיח
ּבהֹוראה, ויטעּו להֹוראה, ראּויין חכמים ׁשּיהיּו עד ְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָּבקרּבן
מקצת  ּולקּים מקצת לבּטל ויֹורּו ּפיהם, על העֹוׂשים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָויעׂשּו

האּלּו. הּדרכים ּבכל הּמׁשיח, ּכ -ְְִִֵַַַָָָָָ
ודּמה ·. לעצמֹו, ּבהֹוראה ׁשּטעה מׁשיח ּכהן ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכיצד?

מרׁשּות להפך]לרׁשּות[היחיד]ׁשהּזֹורק וכן [הרבים, ְְִֵֵֶַ
ּבהֹוראתֹו ּתֹולה והּוא לרׁשּות, מרׁשּות וזרק מּתר, ְְְְְְִֵֶַַָָָָָֻּבׁשּבת
אם  אבל לחּטאת. ּפר יביא חטאֹו, לֹו ּכׁשּיּודע - ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָלעצמֹו
ׁשּתלה  אֹו ּבׁשגגה, וזרק ׁשגג אּלא ּבהֹוראתֹו, ּתלה ְְְִֶֶַַָָָָָָָָָָָֹלא

ו  הּגּוף ּבהֹוראתֹו, ּכל ׁשעקר אֹו מפלא, חכם היה לא ְְְֶַַָָָָָָָָָֹֻ
לבּטל [המצוה] ּבהֹוראתֹו ׁשּׁשגג אֹו לעצמֹו, ְְְְְֵֶַַַָָָָָּבהֹוראתֹו

המצוה]מקצת הֹוראתֹו,[מפרטי על סֹומ והּוא עׂשה ולא , ְְְִֵַָָָָָֹ
וׁשגג  ּבהֹוראה מזיד ׁשהיה אֹו אחרת, ּבׁשגגה עׂשה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָאּלא
להֹוראת  ׁשּדינֹו ּכלל; מּקרּבן ּפטּור זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּבמעׂשה
הֹורה  ּדבר. לכל ּדין ּבית להֹוראת הּקהל ּכדין ְְְְִִֵַַַָָָָָָָעצמֹו,
אמר: מעׂשה ּובׁשעת הֹורה, טעם מאיזה וׁשכח ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלעצמֹו,
חּטאת. ּפר מביא זה הרי - הֹוראתי' ּדעת על עֹוׂשה ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ'הריני

זרה,‚. ּבעבֹודה מקצת ּולקּים מקצת לבּטל לעצמֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָהֹורה
ּכהדיֹוט  ׂשעירה מביא זה הרי - הֹוראתֹו ּכפי והּוא,ועׂשה ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ

חּיב  הּמׁשיח הּכהן ׁשאין - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהֹוראה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּיׁשּגג
הּמעׂשה  ׁשגגת עם ּבהֹוראה, ּדבר ּבהעלם אּלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָקרּבן,

ּבין  - הֹוראה ּבלא ּבלבד ּבמעׂשה ׁשגג אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹּכצּבּור;
ּכלל. קרּבן מביא אינֹו - מצוֹות ּבׁשאר ּבין זרה, ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָּבעבֹודה

והם „. הּוא וׁשגג ּדין, ּבית עם הּמׁשיח הּכהן ְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹהֹורה
ׁשעׂשּו ּפי על אף - והציבור]ּבהֹוראה ההֹוראה [הוא ּפי על ְִִֶַַַַָָָָָ

על  מעׂשה ּבׁשעת סמ ולא הֹואיל ּבּה, ׁשּטעּו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּזאת
- ּדין ּבית הֹוראת עם הֹוראתֹו על אּלא לבּדּה, ְִִֵֶַַַָָָָָָָהֹוראתֹו
היּו אם אּלא עצמֹו; ּבפני ּכּפרה צרי ואין ּפטּור. זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהרי
היּו ואם הּצּבּור. ּבכלל לֹו מתּכּפר קרּבן, מביאין ּדין ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָּבית

קרּבן  הּמביאים הם אין העֹוׂשים ׁשהרי קרּבן, מביא אינֹו - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
עצמֹו. ּבפני ּכּפרה ְְִִֵַַָָָצרי

ּבחלב ‰. והּוא ּבדם הם וׁשגגּו ּבׁשגגה, ּדין ּבית עם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָהֹורה
לעצמֹו ּפר מביא אּלא הּצּבּור, עם לֹו מתּכּפר אינֹו -. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ

.Â ׁשגגת ׁשהיא זֹו ׁשגגה ׁשגג אם לֹו ׁשּנסּתּפק מׁשיח ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכהן
אׁשם  מביא אינֹו - אֹותּה ׁשגג לא אֹו הּמעׂשה, עם ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהֹוראה

אׁשם [מספק]ּתלּוי  מביאין ׁשאינם ּכצּבּור, ּבּה ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
הֹודע לא על הּנׂשיא [-ספק]ּתלּוי אבל הֹוראה. ׁשגגת ׁשל ְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

ּתלּוי  אׁשם מביא - חטא לא אֹו חטא אם לֹו נסּתּפק אם -ְִִִִֵֵַָָָָָָָֹ
אי  ּבהֹוראתֹו. ּתלּויה ׁשגגתֹו ׁשאין מּפני ההדיֹוטֹות, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשאר
רׁשּות  עליו ׁשאין מל זה ּבּתֹורה? האמּור נׂשיא הּוא ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָזה
ה' אּלא ּבמלכּותֹו מּמּנּו למעלה ואין מּיׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמאדם
יׂשראל. ׁשבטי מּׁשאר אֹו ּדוד, מּבית ׁשהיה ּבין - ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹאלהיו
- חברֹו את עֹובד מהם אחד ואין רּבים, מלכים היּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָואם
זה  ואי ׁשגגתֹו. על עּזים ׂשעיר מביא מהם ואחד אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל
הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ּכהן זה מׁשיח? ּכהן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּוא

ּבבגדים המרּבה בגדים]לא ח' לבישת ע"י שהתמנה -]. ְְִִֶַָֹֻ
.Ê מּפני מעבֹודתֹו ועבר הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

ּפר  מביא - זֹו ּבׁשגגה וחטא ּבהן, וכּיֹוצא זקנה אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָמּום
ׁשגגתֹו לכהן על המׁשּמׁש מׁשיח ּכהן ּבין ׁשאין לפי ; ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

ׁשל  האיפה ועׂשירית הּכּפּורים יֹום ּפר אּלא ׁשעבר, ֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמׁשיח
ּבכהּנה  המׁשּמׁש ּכהן אּלא אֹותם, מקריב ׁשאין - יֹום ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּכל

ּבֹו. הם ׁשוים הּמצוֹות, ּכל על הּבא ּפר אבל ְְֲִִֵַַַַָָָָָּגדֹולה;
.Á זה הרי ּדין, ּבית ּבהֹוראת הּצּבּור עם ׁשעׂשה ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָנׂשיא

ׁשהקריבּו הם ּדין ּבית היּו ׁשאם - העם ּבכלל לֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמתּכּפר
ּכמֹו הּקרּבן מן ּפטּורין והּמל העם ּכל ׁשגגתם, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָעל

ׁשחּיבין ׁשּבארנּו הם ּדין ּבית ּפי על העֹוׂשים היּו ואם ; ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׂשעיר, מביא זה הרי - העֹוׂשים מן הּמל והיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבקרּבן,
הּוא  הדיֹוט ׁשל ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה ּבמקֹום נׂשיא ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָׁשּׂשעיר

ֵעֹומד.
.Ëמּנׂשיאּותֹו עבר ׁשּנצטרע, ׁשעבר נׂשיא ונׂשיא ; ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ועבר  נׂשיא, ּכׁשהיה חטא ּכהדיֹוט. הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָמּנׂשיאּותֹו,
אׁשר  חּטאתֹו "על ׁשּנאמר: ׂשעיר, מביא זה הרי - ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּגדּלתֹו

מביא. הּוא חּטאתֹו ּכׁשעת ְִִֵַַָָָחטא",
.È על אף - נתמּנּו ׁשּלא עד ׁשחטאּו מל אֹו מׁשיח ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכהן

נֹו ׁשּלא ּכהדיֹוט ּפי אּלּו הרי ׁשּנתמּנּו, אחר א ּלא להם ,דע ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
יחטא" הּמׁשיח הּכהן "אם יחטא", נׂשיא "אׁשר ֱֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
אם  ,לפיכ מׁשיח. ּוכׁשהּוא נׂשיא ּכׁשהּוא ׁשּיחטא עד -ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
אחר  ספקֹו על לֹו ונֹודע הדיֹוט, ּכׁשהּוא חלב ספק ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָאכל
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חצי  אכל ּתלּוי. אׁשם מביא זה הרי - ּגדֹול ּכהן ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּנתמּנה
ּבעלם  נׂשיא, ּכׁשהּוא זית וחצי הדיֹוט ּכׁשהּוא חלב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָזית
אחר  זית וחצי נׂשיא ּכׁשהּוא זית חצי ׁשאכל אֹו ְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאחד,
ּכׁשהּוא  זית חצי אכל ּופטּור. מצטרף, אינֹו - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעבר
הרי  - הדיֹוט ּכׁשהּוא זית חצי ואכל ועבר, ונתמּנה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהדיֹוט,

הּנׂשיאּות. הפסיקה ּכבר אֹו מצטרף, אם ספק ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָזה
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dxRM ixQgn zFkld¦§§ª§¥©¨¨
פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָיׁש
ׁשּתקריב  (ב) קרּבן; ּכׁשּתטהר הּזבה ׁשּתקריב ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ(א)
ּכׁשּיטהר  הּזב ׁשּיקריב (ג) קרּבן; ּכׁשּתטהר ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּיֹולדת
ואחר  קרּבן. ּכׁשּיטהר הּמצרע ׁשּיקריב (ד) ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹקרּבן;
אּלּו מצוֹות ּובאּור טהרתן. ּתּגמר קרּבנֹותיהן, ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיקריבּו

אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א  ּפרק
-zepaxwxtq
dxtkixqegnzekld

¤¤
והּיֹולדת,‡. הּזבה, - ּכּפרה' 'מחּסרי הּנקראין הם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻארּבעה

והּמצרע  אחד והּזב, ׁשּכל ּכּפרה'? 'מחּסרי נקראּו ולּמה . ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשמׁשֹו והעריב וטבל, מּטמאתֹו, ׁשּטהר ּפי על אף - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻמהן

השמש] ּכדי [שקעה טהרתֹו ּגמר ולא חסר, הּוא עדין -ְְֲֳִֵֵַַָָָָֹ
ּכּפרתֹו, ׁשּיביא וקדם קרּבנֹו; ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים ְְֱֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאכל
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּקדׁשים, לאכל הּוא ְְְְֱֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻאסּור

ּפי ·. על אף - קרּבנֹו הביא לא ועדין וטבל, ׁשּמל ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּגר
אינֹו קרּבנֹו, ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל אסּור ְֱֳִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
ולהיֹות  ּגמּור, ּגר להיֹות עּכבֹו ׁשּקרּבנֹו ּכּפרה; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻמּמחּסרי

ׁשעדין ּככל ּבּקדׁשים, אֹוכל אינֹו זה ּומּפני יׂשראל, ּכׁשרי ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ויעׂשה  קרּבנֹו, ׁשּיביא וכיון יׂשראל. ּככׁשרי נעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹלא

ּבּקדׁשים  אֹוכל - ּכׁשר אחתיׂשראל ּפרידה הביא או . [תור ְְֳִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
יונה] ּבּקדׁשיםבן אֹוכל להביא ּבׁשחרית, שחייב [אע"פ ְֲֳִִֵַַָ

ולערבשניים] ;[- הערביים בין ערב, ּפרידה [לקראת יביא ְְִִֶֶָָָ
אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו ּבהמה, עֹולת ּגר ׁשל ׁשּקרּבנֹו - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשנּיה
ּבמעׂשה  ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹולה, ּוׁשניהן ּתֹורים, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָׁשּתי

ְַָָהּקרּבנֹות.
ׁשני ‚. אֹו ּתֹורים ׁשּתי מהן אחד ּכל קרּבן - והּזבה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּזב

חּטאת  ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּכבׂשּבני קרּבנּה - והּיֹולדת . ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
- מּׂשגת ידּה אין ואם חּטאת; ּתֹור אֹו יֹונה ּובן ְִֵֶֶֶַַָָָָָעֹולה,
ואחד  עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָמביאה
ואחד  עֹולה אחד - ּכבׂשים ׁשלׁשה קרּבנֹו והּמצרע, ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹחּטאת.

קן מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם לחּטאת; וכׂשּבה [-אׁשם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
יונה] בני או תורים וכבׂששתי חּטאת, ואחד עֹולה אחד ,ְְֶֶֶֶַָָָָ

ְָָלאׁשם.
מּׁשלׁשּתן „. אחד ּכל מביא - והּמצרע והּזבה, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּזב,

סֹופר  מהן אחד ׁשּכל לטהרתֹו; הּׁשמיני ּבּיֹום ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכּפרתֹו
ׁשמׁשֹו ּומעריב הּׁשביעי, ּבּיֹום וטֹובל טהרה, ימי ְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָׁשבעת

השמש] בשקיעת הּׁשמיני.[נטהר ּבּיֹום קרּבנֹותיו ּומקריב ,ְְְְִִִַַַָָ

אֹו‰. לזכר, ארּבעים ּביֹום קרּבנּה מביאה אינּה - ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּיֹולדת
ּומביאה  ׁשמׁשּה, מערבת אּלא לנקבה; ׁשמֹונים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּביֹום
אחד  ויֹום לזכר וארּבעים אחד יֹום ׁשהּוא למחר, ְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָקרּבנּה
ימי  "ּובמלאת ּבֹו: ׁשּנאמר הּיֹום והּוא לנקבה, ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹּוׁשמֹונים

הביאה  ואם וגֹו'". ּתביא לבת, אֹו לבן קרּבנּהטהרּה, ְְְְְֳִִִֵֵַָָָָָָָ
מלאת ימי הארבעים]ּבתֹו אפּלּו[בתוך יצאת. לא , ְְְֲִֵָָֹֹ

הראׁשֹונים ולדֹות על רב]הביאה זמן לפני ּבתֹו[שנולדו ְְִִִֵַָָָ
ולא  אּלּו, ימים עברּו יצאת. לא זה, ולד ׁשל מלאת ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָֹֹֹימי
וכל  זמן. לאחר ּכּפרתן מקריבין אּלּו הרי - ּכּפרתן ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָהביאּו
אבל  ּבּקדׁשים; לאכל אסּורים חּטאתם, הקריבּו ׁשּלא ְְֱֲֲֳִִִִֶֶַַַָָָָֹֹזמן
ּבמעׂשה  ּבארנּו ּכבר מעּכבין. אינן והאׁשם, ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָהעֹולה
אּלא  ידם על מקריבין אין קרּבן, מחּיבי ׁשּכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהּקרּבנֹות,
ּבעלים; ּדעת צריכין ׁשאין ּכּפרה, מּמחּסרי חּוץ - ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמּדעּתם
היּו אם הּקטּנים, ּובנֹותיו ּבניו על קרּבן מביא אדם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשהרי

ּבזבחים. ּומאכילם ּכּפרה, ְְְֲִִִֵַַָָָָֻמחּסרי
.Â,זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדמּה ׁשּזב זֹו זבה? היא ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאיזֹו

נּדתּה עת נידה']ּבלא כ'ימי המוגדרים בימים וזֹו[שלא ; ְְִֵָָֹ
ׁשבעה ספירת ׁשּצריכה ּגדֹולה, זבה נקיים]היא [ימים ְְְְִִִִֶַָָָָָ

ּתהיה  אימתי הּנּדה, ּבענין ּבארנּו ּוכבר ּבקרּבן. ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוחּיבת
אּלא  זבה ּתהיה לא ואימתי ׁשּתראה, ּבּדמים זבה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהאּׁשה

זבה. ספק ּתהיה ּומתי טהֹורה, אֹו ׁשאמרנּונּדה מקֹום ּכל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
קרּבן, להביא חּיבת היא הרי - ׁשבעה וסֹופרת זבה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשהיא
- זבה ספק ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום וכל נאכלת. ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָוחּטאתּה
ּבארנּו, ׁשּכבר נאכלת; חּטאתּה ואין קרּבן, מביאה זֹו ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהרי
מה  ּבארנּו וׁשם ּתּׂשרף. הּספק, על הּבאה העֹוף ְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָׁשחּטאת
אֹו ּתלד ּומה לדה, טמאה ותהיה ּתּפיל, אֹו האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּתלד
ׁשהיא  ׁשאמרנּו מקֹום וכל לדה. טמאה ּתהיה ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּתּפיל,
וכל  נאכלת; וחּטאתּה קרּבן, מביאה זֹו הרי - לדה ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָטמאה
מן  ּפטּורה זֹו הרי לדה, טמאה ׁשאינּה ׁשאמרנּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמקֹום

ְַָָהּקרּבן.
.Ê מה ידעה ולא והּפילה עּברה, החזקה ׁשּלא ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻֻהאּׁשה

קרּבן עליו ׁשחּיבת נפל אם צורת הּפילה, לו שיש [כגון ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
יֹולדת,אדם] ספק זֹו הרי - עליו חּיבת ׁשאינּה ּדבר אֹו ,ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

נׁשים  ׁשּתי וכן נאכלת. חּטאתּה ואין קרּבן; ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּומביאה
והּנפל  עליו, להקריב ראּוי אחד נפל נפלים, ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּפילּו
ּכל  - נפלּה מּכירה מהן אחת ואין עליו, ּפטּורה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאחר
אחת  חּטאת ואין מּספק; קרּבן מביאה מּׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאחת
נׂשרפת, הּספק על הּבאה העֹוף ׁשחּטאת - נאכלת ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמּׁשּתיהן
ׁשּנׁשחטּו חּלין זֹו חּטאת ונמצאת חּיבת, אינּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּמא
ׁשחיטה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהניה אסּורין ׁשהן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעזרה,

.Á הרּבה ולדֹות אֹו אחד ולד הּמּפלת, ואחת הּיֹולדת ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת
ּכּלן  ׁשּתלד והּוא, לכּלן. אחד קרּבן מביאה היא הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻֻ
מביאה  מלאת, ימי אחר הּפילה אם אבל מלאת; ימי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹּבתֹו
מּיֹום  ׁשּתּפיל נפלים ּכל - נקבה ילדה ּכיצד? הּׁשני. על ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאף
הּולד  עם נחׁשבין הן הרי - ׁשמֹונים יֹום סֹוף עד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּלדה
מביאה  ואינּה זה; אחר זה ּתאֹומים ילדה ּוכאּלּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון,

אחד  קרּבן ּומּיֹום אּלא ּוׁשמֹונים, אחד ּבליל נפל הּפילה . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
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ראּוי היה אם - והלאה ּוׁשמֹונים שתתחייב]אחד [הנפל ְְִִֶָָָָָָָ
נקבה, ילדה עצמֹו. ּבפני עליו מביאה זֹו הרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָלקרּבן,
ּכל  - ׁשנּיה נקבה הּפילה יֹום ׁשבעים אֹו יֹום ׁשּׁשים ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָּולאחר
ּפטּורה  הּׁשנּיה, זֹו נקבה ׁשל ׁשמֹונים ּבתֹו ׁשּתּפיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָנפל
אֹו ׁשּׁשים אחר ׁשליׁשית נקבה הּפילה אם וכן ְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָעליו.
ּבתֹו ׁשּתּפיל נפל ּכל הרי - ׁשנּיה נקבה ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשבעים
ׁשהּוא  מּפני עליו; ּפטּורה ׁשליׁשית, נקבה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשמֹונים
הּׁשני, עם חׁשּוב הּׁשליׁשי והּנפל הּׁשליׁשי, הּנפל עם ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָחׁשּוב
עם  חׁשּוב והּׁשני ׁשּלֹו, מלאת ימי ּבתֹו ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹמּפני

הּכל. על אחד קרּבן אּלא מביאה ואינּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהראׁשֹונה;
.Ëטמטּום ניכר]הּיֹולדת מינו ואין אנּדרֹוגינס [סתום אֹו ְְְִֶֶַַַֻ

ונקבה] זכר סימני בו מּיֹום [יש ארּבעים אחר נפל והּפילה ,ְְִִִִֵֶַַַָָ
הּוא  זכר ׁשּמא זה, נפל על קרּבן מביאה זֹו הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלדתֹו
נאכלת, חּטאתּה ואין מלאת; אחר הּפילה והרי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון,

ׁשה  הּפילה, מלאת ּובתֹו הראׁשֹונה, היא נקבה יא ׁשּמא ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹ
ׁשני. מּקרּבן ְְִִֵָָָּפטּורה

.Èחמׁש ספק אֹו לדֹות, חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהאּׁשה
הּׁשאר  ואין ּבּזבחים; ואֹוכלת אחד, קרּבן מביאה - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָזיבֹות
זיבֹות  וחמׁש וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש עליה היּו חֹובה. ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָעליה

ּבּזבחים  ואֹוכלת אחד, קרּבן מביאה - והּׁשאר וּדאּיֹות ; ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש עליה היּו ּבּזב. הּדין וכן חֹובה. ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעליה
זיבֹות  וחמׁש וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש אֹו ספק, לדֹות ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָוחמׁש
ּוׁשאר  ונאכל, הּוּדאי על אחד קרּבנֹות: ׁשני מביאה - ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָספק
ואין  נאכל, ואינֹו הּספק על ואחד חֹובה; עליה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּוּדאּיֹות

ּבּזבחים. ואֹוכלת חֹובה. עליה ְְְִֶֶֶַַָָָָָהּׁשאר
.‡È נתּגּירה ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּירה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהאּׁשה

מּספק, קרּבן מביאה זֹו הרי - ילדה מּׁשּנתּגּירה אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָילדה,
נאכלת  חּטאתּה ׁשּכל ואין ׁשגגֹות, ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר . ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

חּיבין  - הּכּפּורים יֹום עליהם ׁשעבר מּספק ּכּפרה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמחּסרי
לאכל  מכׁשירן זה, ׁשּקרּבן הּכּפּורים; יֹום אחר ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹלהביא

ֳִַָּבּקדׁשים.
.·È מעֹות מביאה - זיבה אֹו לדה עליה ׁשּיׁש ְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָהאּׁשה

תורים]הּקּנים שתי ּבּׁשֹופר[- ונֹותנת ואֹוכלת [קופה], , ְְִִֶֶֶֶַַָ
עֹומדין  ּכהנים ׁשל ּדין ּבית ׁשאין - חזקה לערב; ְֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבּקדׁשים

מהמזבח]מּׁשם ׁשּבּׁשֹופר,[יורדים הּמעֹות ּכל ׁשּיכלּו עד , ְִִֶֶַַַָָָָ
ּכלי  ּובהלכֹות ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּכמֹו קּנים, ּכנגּדן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָויקריבּו

ּבֹו. והעֹובדין ְְְִִַָָהּמקּדׁש
.‚È הּיֹורׁשים יביאּו - ומתה חּטאתּה, ׁשהביאה ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהאּׁשה

ּכבר עֹולתּה מחּיים, אֹותּה הפריׁשה ׁשּלא ּפי על אף ; ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
הּוא. ּתֹורה ּדין - והּׁשעּבּוד לּקרּבן, נכסיה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָנׁשּתעּבדּו

ב  ¤¤ּפרק
ּבּתֹורה ‡. האמּור מחלי הּזב הּבאה זרע ׁשכבת היא , ְֳִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

בגוף]החללים החלולים ּבהם.[המקומות מתקּבצת ׁשהיא ְֲִִִֶֶֶֶַַָָ
ואין  זרע, ּכׁשכבת ּבקּׁשּוי יֹוצא אינֹו הּזֹוב, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַּוכׁשּיֹוצא
ׁשל  ּבצק ּכמֹו ויֹורד נגרר אּלא הניה; ולא ּתאוה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּביציאתֹו

הּמּוזרת ּביצה ּכלבן דיהה מזכר]ׂשע ֹורים, נולדה .[שלא ְְִִֵֶֶֶַָָֹ
מּוזרת. ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּורה לבנה, - זרע ׁשכבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאבל

להי ·. לֹו הּגֹורמֹות הּזֹוב ראּיֹות זבהרֹואה ראיה ֹות -] ְְְִִֶַַָָ
חלישניה] מחמת זב,[הגוף], אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא אנס אֹו ְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ּבׂשרֹו מחמת - מּבׂשרֹו" "זב אברי ׁשּנאמר: חולשת [מפני ְְֱֲִֵֶֶַַָָָ
אמרּו,הזרע] מּכאן אחר. ּדבר מחמת לא טמא, ׁשּיהיה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהיא

ּובמׁשּתה, ּבמאכל, - הּזב את ּבֹודקין ּדרכים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּבׁשבעה
אכל  ּכיצד? ּובהרהּור. ּובמראה, ּבחלי, ּובקפיצה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹּבמּׂשא,

ּגּסה ׁשתה [מרובה]אכילה אֹו ׁשאכל אֹו הרּבה, ׁשתה אֹו , ְֲִֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשּנׂשא  אֹו זרע, ׁשכבת לידי הּמביאין מׁשקין אֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָאֹוכלין
אם  זה ּדבר ּובכלל למקֹום, מּמקֹום ׁשּקפץ אֹו ּכבד, ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּׂשֹוי
והתאּוה  אּׁשה ׁשראה אֹו חֹולה, ׁשהיה אֹו ּגּבֹו, על ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּכה
הרהר  ׁשּלא ּפי על אף ּבעילה, ּבעסקי ׁשהרהר אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשכיבתּה,
אּלּו, מּכל אחד קדם אם - מּכירּה ׁשהּוא אּׁשה ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבבעילת

טמא. ואינֹו ּבֹו, ּתֹולין - זֹוב ׁשל ראּיה ְְְִִֵֵֶָָָָוראה
לעת ‚. מעת ּבזֹוב מּטּמא אינֹו - קרי זֹוהרֹואה ׁשראּיה , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ

זרע ׁשכבת מחמת זֹוב הקרי]ׁשל למראה [- וכן היא; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַ
ּולמׁשּתה  למאכל אבל לעת. מעת ּבהן ּתֹולין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּולהרהּור,

ׁשּמצטער זמן ּכל ּבהן ּתֹולין ולקפיצה, עדיין ּולמּׂשא [שחש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
מהן] .חולשה

ּתֹולין „. - יׂשראל ּבין ּגֹוי ּבין זֹוב, ראה ּכ ואחר ׁשּמל, ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי
- ונתּגּיר קרי, ׁשראה ּגֹוי ׁשּמצטער. זמן ּכל ּבּמילה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹו

לעת  מעת לֹו ּתֹולין ואין מּיד, ּבזיבה אין מטּמא - קטן . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ
מראה  לּקטן ׁשאין ּבהרהּור, ולא ּבמראה לא לֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּתֹולין
ּבחמּׁשה  אֹותֹו ּבֹודקין ,לפיכ זֹוב; לידי הּמביא ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָוהרהּור
לֹו ּתֹולין ּכ ּבחליֹו, לקטן ׁשּתֹולין ּוכׁשם ּבלבד. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּדרכים

לאּמֹו. צרי אֹו מּמּנה, יֹונק היה אם - אּמֹו ְֳִִִִִִֵֶָָָָָּבחלי
אּלּו?‰. ּבדרכים הּזב את ׁשּבֹודקין אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבּמה

אבל  ׁשּיתּבאר; ּכמֹו זב, יעׂשה ׁשּבּה זֹוב, ׁשל ׁשנּיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבראּיה
הּׁשנּיה  ּוראּיה ּבאנס, אֹותּה ראה אפּלּו ראׁשֹונה, ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָֹראּיה

ּבׂשרֹו הזרע]מחמת אברי טמאת [מחולשת טמא זה הרי - ְְֲֲֵֵֵֶַַָָֻ
למנֹות  ּכדי ּבראׁשֹונה, אֹותֹו ּבֹודקין כן ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֵַַָָזיבּות.
ּבֹודקין  אין - ׁשליׁשית ראּיה קרּבן. לחּיבֹו ראּיֹות ׁשלׁש ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹּבּה
ונזקק  הֹואיל אנס, מחמת אֹותּה ראה אפּלּו אּלא ּבּה, ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו
היה; ּבׂשרֹו מחמת זב ּבהן ׁשּנעׂשה ראּיֹות ׁשהרי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלטמאה,

ּבקרּבן. יתחּיב ְְְְִִֵַָָָּולפיכ
.Â קרי ּכבעל הּוא הרי זֹוב, ׁשל אחת ראּיה ראה הרֹואה . ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ספיר  צרי זב, זה הרי - חּיים ׁשּתים מים ּוביאת ׁשבעה, ת ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
דווקא] במעיין ׁשלׁש[טבילה ראה ּבקרּבן. חּיב ואינֹו ;ְְְֵַָָָָָָֹ

ׁשראה  זב ּבין ואין ּבקרּבן. וחּיב ּגמּור, זב זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָראּיֹות
אּלּו, ּודברים ּבלבד. קרּבן אּלא ׁשלׁש, לרֹואה ראּיֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּתי

מּסיני. רּבנּו מׁשה מּפי קּבלה ּדברי ְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻּכּלן
.Ê אחר זֹו אחת ּבׁשעה ׁשלׁש, אֹו הראּיֹות ׁשּתי הרֹואה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאחד

לפי  זב; זה הרי - זה אחר זה יֹום, ּבכל ראּיה ׁשראה אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָזֹו,
ּדמּה זֹוב יזּוב "ּכי ׁשּנאמר: ּבימים, הּזבה את הּכתּוב ְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּתלה

רּבים" ּבימים.ימים אֹותֹו ּתלה לא והּזב, ; ְְִִִַַָָָָָֹ
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חצי  אכל ּתלּוי. אׁשם מביא זה הרי - ּגדֹול ּכהן ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּנתמּנה
ּבעלם  נׂשיא, ּכׁשהּוא זית וחצי הדיֹוט ּכׁשהּוא חלב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָזית
אחר  זית וחצי נׂשיא ּכׁשהּוא זית חצי ׁשאכל אֹו ְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאחד,
ּכׁשהּוא  זית חצי אכל ּופטּור. מצטרף, אינֹו - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעבר
הרי  - הדיֹוט ּכׁשהּוא זית חצי ואכל ועבר, ונתמּנה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהדיֹוט,

הּנׂשיאּות. הפסיקה ּכבר אֹו מצטרף, אם ספק ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָזה
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָיׁש
ׁשּתקריב  (ב) קרּבן; ּכׁשּתטהר הּזבה ׁשּתקריב ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ(א)
ּכׁשּיטהר  הּזב ׁשּיקריב (ג) קרּבן; ּכׁשּתטהר ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּיֹולדת
ואחר  קרּבן. ּכׁשּיטהר הּמצרע ׁשּיקריב (ד) ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹקרּבן;
אּלּו מצוֹות ּובאּור טהרתן. ּתּגמר קרּבנֹותיהן, ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיקריבּו

אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ
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והּיֹולדת,‡. הּזבה, - ּכּפרה' 'מחּסרי הּנקראין הם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻארּבעה

והּמצרע  אחד והּזב, ׁשּכל ּכּפרה'? 'מחּסרי נקראּו ולּמה . ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשמׁשֹו והעריב וטבל, מּטמאתֹו, ׁשּטהר ּפי על אף - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻמהן

השמש] ּכדי [שקעה טהרתֹו ּגמר ולא חסר, הּוא עדין -ְְֲֳִֵֵַַָָָָֹ
ּכּפרתֹו, ׁשּיביא וקדם קרּבנֹו; ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים ְְֱֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאכל
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּקדׁשים, לאכל הּוא ְְְְֱֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻאסּור

ּפי ·. על אף - קרּבנֹו הביא לא ועדין וטבל, ׁשּמל ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּגר
אינֹו קרּבנֹו, ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל אסּור ְֱֳִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
ולהיֹות  ּגמּור, ּגר להיֹות עּכבֹו ׁשּקרּבנֹו ּכּפרה; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻמּמחּסרי

ׁשעדין ּככל ּבּקדׁשים, אֹוכל אינֹו זה ּומּפני יׂשראל, ּכׁשרי ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ויעׂשה  קרּבנֹו, ׁשּיביא וכיון יׂשראל. ּככׁשרי נעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹלא

ּבּקדׁשים  אֹוכל - ּכׁשר אחתיׂשראל ּפרידה הביא או . [תור ְְֳִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
יונה] ּבּקדׁשיםבן אֹוכל להביא ּבׁשחרית, שחייב [אע"פ ְֲֳִִֵַַָ

ולערבשניים] ;[- הערביים בין ערב, ּפרידה [לקראת יביא ְְִִֶֶָָָ
אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו ּבהמה, עֹולת ּגר ׁשל ׁשּקרּבנֹו - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשנּיה
ּבמעׂשה  ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹולה, ּוׁשניהן ּתֹורים, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָׁשּתי

ְַָָהּקרּבנֹות.
ׁשני ‚. אֹו ּתֹורים ׁשּתי מהן אחד ּכל קרּבן - והּזבה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּזב

חּטאת  ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּכבׂשּבני קרּבנּה - והּיֹולדת . ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
- מּׂשגת ידּה אין ואם חּטאת; ּתֹור אֹו יֹונה ּובן ְִֵֶֶֶַַָָָָָעֹולה,
ואחד  עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָמביאה
ואחד  עֹולה אחד - ּכבׂשים ׁשלׁשה קרּבנֹו והּמצרע, ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹחּטאת.

קן מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם לחּטאת; וכׂשּבה [-אׁשם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
יונה] בני או תורים וכבׂששתי חּטאת, ואחד עֹולה אחד ,ְְֶֶֶֶַָָָָ

ְָָלאׁשם.
מּׁשלׁשּתן „. אחד ּכל מביא - והּמצרע והּזבה, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּזב,

סֹופר  מהן אחד ׁשּכל לטהרתֹו; הּׁשמיני ּבּיֹום ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכּפרתֹו
ׁשמׁשֹו ּומעריב הּׁשביעי, ּבּיֹום וטֹובל טהרה, ימי ְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָׁשבעת

השמש] בשקיעת הּׁשמיני.[נטהר ּבּיֹום קרּבנֹותיו ּומקריב ,ְְְְִִִַַַָָ

אֹו‰. לזכר, ארּבעים ּביֹום קרּבנּה מביאה אינּה - ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּיֹולדת
ּומביאה  ׁשמׁשּה, מערבת אּלא לנקבה; ׁשמֹונים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּביֹום
אחד  ויֹום לזכר וארּבעים אחד יֹום ׁשהּוא למחר, ְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָקרּבנּה
ימי  "ּובמלאת ּבֹו: ׁשּנאמר הּיֹום והּוא לנקבה, ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹּוׁשמֹונים

הביאה  ואם וגֹו'". ּתביא לבת, אֹו לבן קרּבנּהטהרּה, ְְְְְֳִִִֵֵַָָָָָָָ
מלאת ימי הארבעים]ּבתֹו אפּלּו[בתוך יצאת. לא , ְְְֲִֵָָֹֹ

הראׁשֹונים ולדֹות על רב]הביאה זמן לפני ּבתֹו[שנולדו ְְִִִֵַָָָ
ולא  אּלּו, ימים עברּו יצאת. לא זה, ולד ׁשל מלאת ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָֹֹֹימי
וכל  זמן. לאחר ּכּפרתן מקריבין אּלּו הרי - ּכּפרתן ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָהביאּו
אבל  ּבּקדׁשים; לאכל אסּורים חּטאתם, הקריבּו ׁשּלא ְְֱֲֲֳִִִִֶֶַַַָָָָֹֹזמן
ּבמעׂשה  ּבארנּו ּכבר מעּכבין. אינן והאׁשם, ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָהעֹולה
אּלא  ידם על מקריבין אין קרּבן, מחּיבי ׁשּכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהּקרּבנֹות,
ּבעלים; ּדעת צריכין ׁשאין ּכּפרה, מּמחּסרי חּוץ - ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמּדעּתם
היּו אם הּקטּנים, ּובנֹותיו ּבניו על קרּבן מביא אדם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשהרי

ּבזבחים. ּומאכילם ּכּפרה, ְְְֲִִִֵַַָָָָֻמחּסרי
.Â,זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדמּה ׁשּזב זֹו זבה? היא ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאיזֹו

נּדתּה עת נידה']ּבלא כ'ימי המוגדרים בימים וזֹו[שלא ; ְְִֵָָֹ
ׁשבעה ספירת ׁשּצריכה ּגדֹולה, זבה נקיים]היא [ימים ְְְְִִִִֶַָָָָָ

ּתהיה  אימתי הּנּדה, ּבענין ּבארנּו ּוכבר ּבקרּבן. ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוחּיבת
אּלא  זבה ּתהיה לא ואימתי ׁשּתראה, ּבּדמים זבה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהאּׁשה

זבה. ספק ּתהיה ּומתי טהֹורה, אֹו ׁשאמרנּונּדה מקֹום ּכל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
קרּבן, להביא חּיבת היא הרי - ׁשבעה וסֹופרת זבה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשהיא
- זבה ספק ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום וכל נאכלת. ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָוחּטאתּה
ּבארנּו, ׁשּכבר נאכלת; חּטאתּה ואין קרּבן, מביאה זֹו ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהרי
מה  ּבארנּו וׁשם ּתּׂשרף. הּספק, על הּבאה העֹוף ְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָׁשחּטאת
אֹו ּתלד ּומה לדה, טמאה ותהיה ּתּפיל, אֹו האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּתלד
ׁשהיא  ׁשאמרנּו מקֹום וכל לדה. טמאה ּתהיה ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּתּפיל,
וכל  נאכלת; וחּטאתּה קרּבן, מביאה זֹו הרי - לדה ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָטמאה
מן  ּפטּורה זֹו הרי לדה, טמאה ׁשאינּה ׁשאמרנּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמקֹום

ְַָָהּקרּבן.
.Ê מה ידעה ולא והּפילה עּברה, החזקה ׁשּלא ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻֻהאּׁשה

קרּבן עליו ׁשחּיבת נפל אם צורת הּפילה, לו שיש [כגון ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
יֹולדת,אדם] ספק זֹו הרי - עליו חּיבת ׁשאינּה ּדבר אֹו ,ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

נׁשים  ׁשּתי וכן נאכלת. חּטאתּה ואין קרּבן; ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּומביאה
והּנפל  עליו, להקריב ראּוי אחד נפל נפלים, ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּפילּו
ּכל  - נפלּה מּכירה מהן אחת ואין עליו, ּפטּורה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאחר
אחת  חּטאת ואין מּספק; קרּבן מביאה מּׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאחת
נׂשרפת, הּספק על הּבאה העֹוף ׁשחּטאת - נאכלת ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמּׁשּתיהן
ׁשּנׁשחטּו חּלין זֹו חּטאת ונמצאת חּיבת, אינּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּמא
ׁשחיטה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהניה אסּורין ׁשהן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעזרה,

.Á הרּבה ולדֹות אֹו אחד ולד הּמּפלת, ואחת הּיֹולדת ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת
ּכּלן  ׁשּתלד והּוא, לכּלן. אחד קרּבן מביאה היא הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻֻ
מביאה  מלאת, ימי אחר הּפילה אם אבל מלאת; ימי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹּבתֹו
מּיֹום  ׁשּתּפיל נפלים ּכל - נקבה ילדה ּכיצד? הּׁשני. על ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאף
הּולד  עם נחׁשבין הן הרי - ׁשמֹונים יֹום סֹוף עד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּלדה
מביאה  ואינּה זה; אחר זה ּתאֹומים ילדה ּוכאּלּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון,

אחד  קרּבן ּומּיֹום אּלא ּוׁשמֹונים, אחד ּבליל נפל הּפילה . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
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ראּוי היה אם - והלאה ּוׁשמֹונים שתתחייב]אחד [הנפל ְְִִֶָָָָָָָ
נקבה, ילדה עצמֹו. ּבפני עליו מביאה זֹו הרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָלקרּבן,
ּכל  - ׁשנּיה נקבה הּפילה יֹום ׁשבעים אֹו יֹום ׁשּׁשים ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָּולאחר
ּפטּורה  הּׁשנּיה, זֹו נקבה ׁשל ׁשמֹונים ּבתֹו ׁשּתּפיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָנפל
אֹו ׁשּׁשים אחר ׁשליׁשית נקבה הּפילה אם וכן ְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָעליו.
ּבתֹו ׁשּתּפיל נפל ּכל הרי - ׁשנּיה נקבה ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשבעים
ׁשהּוא  מּפני עליו; ּפטּורה ׁשליׁשית, נקבה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשמֹונים
הּׁשני, עם חׁשּוב הּׁשליׁשי והּנפל הּׁשליׁשי, הּנפל עם ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָחׁשּוב
עם  חׁשּוב והּׁשני ׁשּלֹו, מלאת ימי ּבתֹו ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹמּפני

הּכל. על אחד קרּבן אּלא מביאה ואינּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהראׁשֹונה;
.Ëטמטּום ניכר]הּיֹולדת מינו ואין אנּדרֹוגינס [סתום אֹו ְְְִֶֶַַַֻ

ונקבה] זכר סימני בו מּיֹום [יש ארּבעים אחר נפל והּפילה ,ְְִִִִֵֶַַַָָ
הּוא  זכר ׁשּמא זה, נפל על קרּבן מביאה זֹו הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלדתֹו
נאכלת, חּטאתּה ואין מלאת; אחר הּפילה והרי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון,

ׁשה  הּפילה, מלאת ּובתֹו הראׁשֹונה, היא נקבה יא ׁשּמא ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹ
ׁשני. מּקרּבן ְְִִֵָָָּפטּורה

.Èחמׁש ספק אֹו לדֹות, חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהאּׁשה
הּׁשאר  ואין ּבּזבחים; ואֹוכלת אחד, קרּבן מביאה - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָזיבֹות
זיבֹות  וחמׁש וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש עליה היּו חֹובה. ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָעליה

ּבּזבחים  ואֹוכלת אחד, קרּבן מביאה - והּׁשאר וּדאּיֹות ; ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש עליה היּו ּבּזב. הּדין וכן חֹובה. ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעליה
זיבֹות  וחמׁש וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש אֹו ספק, לדֹות ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָוחמׁש
ּוׁשאר  ונאכל, הּוּדאי על אחד קרּבנֹות: ׁשני מביאה - ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָספק
ואין  נאכל, ואינֹו הּספק על ואחד חֹובה; עליה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּוּדאּיֹות

ּבּזבחים. ואֹוכלת חֹובה. עליה ְְְִֶֶֶַַָָָָָהּׁשאר
.‡È נתּגּירה ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּירה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהאּׁשה

מּספק, קרּבן מביאה זֹו הרי - ילדה מּׁשּנתּגּירה אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָילדה,
נאכלת  חּטאתּה ׁשּכל ואין ׁשגגֹות, ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר . ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

חּיבין  - הּכּפּורים יֹום עליהם ׁשעבר מּספק ּכּפרה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמחּסרי
לאכל  מכׁשירן זה, ׁשּקרּבן הּכּפּורים; יֹום אחר ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹלהביא

ֳִַָּבּקדׁשים.
.·È מעֹות מביאה - זיבה אֹו לדה עליה ׁשּיׁש ְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָהאּׁשה

תורים]הּקּנים שתי ּבּׁשֹופר[- ונֹותנת ואֹוכלת [קופה], , ְְִִֶֶֶֶַַָ
עֹומדין  ּכהנים ׁשל ּדין ּבית ׁשאין - חזקה לערב; ְֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבּקדׁשים

מהמזבח]מּׁשם ׁשּבּׁשֹופר,[יורדים הּמעֹות ּכל ׁשּיכלּו עד , ְִִֶֶַַַָָָָ
ּכלי  ּובהלכֹות ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּכמֹו קּנים, ּכנגּדן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָויקריבּו

ּבֹו. והעֹובדין ְְְִִַָָהּמקּדׁש
.‚È הּיֹורׁשים יביאּו - ומתה חּטאתּה, ׁשהביאה ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהאּׁשה

ּכבר עֹולתּה מחּיים, אֹותּה הפריׁשה ׁשּלא ּפי על אף ; ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
הּוא. ּתֹורה ּדין - והּׁשעּבּוד לּקרּבן, נכסיה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָנׁשּתעּבדּו

ב  ¤¤ּפרק
ּבּתֹורה ‡. האמּור מחלי הּזב הּבאה זרע ׁשכבת היא , ְֳִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

בגוף]החללים החלולים ּבהם.[המקומות מתקּבצת ׁשהיא ְֲִִִֶֶֶֶַַָָ
ואין  זרע, ּכׁשכבת ּבקּׁשּוי יֹוצא אינֹו הּזֹוב, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַּוכׁשּיֹוצא
ׁשל  ּבצק ּכמֹו ויֹורד נגרר אּלא הניה; ולא ּתאוה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּביציאתֹו

הּמּוזרת ּביצה ּכלבן דיהה מזכר]ׂשע ֹורים, נולדה .[שלא ְְִִֵֶֶֶַָָֹ
מּוזרת. ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּורה לבנה, - זרע ׁשכבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאבל

להי ·. לֹו הּגֹורמֹות הּזֹוב ראּיֹות זבהרֹואה ראיה ֹות -] ְְְִִֶַַָָ
חלישניה] מחמת זב,[הגוף], אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא אנס אֹו ְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ּבׂשרֹו מחמת - מּבׂשרֹו" "זב אברי ׁשּנאמר: חולשת [מפני ְְֱֲִֵֶֶַַָָָ
אמרּו,הזרע] מּכאן אחר. ּדבר מחמת לא טמא, ׁשּיהיה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהיא

ּובמׁשּתה, ּבמאכל, - הּזב את ּבֹודקין ּדרכים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּבׁשבעה
אכל  ּכיצד? ּובהרהּור. ּובמראה, ּבחלי, ּובקפיצה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹּבמּׂשא,

ּגּסה ׁשתה [מרובה]אכילה אֹו ׁשאכל אֹו הרּבה, ׁשתה אֹו , ְֲִֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשּנׂשא  אֹו זרע, ׁשכבת לידי הּמביאין מׁשקין אֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָאֹוכלין
אם  זה ּדבר ּובכלל למקֹום, מּמקֹום ׁשּקפץ אֹו ּכבד, ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּׂשֹוי
והתאּוה  אּׁשה ׁשראה אֹו חֹולה, ׁשהיה אֹו ּגּבֹו, על ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּכה
הרהר  ׁשּלא ּפי על אף ּבעילה, ּבעסקי ׁשהרהר אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשכיבתּה,
אּלּו, מּכל אחד קדם אם - מּכירּה ׁשהּוא אּׁשה ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבבעילת

טמא. ואינֹו ּבֹו, ּתֹולין - זֹוב ׁשל ראּיה ְְְִִֵֵֶָָָָוראה
לעת ‚. מעת ּבזֹוב מּטּמא אינֹו - קרי זֹוהרֹואה ׁשראּיה , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ

זרע ׁשכבת מחמת זֹוב הקרי]ׁשל למראה [- וכן היא; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַ
ּולמׁשּתה  למאכל אבל לעת. מעת ּבהן ּתֹולין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּולהרהּור,

ׁשּמצטער זמן ּכל ּבהן ּתֹולין ולקפיצה, עדיין ּולמּׂשא [שחש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
מהן] .חולשה

ּתֹולין „. - יׂשראל ּבין ּגֹוי ּבין זֹוב, ראה ּכ ואחר ׁשּמל, ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי
- ונתּגּיר קרי, ׁשראה ּגֹוי ׁשּמצטער. זמן ּכל ּבּמילה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹו

לעת  מעת לֹו ּתֹולין ואין מּיד, ּבזיבה אין מטּמא - קטן . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ
מראה  לּקטן ׁשאין ּבהרהּור, ולא ּבמראה לא לֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּתֹולין
ּבחמּׁשה  אֹותֹו ּבֹודקין ,לפיכ זֹוב; לידי הּמביא ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָוהרהּור
לֹו ּתֹולין ּכ ּבחליֹו, לקטן ׁשּתֹולין ּוכׁשם ּבלבד. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּדרכים

לאּמֹו. צרי אֹו מּמּנה, יֹונק היה אם - אּמֹו ְֳִִִִִִֵֶָָָָָּבחלי
אּלּו?‰. ּבדרכים הּזב את ׁשּבֹודקין אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבּמה

אבל  ׁשּיתּבאר; ּכמֹו זב, יעׂשה ׁשּבּה זֹוב, ׁשל ׁשנּיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבראּיה
הּׁשנּיה  ּוראּיה ּבאנס, אֹותּה ראה אפּלּו ראׁשֹונה, ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָֹראּיה

ּבׂשרֹו הזרע]מחמת אברי טמאת [מחולשת טמא זה הרי - ְְֲֲֵֵֵֶַַָָֻ
למנֹות  ּכדי ּבראׁשֹונה, אֹותֹו ּבֹודקין כן ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֵַַָָזיבּות.
ּבֹודקין  אין - ׁשליׁשית ראּיה קרּבן. לחּיבֹו ראּיֹות ׁשלׁש ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹּבּה
ונזקק  הֹואיל אנס, מחמת אֹותּה ראה אפּלּו אּלא ּבּה, ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו
היה; ּבׂשרֹו מחמת זב ּבהן ׁשּנעׂשה ראּיֹות ׁשהרי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלטמאה,

ּבקרּבן. יתחּיב ְְְְִִֵַָָָּולפיכ
.Â קרי ּכבעל הּוא הרי זֹוב, ׁשל אחת ראּיה ראה הרֹואה . ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ספיר  צרי זב, זה הרי - חּיים ׁשּתים מים ּוביאת ׁשבעה, ת ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
דווקא] במעיין ׁשלׁש[טבילה ראה ּבקרּבן. חּיב ואינֹו ;ְְְֵַָָָָָָֹ

ׁשראה  זב ּבין ואין ּבקרּבן. וחּיב ּגמּור, זב זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָראּיֹות
אּלּו, ּודברים ּבלבד. קרּבן אּלא ׁשלׁש, לרֹואה ראּיֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּתי

מּסיני. רּבנּו מׁשה מּפי קּבלה ּדברי ְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻּכּלן
.Ê אחר זֹו אחת ּבׁשעה ׁשלׁש, אֹו הראּיֹות ׁשּתי הרֹואה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאחד

לפי  זב; זה הרי - זה אחר זה יֹום, ּבכל ראּיה ׁשראה אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָזֹו,
ּדמּה זֹוב יזּוב "ּכי ׁשּנאמר: ּבימים, הּזבה את הּכתּוב ְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּתלה

רּבים" ּבימים.ימים אֹותֹו ּתלה לא והּזב, ; ְְִִִַַָָָָָֹ
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.Á אינן - ּגמּור יֹום לראּיה ראּיה ּבין הּזב הפסיק ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָואם
ּבׁשני  ׁשנּיה ּוראּיה ּבׁשּבת, ראּיה ראה ּכיצד? ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָמצטרפֹות.
ׁשנּיה  ראּיה ראה אם וכן זב. ואינֹו מצטרפֹות, אין - ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבּׁשּבת
אינֹו - ּבּׁשּבת ּבׁשליׁשי ׁשליׁשית ראּיה וראה ּבּׁשּבת, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבאחד
הפסיק  ׁשהרי לּׁשּתים, מצטרפת זֹו ׁשאין ּבקרּבן; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָחּיב

אחד  יֹום ּבּלילה ּביניהן ואחת הּיֹום, אחת ראה אם אבל . ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ׁשאם  לֹומר, צרי ואין מצטרפֹות; אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּלאחריו
אם  וכן מצטרפֹות. ׁשהן - ּבּיֹום ּוׁשנּיה ּבּלילה, אחת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָראה

הר  - זה אחר זה לילֹות, ּבׁשלׁש ראּיֹות ׁשלׁש אּלּוראה י ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ְְִָמצטרפֹות.

.Ë ׁשהּוא ּכל הרֹואה אּלא ׁשעּור, לּה אין - הּזֹוב ְִִֵֶֶֶַַָָָָראּית
ּבבׂשרֹו,טמא  נּכר ׁשהּוא ּכל - ּבׂשרֹו" "החּתים ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ְֵַמטּמא.
.È מּתחּלת יׁש אם - ּפסק ולא ויֹוצא, נגרר הּזֹוב ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹהיה

ּוסּפּוג טבילה ּכדי סֹופּה, עד הרי [ניגוב]הראּיה - יתר אֹו ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
ואם  ּכׁשּתים; ארּכה והיא הֹואיל ראּיֹות, ּכׁשּתי נח ׁשבת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָֻזֹו
זֹו הרי ּבינתים, הּזֹוב ּפסק אפּלּו - הּזה ּכּׁשעּור הארכה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
ראּיֹות, ּכׁשלׁש ארּכה אחת ראּיה היתה אם וכן אחת. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹֻראּיה
- סּפּוגין ּוׁשני טבילֹות ּכׁשּתי סֹופּה ועד מּתחּלתּה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנמצא

קרּבן. ויביא ראּיֹות, ּכׁשלׁש נחׁשבת זֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹהרי
.‡Èּכ ואחר וסּפּוג, טבילה ּכדי והפסיק אחת, ראּיה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָראה

אֹו ׁשּתים ׁשראה אֹו ּכׁשּתים; ארּכה אחת אֹו ׁשּתים, ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻראה
ּכ ואחר ּוסּפּוג, טבילה ּכדי והפסיק ּכׁשּתים, מרּבה ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻאחת

ּגמּור  זב זה הרי - אחת .ראה ֲֵֶַַָָָָ
.·È ּבתחּלת ּומקצתּה הּיֹום ּבסֹוף מקצתּה אחת, ראּיה ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָראה

ׁשּתי  אּלּו הרי - ּכׁשּתים ארּכה ׁשאינּה ּפי על אף - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּלילה
הראּיה  מחּלקין ׁשהּימים ראּיה ראּיֹות, הרֹואה ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָ

הּלילה  ּומן הּיֹום מן ספק ׁשהּוא הּׁשמׁשֹות, ּבין הרי אחת - ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
לטמאה. ספק ְְֵֶָָֻזה

.‚È זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין ואחת ּבּיֹום, אחת ראּיה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָראה
לקרּבן  וספק לטמאה, וּדאי נאכל.זב ואינֹו קרּבן, ּומביא ; ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

.„È ׁשנּיה ּוראּיה ׁשּבת, ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין אחת ראּיה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָראה
לטמאה, ספק זה הרי - ׁשּבת מֹוצאי ׁשל הּׁשמׁשֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבין

לקרּבן  היתה וספק ראׁשֹונה ראּיה ׁשּמא - לטמאה ספק : ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָֻ
ׁשּבת  הפסיק והרי ׁשּבת, ּבמֹוצאי והּׁשנּיה ׁשּבת, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבערב
ׁשּמא  - לקרּבן ספק הּוא והרי ּכלל. זיבּות ּכאן ואין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּביניהן,
ׁשהיא  ּבּלילה, ּומקצתּה ּבּיֹום מקצתּה היה מהן ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָאחת

ּכׁשּתים, חּיב חׁשּובה ׁשהּוא ראּיֹות, ׁשלׁש ראה והרי ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ
נאכל. ואינֹו קרּבן, מביא ,ּולפיכ ְְְְְֱִִֵֵֶָָָָָָּבקרּבן;

ה'תשע"ג  אלול ט' חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
טמא ‡. הּוא הרי זיבּות, ּבהם רֹואה ׁשהּזב הּימים .ּכל ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

וטֹובל  ּכזבה, נקּיים ימי ׁשבעת מֹונה הּזיבּות, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּוכׁשּיפסק
ׁשמׁשֹו ּומעריב השמש]ּבּׁשביעי, כשתשקע ;[נטהר ְְֲִִִִַַ

ואם  ראּיֹות. ׁשלׁש ּבעל היה אם קרּבנֹו, מביא ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹּובּׁשמיני

- ׁשּטבל אחר ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו זֹוב, ׁשל ראּיה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָראה
יֹום  מאחר נקּיים ימי ׁשבעת למנֹות ּומתחיל הּכל, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַֹסֹותר

האחרֹונה. ְֲִַָָָראּיה
סֹותר ·. אינֹו - הּספירה ימי מּׁשבעת ּבאחד קרי ׁשראה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזב

קרּבנֹו. ּומביא ימים ׁשבעת ּומׁשלים ּבלבד, יֹומֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָאּלא
ׁשלׁשה  אחריו סֹופר - החמיׁשי ּבּיֹום קרי ראה ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּכיצד?

ּברביעי  קרּבנֹו ּומביא ּבּׁשליׁשי, וטֹובל .ימים, ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָ
ולא ‚. טהֹור, ּומצא הּספירה, מימי ראׁשֹון ּביֹום ׁשּבדק ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹזב

זה  הרי - טהֹור ּומצא ּבדק הּׁשביעי ּובּיֹום ׁשבעה, ּכל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבדק
טהֹור  עצמֹוּבחזקת הּטמאה ּביֹום ּבדק אפּלּו [לאחר . ְְְְְֲִֶַַַַָָָֻ

ּבתחּלת שנטמא] למחר ּבדק ולא הּזֹוב, ּופסק טהֹור, ּומצא ,ְְְִִַַַַָָָָָָָֹ
עלּו - טהֹור ּומצא ּבּׁשמיני, אֹו ּבּׁשביעי ּובדק הּספירה, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָימי

טהרה. ּבחזקת זה והרי הּספירה, ימי ְְְְֲֳִֵֵֶֶַַַָָָלֹו
קרּבן „. לידי מביאה אינּה סֹותרת, ׁשהיא ראּיה .ּכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

יֹומים, אֹו יֹום והפסיק ּבלבד, ראּיֹות ׁשּתי ראה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָּכיצד?
ראה  הּׁשבעה ּובתֹו נקּיים, ימי ׁשבעת מֹונה הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָוהרי
סֹותרת; אּלא לּׁשּתים, מצטרפת אינּה - זֹוב ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָראּיה

ׁשּבארנּו ּכמֹו למנֹות, ימי ּומתחיל ּבתֹו ראה אפּלּו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
ּביֹום  אֹותן ראה אפּלּו זֹו, אחר זֹו ראּיֹות ׁשלׁש ְְְֲִִִַַַָָָָָֹהּספירה
ׁשבעת  ׁשל ׁשביעי יֹום ּבסֹוף ראּיֹות ׁשלׁש ראה אפּלּו ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹאחד,
הן. לסתירה אּלּו, ׁשראּיֹות קרּבן; מביא אינֹו - נקּיים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָימי
ראּיֹות  ׁשאין קרּבן, מביא - ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ׁשלׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹראה
ראּיֹות. ׁשּתי ּבעל ּבזב אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹותרין. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָאּלּו
ׁשאחר  ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ׁשלׁש ׁשראה ׁשלׁש ּבעל זב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאבל
ראּיֹות  ׁשלׁש על ׁשני קרּבן מביא אינֹו - נקּיים ימי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹׁשבעת
ּפי  על ׁשאף הראׁשֹונֹות; הּׁשלׁש על אחד קרּבן אּלא ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּלּו,
ׁשראּוי  לזמן יצא לא הרי סֹותרֹות, אחרֹונֹות ׁשלׁש ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשאין
מּיֹולדת  חּוץ - לּכל הּוא זמן מחּסר והּלילה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָֹֻלקרּבן;
ׁשני, קרּבן מביאה ׁשהיא ּוׁשמֹונים, אחד ּבליל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשהּפילה

הּקּבלה מּפי זה, ודבר ׁשּבארנּו. ביד ּכמֹו [מסורת ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
.החכמים]

ׁשמיני ‰. ּביֹום ראּיֹות ּוׁשּתי ׁשמיני, ּבליל אחת ראּיה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָראה
זֹו זיבּות על ׁשני קרּבן ּומביא מצטרפין, אּלּו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָ
זרע  ּכׁשכבת זב, ּכל ׁשל ראׁשֹונה ראּיה ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאחרֹונה;
עּמהן  מצטרפת ׁשּתים, אחריה ראה ואם חׁשּובה, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהיא
ּביֹום  ואחת ׁשמיני, ּבליל ׁשּתים ראה אם אבל ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלקרּבן.
זֹו זיבּות על קרּבן מביא ואינֹו מצטרפֹות, אין - ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָׁשמיני

.האחרֹונה  ֲַָָ
.Â ּבזיבה מתטּמאין והּגרים,הּכל יֹומֹו, ּבן קטן אפּלּו - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ

ּכּפרה והעבדים  עליהן ׁשּמביאין לי ויראה וׁשֹוטה. וחרׁש , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּכקטן  הן ׁשהרי נאכלת, וחּטאתן ּבּקדׁשים; להאכילן ְְְְֱֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכדי

ּוסריס ּדעת. ּבן ע"י]ׁשאינֹו חּמה [שנסתרס ּוסריס אדם ְְִִֵֶֶַַַָָָ
האנׁשים.[מלידה] ּככל ּבזיבה מתטּמאין ,ְְְְֲִִִִַָָָָ

.Êניכר]הּטמטּום מינו ואין בו והאנּדרֹוגינֹוס[סתום [יש ְְְְִַַָֻ
ונקבה] זכר וחמרי סימני האיׁש חמרי עליהן נֹותנין -ְְְְֲִִֵֵֵֶָֻֻ

וטמאתן  ּכאנׁשים; ּובלבן ּכנׁשים, ּבדם מתטּמאין ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהאּׁשה:
ראּיֹות, ׁשלׁש ּבעל זב מהן אחד היה אם ,לפיכ ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבספק.
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מביאין  - זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדם ׁשראת זבה ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹו
ללבן, נקּיים ימי ׁשבעת מֹונה היה נאכל. ואינֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹקרּבן,
סֹותר. אינֹו זה הרי - לבן וראה לאדם, אֹו אדם, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹוראה

ד  ¤¤ּפרק
ּבעץ ‡. אֹותֹו ׁשּמטהרין אחר מּצרעּתֹו, הּצרּוע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשּיתרּפא

ּכל  את ּומגּלחין צּפרים, ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָארז
לירּוׁשלם, יּכנס זאת, ּכל אחר - אֹותֹו ּומטּבילין ְְִִִִִֵַַַַָָָָֹּבׂשרֹו,
ׁשנּיה  ּתגלחת מגּלח הּׁשביעי ּובּיֹום ימים, ׁשבעת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָּומֹונה
ּומעריב  יֹום, טבּול הּוא והרי וטֹובל; הראׁשֹונה, ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָּכּתגלחת

השמש]ׁשמׁשֹו כשתשקע ּפעם [נטהר טֹובל ּבּׁשמיני ּולמחר . ְְְִִִֵַַַָָ
טֹובל  מה ּומּפני קרּבנֹותיו. מקריבין ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָׁשנּיה,

רגיל ׁשהיה מּפני מאמׁש? ׁשּטבל אחר [לגעת]ּבּׁשמיני, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
חלטֹו ּבימי כמצורע]ּבטמאה מּׁשּום [בידודו נזהר ואינֹו , ְְְְֲִִִֵֵָָָֻ

ּבּׁשמיני  טֹובל לפיכ ׁשּטבל, אחר נטמא וׁשּמא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻטמאה,
ׁשּלא  ּפי על אף ׁשּׁשם, המצרעים ּבלׁשּכת הּנׁשים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעזרת

ּדעּתֹו מטומאה]הּסיח .[ונזהר ְִִַַ
ּכּמה ·. אחר אֹו ּבּׁשמיני וגּלח ּבּׁשביעי, ּגּלח ולא ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַָֹנתאחר

יביא  ּולמחר ׁשמׁשֹו, ויעריב יטּבל ׁשּיגּלח ּבּיֹום - ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹימים
ׁשנּיה  ּפעם ׁשּיטּבל אחר ּכיצד קרּבנֹותיו ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּפתח  ּכנגד יׂשראל לעזרת חּוץ עֹומד הּמצרע לֹו? ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעֹוׂשין
ּבעת  ּכּפרה מחּסרי ּכל עֹומדין וׁשם למערב; ּופניו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָֻמזרחי,
לֹוקח  והּכהן הּׂשֹוטֹות. את מׁשקין וׁשם אֹותם, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּמטהרין
הּׁשמן  לג עם אֹותֹו ּומניף חי, ּכׁשהּוא מצרע ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהאׁשם
וזה  עצמֹו ּבפני זה הניף ואם הּתנּופֹות; ּכל ּכדר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבמזרח,
עד  למצרע האׁשם את מביא ּכ ואחר יצא. - עצמֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבפני

ּומכניס עליו,[המצורע]הּפתח, וסֹומ לעזרה, ידיו ׁשּתי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ
אחד  - ּדמֹו את ּכהנים ׁשני ּומקּבלין מּיד. אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹוׁשֹוחטין
הימנית, ּבידֹו ואחד הּמזּבח, ּגּבי על לזרקֹו ּבכלי, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמקּבל

ּומּזה הּׂשמאלית, לידֹו המצורע]ּומערה ּבאצּבעֹו[על ְְְְְִֶֶֶַַָָָָ
הּכהן  ּפסל. ּתחּלה, ּבׂשמאל וקּבל ׁשּנה ואם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹהימנית;
הּמזּבח  על וזֹורקֹו מֹוליכֹו, - ּבּכלי הּדם מקצת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּקּבל
אצל  ּבכּפֹו הּדם ׁשּקּבל הּכהן יבֹוא ּכ ואחר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתחּלה.
הּמצרע  ּומכניס מּבחּוץ; והּמצרע מּבפנים הּכהן ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹֹֹֹהּמצרע,

הפנימי]ראׁשֹו החלל ׁשּבכּפֹו[לתוך הּדם מן הּכהן ונֹותן , ְְִֵֵֶַַַָֹֹ
הימנית אזנֹו ּתנּו האוזן]על שבתוך הקשה ואחר [הבשר , ְְְְִַַַַָָ

יכניס  ּכ ואחר ידֹו, ּבהן על ויּתן הימנית, ידֹו יכניס ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּכ
הּׂשמאל, על נתן ואם רגלֹו. ּבהן על ויּתן הימנית, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹרגלֹו
ׁשּיּתן  ואחר ועֹולתֹו. חּטאתֹו מקריב ּכ ואחר יצא. ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹלא
לתֹו ויֹוצק הּׁשמן, מּלג הּכהן נֹוטל הּבהֹונֹות, על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹהּדם
יצא. עצמֹו, ּכף לתֹו יצק ואם הּׂשמאלית; חברֹו ׁשל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּכּפֹו

הימנית אצּבעֹו ּפעמים וטֹובל ׁשבע ּומּזה ׁשּבכּפֹו, ּבּׁשמן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אצּבע  טבילת הּזיה, ּכל על - הּקדׁשים קדׁש ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכנגד

ּכ ּכּון ולא הּזה, ואם -ּבּׁשמן; הּקדׁשים קדׁש ּבית נגד ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
על  הּׁשמן מן ויּתן הּמצרע, אצל יבֹוא ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכׁשרֹות.
והּנֹותר  רגל; ּובהן יד ּובהן אזן ּבתנּו האׁשם, ּדם ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹמקֹום

נתן, לא ואם הּמּטהר. ראׁש על יּתנּנּו ׁשּבכּפֹו, הּׁשמן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמן
לּכהנים. מתחּלק הּלג, ּוׁשאר ּכּפר. ְְֲִִִֵֵַַַָֹֹֹלא

ּכהּנה,‚. לזכרי ּבעזרה אּלא נאכל אינֹו - הּלג ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשירי
קדׁשים  קדׁשי לאכל ּכׁשאר ואסּור לאׁשם. הּקׁש ׁשהרי ; ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻ

ואם  ּבהֹונֹות; ּומּתן ׁשבע מּתן מּמּנּו ׁשּיּתן עד הּׁשמן, ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹמּלג
זריקה. קדם קדׁשים ּכאֹוכל לֹוקה, - ְְִִֵֶֶַָָָָֹאכל

ה  ¤¤ּפרק
האמצעי‡. ּגדר זה אזן? ּתנּו הּוא הקשה איזה [הבשר ְְִֵֵֶֶֶֶָָָֹ

האוזן] הּבהֹונֹותשבפנים צּדי על נתן הציפורן]. ,[בצידי ְִֵַַַָ
צּדיהן צּדי על נתן הציפורן]ּכׁשר; שכנגד ּבין [בצד ּפסּול. , ִִֵֵֵֵֶַַָָָ

מּלמעלה עצמֹו האׁשם ּדם על הּׁשמן ואין ׁשּנתן [כשר, ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
חוצץ] קדם הדם הּדם נתקּנח אפּלּו - הּדם ּבצד ׁשּנתן ּבין ,ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

הּׁשמ  נֹותן - הּׁשמן "על ׁשּיּתן ׁשּנאמר: הּבהֹונֹות, על ן ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַ
רגל  ּבהן אֹו ימנית, יד ּבהן לֹו אין האׁשם". ּדם ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹמקֹום
עֹולמית. טהרה לֹו אין - ימנית אזן לֹו ׁשאין אֹו ְְֳִִִֵֵֶֶָָָָָֹימנית,

לׁשמֹו·. ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע עולה]אׁשם לשם אֹו[כגון , ְְְֲִֶֶַָָֹֹ
לּמזּבח, עֹולה זה הרי - ּבהֹונֹות ּגּבי על מּדמֹו נתן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
אחר  אׁשם הּמצרע וצרי מצרע; אׁשם ּכנסּכי נסכים ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹוטעּון

ְְִַלהכׁשירֹו.
ממרס [שחיטת]הקּדים‚. אחד יהיה לא - לאׁשמֹו חּטאתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ

האשם]ּבדמּה[מערבב] ישחטו ובינתיים ייקרש, ,[שלא ְָָ
צּורתּה ּתעּבר בלינה]אּלא תיפסל או לבית [תתעפש ותצא , ְְְֵֵֵֶָָָָֻ

ְֵַָהּׂשרפה.
ולּגֹו„. הּיֹום, אׁשמֹו להביא לאדם השמן]יׁש אחר [לוג ְְְֲִֵַַַָָָָֻ

- אחר מצרע לאׁשם הּלג לׁשּנֹות רצה ואם ימים; ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָֹֹעׂשרה
יצק  ׁשּלא עד הּלג חסר ּבּכלי. ׁשּקדׁש ּפי על אף ְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹמׁשּנה,

הכהן] אחר [לכף יביא ׁשּיצק, מאחר חסר ימּלאּנּו; ,ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
.ּכּתחּלה  ְִַָ

.‰- הּלג ונׁשּפ להּזֹות, והתחיל לכּפֹו, הּׁשמן מן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹיצק
ׁשבע מּתן ּגמר ׁשּלא עד יביא [הזיות]אם - הּלג נׁשּפ ְִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹ

- הּלג ונׁשּפ ׁשבע מּתן ּגמר ׁשבע; ּבמּתן ויתחיל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָֹאחר,
ּבּבהֹונֹות, התחיל ּבּבהֹונֹות; לכּתחּלה ויתחיל אחר, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָיביא
לכּתחּלה  ויתחיל אחר, יביא - ׁשּיגמר קדם הּלג ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹונׁשּפ
ׁשּיּתן  קדם הּלג, נׁשּפ ּכ ואחר הּבהֹונֹות, ּגמר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹּבּבהֹונֹות.
להביא  צרי אינֹו - הּמּטהר ראׁש על ׁשּבכּפֹו הּׁשמן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאר
"והּנֹותר  ׁשּנאמר: - מעּכבת אינּה הראׁש ׁשּמּתנת אחר; ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלג

הּׁשמן". "ּומּיתר ִֶֶֶֶֶֶַַּבּׁשמן",
.Â ויחזר ׁשמן, הּלג ימּלא - הּדם למּתן הּׁשמן מּתן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹהקּדים

הּבהֹונֹות  על הּׁשמן מּתן הקּדים הּדם; אחר הּׁשמן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָויּתן
ׁשבע הקדשים]למּתן קודש כנגד הּלג,[ההזיות ימּלא - ְְֵֶַַַַַֹ

"זאת  ׁשּנאמר: ׁשבע, מּתן אחר הּבהֹונֹות על ויּתן ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹויחזר
הּסדר. על ּתֹורתֹו ּכל ׁשּתהיה הּמצרע", ּתֹורת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתהיה

.Êלׁשמן ׁשּלא הּמּתנֹות ׁשבע זה]נתן מצורע לשם -[לא ְִֶֶַַַַָָָֹ
הּמצרע. והכׁשר הרצה, ְְְְַַָָֹֹֻֻלא

.Áצרי אׁשמֹו, ׁשהביא אחר ׁשּנתנּגע אחר מצרע קרּבן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
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.Á אינן - ּגמּור יֹום לראּיה ראּיה ּבין הּזב הפסיק ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָואם
ּבׁשני  ׁשנּיה ּוראּיה ּבׁשּבת, ראּיה ראה ּכיצד? ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָמצטרפֹות.
ׁשנּיה  ראּיה ראה אם וכן זב. ואינֹו מצטרפֹות, אין - ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבּׁשּבת
אינֹו - ּבּׁשּבת ּבׁשליׁשי ׁשליׁשית ראּיה וראה ּבּׁשּבת, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבאחד
הפסיק  ׁשהרי לּׁשּתים, מצטרפת זֹו ׁשאין ּבקרּבן; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָחּיב

אחד  יֹום ּבּלילה ּביניהן ואחת הּיֹום, אחת ראה אם אבל . ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ׁשאם  לֹומר, צרי ואין מצטרפֹות; אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּלאחריו
אם  וכן מצטרפֹות. ׁשהן - ּבּיֹום ּוׁשנּיה ּבּלילה, אחת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָראה

הר  - זה אחר זה לילֹות, ּבׁשלׁש ראּיֹות ׁשלׁש אּלּוראה י ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ְְִָמצטרפֹות.

.Ë ׁשהּוא ּכל הרֹואה אּלא ׁשעּור, לּה אין - הּזֹוב ְִִֵֶֶֶַַָָָָראּית
ּבבׂשרֹו,טמא  נּכר ׁשהּוא ּכל - ּבׂשרֹו" "החּתים ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ְֵַמטּמא.
.È מּתחּלת יׁש אם - ּפסק ולא ויֹוצא, נגרר הּזֹוב ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹהיה

ּוסּפּוג טבילה ּכדי סֹופּה, עד הרי [ניגוב]הראּיה - יתר אֹו ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
ואם  ּכׁשּתים; ארּכה והיא הֹואיל ראּיֹות, ּכׁשּתי נח ׁשבת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָֻזֹו
זֹו הרי ּבינתים, הּזֹוב ּפסק אפּלּו - הּזה ּכּׁשעּור הארכה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
ראּיֹות, ּכׁשלׁש ארּכה אחת ראּיה היתה אם וכן אחת. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹֻראּיה
- סּפּוגין ּוׁשני טבילֹות ּכׁשּתי סֹופּה ועד מּתחּלתּה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנמצא

קרּבן. ויביא ראּיֹות, ּכׁשלׁש נחׁשבת זֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹהרי
.‡Èּכ ואחר וסּפּוג, טבילה ּכדי והפסיק אחת, ראּיה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָראה

אֹו ׁשּתים ׁשראה אֹו ּכׁשּתים; ארּכה אחת אֹו ׁשּתים, ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻראה
ּכ ואחר ּוסּפּוג, טבילה ּכדי והפסיק ּכׁשּתים, מרּבה ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻאחת

ּגמּור  זב זה הרי - אחת .ראה ֲֵֶַַָָָָ
.·È ּבתחּלת ּומקצתּה הּיֹום ּבסֹוף מקצתּה אחת, ראּיה ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָראה

ׁשּתי  אּלּו הרי - ּכׁשּתים ארּכה ׁשאינּה ּפי על אף - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּלילה
הראּיה  מחּלקין ׁשהּימים ראּיה ראּיֹות, הרֹואה ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָ

הּלילה  ּומן הּיֹום מן ספק ׁשהּוא הּׁשמׁשֹות, ּבין הרי אחת - ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
לטמאה. ספק ְְֵֶָָֻזה

.‚È זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין ואחת ּבּיֹום, אחת ראּיה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָראה
לקרּבן  וספק לטמאה, וּדאי נאכל.זב ואינֹו קרּבן, ּומביא ; ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

.„È ׁשנּיה ּוראּיה ׁשּבת, ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין אחת ראּיה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָראה
לטמאה, ספק זה הרי - ׁשּבת מֹוצאי ׁשל הּׁשמׁשֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבין

לקרּבן  היתה וספק ראׁשֹונה ראּיה ׁשּמא - לטמאה ספק : ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָֻ
ׁשּבת  הפסיק והרי ׁשּבת, ּבמֹוצאי והּׁשנּיה ׁשּבת, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבערב
ׁשּמא  - לקרּבן ספק הּוא והרי ּכלל. זיבּות ּכאן ואין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּביניהן,
ׁשהיא  ּבּלילה, ּומקצתּה ּבּיֹום מקצתּה היה מהן ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָאחת

ּכׁשּתים, חּיב חׁשּובה ׁשהּוא ראּיֹות, ׁשלׁש ראה והרי ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ
נאכל. ואינֹו קרּבן, מביא ,ּולפיכ ְְְְְֱִִֵֵֶָָָָָָּבקרּבן;

ה'תשע"ג  אלול ט' חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
טמא ‡. הּוא הרי זיבּות, ּבהם רֹואה ׁשהּזב הּימים .ּכל ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

וטֹובל  ּכזבה, נקּיים ימי ׁשבעת מֹונה הּזיבּות, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּוכׁשּיפסק
ׁשמׁשֹו ּומעריב השמש]ּבּׁשביעי, כשתשקע ;[נטהר ְְֲִִִִַַ

ואם  ראּיֹות. ׁשלׁש ּבעל היה אם קרּבנֹו, מביא ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹּובּׁשמיני

- ׁשּטבל אחר ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו זֹוב, ׁשל ראּיה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָראה
יֹום  מאחר נקּיים ימי ׁשבעת למנֹות ּומתחיל הּכל, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַֹסֹותר

האחרֹונה. ְֲִַָָָראּיה
סֹותר ·. אינֹו - הּספירה ימי מּׁשבעת ּבאחד קרי ׁשראה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזב

קרּבנֹו. ּומביא ימים ׁשבעת ּומׁשלים ּבלבד, יֹומֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָאּלא
ׁשלׁשה  אחריו סֹופר - החמיׁשי ּבּיֹום קרי ראה ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּכיצד?

ּברביעי  קרּבנֹו ּומביא ּבּׁשליׁשי, וטֹובל .ימים, ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָ
ולא ‚. טהֹור, ּומצא הּספירה, מימי ראׁשֹון ּביֹום ׁשּבדק ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹזב

זה  הרי - טהֹור ּומצא ּבדק הּׁשביעי ּובּיֹום ׁשבעה, ּכל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבדק
טהֹור  עצמֹוּבחזקת הּטמאה ּביֹום ּבדק אפּלּו [לאחר . ְְְְְֲִֶַַַַָָָֻ

ּבתחּלת שנטמא] למחר ּבדק ולא הּזֹוב, ּופסק טהֹור, ּומצא ,ְְְִִַַַַָָָָָָָֹ
עלּו - טהֹור ּומצא ּבּׁשמיני, אֹו ּבּׁשביעי ּובדק הּספירה, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָימי

טהרה. ּבחזקת זה והרי הּספירה, ימי ְְְְֲֳִֵֵֶֶַַַָָָלֹו
קרּבן „. לידי מביאה אינּה סֹותרת, ׁשהיא ראּיה .ּכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

יֹומים, אֹו יֹום והפסיק ּבלבד, ראּיֹות ׁשּתי ראה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָּכיצד?
ראה  הּׁשבעה ּובתֹו נקּיים, ימי ׁשבעת מֹונה הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָוהרי
סֹותרת; אּלא לּׁשּתים, מצטרפת אינּה - זֹוב ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָראּיה

ׁשּבארנּו ּכמֹו למנֹות, ימי ּומתחיל ּבתֹו ראה אפּלּו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
ּביֹום  אֹותן ראה אפּלּו זֹו, אחר זֹו ראּיֹות ׁשלׁש ְְְֲִִִַַַָָָָָֹהּספירה
ׁשבעת  ׁשל ׁשביעי יֹום ּבסֹוף ראּיֹות ׁשלׁש ראה אפּלּו ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹאחד,
הן. לסתירה אּלּו, ׁשראּיֹות קרּבן; מביא אינֹו - נקּיים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָימי
ראּיֹות  ׁשאין קרּבן, מביא - ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ׁשלׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹראה
ראּיֹות. ׁשּתי ּבעל ּבזב אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹותרין. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָאּלּו
ׁשאחר  ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ׁשלׁש ׁשראה ׁשלׁש ּבעל זב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאבל
ראּיֹות  ׁשלׁש על ׁשני קרּבן מביא אינֹו - נקּיים ימי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹׁשבעת
ּפי  על ׁשאף הראׁשֹונֹות; הּׁשלׁש על אחד קרּבן אּלא ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּלּו,
ׁשראּוי  לזמן יצא לא הרי סֹותרֹות, אחרֹונֹות ׁשלׁש ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשאין
מּיֹולדת  חּוץ - לּכל הּוא זמן מחּסר והּלילה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָֹֻלקרּבן;
ׁשני, קרּבן מביאה ׁשהיא ּוׁשמֹונים, אחד ּבליל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשהּפילה

הּקּבלה מּפי זה, ודבר ׁשּבארנּו. ביד ּכמֹו [מסורת ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
.החכמים]

ׁשמיני ‰. ּביֹום ראּיֹות ּוׁשּתי ׁשמיני, ּבליל אחת ראּיה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָראה
זֹו זיבּות על ׁשני קרּבן ּומביא מצטרפין, אּלּו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָ
זרע  ּכׁשכבת זב, ּכל ׁשל ראׁשֹונה ראּיה ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאחרֹונה;
עּמהן  מצטרפת ׁשּתים, אחריה ראה ואם חׁשּובה, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהיא
ּביֹום  ואחת ׁשמיני, ּבליל ׁשּתים ראה אם אבל ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלקרּבן.
זֹו זיבּות על קרּבן מביא ואינֹו מצטרפֹות, אין - ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָׁשמיני

.האחרֹונה  ֲַָָ
.Â ּבזיבה מתטּמאין והּגרים,הּכל יֹומֹו, ּבן קטן אפּלּו - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ

ּכּפרה והעבדים  עליהן ׁשּמביאין לי ויראה וׁשֹוטה. וחרׁש , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּכקטן  הן ׁשהרי נאכלת, וחּטאתן ּבּקדׁשים; להאכילן ְְְְֱֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכדי

ּוסריס ּדעת. ּבן ע"י]ׁשאינֹו חּמה [שנסתרס ּוסריס אדם ְְִִֵֶֶַַַָָָ
האנׁשים.[מלידה] ּככל ּבזיבה מתטּמאין ,ְְְְֲִִִִַָָָָ

.Êניכר]הּטמטּום מינו ואין בו והאנּדרֹוגינֹוס[סתום [יש ְְְְִַַָֻ
ונקבה] זכר וחמרי סימני האיׁש חמרי עליהן נֹותנין -ְְְְֲִִֵֵֵֶָֻֻ

וטמאתן  ּכאנׁשים; ּובלבן ּכנׁשים, ּבדם מתטּמאין ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהאּׁשה:
ראּיֹות, ׁשלׁש ּבעל זב מהן אחד היה אם ,לפיכ ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבספק.
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מביאין  - זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדם ׁשראת זבה ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹו
ללבן, נקּיים ימי ׁשבעת מֹונה היה נאכל. ואינֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹקרּבן,
סֹותר. אינֹו זה הרי - לבן וראה לאדם, אֹו אדם, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹוראה

ד  ¤¤ּפרק
ּבעץ ‡. אֹותֹו ׁשּמטהרין אחר מּצרעּתֹו, הּצרּוע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשּיתרּפא

ּכל  את ּומגּלחין צּפרים, ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָארז
לירּוׁשלם, יּכנס זאת, ּכל אחר - אֹותֹו ּומטּבילין ְְִִִִִֵַַַַָָָָֹּבׂשרֹו,
ׁשנּיה  ּתגלחת מגּלח הּׁשביעי ּובּיֹום ימים, ׁשבעת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָּומֹונה
ּומעריב  יֹום, טבּול הּוא והרי וטֹובל; הראׁשֹונה, ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָּכּתגלחת

השמש]ׁשמׁשֹו כשתשקע ּפעם [נטהר טֹובל ּבּׁשמיני ּולמחר . ְְְִִִֵַַַָָ
טֹובל  מה ּומּפני קרּבנֹותיו. מקריבין ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָׁשנּיה,

רגיל ׁשהיה מּפני מאמׁש? ׁשּטבל אחר [לגעת]ּבּׁשמיני, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
חלטֹו ּבימי כמצורע]ּבטמאה מּׁשּום [בידודו נזהר ואינֹו , ְְְְֲִִִֵֵָָָֻ

ּבּׁשמיני  טֹובל לפיכ ׁשּטבל, אחר נטמא וׁשּמא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻטמאה,
ׁשּלא  ּפי על אף ׁשּׁשם, המצרעים ּבלׁשּכת הּנׁשים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעזרת

ּדעּתֹו מטומאה]הּסיח .[ונזהר ְִִַַ
ּכּמה ·. אחר אֹו ּבּׁשמיני וגּלח ּבּׁשביעי, ּגּלח ולא ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַָֹנתאחר

יביא  ּולמחר ׁשמׁשֹו, ויעריב יטּבל ׁשּיגּלח ּבּיֹום - ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹימים
ׁשנּיה  ּפעם ׁשּיטּבל אחר ּכיצד קרּבנֹותיו ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּפתח  ּכנגד יׂשראל לעזרת חּוץ עֹומד הּמצרע לֹו? ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעֹוׂשין
ּבעת  ּכּפרה מחּסרי ּכל עֹומדין וׁשם למערב; ּופניו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָֻמזרחי,
לֹוקח  והּכהן הּׂשֹוטֹות. את מׁשקין וׁשם אֹותם, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּמטהרין
הּׁשמן  לג עם אֹותֹו ּומניף חי, ּכׁשהּוא מצרע ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהאׁשם
וזה  עצמֹו ּבפני זה הניף ואם הּתנּופֹות; ּכל ּכדר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבמזרח,
עד  למצרע האׁשם את מביא ּכ ואחר יצא. - עצמֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבפני

ּומכניס עליו,[המצורע]הּפתח, וסֹומ לעזרה, ידיו ׁשּתי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ
אחד  - ּדמֹו את ּכהנים ׁשני ּומקּבלין מּיד. אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹוׁשֹוחטין
הימנית, ּבידֹו ואחד הּמזּבח, ּגּבי על לזרקֹו ּבכלי, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמקּבל

ּומּזה הּׂשמאלית, לידֹו המצורע]ּומערה ּבאצּבעֹו[על ְְְְְִֶֶֶַַָָָָ
הּכהן  ּפסל. ּתחּלה, ּבׂשמאל וקּבל ׁשּנה ואם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹהימנית;
הּמזּבח  על וזֹורקֹו מֹוליכֹו, - ּבּכלי הּדם מקצת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּקּבל
אצל  ּבכּפֹו הּדם ׁשּקּבל הּכהן יבֹוא ּכ ואחר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתחּלה.
הּמצרע  ּומכניס מּבחּוץ; והּמצרע מּבפנים הּכהן ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹֹֹֹהּמצרע,

הפנימי]ראׁשֹו החלל ׁשּבכּפֹו[לתוך הּדם מן הּכהן ונֹותן , ְְִֵֵֶַַַָֹֹ
הימנית אזנֹו ּתנּו האוזן]על שבתוך הקשה ואחר [הבשר , ְְְְִַַַַָָ

יכניס  ּכ ואחר ידֹו, ּבהן על ויּתן הימנית, ידֹו יכניס ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּכ
הּׂשמאל, על נתן ואם רגלֹו. ּבהן על ויּתן הימנית, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹרגלֹו
ׁשּיּתן  ואחר ועֹולתֹו. חּטאתֹו מקריב ּכ ואחר יצא. ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹלא
לתֹו ויֹוצק הּׁשמן, מּלג הּכהן נֹוטל הּבהֹונֹות, על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹהּדם
יצא. עצמֹו, ּכף לתֹו יצק ואם הּׂשמאלית; חברֹו ׁשל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּכּפֹו

הימנית אצּבעֹו ּפעמים וטֹובל ׁשבע ּומּזה ׁשּבכּפֹו, ּבּׁשמן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אצּבע  טבילת הּזיה, ּכל על - הּקדׁשים קדׁש ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכנגד

ּכ ּכּון ולא הּזה, ואם -ּבּׁשמן; הּקדׁשים קדׁש ּבית נגד ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
על  הּׁשמן מן ויּתן הּמצרע, אצל יבֹוא ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכׁשרֹות.
והּנֹותר  רגל; ּובהן יד ּובהן אזן ּבתנּו האׁשם, ּדם ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹמקֹום

נתן, לא ואם הּמּטהר. ראׁש על יּתנּנּו ׁשּבכּפֹו, הּׁשמן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמן
לּכהנים. מתחּלק הּלג, ּוׁשאר ּכּפר. ְְֲִִִֵֵַַַָֹֹֹלא

ּכהּנה,‚. לזכרי ּבעזרה אּלא נאכל אינֹו - הּלג ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשירי
קדׁשים  קדׁשי לאכל ּכׁשאר ואסּור לאׁשם. הּקׁש ׁשהרי ; ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻ

ואם  ּבהֹונֹות; ּומּתן ׁשבע מּתן מּמּנּו ׁשּיּתן עד הּׁשמן, ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹמּלג
זריקה. קדם קדׁשים ּכאֹוכל לֹוקה, - ְְִִֵֶֶַָָָָֹאכל

ה  ¤¤ּפרק
האמצעי‡. ּגדר זה אזן? ּתנּו הּוא הקשה איזה [הבשר ְְִֵֵֶֶֶֶָָָֹ

האוזן] הּבהֹונֹותשבפנים צּדי על נתן הציפורן]. ,[בצידי ְִֵַַַָ
צּדיהן צּדי על נתן הציפורן]ּכׁשר; שכנגד ּבין [בצד ּפסּול. , ִִֵֵֵֵֶַַָָָ

מּלמעלה עצמֹו האׁשם ּדם על הּׁשמן ואין ׁשּנתן [כשר, ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
חוצץ] קדם הדם הּדם נתקּנח אפּלּו - הּדם ּבצד ׁשּנתן ּבין ,ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

הּׁשמ  נֹותן - הּׁשמן "על ׁשּיּתן ׁשּנאמר: הּבהֹונֹות, על ן ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַ
רגל  ּבהן אֹו ימנית, יד ּבהן לֹו אין האׁשם". ּדם ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹמקֹום
עֹולמית. טהרה לֹו אין - ימנית אזן לֹו ׁשאין אֹו ְְֳִִִֵֵֶֶָָָָָֹימנית,

לׁשמֹו·. ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע עולה]אׁשם לשם אֹו[כגון , ְְְֲִֶֶַָָֹֹ
לּמזּבח, עֹולה זה הרי - ּבהֹונֹות ּגּבי על מּדמֹו נתן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
אחר  אׁשם הּמצרע וצרי מצרע; אׁשם ּכנסּכי נסכים ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹוטעּון

ְְִַלהכׁשירֹו.
ממרס [שחיטת]הקּדים‚. אחד יהיה לא - לאׁשמֹו חּטאתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ

האשם]ּבדמּה[מערבב] ישחטו ובינתיים ייקרש, ,[שלא ְָָ
צּורתּה ּתעּבר בלינה]אּלא תיפסל או לבית [תתעפש ותצא , ְְְֵֵֵֶָָָָֻ

ְֵַָהּׂשרפה.
ולּגֹו„. הּיֹום, אׁשמֹו להביא לאדם השמן]יׁש אחר [לוג ְְְֲִֵַַַָָָָֻ

- אחר מצרע לאׁשם הּלג לׁשּנֹות רצה ואם ימים; ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָֹֹעׂשרה
יצק  ׁשּלא עד הּלג חסר ּבּכלי. ׁשּקדׁש ּפי על אף ְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹמׁשּנה,

הכהן] אחר [לכף יביא ׁשּיצק, מאחר חסר ימּלאּנּו; ,ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
.ּכּתחּלה  ְִַָ

.‰- הּלג ונׁשּפ להּזֹות, והתחיל לכּפֹו, הּׁשמן מן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹיצק
ׁשבע מּתן ּגמר ׁשּלא עד יביא [הזיות]אם - הּלג נׁשּפ ְִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹ

- הּלג ונׁשּפ ׁשבע מּתן ּגמר ׁשבע; ּבמּתן ויתחיל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָֹאחר,
ּבּבהֹונֹות, התחיל ּבּבהֹונֹות; לכּתחּלה ויתחיל אחר, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָיביא
לכּתחּלה  ויתחיל אחר, יביא - ׁשּיגמר קדם הּלג ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹונׁשּפ
ׁשּיּתן  קדם הּלג, נׁשּפ ּכ ואחר הּבהֹונֹות, ּגמר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹּבּבהֹונֹות.
להביא  צרי אינֹו - הּמּטהר ראׁש על ׁשּבכּפֹו הּׁשמן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאר
"והּנֹותר  ׁשּנאמר: - מעּכבת אינּה הראׁש ׁשּמּתנת אחר; ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלג

הּׁשמן". "ּומּיתר ִֶֶֶֶֶֶַַּבּׁשמן",
.Â ויחזר ׁשמן, הּלג ימּלא - הּדם למּתן הּׁשמן מּתן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹהקּדים

הּבהֹונֹות  על הּׁשמן מּתן הקּדים הּדם; אחר הּׁשמן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָויּתן
ׁשבע הקדשים]למּתן קודש כנגד הּלג,[ההזיות ימּלא - ְְֵֶַַַַַֹ

"זאת  ׁשּנאמר: ׁשבע, מּתן אחר הּבהֹונֹות על ויּתן ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹויחזר
הּסדר. על ּתֹורתֹו ּכל ׁשּתהיה הּמצרע", ּתֹורת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתהיה

.Êלׁשמן ׁשּלא הּמּתנֹות ׁשבע זה]נתן מצורע לשם -[לא ְִֶֶַַַַָָָֹ
הּמצרע. והכׁשר הרצה, ְְְְַַָָֹֹֻֻלא

.Áצרי אׁשמֹו, ׁשהביא אחר ׁשּנתנּגע אחר מצרע קרּבן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
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אׁשמֹו, והביא ונתנּגע, אׁשמֹו, הביא אם וכן ׁשנּיה; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלצרעת
ואחת  אחת ּכל על קרּבן צרי - נתנּגע,ונתנּגע אם אבל . ְְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָָָ

והביא  ונתרּפא, ונתנּגע, וחזר צּפרים, והביא ְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָונתרּפא,
לכּלן. אחד קרּבן - ְְֳִִֶָָָָֻצּפרים

.Ë,והעני עׁשיר אֹו והעׁשיר, עני, קרּבן ׁשהביא ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמצרע
היה  אם האׁשם: אחר הֹול הּכל - קרּבנֹותיו ׁשּיקריב ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹקדם
ואם  עׁשיר; קרּבן יׁשלים עׁשיר, האׁשם ׁשחיטת ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָּבׁשעת

עני  קרּבן יׁשלים עני, .היה ְְִִִַַָָָָָ
.È אחת ּדם ונזרק קרּבנֹותיהן, ׁשּנתערבּו מצרעין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשני

- המצרעים מן אחד מת ּכ ואחר ׁשּלהן, החּטאֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמּׁשּתי
אינֹו ּבהמה, חּטאת להביא החי? הּמצרע זה עֹוׂשה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּכיצד
מביאין  ואין היא, חּטאתֹו ּדמּה ׁשּנזרק זֹו ׁשּמא - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָיכֹול
יכֹול  אינֹו העֹוף, חּטאת ּולהביא הּספק; על ּבהמה ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָחּטאת

יצא  לא עני, קרּבן ׁשהביא ׁשעׁשיר יכּתב - יעׂשה? וכיצד . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
מּספק, העֹוף חּטאת ויביא עני, ונמצא לאחר, נכסיו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָּכל

ּבּקדׁשים. אֹוכל ונמצא ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּתאכל, ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֹולא
.‡È והיה עלי', זה מצרע ׁשל 'קרּבנֹו ׁשאמר: ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹעׁשיר

ׁשהרי  עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - עני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּמצרע
עלי', זה מצרע ׁשל 'קרּבנֹו ׁשאמר: ועני מּׂשגת. הּנֹודר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיד
עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - עׁשיר הּמצרע ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהיה

זה ּבקר (‰B„¯){‰cp¯}ׁשהרי עׁשיר.חּיב ּבנֹות ֲֵֶֶ©¦¨©¥ְְְִַָָָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ּוׁשּתים  עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
ימיר; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹמצוֹות
יׁשּנה  ׁשּלא (ג) המיר; אם קדׁש, הּתמּורה ׁשּתהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ(ב)
ּבפרקים  - אּלּו מצוֹות ּובאּור לקדּׁשה. מּקדּׁשה ְְְְֳִִִִִִֵֵַָָָָֻֻהּקדׁשים

ֵאּלּו.

א  ¤¤ּפרק
הּממיר‡. קודש]ּכל בבהמת חולין בהמת לֹוקה [החליף - ִֵֶַָ

ולא  יחליפּנּו, "לא ׁשּנאמר: ׁשּימיר, ּובהמה ּבהמה ּכל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעל
הּׁשמּועה  מּפי מעׂשה. עׂשה ׁשּלא ּפי על ואף אתֹו"; ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹימיר

רבינו] ממשה ׁשאין [מסורת תעׂשה לא מצות ׁשּכל ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹלמדּו,
ּומקּלל  ּוממיר, מּנׁשּבע, חּוץ - עליה לֹוקין אין מעׂשה, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבּה

ּבׁשם חברֹו ׁשּיהיה [ה']את אפׁשר אי - אּלּו לאוין ׁשלׁשה ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
הּתמּורה, על לֹוקין ולּמה עליהן. ולֹוקין ּכלל, מעׂשה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבהן

נּתק ׁשּבּה לאו עליו]לעׂשה[סמוך]והרי לוקין ,[ואין ֲֲִֵֵֶַַַָָ
יהיה  ּותמּורתֹו הּוא והיה . . ימיר המר "ואם נאמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהרי
לאו  ׁשאין ועֹוד, לאוין; ּוׁשני עׂשה, ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹּקדׁש"?

לעׂשה ׁשוה המקרים]ׁשּבּה אין [בכל והּׁשּתפין ׁשהּצּבּור , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשּלא  מזהרין ׁשהן ּפי על אף - המירּו אם ּתמּורה, ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻעֹוׂשין
הּתמּורה  הרי - ׁשהמיר ׁשהּיחיד אֹומר, נמצאת ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָימירּו.

ּבׁשּבת המיר ואפּלּו בשבת]קדׁש, מקדישים שאין ;[למרות ְֲִִֵֶַַָֹ

ׁשהמיר  מי אֹו ׁשהמיר, הּׁשּתפין מן ואחד ארּבעים. ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻולֹוקה
ׁשּתפּות, ּבהם לֹו ויׁש הֹואיל - הּצּבּור מּקרּבנֹות ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֻּבקרּבן

קדׁש. הּתמּורה ואין לֹוקה; זה ְְֲֵֵֶֶֶַָֹהרי
עֹוׂשה ·. זה הרי - ּבׁשגגה ׁשהמיר אֹו ּבזדֹון הּממיר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד

קדוש]ּתמּורה נהיה החולין שגם הּמתּכּון [- ּכיצד? ולֹוקה. , ְְְִֵֵֶַַַָ
זֹו 'הרי ואמר: לי', ׁשּיׁש עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָלֹומר:
אם  אבל ולֹוקה. ּתמּורה, זֹו הרי - לי' ׁשּיׁש ׁשלמים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּתמּורת
זה  לבית 'אּכנס ׁשאמר: אֹו והמיר, להמיר, ׁשּמּתר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּדּמה

מּדעּתי' מּדעּתֹו[במזיד]ואמיר ׁשּלא והמיר וׁשכח ונכנס , ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
עליה. לֹוקה ואינֹו ּתמּורה, זֹו הרי -ְְֲֵֵֶֶָָָ

ּבהמּתֹו‚. ממיר אדם תמורה]אין דיני חלים לא ּבקרּבן [- ְְְְִֵֵֶָָָָ
להמיר  הרֹוצה 'ּכל הּקרּבן: ּבעל אמר ואם ׁשּלֹו; ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאינֹו
קרּבנֹו המיר ּבּה. ממיר זה הרי - וימיר' יבֹוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּבבהמּתי
מקּדיׁש אדם ׁשאין ּתמּורה; אינּה - ׁשּלֹו ׁשאינּה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבבהמה

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ֵֶֶָָּדבר
הּמקּדיׁש„. לא אבל ּתמּורה, ׁשעֹוׂשה הּוא - .הּמתּכּפר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשהקּדיׁש ּכגֹון חברֹו, ּבּה ׁשּיתּכּפר ּבהמה הקּדיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכיצד?
הּוא  הּנזיר, אֹותֹו - הּנזיר ּפלֹוני ּבהם ׁשּיתּכּפר נזיר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָקרּבנֹות
ׁשאינן  לפי ׁשהקּדיׁש, זה לא אבל ּתמּורה; ּבהן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשעֹוׂשה

ֶׁשּלֹו.
ממיר ‰. זֹוהּיֹורׁש הרי - ומת ּבניו, לׁשני ּבהמה הּניח . ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ

והּׁשּתפין  ׁשּתפין, ּבּה הן ׁשהרי ּבּה, ממירין ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻקרבה;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורה, עֹוׂשין ְְְִֵֵֶַָאין

.Â מּדברי אבל הּתֹורה; מן ּתמּורה, עֹוׂשין ּגֹוים קדׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָאין
ּתמּורה  זֹו הרי ׁשהמיר, ׁשהּגֹוי הּגֹוי סֹופרים, הקּדיׁש . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ

ספק  זֹו הרי - הּגֹוי ּבּה והמיר יׂשראל, ּבּה ׁשּיתּכּפר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבהמה
ְָּתמּורה.

.Ê ּתמּורה עֹוׂשין המירּו, אם - נׁשים ואחד אנׁשים .אחד ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ
.Áנדרים לעֹונת ׁשהּגיע י"ב]קטן על [בן אף - ׁשהמיר ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

אינֹו אֹו ּתמּורה עֹוׂשה אם ספק ּבֹו יׁש לֹוקה, ׁשאינֹו ְִִֵֵֵֵֶֶֶָָּפי
ֶעֹוׂשה.

.Ëּובאׁשם ּבחּטאת ממירין הּכהנים [שקיבלו אין ְְְֲִִִֵַַָָָֹ
ׁשּלהןלהקריב] ׁשהן ּפי על ׁשאף לאכילה]- זֹוכין [- אין , ִִֵֵֶֶֶֶַַָ

ואין  הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבּבׂשר, להן ׁשאין מחּיים; ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבהן
ּבֹו זֹוכה ׁשהּוא ּפי על ׁשאף - ּבּבכֹור ממירין ְְֲִִִִֶֶֶַַַַֹהּכהנים
ּבבית  ּתחּלתֹו, ׁשהרי מּתחּלה; ּבֹו זֹוכה אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמחּיים,
ׁשהּוא  זמן ּכל ּבּבכֹור ׁשהמירּו הּבעלים אבל הּוא. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיׂשראל
ׁשּנֹולד  ּבּבכֹור ׁשהמיר ּכהן וכן ּתמּורה; עֹוׂשין - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּבביתם

ּתמּורה. זֹו הרי - מּיׂשראל ׁשּלקח ּבּבכֹור לא ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹלֹו,
.Èּגדֹול ּכהן ׁשל כיפור]אילֹו ביום עֹוׂשה [שמקריבו ֵֵֶֶָֹ

ׁשהּוא  ּפי על אף ּתמּורה, עֹוׂשה אינֹו ּפרֹו אבל ְְֲִֵֶֶַַָָָָּתמּורה;
הן  הרי ּבֹו, מתּכּפרין הּכהנים ואחיו הֹואיל - ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹמּׁשּלֹו

ּבֹו. ְִָֻּכׁשּתפין
.‡È ּתמּורה עֹוׂשין אינן - והּמנחֹות נאמר העֹופֹות ׁשּלא , ְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹ

"ּבהמה". ְֵֶָָאּלא
.·Èהּבית ּבדק ודמיהם קרּבנֹות שיימכרו מנת על [שנתרמו ְְִֶֶַַָ

המקדש] להחזקת ׁשּנאמר יהיו ּתמּורה, עֹוׂשין אינן -ְֱִֵֶֶַָָ
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והלא  ימירּנּו". ולא לרע, טֹוב ּבין יבּקר "לא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹּבּמעׂשר:
על  ללּמד יצא? ולּמה היה, הּקדׁשים ּכל ּבכלל ְְְֲֳִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהּמעׂשר

הקרבנות]הּכלל יצאּו[לשאר - יחיד קרּבן ּמעׂשר מה : ְְְֲִֵַַַַָָָָ
יצאּו - מזּבח קרּבן ּמעׂשר מה הּׁשּתפין. וכן צּבּור, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻקרּבנֹות
ּדגן, למעׂשר הּקׁש ּבהמה ּמעׂשר מה הּבית. ּבדק ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻקדׁשי
קרּבנֹות  יצאּו - ּגֹוים ולא יׂשראל אּלא ּבֹו חּיבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשאין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורה, עֹוׂשין ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶַָּגֹוים,
.‚È מּפני - ּתמּורה עֹוׂשה אינּה קבּוע, מּום ּבעלת ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָהּמקּדיׁש

ּדמים; קדּׁשת אּלא ואינּה ּגמּור, קּדּוׁש ּגּופּה נתקּדׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּלא
ּתמימה  ׁשהקּדיׁש אֹו עֹובר, מּום ּבעלת הּמקּדיׁש ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָאבל

נֹולד ּכ עֹוׂשה [נהיה]ואחר זֹו הרי - קבּוע מּום לּה ְֲֵַַַַָָָָ
ְָּתמּורה.

.„È,ּבתמים מּום ּבעל אֹו מּום, ּבבעל ּתמים הּממיר ְְִִִֵֶַַַַַָָָאחד
ּבעּזים, ּכבׂשים אֹו ּבבקר, צאן אֹו ּבצאן, ּבקר ׁשהמיר ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹאֹו
ּבנקבֹות, זכרים אֹו ּבזכרים, נקבֹות אֹו ּבכבׂשים, עּזים ְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָאֹו
אחת, ּבבת ּבין ּבאחד, מאה אֹו ּבמאה, אחד  ׁשהמיר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹו

ּתמּורה  אּלּו הרי - זה אחר ּבזה הּבהמֹות ּבין ּכמנין ולֹוקה , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ִֵֶׁשהמיר.

.ÂËהּת ההקּדׁשאין ּבהמת ולד ולא ּתמּורה, עֹוׂשה מּורה ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתמּורה  "הּוא",עֹוׂשה - ּותמּורתֹו" הּוא "והיה ׁשּנאמר: , ְְְֱֶֶֶַָָָָ

הּממיר  אבל ּתמּורתֹו. ּתמּורת ולא "ּותמּורתֹו", ולדֹו; ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹֹולא
ּכּלן  אלף, אפּלּו - והמיר וחזר ּבּה, והמיר וחזר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבבהמה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ואחד, אחד ּכל על ולֹוקה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָּתמּורה;
.ÊË ׁשלמים ולא ּבׁשלמים, עּברים אֹו אברים ממירין ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָֹֻאין

ּתחת  'ידּה, אֹו זֹו', ּבהמה ׁשל 'רגלּה האֹומר: ּכיצד? ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהן.
אינּה - זֹו' עֹולה ּתחת זֹו ּבהמה 'עּבר ׁשאמר: אֹו זֹו', ְֵֵֶַַַַָָָָָֻעֹולה
ׁשל  'רגלּה אֹו ידּה' ּתחת זֹו 'ּבהמה האֹומר: וכן ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָּתמּורה.
זֹו' חּטאת ׁשל עּברּה ּתחת זֹו 'ּבהמה ׁשאמר: אֹו זֹו', ְֵֶֶַַַַָָָָָָֻעֹולה

ּתמּורה  אינּה -. ְֵָָ
.ÊÈּבכלאים וכבשה]הּממיר מגדי ּבטרפה[נולד אֹו [חולה , ְְְִִִִֵֵַַָ

הממית] ּדפןבחולי ויֹוצא קיסרי], בניתוח אֹו[נולד , ְֵֶֹ
ניכר]ּבטמטּום מינו ואין סימני ואנּדרּגינס[סתום בו [יש ְְְְְִַַַֻ

ונקבה] ּכמֹוזכר זה והרי עליהן, חלה הּקדּׁשה אין -ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ּולפיכ קרּבן; ּבמינן ׁשאין לפי ּבחמֹור, אֹו ּבגמל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשהמיר
ּבמינֹו יׁש מּום, ּבעל מּום? לבעל אּלּו ּבין מה לֹוקה. ְְִֵֵֵֵֶַַַַַאינֹו

קרּבן. ּבמינן אין אּלּו, ְְְִֵֵָָָָָקרּבן;
.ÁÈאשה]הרֹובע על שבא שבא והּנרּבע[שור [בהמה ְְִֵַַָָ

אדם] מּום עליה ּכבעל הן הרי ּכל - וכן ּתמּורה; ועֹוׂשין , ְְְְֲִֵֵֵַַָֹ
ּבהן. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ËÈחל וחציּה קדׁש ׁשחציּה שותפים ּבהמה של [כגון ְְְְֵֶֶֶֶָָָֹֹ
חלקו] הקדיש נעׂשית ואחד ולא ּתמּורה, עֹוׂשה לא -ְְֲֵַָָֹֹ

ְָּתמּורה.
.Îׁשּימּותּו ׁשּדינן החּטאֹות הקרבן]ּכל בעלי שמתו ,[כגון ִֶֶַַָָָָ

ׁשּיּפל  עד ׁשּתרעה ׁשּדינּה חּטאת וכל ּתמּורה; עֹוׂשין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאינן
ּתמּורה. עֹוׂשה ותּמכר, מּום ְְִֵָָָָּבּה

.‡Î- לאׁשמֹו אֹו לעֹולתֹו אֹו לפסחֹו נקבה ְְְְְֲִִֵַַַָָָהּמפריׁש

הֹואיל  לּקרב; ראּויין ׁשאינן ּפי על ואף ּתמּורה, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָעֹוׂשה
לקדּׁשת  ירדּו - ּתמימין הן והרי ּדמים, לקדּׁשת ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻֻוירדּו

ׁשהפריׁשהּגּוף  ונׂשיא לחּטאתֹו, ׂשעיר הּמפריׁש אבל . ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָ
לחּטאתֹו ּפרה ׁשהפריׁש ּגדֹול וכהן לחּטאתֹו, [שכל ׂשעירה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

להם] הראוי קרבן הפרישו לא ּתמּורה;אלו עֹוׂשין אינן -ְִֵָָ
קדּׁשת  ואפּלּו ּכלל, נתקּדׁשה לא - ּבחּטאת המׁשּנה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֻׁשּכל

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻּדמים,

ב  ¤¤ּפרק
חּלין ‡. ּבהמת על הּקרּבן ּבעל ׁשּיאמר היא - ְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּתמּורה

לֹו ואין ׁשּיׁש זֹו'; חליפת זֹו 'הרי אֹו זֹו', ּתחת זֹו 'הרי : ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַ
'ּתחת  אֹו זֹו', חּטאת ּתחת זֹו 'הרי אמר: אם לֹומר, ֲִִֵַַַַַַַָָָצרי
ּתחת  זֹו 'הרי אמר: אם וכן ּתמּורה. ׁשהיא - זֹו' ְְֲִִֵֵֶַַַָָָעֹולה
לי  ׁשּיׁש עֹולה 'ּתחת אֹו הּבית', ּבתֹו לי ׁשּיׁש ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָחּטאת
אם  אבל לֹו. ׁשּיׁש והּוא ּתמּורה; זֹו הרי - ּפלֹוני' ְְְְֲֲִִֵֵֶָָָּבמקֹום
זֹו 'הרי אֹו עֹולה', ּתחת זֹו 'הרי חּלין: ּבהמת על ֱֲֲִֵֵֶַַַַַָָֻאמר
זֹו 'הרי אמר: אם וכן ּכלּום; אמר לא - חּטאת' ְְֲִֵֵַַַַַָָָֹּתחת

ּתמּורה. אינּה זֹו', על ְְֵֶֶַָָֻמחּללת
ׁשּנפל ·. הקּדׁש ואחת חּלין אחת ּבהמֹות, ׁשּתי לפניו  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהיּו

ּתחת  זֹו 'הרי ואמר: חּלין ּבהמת על ידֹו הּניח מּום, ְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻּבּה
הקּדׁש ּבהמת על ידֹו הּניח ולֹוקה; ּתמּורה, זֹו הרי - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָזֹו'
החּלין, ּבהמת על חּללּה זה הרי - ז ֹו' ּתחת זֹו 'הרי ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻואמר:

הּבהמה  ּבזֹו מּום ּבעלת ּכפֹודה אּלא ּתמּורה זֹו .ואין ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָ
ּבעלת ‚. מהן ואחת מזּבח, קדׁשי ּבהמֹות ׁשלׁש לפניו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהיּו

ּתמימֹות  ּבהמֹות וׁשלׁש לפדיֹון, עֹומדת היא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָֹמּום
החּלין  מן ׁשּתים הרי - אּלּו' ּתחת אּלּו 'הרי ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֻֻחּלין,
עליהן  ולֹוקה ּתמּורה, ּותמּורתן הּתמימֹות, ׁשּתים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּתחת
מּום  ּבעלת ּתחת היא - הּׁשליׁשית והּבהמה ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָׁשּתים.
ׁשּכיון  ּבּה; להמיר ולא נתּכּון ּולחּללּה עליה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנתחּללה
והּוא  הּתר, ודר הּתמּורה, והיא אּסּור, ּדר לפניו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּיׁש
ועֹוׂשה  ההּתר מּניח אדם ׁשאין היא, חזקה - ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחּלּול
אמר: אם וכן מלקּיֹות. ׁשלׁש לֹוקה אינֹו ּולפיכ ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻהאּסּור;
מהן  ואחת אּלּו', ּבהמֹות עׂשר ּתחת אּלּו ּבהמֹות ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ'עׂשר

אּל לֹוקה אינֹו - מּום ׁשהּבהמה ּבעלת מלקּיֹות; ּתׁשע א ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ּפי  על ׁשאף ּבּה; להמיר ולא נתּכּון, לחּללּה - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהעׂשירית
הּתר, ּדר ׁשם ויׁש הֹואיל הרּבה, ּבמלקּיֹות זה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻׁשהחזק
ׁשל  ּבהמֹות ׁשּתי האּסּור. ועֹוׂשה ההּתר, ּדבר מּניח ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָאינֹו
חּלין, ׁשל ּבהמֹות ּוׁשּתי מּום, ּבעלת מהן ואחת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֻהקּדׁש,
הרי  - אּלּו' ּתחת אּלּו 'הרי ואמר: מּום, ּבעלת מהן ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָואחת
הּמּום  ּובעלת אחת, ולֹוקה הּתמימה, ּתמּורת ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָהּתמימה
ועֹוׂשה  ההּתר, מּניח ׁשאינֹו הּמּום; ּבעלת על ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֻמחּללת

.האּסּור  ִָ
קּימין,„. ּדבריו - ּוׁשלמים' עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהאֹומר:

ּדמיה  ּובחצי עֹולה, ּתמּורת ּדמיה ּבחצי ויביא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָותּמכר,
ׁשלמים  ּותמּורת ּתמּורת עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי אמר: . ְְְְֲִֵַַַַָָָ

לא  ואם קּימין; ּדבריו מּתחּלה, נתּכּון לכ אם - ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָֹׁשלמים'
'ּותמּורת  ואמר: וחזר עֹולה, לתמּורת אּלא ּבּתחּלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָנתּכּון
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אׁשמֹו, והביא ונתנּגע, אׁשמֹו, הביא אם וכן ׁשנּיה; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלצרעת
ואחת  אחת ּכל על קרּבן צרי - נתנּגע,ונתנּגע אם אבל . ְְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָָָ

והביא  ונתרּפא, ונתנּגע, וחזר צּפרים, והביא ְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָונתרּפא,
לכּלן. אחד קרּבן - ְְֳִִֶָָָָֻצּפרים

.Ë,והעני עׁשיר אֹו והעׁשיר, עני, קרּבן ׁשהביא ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמצרע
היה  אם האׁשם: אחר הֹול הּכל - קרּבנֹותיו ׁשּיקריב ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹקדם
ואם  עׁשיר; קרּבן יׁשלים עׁשיר, האׁשם ׁשחיטת ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָּבׁשעת

עני  קרּבן יׁשלים עני, .היה ְְִִִַַָָָָָ
.È אחת ּדם ונזרק קרּבנֹותיהן, ׁשּנתערבּו מצרעין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשני

- המצרעים מן אחד מת ּכ ואחר ׁשּלהן, החּטאֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמּׁשּתי
אינֹו ּבהמה, חּטאת להביא החי? הּמצרע זה עֹוׂשה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּכיצד
מביאין  ואין היא, חּטאתֹו ּדמּה ׁשּנזרק זֹו ׁשּמא - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָיכֹול
יכֹול  אינֹו העֹוף, חּטאת ּולהביא הּספק; על ּבהמה ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָחּטאת

יצא  לא עני, קרּבן ׁשהביא ׁשעׁשיר יכּתב - יעׂשה? וכיצד . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
מּספק, העֹוף חּטאת ויביא עני, ונמצא לאחר, נכסיו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָּכל

ּבּקדׁשים. אֹוכל ונמצא ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּתאכל, ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֹולא
.‡È והיה עלי', זה מצרע ׁשל 'קרּבנֹו ׁשאמר: ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹעׁשיר

ׁשהרי  עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - עני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּמצרע
עלי', זה מצרע ׁשל 'קרּבנֹו ׁשאמר: ועני מּׂשגת. הּנֹודר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיד
עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - עׁשיר הּמצרע ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהיה

זה ּבקר (‰B„¯){‰cp¯}ׁשהרי עׁשיר.חּיב ּבנֹות ֲֵֶֶ©¦¨©¥ְְְִַָָָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ּוׁשּתים  עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
ימיר; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹמצוֹות
יׁשּנה  ׁשּלא (ג) המיר; אם קדׁש, הּתמּורה ׁשּתהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ(ב)
ּבפרקים  - אּלּו מצוֹות ּובאּור לקדּׁשה. מּקדּׁשה ְְְְֳִִִִִִֵֵַָָָָֻֻהּקדׁשים

ֵאּלּו.

א  ¤¤ּפרק
הּממיר‡. קודש]ּכל בבהמת חולין בהמת לֹוקה [החליף - ִֵֶַָ

ולא  יחליפּנּו, "לא ׁשּנאמר: ׁשּימיר, ּובהמה ּבהמה ּכל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעל
הּׁשמּועה  מּפי מעׂשה. עׂשה ׁשּלא ּפי על ואף אתֹו"; ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹימיר

רבינו] ממשה ׁשאין [מסורת תעׂשה לא מצות ׁשּכל ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹלמדּו,
ּומקּלל  ּוממיר, מּנׁשּבע, חּוץ - עליה לֹוקין אין מעׂשה, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבּה

ּבׁשם חברֹו ׁשּיהיה [ה']את אפׁשר אי - אּלּו לאוין ׁשלׁשה ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
הּתמּורה, על לֹוקין ולּמה עליהן. ולֹוקין ּכלל, מעׂשה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבהן

נּתק ׁשּבּה לאו עליו]לעׂשה[סמוך]והרי לוקין ,[ואין ֲֲִֵֵֶַַַָָ
יהיה  ּותמּורתֹו הּוא והיה . . ימיר המר "ואם נאמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהרי
לאו  ׁשאין ועֹוד, לאוין; ּוׁשני עׂשה, ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹּקדׁש"?

לעׂשה ׁשוה המקרים]ׁשּבּה אין [בכל והּׁשּתפין ׁשהּצּבּור , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשּלא  מזהרין ׁשהן ּפי על אף - המירּו אם ּתמּורה, ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻעֹוׂשין
הּתמּורה  הרי - ׁשהמיר ׁשהּיחיד אֹומר, נמצאת ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָימירּו.

ּבׁשּבת המיר ואפּלּו בשבת]קדׁש, מקדישים שאין ;[למרות ְֲִִֵֶַַָֹ

ׁשהמיר  מי אֹו ׁשהמיר, הּׁשּתפין מן ואחד ארּבעים. ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻולֹוקה
ׁשּתפּות, ּבהם לֹו ויׁש הֹואיל - הּצּבּור מּקרּבנֹות ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֻּבקרּבן

קדׁש. הּתמּורה ואין לֹוקה; זה ְְֲֵֵֶֶֶַָֹהרי
עֹוׂשה ·. זה הרי - ּבׁשגגה ׁשהמיר אֹו ּבזדֹון הּממיר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד

קדוש]ּתמּורה נהיה החולין שגם הּמתּכּון [- ּכיצד? ולֹוקה. , ְְְִֵֵֶַַַָ
זֹו 'הרי ואמר: לי', ׁשּיׁש עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָלֹומר:
אם  אבל ולֹוקה. ּתמּורה, זֹו הרי - לי' ׁשּיׁש ׁשלמים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּתמּורת
זה  לבית 'אּכנס ׁשאמר: אֹו והמיר, להמיר, ׁשּמּתר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּדּמה

מּדעּתי' מּדעּתֹו[במזיד]ואמיר ׁשּלא והמיר וׁשכח ונכנס , ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
עליה. לֹוקה ואינֹו ּתמּורה, זֹו הרי -ְְֲֵֵֶֶָָָ

ּבהמּתֹו‚. ממיר אדם תמורה]אין דיני חלים לא ּבקרּבן [- ְְְְִֵֵֶָָָָ
להמיר  הרֹוצה 'ּכל הּקרּבן: ּבעל אמר ואם ׁשּלֹו; ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאינֹו
קרּבנֹו המיר ּבּה. ממיר זה הרי - וימיר' יבֹוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּבבהמּתי
מקּדיׁש אדם ׁשאין ּתמּורה; אינּה - ׁשּלֹו ׁשאינּה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבבהמה

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ֵֶֶָָּדבר
הּמקּדיׁש„. לא אבל ּתמּורה, ׁשעֹוׂשה הּוא - .הּמתּכּפר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשהקּדיׁש ּכגֹון חברֹו, ּבּה ׁשּיתּכּפר ּבהמה הקּדיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכיצד?
הּוא  הּנזיר, אֹותֹו - הּנזיר ּפלֹוני ּבהם ׁשּיתּכּפר נזיר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָקרּבנֹות
ׁשאינן  לפי ׁשהקּדיׁש, זה לא אבל ּתמּורה; ּבהן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשעֹוׂשה

ֶׁשּלֹו.
ממיר ‰. זֹוהּיֹורׁש הרי - ומת ּבניו, לׁשני ּבהמה הּניח . ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ

והּׁשּתפין  ׁשּתפין, ּבּה הן ׁשהרי ּבּה, ממירין ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻקרבה;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורה, עֹוׂשין ְְְִֵֵֶַָאין

.Â מּדברי אבל הּתֹורה; מן ּתמּורה, עֹוׂשין ּגֹוים קדׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָאין
ּתמּורה  זֹו הרי ׁשהמיר, ׁשהּגֹוי הּגֹוי סֹופרים, הקּדיׁש . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ

ספק  זֹו הרי - הּגֹוי ּבּה והמיר יׂשראל, ּבּה ׁשּיתּכּפר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבהמה
ְָּתמּורה.

.Ê ּתמּורה עֹוׂשין המירּו, אם - נׁשים ואחד אנׁשים .אחד ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ
.Áנדרים לעֹונת ׁשהּגיע י"ב]קטן על [בן אף - ׁשהמיר ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

אינֹו אֹו ּתמּורה עֹוׂשה אם ספק ּבֹו יׁש לֹוקה, ׁשאינֹו ְִִֵֵֵֵֶֶֶָָּפי
ֶעֹוׂשה.

.Ëּובאׁשם ּבחּטאת ממירין הּכהנים [שקיבלו אין ְְְֲִִִֵַַָָָֹ
ׁשּלהןלהקריב] ׁשהן ּפי על ׁשאף לאכילה]- זֹוכין [- אין , ִִֵֵֶֶֶֶַַָ

ואין  הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבּבׂשר, להן ׁשאין מחּיים; ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבהן
ּבֹו זֹוכה ׁשהּוא ּפי על ׁשאף - ּבּבכֹור ממירין ְְֲִִִִֶֶֶַַַַֹהּכהנים
ּבבית  ּתחּלתֹו, ׁשהרי מּתחּלה; ּבֹו זֹוכה אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמחּיים,
ׁשהּוא  זמן ּכל ּבּבכֹור ׁשהמירּו הּבעלים אבל הּוא. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיׂשראל
ׁשּנֹולד  ּבּבכֹור ׁשהמיר ּכהן וכן ּתמּורה; עֹוׂשין - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּבביתם

ּתמּורה. זֹו הרי - מּיׂשראל ׁשּלקח ּבּבכֹור לא ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹלֹו,
.Èּגדֹול ּכהן ׁשל כיפור]אילֹו ביום עֹוׂשה [שמקריבו ֵֵֶֶָֹ

ׁשהּוא  ּפי על אף ּתמּורה, עֹוׂשה אינֹו ּפרֹו אבל ְְֲִֵֶֶַַָָָָּתמּורה;
הן  הרי ּבֹו, מתּכּפרין הּכהנים ואחיו הֹואיל - ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹמּׁשּלֹו

ּבֹו. ְִָֻּכׁשּתפין
.‡È ּתמּורה עֹוׂשין אינן - והּמנחֹות נאמר העֹופֹות ׁשּלא , ְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹ

"ּבהמה". ְֵֶָָאּלא
.·Èהּבית ּבדק ודמיהם קרּבנֹות שיימכרו מנת על [שנתרמו ְְִֶֶַַָ

המקדש] להחזקת ׁשּנאמר יהיו ּתמּורה, עֹוׂשין אינן -ְֱִֵֶֶַָָ
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והלא  ימירּנּו". ולא לרע, טֹוב ּבין יבּקר "לא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹּבּמעׂשר:
על  ללּמד יצא? ולּמה היה, הּקדׁשים ּכל ּבכלל ְְְֲֳִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהּמעׂשר

הקרבנות]הּכלל יצאּו[לשאר - יחיד קרּבן ּמעׂשר מה : ְְְֲִֵַַַַָָָָ
יצאּו - מזּבח קרּבן ּמעׂשר מה הּׁשּתפין. וכן צּבּור, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻקרּבנֹות
ּדגן, למעׂשר הּקׁש ּבהמה ּמעׂשר מה הּבית. ּבדק ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻקדׁשי
קרּבנֹות  יצאּו - ּגֹוים ולא יׂשראל אּלא ּבֹו חּיבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשאין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורה, עֹוׂשין ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶַָּגֹוים,
.‚È מּפני - ּתמּורה עֹוׂשה אינּה קבּוע, מּום ּבעלת ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָהּמקּדיׁש

ּדמים; קדּׁשת אּלא ואינּה ּגמּור, קּדּוׁש ּגּופּה נתקּדׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּלא
ּתמימה  ׁשהקּדיׁש אֹו עֹובר, מּום ּבעלת הּמקּדיׁש ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָאבל

נֹולד ּכ עֹוׂשה [נהיה]ואחר זֹו הרי - קבּוע מּום לּה ְֲֵַַַַָָָָ
ְָּתמּורה.

.„È,ּבתמים מּום ּבעל אֹו מּום, ּבבעל ּתמים הּממיר ְְִִִֵֶַַַַַָָָאחד
ּבעּזים, ּכבׂשים אֹו ּבבקר, צאן אֹו ּבצאן, ּבקר ׁשהמיר ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹאֹו
ּבנקבֹות, זכרים אֹו ּבזכרים, נקבֹות אֹו ּבכבׂשים, עּזים ְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָאֹו
אחת, ּבבת ּבין ּבאחד, מאה אֹו ּבמאה, אחד  ׁשהמיר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹו

ּתמּורה  אּלּו הרי - זה אחר ּבזה הּבהמֹות ּבין ּכמנין ולֹוקה , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ִֵֶׁשהמיר.

.ÂËהּת ההקּדׁשאין ּבהמת ולד ולא ּתמּורה, עֹוׂשה מּורה ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתמּורה  "הּוא",עֹוׂשה - ּותמּורתֹו" הּוא "והיה ׁשּנאמר: , ְְְֱֶֶֶַָָָָ

הּממיר  אבל ּתמּורתֹו. ּתמּורת ולא "ּותמּורתֹו", ולדֹו; ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹֹולא
ּכּלן  אלף, אפּלּו - והמיר וחזר ּבּה, והמיר וחזר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבבהמה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ואחד, אחד ּכל על ולֹוקה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָּתמּורה;
.ÊË ׁשלמים ולא ּבׁשלמים, עּברים אֹו אברים ממירין ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָֹֻאין

ּתחת  'ידּה, אֹו זֹו', ּבהמה ׁשל 'רגלּה האֹומר: ּכיצד? ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהן.
אינּה - זֹו' עֹולה ּתחת זֹו ּבהמה 'עּבר ׁשאמר: אֹו זֹו', ְֵֵֶַַַַָָָָָֻעֹולה
ׁשל  'רגלּה אֹו ידּה' ּתחת זֹו 'ּבהמה האֹומר: וכן ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָּתמּורה.
זֹו' חּטאת ׁשל עּברּה ּתחת זֹו 'ּבהמה ׁשאמר: אֹו זֹו', ְֵֶֶַַַַָָָָָָֻעֹולה

ּתמּורה  אינּה -. ְֵָָ
.ÊÈּבכלאים וכבשה]הּממיר מגדי ּבטרפה[נולד אֹו [חולה , ְְְִִִִֵֵַַָ

הממית] ּדפןבחולי ויֹוצא קיסרי], בניתוח אֹו[נולד , ְֵֶֹ
ניכר]ּבטמטּום מינו ואין סימני ואנּדרּגינס[סתום בו [יש ְְְְְִַַַֻ

ונקבה] ּכמֹוזכר זה והרי עליהן, חלה הּקדּׁשה אין -ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ּולפיכ קרּבן; ּבמינן ׁשאין לפי ּבחמֹור, אֹו ּבגמל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשהמיר
ּבמינֹו יׁש מּום, ּבעל מּום? לבעל אּלּו ּבין מה לֹוקה. ְְִֵֵֵֵֶַַַַַאינֹו

קרּבן. ּבמינן אין אּלּו, ְְְִֵֵָָָָָקרּבן;
.ÁÈאשה]הרֹובע על שבא שבא והּנרּבע[שור [בהמה ְְִֵַַָָ

אדם] מּום עליה ּכבעל הן הרי ּכל - וכן ּתמּורה; ועֹוׂשין , ְְְְֲִֵֵֵַַָֹ
ּבהן. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ËÈחל וחציּה קדׁש ׁשחציּה שותפים ּבהמה של [כגון ְְְְֵֶֶֶֶָָָֹֹ
חלקו] הקדיש נעׂשית ואחד ולא ּתמּורה, עֹוׂשה לא -ְְֲֵַָָֹֹ

ְָּתמּורה.
.Îׁשּימּותּו ׁשּדינן החּטאֹות הקרבן]ּכל בעלי שמתו ,[כגון ִֶֶַַָָָָ

ׁשּיּפל  עד ׁשּתרעה ׁשּדינּה חּטאת וכל ּתמּורה; עֹוׂשין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאינן
ּתמּורה. עֹוׂשה ותּמכר, מּום ְְִֵָָָָּבּה

.‡Î- לאׁשמֹו אֹו לעֹולתֹו אֹו לפסחֹו נקבה ְְְְְֲִִֵַַַָָָהּמפריׁש

הֹואיל  לּקרב; ראּויין ׁשאינן ּפי על ואף ּתמּורה, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָעֹוׂשה
לקדּׁשת  ירדּו - ּתמימין הן והרי ּדמים, לקדּׁשת ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻֻוירדּו

ׁשהפריׁשהּגּוף  ונׂשיא לחּטאתֹו, ׂשעיר הּמפריׁש אבל . ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָ
לחּטאתֹו ּפרה ׁשהפריׁש ּגדֹול וכהן לחּטאתֹו, [שכל ׂשעירה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

להם] הראוי קרבן הפרישו לא ּתמּורה;אלו עֹוׂשין אינן -ְִֵָָ
קדּׁשת  ואפּלּו ּכלל, נתקּדׁשה לא - ּבחּטאת המׁשּנה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֻׁשּכל

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻּדמים,

ב  ¤¤ּפרק
חּלין ‡. ּבהמת על הּקרּבן ּבעל ׁשּיאמר היא - ְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּתמּורה

לֹו ואין ׁשּיׁש זֹו'; חליפת זֹו 'הרי אֹו זֹו', ּתחת זֹו 'הרי : ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַ
'ּתחת  אֹו זֹו', חּטאת ּתחת זֹו 'הרי אמר: אם לֹומר, ֲִִֵַַַַַַַָָָצרי
ּתחת  זֹו 'הרי אמר: אם וכן ּתמּורה. ׁשהיא - זֹו' ְְֲִִֵֵֶַַַָָָעֹולה
לי  ׁשּיׁש עֹולה 'ּתחת אֹו הּבית', ּבתֹו לי ׁשּיׁש ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָחּטאת
אם  אבל לֹו. ׁשּיׁש והּוא ּתמּורה; זֹו הרי - ּפלֹוני' ְְְְֲֲִִֵֵֶָָָּבמקֹום
זֹו 'הרי אֹו עֹולה', ּתחת זֹו 'הרי חּלין: ּבהמת על ֱֲֲִֵֵֶַַַַַָָֻאמר
זֹו 'הרי אמר: אם וכן ּכלּום; אמר לא - חּטאת' ְְֲִֵֵַַַַַָָָֹּתחת

ּתמּורה. אינּה זֹו', על ְְֵֶֶַָָֻמחּללת
ׁשּנפל ·. הקּדׁש ואחת חּלין אחת ּבהמֹות, ׁשּתי לפניו  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהיּו

ּתחת  זֹו 'הרי ואמר: חּלין ּבהמת על ידֹו הּניח מּום, ְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻּבּה
הקּדׁש ּבהמת על ידֹו הּניח ולֹוקה; ּתמּורה, זֹו הרי - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָזֹו'
החּלין, ּבהמת על חּללּה זה הרי - ז ֹו' ּתחת זֹו 'הרי ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻואמר:

הּבהמה  ּבזֹו מּום ּבעלת ּכפֹודה אּלא ּתמּורה זֹו .ואין ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָ
ּבעלת ‚. מהן ואחת מזּבח, קדׁשי ּבהמֹות ׁשלׁש לפניו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהיּו

ּתמימֹות  ּבהמֹות וׁשלׁש לפדיֹון, עֹומדת היא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָֹמּום
החּלין  מן ׁשּתים הרי - אּלּו' ּתחת אּלּו 'הרי ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֻֻחּלין,
עליהן  ולֹוקה ּתמּורה, ּותמּורתן הּתמימֹות, ׁשּתים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּתחת
מּום  ּבעלת ּתחת היא - הּׁשליׁשית והּבהמה ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָׁשּתים.
ׁשּכיון  ּבּה; להמיר ולא נתּכּון ּולחּללּה עליה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנתחּללה
והּוא  הּתר, ודר הּתמּורה, והיא אּסּור, ּדר לפניו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּיׁש
ועֹוׂשה  ההּתר מּניח אדם ׁשאין היא, חזקה - ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחּלּול
אמר: אם וכן מלקּיֹות. ׁשלׁש לֹוקה אינֹו ּולפיכ ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻהאּסּור;
מהן  ואחת אּלּו', ּבהמֹות עׂשר ּתחת אּלּו ּבהמֹות ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ'עׂשר

אּל לֹוקה אינֹו - מּום ׁשהּבהמה ּבעלת מלקּיֹות; ּתׁשע א ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ּפי  על ׁשאף ּבּה; להמיר ולא נתּכּון, לחּללּה - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהעׂשירית
הּתר, ּדר ׁשם ויׁש הֹואיל הרּבה, ּבמלקּיֹות זה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻׁשהחזק
ׁשל  ּבהמֹות ׁשּתי האּסּור. ועֹוׂשה ההּתר, ּדבר מּניח ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָאינֹו
חּלין, ׁשל ּבהמֹות ּוׁשּתי מּום, ּבעלת מהן ואחת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֻהקּדׁש,
הרי  - אּלּו' ּתחת אּלּו 'הרי ואמר: מּום, ּבעלת מהן ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָואחת
הּמּום  ּובעלת אחת, ולֹוקה הּתמימה, ּתמּורת ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָהּתמימה
ועֹוׂשה  ההּתר, מּניח ׁשאינֹו הּמּום; ּבעלת על ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֻמחּללת

.האּסּור  ִָ
קּימין,„. ּדבריו - ּוׁשלמים' עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהאֹומר:

ּדמיה  ּובחצי עֹולה, ּתמּורת ּדמיה ּבחצי ויביא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָותּמכר,
ׁשלמים  ּותמּורת ּתמּורת עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי אמר: . ְְְְֲִֵַַַַָָָ

לא  ואם קּימין; ּדבריו מּתחּלה, נתּכּון לכ אם - ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָֹׁשלמים'
'ּותמּורת  ואמר: וחזר עֹולה, לתמּורת אּלא ּבּתחּלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָנתּכּון
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ּתֹופׂשין  אין - ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזר ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשלמים'
ּבלבד. עֹולה ּתמּורת היא והרי ראׁשֹון, לׁשֹון ְְֲִִִֵֶַַַָָָאּלא

ג  ¤¤ּפרק
ּתקרב ‡. העֹולה, ּתמּורת לּקרב? הּתמּורה ּדין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכיצד

ּתרעה  - מּום ּבעלת אֹו נקבה, ּתמּורתּה היתה ואם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָעֹולה;
עֹולה  ּבדמיה ויביא ותּמכר, מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד  .הּנקבה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתמּות החּטאת, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻּתמּורת
ּדמיה  ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - האׁשם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּתמּורת
טעּונה  - ּדבר לכל ּכׁשלמים הּׁשלמים, ּתמּורת ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָלנדבה.

השחיטה]סמיכה לפני ידים חזה [סמיכת ּותנּופת ּונסכים, , ְְְִִֶַָָָ
לחם  טעּונה ׁשאינּה אּלא ּכתֹודה, הּתֹודה, ּתמּורת ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָוׁשֹוק.

התודה] עם ּפסּולי [שמביאים ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִֵֵֶַ
יֹום  חצֹות קדם ּבֹו המיר אם - הּפסח ּתמּורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֻהּמקּדׁשין.
ׁשּיּפל  עד ּתרעה אּלא קרבה, ּתמּורתֹו אין ע ׂשר, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹארּבעה
חצֹות, אחר ּבֹו המיר ואם ׁשלמים; ּבדמיה ויביא מּום, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּבּה
הּבכֹור  ּתמּורת ׁשלמים. ּתקרב עצמּה הּתמּורה ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָהרי
"לה' ּבּבכֹור: ׁשּנאמר לעֹולם, קרבין אינן - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמעׂשר

הּׁשמּועה מּפי רבינו]הּוא"; ממשה הּוא [מסורת למדּו, ְְִִַָָ
ּתמּורתן  ּכּבכֹור. הּמעׂשר, ודין קרבה; ּתמּורתֹו ואין ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָקרב,

ותאכל. מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ְְִִֵֵֶֶַָָֹּתרעה
לּכהנים ·. הּבכֹור, לּבעלים.ּתמּורת הּמעׂשר, ּותמּורת ; ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָֹ

ּכמֹו מּום, ּבהן ׁשּנפל ּומעׂשר ּבכֹור ּפֹודין ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּוכׁשם
ּתמּורתן. ּפֹודין אין ּכ - מזּבח אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

ּתמּורתּה‚. ׁשלמים, וחציּה עֹולה חציּה ׁשהקּדיׁשּה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה
ּתחּלת ּכמֹוה  מּפני קרבה ׁשאינּה הקּדׁש ּבהמת ּכל וכן ; ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּתמּורה  זֹו ּבהמה 'חצי אמר: ּכמֹוה. ּתמּורתּה הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָהקּדׁשה,
וחציּה עֹולה 'חציּה עֹולה; ּתקרב זֹו הרי עֹולה', ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָוחציּה
הרי  - מעׂשר' וחציּה ּתמּורה 'חציּה עֹולה; ּתקרב ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָמעׂשר',

קרבה. ואינּה ספק, ְְֵֵֵָָָזֹו
ּתמימה,„. לֹומר צרי ואין עֹובר, מּום ּבעלת ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמקּדיׁש

אחר  ּבּה והמיר ונפּדית, קבּוע מּום ּבּה נֹולד ּכ ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָואחר
חולין]ׁשּנפּדית זֹו[בבהמת הרי ואינּה[החולין]- ּתמּורה. ְְְֲִֵֵֵֶָָ

קרבה, אינּה ׁשּתמּות; עד מּניחּה אּלא נפּדית, ואינּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָקרבה
ּדחּויה קדּׁשה מּכח ׁשּבאה כבר]מּפני נפדתה ;[שהראשונה ְְְִִֵֶַָָָָֹֻ

ּפדיֹונּה לתּפׂש קדּׁשתּה ּבכח ׁשאין נפּדית, [לקדש ואינּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹֻ
המעות] .את

הרי ‰. - מּתחּלתן קבּועין מּומין ּבעלי ׁשהיּו הּתמּורֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכל
מּתרין  ׁשּיהיּו ּכדי ּדבר, לכל לחּלין יֹוצאין ואינן יּפדּו; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻאּלּו

ּפדיֹונן  אחר ועבֹודה על ּבגּזה ּבתמּורה חלה ׁשהּקדּׁשה - ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
האמּור  ו"רע" - ּבטֹוב" רע "אֹו ׁשּנאמר: קבּוע, מּום ְְֱֲֶֶַַַַַַָָָּבעלת

לקרּבן  ראּוי ׁשאינֹו ּבֹו וכּיֹוצא מּום ּבעל הּוא ואף ּכאן, , ְְְְֵֵֶַַַַָָָָ
ּקדׁש". "יהיה ּבֹו: ּכתּוב כן ּפי ְִִֵֶֶַָֹעל

.Âּבזבחים ׁשּנתערבה מן [שלמים]עֹולה ּבאחד והמיר , ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ
'אם  ואֹומר: אחרת, ּבהמה מביא זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּתערבת
ּתמּורת  ואם ׁשלמים; זֹו ּבהמה הרי זֹו, היא עֹולה ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָּתמּורת
ּבהמה  ונמצאת עֹולה'; זֹו ּבהמה הרי זֹו, היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָׁשלמים

ּבזה  זה ׁשּנתערבּו ּוׁשלמים ּכעֹולה הּתמּורה, עם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהביא
מום] בהם שיפול עד מּׁשּתיהן,[וירעו ּבאחת והמיר חזר .ְְְִִֵֵֶַַַָ

זבח מביא - המיר מהן ּבאיזה ידּוע חולין]ואין [בהמת ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ּתמּורת  'אם הּׁשנּיה: הּתמּורה על ואֹומר ּביתֹו, מּתֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָאחר
עֹולה  ּתמּורת ואם חּלין; ׁשהביא זה הרי זֹו, היא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֻּתמּורה
והרי  ׁשלמים'; אֹו עֹולה ׁשהביא זה הרי היא, ׁשלמים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאֹו
ׁשּנתערבּו ּותמּורה ּכזבח הּׁשנּיה, הּתמּורה עם ׁשהביא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
ּפסּולי  ּבהלכֹות הּתערבת ּדין ּבארנּו ּוכבר ּבזה. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹזה

ְִַָֻהּמקּדׁשין.
.Ê מהן ּבאחד והמיר ּבמעׂשר, אֹו ּבבכֹור ׁשּנתערבּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשלמים

ויאכל  מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה אּלא יקרב; לא זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּכּמעׂשר  אֹו ׁשּבארנּו.ּכּבכֹור ּכמֹו , ְְְֲֵֵֶַַַַ

ה'תשע"ג  אלול י"א קודש שבת יום

ד  ¤¤ּפרק
ּתמּורת ‡. ּוולד ׁשלמים, ולד הּקדׁשים? ולדֹות ּדין ְְְְְֳִִִֵַַַַַַָָּכיצד

ּדבר  לכל ּכׁשלמים עצמן והן ּכׁשלמים, אּלּו הרי - .ׁשלמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָ
ּכתֹודה, יקרבּו אּלּו הרי - ּתמּורתּה ּוולד הּתֹודה, ולד ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָוכן
עם  אּלא לחם מביאין ׁשאין לחם; טעּונין ׁשאין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָאּלא
על  ולא עליו, - הּתֹודה" זבח "על ׁשּנאמר: עצמּה, ְְֱֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּתֹודה
ּדברים  ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורתּה, על ולא ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹולדּה
- קרבים אינם ולדֹות, ולדי אבל עצמן; ּבולדֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָאמּורים?
עדרים  מהן לגּדל אֹותן מׁשהה ׁשהּוא נּכר מעׂשיו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמּתֹו

יקריבם. ולא אֹותֹו קֹונסין ּולפיכ ְְְְֲִִִִֵַָָֹעדרים,
ּתמּורתּה·. ולד לֹומר צרי ואין ימּות, - החּטאת .ולד ְְְְִֵַַַַַָָָָָ
ּבּה‚. ּומצא החּטאת, את חי [בבטנה]הּׁשֹוחט ארּבעה ּבן ְֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבמעי  הּקדׁשים, ׁשּולדי החּטאת; ּכבׂשר נאכל זה הרי -ְְְֱֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
קדֹוׁשים. הם ְִִֵָאּמן

הרי „. - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד העֹולה, ּתמּורת ְְְְֲֵַַַַָָָָָָולד
לעֹולתֹו נקבה הפריׁש עֹולה. יקרבּו עצמן והן ּכעֹולה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָאּלּו

עולה] כדין זכר, -[ולא זכר ׁשּילדה ּפי על אף - וילדה ,ְְְִֶַַָָָָָָ
עֹולה  ּבדמיו ויביא מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד .ירעה ְְְִִִֶֶַָָָָֹ

ירעּו‰. - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד האׁשם, ּתמּורת ְְְְְִַַַַָָָָָָָולד
ואם  לנדבה; ּדמיהם ויּפלּו ויּמכרּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹעד
עֹולה  יקרב עצמֹו הּולד אׁשמֹו, ׁשהקריב אחר זכר .ילדה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָ

לאׁשמֹו נקבה אשם]הפריׁש כדין זכר, -[ולא וילדה , ְְְְֲִִֵַָָָָ
ּבדמי  ויביא ויּמכרּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ּובנּה היא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּתרעה
ּדמיהן  יּפלּו אׁשמֹו, הקריב ּכבר ואם אׁשמֹו; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָׁשניהם
ׁשאנּו מקֹום ׁשּכל הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ּבארנּו ּכבר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלנדבה.
לּׁשֹופרֹות  הּמעֹות ׁשּיּתן הּוא - לנדבה' 'יּפלּו ְְְִִִִֵֶַַָָָָאֹומרין:

ּובית [קופות] ּבׁשקלים; הן ּכּמה ׁשּבארנּו ּבּמקּדׁש, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהיּו
מּׁשל  ונסּכיהן נדבה, עֹולֹות הּמעֹות ּבאֹותן מקריבין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּדין

סמיכה טעּונין ואינן ידים]צּבּור, מקֹום [סמיכת אבל . ְְְֲִִִֵָָָָ
עֹולה' ּבדמיו 'יביא אֹו עֹולה', יקרב עצמֹו 'הּוא ְְְִִֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מּׁשּלֹו. ּונסכיה סמיכה, טעּונה זֹו הרי -ְְְֲִִֵֶֶָָָָ
.Â ּתמּורת ּוולד הּמעׂשר, ּתמּורת ּוולד הּמעׂשר, ְְְְְֲֲֵֵַַַַַַַַַולד
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לא  אּלּו הרי - העֹולם סֹוף עד ולדֹותיהן ּוולדי ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּבכֹור,
ּכבכֹור  ויאכלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹיקרבּו;
לּכהן; הּבכֹור, ּתמּורת ולדֹות מּום. ּבהן ׁשּנפל ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹּוכמעׂשר

לבעליו  ּותמּורתֹו, מעׂשר .ולדֹות ְְְֲִֵַַָָָ
.Êאּמֹו היתה אם הּפסח: ּכתמּורת הּפסח, ּתמּורת ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָולד

ּדינּה היה ואם ׁשלמים; יקרב ולדּה ׁשלמים, ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָקרבה
ּבד  ויביא ׁשלמים ׁשּתּמכר, ויביא מיה נמּכר, ולדּה אף - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָ

ׁשהפריׁשּה אֹו וילדה, לפסחֹו נקבה הפריׁש ׁשלמים. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָּבדמיו
ויביא  מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ּוולדּה היא - ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻמעּברת
אֹו הּפסח, אחר עד זֹו נקבה נׁשארה ואם ּפסח; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבדמיהן
ּבהן  ׁשּיּפל עד ּוולדּה היא ּתרעה - הּפסח אחר ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּילדה

ׁשלמים. ּבדמיהן ויביא ְְְִִִֵֶָָמּום,
.Áּדפן ּדר ׁשּיצאּו הּקדׁשים ׁשּילדּו[בניתוח]ולדֹות אֹו , ְְְֳִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

מינו]טמטּום ניכר ואין זכר ואנּדרּגינס[סתום סימני בו [יש ְְְְִַַַֻ
וכלאיםונקבה] וכבשה], מעז ּוטרפה[נולד בחולי , [חולה ְְְִִֵַָ

הראּוי שממית] קרּבן ּבדמיהן ויביא יּפדּו, אּלּו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ
זֹו. ׁשל ולד ּבדמי ְְִִֵֶָָָלהביא

.Ë,ּדבר לכל הּתמימה ּכולד הּוא הרי - מּום ּבעלת ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָולד
לֹו ּכראּוי .ויקרב ְְִַָָ

.Èׁשליה אֹו נפל ׁשהּפילּו בו]קדׁשים מונח שהעובר [כיס ְִִִִֵֶֶָָָ
ּבהניה. אסּורין הן והרי יּקברּו, -ְֲֲֲִִֵֵַַָָָ

.‡È ּבלא עֹובר לקדּׁשה, מּקדּׁשה הּקדׁשים את ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻהמׁשּנה
ׁשּנא  ׁשּלא תעׂשה, אתֹו", איׁש יקּדיׁש "לא ּבּבכֹור: מר ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַֹֹֹ

ׁשאין  הּקדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ׁשלמים; אֹו עֹולה ְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָיעׂשּנּו
מזּבח, קדׁשי אחד - אחרת לקדּׁשה מּקדּׁשה אֹותם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻמׁשּנין

לבדק הקּדיׁש אם ּכיצד? הּבית. ּבדק קדׁשי [החזקת]ואחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ואין  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמזּבח; לבדק יׁשּנה לא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹההיכל,

זה. לאו על ִֶַָלֹוקין
.·Èהקּדׁש לּמזּבח להקּדיׁשֹו הּבכֹור, על מערימין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד

ׁשּיּולד  קדם ּבּבטן מקּדיׁשֹו יבּכר אחר? "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֻ
אּתה  אי מּׁשּיבּכר, - אתֹו" איׁש יקּדיׁש לא ּבבהמה ְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֻלה'
לֹומר: לֹו יׁש לפיכ ּבּבטן. מקּדיׁשֹו אּתה אבל  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָמקּדיׁשֹו;
עֹולה'; זֹו הרי זכר, הּוא אם זֹו, מבּכרת ׁשל ּׁשּבמעיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ'מה
אֹותֹו מפקיע ׁשאינֹו - ׁשלמים' 'זבחי לֹומר: יכֹול אינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאבל
ראׁשֹו: רב יציאת עם אמר ואם ּבֹו. להנֹות ּכדי ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹֻמּקדּׁשתֹו,

עֹולה. ואינֹו ּבכֹור, זה הרי - עֹולה' ְְְֲִֵֵֶֶָָ'יהיה
.‚È קדּׁשה עּברּה להקּדיׁש הקּדׁש ּבהמת על מערימין ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻואין

הּקדׁשים, ׁשּולדֹות - אּמֹו ּכקדּׁשת הּוא הרי אּלא ְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻאחרת,
מהם  עּבר ּכל והרי ׁשּבארנּו; ּכמֹו קדֹוׁשים, הם אּמן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמּמעי

ּכדר ּבּבטן לׁשּנֹותֹו יכֹול ואינֹו אּמֹו, ׁשעֹוׂשה ּבקדּׁשת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻ
ׁשּמתקּדׁש הּוא ּביציאתֹו ׁשהּבכֹור, - ּפי ּבּבכֹור על אף . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

ּגזרֹות הּתֹורה חּקי מעילה,ׁשּכל ּבסֹוף ׁשּבארנּו ּכמֹו הן, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
לֹו ּתן טעם, לֹו לּתן יכֹול ׁשאּתה וכל ּבהן; להתּבֹונן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָראּוי
הבין  ׁשלמה ׁשהּמל הראׁשֹונים, חכמים אמרּו הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹטעם.
ׁשאמר  ׁשּזה לי, יראה הּתֹורה. חּקי ּכל ׁשל הּטעמים ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻרב
ׁשאמר: ּכענין ּקדׁש", יהיה ּותמּורתֹו הּוא "והיה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּכתּוב:
ערּכ ּכסף חמיׁשית ויסף ּביתֹו, את יגאל הּמקּדיׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ"ואם

הרע  יצרֹו ּוקצת האדם, מחׁשבת לסֹוף ּתֹורה ירדה ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָָָעליו".
ממֹונֹו, על ולחּוס קנינֹו להרּבֹות נֹוטה אדם ׁשל ׁשּטבעֹו -ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ
ויפּדה  ונחם, ּבֹו ׁשחזר אפׁשר והקּדיׁש, ׁשּנדר ּפי על ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָואף
יֹוסיף  לעצמֹו, ּפדה אם ּתֹורה: אמרה מּׁשויֹו; ְְְְְִִִַָָָָָָָּבפחֹות
ּבֹו; יחזר ׁשּמא הּגּוף, קדּׁשת ּבהמה הקּדיׁש אם וכן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻחמׁש.
ואם  מּמּנה, ּבפחּותה יחליפּנה לפּדֹותּה, יכֹול ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכיון
ּברע, הּיפה יחליף ּביפה, הרע להחליף רׁשּות לֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּתּתן
ׁשּלא  ּבפניו הּכתּוב סתם ,לפיכ הּוא'. 'טֹוב ְְְִֶַַַָָָָָֹֹויאמר:
ּותמּורתֹו הּוא "והיה ואמר: החליף, אם ּוקנסֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָיחליף,
ּולתּקן  יצרֹו את לכף ּכדי - הּדברים אּלּו וכל ּקדׁש". ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיהיה
מּגדֹול  מרחֹוק עצֹות אּלא אינם הּתֹורה, ּדיני ורב ְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּדעֹותיו.
אֹומר: הּוא וכן הּמעׂשים; ּכל ּוליּׁשר הּדעֹות לתּקן ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהעצה,
קׁשט  להֹודיע ודעת, ּבמעצֹות ׁשליׁשים ל כתבּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָֹֹֹ"הלא

."לׁשלחי אמת אמרים להׁשיב אמת, ְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶָָֹאמרי
ׁשּדי. ּבעזרת ּתׁשיעי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּברי
הלכֹות  וארּבעים: חמּׁשה זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּומנין
ׁשלׁשה  חגיגה, הלכֹות ּפרקים; עׂשרה ּפסח, ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֹקרּבן
ׁשגגֹות, הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ּבכֹורֹות, הלכֹות ְְְְְְְִִִִָָָָּפרקים;
חמּׁשה  ּכּפרה, מחּסרי הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָֻחמּׁשה

ּפרקים. ארּבעה ּתמּורה, הלכֹות ְְְְְִִִַָָָָָּפרקים;
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מת, טמאת הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשמֹונה, ְְְְְִִִֵֶֶַָָֻהלכֹותיו
הלכֹות  צרעת, טמאת הלכֹות אדּמה, ּפרה ְְְְֲִִִַַַָָָָֻֻהלכֹות
הּטמאֹות, אבֹות ׁשאר הלכֹות ּומֹוׁשב, מׁשּכב ְְְְְְֲִִֵַַָָָֻמטּמאי

מקוֹות. הלכֹות ּכלים, הלכֹות אכלין, טמאת ְְְְְֳִִִִִִֵַָֻהלכֹות

zn z`nh zFkld¦§ª§©¥
והיא אחת, עׂשה זֹומצות מצוה ּובאּור מת. טמאת ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻ

אּלּו. ּבפרקים -
-dxdhxtq הלכות טומאת מת

ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
ׁשבעה;‡. טמאת ּובאהל, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהּמת

ּבמת, "הּנגע ׁשּנאמר: - ּבּתֹורה מפרׁשין ואהל, מּגע ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻוטמאת
אל  הּבא "ּכל ונאמר: ימים", ׁשבעת וטמא - אדם נפׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלכל

ימים". ׁשבעת יטמא ּבאהל, אׁשר וכל ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהאהל
מּׂש·. הּׁשמּועהטמאת מּפי רבינו]א, ממשה וקל [מסורת ; ְְְִִַַַַָָֻ

ערב טמאת ׁשהיא נבלה אם הּדברים: הערב]וחמר עד -] ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
"והּנׂשא  ׁשּנאמר: ּבמּׂשא, מטּמאה ּבאהל מטּמאה ְְְְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹואינּה
ׁשּמּגעּה ּנבלה ּומה ׁשּכן?! ּכל לא הּמת, - נבלתם" ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאת
טמאת  ׁשּמּגעֹו הּמת אף - ערב טמאת מּׂשאּה ערב, ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻֻטמאת
מּדברי  ּבמת מּׂשא טמאת אין ׁשבעה. טמאת מּׂשאֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻׁשבעה,

הּכתּוב מּמּנה ׁשּׁשתק לי, ויראה ּתֹורה. ּדין אּלא [-סֹופרים, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
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ּתֹופׂשין  אין - ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזר ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשלמים'
ּבלבד. עֹולה ּתמּורת היא והרי ראׁשֹון, לׁשֹון ְְֲִִִֵֶַַַָָָאּלא

ג  ¤¤ּפרק
ּתקרב ‡. העֹולה, ּתמּורת לּקרב? הּתמּורה ּדין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכיצד

ּתרעה  - מּום ּבעלת אֹו נקבה, ּתמּורתּה היתה ואם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָעֹולה;
עֹולה  ּבדמיה ויביא ותּמכר, מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד  .הּנקבה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתמּות החּטאת, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻּתמּורת
ּדמיה  ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - האׁשם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּתמּורת
טעּונה  - ּדבר לכל ּכׁשלמים הּׁשלמים, ּתמּורת ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָלנדבה.

השחיטה]סמיכה לפני ידים חזה [סמיכת ּותנּופת ּונסכים, , ְְְִִֶַָָָ
לחם  טעּונה ׁשאינּה אּלא ּכתֹודה, הּתֹודה, ּתמּורת ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָוׁשֹוק.

התודה] עם ּפסּולי [שמביאים ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִֵֵֶַ
יֹום  חצֹות קדם ּבֹו המיר אם - הּפסח ּתמּורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֻהּמקּדׁשין.
ׁשּיּפל  עד ּתרעה אּלא קרבה, ּתמּורתֹו אין ע ׂשר, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹארּבעה
חצֹות, אחר ּבֹו המיר ואם ׁשלמים; ּבדמיה ויביא מּום, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּבּה
הּבכֹור  ּתמּורת ׁשלמים. ּתקרב עצמּה הּתמּורה ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָהרי
"לה' ּבּבכֹור: ׁשּנאמר לעֹולם, קרבין אינן - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמעׂשר

הּׁשמּועה מּפי רבינו]הּוא"; ממשה הּוא [מסורת למדּו, ְְִִַָָ
ּתמּורתן  ּכּבכֹור. הּמעׂשר, ודין קרבה; ּתמּורתֹו ואין ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָקרב,

ותאכל. מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ְְִִֵֵֶֶַָָֹּתרעה
לּכהנים ·. הּבכֹור, לּבעלים.ּתמּורת הּמעׂשר, ּותמּורת ; ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָֹ

ּכמֹו מּום, ּבהן ׁשּנפל ּומעׂשר ּבכֹור ּפֹודין ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּוכׁשם
ּתמּורתן. ּפֹודין אין ּכ - מזּבח אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

ּתמּורתּה‚. ׁשלמים, וחציּה עֹולה חציּה ׁשהקּדיׁשּה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה
ּתחּלת ּכמֹוה  מּפני קרבה ׁשאינּה הקּדׁש ּבהמת ּכל וכן ; ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּתמּורה  זֹו ּבהמה 'חצי אמר: ּכמֹוה. ּתמּורתּה הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָהקּדׁשה,
וחציּה עֹולה 'חציּה עֹולה; ּתקרב זֹו הרי עֹולה', ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָוחציּה
הרי  - מעׂשר' וחציּה ּתמּורה 'חציּה עֹולה; ּתקרב ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָמעׂשר',

קרבה. ואינּה ספק, ְְֵֵֵָָָזֹו
ּתמימה,„. לֹומר צרי ואין עֹובר, מּום ּבעלת ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמקּדיׁש

אחר  ּבּה והמיר ונפּדית, קבּוע מּום ּבּה נֹולד ּכ ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָואחר
חולין]ׁשּנפּדית זֹו[בבהמת הרי ואינּה[החולין]- ּתמּורה. ְְְֲִֵֵֵֶָָ

קרבה, אינּה ׁשּתמּות; עד מּניחּה אּלא נפּדית, ואינּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָקרבה
ּדחּויה קדּׁשה מּכח ׁשּבאה כבר]מּפני נפדתה ;[שהראשונה ְְְִִֵֶַָָָָֹֻ

ּפדיֹונּה לתּפׂש קדּׁשתּה ּבכח ׁשאין נפּדית, [לקדש ואינּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹֻ
המעות] .את

הרי ‰. - מּתחּלתן קבּועין מּומין ּבעלי ׁשהיּו הּתמּורֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכל
מּתרין  ׁשּיהיּו ּכדי ּדבר, לכל לחּלין יֹוצאין ואינן יּפדּו; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻאּלּו

ּפדיֹונן  אחר ועבֹודה על ּבגּזה ּבתמּורה חלה ׁשהּקדּׁשה - ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
האמּור  ו"רע" - ּבטֹוב" רע "אֹו ׁשּנאמר: קבּוע, מּום ְְֱֲֶֶַַַַַַָָָּבעלת

לקרּבן  ראּוי ׁשאינֹו ּבֹו וכּיֹוצא מּום ּבעל הּוא ואף ּכאן, , ְְְְֵֵֶַַַַָָָָ
ּקדׁש". "יהיה ּבֹו: ּכתּוב כן ּפי ְִִֵֶֶַָֹעל

.Âּבזבחים ׁשּנתערבה מן [שלמים]עֹולה ּבאחד והמיר , ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ
'אם  ואֹומר: אחרת, ּבהמה מביא זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּתערבת
ּתמּורת  ואם ׁשלמים; זֹו ּבהמה הרי זֹו, היא עֹולה ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָּתמּורת
ּבהמה  ונמצאת עֹולה'; זֹו ּבהמה הרי זֹו, היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָׁשלמים

ּבזה  זה ׁשּנתערבּו ּוׁשלמים ּכעֹולה הּתמּורה, עם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהביא
מום] בהם שיפול עד מּׁשּתיהן,[וירעו ּבאחת והמיר חזר .ְְְִִֵֵֶַַַָ

זבח מביא - המיר מהן ּבאיזה ידּוע חולין]ואין [בהמת ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ּתמּורת  'אם הּׁשנּיה: הּתמּורה על ואֹומר ּביתֹו, מּתֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָאחר
עֹולה  ּתמּורת ואם חּלין; ׁשהביא זה הרי זֹו, היא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֻּתמּורה
והרי  ׁשלמים'; אֹו עֹולה ׁשהביא זה הרי היא, ׁשלמים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאֹו
ׁשּנתערבּו ּותמּורה ּכזבח הּׁשנּיה, הּתמּורה עם ׁשהביא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
ּפסּולי  ּבהלכֹות הּתערבת ּדין ּבארנּו ּוכבר ּבזה. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹזה

ְִַָֻהּמקּדׁשין.
.Ê מהן ּבאחד והמיר ּבמעׂשר, אֹו ּבבכֹור ׁשּנתערבּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשלמים

ויאכל  מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה אּלא יקרב; לא זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּכּמעׂשר  אֹו ׁשּבארנּו.ּכּבכֹור ּכמֹו , ְְְֲֵֵֶַַַַ

ה'תשע"ג  אלול י"א קודש שבת יום

ד  ¤¤ּפרק
ּתמּורת ‡. ּוולד ׁשלמים, ולד הּקדׁשים? ולדֹות ּדין ְְְְְֳִִִֵַַַַַַָָּכיצד

ּדבר  לכל ּכׁשלמים עצמן והן ּכׁשלמים, אּלּו הרי - .ׁשלמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָ
ּכתֹודה, יקרבּו אּלּו הרי - ּתמּורתּה ּוולד הּתֹודה, ולד ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָוכן
עם  אּלא לחם מביאין ׁשאין לחם; טעּונין ׁשאין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָאּלא
על  ולא עליו, - הּתֹודה" זבח "על ׁשּנאמר: עצמּה, ְְֱֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּתֹודה
ּדברים  ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורתּה, על ולא ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹולדּה
- קרבים אינם ולדֹות, ולדי אבל עצמן; ּבולדֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָאמּורים?
עדרים  מהן לגּדל אֹותן מׁשהה ׁשהּוא נּכר מעׂשיו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמּתֹו

יקריבם. ולא אֹותֹו קֹונסין ּולפיכ ְְְְֲִִִִֵַָָֹעדרים,
ּתמּורתּה·. ולד לֹומר צרי ואין ימּות, - החּטאת .ולד ְְְְִֵַַַַַָָָָָ
ּבּה‚. ּומצא החּטאת, את חי [בבטנה]הּׁשֹוחט ארּבעה ּבן ְֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבמעי  הּקדׁשים, ׁשּולדי החּטאת; ּכבׂשר נאכל זה הרי -ְְְֱֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
קדֹוׁשים. הם ְִִֵָאּמן

הרי „. - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד העֹולה, ּתמּורת ְְְְֲֵַַַַָָָָָָולד
לעֹולתֹו נקבה הפריׁש עֹולה. יקרבּו עצמן והן ּכעֹולה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָאּלּו

עולה] כדין זכר, -[ולא זכר ׁשּילדה ּפי על אף - וילדה ,ְְְִֶַַָָָָָָ
עֹולה  ּבדמיו ויביא מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד .ירעה ְְְִִִֶֶַָָָָֹ

ירעּו‰. - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד האׁשם, ּתמּורת ְְְְְִַַַַָָָָָָָולד
ואם  לנדבה; ּדמיהם ויּפלּו ויּמכרּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹעד
עֹולה  יקרב עצמֹו הּולד אׁשמֹו, ׁשהקריב אחר זכר .ילדה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָ

לאׁשמֹו נקבה אשם]הפריׁש כדין זכר, -[ולא וילדה , ְְְְֲִִֵַָָָָ
ּבדמי  ויביא ויּמכרּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ּובנּה היא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּתרעה
ּדמיהן  יּפלּו אׁשמֹו, הקריב ּכבר ואם אׁשמֹו; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָׁשניהם
ׁשאנּו מקֹום ׁשּכל הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ּבארנּו ּכבר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלנדבה.
לּׁשֹופרֹות  הּמעֹות ׁשּיּתן הּוא - לנדבה' 'יּפלּו ְְְִִִִֵֶַַָָָָאֹומרין:

ּובית [קופות] ּבׁשקלים; הן ּכּמה ׁשּבארנּו ּבּמקּדׁש, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהיּו
מּׁשל  ונסּכיהן נדבה, עֹולֹות הּמעֹות ּבאֹותן מקריבין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּדין

סמיכה טעּונין ואינן ידים]צּבּור, מקֹום [סמיכת אבל . ְְְֲִִִֵָָָָ
עֹולה' ּבדמיו 'יביא אֹו עֹולה', יקרב עצמֹו 'הּוא ְְְִִֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מּׁשּלֹו. ּונסכיה סמיכה, טעּונה זֹו הרי -ְְְֲִִֵֶֶָָָָ
.Â ּתמּורת ּוולד הּמעׂשר, ּתמּורת ּוולד הּמעׂשר, ְְְְְֲֲֵֵַַַַַַַַַולד
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לא  אּלּו הרי - העֹולם סֹוף עד ולדֹותיהן ּוולדי ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּבכֹור,
ּכבכֹור  ויאכלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹיקרבּו;
לּכהן; הּבכֹור, ּתמּורת ולדֹות מּום. ּבהן ׁשּנפל ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹּוכמעׂשר

לבעליו  ּותמּורתֹו, מעׂשר .ולדֹות ְְְֲִֵַַָָָ
.Êאּמֹו היתה אם הּפסח: ּכתמּורת הּפסח, ּתמּורת ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָולד

ּדינּה היה ואם ׁשלמים; יקרב ולדּה ׁשלמים, ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָקרבה
ּבד  ויביא ׁשלמים ׁשּתּמכר, ויביא מיה נמּכר, ולדּה אף - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָ

ׁשהפריׁשּה אֹו וילדה, לפסחֹו נקבה הפריׁש ׁשלמים. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָּבדמיו
ויביא  מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ּוולדּה היא - ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻמעּברת
אֹו הּפסח, אחר עד זֹו נקבה נׁשארה ואם ּפסח; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבדמיהן
ּבהן  ׁשּיּפל עד ּוולדּה היא ּתרעה - הּפסח אחר ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּילדה

ׁשלמים. ּבדמיהן ויביא ְְְִִִֵֶָָמּום,
.Áּדפן ּדר ׁשּיצאּו הּקדׁשים ׁשּילדּו[בניתוח]ולדֹות אֹו , ְְְֳִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

מינו]טמטּום ניכר ואין זכר ואנּדרּגינס[סתום סימני בו [יש ְְְְִַַַֻ
וכלאיםונקבה] וכבשה], מעז ּוטרפה[נולד בחולי , [חולה ְְְִִֵַָ

הראּוי שממית] קרּבן ּבדמיהן ויביא יּפדּו, אּלּו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ
זֹו. ׁשל ולד ּבדמי ְְִִֵֶָָָלהביא

.Ë,ּדבר לכל הּתמימה ּכולד הּוא הרי - מּום ּבעלת ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָולד
לֹו ּכראּוי .ויקרב ְְִַָָ

.Èׁשליה אֹו נפל ׁשהּפילּו בו]קדׁשים מונח שהעובר [כיס ְִִִִֵֶֶָָָ
ּבהניה. אסּורין הן והרי יּקברּו, -ְֲֲֲִִֵֵַַָָָ

.‡È ּבלא עֹובר לקדּׁשה, מּקדּׁשה הּקדׁשים את ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻהמׁשּנה
ׁשּנא  ׁשּלא תעׂשה, אתֹו", איׁש יקּדיׁש "לא ּבּבכֹור: מר ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַֹֹֹ

ׁשאין  הּקדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ׁשלמים; אֹו עֹולה ְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָיעׂשּנּו
מזּבח, קדׁשי אחד - אחרת לקדּׁשה מּקדּׁשה אֹותם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻמׁשּנין

לבדק הקּדיׁש אם ּכיצד? הּבית. ּבדק קדׁשי [החזקת]ואחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ואין  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמזּבח; לבדק יׁשּנה לא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹההיכל,

זה. לאו על ִֶַָלֹוקין
.·Èהקּדׁש לּמזּבח להקּדיׁשֹו הּבכֹור, על מערימין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד

ׁשּיּולד  קדם ּבּבטן מקּדיׁשֹו יבּכר אחר? "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֻ
אּתה  אי מּׁשּיבּכר, - אתֹו" איׁש יקּדיׁש לא ּבבהמה ְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֻלה'
לֹומר: לֹו יׁש לפיכ ּבּבטן. מקּדיׁשֹו אּתה אבל  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָמקּדיׁשֹו;
עֹולה'; זֹו הרי זכר, הּוא אם זֹו, מבּכרת ׁשל ּׁשּבמעיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ'מה
אֹותֹו מפקיע ׁשאינֹו - ׁשלמים' 'זבחי לֹומר: יכֹול אינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאבל
ראׁשֹו: רב יציאת עם אמר ואם ּבֹו. להנֹות ּכדי ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹֻמּקדּׁשתֹו,

עֹולה. ואינֹו ּבכֹור, זה הרי - עֹולה' ְְְֲִֵֵֶֶָָ'יהיה
.‚È קדּׁשה עּברּה להקּדיׁש הקּדׁש ּבהמת על מערימין ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻואין

הּקדׁשים, ׁשּולדֹות - אּמֹו ּכקדּׁשת הּוא הרי אּלא ְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻאחרת,
מהם  עּבר ּכל והרי ׁשּבארנּו; ּכמֹו קדֹוׁשים, הם אּמן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמּמעי

ּכדר ּבּבטן לׁשּנֹותֹו יכֹול ואינֹו אּמֹו, ׁשעֹוׂשה ּבקדּׁשת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻ
ׁשּמתקּדׁש הּוא ּביציאתֹו ׁשהּבכֹור, - ּפי ּבּבכֹור על אף . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

ּגזרֹות הּתֹורה חּקי מעילה,ׁשּכל ּבסֹוף ׁשּבארנּו ּכמֹו הן, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
לֹו ּתן טעם, לֹו לּתן יכֹול ׁשאּתה וכל ּבהן; להתּבֹונן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָראּוי
הבין  ׁשלמה ׁשהּמל הראׁשֹונים, חכמים אמרּו הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹטעם.
ׁשאמר  ׁשּזה לי, יראה הּתֹורה. חּקי ּכל ׁשל הּטעמים ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻרב
ׁשאמר: ּכענין ּקדׁש", יהיה ּותמּורתֹו הּוא "והיה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּכתּוב:
ערּכ ּכסף חמיׁשית ויסף ּביתֹו, את יגאל הּמקּדיׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ"ואם

הרע  יצרֹו ּוקצת האדם, מחׁשבת לסֹוף ּתֹורה ירדה ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָָָעליו".
ממֹונֹו, על ולחּוס קנינֹו להרּבֹות נֹוטה אדם ׁשל ׁשּטבעֹו -ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ
ויפּדה  ונחם, ּבֹו ׁשחזר אפׁשר והקּדיׁש, ׁשּנדר ּפי על ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָואף
יֹוסיף  לעצמֹו, ּפדה אם ּתֹורה: אמרה מּׁשויֹו; ְְְְְִִִַָָָָָָָּבפחֹות
ּבֹו; יחזר ׁשּמא הּגּוף, קדּׁשת ּבהמה הקּדיׁש אם וכן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻחמׁש.
ואם  מּמּנה, ּבפחּותה יחליפּנה לפּדֹותּה, יכֹול ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכיון
ּברע, הּיפה יחליף ּביפה, הרע להחליף רׁשּות לֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּתּתן
ׁשּלא  ּבפניו הּכתּוב סתם ,לפיכ הּוא'. 'טֹוב ְְְִֶַַַָָָָָֹֹויאמר:
ּותמּורתֹו הּוא "והיה ואמר: החליף, אם ּוקנסֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָיחליף,
ּולתּקן  יצרֹו את לכף ּכדי - הּדברים אּלּו וכל ּקדׁש". ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיהיה
מּגדֹול  מרחֹוק עצֹות אּלא אינם הּתֹורה, ּדיני ורב ְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּדעֹותיו.
אֹומר: הּוא וכן הּמעׂשים; ּכל ּוליּׁשר הּדעֹות לתּקן ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהעצה,
קׁשט  להֹודיע ודעת, ּבמעצֹות ׁשליׁשים ל כתבּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָֹֹֹ"הלא

."לׁשלחי אמת אמרים להׁשיב אמת, ְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶָָֹאמרי
ׁשּדי. ּבעזרת ּתׁשיעי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּברי
הלכֹות  וארּבעים: חמּׁשה זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּומנין
ׁשלׁשה  חגיגה, הלכֹות ּפרקים; עׂשרה ּפסח, ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֹקרּבן
ׁשגגֹות, הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ּבכֹורֹות, הלכֹות ְְְְְְְִִִִָָָָּפרקים;
חמּׁשה  ּכּפרה, מחּסרי הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָֻחמּׁשה

ּפרקים. ארּבעה ּתמּורה, הלכֹות ְְְְְִִִַָָָָָּפרקים;
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מת, טמאת הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשמֹונה, ְְְְְִִִֵֶֶַָָֻהלכֹותיו
הלכֹות  צרעת, טמאת הלכֹות אדּמה, ּפרה ְְְְֲִִִַַַָָָָֻֻהלכֹות
הּטמאֹות, אבֹות ׁשאר הלכֹות ּומֹוׁשב, מׁשּכב ְְְְְְֲִִֵַַָָָֻמטּמאי

מקוֹות. הלכֹות ּכלים, הלכֹות אכלין, טמאת ְְְְְֳִִִִִִֵַָֻהלכֹות

zn z`nh zFkld¦§ª§©¥
והיא אחת, עׂשה זֹומצות מצוה ּובאּור מת. טמאת ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻ

אּלּו. ּבפרקים -
-dxdhxtq הלכות טומאת מת

ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
ׁשבעה;‡. טמאת ּובאהל, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהּמת

ּבמת, "הּנגע ׁשּנאמר: - ּבּתֹורה מפרׁשין ואהל, מּגע ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻוטמאת
אל  הּבא "ּכל ונאמר: ימים", ׁשבעת וטמא - אדם נפׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלכל

ימים". ׁשבעת יטמא ּבאהל, אׁשר וכל ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהאהל
מּׂש·. הּׁשמּועהטמאת מּפי רבינו]א, ממשה וקל [מסורת ; ְְְִִַַַַָָֻ

ערב טמאת ׁשהיא נבלה אם הּדברים: הערב]וחמר עד -] ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
"והּנׂשא  ׁשּנאמר: ּבמּׂשא, מטּמאה ּבאהל מטּמאה ְְְְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹואינּה
ׁשּמּגעּה ּנבלה ּומה ׁשּכן?! ּכל לא הּמת, - נבלתם" ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאת
טמאת  ׁשּמּגעֹו הּמת אף - ערב טמאת מּׂשאּה ערב, ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻֻטמאת
מּדברי  ּבמת מּׂשא טמאת אין ׁשבעה. טמאת מּׂשאֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻׁשבעה,

הּכתּוב מּמּנה ׁשּׁשתק לי, ויראה ּתֹורה. ּדין אּלא [-סֹופרים, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
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בפירוש] מאּסּורמלכותבה ׁשּׁשתק ּכדר ,[- על הּבת,[לבוא ְִֵֶֶֶַַַָ
אכילת  מאּסּור וׁשתק הּבת, ּבת אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשאסר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָלפי
ׁשתק  ּכ - ּבּׁשּולֹו אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשאסר לפי ּבחלב, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּבׂשר
אהלֹו, טמאת אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשּטּמא לפי ּבמת, מּׂשא ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָֻֻמּטמאת

מּׂשאֹו. ׁשּכן ְֵֶַָָוכל
ּבׁשאר ‚. ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּגע ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת

ּבין  עצמּה; ּבּטמאה ּבבׂשרֹו האדם ׁשּיּגע הּוא - ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהמטּמאים
ּבלׁשֹונֹו אפּלּו ּגּופֹו, ּבׁשאר אֹו ּברגלֹו, ּבין זה ּבידֹו, הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָ

נטמא; - ּבׁשּנֹו אֹו ּבצּפרנֹו נגע ׁשאם לי, יראה וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָטמא.
אדם  ּתחב אם אבל ּכּגּוף. הם הרי לּגּוף, מחּברים ׁשהם ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻּכיון

ּבכֹוׁש מקל]טמאה טהֹור,[- אדם ׁשל ּגרֹונֹו לתֹו והכניסּה , ְְְְְְִִֶָָָָָֻ
מּלמּטה, האּׁשה מעי לתֹו ׁשהכניסּה אֹו ּבלׁשֹונֹו, נגעה ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָֹולא
ׁשהרי  נֹוגע, מּׁשּום הּבֹולע נטמא לא - ּבבׂשרּה נגעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹולא

נגיעה. אינּה ּפנים, ׁשּנגיעת נגע; ְְְִִִֵֶַַָָָֹלא
מּגע „. לענין הּבׂשר ּכעֹור הּוא הרי הּמּכה, ׁשעל ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָקרּום

ּוכׁשּות דק]טמאֹות. שער הּבׂשר.[- ּכעֹור אינן קטן, ׁשל ְְְֵֶַָָָָָֻ
נגעה  ּכאּלּו נטמא, - מּכתֹו ּבקרּום טמאה ׁשּנגעה מי ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻּכיצד?
וכן  נטמא. לא הּקטן, ּבׂשר ׁשעל הּדק ּבּׂשער נגעה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּבעֹורֹו;
מּכת  ּבקרּום הּטהֹור ונגע מּכה, ּבֹו ׁשהיתה טמא ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָאדם
ּבּכׁשּות  הּטהֹור ונגע טמא, קטן היה אם נטמא; - ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָהּטמא
וכן  הּטמאֹות. ּבׁשאר ּבין מת, ּבטמאת ּבין נטמא; לא - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻֻׁשּלֹו
על  ׁשחֹוצצין מּדברים ּבהן וכּיֹוצא וטיט, צֹואה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלכלּוכי

להתטּמא. ולא לטּמא לא הּבׂשר, ּכעֹור אינם - ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹהּגּוף
הּכלים;‰. ּכ ּבטמאה, ּבנגיעתֹו מתטּמא ׁשאדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּכׁשם

ּבהן  הּטמאה ּבנגיעת מתטּמאין -ׁשּכּלן חרׂש מּכלי חּוץ , ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻֻ
ּבהלכֹות  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבלבד, מאוירֹו אּלא מתטּמא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו
ּבמּגע, אדם המטּמא ּכל ּבּטמאֹות: ּגדֹול ּכלל וזה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּכלים.
מטּמא  אינֹו ּבמּגע, אדם מטּמא ׁשאינֹו וכל ּכלים; ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָמטּמא
מאב  אּלא טמאה מקּבלים וכלים אדם (ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻּכלים

ְַָֻהּטמאה).
.Â ּבׁשאר ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּׂשא ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת

על  אף הּטמאה, האדם ׁשּיּׂשא הּוא - ּבמּׂשא המטּמאים ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֻּכל
ּונׂשאּה, - אבן לבינּה ּבינֹו היה אפּלּו ּבּה; נגע ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּפי
ׁשאר  על אֹו ידֹו, על אֹו ראׁשֹו, על הּנֹוׂשא ואחד ְְְִֵֶַַַַָָָָֹנטמא.
והּניחּה אחר ׁשּנׂשאּה אֹו ּבעצמֹו, הּוא הּנֹוׂשא ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּגּופֹו,

מּזה גבו]למעלה על מקֹום,[- מּכל עליו ונּׂשאת הֹואיל - ְְְִִִִֵֶַָָָָָ
ּבׂשערה, אֹו ּבחּוט, ּתלּויה הּטמאה היתה ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִַַַָָָָָָֻנטמא.
זה  הרי - ׁשהּוא ּכל הּטמאה והגּביּה ּביד ֹו, החּוט ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻותלה

ונטמא. ְְִֵָנֹוׂשא,
.Êמזיז]מסיט ׁשּמטּמא [- ּדבר וכל הּוא; נֹוׂשא ּבכלל , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

הּכתל, על מּנחת ׁשהיא קֹורה ּכיצד? ּבהּסט. מטּמא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻּבמּׂשא,
לקצה  הּטהֹור ּובא ּבהן, וכּיֹוצא נבלה אֹו מת צּדּה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָועל
ׁשּבּקצה  הּטמאה את ׁשהניד ּכיון - והנידֹו הּׁשני, ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּקֹורה
את  מׁש אם לֹומר, צרי ואין נֹוׂשא; מּׁשּום טמא ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּׁשני,
ׁשּגרר  אֹו הּטמאה ׁשהגּביּה עד הארץ, ּכנגד הּׁשני ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻהּקצה
ּבּה, ּכּיֹוצא וכל וזֹו וּדאי. נֹוׂשא ׁשּזה - הארץ על ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּטמאה

מקֹום. ּבכל האמּורה הּסט טמאת ְְֲִֵֶַָָָָֻהיא

.Áהּסתרים ּבית ּבתֹו בגוף]הּנֹוׂשא מוסתרים -[מקומות ְְִֵֵַַָ
ׁשם  הּנֹוׂשא נגיעה, ׁשם הּנגיעה ׁשאין ּפי על ׁשאף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטמא.
מעיו; ּבתֹו הּטמאה נבלעה ּכן אם אּלא הּוא, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻנֹוׂשא
ואם  נֹוׂשא. ולא נֹוגע לא אינֹו ּבטנֹו, לתֹו ׁשהּגיעה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּמאחר

- מעיו.טבל ּבתֹו ׁשהּטמאה ּפי על ואף טהר, ְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
.Ë הּכלים לא ּבלבד, האדם אּלא ּבמּׂשא מתטּמא .אין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

זה, ּגּבי על זה ּכלים, עׂשרה ידֹו על מּנח ׁשהיה הרי ֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכיצד?
נֹוׂשא  מּׁשּום טמא האדם - העליֹון ּבּכלי ּבּה וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוהּנבלה
העליֹון, מּכלי חּוץ טהֹורים, ּכּלם ידיו ׁשעל והּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻנבלה,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּטמאה. ּבֹו ְְְֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּנגעה
.È ּבלבד ּבמת אּלא טמאֹות, ּבׁשאר אינּה - אהל .טמאת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻֻ

על  ׁשהאהילה מחט אפּלּו הּכלי, אֹו האדם ׁשהאהיל ְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובין
ׁשהאהיל אֹו ׁשהיה הּמת, אֹו הּכלי, על אֹו האדם על הּמת ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

אּלּו הרי - אחד אהל ּתחת הּכלים עם אֹו האדם עם ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמת
ְִֵטמאים.

.‡È ׁשּתטּמא הּוא - מקֹום ּבכל האמּורה אהל ְְְְֲֵֶֶַַָָָָֹֻוטמאת
מּׁשלׁשה  ּבאחת הּכלים, את אֹו האדם את טמאה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻאֹותּה

הרי ּדרכים  - מקצתֹו הּבא אֹו הּמת, לאהל ּכּלֹו הּבא אחד . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
אֹו אצּבעֹותיו, ראׁשי אֹו ידֹו, הכניס אפּלּו ּבאהל; נטמא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹזה
וצרף  ּבּמׁשקֹוף, נגע ּכּלֹו. נטמא זה הרי - הּמת לאהל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻחטמֹו

חיבר] נגע [- מקצתֹו. ּבא ּוכאּלּו נטמא, - הּמׁשקֹוף עם ְְְְִִִִַַַָָָָָידֹו
טהֹור;[מפתן]ּבאסקּפה לארץ, קרֹוב ּולמּטן מּטפח - ְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ

מּדבריהם זה ׁשּדבר לי, ויראה טמא. ּולמעלן, [-ּומּטפח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
.מדרבנן]

.·È ּבמּגע מטּמא - הּגֹוים מן אֹו מּיׂשראל הּמת ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד
.ּובמּׂשא  ְַָ

.‚È ּבאהל מטּמא הּגֹוי הּואואין קּבלה - זה ודבר [ממשה . ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹ
נגע רבינו] "[ו]כל מדין: ּבמלחמת אֹומר הּוא והרי ;ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

טמא  נעׂשה אינֹו הּגֹוי, וכן אהל. ׁשם הזּכיר ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבחלל",
הרי  - עליו האהיל אֹו נׂשאֹו, אֹו ּבמת, ׁשּנגע ּגֹוי אּלא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמת;
ׁשּנגעה  לבהמה ּדֹומה? זה למה הא נגע. ׁשּלא ּכמי ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהּוא
אּלא  ּבלבד, הּמת ּבטמאת ולא הּמת. על האהילה אֹו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻּבמת
מתטּמאין  הּבהמה ולא הּגֹוים אין - ּכּלן הּטמאֹות ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹֻֻּבכל

ֶָּבהן.
.„È ּדבריהם לכל ּכזבים הּגֹוים ׁשיהּו סֹופרים, .ּומּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָ

אֹו חי, והּוא ּׁשּמתטּמא מה חּיה נפׁש מיני ּבכל ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואין
ׁשּיהיה  והּוא, ּבלבד; האדם מן חּוץ - חי והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָמטּמא
הּטמאֹות. ּבכל מתטּמאין - קטן ואחד ּגדֹול אחד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻיׂשראלי.

ּבּה ׁשּנאמר הּמת, ּבטמאת -אפּלּו יטמא" אׁשר "ואיׁש : ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֻ
"ועל  ׁשם: אֹומר הּוא ׁשהרי הּקטן; ואחד ּבּה, האיׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד
אֹו ׁשּנגע, יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ׁשם". היּו אׁשר הּנפׁשֹות ְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָ(ּכל)
מת; טמא הּוא והרי נטמא, - עליו הּמת האהיל אֹו ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָנׂשא,

לתׁשעה ׁשּנֹולד הריון]והּוא, הרי [חודשי - ׁשמֹונה ּבן אבל ; ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָ
טמאה. מקּבל ואינֹו ּכאבן, ְְְְֵֵֶֶַָֻהּוא

.ÂËמגּיד אפּלּו נפׁשֹו; ׁשּתצא עד מטּמא, אינֹו גופו הּמת -] ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻ
אינֹוחתוך] - הּסימנין ׁשני ּבֹו נׁשחטּו אפּלּו ּגֹוסס, אֹו ,ְְֲֲִִִִֵֵֵַָ

אׁשר  האדם "ּבנפׁש ׁשּנאמר: נפׁשֹו, ׁשּתצא עד ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמטּמא,
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ּכדג  ׁשּנקרע אֹו עּמּה, ּבׂשר ורב מפרקּתֹו נ ׁשּברה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹימּות".
- ּבבטנֹו חלקים לׁשני ׁשּנחּת אֹו ראׁשֹו, ׁשהּתז אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻמּגּבֹו,

מרפרף הּוא ׁשעדין ּפי על אף מטּמא, זה [מפרפר]הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַ
מאבריו. ְֵֵֶָָָּבאחד

ב  ¤¤ּפרק
הריונו]הּנפל ‡. באמצע מת נולד ׁשעדין [- ּפי על אף - ֲִִֵֶֶַַַַ

ּובאהל, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא - ּבגידין אבריו נתקּׁשרּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלא
אדם". נפׁש לכל ּבמת, "הּנגע ׁשּנאמר: ׁשּמת, ּגדֹול ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכאדם
מטּמא  - ּכחרׂש יבׁש ּבין לח ּבין הּמת, מּבׂשר ּכזית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָוכן
הּוא  איזה ּבכזית. ּומטּמא ּכּבׂשר, - והּנצל ׁשלם. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמת
והּוא, סרּוחה; לחה ונעׂשה ׁשּנּמֹוח הּבׂשר זה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנצל?
קרׁשה, ׁשאם - הּמת מן הּנמצאת הּלחה אֹותּה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּתקרש
- מטּמאה אינּה קרׁשה, לא ואם מּבׂשרֹו; ׁשהיא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹּבידּוע

הּוא. וניעֹו ּכיחֹו ְִִֶָׁשּמא
הם אף ·. מּסיני למׁשה הלכה ּכּלן, ׁשהּׁשעּורין ּפי ,על ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ׁשעּור  ּולפיכ ּכזית, אדם ׁשל ּברּיתֹו 'ּתחּלת חכמים: ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָאמרּו
ּכזית'. ּבׂשרֹו ְְְִַַָֻטמאת

ׁשלם,אבר ‚. ּכמת הּוא הרי - החי האדם מן ׁשּנחּת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּובאהל  ּובמּׂשא ּבמּגע ּבן מטּמא קטן ׁשל קטן אבר אפּלּו , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

יּגע  אׁשר "וכל ׁשּנאמר: ׁשעּור, להן אין - ׁשהאברים ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹיֹומֹו;
ידּוע  והּדבר וכּו'", ּבמת אֹו חרב ּבחלל הּׂשדה, ּפני ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעל
ּומּפי  ּדברים; ׁשאר חלל אֹו אבן חלל ּכדין חרב, חלל ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּדין
ּבאבר  נֹוגע לטּמא אּלא זה, ּבא ׁשּלא למדּו, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשמּועה

אותו]ׁשּפלטּתּו כרתה אמּורים?[- ּדברים ּבּמה החרב. ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָ
- ועצמֹות וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו, ׁשלם האבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבׁשהיה

אדם,ׁשּנאמר  מה ּכאדם: ׁשהּוא עצם אדם", ּבעצם "אֹו : ְְֱֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשּיהיה  עד החי, מן אבר אף - ועצמֹות וגידים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבׂשר
וכּיֹוצא  והּלׁשֹון הּכליה אבל ועצמֹות. וגידים ּבׂשר ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָּכברּיתֹו,
ּבהן  ואין הֹואיל - עצמֹו ּבפני אבר ׁשהן ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבהן
ּכל  אבר ׁשל העצם מן חסר הּבׂשר. ּכׁשאר הן הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָעצם,
נׁשאר  אם - מּבׂשרֹו חסר טהֹור. ּכּלֹו האבר הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשהּוא

ארּוכה ּבֹו לעלֹות ׁשראּוי ּבׂשר ּבחי,[להתרפא]עליו ְֲֲֶַַָָָָָָ
ויׁשלם בשר]ויתרּפא ּבמּגע [יתמלא מטּמא זה הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָ

ואינֹו ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא - לאו ואם ּובאהל; ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּובמּׂשא
ּבלא  עצם וכן טהֹור; החי, מן הּפֹורׁש ּובׂשר ּבאהל. ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמטּמא

טהֹור. החי, מן הּפֹורׁש ִֵַַַָָָּבׂשר
ּובאהל אבר „. ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא הּמת, מן הּפֹורׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ועצמֹות.ּכמת  וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו, ׁשלם ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
עצמֹו שלו]חסר עצם ּכזית,[- ּבׂשר עליו נׁשאר אם - ְְְִִִֵַַַָָָָָ

ּכדי  עליו נׁשאר אם - הּבׂשר חסר ׁשלם. ּכמת ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָמטּמא
הּוא  הרי לאו, ואם ׁשלם; ּכמת מטּמא ּבחי, ארּוכה ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַָָָלעלֹות

ּבׂשר. עליהן ׁשאין הּמתים עצמֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשאר
מּבחּוץ ‰. ארּוכה מעלה הּוא הרי העצם, ׁשּבתֹו ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹמח

העצם] שעל לבשר רפואה קּולית[גורם ,לפיכ עצם . -] ְִִָ
יׁשהירך] אם - קצֹותיו מּׁשני הּסתּום העצם והּוא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהּמת,

היה  ׁשלם; ּכמת זה הרי ארּוכה, לעלֹות ּכדי מח ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּבתֹוכּה

הּמתנדנד מח לעצם]ּבּה מחובר אינו ּכזית,[- ּבֹו יׁש אם - ְְְִִִֵֵַַַַָֹ
מּכל  סתּום ׁשהעצם ּפי על אף ּבאהל. מטּמא זה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהרי
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ויֹורדת ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻצדדיו,

ּדבר. לכל ּכבׂשר ְְֶַַָָָָָֹׁשהּמח,
.Â ׁשאין האבר ּפי על אף - ּבאדם המדלּדלין והּבׂשר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ולחיֹות  לחזר הּבׂשר יכֹולין הרי האדם, מת טהֹורים. , ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
והאבר מטּמא טהֹור; ואינֹו החי, מן אבר מּׁשּום מטּמא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

מן  לאבר החי, מן אבר ּבין מה הּמת. מן אבר ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמּׁשּום
הּפֹורׁש ועצם מּמּנּו הּפֹורׁש ּבׂשר - החי מן אבר ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמת?
ועצם  מּמּנּו הּפֹורׁש ּבׂשר - הּמת מן אבר טהֹורים. ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמּמּנּו,
ּומטּמאין  הּׁשלם; הּמת מן ּכפֹורׁשין מּמּנּו, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָהּפֹורׁש

ְִָּבׁשעּורן.
.Ê ׁשעּור להם אין - הּמת מן אבר ּבין החי, מן אבר ִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָּובין

אברים [לטמא] ּוׁשמֹונה וארּבעים מאתים חכמים: אמרּו .ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָ
ואין  ועצם; וגידים ּבׂשר מהן ואחד אחד ּכל ּבאיׁש, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָיׁש

ּובא  הּמנין. מן ּכל הּׁשּנים וחמּׁשים. ואחד מאתים ּׁשה, ְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָ
- הּמת מן ּבין החי מן ּבין ּכברּיתֹו, ׁשּפרׁש מהם ְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאבר
יתרֹות  אברים מּׁשלׁשה חּוץ ּובאהל; ּובמּׂשא ּבמּגע ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמטּמא

יתרה אצּבע וכן ּבאהל. מטּמאין ׁשאינן [שישית]ׁשּבאּׁשה, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
נסּפרת אם - צּפרן ּבּה ואין עצם, ּבּה נמצאת ׁשּיׁש -] ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹ

האצבעות] האברים.בשורת רב למנין עֹולה הּיד, ּגב ְְִִֵַַַַָָָָֹעל
מטּמאה  ואינּה ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאה - נסּפרת אינּה ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָואם
היא  הרי צּפרן, ּבּה היה ואם מּדבריהם. וטמאתּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֻּבאהל;
ׁשאינּה אצּבע על טמאה ּגזרּו מה ּומּפני האברים. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּכׁשאר
ּבאהל? טּמאּוה לא ולּמה הּנסּפרת. מּׁשּום ּגזרה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹנסּפרת?
מּׁשּום  מּדבריהם ׁשּטמאתּה להֹודיע ּכדי הּכר, לּה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻעׂשּו

וקדׁשים. ּתרּומה טמאתּה על יׂשרפּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻּגזרה
.Á צּורת ּבהן נּכרת אם - ּבׂשר עליהן ׁשאין הּמת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעצמֹות

ּובאהל  ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין אּלּו הרי האדם, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹעצמֹות
ׁשלם  הן ּכמת ואּלּו אדם". "עצם ּבהם קֹורא ׁשאני ; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ורב  והּגלּגלת, הּׁשדרה, ּכמת: מטּמאין ׁשהן ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻהעצמֹות
היא  הרי הּׁשלמה, ׁשדרה ּכיצד? הּׁשדרה מנינֹו. ורב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּבנינֹו,
עׂשרה  מּׁשמֹונה אחת חליה אפּלּו חסרה ואם ׁשלם; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּכמת
ּגלּגלת  ּכיצד? הּגלּגלת העצמֹות. ּכׁשאר היא הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻֻֻחליֹות,
היא  הרי ּכסלע, חסרה ואם ּכמת; היא הרי ׁשלמה, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשהיא
מצטרפין  ּכּלן קטּנים, נקבים ּבּה היּו העצמֹות. ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָָֻּכׁשאר
והירכים, הּׁשֹוקים, ׁשּתי הּוא - אדם ׁשל ּבנינֹו ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלכסלע.
ּכמת  הּוא הרי מת, ׁשל ּבנינֹו ורב והּׁשדרה. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹוהּצלעֹות,
רב  חסר אם אחת. ויר ׁשֹוקיו ׁשּתי ּכגֹון ּכיצד? ְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹׁשלם;
ּכיצד? מנינֹו רב העצמֹות. ּכׁשאר הן הרי ׁשהּוא, ּכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבנינֹו
ועׂשרים  חמּׁשה מאה ׁשהיּו ּכגֹון הּמת, עצמֹות מנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹרב
ועׂשרים, ארּבעה מאה היּו ׁשלם; ּכמת אּלּו הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָעצם
יתר  זה אדם ׁשהיה ּפי על אף העצמֹות. ּכׁשאר הן ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָהרי
מנין  על אּלא מׁשּגיחין אין - ּבאבריו חסר אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבאבריו,
אֹו צּפרן, ּבּה ׁשּיׁש אצּבע היתה ּכן אם אּלא אדם; ּכל ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹרב
ּכמֹו לּמנין, עֹולה ׁשהיא - הּיד ּגב על נסּפרת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיתה

ְֵֶַׁשּבארנּו.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93



צי zn z`neh zekld - dxdh xtq - lel` `"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

בפירוש] מאּסּורמלכותבה ׁשּׁשתק ּכדר ,[- על הּבת,[לבוא ְִֵֶֶֶַַַָ
אכילת  מאּסּור וׁשתק הּבת, ּבת אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשאסר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָלפי
ׁשתק  ּכ - ּבּׁשּולֹו אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשאסר לפי ּבחלב, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּבׂשר
אהלֹו, טמאת אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשּטּמא לפי ּבמת, מּׂשא ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָֻֻמּטמאת

מּׂשאֹו. ׁשּכן ְֵֶַָָוכל
ּבׁשאר ‚. ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּגע ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת

ּבין  עצמּה; ּבּטמאה ּבבׂשרֹו האדם ׁשּיּגע הּוא - ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהמטּמאים
ּבלׁשֹונֹו אפּלּו ּגּופֹו, ּבׁשאר אֹו ּברגלֹו, ּבין זה ּבידֹו, הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָ

נטמא; - ּבׁשּנֹו אֹו ּבצּפרנֹו נגע ׁשאם לי, יראה וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָטמא.
אדם  ּתחב אם אבל ּכּגּוף. הם הרי לּגּוף, מחּברים ׁשהם ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻּכיון

ּבכֹוׁש מקל]טמאה טהֹור,[- אדם ׁשל ּגרֹונֹו לתֹו והכניסּה , ְְְְְְִִֶָָָָָֻ
מּלמּטה, האּׁשה מעי לתֹו ׁשהכניסּה אֹו ּבלׁשֹונֹו, נגעה ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָֹולא
ׁשהרי  נֹוגע, מּׁשּום הּבֹולע נטמא לא - ּבבׂשרּה נגעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹולא

נגיעה. אינּה ּפנים, ׁשּנגיעת נגע; ְְְִִִֵֶַַָָָֹלא
מּגע „. לענין הּבׂשר ּכעֹור הּוא הרי הּמּכה, ׁשעל ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָקרּום

ּוכׁשּות דק]טמאֹות. שער הּבׂשר.[- ּכעֹור אינן קטן, ׁשל ְְְֵֶַָָָָָֻ
נגעה  ּכאּלּו נטמא, - מּכתֹו ּבקרּום טמאה ׁשּנגעה מי ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻּכיצד?
וכן  נטמא. לא הּקטן, ּבׂשר ׁשעל הּדק ּבּׂשער נגעה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּבעֹורֹו;
מּכת  ּבקרּום הּטהֹור ונגע מּכה, ּבֹו ׁשהיתה טמא ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָאדם
ּבּכׁשּות  הּטהֹור ונגע טמא, קטן היה אם נטמא; - ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָהּטמא
וכן  הּטמאֹות. ּבׁשאר ּבין מת, ּבטמאת ּבין נטמא; לא - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻֻׁשּלֹו
על  ׁשחֹוצצין מּדברים ּבהן וכּיֹוצא וטיט, צֹואה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלכלּוכי

להתטּמא. ולא לטּמא לא הּבׂשר, ּכעֹור אינם - ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹהּגּוף
הּכלים;‰. ּכ ּבטמאה, ּבנגיעתֹו מתטּמא ׁשאדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּכׁשם

ּבהן  הּטמאה ּבנגיעת מתטּמאין -ׁשּכּלן חרׂש מּכלי חּוץ , ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻֻ
ּבהלכֹות  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבלבד, מאוירֹו אּלא מתטּמא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו
ּבמּגע, אדם המטּמא ּכל ּבּטמאֹות: ּגדֹול ּכלל וזה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּכלים.
מטּמא  אינֹו ּבמּגע, אדם מטּמא ׁשאינֹו וכל ּכלים; ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָמטּמא
מאב  אּלא טמאה מקּבלים וכלים אדם (ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻּכלים

ְַָֻהּטמאה).
.Â ּבׁשאר ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּׂשא ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת

על  אף הּטמאה, האדם ׁשּיּׂשא הּוא - ּבמּׂשא המטּמאים ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֻּכל
ּונׂשאּה, - אבן לבינּה ּבינֹו היה אפּלּו ּבּה; נגע ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּפי
ׁשאר  על אֹו ידֹו, על אֹו ראׁשֹו, על הּנֹוׂשא ואחד ְְְִֵֶַַַַָָָָֹנטמא.
והּניחּה אחר ׁשּנׂשאּה אֹו ּבעצמֹו, הּוא הּנֹוׂשא ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּגּופֹו,

מּזה גבו]למעלה על מקֹום,[- מּכל עליו ונּׂשאת הֹואיל - ְְְִִִִֵֶַָָָָָ
ּבׂשערה, אֹו ּבחּוט, ּתלּויה הּטמאה היתה ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִַַַָָָָָָֻנטמא.
זה  הרי - ׁשהּוא ּכל הּטמאה והגּביּה ּביד ֹו, החּוט ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻותלה

ונטמא. ְְִֵָנֹוׂשא,
.Êמזיז]מסיט ׁשּמטּמא [- ּדבר וכל הּוא; נֹוׂשא ּבכלל , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

הּכתל, על מּנחת ׁשהיא קֹורה ּכיצד? ּבהּסט. מטּמא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻּבמּׂשא,
לקצה  הּטהֹור ּובא ּבהן, וכּיֹוצא נבלה אֹו מת צּדּה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָועל
ׁשּבּקצה  הּטמאה את ׁשהניד ּכיון - והנידֹו הּׁשני, ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּקֹורה
את  מׁש אם לֹומר, צרי ואין נֹוׂשא; מּׁשּום טמא ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּׁשני,
ׁשּגרר  אֹו הּטמאה ׁשהגּביּה עד הארץ, ּכנגד הּׁשני ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻהּקצה
ּבּה, ּכּיֹוצא וכל וזֹו וּדאי. נֹוׂשא ׁשּזה - הארץ על ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּטמאה

מקֹום. ּבכל האמּורה הּסט טמאת ְְֲִֵֶַָָָָֻהיא

.Áהּסתרים ּבית ּבתֹו בגוף]הּנֹוׂשא מוסתרים -[מקומות ְְִֵֵַַָ
ׁשם  הּנֹוׂשא נגיעה, ׁשם הּנגיעה ׁשאין ּפי על ׁשאף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטמא.
מעיו; ּבתֹו הּטמאה נבלעה ּכן אם אּלא הּוא, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻנֹוׂשא
ואם  נֹוׂשא. ולא נֹוגע לא אינֹו ּבטנֹו, לתֹו ׁשהּגיעה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּמאחר

- מעיו.טבל ּבתֹו ׁשהּטמאה ּפי על ואף טהר, ְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
.Ë הּכלים לא ּבלבד, האדם אּלא ּבמּׂשא מתטּמא .אין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

זה, ּגּבי על זה ּכלים, עׂשרה ידֹו על מּנח ׁשהיה הרי ֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכיצד?
נֹוׂשא  מּׁשּום טמא האדם - העליֹון ּבּכלי ּבּה וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוהּנבלה
העליֹון, מּכלי חּוץ טהֹורים, ּכּלם ידיו ׁשעל והּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻנבלה,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּטמאה. ּבֹו ְְְֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּנגעה
.È ּבלבד ּבמת אּלא טמאֹות, ּבׁשאר אינּה - אהל .טמאת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻֻ

על  ׁשהאהילה מחט אפּלּו הּכלי, אֹו האדם ׁשהאהיל ְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובין
ׁשהאהיל אֹו ׁשהיה הּמת, אֹו הּכלי, על אֹו האדם על הּמת ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

אּלּו הרי - אחד אהל ּתחת הּכלים עם אֹו האדם עם ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמת
ְִֵטמאים.

.‡È ׁשּתטּמא הּוא - מקֹום ּבכל האמּורה אהל ְְְְֲֵֶֶַַָָָָֹֻוטמאת
מּׁשלׁשה  ּבאחת הּכלים, את אֹו האדם את טמאה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻאֹותּה

הרי ּדרכים  - מקצתֹו הּבא אֹו הּמת, לאהל ּכּלֹו הּבא אחד . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
אֹו אצּבעֹותיו, ראׁשי אֹו ידֹו, הכניס אפּלּו ּבאהל; נטמא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹזה
וצרף  ּבּמׁשקֹוף, נגע ּכּלֹו. נטמא זה הרי - הּמת לאהל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻחטמֹו

חיבר] נגע [- מקצתֹו. ּבא ּוכאּלּו נטמא, - הּמׁשקֹוף עם ְְְְִִִִַַַָָָָָידֹו
טהֹור;[מפתן]ּבאסקּפה לארץ, קרֹוב ּולמּטן מּטפח - ְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ

מּדבריהם זה ׁשּדבר לי, ויראה טמא. ּולמעלן, [-ּומּטפח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
.מדרבנן]

.·È ּבמּגע מטּמא - הּגֹוים מן אֹו מּיׂשראל הּמת ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד
.ּובמּׂשא  ְַָ

.‚È ּבאהל מטּמא הּגֹוי הּואואין קּבלה - זה ודבר [ממשה . ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹ
נגע רבינו] "[ו]כל מדין: ּבמלחמת אֹומר הּוא והרי ;ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

טמא  נעׂשה אינֹו הּגֹוי, וכן אהל. ׁשם הזּכיר ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבחלל",
הרי  - עליו האהיל אֹו נׂשאֹו, אֹו ּבמת, ׁשּנגע ּגֹוי אּלא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמת;
ׁשּנגעה  לבהמה ּדֹומה? זה למה הא נגע. ׁשּלא ּכמי ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהּוא
אּלא  ּבלבד, הּמת ּבטמאת ולא הּמת. על האהילה אֹו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻּבמת
מתטּמאין  הּבהמה ולא הּגֹוים אין - ּכּלן הּטמאֹות ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹֻֻּבכל

ֶָּבהן.
.„È ּדבריהם לכל ּכזבים הּגֹוים ׁשיהּו סֹופרים, .ּומּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָ

אֹו חי, והּוא ּׁשּמתטּמא מה חּיה נפׁש מיני ּבכל ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואין
ׁשּיהיה  והּוא, ּבלבד; האדם מן חּוץ - חי והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָמטּמא
הּטמאֹות. ּבכל מתטּמאין - קטן ואחד ּגדֹול אחד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻיׂשראלי.

ּבּה ׁשּנאמר הּמת, ּבטמאת -אפּלּו יטמא" אׁשר "ואיׁש : ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֻ
"ועל  ׁשם: אֹומר הּוא ׁשהרי הּקטן; ואחד ּבּה, האיׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד
אֹו ׁשּנגע, יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ׁשם". היּו אׁשר הּנפׁשֹות ְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָ(ּכל)
מת; טמא הּוא והרי נטמא, - עליו הּמת האהיל אֹו ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָנׂשא,

לתׁשעה ׁשּנֹולד הריון]והּוא, הרי [חודשי - ׁשמֹונה ּבן אבל ; ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָ
טמאה. מקּבל ואינֹו ּכאבן, ְְְְֵֵֶֶַָֻהּוא

.ÂËמגּיד אפּלּו נפׁשֹו; ׁשּתצא עד מטּמא, אינֹו גופו הּמת -] ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻ
אינֹוחתוך] - הּסימנין ׁשני ּבֹו נׁשחטּו אפּלּו ּגֹוסס, אֹו ,ְְֲֲִִִִֵֵֵַָ

אׁשר  האדם "ּבנפׁש ׁשּנאמר: נפׁשֹו, ׁשּתצא עד ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמטּמא,
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ּכדג  ׁשּנקרע אֹו עּמּה, ּבׂשר ורב מפרקּתֹו נ ׁשּברה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹימּות".
- ּבבטנֹו חלקים לׁשני ׁשּנחּת אֹו ראׁשֹו, ׁשהּתז אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻמּגּבֹו,

מרפרף הּוא ׁשעדין ּפי על אף מטּמא, זה [מפרפר]הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַ
מאבריו. ְֵֵֶָָָּבאחד

ב  ¤¤ּפרק
הריונו]הּנפל ‡. באמצע מת נולד ׁשעדין [- ּפי על אף - ֲִִֵֶֶַַַַ

ּובאהל, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא - ּבגידין אבריו נתקּׁשרּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלא
אדם". נפׁש לכל ּבמת, "הּנגע ׁשּנאמר: ׁשּמת, ּגדֹול ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכאדם
מטּמא  - ּכחרׂש יבׁש ּבין לח ּבין הּמת, מּבׂשר ּכזית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָוכן
הּוא  איזה ּבכזית. ּומטּמא ּכּבׂשר, - והּנצל ׁשלם. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמת
והּוא, סרּוחה; לחה ונעׂשה ׁשּנּמֹוח הּבׂשר זה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנצל?
קרׁשה, ׁשאם - הּמת מן הּנמצאת הּלחה אֹותּה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּתקרש
- מטּמאה אינּה קרׁשה, לא ואם מּבׂשרֹו; ׁשהיא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹּבידּוע

הּוא. וניעֹו ּכיחֹו ְִִֶָׁשּמא
הם אף ·. מּסיני למׁשה הלכה ּכּלן, ׁשהּׁשעּורין ּפי ,על ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ׁשעּור  ּולפיכ ּכזית, אדם ׁשל ּברּיתֹו 'ּתחּלת חכמים: ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָאמרּו
ּכזית'. ּבׂשרֹו ְְְִַַָֻטמאת

ׁשלם,אבר ‚. ּכמת הּוא הרי - החי האדם מן ׁשּנחּת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּובאהל  ּובמּׂשא ּבמּגע ּבן מטּמא קטן ׁשל קטן אבר אפּלּו , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

יּגע  אׁשר "וכל ׁשּנאמר: ׁשעּור, להן אין - ׁשהאברים ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹיֹומֹו;
ידּוע  והּדבר וכּו'", ּבמת אֹו חרב ּבחלל הּׂשדה, ּפני ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעל
ּומּפי  ּדברים; ׁשאר חלל אֹו אבן חלל ּכדין חרב, חלל ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּדין
ּבאבר  נֹוגע לטּמא אּלא זה, ּבא ׁשּלא למדּו, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשמּועה

אותו]ׁשּפלטּתּו כרתה אמּורים?[- ּדברים ּבּמה החרב. ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָ
- ועצמֹות וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו, ׁשלם האבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבׁשהיה

אדם,ׁשּנאמר  מה ּכאדם: ׁשהּוא עצם אדם", ּבעצם "אֹו : ְְֱֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשּיהיה  עד החי, מן אבר אף - ועצמֹות וגידים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבׂשר
וכּיֹוצא  והּלׁשֹון הּכליה אבל ועצמֹות. וגידים ּבׂשר ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָּכברּיתֹו,
ּבהן  ואין הֹואיל - עצמֹו ּבפני אבר ׁשהן ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבהן
ּכל  אבר ׁשל העצם מן חסר הּבׂשר. ּכׁשאר הן הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָעצם,
נׁשאר  אם - מּבׂשרֹו חסר טהֹור. ּכּלֹו האבר הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשהּוא

ארּוכה ּבֹו לעלֹות ׁשראּוי ּבׂשר ּבחי,[להתרפא]עליו ְֲֲֶַַָָָָָָ
ויׁשלם בשר]ויתרּפא ּבמּגע [יתמלא מטּמא זה הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָ

ואינֹו ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא - לאו ואם ּובאהל; ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּובמּׂשא
ּבלא  עצם וכן טהֹור; החי, מן הּפֹורׁש ּובׂשר ּבאהל. ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמטּמא

טהֹור. החי, מן הּפֹורׁש ִֵַַַָָָּבׂשר
ּובאהל אבר „. ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא הּמת, מן הּפֹורׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ועצמֹות.ּכמת  וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו, ׁשלם ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
עצמֹו שלו]חסר עצם ּכזית,[- ּבׂשר עליו נׁשאר אם - ְְְִִִֵַַַָָָָָ

ּכדי  עליו נׁשאר אם - הּבׂשר חסר ׁשלם. ּכמת ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָמטּמא
הּוא  הרי לאו, ואם ׁשלם; ּכמת מטּמא ּבחי, ארּוכה ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַָָָלעלֹות

ּבׂשר. עליהן ׁשאין הּמתים עצמֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשאר
מּבחּוץ ‰. ארּוכה מעלה הּוא הרי העצם, ׁשּבתֹו ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹמח

העצם] שעל לבשר רפואה קּולית[גורם ,לפיכ עצם . -] ְִִָ
יׁשהירך] אם - קצֹותיו מּׁשני הּסתּום העצם והּוא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהּמת,

היה  ׁשלם; ּכמת זה הרי ארּוכה, לעלֹות ּכדי מח ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּבתֹוכּה

הּמתנדנד מח לעצם]ּבּה מחובר אינו ּכזית,[- ּבֹו יׁש אם - ְְְִִִֵֵַַַַָֹ
מּכל  סתּום ׁשהעצם ּפי על אף ּבאהל. מטּמא זה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהרי
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ויֹורדת ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻצדדיו,

ּדבר. לכל ּכבׂשר ְְֶַַָָָָָֹׁשהּמח,
.Â ׁשאין האבר ּפי על אף - ּבאדם המדלּדלין והּבׂשר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ולחיֹות  לחזר הּבׂשר יכֹולין הרי האדם, מת טהֹורים. , ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
והאבר מטּמא טהֹור; ואינֹו החי, מן אבר מּׁשּום מטּמא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

מן  לאבר החי, מן אבר ּבין מה הּמת. מן אבר ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמּׁשּום
הּפֹורׁש ועצם מּמּנּו הּפֹורׁש ּבׂשר - החי מן אבר ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמת?
ועצם  מּמּנּו הּפֹורׁש ּבׂשר - הּמת מן אבר טהֹורים. ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמּמּנּו,
ּומטּמאין  הּׁשלם; הּמת מן ּכפֹורׁשין מּמּנּו, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָהּפֹורׁש

ְִָּבׁשעּורן.
.Ê ׁשעּור להם אין - הּמת מן אבר ּבין החי, מן אבר ִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָּובין

אברים [לטמא] ּוׁשמֹונה וארּבעים מאתים חכמים: אמרּו .ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָ
ואין  ועצם; וגידים ּבׂשר מהן ואחד אחד ּכל ּבאיׁש, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָיׁש

ּובא  הּמנין. מן ּכל הּׁשּנים וחמּׁשים. ואחד מאתים ּׁשה, ְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָ
- הּמת מן ּבין החי מן ּבין ּכברּיתֹו, ׁשּפרׁש מהם ְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאבר
יתרֹות  אברים מּׁשלׁשה חּוץ ּובאהל; ּובמּׂשא ּבמּגע ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמטּמא

יתרה אצּבע וכן ּבאהל. מטּמאין ׁשאינן [שישית]ׁשּבאּׁשה, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
נסּפרת אם - צּפרן ּבּה ואין עצם, ּבּה נמצאת ׁשּיׁש -] ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹ

האצבעות] האברים.בשורת רב למנין עֹולה הּיד, ּגב ְְִִֵַַַַָָָָֹעל
מטּמאה  ואינּה ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאה - נסּפרת אינּה ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָואם
היא  הרי צּפרן, ּבּה היה ואם מּדבריהם. וטמאתּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֻּבאהל;
ׁשאינּה אצּבע על טמאה ּגזרּו מה ּומּפני האברים. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּכׁשאר
ּבאהל? טּמאּוה לא ולּמה הּנסּפרת. מּׁשּום ּגזרה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹנסּפרת?
מּׁשּום  מּדבריהם ׁשּטמאתּה להֹודיע ּכדי הּכר, לּה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻעׂשּו

וקדׁשים. ּתרּומה טמאתּה על יׂשרפּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻּגזרה
.Á צּורת ּבהן נּכרת אם - ּבׂשר עליהן ׁשאין הּמת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעצמֹות

ּובאהל  ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין אּלּו הרי האדם, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹעצמֹות
ׁשלם  הן ּכמת ואּלּו אדם". "עצם ּבהם קֹורא ׁשאני ; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ורב  והּגלּגלת, הּׁשדרה, ּכמת: מטּמאין ׁשהן ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻהעצמֹות
היא  הרי הּׁשלמה, ׁשדרה ּכיצד? הּׁשדרה מנינֹו. ורב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּבנינֹו,
עׂשרה  מּׁשמֹונה אחת חליה אפּלּו חסרה ואם ׁשלם; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּכמת
ּגלּגלת  ּכיצד? הּגלּגלת העצמֹות. ּכׁשאר היא הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻֻֻחליֹות,
היא  הרי ּכסלע, חסרה ואם ּכמת; היא הרי ׁשלמה, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשהיא
מצטרפין  ּכּלן קטּנים, נקבים ּבּה היּו העצמֹות. ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָָֻּכׁשאר
והירכים, הּׁשֹוקים, ׁשּתי הּוא - אדם ׁשל ּבנינֹו ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלכסלע.
ּכמת  הּוא הרי מת, ׁשל ּבנינֹו ורב והּׁשדרה. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹוהּצלעֹות,
רב  חסר אם אחת. ויר ׁשֹוקיו ׁשּתי ּכגֹון ּכיצד? ְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹׁשלם;
ּכיצד? מנינֹו רב העצמֹות. ּכׁשאר הן הרי ׁשהּוא, ּכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבנינֹו
ועׂשרים  חמּׁשה מאה ׁשהיּו ּכגֹון הּמת, עצמֹות מנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹרב
ועׂשרים, ארּבעה מאה היּו ׁשלם; ּכמת אּלּו הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָעצם
יתר  זה אדם ׁשהיה ּפי על אף העצמֹות. ּכׁשאר הן ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָהרי
מנין  על אּלא מׁשּגיחין אין - ּבאבריו חסר אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבאבריו,
אֹו צּפרן, ּבּה ׁשּיׁש אצּבע היתה ּכן אם אּלא אדם; ּכל ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹרב
ּכמֹו לּמנין, עֹולה ׁשהיא - הּיד ּגב על נסּפרת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיתה

ְֵֶַׁשּבארנּו.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93



mixetkdצב mei zcear zekld - dcear xtq - lel` 'd oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Ë,ּבנין רב ולא מנין, רב ּבהן ׁשאין הּמת עצמֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹׁשאר
רבע  ּבהן היה אם - ׁשלמה ּגלּגלת ולא ׁשלמה, ׁשדרה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹֻולא

ּובאהל  ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמאין אּלּו הרי היּוהּקב, ; ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּבמּגע  מטּמא - ּכׂשעֹורה עצם אפּלּו הּקב, מרבע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפחֹות

ּבאהל. מטּמא ואינֹו ְְְְֵֵֶַַָֹּובמּׂשא,
.È רבע ּבֹו יׁש אפּלּו - אחד עצם מטּמא היה זה הרי - ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

אחד, עצם טמאת ּבאהל. מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּבמּגע
ׁשּנאמר  לפי הּקּבלה; מּפי הּנגע הלכה (ּכל) "[ועל] : ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּכׂשעֹורה, עצם אפּלּו הּׁשמּועה, מּפי למדּו - ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָּבעצם"
הלכה ׁשּטמאתֹו ּולפי ּובמּׂשא; ּבמּגע [ממשה מטּמא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻ

סֹופרים.רבינו] מּדברי ולא ּתֹורה, ּדין הּוא הרי -ְְְֲִִִִֵֵָֹ
.‡È ּבּקבר עצמֹותיו ׁשהרקיבּו מלא מת - רקב ונעׂשה , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ואינֹו ּכמת. ּובאהל ּבמּׂשא מטּמא רקב, מאֹותֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹחפנים
אינֹו ׁשהרי ּבכּלֹו, לּגע אפׁשר ׁשאי לפי - ּבמּגע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמטּמא

ּגּבלֹו ואפּלּו אחד; חּבּור.[ערבו]ּגּוף אינֹו ּבמים, ְְֲִִִִֵֶַַָ
.·È ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמא הּמת, -ּדם ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָֹ

הּנפׁש". הּוא הּדם "ּכי ונאמר: האדם", "ּבנפׁש ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:
הּדם ּתמצית ואפּלּו רביעית. ׁשעּורֹו? טבעת וכּמה -] ְְְֲִִִִִַַַַָָ

הקרוש] הדם מטּמא שסביב אדמּומית, ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל -ְְְִֵֵֶַַַָ
ּכמת. ְְֵֶֹּבאהל

.‚Èנחירה ּדם אפּלּו החי, הריגה]ּדם טהֹור,[- זה הרי - ְֲֲִִֵֶַַַַָָ
ח  ׁשהּוא זמן ּבאחרֹונה ּכל מּמּנּו ׁשּיצא הּדם נתערב י. ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

וכל  ׁשּמת, אחר מּמּנּו ׁשּיצא הּדם עם למיתה, ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָסמּו
יצא  וכּמה מחּיים יצא ּכּמה ידּוע ואין רביעית, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹהּתערבת
אחר  וחציּה מחּיים, רביעית חצי אפּלּו - מיתה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמאחר
ּובמּגע  ּבמּׂשא ּומטּמא ּתבּוסה', 'ּדם נקרא זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמיתה

סֹופרים. מּדברי ׁשּטמאתֹו אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹֻּובאהל;
.„È חי ּכׁשהּוא מנּטף ודמֹו הּמּטה, על מּטל ׁשהיה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרּוג

ויֹורד  מֹותֹו אחר מנּטף הּדם והרי ּומת, לגּמה, ְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַָָֻויֹורד
טּפה  ׁשּטּפה טהֹור; ׁשּבּה הּדם ּכל הרי - ּגּמה ְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֻלאֹותּה

ראׁשֹונה אחת]ראׁשֹונה אחת מחּיים.[- ׁשּיצא ּבּדם ּבטלה , ְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּכּלּה ספק מחּיים ּכּלּה וספק ּבלבד, ּדם רביעית מּמּנּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻיצא
הּספקֹות; ּכׁשאר טמאה, ספק זֹו הרי - מיתה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֻלאחר
טהֹור, - הרּבים ּברׁשּות טמא, - הּיחיד ּברׁשּות ּבּה ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָוהּנֹוגע

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו
.ÂË ּבמּגע מטּמא ּבתֹוכֹו, ׁשהּטמאה זמן ּכל - ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּקבר

ׁשּנאמר  ּתֹורה, ּדין ּכמת, בעצם ּובאהל אֹו במת, "אֹו : ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
הּנֹוגע  אֹו קבר, ׁשל ּבגּגֹו הּנֹוגע ואחד בקבר". אֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאדם,
ּכּלֹו יהיה ּכ ואחר וסתּום, ּבנּוי ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֻּבכתליו;
אבנים  אֹו ּכלים הּמעמיד אבל ּובאהל. ּבמּגע ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹמטּמא
אֹו ּבכלים מלמעלה עליו וכּסה הּמת, ּבצּדי ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכּיֹוצא
נקרא  מלמעלה, הּמּטל הּכּסּוי זה - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּבאבנים
נׁשען  ׁשהּוא הּגֹולל את הּמעמידין הּצדדין ואּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ'ּגֹולל';

ה  ּוׁשניהם, 'ּדֹופק'. נקראין -עליהן, הּדֹופק אֹו ּגֹולל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
סֹופרים; מּדברי וטמאתם ּכקבר, ּובאהל ּבמּגע ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻמטּמאין
ּבחבלים  הּגֹולל את ּגרר אם ,לפיכ ּבמּׂשא. מטּמאין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָואינן
ׁשּגרר  אֹו הּמת, מעל ּוׁשמטֹו ּגררֹו אֹו הּמת, ּבֹו ׁשּכּסה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעד
ּבחבלים  ׁשמטֹו אֹו הּגֹולל, עליו ׁשהעמיד עד ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּדֹופק
את  ׁשּסֹומכין ּודברים טהֹור. זה הרי - הּגֹולל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּתחת
טהֹורין. הן הרי - ּדֹופקין' 'ּדֹופק הּנקראין והן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָהּדֹופק,

.ÊËּבעפרּה הּמת עצמֹות ואבדּו הּקבר, ּבּה ׁשּנחרׁש ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׂשדה
ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ועפרּה הּפרס'. 'ּבית הּנקראת היא -ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ

ּבאהל  מטּמאה ואינּה ּכׂשעֹורה; עצם ּבֹו יׁש ּכל ׁשּמא וכן . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
מּפני  ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא עפרן - העּמים ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָארצֹות
וארץ  הּפרס ּבית וטמאת ּבהן; נזהרין ׁשאין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהעצמֹות

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו סֹופרים, מּדברי - ְְְְִִִִִֵֵֶַָָהע ּמים
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ה  ¤¤ּפרק
ע ‡. צריּכל ּבהיכל, ּבפנים לבן ּבבגדי ׁשעֹובד בֹודֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ׁשּבארנּו הּסדר על מעׂשה לעׂשֹותן ּבהן הקּדים ואם ; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּכלּום. עׂשה לא - ְֲֵַָָֹלחברֹו

ׁשחפנּה·. עׂשה [לקח]קטרת לא - הּפר ׁשחיטת קדם ְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ּכעבֹודת  ּפנים צר - ּבעזרה ׁשהחפינה ּפי על אף ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹּכלּום;
לא  - ּפר ׁשל ּדמֹו מּתן קדם ׁשּׁשחטֹו ׂשעיר וכן היא. ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפנים

נכנס  ּדמֹו הרי ּבעזרה, ׁשהּׁשחיטה ּפי על אף ּכלּום; ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָעׂשה
ְִִלפנים.

הּיֹום,‚. עבֹודת קדם אֹותן ׁשעׂשה הּמּוספין וׂשעיר ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹאיל
ּכלּום  .אינן ְֵָ

יּזה „. - הּקדׁשים ּבקדׁש הּפר לדם הּׂשעיר ּדם ְְְֳִִִִֶֶַַַַַַָָָֹהקּדים
ויׁשחט  אחר, ׂשעיר יביא ּכ ואחר ּכמצותֹו; הּפר ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֹמּדם
הראׁשֹון. ויּפסל ּכמצותֹו, הּקדׁשים ּבקדׁש מּדמֹו ויּזה ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו,

ּבּמּתנֹות הּפר לדם הּׂשעיר ּדם הדם]הקּדים הזיות -] ְְִִִַַַַַַָָָ
ׁשנּיה  ּפעם הּׂשעיר מּדם ויּזה יחזר הּפרכת, על ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹׁשּבהיכל

הּפר. ּדם ְַַַַָלאחר
.‰- הּקדׁשים ׁשּבקדׁש מּתנֹות ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹנׁשּפ

הּקדׁשים  ּבקדׁש ּכּתחּלה ויּזה ויחזר אחר, ּדם ;יביא ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
.Â ּבּמּתנֹות והתחיל הּקדׁשים, ׁשּבקדׁש מּתנֹות ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָֹּגמר
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אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ונׁשּפ ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבהיכל,
ׁשּבהיכל  הּזיֹות מּתחּלת ;ּומתחיל ְְִִִֵֶַַַַָָ

.Ê,הּזהב מזּבח על לּתן והתחיל ׁשּבהיכל, מּתנֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגמר
ּומתחיל  אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹונׁשּפ

ּכּפר  ׁשּכּלן הּמזּבח; מּתנֹות הן מּתחּלת עצמן ּבפני .ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
.Áצרי אינֹו - הּדם נׁשּפ ּכ ואחר הּמזּבח מּתנֹות ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָּגמר

אינּה החיצֹון מזּבח על הּׁשירים ׁשּׁשפיכת אחר; ּדם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהביא
ּכל  ׁשּיגמר קדם ׁשּנׁשּפ הּוא הּפר ּדם ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמעּכבת.
ּפעם  הּקטרת ויחּפן אחר, ּפר מביא זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹֹהּמּתנֹות
יביא  ּכ ואחר הּקטרת, ויקטיר הּפר, ׁשחיטת קדם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשנּיה

מּמּנּו ויּזה .ּדמֹו ְִֶֶַָ
.Ë הּפר אּלא - הּדׁשן ּבבית נׂשרף ואין ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין

הּכּפרה  נגמרה ׁשּבֹו האחרֹון, .הּזה ְְֲִֶֶַַַַָָָָ
.È- ההּזיֹות ׁשּיגמר קדם הּׂשעיר ּבדם הּפר ּדם לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹנתערב

ונֹותן  וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה וׁשבע למעלה אחת ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָנֹותן
ּבמּתנה  נתערבּו ׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע למעלה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאחת
אחת  ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה אחת נֹותן - ְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַַָָאחרֹונה

ׂשעיר  לׁשם למּטה וׁשבע .למעלה ְְְְְִֵֶַַַָָָ
.‡È הּפר ּדם ּכֹוס הּוא איזה ידע ולא הּכֹוסֹות, ְְְִֵֶַַַַַָָֹנתחּלפּו

למעלה  אחת מהן מאחד נֹותן - הּׂשעיר ּדם ּכֹוס הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואיזה
למּטה, וׁשבע למעלה אחת הּׁשני מן ונֹותן למּטה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָוׁשבע
נמצא  למּטה; וׁשבע למעלה אחת הראׁשֹון מן ונֹותן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָוחֹוזר

הּׂשעיר  מּדם ואחריו הּפר, מּדם ׁשּנתן מקֹום, .מּכל ְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָ
.·È ּבׁשּתי הּׂשעיר ּדם וקּבל כֹוסֹות, ּבׁשּתי הּפר מּדם ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָקּבל

הּפר  ּדם ּכֹוס נֹודע ולא הּכֹוסֹות, מקצת ונתערבּו ְְְְְִִַַַַָָָֹכֹוסֹות,
מן  ּכמצותן ההּזיֹות ּכל מּזה זה הרי - הּׂשעיר ּדם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּכֹוס
על  מהן ׁשהּזה אּלּו ׁשירי וׁשֹופ נתערבּו, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּכֹוסֹות

לאּמה  יּׁשפכּו ׁשּנתערבּו, הּכֹוסֹות ואֹותן ּכּמצוה; [-היסֹוד ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ
העזרה] .תעלת

.‚Èאֹותֹו קֹונה ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על אף - הּכּפּורים יֹום ִִִֵֶֶַַַַָֹּפר
לֹו" אׁשר החּטאת "ּפר ׁשּנאמר: הפקיר מּׁשּלֹו, הּמקֹום - ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבֹו להן היה לא ׁשאּלּו הּכהנים; אחיו לכל ּבֹו ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹממֹונֹו
ּגדֹול  ּכהן מת אם ,לפיכ ּבֹו. מתּכּפרין היּו לא ְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹֻׁשּתפּות,
ּפר  מביא אינֹו ּתחּתיו ׁשעֹומד הּכהן - הּפר ׁשּיּׁשחט ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹקדם
ׁשּמתּו חּטאת ואינֹו ראׁשֹון; ׁשל את ׁשֹוחט אּלא ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחר,
הּפר, את ׁשחט מתה. הרּבים חּטאת ׁשאין ׁשּתמּות, ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבעליה
זה  ּבדם נכנס האחר הּכהן - ּבדמֹו ׁשּיכּפר קדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּומת

ּבֹו. ְֵַּומכּפר
.„È ּבמראה ׁשוין ׁשּיהיּו מצותן - הּכּפּורים יֹום ׂשעירי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשני

ּובדמים במחירם]ּובקֹומה ּפי [- על אף ּכאחת; ּולקיחתן , ְְְְִִִַַַַָָָָ
- למחר ואחד הּיֹום מהן אחד לקח ּכׁשרים; ׁשוין, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאינן

ְִֵּכׁשרים.
.ÂË זּוג יּקח מת, הגריל ׁשּלא עד אם - מהן אחד ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמת

מּׁש ואם עליהן לּׁשני. ויגריל ׁשנים יביא - מת הגריל ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
אֹומר: ׁשם, ׁשל היה אם ׁשּמת: הּוא איזה ורֹואה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכּתחּלה,
היה  ואם ּתחּתיו'; יתקּים לּׁשם הּגֹורל עליו ׁשעלה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ'זה
לעזאזל  הּגֹורל עליו ׁשעלה 'זה יאמר: עזאזל, ׁשל ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּמת

ּתחּתיו' -יתקּים ּבּסֹוף עליהן ׁשהגריל הּׁשנים מן והּׁשני . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁשאין  לנדבה; ּדמיו ויּפלּו ויּמכר, מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹירעה

מתה. הּצּבּור ִֵַַַָחּטאת
.ÊË אחרים והפריׁש ׁשאבדּו, הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר

ׁשּיסּתאבּו עד ירעּו - הראׁשֹונים ונמצאּו וקרבּו, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּתחּתיהן
במום] אם [יפסלו וכן לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו ויּמכרּו, ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָ

הראׁשֹונים, יקרבּו - אּלּו ׁשּיקרבּו קדם הראׁשֹונים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָֹנמצאּו
לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד הּׁשנּיים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹוירעּו

מתה. הּצּבּור חּטאת ִֵֵֶַַַָׁשאין
.ÊÈ עֹובר מּום אפּלּו הּמׁשּתּלח, ּבּׂשעיר ּפֹוסל וכן הּמּום ; ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָ

לחֹולה  אּמֹו ׁשּנׁשחטה ּכגֹון - נפסל זמן, מחּסר נעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָֻאם
הּכּפּורים היום]ּביֹום לשוחטו אסור זה ׁשּדחּיתֹו[ומפני ; ְְִִִֶַָ

ׁשחיטתֹו. היא ְֲִִֵַָָלעזאזל
.ÁÈ ּפסּול - טרפה חי".היה "יעמד ׁשּנאמר: , ְֱֳֵֶֶַַַָָָָָ
.ËÈ,ּכתפֹו על מרּכיבֹו - להּל יכֹול ואינֹו הּׂשעיר, ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחלה

ּבׁשּבת  ;ואפּלּו ְֲִַַָ
.Î אחר ּביד מׁשּלחֹו זה הרי - המׁשּלח .חלה ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָ

.‡Î ויֹוצא ונֹוטלֹו לּמקּדׁש, נכנס זה הרי - המׁשּלח ,נטמא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
נטמא. אפּלּו ׁשהּוכן, זה ּביד - עּתי" איׁש "ּביד ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:

.·Îוימיתּנּו אחריו ירד - מת ולא הּׂשעיר ונפל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּדחפֹו,
ׁשּממיתֹו ּדבר ּבהניה.ּבכל מּתרין זה ׂשעיר ואברי . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

.‚Îמּזה,[נפלה]נפחתה היה לא - היכל ׁשל ּתקרה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
מֹועד". "ּבאהל ְֱֵֶֶֶַֹׁשּנאמר:

.„Îנתחּנ ׁשּלא נחנך]מזּבח עליו,[- יּזה לא - ּבּקטרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
הּסּמים". קטרת "מזּבח ְְֱִִֶֶֶַַַַֹׁשּנאמר:

.‰Îעׁשן מעלה אֹו מּסּמניה אחד הּקטרת מן מין חסר -] ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לעשן] ּכי עשב ימּות, "ולא ׁשּנאמר: עליה, מיתה חּיב -ְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ּביאתֹו על מיתה חּיב וכן אראה". הקדשים]ּבענן [לקודש ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבביאה ׁשגג אם ,לפיכ מצוה. שאסור ּבלא ידע שלא -] ְְְְִִִִַָָָָֹ

הקדשים] לקדש סתם ׁשּנכנס להיכנס אֹו ּבקטרת, ְְְִִִֵֶֶַֹוהזיד
מיתה. חּיב - החסרה עם ׁשלמה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּבקטרת

.ÂÎ- ּבהיכל ּכּזית הּקדׁשים קדׁש ׁשל הּקטרת מן ְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהקטיר
מיתה  .חּיב ִַָָ

.ÊÎוהּמחׁשבה עבֹודה, - הּקטרת [הפסולה]חפינת ְְֲֲֲִֶַַַַָָָֹ
ּבמחׁשבה; נפסלת לּקטרת הּגחלים חתּית וכן ּבּה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפֹוסלת

ּכקרּבן. קרּבן ְְְְִֵֶַָָָָׁשּמכׁשירי
.ÁÎ מּמּטה אֹו הּצדדין, מן אֹו אצּבעֹותיו, ּבראׁשי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָחפן

אֹו לזֹו, זֹו וקרבן זֹו ּובידֹו זֹו ּבידֹו ׁשחפן אֹו ְְְְְְֵֶַַָָָָָָלמעלן,
חברֹו ׁשחפן אֹו ואספּה, הארץ על מּידֹו קטרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנתּפּזרה

לחפניו  ראׁשֹון ונתן ּׁשחפן ּבמה ׁשני ונכנס ומת ׁשחפן אֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הרצה. הקטיר, ואם יקטיר; ולא ספק, אּלּו ּכל -ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  אלול ו' שני יום
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.Ë,ּבנין רב ולא מנין, רב ּבהן ׁשאין הּמת עצמֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹׁשאר
רבע  ּבהן היה אם - ׁשלמה ּגלּגלת ולא ׁשלמה, ׁשדרה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹֻולא

ּובאהל  ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמאין אּלּו הרי היּוהּקב, ; ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּבמּגע  מטּמא - ּכׂשעֹורה עצם אפּלּו הּקב, מרבע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפחֹות

ּבאהל. מטּמא ואינֹו ְְְְֵֵֶַַָֹּובמּׂשא,
.È רבע ּבֹו יׁש אפּלּו - אחד עצם מטּמא היה זה הרי - ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

אחד, עצם טמאת ּבאהל. מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּבמּגע
ׁשּנאמר  לפי הּקּבלה; מּפי הּנגע הלכה (ּכל) "[ועל] : ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּכׂשעֹורה, עצם אפּלּו הּׁשמּועה, מּפי למדּו - ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָּבעצם"
הלכה ׁשּטמאתֹו ּולפי ּובמּׂשא; ּבמּגע [ממשה מטּמא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻ

סֹופרים.רבינו] מּדברי ולא ּתֹורה, ּדין הּוא הרי -ְְְֲִִִִֵֵָֹ
.‡È ּבּקבר עצמֹותיו ׁשהרקיבּו מלא מת - רקב ונעׂשה , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ואינֹו ּכמת. ּובאהל ּבמּׂשא מטּמא רקב, מאֹותֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹחפנים
אינֹו ׁשהרי ּבכּלֹו, לּגע אפׁשר ׁשאי לפי - ּבמּגע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמטּמא

ּגּבלֹו ואפּלּו אחד; חּבּור.[ערבו]ּגּוף אינֹו ּבמים, ְְֲִִִִֵֶַַָ
.·È ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמא הּמת, -ּדם ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָֹ

הּנפׁש". הּוא הּדם "ּכי ונאמר: האדם", "ּבנפׁש ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:
הּדם ּתמצית ואפּלּו רביעית. ׁשעּורֹו? טבעת וכּמה -] ְְְֲִִִִִַַַַָָ

הקרוש] הדם מטּמא שסביב אדמּומית, ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל -ְְְִֵֵֶַַַָ
ּכמת. ְְֵֶֹּבאהל

.‚Èנחירה ּדם אפּלּו החי, הריגה]ּדם טהֹור,[- זה הרי - ְֲֲִִֵֶַַַַָָ
ח  ׁשהּוא זמן ּבאחרֹונה ּכל מּמּנּו ׁשּיצא הּדם נתערב י. ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

וכל  ׁשּמת, אחר מּמּנּו ׁשּיצא הּדם עם למיתה, ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָסמּו
יצא  וכּמה מחּיים יצא ּכּמה ידּוע ואין רביעית, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹהּתערבת
אחר  וחציּה מחּיים, רביעית חצי אפּלּו - מיתה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמאחר
ּובמּגע  ּבמּׂשא ּומטּמא ּתבּוסה', 'ּדם נקרא זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמיתה

סֹופרים. מּדברי ׁשּטמאתֹו אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹֻּובאהל;
.„È חי ּכׁשהּוא מנּטף ודמֹו הּמּטה, על מּטל ׁשהיה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרּוג

ויֹורד  מֹותֹו אחר מנּטף הּדם והרי ּומת, לגּמה, ְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַָָֻויֹורד
טּפה  ׁשּטּפה טהֹור; ׁשּבּה הּדם ּכל הרי - ּגּמה ְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֻלאֹותּה

ראׁשֹונה אחת]ראׁשֹונה אחת מחּיים.[- ׁשּיצא ּבּדם ּבטלה , ְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּכּלּה ספק מחּיים ּכּלּה וספק ּבלבד, ּדם רביעית מּמּנּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻיצא
הּספקֹות; ּכׁשאר טמאה, ספק זֹו הרי - מיתה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֻלאחר
טהֹור, - הרּבים ּברׁשּות טמא, - הּיחיד ּברׁשּות ּבּה ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָוהּנֹוגע

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו
.ÂË ּבמּגע מטּמא ּבתֹוכֹו, ׁשהּטמאה זמן ּכל - ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּקבר

ׁשּנאמר  ּתֹורה, ּדין ּכמת, בעצם ּובאהל אֹו במת, "אֹו : ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
הּנֹוגע  אֹו קבר, ׁשל ּבגּגֹו הּנֹוגע ואחד בקבר". אֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאדם,
ּכּלֹו יהיה ּכ ואחר וסתּום, ּבנּוי ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֻּבכתליו;
אבנים  אֹו ּכלים הּמעמיד אבל ּובאהל. ּבמּגע ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹמטּמא
אֹו ּבכלים מלמעלה עליו וכּסה הּמת, ּבצּדי ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכּיֹוצא
נקרא  מלמעלה, הּמּטל הּכּסּוי זה - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּבאבנים
נׁשען  ׁשהּוא הּגֹולל את הּמעמידין הּצדדין ואּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ'ּגֹולל';

ה  ּוׁשניהם, 'ּדֹופק'. נקראין -עליהן, הּדֹופק אֹו ּגֹולל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
סֹופרים; מּדברי וטמאתם ּכקבר, ּובאהל ּבמּגע ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻמטּמאין
ּבחבלים  הּגֹולל את ּגרר אם ,לפיכ ּבמּׂשא. מטּמאין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָואינן
ׁשּגרר  אֹו הּמת, מעל ּוׁשמטֹו ּגררֹו אֹו הּמת, ּבֹו ׁשּכּסה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעד
ּבחבלים  ׁשמטֹו אֹו הּגֹולל, עליו ׁשהעמיד עד ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּדֹופק
את  ׁשּסֹומכין ּודברים טהֹור. זה הרי - הּגֹולל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּתחת
טהֹורין. הן הרי - ּדֹופקין' 'ּדֹופק הּנקראין והן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָהּדֹופק,

.ÊËּבעפרּה הּמת עצמֹות ואבדּו הּקבר, ּבּה ׁשּנחרׁש ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׂשדה
ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ועפרּה הּפרס'. 'ּבית הּנקראת היא -ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ

ּבאהל  מטּמאה ואינּה ּכׂשעֹורה; עצם ּבֹו יׁש ּכל ׁשּמא וכן . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
מּפני  ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא עפרן - העּמים ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָארצֹות
וארץ  הּפרס ּבית וטמאת ּבהן; נזהרין ׁשאין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהעצמֹות

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו סֹופרים, מּדברי - ְְְְִִִִִֵֵֶַָָהע ּמים
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ה  ¤¤ּפרק
ע ‡. צריּכל ּבהיכל, ּבפנים לבן ּבבגדי ׁשעֹובד בֹודֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ׁשּבארנּו הּסדר על מעׂשה לעׂשֹותן ּבהן הקּדים ואם ; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּכלּום. עׂשה לא - ְֲֵַָָֹלחברֹו

ׁשחפנּה·. עׂשה [לקח]קטרת לא - הּפר ׁשחיטת קדם ְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ּכעבֹודת  ּפנים צר - ּבעזרה ׁשהחפינה ּפי על אף ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹּכלּום;
לא  - ּפר ׁשל ּדמֹו מּתן קדם ׁשּׁשחטֹו ׂשעיר וכן היא. ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפנים

נכנס  ּדמֹו הרי ּבעזרה, ׁשהּׁשחיטה ּפי על אף ּכלּום; ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָעׂשה
ְִִלפנים.

הּיֹום,‚. עבֹודת קדם אֹותן ׁשעׂשה הּמּוספין וׂשעיר ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹאיל
ּכלּום  .אינן ְֵָ

יּזה „. - הּקדׁשים ּבקדׁש הּפר לדם הּׂשעיר ּדם ְְְֳִִִִֶֶַַַַַַָָָֹהקּדים
ויׁשחט  אחר, ׂשעיר יביא ּכ ואחר ּכמצותֹו; הּפר ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֹמּדם
הראׁשֹון. ויּפסל ּכמצותֹו, הּקדׁשים ּבקדׁש מּדמֹו ויּזה ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו,

ּבּמּתנֹות הּפר לדם הּׂשעיר ּדם הדם]הקּדים הזיות -] ְְִִִַַַַַַָָָ
ׁשנּיה  ּפעם הּׂשעיר מּדם ויּזה יחזר הּפרכת, על ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹׁשּבהיכל

הּפר. ּדם ְַַַַָלאחר
.‰- הּקדׁשים ׁשּבקדׁש מּתנֹות ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹנׁשּפ

הּקדׁשים  ּבקדׁש ּכּתחּלה ויּזה ויחזר אחר, ּדם ;יביא ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
.Â ּבּמּתנֹות והתחיל הּקדׁשים, ׁשּבקדׁש מּתנֹות ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָֹּגמר
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אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ונׁשּפ ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבהיכל,
ׁשּבהיכל  הּזיֹות מּתחּלת ;ּומתחיל ְְִִִֵֶַַַַָָ

.Ê,הּזהב מזּבח על לּתן והתחיל ׁשּבהיכל, מּתנֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגמר
ּומתחיל  אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹונׁשּפ

ּכּפר  ׁשּכּלן הּמזּבח; מּתנֹות הן מּתחּלת עצמן ּבפני .ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
.Áצרי אינֹו - הּדם נׁשּפ ּכ ואחר הּמזּבח מּתנֹות ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָּגמר

אינּה החיצֹון מזּבח על הּׁשירים ׁשּׁשפיכת אחר; ּדם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהביא
ּכל  ׁשּיגמר קדם ׁשּנׁשּפ הּוא הּפר ּדם ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמעּכבת.
ּפעם  הּקטרת ויחּפן אחר, ּפר מביא זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹֹהּמּתנֹות
יביא  ּכ ואחר הּקטרת, ויקטיר הּפר, ׁשחיטת קדם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשנּיה

מּמּנּו ויּזה .ּדמֹו ְִֶֶַָ
.Ë הּפר אּלא - הּדׁשן ּבבית נׂשרף ואין ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין

הּכּפרה  נגמרה ׁשּבֹו האחרֹון, .הּזה ְְֲִֶֶַַַַָָָָ
.È- ההּזיֹות ׁשּיגמר קדם הּׂשעיר ּבדם הּפר ּדם לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹנתערב

ונֹותן  וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה וׁשבע למעלה אחת ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָנֹותן
ּבמּתנה  נתערבּו ׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע למעלה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאחת
אחת  ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה אחת נֹותן - ְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַַָָאחרֹונה

ׂשעיר  לׁשם למּטה וׁשבע .למעלה ְְְְְִֵֶַַַָָָ
.‡È הּפר ּדם ּכֹוס הּוא איזה ידע ולא הּכֹוסֹות, ְְְִֵֶַַַַַָָֹנתחּלפּו

למעלה  אחת מהן מאחד נֹותן - הּׂשעיר ּדם ּכֹוס הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואיזה
למּטה, וׁשבע למעלה אחת הּׁשני מן ונֹותן למּטה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָוׁשבע
נמצא  למּטה; וׁשבע למעלה אחת הראׁשֹון מן ונֹותן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָוחֹוזר

הּׂשעיר  מּדם ואחריו הּפר, מּדם ׁשּנתן מקֹום, .מּכל ְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָ
.·È ּבׁשּתי הּׂשעיר ּדם וקּבל כֹוסֹות, ּבׁשּתי הּפר מּדם ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָקּבל

הּפר  ּדם ּכֹוס נֹודע ולא הּכֹוסֹות, מקצת ונתערבּו ְְְְְִִַַַַָָָֹכֹוסֹות,
מן  ּכמצותן ההּזיֹות ּכל מּזה זה הרי - הּׂשעיר ּדם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּכֹוס
על  מהן ׁשהּזה אּלּו ׁשירי וׁשֹופ נתערבּו, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּכֹוסֹות

לאּמה  יּׁשפכּו ׁשּנתערבּו, הּכֹוסֹות ואֹותן ּכּמצוה; [-היסֹוד ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ
העזרה] .תעלת

.‚Èאֹותֹו קֹונה ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על אף - הּכּפּורים יֹום ִִִֵֶֶַַַַָֹּפר
לֹו" אׁשר החּטאת "ּפר ׁשּנאמר: הפקיר מּׁשּלֹו, הּמקֹום - ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבֹו להן היה לא ׁשאּלּו הּכהנים; אחיו לכל ּבֹו ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹממֹונֹו
ּגדֹול  ּכהן מת אם ,לפיכ ּבֹו. מתּכּפרין היּו לא ְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹֻׁשּתפּות,
ּפר  מביא אינֹו ּתחּתיו ׁשעֹומד הּכהן - הּפר ׁשּיּׁשחט ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹקדם
ׁשּמתּו חּטאת ואינֹו ראׁשֹון; ׁשל את ׁשֹוחט אּלא ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחר,
הּפר, את ׁשחט מתה. הרּבים חּטאת ׁשאין ׁשּתמּות, ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבעליה
זה  ּבדם נכנס האחר הּכהן - ּבדמֹו ׁשּיכּפר קדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּומת

ּבֹו. ְֵַּומכּפר
.„È ּבמראה ׁשוין ׁשּיהיּו מצותן - הּכּפּורים יֹום ׂשעירי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשני

ּובדמים במחירם]ּובקֹומה ּפי [- על אף ּכאחת; ּולקיחתן , ְְְְִִִַַַַָָָָ
- למחר ואחד הּיֹום מהן אחד לקח ּכׁשרים; ׁשוין, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאינן

ְִֵּכׁשרים.
.ÂË זּוג יּקח מת, הגריל ׁשּלא עד אם - מהן אחד ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמת

מּׁש ואם עליהן לּׁשני. ויגריל ׁשנים יביא - מת הגריל ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
אֹומר: ׁשם, ׁשל היה אם ׁשּמת: הּוא איזה ורֹואה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכּתחּלה,
היה  ואם ּתחּתיו'; יתקּים לּׁשם הּגֹורל עליו ׁשעלה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ'זה
לעזאזל  הּגֹורל עליו ׁשעלה 'זה יאמר: עזאזל, ׁשל ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּמת

ּתחּתיו' -יתקּים ּבּסֹוף עליהן ׁשהגריל הּׁשנים מן והּׁשני . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁשאין  לנדבה; ּדמיו ויּפלּו ויּמכר, מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹירעה

מתה. הּצּבּור ִֵַַַָחּטאת
.ÊË אחרים והפריׁש ׁשאבדּו, הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר

ׁשּיסּתאבּו עד ירעּו - הראׁשֹונים ונמצאּו וקרבּו, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּתחּתיהן
במום] אם [יפסלו וכן לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו ויּמכרּו, ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָ

הראׁשֹונים, יקרבּו - אּלּו ׁשּיקרבּו קדם הראׁשֹונים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָֹנמצאּו
לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד הּׁשנּיים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹוירעּו

מתה. הּצּבּור חּטאת ִֵֵֶַַַָׁשאין
.ÊÈ עֹובר מּום אפּלּו הּמׁשּתּלח, ּבּׂשעיר ּפֹוסל וכן הּמּום ; ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָ

לחֹולה  אּמֹו ׁשּנׁשחטה ּכגֹון - נפסל זמן, מחּסר נעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָֻאם
הּכּפּורים היום]ּביֹום לשוחטו אסור זה ׁשּדחּיתֹו[ומפני ; ְְִִִֶַָ

ׁשחיטתֹו. היא ְֲִִֵַָָלעזאזל
.ÁÈ ּפסּול - טרפה חי".היה "יעמד ׁשּנאמר: , ְֱֳֵֶֶַַַָָָָָ
.ËÈ,ּכתפֹו על מרּכיבֹו - להּל יכֹול ואינֹו הּׂשעיר, ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחלה

ּבׁשּבת  ;ואפּלּו ְֲִַַָ
.Î אחר ּביד מׁשּלחֹו זה הרי - המׁשּלח .חלה ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָ

.‡Î ויֹוצא ונֹוטלֹו לּמקּדׁש, נכנס זה הרי - המׁשּלח ,נטמא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
נטמא. אפּלּו ׁשהּוכן, זה ּביד - עּתי" איׁש "ּביד ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:

.·Îוימיתּנּו אחריו ירד - מת ולא הּׂשעיר ונפל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּדחפֹו,
ׁשּממיתֹו ּדבר ּבהניה.ּבכל מּתרין זה ׂשעיר ואברי . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

.‚Îמּזה,[נפלה]נפחתה היה לא - היכל ׁשל ּתקרה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
מֹועד". "ּבאהל ְֱֵֶֶֶַֹׁשּנאמר:

.„Îנתחּנ ׁשּלא נחנך]מזּבח עליו,[- יּזה לא - ּבּקטרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
הּסּמים". קטרת "מזּבח ְְֱִִֶֶֶַַַַֹׁשּנאמר:

.‰Îעׁשן מעלה אֹו מּסּמניה אחד הּקטרת מן מין חסר -] ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לעשן] ּכי עשב ימּות, "ולא ׁשּנאמר: עליה, מיתה חּיב -ְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ּביאתֹו על מיתה חּיב וכן אראה". הקדשים]ּבענן [לקודש ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבביאה ׁשגג אם ,לפיכ מצוה. שאסור ּבלא ידע שלא -] ְְְְִִִִַָָָָֹ

הקדשים] לקדש סתם ׁשּנכנס להיכנס אֹו ּבקטרת, ְְְִִִֵֶֶַֹוהזיד
מיתה. חּיב - החסרה עם ׁשלמה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּבקטרת

.ÂÎ- ּבהיכל ּכּזית הּקדׁשים קדׁש ׁשל הּקטרת מן ְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהקטיר
מיתה  .חּיב ִַָָ

.ÊÎוהּמחׁשבה עבֹודה, - הּקטרת [הפסולה]חפינת ְְֲֲֲִֶַַַַָָָֹ
ּבמחׁשבה; נפסלת לּקטרת הּגחלים חתּית וכן ּבּה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפֹוסלת

ּכקרּבן. קרּבן ְְְְִֵֶַָָָָׁשּמכׁשירי
.ÁÎ מּמּטה אֹו הּצדדין, מן אֹו אצּבעֹותיו, ּבראׁשי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָחפן

אֹו לזֹו, זֹו וקרבן זֹו ּובידֹו זֹו ּבידֹו ׁשחפן אֹו ְְְְְְֵֶַַָָָָָָלמעלן,
חברֹו ׁשחפן אֹו ואספּה, הארץ על מּידֹו קטרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנתּפּזרה

לחפניו  ראׁשֹון ונתן ּׁשחפן ּבמה ׁשני ונכנס ומת ׁשחפן אֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הרצה. הקטיר, ואם יקטיר; ולא ספק, אּלּו ּכל -ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  אלול ו' שני יום
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(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא הּמֹועל מצוֹות לׁשּלם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּמֹועל; ּדין הּוא וזה וקרּבן, חמׁש ּבתֹוספת חטא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאׁשר
ּובאּור  קדׁשים. לגז ׁשּלא (ג) ּבקדׁשים; לעבד ׁשּלא ְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹֹ(ב)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
הּקרבין ‡. מּדברים ּבין ה', מּקדׁשי להנֹות להדיֹוט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאסּור

הּבית  ּבדק מּקדׁשי ּבין הּמזּבח, ּגּבי המקדש]על וכל [- ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
מעל. ה', מּקדׁשי ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָהּנהנה

ּבׂשר ·. ּכגֹון - הּקרּבנֹות מן ּבאכילה ׁשהּתרּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻּדברים
הּלחם ׁשּתי אֹו ּדמן, זריקת אחר ואׁשם [של חּטאת ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ

מעילה.שבועות] ּבהן אין - הּכבׂשים ׁשני ּדם זריקת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאחר
מּתרין  והן הֹואיל - ּבהן וכּיֹוצא מאּלּו הּזר אכל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻאפּלּו
מעל. לא מהן הּנהנה ּכל ּבהן, להנֹות אדם ּבני ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלמקצת
ׁשעת  להן והיתה הֹואיל - ּבאכילה ונאסרּו נפסלּו ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָואפּלּו

מעילה. עליהן חּיבין אין ְֲִִֵֵֵֶֶַָָהּתר,
ּבזדֹו‚. הּקדׁשהּמֹועל מן ּׁשּפגם מה ּומׁשּלם לֹוקה, - ן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

קרן]ּבראׁשֹו "לא [- ׁשּנאמר: מּזה מעילה, ׁשל ואזהרה . ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
מּפי  - "ּונדרי . . ּדגנ מעׂשר ,ּבׁשערי לאכל ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹתּוכל

רבינו]הּׁשמּועה ממשה לאֹוכל [מסורת אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְֵֶַַָָָָ
ּכל  לׁשאר הּדין והּוא לּׁשם; וכּלּה הֹואיל עֹולה, ְְְְִִִִֵַַַָָָָֻמּבׂשר
מּקדׁשי  ּבין מזּבח, מּקדׁשי ּבין - לבּדֹו לה' ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹקדׁש
מעל  לֹוקה. ּפרּוטה, ּבׁשוה מהן נהנה אם - הּבית ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבדק
איל  ּומביא חמׁש, ותֹוספת ּׁשּנהנה, מה מׁשּלם - ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשגגה
הּנקרא  הּוא וזה לֹו; ּומתּכּפר אׁשם, ּומקריבֹו סלעים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשני
ה', מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ׁשּנאמר: מעילֹות', ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָ'אׁשם
ואת  יׁשּלם, הּקדׁש מן חטא אׁשר ואת . . אׁשמֹו את ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוהביא
הבאת  עם חמׁש, ּבתֹוספת הּקרן וׁשּלּום וגֹו'". ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָֹחמיׁשתֹו

עׂשה. מצות - ְְֲִֵַַָָהּקרּבן
ואין „. הּכּפרה; מעּכבין האׁשם והבאת הּקרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתׁשלּום

מעּכב  ואׁשם החמׁש איל - האׁשם" "ּבאיל ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מעּכב. החמׁש ואין ְְְְִֵֵֶַַַֹמעּכבין,

יצא ‰. לא - אׁשמֹו הביא ׁשּלא עד מעילתֹו נסּתּפק הביא . ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
הּקרּבן  ּומן הּתׁשלּומין מן ּפטּור - מעל לא אֹו מעל אם ְְִִִִַַַַַָָָָָֹלֹו
מֹוסיף  ּבֹו, נהנה ואם ההקּדׁש; ּכתחּלת הּוא והרי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוהחמׁש.
- ׁשהחמׁש ּפעמים, ּכּמה ּבארנּו ּוכבר החמׁש. על ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹחמׁש
חמּׁשה. וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד הּקרן, מן מארּבעה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאחד

.Â מּדברי מעילה מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָיׁש
והּנהנה  סֹופרים; מּדברי ּבהן להנֹות אסּור אבל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָתֹורה,

ּבלבד  קרן מׁשּלם מביא ּבהן, ואינֹו חמׁש, מֹוסיף ואינֹו , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ָָאׁשם.

.Ê- קּלים קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָּכל
,ׁשֹור ּבבכֹור תעבד "לא ׁשּנאמר: ועבֹודה, ּבגּזה ְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹאסּורין
והּגֹוזז  קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ;"צאנ ּבכֹור תגז ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹולא

הּתֹורה  מן לֹוקה - ּבּצאן העֹובד אֹו הּׁשֹור אינֹואת ותֹולׁש ; ְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הּסיט  רחב ּכדי ׁשּיגזז עד לֹוקה ׁשאינֹו לי ויראה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּכגֹוזז.

טוויה]ּכפּול מידת הּׁשּבת.[- מן חמּור זה יהיה לא - ְִִֶֶַַָָָֹ

.Áּבּה וכּיֹוצא ּבכֹור ספק ׁשהיא ּבהמה ּכגֹון קדׁשים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָספק
ועבֹודה  ּבגּזה אסּורין הן הרי ּבהן,- העֹובד אֹו והּגֹוזז ; ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

לֹוקה. ֵֶאינֹו
.Ëׁשּבארנּו ּכמֹו ונפּדת מּום ּבּה ׁשּנפל הקּדׁש -ּבהמת ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

עד  ּבאּסּורּה היא והרי ועבֹודה, ּבגּזה מּתרת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאינּה
ּבּמה  ּבאכילה. הּתרה - ּפדיֹונּה אחר נׁשחטה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתּׁשחט;
מּום  קדם אֹו מּומן, את הקּדׁשן ּבׁשּקדם אמּורים? ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּדברים
- לּמזּבח קבּוע מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל להקּדׁשן; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעֹובר

מּדבריהםאינּה אּלא ועבֹודה ּבגּזה חכמים]אסּורה .[של ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּולהעבד; להּגזז לחּלין ותצא ּדבר, לכל ּכחּלין זֹו הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֻֻנפּדת
ּפי  על אף ּגּופן על חלה ׁשהּקדּׁשה והּמעׂשר, הּבכֹור מן ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֻחּוץ
להּגזז  לחּלין יֹוצאין ואינן מּתחּלתן, קבּועין מּומין ּבעלי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻׁשהן

להרּביע ואסּור לעֹולם. ּובפסּולי [לזווג]ּולהעבד ּבבכֹור ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָ
ְִַָֻהּמקּדׁשין.

.È הּׂשער לתלׁש להראֹות מּתר ּכדי הּקדׁשים מן לכּתחּלה ְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻ
הּבהמה  מן ׁשּנׁשר אֹו ׁשּתלׁש הּׂשער ואֹותֹו לממחה; ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמּום
לאחר  אפּלּו ּבהניה אסּור זה הרי - והּמעׂשר הּבכֹור מן ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָאֹו

אֹותן יׁשהה ׁשּמא ּגזרה מּומן; מּפני [בחיים,ׁשּיּׁשחטּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
צמרם] לכּפרהשינשור ּבאין ואינן הֹואיל מזדרז , [אינו ְְִִֵַָָָָ

מּתר לשוחטן] - והאׁשם החּטאת מן הּנֹוׁשר צמר אבל .ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
הן  ּולכּפרה הֹואיל מּומן; מּפני ׁשחיטתן לאחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָּבהניה
זה  הרי - העֹולה מן נתלׁש ואם אֹותן. מׁשהה אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבאין,
הרי  - מּום ּבהן ׁשּנפל אחר הּקדׁשים מן ׁשּיּתלׁש וכל ְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹספק.
הּבכֹור  מן חּוץ ּבידֹו; ּתלׁש לא ׁשהרי ּבהניה, מּתר ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹֻהּוא
אסּור  מּום, ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו הּנתלׁש ׁשאף - ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָוהּמעׂשר

ֲַָָּבהניה.
.‡È מּכאן הּׂשער ּתֹולׁש מקּדׁשין, ׁשאר אֹו ּבכֹור ְְְִִֵֵֵַַָָָָֻהּׁשֹוחט

יזיזּנּו ׁשּלא ּובלבד - לּסּכין מקֹום לעׂשֹות השער]ּומּכאן -] ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ
ְִמּמקֹומֹו.

.·È מּדברי ועבֹודה ּבגּזה אסּורין הּבית בדק ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקדׁשי
חכמים]סֹופרים -],לפיכ אסּורין. אינן הּתֹורה מן אבל ; ְְֲֲִִִִֵַָָָָ

אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, אינֹו - ּבהן העֹובד אֹו אֹותן ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָהּגֹוזז
מרּדּות. ְַַַמּכת

.‚È מּדברי ּבעבֹודה אסּורה אּמֹו - לּמזּבח עּבר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּמקּדיׁש
ּבּה. ּגזרּו העּבר, את מכחׁשת ׁשעבֹודתּה מּפני ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻסֹופרים;

לּולד  הפסד ּבזה ׁשאין ּבגּזה, מּתרת היא הקּדיׁשוהרי . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
הרי  - לּמזּבח ּבין הּבית לבדק ּבין הּבהמה, מן אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאבר
אינּה אֹו ועבֹודה ּבגּזה ּכּלּה אסּורה אם ספק ְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻהּדבר

עליה. לֹוקין אין לפיכ ְֲִִֵֶָָָָאסּורה;

ה'תשע"ג  אלול ז' שלישי יום

ב  ¤¤ּפרק
הּדם ‡. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין - קּלים נזרק קדׁשים . ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבאמּוריהן מֹועלין - חשובים הּדם וחלקים [אברים ְֲִֵֵֶַָ
הּדׁשןהמוקטרים] לבית ׁשּיצאּו אפרם]עד פינוי עד -]; ְְֵֵֶֶֶַַ

ּכמֹו הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין לאּׁשים, הן ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהרי
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זריקה  קדם לּמזּבח ׁשּלהן האמּורין העלה אפּלּו ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבארנּו.
לחּוץ  אמּוריהן הֹוציא הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין -ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

לעזרה] חוץ ׁשּיּזרק [- עד ּבהן מֹועלין אין - זריקה ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹקדם
החזירן, ולא ּבחּוץ הן ׁשעדין ּפי על אף - הּדם נזרק ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּדם.
ּבין  להקל ּבין לּיֹוצא מֹועלת ׁשהּזריקה ּבהן; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמֹועלין

ְְִַלהחמיר.
ׁשּיּזרק ·. עד מּׁשהקּדׁשּו ּבהן מֹועלין - קדׁשים קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכל

עד  לאּׁשים, ׁשּכּלֹו ּבדבר ּבהן מֹועלין - הּדם נזרק ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻהּדם.
ּכמֹוׁשּיּׂשרף  הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין הּדׁשן; לבית ויצא ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּבהמה ‚. עֹולת ואחד העֹוף עֹולת אחד העֹולה, ,ּכיצד? ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ

המנחה]והּקמץ מן והּלבֹונה[הקרב למנחות], עשב ,[מין ְְְֶַַָֹ
והחבּתין ּכהנים, חביתין]ּומנחת נסכים [מנחת ּומנחת , ְְְְֲֲִִִִִִַַַָֹ

הקרבנות] עם עד [הבאה הקּדׁשן, מּׁשעת ּבהן מֹועלין -ְְֲִִֵֶֶַַָָ
הּדׁשן. לבית הּמזּבח על ׂשרפתן אחר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיצאּו

ּבהן „. מֹועלין - הּנׂשרפין  ּוׂשעירים הּנׂשרפין ּפרים ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָוכן
הּדׁשן  ּבבית ׂשרפתן ותּגמר ׁשּיּׂשרפּו עד הקּדׁשן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּׁשעת
ּבבית  והּוא ּבֹו מֹועלין - ׁשיּתֹו קדם אבל הּבׂשר; ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹויּתֹו

.הּדׁשן  ֶֶַ
ׁשּתעׂשה ‰. עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין אדּמה ּפרה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻוכן

ּבּה:אפר  נאמר הרי הּבית, בדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי על אף ; ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבאפר  אדם ימעל ׁשּלא הּוא, ּדין ּבית ּותנאי היא". ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ"חּטאת

.ּפרה  ָָ
.Â ּבכּלן מֹועלין - צּבּור ׁשלמי וזבחי ואׁשם, ּבהמה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻחּטאת

ּבאמּוריהן  מֹועלין - הּדם נזרק הּדם. ׁשּיּזרק עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּׁשהקּדׁשּו
ּבּבׂשר  מֹועלין ואין הּדׁשן; לבית ׁשּיצאּו חּטאת עד וכן . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

דמּה הּזה דמּה. ׁשּיּזה עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין  - ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻהעֹוף
ּבמראתּה להנֹות אסּור אבל מעילה, ּבּה אין [מצבור - ְְְֲִֵֵָָָָָָָֻ

מעל.הפסולת] לא הּזיה, אחר ּבהן והּנהנה ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָָֹונֹוצתּה;
.Ê ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָֻהּמנחֹות

הּקמץ  קרב הּקמץ; ׁשּיקטיר עד ׁשרת, ּבכלי נתקּדׁשּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא
ּבאכילה  הּׁשירים הּתרּו חסרּו- אֹו הּׁשירים נפסלּו ואם . ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָֻ

מּתרת  אינּה זֹו והקטרה הֹואיל - הּקמץ הקטיר ּכ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר
אֹו מעילה ידי יצאּו אם ספק הּדבר הרי ּבאכילה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָהּׁשירים

יצאּו. ְָֹלא
.Á ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁש, ּבֹו מֹועלין - הּפנים ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֻלחם

הּתר  - הּבזיכין הקטיר הּבזיכין; ׁשּיקטיר עד נאפה, ְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻלא
קדם  מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - הּלחם ׁשּתי וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבאכילה.
הּתרּו - הּכבׂשים ּדם נזרק הּכבׂשים; ּדם ׁשּיּזרק עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּיאפּו,

.ּבאכילה  ֲִַָ
.Ë לּׁשיתין ירדּו מּׁשהקּדׁשּו; ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֻהּנסכים

המזבח][תעלות  ּבחג תחת ׁשּמנּסכין מים ּבהן. מֹועלין אין ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
ּבהן; נהנין אין זהב, ׁשל ּבּכד ׁשהן זמן ּכל - ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּסּכֹות
ּבכּלן, מֹועלין - ּבּצלֹוחית אֹותן נתנּו מעל. לא ְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָֹֻוהּנהנה,

הּנסכים. מּכלל הן ְְֲִִֵֵֶַַָׁשהרי
.È עד ּבכלי, מּׁשהק ּדׁש ּבֹו מֹועלין - מצרע ׁשל ׁשמן ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָֹֻלֹוג

ולא  נהנין לא - האׁשם ּדם נזרק האׁשם; ּדם ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּיּזרק

מּתנֹותיו מּמּנּו ׁשּיּתנּו עד עבודתו]מֹועלין, שתעשה -]; ְְֲִִִֶֶַַָ
ּכבׂשר  ּבאכילה, הּׁשירים הּתרּו - הּמּתנֹות מּמּנּו ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻנתנּו

ואׁשם. ְַָָָחּטאת
.‡È לפני ּבין ּבֹו, מֹועלין אין - הּקדׁשים ׁשחיטת ּדמי ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָּכל

לנחל  יצא קדרֹון; לנחל ׁשּיצא עד ּכּפרה, לאחר ּבין ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָּכּפרה
ודמיו  לגּנֹות, נמּכר ׁשהיה מּפני ּבֹו, מֹועלין - ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָקדרֹון

אסּור הקּדׁש הּוא הרי - קדׁשים לבהמת ּדם הּמּקיז אבל . ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
דם, ּבלא לחיֹות יכֹולה ואינּה הֹואיל ּבֹו; ּומֹועלין ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָֹּבהניה,

ּכגּופּה. הּוא ְֲֵָהרי
.·È מּקדׁשי ׁשּפרׁשּו והּטלפים והּקרנים והּגידים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהעצמֹות

לאחר  ּפרׁשּו ּבהן; מֹועלין - ּדמים זריקת לפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָקדׁשים
ּבהן  מֹועלין אין - ּדמים ׁשּפרׁשּוזריקת העֹולה עצמֹות . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשהּזריקה  זריקה; לאחר ּבהן מֹועלין אין - זריקה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפני
ז  אחר ּפרׁשּו ואם אֹותן. לעֹולם.מּתרת ּבהן מֹועלין - ריקה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּפקעּו העֹולה חצֹות [קפצו]עצמֹות קדם - הּמזּבח מעל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אף  ּבהן; מֹועלין אין חצֹות, לאחר ּבהן; מֹועלין ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּלילה,
נעׂשּו הּלילה, חצי ׁשהּגיע ּכיון - חצֹות קדם ׁשּפקעּו ּפי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעל

אפר. ונעׂשּו ׁשּנתאּכלּו ּכמי האברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּכל
.‚È לאחר ּבין חצֹות לפני ּבין הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּגחלת

מֹועלין  ולא נהנין לא - בדק חצֹות קדׁשי ׁשל ּגחלת אבל ; ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
מֹועלין. ולא נהנין לא - והּׁשלהבת ּבּה. מֹועלין - ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹהּבית

.„Èהּדׁשן [אפר]ּדׁשן הרמת קדם ּבין החיצֹון, הּמזּבח ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּבֹו. מֹועלין - הרמה אחר ֲֲִֵַַָָּבין

.ÂË ולא נהנין לא - הּמנֹורה ודּׁשּון הּפנימי הּמזּבח ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָֹֹּדּׁשּון
.מֹועלין  ֲִ

.ÊË ּבין - מּום ּבעלת ׁשהיא קדׁשים קדׁשי ּבהמת ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
למּום  הקּדׁשּה ׁשּקדם ּבין להקּדׁשּה, קבּוע מּום ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּקדם

זמן מחּסר היתה ואפּלּו יום קבּוע, מח' פחות [כגון: ְְְֲִַַַַָָָֻ
להקריבו] שאסור - עד ללידתו מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין -ְְֲִִֶֶַָֻ

ּתֹורין אבל יֹונה [קטנים]ׁשּיּפדּו. ּובני זמּנן, הּגיע ׁשלא ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
להנֹות  ׁשאסּור ּפי על אף - מזּבח קדׁשי והן זמּנן, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשעבר
הן  הרי לפדיֹון, ראּויין ואינן הֹואיל מעל; לא הּנהנה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבהן,

ּבהן. מֹועלין אין לפיכ הּמתֹות; ְֲִִֵֵֶַַַָָָּכחּטאֹות

ה'תשע"ג  אלול ח' רביעי יום

ג  ¤¤ּפרק
אבל ‡. ּתֹורה, ּדבר מעילה ידי יצאּו - ׁשּמתּו מזּבח ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשי

סֹופרים מּדברי ּבהן נפסלּו[חכמים]מֹועלין אם וכן . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָ
מֹועלין  - ּבארנּום ׁשּכבר הּקרּבנֹות, ּבהן ׁשּיּפסלּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבדברים
היה  ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹופרים. מּדברי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבהן
לקדׁשי  היה אם אבל ּכהנים; לאכילת הּתר ׁשעת ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלהן
ונאסרּו נפסלּו ּכ ואחר הּתר, ׁשעת הּנאכלין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָקדׁשים
ּבאֹותֹו מֹועלין אין אחת, ׁשעה והּתרּו הֹואיל - ְְְֲֲִִִֵַַַָָָֻּבאכילה
קדׁשי  ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה ראּוי ׁשהיה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדבר
ּכגֹון  - ּכהלכתֹו לּמזּבח הּדם ׁשּיּגיע קדם ׁשּנפסלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹקדׁשים
ׁשּׁשחטן  אֹו ּבּצפֹון, ׁשּקּבל ּפי על אף ּבּדרֹום, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשחטן
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(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא הּמֹועל מצוֹות לׁשּלם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּמֹועל; ּדין הּוא וזה וקרּבן, חמׁש ּבתֹוספת חטא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאׁשר
ּובאּור  קדׁשים. לגז ׁשּלא (ג) ּבקדׁשים; לעבד ׁשּלא ְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹֹ(ב)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
הּקרבין ‡. מּדברים ּבין ה', מּקדׁשי להנֹות להדיֹוט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאסּור

הּבית  ּבדק מּקדׁשי ּבין הּמזּבח, ּגּבי המקדש]על וכל [- ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
מעל. ה', מּקדׁשי ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָהּנהנה

ּבׂשר ·. ּכגֹון - הּקרּבנֹות מן ּבאכילה ׁשהּתרּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻּדברים
הּלחם ׁשּתי אֹו ּדמן, זריקת אחר ואׁשם [של חּטאת ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ

מעילה.שבועות] ּבהן אין - הּכבׂשים ׁשני ּדם זריקת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאחר
מּתרין  והן הֹואיל - ּבהן וכּיֹוצא מאּלּו הּזר אכל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻאפּלּו
מעל. לא מהן הּנהנה ּכל ּבהן, להנֹות אדם ּבני ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלמקצת
ׁשעת  להן והיתה הֹואיל - ּבאכילה ונאסרּו נפסלּו ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָואפּלּו

מעילה. עליהן חּיבין אין ְֲִִֵֵֵֶֶַָָהּתר,
ּבזדֹו‚. הּקדׁשהּמֹועל מן ּׁשּפגם מה ּומׁשּלם לֹוקה, - ן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

קרן]ּבראׁשֹו "לא [- ׁשּנאמר: מּזה מעילה, ׁשל ואזהרה . ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
מּפי  - "ּונדרי . . ּדגנ מעׂשר ,ּבׁשערי לאכל ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹתּוכל

רבינו]הּׁשמּועה ממשה לאֹוכל [מסורת אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְֵֶַַָָָָ
ּכל  לׁשאר הּדין והּוא לּׁשם; וכּלּה הֹואיל עֹולה, ְְְְִִִִֵַַַָָָָֻמּבׂשר
מּקדׁשי  ּבין מזּבח, מּקדׁשי ּבין - לבּדֹו לה' ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹקדׁש
מעל  לֹוקה. ּפרּוטה, ּבׁשוה מהן נהנה אם - הּבית ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבדק
איל  ּומביא חמׁש, ותֹוספת ּׁשּנהנה, מה מׁשּלם - ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשגגה
הּנקרא  הּוא וזה לֹו; ּומתּכּפר אׁשם, ּומקריבֹו סלעים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשני
ה', מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ׁשּנאמר: מעילֹות', ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָ'אׁשם
ואת  יׁשּלם, הּקדׁש מן חטא אׁשר ואת . . אׁשמֹו את ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוהביא
הבאת  עם חמׁש, ּבתֹוספת הּקרן וׁשּלּום וגֹו'". ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָֹחמיׁשתֹו

עׂשה. מצות - ְְֲִֵַַָָהּקרּבן
ואין „. הּכּפרה; מעּכבין האׁשם והבאת הּקרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתׁשלּום

מעּכב  ואׁשם החמׁש איל - האׁשם" "ּבאיל ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מעּכב. החמׁש ואין ְְְְִֵֵֶַַַֹמעּכבין,

יצא ‰. לא - אׁשמֹו הביא ׁשּלא עד מעילתֹו נסּתּפק הביא . ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
הּקרּבן  ּומן הּתׁשלּומין מן ּפטּור - מעל לא אֹו מעל אם ְְִִִִַַַַַָָָָָֹלֹו
מֹוסיף  ּבֹו, נהנה ואם ההקּדׁש; ּכתחּלת הּוא והרי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוהחמׁש.
- ׁשהחמׁש ּפעמים, ּכּמה ּבארנּו ּוכבר החמׁש. על ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹחמׁש
חמּׁשה. וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד הּקרן, מן מארּבעה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאחד

.Â מּדברי מעילה מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָיׁש
והּנהנה  סֹופרים; מּדברי ּבהן להנֹות אסּור אבל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָתֹורה,

ּבלבד  קרן מׁשּלם מביא ּבהן, ואינֹו חמׁש, מֹוסיף ואינֹו , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ָָאׁשם.

.Ê- קּלים קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָּכל
,ׁשֹור ּבבכֹור תעבד "לא ׁשּנאמר: ועבֹודה, ּבגּזה ְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹאסּורין
והּגֹוזז  קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ;"צאנ ּבכֹור תגז ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹולא

הּתֹורה  מן לֹוקה - ּבּצאן העֹובד אֹו הּׁשֹור אינֹואת ותֹולׁש ; ְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הּסיט  רחב ּכדי ׁשּיגזז עד לֹוקה ׁשאינֹו לי ויראה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּכגֹוזז.

טוויה]ּכפּול מידת הּׁשּבת.[- מן חמּור זה יהיה לא - ְִִֶֶַַָָָֹ

.Áּבּה וכּיֹוצא ּבכֹור ספק ׁשהיא ּבהמה ּכגֹון קדׁשים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָספק
ועבֹודה  ּבגּזה אסּורין הן הרי ּבהן,- העֹובד אֹו והּגֹוזז ; ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

לֹוקה. ֵֶאינֹו
.Ëׁשּבארנּו ּכמֹו ונפּדת מּום ּבּה ׁשּנפל הקּדׁש -ּבהמת ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

עד  ּבאּסּורּה היא והרי ועבֹודה, ּבגּזה מּתרת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאינּה
ּבּמה  ּבאכילה. הּתרה - ּפדיֹונּה אחר נׁשחטה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתּׁשחט;
מּום  קדם אֹו מּומן, את הקּדׁשן ּבׁשּקדם אמּורים? ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּדברים
- לּמזּבח קבּוע מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל להקּדׁשן; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעֹובר

מּדבריהםאינּה אּלא ועבֹודה ּבגּזה חכמים]אסּורה .[של ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּולהעבד; להּגזז לחּלין ותצא ּדבר, לכל ּכחּלין זֹו הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֻֻנפּדת
ּפי  על אף ּגּופן על חלה ׁשהּקדּׁשה והּמעׂשר, הּבכֹור מן ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֻחּוץ
להּגזז  לחּלין יֹוצאין ואינן מּתחּלתן, קבּועין מּומין ּבעלי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻׁשהן

להרּביע ואסּור לעֹולם. ּובפסּולי [לזווג]ּולהעבד ּבבכֹור ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָ
ְִַָֻהּמקּדׁשין.

.È הּׂשער לתלׁש להראֹות מּתר ּכדי הּקדׁשים מן לכּתחּלה ְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻ
הּבהמה  מן ׁשּנׁשר אֹו ׁשּתלׁש הּׂשער ואֹותֹו לממחה; ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמּום
לאחר  אפּלּו ּבהניה אסּור זה הרי - והּמעׂשר הּבכֹור מן ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָאֹו

אֹותן יׁשהה ׁשּמא ּגזרה מּומן; מּפני [בחיים,ׁשּיּׁשחטּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
צמרם] לכּפרהשינשור ּבאין ואינן הֹואיל מזדרז , [אינו ְְִִֵַָָָָ

מּתר לשוחטן] - והאׁשם החּטאת מן הּנֹוׁשר צמר אבל .ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
הן  ּולכּפרה הֹואיל מּומן; מּפני ׁשחיטתן לאחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָּבהניה
זה  הרי - העֹולה מן נתלׁש ואם אֹותן. מׁשהה אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבאין,
הרי  - מּום ּבהן ׁשּנפל אחר הּקדׁשים מן ׁשּיּתלׁש וכל ְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹספק.
הּבכֹור  מן חּוץ ּבידֹו; ּתלׁש לא ׁשהרי ּבהניה, מּתר ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹֻהּוא
אסּור  מּום, ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו הּנתלׁש ׁשאף - ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָוהּמעׂשר

ֲַָָּבהניה.
.‡È מּכאן הּׂשער ּתֹולׁש מקּדׁשין, ׁשאר אֹו ּבכֹור ְְְִִֵֵֵַַָָָָֻהּׁשֹוחט

יזיזּנּו ׁשּלא ּובלבד - לּסּכין מקֹום לעׂשֹות השער]ּומּכאן -] ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ
ְִמּמקֹומֹו.

.·È מּדברי ועבֹודה ּבגּזה אסּורין הּבית בדק ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקדׁשי
חכמים]סֹופרים -],לפיכ אסּורין. אינן הּתֹורה מן אבל ; ְְֲֲִִִִֵַָָָָ

אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, אינֹו - ּבהן העֹובד אֹו אֹותן ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָהּגֹוזז
מרּדּות. ְַַַמּכת

.‚È מּדברי ּבעבֹודה אסּורה אּמֹו - לּמזּבח עּבר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּמקּדיׁש
ּבּה. ּגזרּו העּבר, את מכחׁשת ׁשעבֹודתּה מּפני ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻסֹופרים;

לּולד  הפסד ּבזה ׁשאין ּבגּזה, מּתרת היא הקּדיׁשוהרי . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
הרי  - לּמזּבח ּבין הּבית לבדק ּבין הּבהמה, מן אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאבר
אינּה אֹו ועבֹודה ּבגּזה ּכּלּה אסּורה אם ספק ְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻהּדבר

עליה. לֹוקין אין לפיכ ְֲִִֵֶָָָָאסּורה;

ה'תשע"ג  אלול ז' שלישי יום

ב  ¤¤ּפרק
הּדם ‡. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין - קּלים נזרק קדׁשים . ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבאמּוריהן מֹועלין - חשובים הּדם וחלקים [אברים ְֲִֵֵֶַָ
הּדׁשןהמוקטרים] לבית ׁשּיצאּו אפרם]עד פינוי עד -]; ְְֵֵֶֶֶַַ

ּכמֹו הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין לאּׁשים, הן ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהרי
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זריקה  קדם לּמזּבח ׁשּלהן האמּורין העלה אפּלּו ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבארנּו.
לחּוץ  אמּוריהן הֹוציא הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין -ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

לעזרה] חוץ ׁשּיּזרק [- עד ּבהן מֹועלין אין - זריקה ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹקדם
החזירן, ולא ּבחּוץ הן ׁשעדין ּפי על אף - הּדם נזרק ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּדם.
ּבין  להקל ּבין לּיֹוצא מֹועלת ׁשהּזריקה ּבהן; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמֹועלין

ְְִַלהחמיר.
ׁשּיּזרק ·. עד מּׁשהקּדׁשּו ּבהן מֹועלין - קדׁשים קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכל

עד  לאּׁשים, ׁשּכּלֹו ּבדבר ּבהן מֹועלין - הּדם נזרק ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻהּדם.
ּכמֹוׁשּיּׂשרף  הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין הּדׁשן; לבית ויצא ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּבהמה ‚. עֹולת ואחד העֹוף עֹולת אחד העֹולה, ,ּכיצד? ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ

המנחה]והּקמץ מן והּלבֹונה[הקרב למנחות], עשב ,[מין ְְְֶַַָֹ
והחבּתין ּכהנים, חביתין]ּומנחת נסכים [מנחת ּומנחת , ְְְְֲֲִִִִִִַַַָֹ

הקרבנות] עם עד [הבאה הקּדׁשן, מּׁשעת ּבהן מֹועלין -ְְֲִִֵֶֶַַָָ
הּדׁשן. לבית הּמזּבח על ׂשרפתן אחר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיצאּו

ּבהן „. מֹועלין - הּנׂשרפין  ּוׂשעירים הּנׂשרפין ּפרים ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָוכן
הּדׁשן  ּבבית ׂשרפתן ותּגמר ׁשּיּׂשרפּו עד הקּדׁשן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּׁשעת
ּבבית  והּוא ּבֹו מֹועלין - ׁשיּתֹו קדם אבל הּבׂשר; ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹויּתֹו

.הּדׁשן  ֶֶַ
ׁשּתעׂשה ‰. עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין אדּמה ּפרה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻוכן

ּבּה:אפר  נאמר הרי הּבית, בדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי על אף ; ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבאפר  אדם ימעל ׁשּלא הּוא, ּדין ּבית ּותנאי היא". ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ"חּטאת

.ּפרה  ָָ
.Â ּבכּלן מֹועלין - צּבּור ׁשלמי וזבחי ואׁשם, ּבהמה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻחּטאת

ּבאמּוריהן  מֹועלין - הּדם נזרק הּדם. ׁשּיּזרק עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּׁשהקּדׁשּו
ּבּבׂשר  מֹועלין ואין הּדׁשן; לבית ׁשּיצאּו חּטאת עד וכן . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

דמּה הּזה דמּה. ׁשּיּזה עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין  - ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻהעֹוף
ּבמראתּה להנֹות אסּור אבל מעילה, ּבּה אין [מצבור - ְְְֲִֵֵָָָָָָָֻ

מעל.הפסולת] לא הּזיה, אחר ּבהן והּנהנה ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָָֹונֹוצתּה;
.Ê ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָֻהּמנחֹות

הּקמץ  קרב הּקמץ; ׁשּיקטיר עד ׁשרת, ּבכלי נתקּדׁשּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא
ּבאכילה  הּׁשירים הּתרּו חסרּו- אֹו הּׁשירים נפסלּו ואם . ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָֻ

מּתרת  אינּה זֹו והקטרה הֹואיל - הּקמץ הקטיר ּכ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר
אֹו מעילה ידי יצאּו אם ספק הּדבר הרי ּבאכילה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָהּׁשירים

יצאּו. ְָֹלא
.Á ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁש, ּבֹו מֹועלין - הּפנים ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֻלחם

הּתר  - הּבזיכין הקטיר הּבזיכין; ׁשּיקטיר עד נאפה, ְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻלא
קדם  מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - הּלחם ׁשּתי וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבאכילה.
הּתרּו - הּכבׂשים ּדם נזרק הּכבׂשים; ּדם ׁשּיּזרק עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּיאפּו,

.ּבאכילה  ֲִַָ
.Ë לּׁשיתין ירדּו מּׁשהקּדׁשּו; ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֻהּנסכים

המזבח][תעלות  ּבחג תחת ׁשּמנּסכין מים ּבהן. מֹועלין אין ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
ּבהן; נהנין אין זהב, ׁשל ּבּכד ׁשהן זמן ּכל - ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּסּכֹות
ּבכּלן, מֹועלין - ּבּצלֹוחית אֹותן נתנּו מעל. לא ְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָֹֻוהּנהנה,

הּנסכים. מּכלל הן ְְֲִִֵֵֶַַָׁשהרי
.È עד ּבכלי, מּׁשהק ּדׁש ּבֹו מֹועלין - מצרע ׁשל ׁשמן ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָֹֻלֹוג

ולא  נהנין לא - האׁשם ּדם נזרק האׁשם; ּדם ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּיּזרק

מּתנֹותיו מּמּנּו ׁשּיּתנּו עד עבודתו]מֹועלין, שתעשה -]; ְְֲִִִֶֶַַָ
ּכבׂשר  ּבאכילה, הּׁשירים הּתרּו - הּמּתנֹות מּמּנּו ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻנתנּו

ואׁשם. ְַָָָחּטאת
.‡È לפני ּבין ּבֹו, מֹועלין אין - הּקדׁשים ׁשחיטת ּדמי ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָּכל

לנחל  יצא קדרֹון; לנחל ׁשּיצא עד ּכּפרה, לאחר ּבין ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָּכּפרה
ודמיו  לגּנֹות, נמּכר ׁשהיה מּפני ּבֹו, מֹועלין - ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָקדרֹון

אסּור הקּדׁש הּוא הרי - קדׁשים לבהמת ּדם הּמּקיז אבל . ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
דם, ּבלא לחיֹות יכֹולה ואינּה הֹואיל ּבֹו; ּומֹועלין ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָֹּבהניה,

ּכגּופּה. הּוא ְֲֵָהרי
.·È מּקדׁשי ׁשּפרׁשּו והּטלפים והּקרנים והּגידים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהעצמֹות

לאחר  ּפרׁשּו ּבהן; מֹועלין - ּדמים זריקת לפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָקדׁשים
ּבהן  מֹועלין אין - ּדמים ׁשּפרׁשּוזריקת העֹולה עצמֹות . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשהּזריקה  זריקה; לאחר ּבהן מֹועלין אין - זריקה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפני
ז  אחר ּפרׁשּו ואם אֹותן. לעֹולם.מּתרת ּבהן מֹועלין - ריקה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּפקעּו העֹולה חצֹות [קפצו]עצמֹות קדם - הּמזּבח מעל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אף  ּבהן; מֹועלין אין חצֹות, לאחר ּבהן; מֹועלין ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּלילה,
נעׂשּו הּלילה, חצי ׁשהּגיע ּכיון - חצֹות קדם ׁשּפקעּו ּפי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעל

אפר. ונעׂשּו ׁשּנתאּכלּו ּכמי האברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּכל
.‚È לאחר ּבין חצֹות לפני ּבין הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּגחלת

מֹועלין  ולא נהנין לא - בדק חצֹות קדׁשי ׁשל ּגחלת אבל ; ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
מֹועלין. ולא נהנין לא - והּׁשלהבת ּבּה. מֹועלין - ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹהּבית

.„Èהּדׁשן [אפר]ּדׁשן הרמת קדם ּבין החיצֹון, הּמזּבח ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּבֹו. מֹועלין - הרמה אחר ֲֲִֵַַָָּבין

.ÂË ולא נהנין לא - הּמנֹורה ודּׁשּון הּפנימי הּמזּבח ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָֹֹּדּׁשּון
.מֹועלין  ֲִ

.ÊË ּבין - מּום ּבעלת ׁשהיא קדׁשים קדׁשי ּבהמת ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
למּום  הקּדׁשּה ׁשּקדם ּבין להקּדׁשּה, קבּוע מּום ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּקדם

זמן מחּסר היתה ואפּלּו יום קבּוע, מח' פחות [כגון: ְְְֲִַַַַָָָֻ
להקריבו] שאסור - עד ללידתו מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין -ְְֲִִֶֶַָֻ

ּתֹורין אבל יֹונה [קטנים]ׁשּיּפדּו. ּובני זמּנן, הּגיע ׁשלא ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
להנֹות  ׁשאסּור ּפי על אף - מזּבח קדׁשי והן זמּנן, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשעבר
הן  הרי לפדיֹון, ראּויין ואינן הֹואיל מעל; לא הּנהנה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבהן,

ּבהן. מֹועלין אין לפיכ הּמתֹות; ְֲִִֵֵֶַַַָָָּכחּטאֹות

ה'תשע"ג  אלול ח' רביעי יום

ג  ¤¤ּפרק
אבל ‡. ּתֹורה, ּדבר מעילה ידי יצאּו - ׁשּמתּו מזּבח ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשי

סֹופרים מּדברי ּבהן נפסלּו[חכמים]מֹועלין אם וכן . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָ
מֹועלין  - ּבארנּום ׁשּכבר הּקרּבנֹות, ּבהן ׁשּיּפסלּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבדברים
היה  ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹופרים. מּדברי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבהן
לקדׁשי  היה אם אבל ּכהנים; לאכילת הּתר ׁשעת ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלהן
ונאסרּו נפסלּו ּכ ואחר הּתר, ׁשעת הּנאכלין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָקדׁשים
ּבאֹותֹו מֹועלין אין אחת, ׁשעה והּתרּו הֹואיל - ְְְֲֲִִִֵַַַָָָֻּבאכילה
קדׁשי  ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה ראּוי ׁשהיה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדבר
ּכגֹון  - ּכהלכתֹו לּמזּבח הּדם ׁשּיּגיע קדם ׁשּנפסלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹקדׁשים
ׁשּׁשחטן  אֹו ּבּצפֹון, ׁשּקּבל ּפי על אף ּבּדרֹום, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשחטן
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אֹו ּבּלילה, וזרק ּבּיֹום ׁשּׁשחט אֹו ּבּדרֹום, וקּבל ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָּבּצפֹון
אֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשעׂשאן אֹו ּבּיֹום, וזרק ּבּלילה ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּׁשחט

הּמקֹום ב ּבמחׁשבת לאכלה שלא שחשב או [- זמנה ְֲֶֶַַָ
הּפסּוליןבמקומה] ׁשּקּבלּו אֹו על [לעבודה], אף ּדמן את ְְִִֶֶַַַָָ

ּפי  על אף ּפסּולין ׁשּזרקּוהּו אֹו ּכׁשרים, ׁשּזרקּוהּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָּפי
ּכּלֹו הּדם אֹו הּבׂשר ׁשּיצא אֹו ּכׁשרים, [חוץ ׁשּקּבלּוהּו ְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

מֹועלין לעזרה] אּלּו ּבכל - הּדם ׁשּלן אֹו הּדם, זריקת ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹקדם
הּגיע  אם אבל הּתר. ׁשעת להן היה לא ׁשהרי לעֹולם, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבכּלן
אֹו האמּורין, אֹו הּבׂשר לן ּכ ואחר ּכמצותֹו, לּמזּבח ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּדם

האמּורין אֹו הּבׂשר המוקטרים]ׁשּנטמא ׁשּיצא [חלקים אֹו , ְִִֵֶֶַָָָָָָ
קדם  הּבׂשר מקצת ׁשּיצא אֹו לחּוץ, האמּורין אֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהּבׂשר
ּבׁשאר  מֹועלין אין ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּבכל - ּדמים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָזריקת
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה, הּתר ׁשעת לֹו היה ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבׂשרן;

הּכׁשרים ·. וחזרּו ּוזרקּוהּו, הּדם את הּפסּולין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָקּבלּו
ּדם ׁשאר וקּבלּו בו]לעבֹודה, אין [שיצא - ּוזרקּוהּו הּנפׁש ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָ

הּנפׁש ּדם ׁשאר עֹוׂשין הּפסּולין ׁשאין ּבבׂשרן; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמֹועלין
לזריקה]ׁשירים שפסולין וראּוי [- הֹואיל - הּטמא מן חּוץ , ְְִִִֵַָָָ

ׁשירים. הּדם ׁשאר עֹוׂשה צּבּור, ְְֲִִֶַַַָָָלעבֹודת
הּכׁשר ‚. ׁשחזר ּפי על אף - וזרק הּטמא קּבל ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכיצד?

ׁשעת  להן היתה לא אּלּו הרי ּוזרקֹו, הּנפׁש ּדם ׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוקּבל
זריקת  ואין הּוא, ׁשירים הּדם ׁשּזה ּבכּלן; ּומֹועלין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהּתר,

מֹועלת  מעילה הּׁשירים קּלים ּבקדׁשים ׁשאין ּבארנּו, ּכבר . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּתהיה  והּוא - הּדם זריקת אחר מאמּוריהן חּוץ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלעֹולם,

ׁשּנתּפּגלּו קּלים קדׁשים אבל הּמֹועלת. -[ונפסלו]זריקה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ
אם  וכן ּבאמּוריהן; מֹועלין אין הּדם, ׁשּנזרק ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאף
מֹועלין  אין ּוזרקֹו, ׁשהחזירֹו ּפי על אף - הּדם ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָיצא

ִֵָּבאמּורין.
ּותמּורתּה„. חּטאת ולד ּכגֹון הּמתֹות, חּטאֹות [-ּכל ְְְֵַַַַָָָָָ

שניהם] ונתקדשו - אחרת בבהמה קרבן ּבהן החליף ְֵֶַָוכּיֹוצא
מעל. לא נהנה, ואם ּבהן; להנֹות אסּור -ְֱִֵֶֶַָָָָָֹ

חּטאת‰. -[שדינה]וכל מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה ְְִִֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּתּפדה. עד ּבּה ֲִִֶֶַָָמֹועלין

.Â ואחר ּתחּתיה, אחרת והפריׁש ואבדה חּטאתֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמפריׁש
ׁשּתיהן  וׁשחט עֹומדֹות, ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, נמצאת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכ
זֹו ּבבׂשר לא מֹועלין אין - מהן אחת ּדם וזרק ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹּכאחת,
ראּוי  ׁשאינֹו ּפי על ואף חברּתּה, ּבבׂשר ולא ּדמּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנזרק
זֹורק. מּזה רצה ואם זֹורק מּזה רצה ואם הֹואיל ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָלאכילה,
חברּתּה, לבׂשר מֹועיל ּדמּה אין - זֹו אחר זֹו ׁשחט אם ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָאבל
הראּויה  ׁשעה לּה היתה לא ׁשהרי זריקה; לאחר ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹואפּלּו

ּבׂשרּה .להּתר ְְֵֶָָ
.Ê ׁשּנפ העֹוף עֹולת אֹו העֹוף חּטאת עׂשּיתּהּכל ּבׁשּנּוי סלה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ

ּבּה מֹועלין - עׂשּיתּה מקֹום ּבׁשּנּוי העֹוף אֹו מעֹולת חּוץ , ְְֲֲִִִֵַָָָָ
ּפי  על ׁשאף חּטאת; לׁשם חּטאת ּכמליקת למּטה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנמלקה

חֹובה לׁשם לּבעלים עלת קרבנם]ׁשּלא חובת אין [- , ְְִֵֵֶַָָָָֹ
וׁשּנה  עׂשּיתּה, ּומקֹום ׁשמּה וׁשּנה הֹואיל - ּבּה ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָמֹועלין

מעילה. ּבֹו ׁשאין ּדבר לׁשם ְְֲִֵֵֶֶַָָָָמעׂשיה
.Áׁשּנתּפּגלה ּבמחׁשבת [ונפסלה]מנחה ׁשּנעׂשית אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ

במקומה]הּמקֹום לא לאכלה שחשב הּלחם [- ׁשּתי וכן , ְְֵֵֶֶַַָ
שבועות] ׁשּנפסלּו[של אֹו ׁשּנתּפּגלּו הּפנים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָולחם

להן  היתה לא ׁשהרי ּבהן, מֹועלין - הּמקֹום ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבמחׁשבת
הּתר. ְֵֶַׁשעת

.Ëקמץ לחּוץ[ממנחה]וכן לעזרה]ׁשּיצא חוץ לן,[- אֹו ְֵֶֶַָָָֹ
ׁשם  היתה לא ׁשהרי ּבּׁשירים, מֹועלין - והקטירֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹוחזר
מֹועלין  אין - והקטירֹו הּקמץ נטמא אם אבל  הּתר; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשעת

ׁשהּציץ הגדול]ּבּׁשירים; הכהן על [מכפר]מרּצה[של ְְִִֶֶַַַַָ
יצאּו הּיֹוצא. על ולא הּלן על לא מרּצה ואינֹו ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהּטמא,
ּפי  על אף - הּקמץ הקטיר ּכ ואחר נטמאּו, אֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹהּׁשירים
הּקמץ  קרב ׁשהרי ּבהן, מֹועלין אין - ּבאכילה אסּורין ֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהן

ְְִָּכמצותֹו.
.È קד מּקדׁשי אֹוהּנהנה ּדמן, זריקת לפני ּכּלן ׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

מן [אברי]מאמּורי ׁשּנהנה אֹו זריקה, לאחר קּלים קדׁשים ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּכהנים  ּומנחת והּלבֹונה הּקמץ מן אֹו ּכּלּה, ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹֻהעֹולה

חביתין]והחבּתין מנחת מעל [- לנדבה; ּׁשּנהנה מה יּפל - ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ
לּלׁשּכה ּׁשּנהנה מה יּפל - הּצּבּור הבית]ּבקרּבנֹות .[לבדק ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹ

.‡Èאֹו ׁשּנטמא, קדׁשים קדׁשי מּבׂשר זריקה קדם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹנהנה
לראׁש ׁשהעלן ּפי על אף קּלים, קדׁשים מאמּורי ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנהנה

ּפטּור  זה הרי - .הּמזּבח ְֲִֵֵֶַַָ
.·È;ּבהן להנֹות אסּור ּוביציהן חלבן - הּמזּבח ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָקדׁשי

מעל  לא -והּנהנה הּמעׂשר ולד וכן הּקדׁשים, ולד לפיכ . ְְְְְֱֲֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
לאדם  ויׁש חל. אחרת מּבהמה אּלא מאּמֹו, יינק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלא
לולדֹות  קדׁש יהיה החּלין, זֹו ּבהמה 'חלב ולֹומר: ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻלהתנּדב

ימּותּו'. ׁשּלא ּכדי ׁשּיינקּוהּו, ְְֳִִֵֶֶַָָֹהּקדׁשים
.‚È:ׁשאמר ּכגֹון ּדמים, קדּׁשת לּמזּבח ועֹוף ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהקּדיׁש

הרי  - לׁשלמים' זה יֹונה ּבן ּודמי לנסכים, זֹו ּבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ'ּדמי
ּובביציהן  ּבחלבן ּומֹועלין הּבית, ּבדק ּכקדׁשי ּכמֹוהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

ה'תשע"ג  אלול ט' חמישי יום

ד  ¤¤ּפרק
לתֹורים ‡. ולאׁשמֹו, לעֹולתֹו לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְֲִִַַַַָָָָהּמפריׁש

ׁשהפריׁש מּׁשעה ּבהן מֹועלין - יֹונה לׁשלמים ּובני הפריׁש ; ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָָ
ּבהן. מֹועלין אין -ֲִֵֶָ

לדמיו·. אחד אבר שוויו]הקּדיׁש את הרי [- - לּמזּבח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לפיכ ּפׁשטה. לא אֹו ּבכּלֹו קדּׁשה ּפׁשטה אם ספק ְְְְְִִֵֶָָָָָָָֹֻֻזה

ול  ּבפדיֹונֹו.ּתקרב, מֹועלין אין נפּדה, ואם יּפדה; א ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָֹ
לנזירּותֹו‚. מעֹות לקרבנותיו]הּמפריׁש להנֹות [- אסּור , ְְִִִֵַַָָָ

מּפני  - מעל לא נהנה, ואם ּכּלן ּבהן; לבֹוא ראּויין ׁשהן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
ּבאמּוריהן אּלא מעילה ּבׁשלמים ואין [החלקים ׁשלמים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

המזבח] על יּפלּושמקטירים מת, ּדמים. זריקת ְְִִִֵַַַָאחר
מפרׁשין היּו מסוים]לנדבה: לקרבן מטבע כל פירש -]- ְְִִָָָָֹ

הּמלח לים ילכּו חּטאת בהם]ּדמי יהנו נהנין [שלא ולא , ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָֹ
אמר: ּבהן. ּומֹועלין עֹולה, יביאּו - עֹולה ּדמי מֹועלין; ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹולא

הּׁשא  ּבכל נהנה אם - לנזירּותי' והּׁשאר לחּטאתי, ר,'אּלּו ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָ
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'אּלּו אמר: אם וכן מעל. לא ּבמקצתֹו, נהנה ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָֹמעל;
נהנה  מעל; - ּבכּלן ונהנה לנזירּותי', והּׁשאר ְְְְְְֱֱִִִִֶֶַַָָָָָָֻלעֹולתי,

מעילה. ׁשלמים ּבדמי ׁשאין מעל, לא - הפריׁשּבמקצתן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
לׁשלמי', ואּלּו לחּטאתי ואּלּו לעֹולתי 'אּלּו ואמר: ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָמעֹות

ּבמקצתן  ּומֹועלין ּבכּלן, מֹועלין - יעׂשה?ונתערבּו וכיצד . ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻ
ּומחּלל ּבהמֹות, ׁשלׁש מקֹום [פודה]יּקח ּבכל חּטאת ּדמי ְְְְִֵֵֵַַַָָָָֹ

ׁשלמים  ּודמי העֹולה, על עֹולה ּודמי החּטאת, על ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָׁשהּוא
ׁשלמים. ְִַָעל

קּנין„. מּמחּיבי עופות]אחד קיני מעֹות [- ׁשהפריׁש ְְְִִִִִֵֶֶָָֻ
ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן, מֹועלין - לחֹובתי' 'אּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֻואמר:
ּומֹועלין  ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו לנדבה יּפלּו - מת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָואם

ֶָּבהן.
אכילת ‰. על והביאּה חלב, אכילת על חּטאת ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמפריׁש

מעֹות  הפריׁש מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּדם
לפיכ ּכּפר, - ּבׁשֹוגג לדם חּטאת ּבהן וקנה חלב, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלחּטאת

מעל  לא לפיכ ּכּפר, לא - ּבמזיד .מעל; ְְִִִֵֵַַָָָֹֹ
.Â אילים ׁשני ּבהן ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמפריׁש

לׁשּלם  וחּיב מעל, אׁשם, ּבדמי חּלין וקנה הֹואיל - ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻלחּלין
אׁשם; ּבהן ויביא וחמׁשן, סלעים ׁשני ׁשהן דינרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֻעׂשרה
מּׁשני  אחד היה אם ,לפיכ מעילתֹו. על אׁשם ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָויביא
דינרין  עׂשרה יפה והּׁשני סלעים ׁשּתי יפה ׁשּקנה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהאילים
החמׁש, עם הּמעילה ּתחת אׁשם עׂשרה הּׁשוה יביא -ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

אחד וי  לקח מעילתֹו. על אׁשם סלעים ׁשני הּׁשוה ביא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
סלעים, ׁשּתי יפה אׁשם ׁשל היה אם - לחּלין ואחד ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻלאׁשם
יפה  החּלין זה היה אם וכן הראׁשֹון. לאׁשמֹו אֹותֹו ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻיביא
אחת  ּבסלע מעל ׁשהרי מעילתֹו, אׁשם אֹותֹו יביא - ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּתים

לנדבה  ויּפלּו דינרין, חמּׁשה ויׁשּלם האׁשם; .מּדמי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָָָ
.Ê יֹוסיף - חּטאתֹו קרבה ׁשּלא עד חּטאת מּדמי ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנהנה

חּטאתֹו ּבּדמים ויביא ּׁשּנהנה, מה על יותר חמׁש בהמה -] ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
מּדמי יפה] נהנה אם וכן מעילתֹו; על אׁשם קרּבן ויביא ,ְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָָָ

ּבּדמים  ויביא חמׁש, יֹוסיף - אׁשמֹו קרב ׁשּלא עד ְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאׁשם
הּמזּבח, ׁשּקרּבנֹות למעילתֹו; אחר אׁשם ויביא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאׁשמֹו,

הּמזּבח[דמי] לקרּבנֹות קרבן]מעילתן לרכישת וקדׁשי [- , ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָ
הּבית. לבדק מעילתן הּבית, ואחר ּבדק ׁשּמעל, לֹו נֹודע ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ׁשהפריׁשּה אֹו מעילתֹו, הפריׁש לא ועדין חּטאתֹו קרבה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָֹּכ
לים  וחמׁשּה הּמעילה יֹולי - חּטאתֹו ּבדמי ּכללּה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻולא
מעֹות  יּפלּו - חּטאתֹו ׁשּקרבה אחר ׁשּמעל לֹו נֹודע ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמלח;
לאּבּוד  ּכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין לנדבה; וחמׁשּה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּמעילה

לקרבן] כבר לצרפם יכול יביא [שאינו ,ּכ ּובין ּכ ּובין .ִֵֵָָָ
ׁשּקרב  קדם ׁשּמעל לֹו ׁשּנֹודע ּבין ּובאׁשם, מעילתֹו. ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאׁשם
לנדבה, וחמׁשּה מעילתֹו ּתּפל - ׁשּקרבּו אחר אֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹֻאׁשמֹו

מעילתֹו. אׁשם ויביא אׁשם; ּכמֹותר ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמּפני
.Á,ּתֹורה ודין ּכלּום. עׂשה לא - ּוׁשלמיו עֹולתֹו ְְְִֵַָָָָָָֹהּמֹוכר

חכמים, אֹותֹו וקנסּו ׁשהיּו; ּכמֹות חּלין הּמעֹות ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֻׁשּיחזרּו
ארּבעה  ׁשוה הּבהמה היתה אפּלּו לנדבה; הּמעֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשּיּפלּו
ּכאן  ואין לנדבה. יּפלּו ּכּלן החמּׁשה - ּבחמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָֻּומכרּה

סֹופרים  מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא .מעילה ְְְְְִִִִִִֵֵָָֹֹ

.Ë עלי זֹו 'ּכּכר האֹומר: ּכיצד? ּבנדרים. מעילה ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָיׁש
מּתרת  ׁשהיא ּפי על אף מעל, - ואכלּה 'הקּדׁש', אֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻקרּבן',

ּפדיֹון לּה אין לפיכ לפדותה]לאחרים; אפשר אי -], ְְֲִִִֵֵַָָ
קדׁש', זֹו 'ּכּכר אמר: ּבלבד. לזה אּלא קדׁש אינּה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהרי
יׁש לפיכ מעל; - אחר ּבין הּוא ּבין ואכלּה 'קרּבן', ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָאֹו
זֹו 'ּכּכר ואמר: הפקר, ׁשל ּכּכר לפניו היתה ּפדיֹון. ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָלּה
מנת  על ּכּלּה; לפי מעל לאכלּה, מנת על נטלּה - ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻהקּדׁש'

ׁשּבּה. הניה טֹובת לפי מעל ְְֲִִֶַַָָָָָלהֹוריׁשּה,
.È- לֹו ּונתנּה וחזר הקּדׁש', עלי 'ּכּכרי לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאֹומר

לכׁשּיֹוציא  מעל זֹו מּתנה בה]המקּבל כשיהנה ׁשהרי [- , ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מּׁשאר  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. אסּורה אינּה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּנֹותן

קרבן]הּקֹונמֹות קדושת התפסת באמצעות ּבהן [נדרים יׁש , ֵֶַָָ
ּכזה, ּבנדר עליו הּנאסרין ּדברים וכל ּבהן. לּנאסר ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמעילה

מעל. ּפרּוטה, ּבׁשוה מּכּלן נהנה ואם ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָָֻמצטרפין;
.‡È נקצצֹות אינן אם קרּבן האּלּו הּנטיעֹות 'הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָהאֹומר:

הּיֹום  ועבר הּיֹום', תּׂשרף לא אם קרּבן זֹו וטּלית ְְְִִִֵַַַַַָָָָֹהּיֹום,
הקּדׁש; הן הרי - הּטּלית נׂשרפה ולא הּנטיעֹות נקצצּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹולא
אם  אבל ּבהן. יהנה ּכ ואחר ההקּדׁשֹות, ּכׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָויּפדּו
יכֹול  אינֹו - ׁשּיּקצצּו' עד קרּבן האּלּו הּנטיעֹות 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאמר:
ׁשּיּקצצּו עד הקּדׁש יחזרּו - ׁשּיּפדּו עת ׁשּבכל ;לפּדֹותן; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מּיד. ּבהן נהנין אּלא ּפדיֹון, צריכין אינן - ׁשּנקצצּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָוכיון
ּפדין  אם אבל הּמקּדיׁש. ּבׁשּפדין אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּבּמה
נקצצּו, לא ׁשעדין ּפי על אף לחּלין יֹוצאין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַֹֻאחר

לּמקּדיׁש. אף מּתרין ְְְִִִַַַָֻויהיּו

ה'תשע"ג  אלול י' שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
הּבית‡. לבדק הּמקּדיׁש המקדש]אחד הוצאות ּדבר [- ְְִִֶֶֶַַַַָָָ

לבדק  הּמקּדיׁש אֹו קֹורה, אֹו אבן ּכגֹון הּבית, לבדק ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהראּוי
אֹו ותֹורים, ּכבׂשים ּכגֹון לּמזּבח, הראּוי ּדבר ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהּבית
אֹו אבן ּכגֹון הּבית, לבדק הראּוי ּדבר לּמזּבח ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמקּדיׁש
לזה  לא ראּויין ׁשאינן ּדברים ולזה לזה הּמקּדיׁש אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹקֹורה,

וציר  וחמץ ּתרנגֹולין הּמקּדיׁש ּכגֹון לזה, קרקע,ולא אֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹֹ
מֹועלין  - אפר אֹו עפר אֹו זבל מלאה אׁשּפה הקּדיׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאפּלּו
הראּויין  ּדברים ׁשּיּפדּו עד ׁשהקּדׁשּו, מּׁשעה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֻֻּבכּלן

ְִָלהּפדֹות.
מּקדׁשי ·. ּבהם ׁשּמֹועלין ּדברים עם הּבית, בדק קדׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבׁשוה  נהנה ואם למעילה; זה עם זה מצטרפין - ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמזּבח
מעל  מּכּלן, .ּפרּוטה ְִַָָָֻ

אכילתֹו‚. - חברֹו ּומהּנה נהנה אֹו חברֹו, והאכיל ְְֱֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאכל
מצטרפין  ּכּלן - והניתֹו חברֹו אכילת אֹו חברֹו, ְְֲֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻוהנית

מעל  ּבפרּוטה, הניה הּכל מן נעׂשה ואם .למעילה; ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָֹ
מרּבה „. לזמן מצטרפת מן הּמעילה הּיֹום נהנה ּכיצד? . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

אחד ּבהעלם ימים ּכּמה לאחר ונהנה שלא ההקּדׁש, -] ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
הראשונה] מעילתו על בנתיים לו אּלּונודע הרי -ֲֵֵ
ּומעל. לפרּוטה, ְְְִִִַָָָמצטרפין
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אֹו ּבּלילה, וזרק ּבּיֹום ׁשּׁשחט אֹו ּבּדרֹום, וקּבל ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָּבּצפֹון
אֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשעׂשאן אֹו ּבּיֹום, וזרק ּבּלילה ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּׁשחט

הּמקֹום ב ּבמחׁשבת לאכלה שלא שחשב או [- זמנה ְֲֶֶַַָ
הּפסּוליןבמקומה] ׁשּקּבלּו אֹו על [לעבודה], אף ּדמן את ְְִִֶֶַַַָָ

ּפי  על אף ּפסּולין ׁשּזרקּוהּו אֹו ּכׁשרים, ׁשּזרקּוהּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָּפי
ּכּלֹו הּדם אֹו הּבׂשר ׁשּיצא אֹו ּכׁשרים, [חוץ ׁשּקּבלּוהּו ְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

מֹועלין לעזרה] אּלּו ּבכל - הּדם ׁשּלן אֹו הּדם, זריקת ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹקדם
הּגיע  אם אבל הּתר. ׁשעת להן היה לא ׁשהרי לעֹולם, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבכּלן
אֹו האמּורין, אֹו הּבׂשר לן ּכ ואחר ּכמצותֹו, לּמזּבח ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּדם

האמּורין אֹו הּבׂשר המוקטרים]ׁשּנטמא ׁשּיצא [חלקים אֹו , ְִִֵֶֶַָָָָָָ
קדם  הּבׂשר מקצת ׁשּיצא אֹו לחּוץ, האמּורין אֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהּבׂשר
ּבׁשאר  מֹועלין אין ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּבכל - ּדמים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָזריקת
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה, הּתר ׁשעת לֹו היה ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבׂשרן;

הּכׁשרים ·. וחזרּו ּוזרקּוהּו, הּדם את הּפסּולין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָקּבלּו
ּדם ׁשאר וקּבלּו בו]לעבֹודה, אין [שיצא - ּוזרקּוהּו הּנפׁש ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָ

הּנפׁש ּדם ׁשאר עֹוׂשין הּפסּולין ׁשאין ּבבׂשרן; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמֹועלין
לזריקה]ׁשירים שפסולין וראּוי [- הֹואיל - הּטמא מן חּוץ , ְְִִִֵַָָָ

ׁשירים. הּדם ׁשאר עֹוׂשה צּבּור, ְְֲִִֶַַַָָָלעבֹודת
הּכׁשר ‚. ׁשחזר ּפי על אף - וזרק הּטמא קּבל ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכיצד?

ׁשעת  להן היתה לא אּלּו הרי ּוזרקֹו, הּנפׁש ּדם ׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוקּבל
זריקת  ואין הּוא, ׁשירים הּדם ׁשּזה ּבכּלן; ּומֹועלין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהּתר,

מֹועלת  מעילה הּׁשירים קּלים ּבקדׁשים ׁשאין ּבארנּו, ּכבר . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּתהיה  והּוא - הּדם זריקת אחר מאמּוריהן חּוץ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלעֹולם,

ׁשּנתּפּגלּו קּלים קדׁשים אבל הּמֹועלת. -[ונפסלו]זריקה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ
אם  וכן ּבאמּוריהן; מֹועלין אין הּדם, ׁשּנזרק ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאף
מֹועלין  אין ּוזרקֹו, ׁשהחזירֹו ּפי על אף - הּדם ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָיצא

ִֵָּבאמּורין.
ּותמּורתּה„. חּטאת ולד ּכגֹון הּמתֹות, חּטאֹות [-ּכל ְְְֵַַַַָָָָָ

שניהם] ונתקדשו - אחרת בבהמה קרבן ּבהן החליף ְֵֶַָוכּיֹוצא
מעל. לא נהנה, ואם ּבהן; להנֹות אסּור -ְֱִֵֶֶַָָָָָֹ

חּטאת‰. -[שדינה]וכל מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה ְְִִֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּתּפדה. עד ּבּה ֲִִֶֶַָָמֹועלין

.Â ואחר ּתחּתיה, אחרת והפריׁש ואבדה חּטאתֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמפריׁש
ׁשּתיהן  וׁשחט עֹומדֹות, ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, נמצאת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכ
זֹו ּבבׂשר לא מֹועלין אין - מהן אחת ּדם וזרק ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹּכאחת,
ראּוי  ׁשאינֹו ּפי על ואף חברּתּה, ּבבׂשר ולא ּדמּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנזרק
זֹורק. מּזה רצה ואם זֹורק מּזה רצה ואם הֹואיל ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָלאכילה,
חברּתּה, לבׂשר מֹועיל ּדמּה אין - זֹו אחר זֹו ׁשחט אם ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָאבל
הראּויה  ׁשעה לּה היתה לא ׁשהרי זריקה; לאחר ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹואפּלּו

ּבׂשרּה .להּתר ְְֵֶָָ
.Ê ׁשּנפ העֹוף עֹולת אֹו העֹוף חּטאת עׂשּיתּהּכל ּבׁשּנּוי סלה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ

ּבּה מֹועלין - עׂשּיתּה מקֹום ּבׁשּנּוי העֹוף אֹו מעֹולת חּוץ , ְְֲֲִִִֵַָָָָ
ּפי  על ׁשאף חּטאת; לׁשם חּטאת ּכמליקת למּטה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנמלקה

חֹובה לׁשם לּבעלים עלת קרבנם]ׁשּלא חובת אין [- , ְְִֵֵֶַָָָָֹ
וׁשּנה  עׂשּיתּה, ּומקֹום ׁשמּה וׁשּנה הֹואיל - ּבּה ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָמֹועלין

מעילה. ּבֹו ׁשאין ּדבר לׁשם ְְֲִֵֵֶֶַָָָָמעׂשיה
.Áׁשּנתּפּגלה ּבמחׁשבת [ונפסלה]מנחה ׁשּנעׂשית אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ

במקומה]הּמקֹום לא לאכלה שחשב הּלחם [- ׁשּתי וכן , ְְֵֵֶֶַַָ
שבועות] ׁשּנפסלּו[של אֹו ׁשּנתּפּגלּו הּפנים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָולחם

להן  היתה לא ׁשהרי ּבהן, מֹועלין - הּמקֹום ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבמחׁשבת
הּתר. ְֵֶַׁשעת

.Ëקמץ לחּוץ[ממנחה]וכן לעזרה]ׁשּיצא חוץ לן,[- אֹו ְֵֶֶַָָָֹ
ׁשם  היתה לא ׁשהרי ּבּׁשירים, מֹועלין - והקטירֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹוחזר
מֹועלין  אין - והקטירֹו הּקמץ נטמא אם אבל  הּתר; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשעת

ׁשהּציץ הגדול]ּבּׁשירים; הכהן על [מכפר]מרּצה[של ְְִִֶֶַַַַָ
יצאּו הּיֹוצא. על ולא הּלן על לא מרּצה ואינֹו ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהּטמא,
ּפי  על אף - הּקמץ הקטיר ּכ ואחר נטמאּו, אֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹהּׁשירים
הּקמץ  קרב ׁשהרי ּבהן, מֹועלין אין - ּבאכילה אסּורין ֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהן

ְְִָּכמצותֹו.
.È קד מּקדׁשי אֹוהּנהנה ּדמן, זריקת לפני ּכּלן ׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

מן [אברי]מאמּורי ׁשּנהנה אֹו זריקה, לאחר קּלים קדׁשים ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּכהנים  ּומנחת והּלבֹונה הּקמץ מן אֹו ּכּלּה, ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹֻהעֹולה

חביתין]והחבּתין מנחת מעל [- לנדבה; ּׁשּנהנה מה יּפל - ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ
לּלׁשּכה ּׁשּנהנה מה יּפל - הּצּבּור הבית]ּבקרּבנֹות .[לבדק ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹ

.‡Èאֹו ׁשּנטמא, קדׁשים קדׁשי מּבׂשר זריקה קדם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹנהנה
לראׁש ׁשהעלן ּפי על אף קּלים, קדׁשים מאמּורי ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנהנה

ּפטּור  זה הרי - .הּמזּבח ְֲִֵֵֶַַָ
.·È;ּבהן להנֹות אסּור ּוביציהן חלבן - הּמזּבח ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָקדׁשי

מעל  לא -והּנהנה הּמעׂשר ולד וכן הּקדׁשים, ולד לפיכ . ְְְְְֱֲֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
לאדם  ויׁש חל. אחרת מּבהמה אּלא מאּמֹו, יינק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלא
לולדֹות  קדׁש יהיה החּלין, זֹו ּבהמה 'חלב ולֹומר: ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻלהתנּדב

ימּותּו'. ׁשּלא ּכדי ׁשּיינקּוהּו, ְְֳִִֵֶֶַָָֹהּקדׁשים
.‚È:ׁשאמר ּכגֹון ּדמים, קדּׁשת לּמזּבח ועֹוף ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהקּדיׁש

הרי  - לׁשלמים' זה יֹונה ּבן ּודמי לנסכים, זֹו ּבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ'ּדמי
ּובביציהן  ּבחלבן ּומֹועלין הּבית, ּבדק ּכקדׁשי ּכמֹוהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

ה'תשע"ג  אלול ט' חמישי יום

ד  ¤¤ּפרק
לתֹורים ‡. ולאׁשמֹו, לעֹולתֹו לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְֲִִַַַַָָָָהּמפריׁש

ׁשהפריׁש מּׁשעה ּבהן מֹועלין - יֹונה לׁשלמים ּובני הפריׁש ; ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָָ
ּבהן. מֹועלין אין -ֲִֵֶָ

לדמיו·. אחד אבר שוויו]הקּדיׁש את הרי [- - לּמזּבח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לפיכ ּפׁשטה. לא אֹו ּבכּלֹו קדּׁשה ּפׁשטה אם ספק ְְְְְִִֵֶָָָָָָָֹֻֻזה

ול  ּבפדיֹונֹו.ּתקרב, מֹועלין אין נפּדה, ואם יּפדה; א ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָֹ
לנזירּותֹו‚. מעֹות לקרבנותיו]הּמפריׁש להנֹות [- אסּור , ְְִִִֵַַָָָ

מּפני  - מעל לא נהנה, ואם ּכּלן ּבהן; לבֹוא ראּויין ׁשהן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
ּבאמּוריהן אּלא מעילה ּבׁשלמים ואין [החלקים ׁשלמים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

המזבח] על יּפלּושמקטירים מת, ּדמים. זריקת ְְִִִֵַַַָאחר
מפרׁשין היּו מסוים]לנדבה: לקרבן מטבע כל פירש -]- ְְִִָָָָֹ

הּמלח לים ילכּו חּטאת בהם]ּדמי יהנו נהנין [שלא ולא , ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָֹ
אמר: ּבהן. ּומֹועלין עֹולה, יביאּו - עֹולה ּדמי מֹועלין; ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹולא

הּׁשא  ּבכל נהנה אם - לנזירּותי' והּׁשאר לחּטאתי, ר,'אּלּו ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָ
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'אּלּו אמר: אם וכן מעל. לא ּבמקצתֹו, נהנה ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָֹמעל;
נהנה  מעל; - ּבכּלן ונהנה לנזירּותי', והּׁשאר ְְְְְְֱֱִִִִֶֶַַָָָָָָֻלעֹולתי,

מעילה. ׁשלמים ּבדמי ׁשאין מעל, לא - הפריׁשּבמקצתן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
לׁשלמי', ואּלּו לחּטאתי ואּלּו לעֹולתי 'אּלּו ואמר: ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָמעֹות

ּבמקצתן  ּומֹועלין ּבכּלן, מֹועלין - יעׂשה?ונתערבּו וכיצד . ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻ
ּומחּלל ּבהמֹות, ׁשלׁש מקֹום [פודה]יּקח ּבכל חּטאת ּדמי ְְְְִֵֵֵַַַָָָָֹ

ׁשלמים  ּודמי העֹולה, על עֹולה ּודמי החּטאת, על ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָׁשהּוא
ׁשלמים. ְִַָעל

קּנין„. מּמחּיבי עופות]אחד קיני מעֹות [- ׁשהפריׁש ְְְִִִִִֵֶֶָָֻ
ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן, מֹועלין - לחֹובתי' 'אּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֻואמר:
ּומֹועלין  ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו לנדבה יּפלּו - מת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָואם

ֶָּבהן.
אכילת ‰. על והביאּה חלב, אכילת על חּטאת ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמפריׁש

מעֹות  הפריׁש מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּדם
לפיכ ּכּפר, - ּבׁשֹוגג לדם חּטאת ּבהן וקנה חלב, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלחּטאת

מעל  לא לפיכ ּכּפר, לא - ּבמזיד .מעל; ְְִִִֵֵַַָָָֹֹ
.Â אילים ׁשני ּבהן ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמפריׁש

לׁשּלם  וחּיב מעל, אׁשם, ּבדמי חּלין וקנה הֹואיל - ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻלחּלין
אׁשם; ּבהן ויביא וחמׁשן, סלעים ׁשני ׁשהן דינרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֻעׂשרה
מּׁשני  אחד היה אם ,לפיכ מעילתֹו. על אׁשם ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָויביא
דינרין  עׂשרה יפה והּׁשני סלעים ׁשּתי יפה ׁשּקנה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהאילים
החמׁש, עם הּמעילה ּתחת אׁשם עׂשרה הּׁשוה יביא -ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

אחד וי  לקח מעילתֹו. על אׁשם סלעים ׁשני הּׁשוה ביא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
סלעים, ׁשּתי יפה אׁשם ׁשל היה אם - לחּלין ואחד ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻלאׁשם
יפה  החּלין זה היה אם וכן הראׁשֹון. לאׁשמֹו אֹותֹו ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻיביא
אחת  ּבסלע מעל ׁשהרי מעילתֹו, אׁשם אֹותֹו יביא - ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּתים

לנדבה  ויּפלּו דינרין, חמּׁשה ויׁשּלם האׁשם; .מּדמי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָָָ
.Ê יֹוסיף - חּטאתֹו קרבה ׁשּלא עד חּטאת מּדמי ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנהנה

חּטאתֹו ּבּדמים ויביא ּׁשּנהנה, מה על יותר חמׁש בהמה -] ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
מּדמי יפה] נהנה אם וכן מעילתֹו; על אׁשם קרּבן ויביא ,ְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָָָ

ּבּדמים  ויביא חמׁש, יֹוסיף - אׁשמֹו קרב ׁשּלא עד ְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאׁשם
הּמזּבח, ׁשּקרּבנֹות למעילתֹו; אחר אׁשם ויביא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאׁשמֹו,

הּמזּבח[דמי] לקרּבנֹות קרבן]מעילתן לרכישת וקדׁשי [- , ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָ
הּבית. לבדק מעילתן הּבית, ואחר ּבדק ׁשּמעל, לֹו נֹודע ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ׁשהפריׁשּה אֹו מעילתֹו, הפריׁש לא ועדין חּטאתֹו קרבה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָֹּכ
לים  וחמׁשּה הּמעילה יֹולי - חּטאתֹו ּבדמי ּכללּה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻולא
מעֹות  יּפלּו - חּטאתֹו ׁשּקרבה אחר ׁשּמעל לֹו נֹודע ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמלח;
לאּבּוד  ּכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין לנדבה; וחמׁשּה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּמעילה

לקרבן] כבר לצרפם יכול יביא [שאינו ,ּכ ּובין ּכ ּובין .ִֵֵָָָ
ׁשּקרב  קדם ׁשּמעל לֹו ׁשּנֹודע ּבין ּובאׁשם, מעילתֹו. ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאׁשם
לנדבה, וחמׁשּה מעילתֹו ּתּפל - ׁשּקרבּו אחר אֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹֻאׁשמֹו

מעילתֹו. אׁשם ויביא אׁשם; ּכמֹותר ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמּפני
.Á,ּתֹורה ודין ּכלּום. עׂשה לא - ּוׁשלמיו עֹולתֹו ְְְִֵַָָָָָָֹהּמֹוכר

חכמים, אֹותֹו וקנסּו ׁשהיּו; ּכמֹות חּלין הּמעֹות ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֻׁשּיחזרּו
ארּבעה  ׁשוה הּבהמה היתה אפּלּו לנדבה; הּמעֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשּיּפלּו
ּכאן  ואין לנדבה. יּפלּו ּכּלן החמּׁשה - ּבחמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָֻּומכרּה

סֹופרים  מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא .מעילה ְְְְְִִִִִִֵֵָָֹֹ

.Ë עלי זֹו 'ּכּכר האֹומר: ּכיצד? ּבנדרים. מעילה ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָיׁש
מּתרת  ׁשהיא ּפי על אף מעל, - ואכלּה 'הקּדׁש', אֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻקרּבן',

ּפדיֹון לּה אין לפיכ לפדותה]לאחרים; אפשר אי -], ְְֲִִִֵֵַָָ
קדׁש', זֹו 'ּכּכר אמר: ּבלבד. לזה אּלא קדׁש אינּה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהרי
יׁש לפיכ מעל; - אחר ּבין הּוא ּבין ואכלּה 'קרּבן', ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָאֹו
זֹו 'ּכּכר ואמר: הפקר, ׁשל ּכּכר לפניו היתה ּפדיֹון. ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָלּה
מנת  על ּכּלּה; לפי מעל לאכלּה, מנת על נטלּה - ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻהקּדׁש'

ׁשּבּה. הניה טֹובת לפי מעל ְְֲִִֶַַָָָָָלהֹוריׁשּה,
.È- לֹו ּונתנּה וחזר הקּדׁש', עלי 'ּכּכרי לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאֹומר

לכׁשּיֹוציא  מעל זֹו מּתנה בה]המקּבל כשיהנה ׁשהרי [- , ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מּׁשאר  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. אסּורה אינּה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּנֹותן

קרבן]הּקֹונמֹות קדושת התפסת באמצעות ּבהן [נדרים יׁש , ֵֶַָָ
ּכזה, ּבנדר עליו הּנאסרין ּדברים וכל ּבהן. לּנאסר ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמעילה

מעל. ּפרּוטה, ּבׁשוה מּכּלן נהנה ואם ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָָֻמצטרפין;
.‡È נקצצֹות אינן אם קרּבן האּלּו הּנטיעֹות 'הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָהאֹומר:

הּיֹום  ועבר הּיֹום', תּׂשרף לא אם קרּבן זֹו וטּלית ְְְִִִֵַַַַַָָָָֹהּיֹום,
הקּדׁש; הן הרי - הּטּלית נׂשרפה ולא הּנטיעֹות נקצצּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹולא
אם  אבל ּבהן. יהנה ּכ ואחר ההקּדׁשֹות, ּכׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָויּפדּו
יכֹול  אינֹו - ׁשּיּקצצּו' עד קרּבן האּלּו הּנטיעֹות 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאמר:
ׁשּיּקצצּו עד הקּדׁש יחזרּו - ׁשּיּפדּו עת ׁשּבכל ;לפּדֹותן; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מּיד. ּבהן נהנין אּלא ּפדיֹון, צריכין אינן - ׁשּנקצצּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָוכיון
ּפדין  אם אבל הּמקּדיׁש. ּבׁשּפדין אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּבּמה
נקצצּו, לא ׁשעדין ּפי על אף לחּלין יֹוצאין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַֹֻאחר

לּמקּדיׁש. אף מּתרין ְְְִִִַַַָֻויהיּו

ה'תשע"ג  אלול י' שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
הּבית‡. לבדק הּמקּדיׁש המקדש]אחד הוצאות ּדבר [- ְְִִֶֶֶַַַַָָָ

לבדק  הּמקּדיׁש אֹו קֹורה, אֹו אבן ּכגֹון הּבית, לבדק ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהראּוי
אֹו ותֹורים, ּכבׂשים ּכגֹון לּמזּבח, הראּוי ּדבר ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהּבית
אֹו אבן ּכגֹון הּבית, לבדק הראּוי ּדבר לּמזּבח ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמקּדיׁש
לזה  לא ראּויין ׁשאינן ּדברים ולזה לזה הּמקּדיׁש אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹקֹורה,

וציר  וחמץ ּתרנגֹולין הּמקּדיׁש ּכגֹון לזה, קרקע,ולא אֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹֹ
מֹועלין  - אפר אֹו עפר אֹו זבל מלאה אׁשּפה הקּדיׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאפּלּו
הראּויין  ּדברים ׁשּיּפדּו עד ׁשהקּדׁשּו, מּׁשעה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֻֻּבכּלן

ְִָלהּפדֹות.
מּקדׁשי ·. ּבהם ׁשּמֹועלין ּדברים עם הּבית, בדק קדׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבׁשוה  נהנה ואם למעילה; זה עם זה מצטרפין - ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמזּבח
מעל  מּכּלן, .ּפרּוטה ְִַָָָֻ

אכילתֹו‚. - חברֹו ּומהּנה נהנה אֹו חברֹו, והאכיל ְְֱֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאכל
מצטרפין  ּכּלן - והניתֹו חברֹו אכילת אֹו חברֹו, ְְֲֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻוהנית

מעל  ּבפרּוטה, הניה הּכל מן נעׂשה ואם .למעילה; ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָֹ
מרּבה „. לזמן מצטרפת מן הּמעילה הּיֹום נהנה ּכיצד? . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

אחד ּבהעלם ימים ּכּמה לאחר ונהנה שלא ההקּדׁש, -] ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
הראשונה] מעילתו על בנתיים לו אּלּונודע הרי -ֲֵֵ
ּומעל. לפרּוטה, ְְְִִִַָָָמצטרפין
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הּנהנה ‰. אבל הּקרקע; מן ּבתלּוׁש אּלא מעילה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָאין
פגם  אפּלּו מעל, לא - לּה ּבמחּבר אֹו עצמּה .ּבּקרקע ְְְֲִִַַַַַַָָָָָֹֻ

נטל  ּפטּור; - ּבּה הּזֹורע אֹו הקּדׁש, ׂשדה החֹורׁש ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
- הקּדׁש ּבׂשדה הּדׁש מעל. - ּופגמּה ּבֹו, ונהנה ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמאבקּה
ּופגם  ּבאבק נהנה והרי לּׂשדה, מֹועיל ׁשּלּה ׁשהאבק ֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָמעל;
לעׂשב  אבק להעלֹות ּכדי הקּדׁש ׂשדה חרׁש אם וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׂשדה.
אֹו הקּדׁש, ּבמערת הּדר מעל. - העׂשב ונטל ּבּה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּנתן

איל  לא ּבצל ׁשּנהנה, ּפי על אף - הקּדׁש ׁשל ׁשֹוב אֹו ן, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אבל  מעל. לא ּבֹו הּדר - ּבנּוי ּבית הּמקּדיׁש וכן ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָֹמעל;
מעל, ׁשם הּדר - ּבית ּבהן ּובנה ואבנים עצים ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּמקּדיׁש

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
.Â ׂשדה הקּדיׁש ּכיצד? ּבהן. מֹועלין הקּדׁש ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּגּדּולי

אבל  ּבהן; מֹועלין - פרֹות ועׂשה אילן עׂשבים, ְְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָוהֹוציאה
הקּדיׁש מים, נתמּלא ּכ ואחר ריקן הּבֹור את ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמקּדיׁש
- יֹונים ונתמּלא ׁשֹוב זבל, נתמּלאת ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאׁשּפה
הּזבל  וכ ּבהן. מֹועלין אין הקּדׁש, ּגּדּולי ואינן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהֹואיל
ּומה  מֹועלין; ולא נהנין לא - הקּדׁש ׁשּבחצר ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹוהּפרׁש

לּלׁשּכה  ּדמיהן ויּפלּו יּמכרּו, ּבהן? לקרבנות]ּיעׂשה -]. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבּמים  להנֹות אסּור - הקּדׁש ׂשדה מּתֹו יֹוצא ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמעין
הּמים  יצאּו מעל. לא והּנהנה הּׂשדה; ּבתֹו מּמּנּו ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיֹוצאין
הקּדׁש ּבׂשדה הּגדלה ערבה ּבהן. להנֹות מּתר - לּׂשדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻחּוץ
לׂשדה  הּסמּו הדיֹוט ׁשל אילן מֹועלין. ולא נהנין לא -ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֹ
לבין  ּבינֹו אם - הּׂשדה ּבתֹו יֹוצאין וׁשרׁשיו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָהקּדׁש,
ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין אֹותן הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש עד ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׂשדה
רחֹוק  האילן היה מעל; לא ּבהן והּנהנה אסּורין, ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהּׂשדה

מעל. ּבהן הּנהנה - אּמה עׂשרה ׁשׁש על ׁשל יתר אילן ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּׂשדה  ּבתֹו יֹוצאין וׁשרׁשיו הדיֹוט, לׂשדה הּסמּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש

ּבהן; מֹועלין אּמה, עׂשרה ׁשׁש ּבתֹו היה אם רחֹוק - היה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ׂשדה  ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין אֹותן - אּמה עׂשרה ׁשׁש על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיתר

מֹועלין  ולא נהנין לא .הדיֹוט, ְְֱֲִִֶֶֹֹ
.Ê העֹוף אֹותֹו ׁשּבנה הקּדׁש, ׁשל האילן ׁשּבראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹקן

ׁשּבֹו, הּביצים עם הּקן, ּכל - ּבהן וכּיֹוצא ועׂשבים ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמעצים
והּנהנה  ּבהן; נהנין אין - לאּמן הּצריכין האפרֹוחים ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעם

מעל  .לא ַָֹ
.Á ּבין ּבאילנֹות, ּבין ּבכּלֹו, מֹועלין - הּיער את ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמקּדיׁש

ׁשּביניהם  אֹו האילנֹות ׁשּבראׁש קן .ּבכל ְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
.Ëׁשּׁשּפּו -[שייפו]ּגזּברים אֹותן וקּצצּו הקּדׁש עצי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ

אבל  ׁשּקצצּו; ּבעת ׁשחתכּו הּקטּנים העצים ּבאֹותן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָמֹועלין
עצים, ׁשל ּבּנבּיה ולא ּבּנסרת, ולא ּבּׁשּפּוי, לא מֹועלין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹֹאין
ׁשּלא  ליּבלת, הּדֹומה העץ ׁשּבתֹו העגל הּקׁשה הּגּוף ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוהּוא

למלאכה. ְְִִַָָיצלח
.È על אף ּבׂשערֹו, ולא ּבֹו, מֹועלין אין - עבּדֹו ְְְְֲִִִֵַַַַַָֹהּמקּדיׁש

זמן  וכל לֹו; מחּבר ׁשהּוא מּפני להּגזז, עֹומד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּפי
ּומׁשּביח  הֹול מחּבר, .ׁשהּוא ְְִֵֶַַָֻ

.‡È ואף זרען; ּבׁשעת אֹותן ּפֹודה הקּדׁש, ּפרֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּזֹורע
ּבהן  מֹועלין ואין חּלין, הּגּדּולים הרי - ּפדה ׁשּלא ּפי ,על ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

וחמ  קרן מהן מׁשּלמין ּבחּלה.ואין וחּיבין ׁש, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

.·È וׁשני ראׁשֹון - מים עליהן ׁשּנתן הקּדׁש ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשמרים
מּתר. רביעי, מעל. לא והּנהנה ּבֹו; להנֹות אסּור ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּוׁשליׁשי,
קדׁשי  אבל הּבית; בדק ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

אסּור  לעֹולם ,ואיל מרביעי אף - .מזּבח ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ
.‚È;ּובביצתּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח  ּתרנגלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש

הקּדיׁש ּובחלבּה. ּבּה מֹועלין - לּמזּבח חמֹור ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָהקּדיׁש
ּובביציהן  ּבהן מֹועלין - הּבית לבדק ׁשּבארנּו.ּתֹורים ּכמֹו , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

.„È;קדׁשים ּכׁשאר ּבהן מֹועלין - ׁשּבלּו ּכהּנה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָֻּכתנֹות
ּבהן  מֹועלין אין ּבהן, להנֹות ונּתנּו הֹואיל - .והחדׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

.ÂË.ּבהן מֹועלין הקּדי ׁשּו, הּבית לבדק אם - גֹויים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָקדׁשי
ׁשּנאמר  הּתֹורה, מן מעילה ּבהן אין - הן מזּבח קדׁשי ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואם

יׂשראל" ּבני אל "ּדּבר ּבהן ּבּקרּבנֹות: להנֹות אסּור אבל ; ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי

.ÊË.מֹועלין ולא נהנין לא - הקּדׁש ׁשל וריח ּומראה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹקֹול
ׁשעלת  אחר הּקטרת ּבׁשהריח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּמה
מעל  ּתימרּתּה, ּכׁשּתעלה ּבּקטרת הריח אם אבל .הּתימרת; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ה'תשע"ג  אלול י"א קודש שבת יום

ו  ¤¤ּפרק
ּכגֹון ‡. - יּפגמּו ולא ּבהן נהנה ׁשהאדם ּדברים ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹיׁש

ּכגֹון  - ׁשּיּפגמּו ּדברים ויׁש טהֹור; זהב ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמׁשּתּמׁש
והּנהנה  ּבהן. וכּיֹוצא ּוברזל, ּונחׁשת ּכסף ּוכלי ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבגדים,
נהנה  אם - ּבּקרקע מחּבר ׁשאינֹו ההקּדׁש מן ּפרּוטה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבׁשוה
הקּדׁש ׁשל זהב ּבכלי ׁשּנׁשּתּמׁש ּכגֹון ּפגם, ּבֹו ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבדבר
אֹו הקּדׁש, ּבגדי ׁשּלבׁש ּכגֹון - ׁשּיּפגם ּבדבר נהנה מעל. -ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּפרּוטה  ּבׁשוה ּבהקּדׁש ׁשּיפּגם עד מעל, לא - ּבקרּדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻּבקע
ויהנה  ויפּגם להנֹות, ויתּכּון ּבֹו, ׁשּנהנה עצמֹו ּדבר ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבאֹותֹו

אֹוּכאחת  ּפרּוטה, ּבכחצי ּופגם ּפרּוטה ּבכחצי נהנה . ְְְְְֱֲֲִִֶַַַַַָָָָ
ולא  אחר, ּבדבר ּפרּוטה ּבׁשוה ּופגם ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּנהנה
לא  זה הרי - ּׁשּנהנה ּבמה ּפגם ולא ּׁשּפגם ּבמה ְְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹנהנה
ּבׁשוה  הניה ּבאֹותּה ויפּגם ּפרּוטה, ּבׁשוה ׁשּיהנה עד ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹמעל;

מּבגד ּפרּוטה מטלית ׁשהּתיר הרי ּכיצד? עצמֹו. ּבּדבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּפרּוטה, ּבׁשוה ּבּה ונהנה ּולבׁשּה ּבבגּדֹו ּותפרּה ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶָָָָָָָָהקּדׁש,
הפסיד  ולא ּפרּוטה, ּבׁשוה מּמּנּו ׁשהּתירּה ּבּבגד ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹוהפסיד
ּופגם  ּבדבר, ׁשּנהנה מּפני מעל; לא זה הרי - ּכל ּום ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּמטלית
מצטרף, - חברֹו ּומהּנה ׁשהּנהנה ּבארנּו ּוכבר אחר. ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבדבר

מרּבה. לזמן ְְֲִִֶַַֻואפּלּו
ׁשּנהנה ·. ּכיון מּצמרן, ׁשּתלׁש הּתמימים קדׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדׁשי

לכֹוס  ּדֹומין הן ׁשהרי ּפגם; ׁשּלא ּפי על אף מעל, - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבפרּוטה
אֹותם  ּפֹוסלת הּצמר ּתליׁשת ׁשאין - נפּגם ׁשאינֹו זהב, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל
עֹומדין, ולמכירה הֹואיל - מּום ּבהן נפל אם אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָמּלּקרב.
ּבפרּוטה  ויפּגם ׁשּיהנה עד מעל, לא - ּדמיהן ּפֹוגמת .והּגּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּפגם  ׁשאין מעל; ׁשּנהנה, ּכיון - ׁשּמתּו אחר מהן ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּתלׁש
מּדבריהם זֹו ּומעילה חכמים]למתה. ׁשּבארנּו.[של ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

נתחּלל ‚. - ּבׁשגגה ׁשּמעל ּכיון - הּבית בדק ּבקדׁשי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמֹועל
ואינֹו הֹואיל - ּבזדֹון מעל ּפטּור. אחריו ׁשּיהנה וזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש,
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הּוא  הרי אּלא הקּדׁש, נתחּלל לא - מעילה ּבקרּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּיב
מעל  ּבׁשגגה, ּבֹו ונהנה אחר ּבא ואם ּדברים ּבהויתֹו, ּבּמה . ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

והקנהּו חּלין, ּבתֹורת והֹוציאֹו ּבּקדׁש, ּבׁשּמעל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֻאמּורים?
ּבֹו יׁש - לאחר הקנהּו ולא ּופגמֹו, ּבֹו נהנה אם אבל ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹלאחר;

מֹועל. אחר ֵֵַַמֹועל
ּוכלי „. ּבבהמה אּלא ּבמקּדׁשין, מֹועל אחר מֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואין

ּבלבד  ונהנה ּתׁשמיׁש הקּדׁש, ׁשל ּבקרּדם ּבקע ּכיצד? . ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
חברֹו ּובא ּופגם, ונהנה ּבֹו, ּובקע חברֹו ּובא ּופגם, ְְֱֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָּבפרּוטה
ּונתנֹו הּקרּדם נטל מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה ּבֹו, ְְְֱֲֶַַַַָָָָָָָֹֻֻּובקע

מ  לא חברֹו אבל מעל, הּוא - זהב על.לחברֹו ׁשל ּבכֹוס ׁשתה ְֲֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
וׁשתה  חברֹו ּובא ונהנה, וׁשתה חברֹו ּובא ּבפרּוטה, ְְְְְֱֱֲֲִֵֵֶֶָָָָָָָָָונהנה
מכרֹו אֹו מּתנה לחברֹו ּונתנֹו הּכֹוס נטל מעלּו; ּכּלן - ְְְֱֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָֻונהנה
ונהנה  החמֹור, ּגּבי על רכב מעל. לא וחברֹו מעל, הּוא -ְֱֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
ּובא  ּופגם, ונהנה עליו, ורכב חברֹו ּובא ּופגם, ְְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָָָָּבפרּוטה
החמֹור  נתן מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה עליו, ורכב ְְֱֲֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָֻחברֹו
לא  וחברֹו מעל, הּוא - ׂשכרֹו אֹו מכרֹו, אֹו מּתנה, ְְֲֲֵֵַַַַָָָָָֹלחברֹו

טֹובת מעל  לפי מעל הּוא - הקּדׁש ׁשל קרּדם הּמׁשאיל וכן . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
הּדין  והּוא לכּתחּלה; ּבֹו לבּקע מּתר וחברֹו ׁשּבֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהניה

ְִֵָלבהמה.
אחר ‰. מֹועל ּבּה יׁש אּלא ּכן, אינּה מזּבח קדׁשי ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמת

חברֹו ּובא החּטאת, מן ּתלׁש ּכיצד? ּפנים. ּכל על ֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָמֹועל
לחברֹו, נתנּה אם וכן מעלּו; ּכּלן - ותלׁש חברֹו ּובא ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻותלׁש,
הּמנחֹות, ׁשּדין לי ויראה מעלּו. ּכּלן - לחברֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוחברֹו
קדּׁשת  ׁשּכּלן הּבהמה; ּכדין - ׁשרת ּוכלי והּנסכים, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻוהעֹופֹות,

הן  .הּגּוף ֵַ
.Â והיא הֹואיל - מּום ּבּה ׁשּנפל קדׁשים קדׁשי ְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָּבהמת

קדּׁשת  ׁשהּוא הּבית, ּבדק ּכקדׁשי היא הרי לפדיֹון, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻעֹומדת
ּבלבד  הראׁשֹון - לחברֹו וחברֹו לחברֹו, נתנּה ואם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּדמים;

.מעל  ַָ
.Êּונתנּה הקּדׁש, ׁשל קֹורה אֹו אבן ׁשהּנֹוטל חכמים, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאמרּו

ּתחת  ׁשהיתה הּגזּבר לזה נתנּה ואם מעלּו; ׁשניהן - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלחברֹו
אּלּו ׁשאין לי, ויראה מעל. לא והּגזּבר מעל, הּוא - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹידֹו

ׁשה  - ּבזדֹון ּבמֹועל אּלא אמּורים, נתחּלל הּדברים לא רי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לא  - ׁשּלֹו ׁשהיא ּדעת על הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה הּנֹוטל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהקּדׁש.

ׁשּיּתן עד אֹו ּבחפציו, אֹותּה ׁשּיֹוציא עד ּבמּתנה.מעל אֹותּה ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
אחר  מֹועל ׁשאין מעל; לא וחברֹו מעל, הּוא - לחברֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנתנּה

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו הקּדׁשֹות, ּבׁשאר .מֹועל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
.Á לא ׁשהרי מעל, לא - הקּדׁש ׁשל קֹורה אֹו אבן ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹנטל

ּגּבי  על נתנּה מעל; - ּביתֹו ּבתֹו אֹותּה ּבנה עדין. ְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָנהנה
ּתחּתיה  ׁשּידּור עד מעל, לא - חּברּה ולא ׁשּבּתקרה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹחּלֹון

הּנּכרת  הניה זֹו ׁשאין ּפרּוטה; .ּבׁשוה ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָ
.Ë ׁשּלא ּפי על אף - לּבּלן ּונתנּה הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנטל

ׁשּירצה  עת ּבכל רֹוחץ ּבהיֹותֹו נהנה ׁשהרי מעל, - וכן רחץ . ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשעדין  ּפי על אף מעל, - אּמנּיֹות מּבעלי לאחד נתנּה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻאם

מלאכּתֹו. עׂשּו ְְַָֹלא
.Èמעל הּגֹוי, מן אם - מׁש ולא חפץ ּבּה שמעות קנה -] ְִִֵֶַַַָָָָָֹ

בגוי] מעלקונות לא מּיׂשראל, ואם ישראל ; [שקנין ְְִִִֵַָָֹ
.במשיכה]

.‡È אף - חּלין ׁשהן ּדעת על ּבצרכיו הקּדׁש מעֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻהּמֹוציא
מעל  חל, ּבדברי הֹוציאן ׁשּלא ּפי הּמביא על ּכיצד? . ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

ּכּפרה  מחּסר וכן ההקּדׁש, מן ּופסחֹו ואׁשמֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻחּטאתֹו
עד  מֹועלין אין וכּלן מעל; - ההקּדׁש מן ּכּפרתֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהביא

הּדם. מן ׁשּיּזרק ּתֹודה ולחם ּונסכים מנחֹות הּמביא ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּכאן  ׁשאין מעל, לא - עברה ׁשעבר ּפי על אף - ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹההקּדׁש

עליו. לכּפר ּדם ְְִֵַַָָָזריקת
.·Èויקנּו הּתרּומה, ּכׁשּיתרמּו - הקּדׁש מּמעֹות ׁשקלֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָנתן

ׁשהרי  הּׁשֹוקל, ימעל - ּדמּה ויּזרק אחת ּבהמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּמּנה
ּדמּה ׁשּנזרק הּבהמה ּבאֹותּה .חלקֹו ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

.‚Èחברֹו ּבין הּוא ּבין צרכיו, ּבׁשאר והֹוציאֹו ׁשקלֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָהפריׁש
מעל  ידי - על ּוׁשקלֹו הל ידֹו, על לׁשקלֹו לחברֹו נתנֹו . ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָ

ּתֹורם  ׁשהּתֹורם הּׁשֹוקל; מעל הּתרּומה, נתרמה אם - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָעצמֹו
הּגיע  ּוכאּלּו ּבׁשקלים, ׁשּבארנּו ּכמֹו להּגבֹות, העתיד ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָעל
נתרמה  לא עדין ואם מעל. ּולפיכ לּלׁשּכה; זה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשקל

הּלׁשּכה. ּבׁשירי מֹועלין אין ּולעֹולם מעל. לא ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹּתרּומה,
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ה'תשע"ג  אלול ה' ראשון יום

.Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ׁשבעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי הּוא ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

מאֹותן ּבאחת ספק לנּו יארע אם מסּים קרּבן ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻלהקריב
ׁשגגתן ועל ּכרת זדֹונן על ׁשחּיבים הּגדֹולֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהעברֹות
ואפן ּתלּוי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן ― קבּועה ְְְְְִֶֶַָָָָָָָָֹחּטאת
הּוא: ּתלּוי, אׁשם עליו חּיבים יארע אם אׁשר הּזה ֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּספק
חלב מהן אחת חלב, חתיכֹות ׁשּתי לפניו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכגֹון

`xeq)הּכליֹות `edy)הּלב חלב xzen)והאחרת `edy), ְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשאבדה, אֹו ֿ הּׁשנּיה את אחר ואכל מהן אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואכל
היתה ׁשאכל החתיכה אם חׁשׁש אצלֹו ונתעֹורר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָונסּתּפק
הּספק על קרּבן ׁשּמקריב זהּו ― האסּורה אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמּתרת
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא וזה ּבֹו, להתּכּפר ּכדי הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמתעֹורר

(xxazi wtqdy cr cnere ielz oiicr epicy)נתּברר אם .ְִִֵָ
נתאּמת הרי ― הּכליֹות חלב הּוא ֿ ּׁשאכל ׁשּמה ,ּכ ֿ ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאחר
ּבקרּבן האמּור והּכתּוב קבּועה. חּטאת ויקריב ׁשגגה ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָׁשּזֹו
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הּנהנה ‰. אבל הּקרקע; מן ּבתלּוׁש אּלא מעילה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָאין
פגם  אפּלּו מעל, לא - לּה ּבמחּבר אֹו עצמּה .ּבּקרקע ְְְֲִִַַַַַַָָָָָֹֻ

נטל  ּפטּור; - ּבּה הּזֹורע אֹו הקּדׁש, ׂשדה החֹורׁש ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
- הקּדׁש ּבׂשדה הּדׁש מעל. - ּופגמּה ּבֹו, ונהנה ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמאבקּה
ּופגם  ּבאבק נהנה והרי לּׂשדה, מֹועיל ׁשּלּה ׁשהאבק ֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָמעל;
לעׂשב  אבק להעלֹות ּכדי הקּדׁש ׂשדה חרׁש אם וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׂשדה.
אֹו הקּדׁש, ּבמערת הּדר מעל. - העׂשב ונטל ּבּה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּנתן

איל  לא ּבצל ׁשּנהנה, ּפי על אף - הקּדׁש ׁשל ׁשֹוב אֹו ן, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אבל  מעל. לא ּבֹו הּדר - ּבנּוי ּבית הּמקּדיׁש וכן ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָֹמעל;
מעל, ׁשם הּדר - ּבית ּבהן ּובנה ואבנים עצים ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּמקּדיׁש

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
.Â ׂשדה הקּדיׁש ּכיצד? ּבהן. מֹועלין הקּדׁש ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּגּדּולי

אבל  ּבהן; מֹועלין - פרֹות ועׂשה אילן עׂשבים, ְְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָוהֹוציאה
הקּדיׁש מים, נתמּלא ּכ ואחר ריקן הּבֹור את ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמקּדיׁש
- יֹונים ונתמּלא ׁשֹוב זבל, נתמּלאת ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאׁשּפה
הּזבל  וכ ּבהן. מֹועלין אין הקּדׁש, ּגּדּולי ואינן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהֹואיל
ּומה  מֹועלין; ולא נהנין לא - הקּדׁש ׁשּבחצר ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹוהּפרׁש

לּלׁשּכה  ּדמיהן ויּפלּו יּמכרּו, ּבהן? לקרבנות]ּיעׂשה -]. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבּמים  להנֹות אסּור - הקּדׁש ׂשדה מּתֹו יֹוצא ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמעין
הּמים  יצאּו מעל. לא והּנהנה הּׂשדה; ּבתֹו מּמּנּו ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיֹוצאין
הקּדׁש ּבׂשדה הּגדלה ערבה ּבהן. להנֹות מּתר - לּׂשדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻחּוץ
לׂשדה  הּסמּו הדיֹוט ׁשל אילן מֹועלין. ולא נהנין לא -ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֹ
לבין  ּבינֹו אם - הּׂשדה ּבתֹו יֹוצאין וׁשרׁשיו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָהקּדׁש,
ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין אֹותן הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש עד ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׂשדה
רחֹוק  האילן היה מעל; לא ּבהן והּנהנה אסּורין, ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהּׂשדה

מעל. ּבהן הּנהנה - אּמה עׂשרה ׁשׁש על ׁשל יתר אילן ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּׂשדה  ּבתֹו יֹוצאין וׁשרׁשיו הדיֹוט, לׂשדה הּסמּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש

ּבהן; מֹועלין אּמה, עׂשרה ׁשׁש ּבתֹו היה אם רחֹוק - היה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ׂשדה  ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין אֹותן - אּמה עׂשרה ׁשׁש על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיתר

מֹועלין  ולא נהנין לא .הדיֹוט, ְְֱֲִִֶֶֹֹ
.Ê העֹוף אֹותֹו ׁשּבנה הקּדׁש, ׁשל האילן ׁשּבראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹקן

ׁשּבֹו, הּביצים עם הּקן, ּכל - ּבהן וכּיֹוצא ועׂשבים ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמעצים
והּנהנה  ּבהן; נהנין אין - לאּמן הּצריכין האפרֹוחים ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעם

מעל  .לא ַָֹ
.Á ּבין ּבאילנֹות, ּבין ּבכּלֹו, מֹועלין - הּיער את ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמקּדיׁש

ׁשּביניהם  אֹו האילנֹות ׁשּבראׁש קן .ּבכל ְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
.Ëׁשּׁשּפּו -[שייפו]ּגזּברים אֹותן וקּצצּו הקּדׁש עצי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ

אבל  ׁשּקצצּו; ּבעת ׁשחתכּו הּקטּנים העצים ּבאֹותן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָמֹועלין
עצים, ׁשל ּבּנבּיה ולא ּבּנסרת, ולא ּבּׁשּפּוי, לא מֹועלין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹֹאין
ׁשּלא  ליּבלת, הּדֹומה העץ ׁשּבתֹו העגל הּקׁשה הּגּוף ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוהּוא

למלאכה. ְְִִַָָיצלח
.È על אף ּבׂשערֹו, ולא ּבֹו, מֹועלין אין - עבּדֹו ְְְְֲִִִֵַַַַַָֹהּמקּדיׁש

זמן  וכל לֹו; מחּבר ׁשהּוא מּפני להּגזז, עֹומד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּפי
ּומׁשּביח  הֹול מחּבר, .ׁשהּוא ְְִֵֶַַָֻ

.‡È ואף זרען; ּבׁשעת אֹותן ּפֹודה הקּדׁש, ּפרֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּזֹורע
ּבהן  מֹועלין ואין חּלין, הּגּדּולים הרי - ּפדה ׁשּלא ּפי ,על ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

וחמ  קרן מהן מׁשּלמין ּבחּלה.ואין וחּיבין ׁש, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

.·È וׁשני ראׁשֹון - מים עליהן ׁשּנתן הקּדׁש ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשמרים
מּתר. רביעי, מעל. לא והּנהנה ּבֹו; להנֹות אסּור ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּוׁשליׁשי,
קדׁשי  אבל הּבית; בדק ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

אסּור  לעֹולם ,ואיל מרביעי אף - .מזּבח ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ
.‚È;ּובביצתּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח  ּתרנגלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש

הקּדיׁש ּובחלבּה. ּבּה מֹועלין - לּמזּבח חמֹור ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָהקּדיׁש
ּובביציהן  ּבהן מֹועלין - הּבית לבדק ׁשּבארנּו.ּתֹורים ּכמֹו , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

.„È;קדׁשים ּכׁשאר ּבהן מֹועלין - ׁשּבלּו ּכהּנה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָֻּכתנֹות
ּבהן  מֹועלין אין ּבהן, להנֹות ונּתנּו הֹואיל - .והחדׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

.ÂË.ּבהן מֹועלין הקּדי ׁשּו, הּבית לבדק אם - גֹויים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָקדׁשי
ׁשּנאמר  הּתֹורה, מן מעילה ּבהן אין - הן מזּבח קדׁשי ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואם

יׂשראל" ּבני אל "ּדּבר ּבהן ּבּקרּבנֹות: להנֹות אסּור אבל ; ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי

.ÊË.מֹועלין ולא נהנין לא - הקּדׁש ׁשל וריח ּומראה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹקֹול
ׁשעלת  אחר הּקטרת ּבׁשהריח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּמה
מעל  ּתימרּתּה, ּכׁשּתעלה ּבּקטרת הריח אם אבל .הּתימרת; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ה'תשע"ג  אלול י"א קודש שבת יום

ו  ¤¤ּפרק
ּכגֹון ‡. - יּפגמּו ולא ּבהן נהנה ׁשהאדם ּדברים ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹיׁש

ּכגֹון  - ׁשּיּפגמּו ּדברים ויׁש טהֹור; זהב ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמׁשּתּמׁש
והּנהנה  ּבהן. וכּיֹוצא ּוברזל, ּונחׁשת ּכסף ּוכלי ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבגדים,
נהנה  אם - ּבּקרקע מחּבר ׁשאינֹו ההקּדׁש מן ּפרּוטה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבׁשוה
הקּדׁש ׁשל זהב ּבכלי ׁשּנׁשּתּמׁש ּכגֹון ּפגם, ּבֹו ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבדבר
אֹו הקּדׁש, ּבגדי ׁשּלבׁש ּכגֹון - ׁשּיּפגם ּבדבר נהנה מעל. -ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּפרּוטה  ּבׁשוה ּבהקּדׁש ׁשּיפּגם עד מעל, לא - ּבקרּדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻּבקע
ויהנה  ויפּגם להנֹות, ויתּכּון ּבֹו, ׁשּנהנה עצמֹו ּדבר ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבאֹותֹו

אֹוּכאחת  ּפרּוטה, ּבכחצי ּופגם ּפרּוטה ּבכחצי נהנה . ְְְְְֱֲֲִִֶַַַַַָָָָ
ולא  אחר, ּבדבר ּפרּוטה ּבׁשוה ּופגם ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּנהנה
לא  זה הרי - ּׁשּנהנה ּבמה ּפגם ולא ּׁשּפגם ּבמה ְְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹנהנה
ּבׁשוה  הניה ּבאֹותּה ויפּגם ּפרּוטה, ּבׁשוה ׁשּיהנה עד ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹמעל;

מּבגד ּפרּוטה מטלית ׁשהּתיר הרי ּכיצד? עצמֹו. ּבּדבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּפרּוטה, ּבׁשוה ּבּה ונהנה ּולבׁשּה ּבבגּדֹו ּותפרּה ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶָָָָָָָָהקּדׁש,
הפסיד  ולא ּפרּוטה, ּבׁשוה מּמּנּו ׁשהּתירּה ּבּבגד ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹוהפסיד
ּופגם  ּבדבר, ׁשּנהנה מּפני מעל; לא זה הרי - ּכל ּום ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּמטלית
מצטרף, - חברֹו ּומהּנה ׁשהּנהנה ּבארנּו ּוכבר אחר. ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבדבר

מרּבה. לזמן ְְֲִִֶַַֻואפּלּו
ׁשּנהנה ·. ּכיון מּצמרן, ׁשּתלׁש הּתמימים קדׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדׁשי

לכֹוס  ּדֹומין הן ׁשהרי ּפגם; ׁשּלא ּפי על אף מעל, - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבפרּוטה
אֹותם  ּפֹוסלת הּצמר ּתליׁשת ׁשאין - נפּגם ׁשאינֹו זהב, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל
עֹומדין, ולמכירה הֹואיל - מּום ּבהן נפל אם אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָמּלּקרב.
ּבפרּוטה  ויפּגם ׁשּיהנה עד מעל, לא - ּדמיהן ּפֹוגמת .והּגּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּפגם  ׁשאין מעל; ׁשּנהנה, ּכיון - ׁשּמתּו אחר מהן ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּתלׁש
מּדבריהם זֹו ּומעילה חכמים]למתה. ׁשּבארנּו.[של ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

נתחּלל ‚. - ּבׁשגגה ׁשּמעל ּכיון - הּבית בדק ּבקדׁשי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמֹועל
ואינֹו הֹואיל - ּבזדֹון מעל ּפטּור. אחריו ׁשּיהנה וזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש,
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הּוא  הרי אּלא הקּדׁש, נתחּלל לא - מעילה ּבקרּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּיב
מעל  ּבׁשגגה, ּבֹו ונהנה אחר ּבא ואם ּדברים ּבהויתֹו, ּבּמה . ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

והקנהּו חּלין, ּבתֹורת והֹוציאֹו ּבּקדׁש, ּבׁשּמעל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֻאמּורים?
ּבֹו יׁש - לאחר הקנהּו ולא ּופגמֹו, ּבֹו נהנה אם אבל ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹלאחר;

מֹועל. אחר ֵֵַַמֹועל
ּוכלי „. ּבבהמה אּלא ּבמקּדׁשין, מֹועל אחר מֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואין

ּבלבד  ונהנה ּתׁשמיׁש הקּדׁש, ׁשל ּבקרּדם ּבקע ּכיצד? . ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
חברֹו ּובא ּופגם, ונהנה ּבֹו, ּובקע חברֹו ּובא ּופגם, ְְֱֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָּבפרּוטה
ּונתנֹו הּקרּדם נטל מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה ּבֹו, ְְְֱֲֶַַַַָָָָָָָֹֻֻּובקע

מ  לא חברֹו אבל מעל, הּוא - זהב על.לחברֹו ׁשל ּבכֹוס ׁשתה ְֲֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
וׁשתה  חברֹו ּובא ונהנה, וׁשתה חברֹו ּובא ּבפרּוטה, ְְְְְֱֱֲֲִֵֵֶֶָָָָָָָָָונהנה
מכרֹו אֹו מּתנה לחברֹו ּונתנֹו הּכֹוס נטל מעלּו; ּכּלן - ְְְֱֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָֻונהנה
ונהנה  החמֹור, ּגּבי על רכב מעל. לא וחברֹו מעל, הּוא -ְֱֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
ּובא  ּופגם, ונהנה עליו, ורכב חברֹו ּובא ּופגם, ְְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָָָָּבפרּוטה
החמֹור  נתן מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה עליו, ורכב ְְֱֲֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָֻחברֹו
לא  וחברֹו מעל, הּוא - ׂשכרֹו אֹו מכרֹו, אֹו מּתנה, ְְֲֲֵֵַַַַָָָָָֹלחברֹו

טֹובת מעל  לפי מעל הּוא - הקּדׁש ׁשל קרּדם הּמׁשאיל וכן . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
הּדין  והּוא לכּתחּלה; ּבֹו לבּקע מּתר וחברֹו ׁשּבֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהניה

ְִֵָלבהמה.
אחר ‰. מֹועל ּבּה יׁש אּלא ּכן, אינּה מזּבח קדׁשי ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמת

חברֹו ּובא החּטאת, מן ּתלׁש ּכיצד? ּפנים. ּכל על ֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָמֹועל
לחברֹו, נתנּה אם וכן מעלּו; ּכּלן - ותלׁש חברֹו ּובא ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻותלׁש,
הּמנחֹות, ׁשּדין לי ויראה מעלּו. ּכּלן - לחברֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוחברֹו
קדּׁשת  ׁשּכּלן הּבהמה; ּכדין - ׁשרת ּוכלי והּנסכים, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻוהעֹופֹות,

הן  .הּגּוף ֵַ
.Â והיא הֹואיל - מּום ּבּה ׁשּנפל קדׁשים קדׁשי ְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָּבהמת

קדּׁשת  ׁשהּוא הּבית, ּבדק ּכקדׁשי היא הרי לפדיֹון, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻעֹומדת
ּבלבד  הראׁשֹון - לחברֹו וחברֹו לחברֹו, נתנּה ואם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּדמים;

.מעל  ַָ
.Êּונתנּה הקּדׁש, ׁשל קֹורה אֹו אבן ׁשהּנֹוטל חכמים, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאמרּו

ּתחת  ׁשהיתה הּגזּבר לזה נתנּה ואם מעלּו; ׁשניהן - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלחברֹו
אּלּו ׁשאין לי, ויראה מעל. לא והּגזּבר מעל, הּוא - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹידֹו

ׁשה  - ּבזדֹון ּבמֹועל אּלא אמּורים, נתחּלל הּדברים לא רי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לא  - ׁשּלֹו ׁשהיא ּדעת על הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה הּנֹוטל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהקּדׁש.

ׁשּיּתן עד אֹו ּבחפציו, אֹותּה ׁשּיֹוציא עד ּבמּתנה.מעל אֹותּה ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
אחר  מֹועל ׁשאין מעל; לא וחברֹו מעל, הּוא - לחברֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנתנּה

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו הקּדׁשֹות, ּבׁשאר .מֹועל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
.Á לא ׁשהרי מעל, לא - הקּדׁש ׁשל קֹורה אֹו אבן ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹנטל

ּגּבי  על נתנּה מעל; - ּביתֹו ּבתֹו אֹותּה ּבנה עדין. ְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָנהנה
ּתחּתיה  ׁשּידּור עד מעל, לא - חּברּה ולא ׁשּבּתקרה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹחּלֹון

הּנּכרת  הניה זֹו ׁשאין ּפרּוטה; .ּבׁשוה ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָ
.Ë ׁשּלא ּפי על אף - לּבּלן ּונתנּה הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנטל

ׁשּירצה  עת ּבכל רֹוחץ ּבהיֹותֹו נהנה ׁשהרי מעל, - וכן רחץ . ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשעדין  ּפי על אף מעל, - אּמנּיֹות מּבעלי לאחד נתנּה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻאם

מלאכּתֹו. עׂשּו ְְַָֹלא
.Èמעל הּגֹוי, מן אם - מׁש ולא חפץ ּבּה שמעות קנה -] ְִִֵֶַַַָָָָָֹ

בגוי] מעלקונות לא מּיׂשראל, ואם ישראל ; [שקנין ְְִִִֵַָָֹ
.במשיכה]

.‡È אף - חּלין ׁשהן ּדעת על ּבצרכיו הקּדׁש מעֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻהּמֹוציא
מעל  חל, ּבדברי הֹוציאן ׁשּלא ּפי הּמביא על ּכיצד? . ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

ּכּפרה  מחּסר וכן ההקּדׁש, מן ּופסחֹו ואׁשמֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻחּטאתֹו
עד  מֹועלין אין וכּלן מעל; - ההקּדׁש מן ּכּפרתֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהביא

הּדם. מן ׁשּיּזרק ּתֹודה ולחם ּונסכים מנחֹות הּמביא ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּכאן  ׁשאין מעל, לא - עברה ׁשעבר ּפי על אף - ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹההקּדׁש

עליו. לכּפר ּדם ְְִֵַַָָָזריקת
.·Èויקנּו הּתרּומה, ּכׁשּיתרמּו - הקּדׁש מּמעֹות ׁשקלֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָנתן

ׁשהרי  הּׁשֹוקל, ימעל - ּדמּה ויּזרק אחת ּבהמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּמּנה
ּדמּה ׁשּנזרק הּבהמה ּבאֹותּה .חלקֹו ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

.‚Èחברֹו ּבין הּוא ּבין צרכיו, ּבׁשאר והֹוציאֹו ׁשקלֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָהפריׁש
מעל  ידי - על ּוׁשקלֹו הל ידֹו, על לׁשקלֹו לחברֹו נתנֹו . ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָ

ּתֹורם  ׁשהּתֹורם הּׁשֹוקל; מעל הּתרּומה, נתרמה אם - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָעצמֹו
הּגיע  ּוכאּלּו ּבׁשקלים, ׁשּבארנּו ּכמֹו להּגבֹות, העתיד ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָעל
נתרמה  לא עדין ואם מעל. ּולפיכ לּלׁשּכה; זה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשקל

הּלׁשּכה. ּבׁשירי מֹועלין אין ּולעֹולם מעל. לא ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹּתרּומה,
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ה'תשע"ג  אלול ה' ראשון יום

.Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ׁשבעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי הּוא ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

מאֹותן ּבאחת ספק לנּו יארע אם מסּים קרּבן ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻלהקריב
ׁשגגתן ועל ּכרת זדֹונן על ׁשחּיבים הּגדֹולֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהעברֹות
ואפן ּתלּוי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן ― קבּועה ְְְְְִֶֶַָָָָָָָָֹחּטאת
הּוא: ּתלּוי, אׁשם עליו חּיבים יארע אם אׁשר הּזה ֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּספק
חלב מהן אחת חלב, חתיכֹות ׁשּתי לפניו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכגֹון

`xeq)הּכליֹות `edy)הּלב חלב xzen)והאחרת `edy), ְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשאבדה, אֹו ֿ הּׁשנּיה את אחר ואכל מהן אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואכל
היתה ׁשאכל החתיכה אם חׁשׁש אצלֹו ונתעֹורר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָונסּתּפק
הּספק על קרּבן ׁשּמקריב זהּו ― האסּורה אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמּתרת
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא וזה ּבֹו, להתּכּפר ּכדי הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמתעֹורר

(xxazi wtqdy cr cnere ielz oiicr epicy)נתּברר אם .ְִִֵָ
נתאּמת הרי ― הּכליֹות חלב הּוא ֿ ּׁשאכל ׁשּמה ,ּכ ֿ ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאחר
ּבקרּבן האמּור והּכתּוב קבּועה. חּטאת ויקריב ׁשגגה ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָׁשּזֹו
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תחטא ּכי ֿ נפׁש "ואם וּיקרא: ּבפרׁשת אמרֹו הּוא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
ֿ ידע ולא תעׂשינה לא אׁשר ה' ֿ מצות מּכל אחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹועׂשתה
ּבערּכ ֿ הּצאן מן ּתמים איל והביא עונֹו ונׂשא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹואׁשם
ׁשגג אׁשר ׁשגגתֹו על הּכהן עליו וכּפר ֿ הּכהן אל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאׁשם

ֿ ידע" לא giÎfi)והּוא ,d `xwie)ּׁשּלא מה על ּכלֹומר: ― ְְֶַַַַָֹֹ
'לא חכמים לֹו קֹוראים זה וענין ׁשגג. לא אֹו ׁשגג אם ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹידע

ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(fi.)הּודע', ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

ה'תשע"ג  אלול ו' שני יום

.‡Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שני ֿ רביעי ו 'ֿ ח 'אלול 
― הע"א עברֹותהּמצוה ׁשעבר ׁשּמי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

אׁשם וזהּו ― לֹו ויתּכּפר אׁשם קרּבן יקריב ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻמסּימֹות
מעילהוּדאי הן: זה קרּבן עליהן ׁשחּיבים העברֹות . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

חרּופה ׁשפחה ּוביאת oixeg.ּוגזלה za divge dgty divg) ְְֲִִֵַָָָ
(dxxgy da mitzeyd cg`y oebkּפּקדֹון ּבׁשבּועת ְְִִֶֶַָוׁשקר

zeprhd zg` lr xwyl raype exiag oecwt lr xneyd)
(oecwtd xifgdl eze` zexhetdוהּוא ּבׁשגגה, ֿ הּמֹועל ּכל :ְְִֵַָָָ

ּבדק הקּדׁש ּבין ― ֿ ההקּדׁש מן ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּיהנה
ּפרּוטה ׁשוה חברֹו הּגֹוזל אֹו ― מזּבח הקּדׁש ּובין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּבית
הּכֹופר אֹו חרּופה ׁשפחה על הּבא אֹו ונׁשּבע; ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָּולמעלה

― ונׁשּבע `el)ּבפּקדֹון lke)― ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵַָ
חּטאת קרּבן ואינֹו חּטאתֹו, על קרּבן להקריב חּיב זה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהרי

וּדאי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן אׁשם; קרּבן i`ceאּלא ik) ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָ
(bby'ה מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ּבמעילה: יתעּלה אמר .ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

ּתמים" איל לה' ֿ אׁשמֹו את eh)והביא ,d `xwie):ואמר ; ְְֲִִִֵֶַַַָָָ
ואתֿ וגֹו' ֿ ׁשקר על ונׁשּבע וגֹו' ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ"וכחׁש

ּתמים" איל לה' יביא dkÎ`k)אׁשמֹו ,my)ואיׁש" ואמר: . ְְֲִִִִַַַָָָָ
לאיׁש נחרפת ׁשפחה והיא ֿ זרע ׁשכבת ֿ אּׁשה את ֿ יׁשּכב ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָּכי

וגֹו'" לה' ֿ אׁשמֹו את והביא kÎk`)וגֹו' ,hi my)ּוכבר . ְְְְֲִֵֶַָָ
ּכרתֹות ּבמּסכת אּלּו מצות ּדיני .(h.)נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹ

ה'תשע"ג  אלול ז' שלישי יום

.·Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ב עֹולההּמצוה קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

קרּבן עליהן ׁשחּיבים העברֹות מסּימֹות. עברֹות על ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻויֹורד
ּבּטּוי ּוׁשבּועת קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת הן: ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻֻזה
ּכמֹו הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב ׁשּנטמא מי העדּות. ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻּוׁשבּועת
ּבׁשגגה לּמקּדׁש ונכנס טהרֹות, סדר ּבהקּדמת ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּקבענּו

ּב ׁשאכל אֹו מקּדׁש; טמאת זֹוהי ―― ּבׁשגגה קדׁש ׂשר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע אֹו קדׁשיו; טמאת (raypזֹוהי ְְְִִִֶַַַָָָֻ

(miiw `le ,dn xac zeyrl `ly e` zeyrlקּימּה ְְִָֹולא
העדּות ׁשבּועת נׁשּבע אֹו rceiּבׁשגגה; epi` eli`k rayp) ְְְִִֵַַָָָ

(exagl zecrהרי ― ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ― ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַלּׁשקר
קרּבן ׁשּיעׂשה האּלה הּמעׂשים אחד על מקריב ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָזה
"ונפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ויֹורד". עֹולה "קרּבן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּנקרא:

ּתּגע אׁשר נפׁש אֹו וגֹו' אלה קֹול וׁשמעה ֿ תחטא ְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָּכי
אֹו ואׁשם ידע והּוא וגֹו' מּמּנּו ונעלם וגֹו' טמא ֿ ּדבר ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּבכל
וגֹו' מּמּנּו ונעלם וגֹו' בׂשפתים לבּטא תּׁשבע ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָנפׁש
תּגיע ֿ לא ואם וגֹו' ֿ אׁשמֹו את והביא וגֹו' ֿ יאׁשם כי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהיה

וגֹו'" ידֹו תּׂשיג ואםֿלא וגֹו' `iÎ`)ידֹו ,d `xwie)ולכן . ְְְְִִֵַָָָֹ
ּפעם אּלא ּבמין, קבּוע ׁשאינֹו לפי ― ויֹורד' 'עֹולה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנקרא
יד ּתּׂשיג אׁשר ּכפי אחר, מּמין ּופעם זה מּמין ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָיּובא
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבּקרּבן. החּיב ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהחֹוטא

ּכרתֹות ׁשבּועֹות(i:)ּבמּסכת .(f.)ּובמּסכת ְְְֵֶֶֶֶַַָ

ה'תשע"ג  אלול ח' רביעי יום

.ÂÚ .‰Ú .ÁÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הס"ח ּדיןהּמצוה ּבית ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ

יתעּלה: אמרֹו וזהּו ּכהלכה, ׁשּלא והֹורּו ׁשגגּו אם ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹקרּבן,
הּקהל" מעיני ּדבר ונעלם יׁשּגּו יׂשראל ֿ עדת ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ"ואם

(bi ,c `xwie)ׁשּבּה והּתנאים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
זבחים. מּמּסכת מקֹומֹות ּובכּמה הֹוריֹות ּבמּסכת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשלמּות

― הע"ה אםהּמצוה זבה, ֿ אּׁשה ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
"ׁשּתי הּוא: זה וקרּבן קרּבן, ּתקריב ֿ הּזיבּות, מן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָנתרּפאה
מחּסרת והיא זבה, קרּבן וזהּו ― יֹונה" ּבני ׁשני אֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻתרים
ּכיון ויאמר: מקׁשה עלי יקׁשה ואּולי ׁשּתביאּנּו. עד ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכּפרה

מֹונה אּתה והרי הּזבה, ּכקרּבן הּזב zeevnd)ׁשּקרּבן oipna) ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּכמֹו ― ׁשּיהיה מי ּבֹו החּיב יהיה ― הּקרּבן ֿ מין ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָאת
אׁשם וקרּבן וּדאי אׁשם וקרּבן חּטאת ּבקרּבן ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָָָׁשעׂשית
ּבפני מצוה ֿ אחד ּכל ׁשּמנית ויֹורד, עֹולה וקרּבן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּתלּוי

החטאים לרּבּוי חׁשׁשּת ולא iptaעצמּה, `hg lk zepnl) ְְְְֲִִַַַָָָָֹ
(iptn ,envr― הּקרּבן אֹותֹו חּיבים מהם ֿ אחד ּכל ְִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעל

מהם ֿ אחד ׁשּכל האנׁשים, למסּפר ּתחּוׁש אל ּכאן ּגם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכ
ידע העֹוף?! קרּבן אינֹו(dywnd)נתחּיב וזבה זב ׁשּקרּבן ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

אּלּו מסּים. ּבמּצב חֹובה קרּבן הּוא אּלא חטאים, על ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֻּבא
ׁשהם ּכמֹו ― אחד ּדבר ּובאּׁשה ּבאיׁש הּזֹוב מּצב ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהיה
היה אז ּכי ― "זבה" זֹו וׁשל "זב" זה ׁשל ׁשהּׁשם ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבּׁשם,
ׁשכבת הּגרת ּכי ּכן, הּדבר אין אבל אחד; למנֹותם ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָצרי
ּכעין נּגר אם א קרּבן, עליה ׁשחּיב היא ֿ האיׁש מן ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָזרע
מןֿ הּדם זֹוב אּלא זבה, אינּה ֿ האּׁשה מן זרע ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשכבת
ֿ האיׁש מן הּדם זב ואם קרּבן; עליו ׁשחּיבת הּוא ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָהאּׁשה
אּלא ענינּה אין 'זיבּות' ּומּלת קרּבן. עליו חּיב ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָאינֹו
ּובפרּוׁש עצמֹו. הּדבר אֹותֹו ֿ הּנֹוזלים ּכל ואין ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָהּנזילה,

al:)אמרּו dcp),"ּבאדם והאּׁשה ּבלבן מטּמא "האיׁש : ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹ
הּברּורה והראיה ּומצרעת. מצרע ּכדין וזבה זב ּדין ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹֹואין

ּבכרתֹות אמרם ּכּפרה(g:)לזה מחּסרי "ארּבעה :oaxwy) ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
miritend "dxtk"e "z`hg" ly miiehiad lke) mdly "z`hg"
iyrnd mpaena `l` ievnd mpaena mpi` dafe afl xywda

("dnlyd"e "oexqg" lyואּלּו בקדשים), מלאכול ְֵמעכבן
אי רֹואה, הּנ והּמצרע". והּיֹולדת והּזבה הּזב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהם:
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lel` `"iÎ'h w"yÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבין ― ּכאחד מצרע ּומֹונים ּכׁשנים וזבה זב ׁשהּואמֹונים ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
האּׁשה. ּכזיבּות אינּה האיׁש ׁשּזיבּות לפי ― אּׁשה אֹו ְְִִִִִִִֵֶָָָָָאיׁש
וגֹו' מּזֹובּה ֿ טהרה "ואם קרּבנּה: על הּנאמר ְְְְֱֲִִֶַַַַָָָָָָָוהּפסּוק

וגֹו'" תרים ׁשּתי ּתּקחֿלּה הּׁשמיני hkÎgk)ּובּיֹום ,eh my). ְְְִִִִֵַַַָֹ

― הע"ו ּתקריבהּמצוה ֿ יֹולדת ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתר אֹו ֿ יֹונה ּובן לעֹולה ֿ ׁשנתֹו ּבן ּכבׂש והּוא: ְְְְֶֶֶֶָָָָָֹקרּבן,
ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מקריבה ענּיה, היא ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָלחּטאת.
עד ּכּפרה מּמחּסרי היא וגם חּטאת. ואחד עלה אחד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻיֹונה
לבן טהרּה ימי "ּובמלאת יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּתקריב,

וגֹו'" ֿ ׁשנתֹו ּבן ּכבׂש ּתביא לבת e)אֹו ,ai my). ְְְִֶֶֶַָָ

ה'תשע"ג  אלול ט' חמישי יום
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יום חמישי ֿ ש "ק ט 'ֿ י "א אלול 

― הע"ד אםהּמצוה זב ֿ איׁש ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
תרים "ׁשּתי הּוא: זה וקרּבן קרּבן, יקריב מּזיבּותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹנרּפא
קרּבן וזהּו ― עלה" והאחד חּטאת אחד יֹונה ּבני ׁשני ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹו

ׁשּיקריבּנּו עד ּכּפרה מחּסר והּוא aixrdeהּזב, lahy s`) ְְְִֶֶַַַַַָָָֻ
(meid'וגֹו מּזֹובֹו הּזב ֿ יטהר "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְְְְִִִִֶַַַָָ

וגֹו'" תרים ׁשּתי ֿ לֹו יּקח הּׁשמיני ehÎbi)ּובּיֹום ,eh `xwie). ְְְִִִִֵַַַֹ

― הע"ז ֿ מצרעהּמצוה ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו z`xpy)dהּצּוּוי ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
(exera zipepalׁשלׁש והן מּנגעֹו, נרּפא אם קרּבן ְְְְְִִִִִֵַָָָָֹיקריב

― עני הּוא ואם ׁשמן. ולֹוג ואׁשם וחּטאת עֹולה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָּבהמֹות:
אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו ּתרים ּוׁשּתי לאׁשם ּכבׂש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמקריב
והּוא ּכּפרה. מּמחּסרי הרביעי וזהּו לחּטאת, ואחד ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻלעלה
ּתמימים ֿ כבׂשים ׁשני יּקח הּׁשמיני "ּובּיֹום יתעּלה: ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָאמרֹו

אחת" i)וכבׂשה ,ci my)מֹונה אינ מּדּוע אדם: יאמר ואם . ְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹ
ענין להם ׁשּיׁש ּכיון אחת ּכמצוה ּכּלם ּכּפרה מחּסרי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻקרּבן
מּמיני מין היה זה ואז הּכּפרה, חּסּור והּוא הּכֹוללם, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָאחד
― הּפלֹונית הּמצוה אֹומר: והיית ֿ הּטמאה מן ְְְְֳִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּטהרה
הּטמאים, מקצת טהרת ּתׁשלם ׁשּלא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּוא
ּכן ׁשהרי קרּבן, ׁשּיקריבּו עד ּומצרע, ויֹולדת וזבה זב ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹוהם

ּבמקוה טהרה מֹונה hw)אּתה dyr zevn)― אחת מצוה ְְְֳִִֶַַַָָָָָ
הּטמאה למין חֹוׁשׁש ואינ ׁשּיהיה, טמא איזה ּבּה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻיתחּיב
ּכּפרה מחּסרי קרּבן למנֹות יכֹול היית ּכ ― ּבּה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֻׁשּנטמא
ועד יֹודע הּׁשם טמאתֹו?! למין ּתחּוׁש ולא אחת, ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻּכמצוה
ֿ אחד ּכל קרּבן היה אּלּו ּבהחלט, להיֹות צרי היה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּכ
ּכמֹו ׁשּנּוי, ּבֹו ׁשאין אחד קרּבן אּלּו ּכּפרה מחּסרי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמארּבעת

ּבּמים ּכלֿ(dewna)טהרה על וחֹובה טהרה מין ׁשהיא ְֳֳִִִֶַַַָָָָָָ
רֹואה, ׁשאּתה ּכמֹו קרּבנֹותיהם ׁשּנׁשּתּנּו מּכיון אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָטמא;
נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר ּכי ּבהכרח, לבּדֹו ֿ קרּבן ּכל למנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָצרי
זה. ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר אינֹו זה ׁשל ְֳֳִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָטהרתֹו

נּדה מי ּכמֹו זה `xtוהרי z` miaxrn eid mday d`fd in) ְֲִֵֵֶַָ
(dxtdׁשּבמצרע מינין וארּבעה מקוה miynzynּומי mda) ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ

('eke fx` ur ,mixtv :ezxdhlּפי ֿ ֿ על אף מצות, ׁשלׁש ְִִֵֶַַָֹֹׁשהן
ׁשא ּכמֹו טמאים לטהרת iw)בארׁשּכּלן dyr zevn). ְְְֲֳִֵֵֶֶַָָָֻ

ודיני ּדיניהם נתּבארּו ּכבר אּלּו ּכּפרה מחּסרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻוארּבעת
וסֹוף מּנזירּות ח' ּבפרק ּופרטּות ּבכללּות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָקרּבנֹותיהם
ּבּתלמּוד, הּמפּזרים רּבים ּובמקֹומֹות קּנים ּומּסכת ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֻנגעים

עליהם. ׁשהעירנּו ּבּמקֹומֹות ּככּלם ׁשרּבם ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֻֻאּלא

ה'תשע"ג  אלול י' שישי יום
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― הק"ו אתהּמצוה מּלהחליף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

(znda)הּקדׁשים(silgzk zxg` dnda zzle)היא וזֹו ְֳִִַָ
ֿ ימיר ולא יחליפּנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹהּתמּורה,

i)אתֹו" ,fk `xwie).ּבלבד ּבּמעׂשר מיחד לאו ּבא ּוכבר . ְְְֲִֵַַָָָָָֹֻ
ּבספרא ּׁשאמרּו מה לכ izewega)והּטעם zyxt)והּוא , ְְְְְְִֶַַַַָָָ

אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל "מעׂשר ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָאמרם:
ּכ ― להמירֹו ואסּור מזּבח קדׁשי ׁשהּמעׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשם
יחליפּנּו" "לא ּבאמרֹו: ּתמּורתם על ׁשהזהיר ֿ הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִֶֶַַַָָָָָֹּכל
לֹוקה. ― ׁשהמיר ּומי ּבלבד; מזּבח קדׁשי אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאינם

ּתמּורה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

― הפ"ז הּתמּורההּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
s` ixd .miycwd znda zxenza dyicwdy oilegd znda)

(Ð `id mb ,ycew ly ef mewna zcner dpi` dyrnly,ֶֹקדׁש
ֿ קדׁש" יהיה ּותמּורתֹו ֿ הּוא "והיה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹוהּוא

(bl ,my)ּתמּורה מּסכת ּבריׁש אמרּו ּובפרּוׁש .(:c)ׁשאמרֹו , ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָ
לעׂשה ׁשּנּתק ֿ תעׂשה לא מצות הּוא ימירּנּו" "לא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹיתעּלה:
z` zlhane zwzpn Ð ycew dxenzdy Ð dyrd meiwy)

(e`ldוׁשם הּוא? לעׂשה ׁשּנּתק ּדלאו ממיר הלא אמרּו: .ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹ
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לֹוקה, ׁשהּממיר לכ טעם ּגם ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָנאמר

לעׂשה: ׁשּנּתק לאוין".לאו ּתרי ועקר עׂשה אתי "לא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
יחליפּנּו" "לא ּפעמים: נכּפל הּתמּורה על הּלאו ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹּכלֹומר:

אֹותֹו" ימיר i)ו"לא ,my)הּוא ֿ "והיה ― אחד עׂשה ּובא , ְְֲִֵֶָָָָָֹ
ּוכבר ֿ ּׁשרצינּו. מה נתּבאר הּנה ֿ קדׁש". יהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּותמּורתֹו
אי ּכלֹומר: ּתמּורה, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָנתּבארּו

קרבה. ואי ֿ ּדינּה ּומה ּתתקּים לא ואי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹּתתקּים

ה'תשע"ג  אלול י"א קודש שבת יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Ê˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הק"ז אתֿהּמצוה מּלׁשּנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻ

לעׂשֹותֹו ׁשלמים, ׁשהיה ּכגֹון לקרּבן, מּקרּבן ְְְְְֲֳִִִֶַַָָָָָָָָהּקדׁשים
ּבֹו וכּיֹוצא ׁשּזה ― חּטאת לעׂשֹותֹו אׁשם, אֹו ְֲֵֶֶַַַָָָָָאׁשם,
"לאֿ ּבהמה: ּבבכֹור יתעּלה אמרֹו והּוא ֿ תעׂשה, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹּבלא

אתֹו" איׁש ek)יקּדיׁש ,fk `xwie)ּבּקּבלה ּובא .wxt oikxr) ְִִַַַָָָֹ
(f dpyn g.מזּבח הקּדׁש ― אתֹו" איׁש ְְְִִִֵֵֶַַֹֹ"לאֿיקּדיׁש

ספרא izewega)ּולׁשֹון zyxt)מּנין ּבכֹור, אּלא לי "אין : ְְְִִִִֵֶַָָ
לקדּׁשה? מקדּׁשה אֹותם מׁשּנין ׁשאין ֿ הּקדׁשים ְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָֻֻלכל
רמז ― אתֹו" איׁש ֿ יקּדיׁש לא "ּבבהמה לֹומר: ְְְִִִֵַַַַָָֹֹּתלמּוד
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קי lel` 'gÎ'e iriaxÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

תחטא ּכי ֿ נפׁש "ואם וּיקרא: ּבפרׁשת אמרֹו הּוא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
ֿ ידע ולא תעׂשינה לא אׁשר ה' ֿ מצות מּכל אחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹועׂשתה
ּבערּכ ֿ הּצאן מן ּתמים איל והביא עונֹו ונׂשא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹואׁשם
ׁשגג אׁשר ׁשגגתֹו על הּכהן עליו וכּפר ֿ הּכהן אל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאׁשם

ֿ ידע" לא giÎfi)והּוא ,d `xwie)ּׁשּלא מה על ּכלֹומר: ― ְְֶַַַַָֹֹ
'לא חכמים לֹו קֹוראים זה וענין ׁשגג. לא אֹו ׁשגג אם ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹידע

ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(fi.)הּודע', ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

ה'תשע"ג  אלול ו' שני יום

.‡Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שני ֿ רביעי ו 'ֿ ח 'אלול 
― הע"א עברֹותהּמצוה ׁשעבר ׁשּמי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

אׁשם וזהּו ― לֹו ויתּכּפר אׁשם קרּבן יקריב ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻמסּימֹות
מעילהוּדאי הן: זה קרּבן עליהן ׁשחּיבים העברֹות . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

חרּופה ׁשפחה ּוביאת oixeg.ּוגזלה za divge dgty divg) ְְֲִִֵַָָָ
(dxxgy da mitzeyd cg`y oebkּפּקדֹון ּבׁשבּועת ְְִִֶֶַָוׁשקר

zeprhd zg` lr xwyl raype exiag oecwt lr xneyd)
(oecwtd xifgdl eze` zexhetdוהּוא ּבׁשגגה, ֿ הּמֹועל ּכל :ְְִֵַָָָ

ּבדק הקּדׁש ּבין ― ֿ ההקּדׁש מן ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּיהנה
ּפרּוטה ׁשוה חברֹו הּגֹוזל אֹו ― מזּבח הקּדׁש ּובין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּבית
הּכֹופר אֹו חרּופה ׁשפחה על הּבא אֹו ונׁשּבע; ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָּולמעלה

― ונׁשּבע `el)ּבפּקדֹון lke)― ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵַָ
חּטאת קרּבן ואינֹו חּטאתֹו, על קרּבן להקריב חּיב זה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהרי

וּדאי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן אׁשם; קרּבן i`ceאּלא ik) ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָ
(bby'ה מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ּבמעילה: יתעּלה אמר .ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

ּתמים" איל לה' ֿ אׁשמֹו את eh)והביא ,d `xwie):ואמר ; ְְֲִִִֵֶַַַָָָ
ואתֿ וגֹו' ֿ ׁשקר על ונׁשּבע וגֹו' ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ"וכחׁש

ּתמים" איל לה' יביא dkÎ`k)אׁשמֹו ,my)ואיׁש" ואמר: . ְְֲִִִִַַַָָָָ
לאיׁש נחרפת ׁשפחה והיא ֿ זרע ׁשכבת ֿ אּׁשה את ֿ יׁשּכב ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָּכי

וגֹו'" לה' ֿ אׁשמֹו את והביא kÎk`)וגֹו' ,hi my)ּוכבר . ְְְְֲִֵֶַָָ
ּכרתֹות ּבמּסכת אּלּו מצות ּדיני .(h.)נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹ

ה'תשע"ג  אלול ז' שלישי יום

.·Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ב עֹולההּמצוה קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

קרּבן עליהן ׁשחּיבים העברֹות מסּימֹות. עברֹות על ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻויֹורד
ּבּטּוי ּוׁשבּועת קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת הן: ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻֻזה
ּכמֹו הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב ׁשּנטמא מי העדּות. ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻּוׁשבּועת
ּבׁשגגה לּמקּדׁש ונכנס טהרֹות, סדר ּבהקּדמת ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּקבענּו

ּב ׁשאכל אֹו מקּדׁש; טמאת זֹוהי ―― ּבׁשגגה קדׁש ׂשר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע אֹו קדׁשיו; טמאת (raypזֹוהי ְְְִִִֶַַַָָָֻ

(miiw `le ,dn xac zeyrl `ly e` zeyrlקּימּה ְְִָֹולא
העדּות ׁשבּועת נׁשּבע אֹו rceiּבׁשגגה; epi` eli`k rayp) ְְְִִֵַַָָָ

(exagl zecrהרי ― ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ― ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַלּׁשקר
קרּבן ׁשּיעׂשה האּלה הּמעׂשים אחד על מקריב ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָזה
"ונפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ויֹורד". עֹולה "קרּבן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּנקרא:

ּתּגע אׁשר נפׁש אֹו וגֹו' אלה קֹול וׁשמעה ֿ תחטא ְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָּכי
אֹו ואׁשם ידע והּוא וגֹו' מּמּנּו ונעלם וגֹו' טמא ֿ ּדבר ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּבכל
וגֹו' מּמּנּו ונעלם וגֹו' בׂשפתים לבּטא תּׁשבע ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָנפׁש
תּגיע ֿ לא ואם וגֹו' ֿ אׁשמֹו את והביא וגֹו' ֿ יאׁשם כי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהיה

וגֹו'" ידֹו תּׂשיג ואםֿלא וגֹו' `iÎ`)ידֹו ,d `xwie)ולכן . ְְְְִִֵַָָָֹ
ּפעם אּלא ּבמין, קבּוע ׁשאינֹו לפי ― ויֹורד' 'עֹולה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנקרא
יד ּתּׂשיג אׁשר ּכפי אחר, מּמין ּופעם זה מּמין ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָיּובא
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבּקרּבן. החּיב ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהחֹוטא

ּכרתֹות ׁשבּועֹות(i:)ּבמּסכת .(f.)ּובמּסכת ְְְֵֶֶֶֶַַָ

ה'תשע"ג  אלול ח' רביעי יום

.ÂÚ .‰Ú .ÁÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הס"ח ּדיןהּמצוה ּבית ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ

יתעּלה: אמרֹו וזהּו ּכהלכה, ׁשּלא והֹורּו ׁשגגּו אם ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹקרּבן,
הּקהל" מעיני ּדבר ונעלם יׁשּגּו יׂשראל ֿ עדת ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ"ואם

(bi ,c `xwie)ׁשּבּה והּתנאים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
זבחים. מּמּסכת מקֹומֹות ּובכּמה הֹוריֹות ּבמּסכת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשלמּות

― הע"ה אםהּמצוה זבה, ֿ אּׁשה ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
"ׁשּתי הּוא: זה וקרּבן קרּבן, ּתקריב ֿ הּזיבּות, מן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָנתרּפאה
מחּסרת והיא זבה, קרּבן וזהּו ― יֹונה" ּבני ׁשני אֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻתרים
ּכיון ויאמר: מקׁשה עלי יקׁשה ואּולי ׁשּתביאּנּו. עד ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכּפרה

מֹונה אּתה והרי הּזבה, ּכקרּבן הּזב zeevnd)ׁשּקרּבן oipna) ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּכמֹו ― ׁשּיהיה מי ּבֹו החּיב יהיה ― הּקרּבן ֿ מין ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָאת
אׁשם וקרּבן וּדאי אׁשם וקרּבן חּטאת ּבקרּבן ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָָָׁשעׂשית
ּבפני מצוה ֿ אחד ּכל ׁשּמנית ויֹורד, עֹולה וקרּבן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּתלּוי

החטאים לרּבּוי חׁשׁשּת ולא iptaעצמּה, `hg lk zepnl) ְְְְֲִִַַַָָָָֹ
(iptn ,envr― הּקרּבן אֹותֹו חּיבים מהם ֿ אחד ּכל ְִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעל

מהם ֿ אחד ׁשּכל האנׁשים, למסּפר ּתחּוׁש אל ּכאן ּגם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכ
ידע העֹוף?! קרּבן אינֹו(dywnd)נתחּיב וזבה זב ׁשּקרּבן ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

אּלּו מסּים. ּבמּצב חֹובה קרּבן הּוא אּלא חטאים, על ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֻּבא
ׁשהם ּכמֹו ― אחד ּדבר ּובאּׁשה ּבאיׁש הּזֹוב מּצב ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהיה
היה אז ּכי ― "זבה" זֹו וׁשל "זב" זה ׁשל ׁשהּׁשם ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבּׁשם,
ׁשכבת הּגרת ּכי ּכן, הּדבר אין אבל אחד; למנֹותם ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָצרי
ּכעין נּגר אם א קרּבן, עליה ׁשחּיב היא ֿ האיׁש מן ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָזרע
מןֿ הּדם זֹוב אּלא זבה, אינּה ֿ האּׁשה מן זרע ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשכבת
ֿ האיׁש מן הּדם זב ואם קרּבן; עליו ׁשחּיבת הּוא ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָהאּׁשה
אּלא ענינּה אין 'זיבּות' ּומּלת קרּבן. עליו חּיב ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָאינֹו
ּובפרּוׁש עצמֹו. הּדבר אֹותֹו ֿ הּנֹוזלים ּכל ואין ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָהּנזילה,

al:)אמרּו dcp),"ּבאדם והאּׁשה ּבלבן מטּמא "האיׁש : ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹ
הּברּורה והראיה ּומצרעת. מצרע ּכדין וזבה זב ּדין ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹֹואין

ּבכרתֹות אמרם ּכּפרה(g:)לזה מחּסרי "ארּבעה :oaxwy) ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
miritend "dxtk"e "z`hg" ly miiehiad lke) mdly "z`hg"
iyrnd mpaena `l` ievnd mpaena mpi` dafe afl xywda

("dnlyd"e "oexqg" lyואּלּו בקדשים), מלאכול ְֵמעכבן
אי רֹואה, הּנ והּמצרע". והּיֹולדת והּזבה הּזב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהם:
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lel` `"iÎ'h w"yÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבין ― ּכאחד מצרע ּומֹונים ּכׁשנים וזבה זב ׁשהּואמֹונים ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
האּׁשה. ּכזיבּות אינּה האיׁש ׁשּזיבּות לפי ― אּׁשה אֹו ְְִִִִִִִֵֶָָָָָאיׁש
וגֹו' מּזֹובּה ֿ טהרה "ואם קרּבנּה: על הּנאמר ְְְְֱֲִִֶַַַַָָָָָָָוהּפסּוק

וגֹו'" תרים ׁשּתי ּתּקחֿלּה הּׁשמיני hkÎgk)ּובּיֹום ,eh my). ְְְִִִִֵַַַָֹ

― הע"ו ּתקריבהּמצוה ֿ יֹולדת ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתר אֹו ֿ יֹונה ּובן לעֹולה ֿ ׁשנתֹו ּבן ּכבׂש והּוא: ְְְְֶֶֶֶָָָָָֹקרּבן,
ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מקריבה ענּיה, היא ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָלחּטאת.
עד ּכּפרה מּמחּסרי היא וגם חּטאת. ואחד עלה אחד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻיֹונה
לבן טהרּה ימי "ּובמלאת יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּתקריב,

וגֹו'" ֿ ׁשנתֹו ּבן ּכבׂש ּתביא לבת e)אֹו ,ai my). ְְְִֶֶֶַָָ

ה'תשע"ג  אלול ט' חמישי יום
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― הע"ד אםהּמצוה זב ֿ איׁש ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
תרים "ׁשּתי הּוא: זה וקרּבן קרּבן, יקריב מּזיבּותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹנרּפא
קרּבן וזהּו ― עלה" והאחד חּטאת אחד יֹונה ּבני ׁשני ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹו

ׁשּיקריבּנּו עד ּכּפרה מחּסר והּוא aixrdeהּזב, lahy s`) ְְְִֶֶַַַַַָָָֻ
(meid'וגֹו מּזֹובֹו הּזב ֿ יטהר "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְְְְִִִִֶַַַָָ

וגֹו'" תרים ׁשּתי ֿ לֹו יּקח הּׁשמיני ehÎbi)ּובּיֹום ,eh `xwie). ְְְִִִִֵַַַֹ

― הע"ז ֿ מצרעהּמצוה ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו z`xpy)dהּצּוּוי ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
(exera zipepalׁשלׁש והן מּנגעֹו, נרּפא אם קרּבן ְְְְְִִִִִֵַָָָָֹיקריב

― עני הּוא ואם ׁשמן. ולֹוג ואׁשם וחּטאת עֹולה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָּבהמֹות:
אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו ּתרים ּוׁשּתי לאׁשם ּכבׂש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמקריב
והּוא ּכּפרה. מּמחּסרי הרביעי וזהּו לחּטאת, ואחד ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻלעלה
ּתמימים ֿ כבׂשים ׁשני יּקח הּׁשמיני "ּובּיֹום יתעּלה: ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָאמרֹו

אחת" i)וכבׂשה ,ci my)מֹונה אינ מּדּוע אדם: יאמר ואם . ְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹ
ענין להם ׁשּיׁש ּכיון אחת ּכמצוה ּכּלם ּכּפרה מחּסרי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻקרּבן
מּמיני מין היה זה ואז הּכּפרה, חּסּור והּוא הּכֹוללם, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָאחד
― הּפלֹונית הּמצוה אֹומר: והיית ֿ הּטמאה מן ְְְְֳִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּטהרה
הּטמאים, מקצת טהרת ּתׁשלם ׁשּלא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּוא
ּכן ׁשהרי קרּבן, ׁשּיקריבּו עד ּומצרע, ויֹולדת וזבה זב ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹוהם

ּבמקוה טהרה מֹונה hw)אּתה dyr zevn)― אחת מצוה ְְְֳִִֶַַַָָָָָ
הּטמאה למין חֹוׁשׁש ואינ ׁשּיהיה, טמא איזה ּבּה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻיתחּיב
ּכּפרה מחּסרי קרּבן למנֹות יכֹול היית ּכ ― ּבּה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֻׁשּנטמא
ועד יֹודע הּׁשם טמאתֹו?! למין ּתחּוׁש ולא אחת, ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻּכמצוה
ֿ אחד ּכל קרּבן היה אּלּו ּבהחלט, להיֹות צרי היה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּכ
ּכמֹו ׁשּנּוי, ּבֹו ׁשאין אחד קרּבן אּלּו ּכּפרה מחּסרי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמארּבעת

ּבּמים ּכלֿ(dewna)טהרה על וחֹובה טהרה מין ׁשהיא ְֳֳִִִֶַַַָָָָָָ
רֹואה, ׁשאּתה ּכמֹו קרּבנֹותיהם ׁשּנׁשּתּנּו מּכיון אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָטמא;
נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר ּכי ּבהכרח, לבּדֹו ֿ קרּבן ּכל למנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָצרי
זה. ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר אינֹו זה ׁשל ְֳֳִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָטהרתֹו

נּדה מי ּכמֹו זה `xtוהרי z` miaxrn eid mday d`fd in) ְֲִֵֵֶַָ
(dxtdׁשּבמצרע מינין וארּבעה מקוה miynzynּומי mda) ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ

('eke fx` ur ,mixtv :ezxdhlּפי ֿ ֿ על אף מצות, ׁשלׁש ְִִֵֶַַָֹֹׁשהן
ׁשא ּכמֹו טמאים לטהרת iw)בארׁשּכּלן dyr zevn). ְְְֲֳִֵֵֶֶַָָָֻ

ודיני ּדיניהם נתּבארּו ּכבר אּלּו ּכּפרה מחּסרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻוארּבעת
וסֹוף מּנזירּות ח' ּבפרק ּופרטּות ּבכללּות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָקרּבנֹותיהם
ּבּתלמּוד, הּמפּזרים רּבים ּובמקֹומֹות קּנים ּומּסכת ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֻנגעים

עליהם. ׁשהעירנּו ּבּמקֹומֹות ּככּלם ׁשרּבם ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֻֻאּלא

ה'תשע"ג  אלול י' שישי יום
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― הק"ו אתהּמצוה מּלהחליף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

(znda)הּקדׁשים(silgzk zxg` dnda zzle)היא וזֹו ְֳִִַָ
ֿ ימיר ולא יחליפּנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹהּתמּורה,

i)אתֹו" ,fk `xwie).ּבלבד ּבּמעׂשר מיחד לאו ּבא ּוכבר . ְְְֲִֵַַָָָָָֹֻ
ּבספרא ּׁשאמרּו מה לכ izewega)והּטעם zyxt)והּוא , ְְְְְְִֶַַַַָָָ

אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל "מעׂשר ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָאמרם:
ּכ ― להמירֹו ואסּור מזּבח קדׁשי ׁשהּמעׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשם
יחליפּנּו" "לא ּבאמרֹו: ּתמּורתם על ׁשהזהיר ֿ הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִֶֶַַַָָָָָֹּכל
לֹוקה. ― ׁשהמיר ּומי ּבלבד; מזּבח קדׁשי אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאינם

ּתמּורה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

― הפ"ז הּתמּורההּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
s` ixd .miycwd znda zxenza dyicwdy oilegd znda)

(Ð `id mb ,ycew ly ef mewna zcner dpi` dyrnly,ֶֹקדׁש
ֿ קדׁש" יהיה ּותמּורתֹו ֿ הּוא "והיה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹוהּוא

(bl ,my)ּתמּורה מּסכת ּבריׁש אמרּו ּובפרּוׁש .(:c)ׁשאמרֹו , ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָ
לעׂשה ׁשּנּתק ֿ תעׂשה לא מצות הּוא ימירּנּו" "לא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹיתעּלה:
z` zlhane zwzpn Ð ycew dxenzdy Ð dyrd meiwy)

(e`ldוׁשם הּוא? לעׂשה ׁשּנּתק ּדלאו ממיר הלא אמרּו: .ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹ
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לֹוקה, ׁשהּממיר לכ טעם ּגם ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָנאמר

לעׂשה: ׁשּנּתק לאוין".לאו ּתרי ועקר עׂשה אתי "לא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
יחליפּנּו" "לא ּפעמים: נכּפל הּתמּורה על הּלאו ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹּכלֹומר:

אֹותֹו" ימיר i)ו"לא ,my)הּוא ֿ "והיה ― אחד עׂשה ּובא , ְְֲִֵֶָָָָָֹ
ּוכבר ֿ ּׁשרצינּו. מה נתּבאר הּנה ֿ קדׁש". יהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּותמּורתֹו
אי ּכלֹומר: ּתמּורה, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָנתּבארּו

קרבה. ואי ֿ ּדינּה ּומה ּתתקּים לא ואי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹּתתקּים

ה'תשע"ג  אלול י"א קודש שבת יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Ê˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הק"ז אתֿהּמצוה מּלׁשּנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻ

לעׂשֹותֹו ׁשלמים, ׁשהיה ּכגֹון לקרּבן, מּקרּבן ְְְְְֲֳִִִֶַַָָָָָָָָהּקדׁשים
ּבֹו וכּיֹוצא ׁשּזה ― חּטאת לעׂשֹותֹו אׁשם, אֹו ְֲֵֶֶַַַָָָָָאׁשם,
"לאֿ ּבהמה: ּבבכֹור יתעּלה אמרֹו והּוא ֿ תעׂשה, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹּבלא

אתֹו" איׁש ek)יקּדיׁש ,fk `xwie)ּבּקּבלה ּובא .wxt oikxr) ְִִַַַָָָֹ
(f dpyn g.מזּבח הקּדׁש ― אתֹו" איׁש ְְְִִִֵֵֶַַֹֹ"לאֿיקּדיׁש

ספרא izewega)ּולׁשֹון zyxt)מּנין ּבכֹור, אּלא לי "אין : ְְְִִִִֵֶַָָ
לקדּׁשה? מקדּׁשה אֹותם מׁשּנין ׁשאין ֿ הּקדׁשים ְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָֻֻלכל
רמז ― אתֹו" איׁש ֿ יקּדיׁש לא "ּבבהמה לֹומר: ְְְִִִֵַַַַָָֹֹּתלמּוד
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ֿ יקּדיׁש לא ּבבהמה לה' יבּכר "אׁשר ֿ ּׁשּנאמר: מה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻעל
לא ּבּבהמה לה' ּׁשּיהא ֿ מה ּכל אמר: ּכאּלּו אתֹו" ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאיׁש
ׁשהּוא. ּכמֹו יּׁשאר אּלא אחרת, קדּׁשה אתֹו איׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻיקּדיׁש

מּתמּורה. ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָּוכבר

― הק"ז מטּמא,הּמצוה הּמת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָֻּומצוה
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i"yx
(„Ó).„¯Â ¯ÂÒ‡ הכרמל מהר ורד מרכבותיך אסור

בדרך: הגשם אותך ידחק פן לביתך, Ú„(Ó‰)לשוב
.‰Î „ÚÂ ‰Î שאסר ובתוך השליח שהלך בתוך

התקדרו: והשמים ‰'.(ÂÓ)המרכבה, „ÈÂ(:תרגום) רוח
המרכבה  לפני לרוץ כח נתלבש ה' קדם מן גבורה
למלכות  כבוד שחלק יחידי, אחאב ילך שלא ברגליו,

ריז) רמז שמעוני ילקוט ÂÈ˙Ó.:(מכילתא, Ò˘ÈÂ,ויאזור כמו
זירוז, לשון ללמד אלא בא לא הוא ואף דמיון, לו ואין

כגבור: ‡ÌÈ‰Ï.(·)נזדרז ÔÂ˘ÚÈ ‰Î שעשית כמו
הבעל: בלע''ז:¯Ì˙Â.(„)לנביאי Ó‡ÈÂ¯ייניבר''א

כדין:(תרגום:)¯·. מטריף אנא אימתי עד ארכא, לי סגי
(Â).ÌÈÙˆ¯וכן ו)פחמים, ו רצפה:(ישעיהו ובידו :

cec zcevn
(„Ó).„¯Â ¯ÂÒ‡ אותך יעכב  לבל לביתך, ורד המרכבה אסור

הגשם: מן  מעוכב תהיה עוד, תשהה  אם כי Ú„(Ó‰)הגשם ,
.‰Î „ÚÂ ‰Îשאסר בעוד  לומר : רוצה  כך , ובין כך  בין 

ונשב העבים, ברבוי  השמים חשכו  ממקומו, וירד  המרכבה
הגשם: ויהי הגשם:Î¯ÈÂ·.הרוח שהיה  ‰'.(ÂÓ)עם „ÈÂ

מה': גבורה רוח  לומר : מזורזÒ˘ÈÂ.רוצה  להיות מתניו , חגר
המ  עד  אחאב , מרכבת  לפני רגלי, ורץ  יבואוביותר אשר  קום 

למלכות : כבוד  לחלוק זאת  ועשה  ליזרעאל, ‡˘¯(‡)בו
.‰˘Ú: והגשם האש ÂÎÂ'.(·)בהורדת  ÔÂ˘ÚÈ ‰Îענין הוא

יעשון ההיא  כהטובה אמרה וכאילו אמרה, ולא  וגזמה  שבועה
ולאשרה: לבעל  עבדה כי  רבים, לשון ואמרה  וכו ', מחר כעת כי טובה, יוסיפו ועוד בסכנה:ÈÂ¯‡.(‚)וכו', עצמו ‡Ïראה 

.Â˘Ù:נפשו למלט  Â‰ÈÏ„‰.בעבור אחאב :‡˘¯ ממשלת  ¯Ì˙Â.(„)ואינה ˙Á˙:בצלו נפשוÏ‡˘ÈÂ.לחסות לקחת  מה ' שאל 
שמים: בידי Ú˙‰.ולמות קח ¯· ולכך  בהם , חפץ  לי  ואין למרובים, ימי לי  נחשבים הנה בצער, עתה ואני הואיל  לומר: רצה

זמן: לאחר לי מה עתה, לי  מה  כן ואם המיתה , מן  להנצל מאבותי , אנכי טוב לא  כי  אחיה , לעולם לא כי Î˘ÈÂ·(‰)נפשי,
.'ÂÎÂשנים מצא  לא רגליו, בהתפשטות  ולישן לשכב  כשבא אף לומר: הגוף:(רתמים)רוצה  אורך כל  בצילם לחסות ‰Â‰יחד ,
.‰Ê וכן המלאך  אליו בא כשישן  מיד  לומר הדבר , למהירות  יורה הזה ח)הלשון  ב השירים בא:(שיר זה  הנה דודי קול  :.Â· Ú‚Â

משנתו: ‰„¯Í.(Ê)להקיצו , ÍÓÓ ·¯ ÈÎ, לאכול מה תמצא ולא מפה , רב מרחק היא  בה, ללכת רוצה שאתה  הדרך לומר : רצה
רב : זמן תשבע  וממנו שוב, ואכול  קום ‰‰È‡.(Á)ולזאת ‰ÏÈÎ‡‰ ÁÎ·: ההוא הזמן כל במעיו נתעכלה לא נס , פי Ú„על 

חורב:‰¯. הר והוא האלהים , להר  בואו עד 

oeiv zcevn
(„Ó).¯ÂÒ‡: להמרכבה הסוסים  אותך ,Î¯ˆÚÈ‰.קשור  יעכב 

טז)כמו יג אוכל :(שופטים לא  תעצרני ‰˙˜„¯Â.(Ó‰)אם
כמו י)נחשכו, ב קדרו:(יואל וירח עניןÒ˘ÈÂ.(ÂÓ)שמש

דומה : לו ואין ·‡Î‰.חגורה, „Úידבר וכאילו תבוא , אשר  עד 
המקום: היודע הדבר:ÚÎ˙.(·)למול לאמתת  באה  הכ''ף

(„).Ì˙¯וכן מאוד , חמים תמיד שגחליו אילן, קכ שם (תהלים

רתמים :ד) לראשו :ÂÈ˙Â˘‡¯Ó.(Â)גחלי חררה:ÂÚ‚˙.סמוך 
.ÌÈÙˆ¯כמו גחלים , גבי על ו)אפויה  ו רצפה:(ישעיה ובידו

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג אלול, תשי"ט

ברוקלין.

... לשאלתו מאז איזה ספרים מכ"ק מו"ח אדמו"ר וכו' יקדים לרכוש לספרי' שלו - יתחיל 

בלקוטי דבורים )יצאו לאחרונה בד' כרכים. ויושלחו לו עתה מכאן, כיון שאין ידוע היש להשיגם כבר 

באה"ק ת"ו(, ס' השיחות, קובצי המכ'.

במש"כ בדברי הרמב"ם )הל' תשובה ספ"ט( שבימות המשיח עולם כמנהגו נוהג כו' - כן כתב 

ג"כ בהל' מלכים רפי"ב. ויעוין בזה בס' עבודת הקודש )לר"מ בן גבאי( ח"ב פל"ח. וגם ע"פ שטחיות 

לשו]נו[ ברמב"ם בזה, הנה ברור הביע דעתו מוחלטה, אודות המאורעות שיהיו קודם התגלות המשיח 

וז"ל בהל' מלכים פי"א: המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר  קודם שתתחיל הגאולה.  ז.א.  וסדרן, 

מלכות בית דוד ליושנה כו' ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל כו' מי שאינו מחכה לביאתו... כופר 

בתורה כו' ]ואח"כ מבאר מהותו וסדר המאורעות[ מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד כו' 

ויכוף כל ישראל לילך בה כו' וילחם מלחמות ה' כו' ונצח כל האומות שסביביו.

יש להתענין אודות הדפסת מאמריו שמזכיר במכתביו   - כותב בצרפתית או אשכנזית  באם 

ויכול  יודע בפרטיות איזה חומר מתאים לקוראי המכ"ע.  )ירחון?( המופיע שם. אלא שאיני  במכ"ע 

לפנות עדכ"ז לד"ר ערמן שם, ומובן שברשותו להוסיף שפונה אליו ע"פ הצעתי, כיון שמכירו הנני כידיד 

ליובאוויטש מאז ומקדם.

 ב"ה,  י"ג אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ב אלול.

ת"ל על הטבת בריאותו, וזה עצמו צריך להוסיף בתקוה שלו ובטחון שילך הלוך וטוב, וככל 

שיתחזק יותר בבטחון בהשי"ת, דקודם רואים הברכה.

מובן  הזמן, אבל  יוטב במשך  זה  גם  וכו', בטח  הלימוד  זיך אל  צוטראגין  לו  ובמ"ש שקשה 

שהעדר לימוד לגמרי אינו טוב, ובודאי שיקל עליו ללמוד לכה"פ שעות קצרות, וטוב שילמוד בחבורה, 

ואם חוזר הוא על לימודו ואין לו חבר, ילמוד דוקא מבפנים, ומה טוב להוציא הדברים בדבור ולא 

להסתפק במחשבה לבד, כן לא ידחוק על עצמו )שפארין זיך מיט זיך( להתחיל ללמוד תומ"י שעות 

ארוכות כי אם יתחיל מעט מעט, ובודאי כשידבר בהאמור עם הנהלת הישיבה יסייעו לו בזה.

בטח שומר השיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - לאמרו בכל יום אחר 

תפילת הבוקר, נוסף על השיעור בחומש הידוע.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולכוח"ט.
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ֿ יקּדיׁש לא ּבבהמה לה' יבּכר "אׁשר ֿ ּׁשּנאמר: מה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻעל
לא ּבּבהמה לה' ּׁשּיהא ֿ מה ּכל אמר: ּכאּלּו אתֹו" ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאיׁש
ׁשהּוא. ּכמֹו יּׁשאר אּלא אחרת, קדּׁשה אתֹו איׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻיקּדיׁש

מּתמּורה. ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָּוכבר

― הק"ז מטּמא,הּמצוה הּמת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָֻּומצוה
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`ÎmiklngienÎcn

ãîãøå øñà áàçà-ìà øîà äìò øîàiå íiî äìò Léà-óëk äpè÷ áò-äpä øîàiå úéòáMa éäéå©«§¦Æ©§¦¦½©ÀŸ¤¦¥¨²§©¨¬§©¦−Ÿ¨´¦¨®©ÀŸ¤£¥̧¡³Ÿ¤©§¨Æ¡´Ÿ¨¥½
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:äìàòøæé Cìiå áàçàåîäëàa-ãò áàçà éðôì õøiå åéðúî ñpLéå eäiìà-ìà äúéä ýåýé-ãéå ©§−̈©¥¬¤¦§§¤«¨§©§À̈¨«§¨Æ¤¥´¦½̈©§©¥−¨§¨®©Æ̈¨Æ¦§¥´©§½̈©Ÿ£−̈
:äìàòøæé¦§§¤«¨

`ÎmiklnhigÎ`

à:áøça íéàéápä-ìk-úà âøä øLà-ìk úàå eäiìà äNò øLà-ìk úà ìáæéàì áàçà ãbiåáçìLzå ©©¥³©§¨Æ§¦¤½¤¥²¨£¤¬¨−̈¥¦¨®§¥̧¨£¤¬¨©²¤¨©§¦¦−¤¨«¤©¦§©³
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:éúáàî éëðà áBè-àì-ék éLôð ç÷äøîàiå Ba òâð Càìî äæ-äpäå ãçà íúø úçz ïLéiå ákLiå ©´©§¦½¦«Ÿ¬¨Ÿ¦−¥£Ÿ¨«©¦§©Æ©¦©½©−©´Ÿ¤¤¨®§¦¥«¤³©§¨ÆŸ¥´©½©¬Ÿ¤
:ìBëà íe÷ Bìå:ákLiå áLiå zLiå ìëàiå íéî úçtöå íéôöø úâò åéúLàøî äpäå èaiåæáLiå −¬¡«©©¥¾§¦¥¯§©£Ÿ¨²ª©¬§¨¦−§©©´©¨®¦©´Ÿ©©¥½§§©−̈¨©¦§¨«©¨¨Á

:Cøcä Enî áø ék ìëà íe÷ øîàiå Ba-òbiå úéðL | ýåýé Càìîç| çëa Cìiå äzLiå ìëàiå í÷iå ©§©̧§¨³¥¦Æ©¦©½©−Ÿ¤´¡®Ÿ¦²©¬¦§−©¨«¤©−̈¨©´Ÿ©©¦§¤®©¥¹¤§´Ÿ©
:áøç íéäìàä øä ãò äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà àéää äìéëàä̈£¦¨´©¦À©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨©²©¬¨¡Ÿ¦−Ÿ¥«

i"yx
(„Ó).„¯Â ¯ÂÒ‡ הכרמל מהר ורד מרכבותיך אסור

בדרך: הגשם אותך ידחק פן לביתך, Ú„(Ó‰)לשוב
.‰Î „ÚÂ ‰Î שאסר ובתוך השליח שהלך בתוך

התקדרו: והשמים ‰'.(ÂÓ)המרכבה, „ÈÂ(:תרגום) רוח
המרכבה  לפני לרוץ כח נתלבש ה' קדם מן גבורה
למלכות  כבוד שחלק יחידי, אחאב ילך שלא ברגליו,

ריז) רמז שמעוני ילקוט ÂÈ˙Ó.:(מכילתא, Ò˘ÈÂ,ויאזור כמו
זירוז, לשון ללמד אלא בא לא הוא ואף דמיון, לו ואין

כגבור: ‡ÌÈ‰Ï.(·)נזדרז ÔÂ˘ÚÈ ‰Î שעשית כמו
הבעל: בלע''ז:¯Ì˙Â.(„)לנביאי Ó‡ÈÂ¯ייניבר''א

כדין:(תרגום:)¯·. מטריף אנא אימתי עד ארכא, לי סגי
(Â).ÌÈÙˆ¯וכן ו)פחמים, ו רצפה:(ישעיהו ובידו :

cec zcevn
(„Ó).„¯Â ¯ÂÒ‡ אותך יעכב  לבל לביתך, ורד המרכבה אסור

הגשם: מן  מעוכב תהיה עוד, תשהה  אם כי Ú„(Ó‰)הגשם ,
.‰Î „ÚÂ ‰Îשאסר בעוד  לומר : רוצה  כך , ובין כך  בין 

ונשב העבים, ברבוי  השמים חשכו  ממקומו, וירד  המרכבה
הגשם: ויהי הגשם:Î¯ÈÂ·.הרוח שהיה  ‰'.(ÂÓ)עם „ÈÂ

מה': גבורה רוח  לומר : מזורזÒ˘ÈÂ.רוצה  להיות מתניו , חגר
המ  עד  אחאב , מרכבת  לפני רגלי, ורץ  יבואוביותר אשר  קום 

למלכות : כבוד  לחלוק זאת  ועשה  ליזרעאל, ‡˘¯(‡)בו
.‰˘Ú: והגשם האש ÂÎÂ'.(·)בהורדת  ÔÂ˘ÚÈ ‰Îענין הוא

יעשון ההיא  כהטובה אמרה וכאילו אמרה, ולא  וגזמה  שבועה
ולאשרה: לבעל  עבדה כי  רבים, לשון ואמרה  וכו ', מחר כעת כי טובה, יוסיפו ועוד בסכנה:ÈÂ¯‡.(‚)וכו', עצמו ‡Ïראה 

.Â˘Ù:נפשו למלט  Â‰ÈÏ„‰.בעבור אחאב :‡˘¯ ממשלת  ¯Ì˙Â.(„)ואינה ˙Á˙:בצלו נפשוÏ‡˘ÈÂ.לחסות לקחת  מה ' שאל 
שמים: בידי Ú˙‰.ולמות קח ¯· ולכך  בהם , חפץ  לי  ואין למרובים, ימי לי  נחשבים הנה בצער, עתה ואני הואיל  לומר: רצה

זמן: לאחר לי מה עתה, לי  מה  כן ואם המיתה , מן  להנצל מאבותי , אנכי טוב לא  כי  אחיה , לעולם לא כי Î˘ÈÂ·(‰)נפשי,
.'ÂÎÂשנים מצא  לא רגליו, בהתפשטות  ולישן לשכב  כשבא אף לומר: הגוף:(רתמים)רוצה  אורך כל  בצילם לחסות ‰Â‰יחד ,
.‰Ê וכן המלאך  אליו בא כשישן  מיד  לומר הדבר , למהירות  יורה הזה ח)הלשון  ב השירים בא:(שיר זה  הנה דודי קול  :.Â· Ú‚Â

משנתו: ‰„¯Í.(Ê)להקיצו , ÍÓÓ ·¯ ÈÎ, לאכול מה תמצא ולא מפה , רב מרחק היא  בה, ללכת רוצה שאתה  הדרך לומר : רצה
רב : זמן תשבע  וממנו שוב, ואכול  קום ‰‰È‡.(Á)ולזאת ‰ÏÈÎ‡‰ ÁÎ·: ההוא הזמן כל במעיו נתעכלה לא נס , פי Ú„על 

חורב:‰¯. הר והוא האלהים , להר  בואו עד 

oeiv zcevn
(„Ó).¯ÂÒ‡: להמרכבה הסוסים  אותך ,Î¯ˆÚÈ‰.קשור  יעכב 

טז)כמו יג אוכל :(שופטים לא  תעצרני ‰˙˜„¯Â.(Ó‰)אם
כמו י)נחשכו, ב קדרו:(יואל וירח עניןÒ˘ÈÂ.(ÂÓ)שמש

דומה : לו ואין ·‡Î‰.חגורה, „Úידבר וכאילו תבוא , אשר  עד 
המקום: היודע הדבר:ÚÎ˙.(·)למול לאמתת  באה  הכ''ף

(„).Ì˙¯וכן מאוד , חמים תמיד שגחליו אילן, קכ שם (תהלים

רתמים :ד) לראשו :ÂÈ˙Â˘‡¯Ó.(Â)גחלי חררה:ÂÚ‚˙.סמוך 
.ÌÈÙˆ¯כמו גחלים , גבי על ו)אפויה  ו רצפה:(ישעיה ובידו
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i"yx
(·).Â„ÏÂÈ ÌÈ¯‰ Ì¯Ë· ארץ חוללת ובטרם נבראו

אל: אתה אחרון עולם ועד ראשון ומעולם ותבל
(‚).‡Î„ „Ú ˘Â‡ האדם ˙˘· על יסורין אתה מביא

למות, וקרוב כח תשוש להיות מחזירו שאתה עד
הרעים: מדרכיכם אדם בני שובו ביסורין לו ותאמר

(„).ÍÈÈÚ· ÌÈ˘ ÛÏ‡ ÈÎ אדם בני של שנים אלף
יום  כי עמו הלילה מן ועוד הקב"ה של  אחד כיום הם
אלף  הם הקב"ה של הלילה מן ומעט הקב"ה של א'
הקב"ה  של יומו שיהא הכתו' אמר לא שהרי שנים
אז  עמו הלילה מן מעט כשיצא אבל שנים כאלף אחד
תוך  הראשון אדם מת ולכך שנים אלף והוי שלם יומו
הקב"ה  של מיומו יותר היה אלף חי היה שאם אלף
ממיתת  שיש כמו הוא אשמורה אותה שיעור ושמא
הוי  כמה ידעינן לא ואנן שנים אלף עד הראשון אדם

מסברא. אם כי אשמורה ˘ÌÈ(מצאתי)אותה ÛÏ‡ ÈÎ
.'Â‚Â ÍÈÈÚ· יפה מתחלה בדעתך תשובה וכשעלתה

(שלא) לפי לכך השנים היו וראוין אותה ובראת דנת

בעיניך  שנים אלף היו שלא רבים אדם בני ימי היו
עמו  הלילה מן ומעט וחלף שעבר הולך כיום אלא

הראשון לאדם אמרת ב)שהרי אכלך (בראשית ביום כי
נמצאו  שנה ושלשים מאות תשע וחיה תמות מות ממנו
עמו: הלילה מן ומעט שלם ליום עולים שנים אלף

.¯Â·ÚÈ ÈÎ ÏÂÓ˙‡ ÌÂÈÎ:עבר Ì˙Ó¯Ê(‰)שכבר
.ÂÈ‰È ‰˘ והבאתם השנים לאותם חטפתם עכשיו

ששני  תנומה כשנת אלא שאינם מועטים לימים
הענין  בסוף שמפורש כמו הם, שנה שבעים הדורות
שינה  חשובים והם שנה, שבעים בהם שנותינו ימי

כענין קכ"ז)אחת היינו (לקמן ציון שיבת את ה' בשוב
שהיה  נאמר בבל גלות של שנה שבעים ועל כחולמים

שנה: כמוÌ˙Ó¯Ê.שבעים שטיפה ג)לשון זרם (חבקוק
ÛÂÏÁÈ.מים: ¯ÈˆÁÎ בבוקר ··˜¯ מת בלילה הנולד

ואם השינה. ıÈˆÈ.(Â)לסוף בא ··˜¯ ועד חלף מיד
למה: ויבש, ימולל Â‚Â'.(Ê)הערב ÍÙ‡· ÂÈÏÎ ÈÎ

זאת: כל ועל

cec zcevn
(·).Ì¯Ë·הארץ חוללת לא ועד ההרים ונבראו ילדו  לא  עד

אתה עת  בכל העולם ימי סוף  ועד  העולם  שהיה  ומטרם  ותבל 
היכולת: ובעל  חזק ר"ל  ‡Â˘.(‚)אל  את˙˘· משיב  אתה

ביסורים מדוכא יהיה  אשר  חזקו  אומץ רוב מן האדם 
מדרכיכם שובו אדם לבני תאמר  כאילו ובזה כח המחלישים 

עון: בלא יסורים אין כי על  ˘ÌÈ.(„)הרעים  ÛÏ‡ ÈÎ ר"ל
אלף תחיה אם  אף  הלא  להאדם  תאמר  כאילו היסורים ע"י
אחר כי יעבור כאשר אתמול כיום  בעיניך  יהי' הלא  שנים
הלא מועט זמן או מרובה זמן היה  אם לו מה  הזמן שעבר 

ואיננו : לו  ·ÏÈÏ‰.הלך  ‰¯ÂÓ˘‡Âאחת משמרה  וכמו
תחשב: לאחת  שנים ואלף אחד  משמר הזמן  שעבר לאחר כי  הלילה השינהÌ˙Ó¯Ê.(‰)ממשמרות  כחלום המה חייהם מרוצת 

האדם: בחיי  ממש אין כן החלום מדברי דבר  אין בהקיצו  הזה··˜¯.כי  כחציר כח ומחליף  מחדש  לבד  הנעורים  בימי  ר "ל 
כח: יחליף בבוקר ıÈˆÈ.(Â)שרק לחציר··˜¯ הוא ודומה  ויבש  ימולל  הזקנה בימי לערב הלא כח ומחליף  יציץ בבקר אם 

היום: כל  עליו  החמה  שזרחה אחר ÂÈÏÎ.(Ê)הנתייבש ÈÎהוא אדם  כל חיי אם שיאמר  בבל  הגלות בני לשון  על ידבר עתה 
עונותינו: על  בנו שאנפת באפך כלינו אשר  אנחנו  שכן כל  בשלוה המה אם אף במ "ש:Í˙ÓÁ·Â.הבל כפל הוא

oeiv zcevn
(·).ÏÏÂÁ˙Â חוללתי בעון הן כמו  יצירה  נא)ענין ‡¯ı:(לעיל

.Ï·˙Âמיושבת הבלתי המקום  על  ארץ יורה סמוכים כשהם
המיושבת: מקום על  משלשהÂÓ˘‡Â¯‰.(„)ותבל  חלק  הוא 

מקרא: בלשון אשמורה נקראים  הלילה  Ì˙Ó¯Ê.(‰)חלקי
כ  כמ"ש המים מרוצת מים ענין כח)זרם למרוצת(ישעיה והושאל

כחÛÂÏÁÈ.השנים: יחליפו כמו  התחדשות  מא)ענין :(שם
(Â).ıÈˆÈ:יפריח.ÏÏÂÓÈאמילם כי כמו כריתה (לקמן ענין

ונחטאÈÂ·˘..קיח): קצפת אתה  וכן יבש נעשה  וכבר ר "ל 
סד) :(ישעיה

xe` ldi
כי ואשמורהד יעבור כי אתמול כיום בעיניך  שנים  אלף 

של  אחד  כיום  הם אדם  בני של  שנים  אלף ופירש "י בלילה .
ביום לאדה"ר אמרת  שהרי כו' עמו הלילה  מן  ומעט כו' הקב"ה

נמצאו שנה  ושלשים מאות  תשע וחיה  תמות מות ממנו אכלך 
וע' עכ "ל. עמו  הלילה  מן ומעט שלם  ליום  עולים  שנים אלף

ד ': רפ "ד  דף ערים לכם והקריתם  ע"פ מסעי פ' במד"ר
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:óìçé øéöçk ø÷aaå:Láéå ììBîé áøòì óìçå õéöé ø÷aaæ:eðìäáð Eúîçáe Etàá eðéìë-ék ¹©ÀŸ¤¤«¨¦¬©«£«Ÿ−©Ÿ¤¨¦´§¨¨®¹̈¤À¤§¥¬§¨¥«¦¨¦¬§©¤®©«£¨«§¬¦§¨«§

i"yx
(·).Â„ÏÂÈ ÌÈ¯‰ Ì¯Ë· ארץ חוללת ובטרם נבראו

אל: אתה אחרון עולם ועד ראשון ומעולם ותבל
(‚).‡Î„ „Ú ˘Â‡ האדם ˙˘· על יסורין אתה מביא

למות, וקרוב כח תשוש להיות מחזירו שאתה עד
הרעים: מדרכיכם אדם בני שובו ביסורין לו ותאמר

(„).ÍÈÈÚ· ÌÈ˘ ÛÏ‡ ÈÎ אדם בני של שנים אלף
יום  כי עמו הלילה מן ועוד הקב"ה של  אחד כיום הם
אלף  הם הקב"ה של הלילה מן ומעט הקב"ה של א'
הקב"ה  של יומו שיהא הכתו' אמר לא שהרי שנים
אז  עמו הלילה מן מעט כשיצא אבל שנים כאלף אחד
תוך  הראשון אדם מת ולכך שנים אלף והוי שלם יומו
הקב"ה  של מיומו יותר היה אלף חי היה שאם אלף
ממיתת  שיש כמו הוא אשמורה אותה שיעור ושמא
הוי  כמה ידעינן לא ואנן שנים אלף עד הראשון אדם

מסברא. אם כי אשמורה ˘ÌÈ(מצאתי)אותה ÛÏ‡ ÈÎ
.'Â‚Â ÍÈÈÚ· יפה מתחלה בדעתך תשובה וכשעלתה

(שלא) לפי לכך השנים היו וראוין אותה ובראת דנת

בעיניך  שנים אלף היו שלא רבים אדם בני ימי היו
עמו  הלילה מן ומעט וחלף שעבר הולך כיום אלא

הראשון לאדם אמרת ב)שהרי אכלך (בראשית ביום כי
נמצאו  שנה ושלשים מאות תשע וחיה תמות מות ממנו
עמו: הלילה מן ומעט שלם ליום עולים שנים אלף

.¯Â·ÚÈ ÈÎ ÏÂÓ˙‡ ÌÂÈÎ:עבר Ì˙Ó¯Ê(‰)שכבר
.ÂÈ‰È ‰˘ והבאתם השנים לאותם חטפתם עכשיו

ששני  תנומה כשנת אלא שאינם מועטים לימים
הענין  בסוף שמפורש כמו הם, שנה שבעים הדורות
שינה  חשובים והם שנה, שבעים בהם שנותינו ימי

כענין קכ"ז)אחת היינו (לקמן ציון שיבת את ה' בשוב
שהיה  נאמר בבל גלות של שנה שבעים ועל כחולמים

שנה: כמוÌ˙Ó¯Ê.שבעים שטיפה ג)לשון זרם (חבקוק
ÛÂÏÁÈ.מים: ¯ÈˆÁÎ בבוקר ··˜¯ מת בלילה הנולד

ואם השינה. ıÈˆÈ.(Â)לסוף בא ··˜¯ ועד חלף מיד
למה: ויבש, ימולל Â‚Â'.(Ê)הערב ÍÙ‡· ÂÈÏÎ ÈÎ

זאת: כל ועל

cec zcevn
(·).Ì¯Ë·הארץ חוללת לא ועד ההרים ונבראו ילדו  לא  עד

אתה עת  בכל העולם ימי סוף  ועד  העולם  שהיה  ומטרם  ותבל 
היכולת: ובעל  חזק ר"ל  ‡Â˘.(‚)אל  את˙˘· משיב  אתה

ביסורים מדוכא יהיה  אשר  חזקו  אומץ רוב מן האדם 
מדרכיכם שובו אדם לבני תאמר  כאילו ובזה כח המחלישים 

עון: בלא יסורים אין כי על  ˘ÌÈ.(„)הרעים  ÛÏ‡ ÈÎ ר"ל
אלף תחיה אם  אף  הלא  להאדם  תאמר  כאילו היסורים ע"י
אחר כי יעבור כאשר אתמול כיום  בעיניך  יהי' הלא  שנים
הלא מועט זמן או מרובה זמן היה  אם לו מה  הזמן שעבר 

ואיננו : לו  ·ÏÈÏ‰.הלך  ‰¯ÂÓ˘‡Âאחת משמרה  וכמו
תחשב: לאחת  שנים ואלף אחד  משמר הזמן  שעבר לאחר כי  הלילה השינהÌ˙Ó¯Ê.(‰)ממשמרות  כחלום המה חייהם מרוצת 

האדם: בחיי  ממש אין כן החלום מדברי דבר  אין בהקיצו  הזה··˜¯.כי  כחציר כח ומחליף  מחדש  לבד  הנעורים  בימי  ר "ל 
כח: יחליף בבוקר ıÈˆÈ.(Â)שרק לחציר··˜¯ הוא ודומה  ויבש  ימולל  הזקנה בימי לערב הלא כח ומחליף  יציץ בבקר אם 

היום: כל  עליו  החמה  שזרחה אחר ÂÈÏÎ.(Ê)הנתייבש ÈÎהוא אדם  כל חיי אם שיאמר  בבל  הגלות בני לשון  על ידבר עתה 
עונותינו: על  בנו שאנפת באפך כלינו אשר  אנחנו  שכן כל  בשלוה המה אם אף במ "ש:Í˙ÓÁ·Â.הבל כפל הוא

oeiv zcevn
(·).ÏÏÂÁ˙Â חוללתי בעון הן כמו  יצירה  נא)ענין ‡¯ı:(לעיל

.Ï·˙Âמיושבת הבלתי המקום  על  ארץ יורה סמוכים כשהם
המיושבת: מקום על  משלשהÂÓ˘‡Â¯‰.(„)ותבל  חלק  הוא 

מקרא: בלשון אשמורה נקראים  הלילה  Ì˙Ó¯Ê.(‰)חלקי
כ  כמ"ש המים מרוצת מים ענין כח)זרם למרוצת(ישעיה והושאל

כחÛÂÏÁÈ.השנים: יחליפו כמו  התחדשות  מא)ענין :(שם
(Â).ıÈˆÈ:יפריח.ÏÏÂÓÈאמילם כי כמו כריתה (לקמן ענין

ונחטאÈÂ·˘..קיח): קצפת אתה  וכן יבש נעשה  וכבר ר "ל 
סד) :(ישעיה

xe` ldi
כי ואשמורהד יעבור כי אתמול כיום בעיניך  שנים  אלף 

של  אחד  כיום  הם אדם  בני של  שנים  אלף ופירש "י בלילה .
ביום לאדה"ר אמרת  שהרי כו' עמו הלילה  מן  ומעט כו' הקב"ה

נמצאו שנה  ושלשים מאות  תשע וחיה  תמות מות ממנו אכלך 
וע' עכ "ל. עמו  הלילה  מן ומעט שלם  ליום  עולים  שנים אלף

ד ': רפ "ד  דף ערים לכם והקריתם  ע"פ מסעי פ' במד"ר
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc migqt(oey`x meil)

:`iyewd z` `xnbd zxxanúéçðc àëéä éléî éðä àîéz éëå§¦¥¨¨¥¦¥¥¨§¨¦
àøéôìziriay zexit ciqtdl xeqi`d lky xnel dvxz m`e ± §¥¨

,'ixt' `xwp `ed f` wxy ,elecib xnbpy ixta `l` epi`àëéä ìáà£¨¥¨
àøéôì úéçð àìc,elecib xnbp `l oiicry ixt la` ±àìoi` - §Ÿ¨¦§¥¨Ÿ

,jk xnel lkez ike .'ixt' `xwp epi`y oeik ,cqtd el mexbl xeqi`
øîàäå[xn` ixde-]éìçúî éðä ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø §¨¨©©©§¨¨©©¨©£©¨¥©§£¥

[mzephwa mixnz aiaq zelicbd zetilw±]äìøòcjeza elcby - §¨§¨
,lwcd zrihpl mipy ylyéøéñàzexit enk d`pda zexeq` ± £¦¦

urd enk zeaygp opi` dlik`l zeie`x opi`y elit`e ,dlxr
odilr 'ixt' my `l` ,d`pda xzend envrøîBL eNòðå ìéàBä¦§©£¥

éøéôì.mixnzd lr zepibn ody oeik ±åixdäåä úîéà éøéôì øîBL §¥¥§¥§¥¥¥©£¨
,ze`vnp od izn mixnzd lr zepibnd zetilwd ±éøôeëaodyk ± §§¥

milicb mixnzdyk eli`y ,miphw mixnzdyk wx xnelk ,zeiptk
,zeltepe zeyaiizn zetilwdéøét eäì éø÷ à÷åongp ax `xwe ± §¨¨¥§¥¥

zeiptky ixd ,dlxr xeqi` oda yiy x`iae ,'zexit' el` zeiptkl
z` ciqtde lwcd z` uvw i`rli` iax ji` dywe ,'ixt' zeaygp

.zeiptkd
:`xnbd zvxznøîàc ïîçð áø[zeiptk oebk] xnbp `ly ixty ©©§¨§¨©

xaeq ,'ixt' `xwpïðúc ,éñBé éaøk(f"n `"t dlxr),,øîBà éñBé éaø §©¦¥¦§©©¦¥¥
øãîñgxt zlitp xg`l cin miapr zxeva mi`xpd zexitd±] §¨©

,[otbdøeñà,dlxr meynéøét àeäL éðtî'ixt' my yi xaky ± ¨¦§¥¤¥¥
.eilrdéìò ïðaø éâéìôeeilr miwleg opax j` ±(my)mixne`e , §¦¦©¨¨£¥

ixt aeyg epi` xcnqy mixaeq opaxy ixd ,dlxra xzen xcnqy
zeiptkd mr lwcd z` uvwy i`rli` iaxe ,xnbp `ly meyn

.opax zrck dyr
:`xnbd uexiz lr dywn `rcxdpn iniy axé÷úîdì ó± ©§¦¨

jk lr dywnéaøc déìò ïðaø éâéìt éîe ,àòcøäpî éîéL áø©¦¦¦§©§§¨¦§¦¦©¨¨£¥§©¦
éñBémb otba caln iqei iax lr miwleg minkg ike -øàLa ¥¦§¨

,úBðìéà,'ixt' zeaygp opi` zeiptky mixaeqeïðz àäå`lde ± ¦¨§¨§©
epipy(i"n c"t ziriay),úBðìéàä úà ïéööB÷ ïéà éúîéàî¥¥¨©¥§¦¤¨¦¨

úéòéáMauevwl xeq` zepli`d aelal ly xeriy dfi`n ± ©§¦¦
zexit ciqtn jkay meyn ,mditpra ynzydl icka mze`

,ziriayeàéöBiMî úBðìéàä ìk ,íéøîBà éànL úéazligz z` ¥©©§¦¨¨¦¨¦¤¦
.oqip inia milrd,íéøîBà ìlä úéáeivrïéáeøçämpnf ¥¦¥§¦¤¨¦

eøLøLiLî,miaexg ly zexyxyk mda e`xiy dryn ± ¦¤§©§§
íéðôbäåmpnf §©§¨¦
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המשך ביאור למס' פסחים ליום ראשון עמ' ב

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
את  רגלים לעולי מראים שהיו קטינא רב דברי את מפרשת הגמרא א. עמוד נד דף

הגמרא: שואלת àîéðהכרובים. éà ,ïðé÷ñò éàîaמדובר אם -,ïBLàø Lc÷îa §©©§¦¨¦¥¨§¦§¨¦
úëBøt éàåä éî הפרוכת במקום אמה בעובי כותל שם היה הרי הקדשים, קודש אצל ¦£©¨¤

הפרוכת. את גוללים שהיו קטינא רב אמר ואיך במשכן, היה àlàשהיתה שזה נאמר ¤¨
,éðL Lc÷îa בי להבדיל פרוכת שם הקדשים,שהיתה לקודש ההיכל eåäן éî §¦§¨¥¦¦£

íéáeøk,הכרובים גם ניטלו שני בית קודם עוד משם הארון כשניטל שהרי שני, במקדש §¦
הכרובים. את להם מראים שהיו אמר וכיצד

הגמרא: ïBLàøמדוברíìBòìמשיבה Lc÷îa,כרובים שם שאמר éàîeשהיו ומה - §¨§¦§¨¦©
גוללים שהיו קטינא ל 'úëBøt',רב éáác,כוונתו úëBøt הפרוכות את גוללין שהיו ¨¤¨¤§¨¥

ההיכל  בפתח האולם, בפתח רב], אמר זירא רבי בדברי [כדלהלן בפתחים פרוסות שהיו

הפרוכות  את וכשגללו זה, כנגד זה הפתחים מכוונים והיו הקדשים, קדש ובפתח

הפתח. כנגד שהיו הכרובים את לראות ישראל יכלו אלו àøéæשבפתחים éaø øîàc§¨©©¦¥¨
ìL ,áø øîàLc÷na eéä úBëBøt øNò äL,שניíéøòL äòáL ãâðk äòáL ¨©©§Ÿ¨¨¨¨¨©¦§¨¦§¨§¤¤¦§¨§¨¦

ועוד העזרה, íìeà,של ìL Bçúôì úçàå ìëéä ìL Bçúôì úçà ,íézL ועוד §©¦©©§¦§¤¥¨§©©§¦§¤¨
øéáca íézL,ראשון במקדש שהיה טרקסין האמה במקום הקדשים קדש לפני §©¦©§¦
ïãâðk íézLe היו שבדביר השתים שבמקדש äiìòaשל וכשם העליונה. בקומה - §©¦§¤§¨¨£¦¨

מכל  טרקסין, אמה שהיה אף הראשון, במקדש גם כן הפתחים, כנגד פרוכות היו השני

הפתחים. כנגד פרוכות והיו בו, היו פתחים מקום

נוסף: íìBòìיישוב ,øîà á÷òé øa àçà áøדבריו אמר קטינא éðL,רב Lc÷îa ©©¨©©£Ÿ¨©§¨§¦§¨¥¦
מקום מכל הארון, על כרובים היו שלא ÷éîééואף eåä àúøeöc íéáeøëe כרובים - §¦§§¨¨¨§¥

שהיו  ומנין לעם. הראו ואותם ראשון בבית כמו נשאר שזה בכתלים, שם מצויירים היו 

המקדש, בכותלי מצויירים שלמהáéúëcכרובים שבנה מקדש כט)גבי ו א' (מלכים ¦§¦
'òì÷ áñî úéaä úBøé÷ ìk úàå',וקליעות רשתות בצורות הקיף -éçeúét'] §¥¨¦©©¦¥©¨©¦¥

úBòì÷î צורת חקוקות -,'íéáeøk ['úøîúå',דקלים צורת -'íévéö éøèôe'- ¦§§§¦§¦ŸŸ§ª¥¦¦
פרחים, äwçnä'גבעולי ìò øMéî áäæ ätöå' [áéúëe] בציפוי הצורות את וציפה - §¦§¦¨¨¨§ª¨©©§ª¤

שהצורה  במקום ובולט שוקעת שהצורה במקום שוקע שיהיה החקיקה, על מכוון זהב

הציורים. צורות את הזהב צפוי יבטל שלא כדי לז)áéúëeבולטת, ז א' 'ויפּתח (מלכים §¦ְַַַ

וגו' ּכרּובים וגו' הלחת úBéìå'על Léà øòîk.השני המקדש בית בכותלי כרובים צורות שהיו מכאן מוכח בלוויתו. איש כדיבוק - ְִַַֹֻ§©©¦§Ÿ
הגמרא: פירושéàîמבררת מה -.'úBéìå Léà øòîk':הגמרא àìéL,מבארת áø øa äaø øîà ©§©©¦§Ÿ¨©©¨©©¦¨
: עמוב נד BlLדף äééåìa äøBònä Léàk.הכרובים צורת היה וכך באשתו, וחבוק הנדבק כאיש - §¦©§¤¦§¨¨¤

ìëéäì íéøëð eñðëpL äòLa ,Lé÷ì Léø øîà,שני בית צורות eàøבחורבן ההיכל äæa,בכותל äæ ïéøBònä íéáeøk ¨©¥¨¦§¨¨¤¦§§¨§¦©¥¨¨§¦©§¦¤¨¤
ו  מהכותל אותם eìläקילפו ìàøNé ,eøîàå ÷eMì ïeàéöBä חשובים ÷äììשהם ïúìì÷å äëøa ïúëøaLe÷ñòé , ¦©§¨§¦§¨¥©¨¤¦§¨¨§¨¨§¦§¨¨§¨¨©©§

,eìlä íéøáca.בזה זה שמעורין הכרובים כעין חשק íeìéfäבדברי ãiî,בהם לזלזל התחילו -øîàpL(ח א 'ìk(איכה ©§¨¦©¨¦¨¦¦¤¤¡©¨
'äéãaëîבעבר שכיבדוה -'äeìéfä',והטעם בעיניהם, הוזלה -,'dúåøò eàø ék'.בזה זה שמעורין הכרובים והיינו §©§¤¨¦¦¨¦¨¤§¨¨

ראשונים נביאים מימות שם היתה אבן במשנה: àðzשנינו .úàø÷ð äúéä äiúLeלפי נקראת, היתה שתיה äpnnLבברייתא, §¦¨¨§¨¦§¥¨¨¤¦¤¨
úzLeäנוסד -íìBòäïðz הם. כאן המשנה דברי -íìBòä àøáð ïBivî øîàc ïàîk, לה וסביב תחילה, נבראה שציון §©¨¨§©§©§¨©¦¦¦§¨¨¨

העולם. סוף עד צד לכל הארץ ונתפשטה עפר רגבי העולם,àéðúcנדבקו נברא מהיכן תנאים שנחלקו øæòéìàבברייתא éaø §©§¨©¦¡¦¤¤
àøáð Búéòöîàî íìBò ,øîBà,הארץ נתפשטה וממנו תחילה נברא העולם אמצע -øîàpL העולם בריאת על הקב"ה בדברי ¥¨¥¤§¨¦¦§¨¤¤¡©

לח) לח øôò'(איוב ú÷öa' עפר שיצקתי ביום -'÷öenì' באמצעיתו לעולם יסוד לעשות -'e÷aãé íéáâøe' והדבקתי - §¤¤¨¨©¨§¨¦§ª¨
מכ  שנתמלא עד סביבותיו רגבים.רגבים נדבקו וסביבו אחד יסוד שהיה מכאן מוכח הצדדים, ל
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oia uegl ocbpk mizye oiqwxh
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:oey`x ycwnaàúøåöã íéáåøë.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc migqt(oey`x meil)

:`iyewd z` `xnbd zxxanúéçðc àëéä éléî éðä àîéz éëå§¦¥¨¨¥¦¥¥¨§¨¦
àøéôìziriay zexit ciqtdl xeqi`d lky xnel dvxz m`e ± §¥¨

,'ixt' `xwp `ed f` wxy ,elecib xnbpy ixta `l` epi`àëéä ìáà£¨¥¨
àøéôì úéçð àìc,elecib xnbp `l oiicry ixt la` ±àìoi` - §Ÿ¨¦§¥¨Ÿ

,jk xnel lkez ike .'ixt' `xwp epi`y oeik ,cqtd el mexbl xeqi`
øîàäå[xn` ixde-]éìçúî éðä ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø §¨¨©©©§¨¨©©¨©£©¨¥©§£¥

[mzephwa mixnz aiaq zelicbd zetilw±]äìøòcjeza elcby - §¨§¨
,lwcd zrihpl mipy ylyéøéñàzexit enk d`pda zexeq` ± £¦¦

urd enk zeaygp opi` dlik`l zeie`x opi`y elit`e ,dlxr
odilr 'ixt' my `l` ,d`pda xzend envrøîBL eNòðå ìéàBä¦§©£¥

éøéôì.mixnzd lr zepibn ody oeik ±åixdäåä úîéà éøéôì øîBL §¥¥§¥§¥¥¥©£¨
,ze`vnp od izn mixnzd lr zepibnd zetilwd ±éøôeëaodyk ± §§¥

milicb mixnzdyk eli`y ,miphw mixnzdyk wx xnelk ,zeiptk
,zeltepe zeyaiizn zetilwdéøét eäì éø÷ à÷åongp ax `xwe ± §¨¨¥§¥¥

zeiptky ixd ,dlxr xeqi` oda yiy x`iae ,'zexit' el` zeiptkl
z` ciqtde lwcd z` uvw i`rli` iax ji` dywe ,'ixt' zeaygp

.zeiptkd
:`xnbd zvxznøîàc ïîçð áø[zeiptk oebk] xnbp `ly ixty ©©§¨§¨©

xaeq ,'ixt' `xwpïðúc ,éñBé éaøk(f"n `"t dlxr),,øîBà éñBé éaø §©¦¥¦§©©¦¥¥
øãîñgxt zlitp xg`l cin miapr zxeva mi`xpd zexitd±] §¨©

,[otbdøeñà,dlxr meynéøét àeäL éðtî'ixt' my yi xaky ± ¨¦§¥¤¥¥
.eilrdéìò ïðaø éâéìôeeilr miwleg opax j` ±(my)mixne`e , §¦¦©¨¨£¥

ixt aeyg epi` xcnqy mixaeq opaxy ixd ,dlxra xzen xcnqy
zeiptkd mr lwcd z` uvwy i`rli` iaxe ,xnbp `ly meyn

.opax zrck dyr
:`xnbd uexiz lr dywn `rcxdpn iniy axé÷úîdì ó± ©§¦¨

jk lr dywnéaøc déìò ïðaø éâéìt éîe ,àòcøäpî éîéL áø©¦¦¦§©§§¨¦§¦¦©¨¨£¥§©¦
éñBémb otba caln iqei iax lr miwleg minkg ike -øàLa ¥¦§¨

,úBðìéà,'ixt' zeaygp opi` zeiptky mixaeqeïðz àäå`lde ± ¦¨§¨§©
epipy(i"n c"t ziriay),úBðìéàä úà ïéööB÷ ïéà éúîéàî¥¥¨©¥§¦¤¨¦¨

úéòéáMauevwl xeq` zepli`d aelal ly xeriy dfi`n ± ©§¦¦
zexit ciqtn jkay meyn ,mditpra ynzydl icka mze`

,ziriayeàéöBiMî úBðìéàä ìk ,íéøîBà éànL úéazligz z` ¥©©§¦¨¨¦¨¦¤¦
.oqip inia milrd,íéøîBà ìlä úéáeivrïéáeøçämpnf ¥¦¥§¦¤¨¦

eøLøLiLî,miaexg ly zexyxyk mda e`xiy dryn ± ¦¤§©§§
íéðôbäåmpnf §©§¨¦
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
את  רגלים לעולי מראים שהיו קטינא רב דברי את מפרשת הגמרא א. עמוד נד דף

הגמרא: שואלת àîéðהכרובים. éà ,ïðé÷ñò éàîaמדובר אם -,ïBLàø Lc÷îa §©©§¦¨¦¥¨§¦§¨¦
úëBøt éàåä éî הפרוכת במקום אמה בעובי כותל שם היה הרי הקדשים, קודש אצל ¦£©¨¤

הפרוכת. את גוללים שהיו קטינא רב אמר ואיך במשכן, היה àlàשהיתה שזה נאמר ¤¨
,éðL Lc÷îa בי להבדיל פרוכת שם הקדשים,שהיתה לקודש ההיכל eåäן éî §¦§¨¥¦¦£

íéáeøk,הכרובים גם ניטלו שני בית קודם עוד משם הארון כשניטל שהרי שני, במקדש §¦
הכרובים. את להם מראים שהיו אמר וכיצד

הגמרא: ïBLàøמדוברíìBòìמשיבה Lc÷îa,כרובים שם שאמר éàîeשהיו ומה - §¨§¦§¨¦©
גוללים שהיו קטינא ל 'úëBøt',רב éáác,כוונתו úëBøt הפרוכות את גוללין שהיו ¨¤¨¤§¨¥

ההיכל  בפתח האולם, בפתח רב], אמר זירא רבי בדברי [כדלהלן בפתחים פרוסות שהיו

הפרוכות  את וכשגללו זה, כנגד זה הפתחים מכוונים והיו הקדשים, קדש ובפתח

הפתח. כנגד שהיו הכרובים את לראות ישראל יכלו אלו àøéæשבפתחים éaø øîàc§¨©©¦¥¨
ìL ,áø øîàLc÷na eéä úBëBøt øNò äL,שניíéøòL äòáL ãâðk äòáL ¨©©§Ÿ¨¨¨¨¨©¦§¨¦§¨§¤¤¦§¨§¨¦

ועוד העזרה, íìeà,של ìL Bçúôì úçàå ìëéä ìL Bçúôì úçà ,íézL ועוד §©¦©©§¦§¤¥¨§©©§¦§¤¨
øéáca íézL,ראשון במקדש שהיה טרקסין האמה במקום הקדשים קדש לפני §©¦©§¦
ïãâðk íézLe היו שבדביר השתים שבמקדש äiìòaשל וכשם העליונה. בקומה - §©¦§¤§¨¨£¦¨

מכל  טרקסין, אמה שהיה אף הראשון, במקדש גם כן הפתחים, כנגד פרוכות היו השני

הפתחים. כנגד פרוכות והיו בו, היו פתחים מקום

נוסף: íìBòìיישוב ,øîà á÷òé øa àçà áøדבריו אמר קטינא éðL,רב Lc÷îa ©©¨©©£Ÿ¨©§¨§¦§¨¥¦
מקום מכל הארון, על כרובים היו שלא ÷éîééואף eåä àúøeöc íéáeøëe כרובים - §¦§§¨¨¨§¥

שהיו  ומנין לעם. הראו ואותם ראשון בבית כמו נשאר שזה בכתלים, שם מצויירים היו 

המקדש, בכותלי מצויירים שלמהáéúëcכרובים שבנה מקדש כט)גבי ו א' (מלכים ¦§¦
'òì÷ áñî úéaä úBøé÷ ìk úàå',וקליעות רשתות בצורות הקיף -éçeúét'] §¥¨¦©©¦¥©¨©¦¥

úBòì÷î צורת חקוקות -,'íéáeøk ['úøîúå',דקלים צורת -'íévéö éøèôe'- ¦§§§¦§¦ŸŸ§ª¥¦¦
פרחים, äwçnä'גבעולי ìò øMéî áäæ ätöå' [áéúëe] בציפוי הצורות את וציפה - §¦§¦¨¨¨§ª¨©©§ª¤

שהצורה  במקום ובולט שוקעת שהצורה במקום שוקע שיהיה החקיקה, על מכוון זהב

הציורים. צורות את הזהב צפוי יבטל שלא כדי לז)áéúëeבולטת, ז א' 'ויפּתח (מלכים §¦ְַַַ

וגו' ּכרּובים וגו' הלחת úBéìå'על Léà øòîk.השני המקדש בית בכותלי כרובים צורות שהיו מכאן מוכח בלוויתו. איש כדיבוק - ְִַַֹֻ§©©¦§Ÿ
הגמרא: פירושéàîמבררת מה -.'úBéìå Léà øòîk':הגמרא àìéL,מבארת áø øa äaø øîà ©§©©¦§Ÿ¨©©¨©©¦¨
: עמוב נד BlLדף äééåìa äøBònä Léàk.הכרובים צורת היה וכך באשתו, וחבוק הנדבק כאיש - §¦©§¤¦§¨¨¤

ìëéäì íéøëð eñðëpL äòLa ,Lé÷ì Léø øîà,שני בית צורות eàøבחורבן ההיכל äæa,בכותל äæ ïéøBònä íéáeøk ¨©¥¨¦§¨¨¤¦§§¨§¦©¥¨¨§¦©§¦¤¨¤
ו  מהכותל אותם eìläקילפו ìàøNé ,eøîàå ÷eMì ïeàéöBä חשובים ÷äììשהם ïúìì÷å äëøa ïúëøaLe÷ñòé , ¦©§¨§¦§¨¥©¨¤¦§¨¨§¨¨§¦§¨¨§¨¨©©§

,eìlä íéøáca.בזה זה שמעורין הכרובים כעין חשק íeìéfäבדברי ãiî,בהם לזלזל התחילו -øîàpL(ח א 'ìk(איכה ©§¨¦©¨¦¨¦¦¤¤¡©¨
'äéãaëîבעבר שכיבדוה -'äeìéfä',והטעם בעיניהם, הוזלה -,'dúåøò eàø ék'.בזה זה שמעורין הכרובים והיינו §©§¤¨¦¦¨¦¨¤§¨¨

ראשונים נביאים מימות שם היתה אבן במשנה: àðzשנינו .úàø÷ð äúéä äiúLeלפי נקראת, היתה שתיה äpnnLבברייתא, §¦¨¨§¨¦§¥¨¨¤¦¤¨
úzLeäנוסד -íìBòäïðz הם. כאן המשנה דברי -íìBòä àøáð ïBivî øîàc ïàîk, לה וסביב תחילה, נבראה שציון §©¨¨§©§©§¨©¦¦¦§¨¨¨

העולם. סוף עד צד לכל הארץ ונתפשטה עפר רגבי העולם,àéðúcנדבקו נברא מהיכן תנאים שנחלקו øæòéìàבברייתא éaø §©§¨©¦¡¦¤¤
àøáð Búéòöîàî íìBò ,øîBà,הארץ נתפשטה וממנו תחילה נברא העולם אמצע -øîàpL העולם בריאת על הקב"ה בדברי ¥¨¥¤§¨¦¦§¨¤¤¡©

לח) לח øôò'(איוב ú÷öa' עפר שיצקתי ביום -'÷öenì' באמצעיתו לעולם יסוד לעשות -'e÷aãé íéáâøe' והדבקתי - §¤¤¨¨©¨§¨¦§ª¨
מכ  שנתמלא עד סביבותיו רגבים.רגבים נדבקו וסביבו אחד יסוד שהיה מכאן מוכח הצדדים, ל
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:miaexkd odl oi`xne zkextdéî

íéáåøë ååämiaexka c''qwc .
dfn oex`d lv` dnly dyry

:xn`w dfneéááãmigztd cbpky .
iycw ziae lkide mle` gzt

:miycwdåéä úåëåøô äøùò ùìù
éðù ùã÷îáixry drayl dray .

dn` mewna xiaca mizy dxfrd
oia uegl ocbpk mizye oiqwxh
iycw zia ziilrl lkidd ziilr
ipy ycwnac ikid ike miycwd
inp ikd migztd cbpk zekext eid

:oey`x ycwnaàúøåöã íéáåøë.
e` mipnnq ipina lzeka oixiievn
miptln urd zexiwa oiwewg

:mipa`d ilzeknòì÷ áñîzexev .
:zerilwe zezyx

äøåòîä ùéàë :á ãåîò ãð óã
åìù äééåìáezy`a weage wacpd .

:eizerexf oia÷åùì íåàéöåä.
:lzekd on meltiwàøáð ïåéöî.

ewacp diaiaqe dligz z`xap oeiv
:cv lkn mlerd seq cr miabx
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:eiaiaq miabx ewacp myne el did



xcde"קיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc migqt(oey`x meil)

àðãéáò àì áeMééaigely oi`y mewnl ipy aeh meia `ea` m` ± §¦Ÿ¨¦§¨
jeza ,dk`ln ea zeyrl `ly mibdep mde ,myl mi`a oic zia

,dk`ln dyr` `ly i`ce aeyiidú÷Bìçnä éepéL éðtîli`ed - ¦§¥¦©©£¤
j` ,mdipirl mbdpn z` dpy` `l xeqi` ea mibdep mewnd ipae

did` m` wtzqn ip`,øaãnayyg my oi`e ,aeyii mewn epi`y ©¦§¨
,zwelgnéàî.dk`ln zeyrl `ly jixv ip` my mb m`d ± ©

:`xnbd zhyetdéì øîà,`xtq axl `a` iax,énà áø øîà éëä ¨©¥¨¦¨©©©¦
,dfk ote`aøeñà áeMééa,dk`ln ziiyraøzeî øaãnaziiyra §¦¨©¦§¨¨

.dk`ln
ipyn cg`a eyiprdl xyt` ,minkg exq`y dn lr xaerd

.'zecxn zkn' ezewldl e` ezecpl e` ,miyper
ypera dpce ,minkg ixac lr xary mc`a dyrn d`ian `xnbd

:`xnbd zxtqn .el ie`xdìæà àéñà øa ïúð áø[jld-]áø éaî ©¨¨©©§¨£©¦¥©
úøöò ìL éðL áBè íBéa àúéãaîeôìzia eze`ne ,[zereayd bg-] §§§¦¨§¥¦¤£¤¤

xar ef dkildae ,dn` miitl`n xzei did `zicanet cr yxcn
.ipy aeh mei lelig ly opaxcn xeqi` lrdéúnLedcp -.óñBé áø ©§¥©¥

:`xnbd zl`eyéiaà déì øîà,sqei axléãéâð øî déãbðìeedwli ± ¨©¥©©¥§©§¥©§¦¥
:`xnbd daiyn .'zecxn zkn' xndéì øîà,iia`l sqei axàôéãò ¨©¥£¦¨

déì éãáò,xeng xzeid ypera eizyprd eze` izcipy dna ± ©§¦¥
,zecxn zknn xeng iecipdyáø éa øác àãéâpà eðîéî àáøòîác¦§©£¨¨¦§©§¦¨§©¥©

àzîMà eðîéî àìågxq cinlzyky ebdp l`xyi ux`a ixdy ± §Ÿ¦§©©§¨
mixagzn eid `l j` ,ezewldl mixagzne mipnp minkgd eid
eyyge ,`ed xeng iecipdy meyn ezecpl evx `ly ,ezecpl

.zecxn zknn xeng iecipy ixd ,dxezd ceakl
:xen`d dyrnay yperd oipra zxg` oeyl d`ian `xnbdàkéà¦¨

óñBé áø déãâð ,éøîàczkn `iq` xa ozp axl edwld sqei ax ± §¨§¦©§¥©¥
:`xnbd zl`ey .zecxnééaà déì øîà,sqei axldéúnLðedcpi - ¨©¥©©¥§©§¥

,øîaeh mei lligy inl ie`xd yperd edfe ,xeng xzei yper edfy ©
,ipyìò ïécðî ,eäééåøz éøîàc ìàeîLe áøca dk`ln ziiyréðL §©§¥§¨§¦©§©§§©¦©§¥

.úBiìb ìL íéáBè íéîé:`xnbd daiyndéì øîà,iia`l sqei ax ¨¦¦¤¨ª¨©¥
àîìòc Léðéà éléî éðäaeh mei lelig lr micpn mc` mzqa wx - ¨¥¦¥¦¦§¨§¨

la` ,zeielb ly ipyàeä ïðaøcî àaøeö àëämkg cinlz o`k ± ¨¨§¨¦§©¨¨
,ipy aeh mei lligy df `edéãáò déì àáèceizyprd okl ± §¨¨¥©§¦

,lw xzei yperaeðîéî àìå áø éa øác àúãâðà eðîéî àáøòîác¦§©£¨¨¦§©¦§§¨§©¥©§Ÿ¦§
,àzîMà.lw xzei yper edf zecxn zkny ixd ©©§¨

:dpyna epipyéìBnä Ba àöBik'åëå úéòéáL úBøét Celky mewnn ©¥©¦¥§¦¦
,elk `ly mewnl [xeriad onf edfy] dcyay digl zexitd my
,xne` dcedi iax .xral aiig ,elky mewnl elk `ly mewnn e`
iax zpeeka `xnbd dpiade .dz` s` jl `ade `v ,el mixne`
,xral aiig epi` elky mewnl elk `ly mewnn `iandy ,dcedi
,elky mewn oal xnel lekiy meyn ,zwelgnl `iai `l xacdy
my elk `ly `vnze iz`ady mewnn dz` s` jnvrl `ade `v
zexitd wxe ,myn `iazy dnn lk`ze ,dcyay digl zexitd
digl elk xak o`ke ,o`k elcb mdy oeik mixeq` ziaa jl yiy
epi` dcedi iax ,zwelgn yyg oi` xy`ky ,rnyne .dcyay
:`xnbd dywn jk lre .zenewnd ixnega bedpl jixvy xaeq

äãeäé éaøì déì úéìåxaeq epi` dcedi iax ike ±ïðúc àä(.p lirl) §¥¥§©¦§¨¨¦§©
e` miyery mewnl dk`ln miyer oi`y mewnn jledd oiprl

,miyer oi`y mewnl miyery mewnníB÷nä éøîeç åéìò ïéðúBð§¦¨¨§¥©¨
ì CìäL íB÷nä éøîeçå íMî àöiLíL,dk`ln ziiyra exq`l ¤¨¨¦¨§§¥©¨¤¨©§¨

yyg oi` miyery mewnl miyer oi`y mewnn jledyk ixdy
zeyrl xq`p `ed ok it lr s`e ,dk`ln dyri m` zwelgn
jilend ok enk df itle ,myn `viy mewnd ixneg meyn dk`ln
zxnegk bedpl el yi ,elky mewnl elk `ly mewnn zexit

.zwelgn yyg oi`y elit` ,myl jldy mewnd
jilend z` xerian xehtl dcedi iax zpeek oi`y zx`an `xnbd
`pz mr ezwelgn z` dcinrne ,elky mewnl elk `ly mewnn

:xg` ote`a `nwdéøa àLéL áø øîàéúéøçà àúléî ,éãéà áøc ¨©©¦¨§¥§©¦¦¦§¨©£¦¦
äãeäé éaø øîà÷,xg` ote` lr xacn dcedi iax ±øîà÷ éëäå- ¨¨©©¦§¨§¨¦¨¨©

,`nw `pz zpeek jkeBàzexit jilendíB÷îì eìk àlL íB÷nî¦¨¤Ÿ¨§¨
BîB÷îa eìkL òîLå eìk àlLly oey`xd mnewn `edy oey`xd ¤Ÿ¨§¨©¤¨¦§

,zexitdøòáì áéiçdryay elit`e ,oey`xd mewnd bdpnk ©¨§©¥
o`k oi`e mda ef `xneg my mibdep eid `l oiicr myn m`ivedy

.'myn `viy mewn ixneg'äãeäé éaøe lwin,øîBàxeht `edy ©¦§¨¥
dpyn ipi` ,oey`xd mewnd oal xnel leki `edy meyn ,xraln

e ,elk `ly mewnl zexitd izkled ixdy ,mkbdpnnEì àáäå àö¥§¨¥§
eäðúéàc àëéäî äzà óà,mi`vnp mdy okidn ±eäì eìk àì àäå ©©¨¥¥¨§¦©§§¨Ÿ¨§

.mdn daxd `evnl lkeze elk `l md dfd mewna ixde -
.dcedi iaxe `nw `pz zwelgn xe`iaa xen`d ote`a dpc `xnbd

:`xnbd ddnzøîà÷ àìe÷ì äãeäé éaøc àøîéîìozip m`d ± §¥§¨§©¦§¨§¨¨¨©
`a 'dz` s` jl `ade `v el mixne`' xn`y dcedi iaxy xnel

,lwdle `nw `pz lr welgløîàäåxn` `lde ±,øæòìà éaøjk §¨¨©©¦¤§¨¨
,iaxn iplaewnäãeäé éaø øîà àìs` jl `ade `v el mixne`' Ÿ¨©©¦§¨

,'dz`àøîeçì àlàax xn` ji`e ,`nw `pzn xzei xingdl ± ¤¨§§¨
:`xnbd zayiin .`nw `pzn lwin dcedi iaxy `yiyCeôéà àlà¤¨¥

`nw `pzy xn`p jke ,dpynd lr eptqedy ef ztqez jetdl yi -
rnye elk `ly mewnl elk `ly mewnn zexit jilendy ,xaeq

,oey`xd mnewna elky,øòáì áéiç Bðéàmeyn o`k oi`y oeik ¥©¨§©¥
.exq`p `l oiicr m`ivedyk ixdy ,'myn `viy mewn ixneg'éaø©¦

äãeäée xingn,øîBàipaa leflif o`k yi ok `l m`y ,xral aiigy §¨¥
el mixne` mdy ,oey`xd enewnàöeiykräzà óà Eì àáäå ¥§¨¥§©©¨

zexiteäðéúééàc àëéäî,jizexit z`ady okidn ±.eäì eìk àäå ¥¥¨§©§¦§§¨¨§
iyily ote`a dcedi iaxe `nw `pz zwelgn z` dcinrn `xnbd

:eilr dywneíìBòì ,øîà ééaà`iany dpyna xaecn oi` ©©¥¨©§¨
`ly mewnl elk `ly mewnn ,xnelk] el deyd mewnl enewnn

`l` ,[elkéðz÷ãkokidn dpey mewnl `iady ,da epipyy itk ± ¦§¨¨¥
,did `edyøîà÷ éëäåzexit jilend ,`nw `pz zpeek jke ± §¨¦¨¨©

,elk `ly mewnl elky mewnn ziriayeìk àlL íB÷nî Bà¦¨¤Ÿ¨
,eìkL íB÷îìmewnl elk `ly mewnn mkiled m`e .xral aiig §¨¤¨

,elkyîB÷îì ïøéæçäåïoey`xdeìk àì ïééãòå,my.øòáì áéiç Bðéà §¤¡¦¨¦§¨©£©¦Ÿ¨¥©¨§©¥
äãeäé éaøe xingn,øîBà,el mixne` ik ,mxral aiigyàáäå àö ©¦§¨¥¥§¨¥

eäðéúééàc àëéäî äzà óà Eìmze` z`ade zxfgy okidn ± §©©¨¥¥¨§©§¦§
,eiykreäì eìk àäå:`xnbd dywn .myé÷úîéMà áø dì ólr §¨¨§©§¦¨©©¦

,iia` ly exe`iaäãeäé éaøìmewnn mkiledyk xeriaa aiignd §©¦§¨
`l oiicre oey`xd mnewnl mxifgdy s` ,elky mewnl elk `ly

,denzl yi ,my elkeäðéèì÷ àøîçc àabà eèàxFngd ab ike ± ¨©©¨©£¨¨¨§¦§©
mdilr elegiy mhlw ,[my elky] xEngd mewnd jezl mqipkdy¨
mxifgdl lirei `l xake ,xeriaa maiigl mewn eze` ixneg

.my mlke` epi` mbe my elcb `l ixd ,oey`xd mnewnl
:mzwelgn z` x`al iriax ote` d`ian `xnbdáø øîà àlà¤¨¨©©

,éMàewlgp dcedi iaxe `nw `pzéàpz éðäc àúâeìôa- ©¦¦§§¨§¨¥©¨¥
,mi`pzd el` ly mzwelgnaïðúcdpyna epipyy ±h"t ziriay) ¦§©

(d"n,ìL LáBkäïéLák äLdaexn onfl zewxi ipin dyly gipn-] ©¥§Ÿ¨§¨¦
[zewxi mze` eniiwziy ick xiv e` uneg jezaúçà úéáçaonfe §¨¦©©
,exiag lyn dpey zewxidn cg` lk ly exeria,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥

ïBLàøä ìò ïéìëBàly epnf it lr wx mzylyn lek`l xzen ± §¦©¨¦
cg`y dryny ,oey`x dcyd on digl zelkl xdnnd oind
dzyr cgi mzyely zyiaky oeik ,mixeq` mlek dlk mipindn

.cg` wxik mze`ïBøçàä ìò óà ,øîBà òLBäé éaølek`l xzen - ©¦§ª©¥©©¨©£
oind jnq lr ,dcyd on digl elk xaky mipind ipyn elit`

.dlk `l oiicry oexg`dïî Bðéî äìkL ìk ,øîBà ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥¥Ÿ¤¨¨¦¦
äãOä,dcyd on dlk `edy drya oin lk ±Bðéî øòáéz` xrai ± ©¨¤§©¥¦

oin eze`,úéáçä ïîzniiqn .mixzen elk `ly mipind x`y j` ¦¤¨¦
:dpyndåéøáãk äëìäåzyxtzn jk dzrn .l`ilnb oax ly ©£¨¨¦§¨¨

`ly mewnn jiledy e`' dpyy `nw `pz ,epzpyna zwelgnd
lek`l xyt`y ryedi iaxk xaeq 'xral aiig elky mewnl elk
zexit ipin jilend ,eixacn rnyp jke ,dlk `ly oind jnq lr
aiig ,mipind lk elky mewnl elk `ly mewnn cgi miyeak
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המשך בעמוד גמק

ezny in` cenr ap sc ± iyily wxtmigqt
àðãéáò àì áåùééádpy` `l ,xeqi` ea ebdpe li`ed ,ipy aeh meia dk`ln Ð

mdipirl.bdpnd z`äðéî àôéãòãÐdxengd.dpnnéãáòäéì.el iziyr Ð

åðîéîàãâðàáø éá øáãmeyn .ezecpl `le ezewldl oipnp eid gxqy cinlz Ð

.dxezd ceakl oiyyege ,dxeng `znycäéì úéìå'åë äãåäé éáøìrnync Ð

mewn oal elk `ly mewn oa el xnel lekiy

mewnn dz` s` jl `ade `v :elky

,iz`adylek`e ,digl my elk `ly `vnze

ziaa jl yiy jly dze`e .`iazy oze`nÐ

`nrhe .oixeq`elcbc meyn Ðdfae ,o`k

mewnn ily z` iz`ad ip` la` .elk mewnd

iaxl dil zile .zwelgn o`k oi`e ,xzid

myl jldy mewn ixneg meyn xeq`c dcedi

oi`y mewnn `dc ,zwelgn my oi` elit`e

meyn e`l `nrhc ,oiyery mewnl oiyer

`ed zwelgnixneg meyn dil opixq`e Ð

.opiqxb ikd :myn `viy mewnéúéøçà àúìéî
øîà÷`ly mewnl elk `ly mewnn e` Ð

onewna elky rnye ,elkiaxe .xral aiig Ð

`kidn dz` s` jl `ade `v :xne` dcedi

.elk `l `de ,edpizii`céúéøçà àúìéî
øîà÷.`nw `pz Ðïîå÷îá åìëù òîùå

øòáì áééçixneg o`k oi`c ab lr s`e Ð

`l oiicr `viy dryay ,myn `viy mewn

.`xneg oda oibdep eidàö øîåà äãåäé éáø
:myn `viy enewn ipal xnel df leki Ð

dpyn ipi`,mkbdpnn`dcmizkledmewnl

elk `ly,myn jl `ade `ve Ðlkeze

.daxd `evnläãåäé éáø äøîà àøîåçìÐ

iaxc ,diaxn xfrl` iax dl xinb ded ikd

.`xnegl xn` dcediêåôéà àìàztqez Ð

eptqedy efmewnn e` :`ni`e ,dpynd lr

elky rnye ,elk `ly mewnl elk `ly

onewnameyn o`k oi`c ,xral aiig epi` Ð

,myn `viy mewn ixnegm`ivedykyoiicr

o`k yi :xne` dcedi iax .exq`p `lleflif

`v :oey`xd enewn ipa dil ixn`c ,enewn

,edpizii`c `kidn jl `ade,mz`ady mewnn

.elk xaky `vnzeéðú÷ãë íìåòì`lc Ð

`iana oizipzn ixii`deyd mewnl enewnn

.el dey oi`y mewnl `l` ,eløîà÷ éëäå
mewnn ziriay zexit jilend :oizipzn Ð

elk `ly mewnn e` ,elk `ly mewnl elky

elky mewnlonewnl oxifgd .xral aiig Ð

elk `l oiicreiaxe .xral aiig epi` Ð

s` jl `ade `v :dil opixn`c ,xingn dcedi

.edl elk `de ,`zyd edpizii`c `kidn dz`

àøîçã àáâåäðéèì÷xeng ly eab Ð

xengd ,mewn eze` jezl oqipkdyohlw

ixnega!?cer oxifgdl lkei `ly mewn eze`

my olke` epi`e ,my elcb `l `d!ùáåëä
íéùáë äùìùziaga wxi ipin dyly Ð

.miiwzdl ick ,xiv ly e` ,uneg ly zg`

ïéìëåà.ozylyn Ðïåùàøä ìòoey`xd jnq lr Ðdigl dlk zeidl xdnnd

dcyd on odn cg` dlkiy drync ,dcyd onediiyakc ,oixeq` ozyly Ðieyn

.cgk edlïåøçàä ìò óà`nw `pzc :ibilt `da dcedi iaxe oizipznc `pze .xak digl dlk mipyd oiny it lr s`e .ozylyn lke`e ,oexg` dlkd oin jnq lr Ð

ikde ,lwinc ryedi iaxk dl xaq`rnzyinolek elky mewnl elk `ly mewnn :dizlinlozvwn elk la` .xral aiig Ð,ryedi iaxk ,dlkd oinn s` lke` Ð

eze`n dz` s` jl `ade `v :xne` dcedi iax .oexg`d lr s` oilke`coindxeq`e ,dcya `vnz `l ixde ,dcyd on.l`ilnb oaxk Ðíéøîúá ïéìëåàux` lka Ð

,xrevay oexg`d lwc dlkiy cr ,dcedioilke` dcedi ipa oi`y ,xerial zevx` yly :onwl opze .mixnzd xir `idyelkyn.lilba elk `ly it lr s`e ,dcedi ux` lka

iy cr ,dlky mewna elit`e dcedia od oilke` la`o`k z`ven dpi`yk digy itl ,dcedi ux` lkay oexg` mewn dlk`pngxe ,my zqpxtzn `ide ,xg` mewnl zkled Ð

.onwlck da dlz
ïéìëåà
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áåùééáxefgl ezrc elit`e ,`rpiva elit` Ð opicar `lÐdk`lnl xyt` `lc

.mixac x`y enk `rpiva

íå÷îîzepyl xeq` `lde :wgvi epiaxl dniz Ð xral aiig elk `ly mewnl elky

,zwelgnd iepiy iptn dfa oi` :lirl xn`ck ,`lewl elit` zwelgnd iptn

i` `d .`weya `ki` iplha dnk ixn` xninc

`nrh i`d e`lÐiptn zepyl xeq` ded

aiig `ziixe`cn i` :xnel yi edine !zwelgnd

xralÐ.dxez ixac lr xeari `l zwelgn meyn

`l` zwelgn jiiy `lc :wgvi epiax xne` cere

zexita la` ,mc`d seba ielzy xacaÐ`l

.e`a elky mewnn opixn`c ,zwelgn jiiy

ééáàxqg oi` eixacl .ipzwck mlerl xn`

`weic` dcedi iaxc ,dpynd on melk

.i`w oizipznc

ùáåëälvae ztl oebk Ð miyak dyly

iax .dey oxeria oi`y ,heltwe

xqe` enrhy ,oey`xd lr oilke` :xne` xfril`

dniz ryedi iaxl j` .xreank aiyg `le ,mlek

xne`e ?elky mze` seb xzen ji` :wgvi epiaxl

"ipiq xda" zyxta mipdk zxezac :mz epiax

z` elk`z dcyd on" :`ipzc ,i`xwa ibilt

dcyd on lke` dz`y onf lk "dz`eazÐdz`

yaekd :minkg exn` o`kn .'eke ziad on lke`

oeik :xne` xfril` iax ,ziaga miyak dyly

dcyd on cg` dlkyÐ,ziad on lkd xrai

:xn`z m`e .oizrnyac oey`xd lr oilke` epiide

ol `wtpc dipin `xw wezyil ,xfril` 'xl

i`c xfril` 'x xaqc :xnel yie !"jzndale"n

`xw i`d e`lÐ`wec oind eze`c `pin` ded

axern xeqi`d mrhy it lr s` ,xzei `le ,xrai

,mixeqi` x`yl xeriac xeqi` inc `lc .oda

diaygipc `pin` dede .miiprl ixy `dc

ryedi 'xe ,mrhd `l` o`k oi`y oeik ,xreank

iz` `xw i`de ,xreank aiyg mrhd i`cec :xaq

oda axerne li`ed ,dlky eze` seb s` xizdl

dil rnyn "dcyd on"e .oixzend mrhdÐon

s` elk`z ,dcya epnn mrhd zvwny xac

lk ly zeynn :xaq l`ilnb oaxe .enry xeqi`d

dcyd on dlky cg`Ð`ed mrhd la` ,xeq`

:yxit miqp epiaxc mixzq zlibnae .xreank

oey`xcÐoexg`e ,yeaka oey`x ozipy epiidÐ

dn :inlyexia opixn` ikde .yeaka oexg` ozipy

xfril` iaxc mrhÐ.oexg`a mrh ozep oey`xd

oey`x yaky eze` dcyd on dlk m` ,jkldÐ

,oey`xa mrh ozep epi` oexg`d la` .lkd xqe`

dcyd on oexg`d oin dlk m`eÐxqe` epi`

oexg` :ryedi iaxc mrhe .mcew eyakpy mze`

xn`ck .oexg`d s` :yexit .oey`xa mrh ozep

'x xaqwe .oexg`d lr s` `kdcinc ryedi

e` oey`xd e` oexg`d ,mipindn cg` dlkyk

irvn`dÐiaxe .dfa df mrh ozepc ,oixeq` olek

l`ilnb oaxe ,dizeek `xnegl oizipznc dcedi

.xreank ied mrhde ,xeq` dlky sebdc ,ziyixtck xaq
cr
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áeMéia :éîà áø øîà éëä ,déì øîà ?éàî¯,øeñà ©£©¥¨¦£©©©¦©¦¨

øaãna¯áø éaî ìæà àéñà øa ïúð áø .øzeî ©¦§¨¨©¨¨©©§¨£©¦¥©
áø dézîL ,úøöò ìL éðL áBè íBéa àúéãaîeôì§§©¦¨§¥¦¤£¤¤©§¥©
:déì øîà !éãéâð øî déãâðìe :ééaà déì øîà .óñBé¥£©¥©©¥§©§¥¨§¦¥£©¥
éa øác àãéâpà eðîéî àáøòîác ,déì éãáò àôéãò£¦¨£©¦¥¦§©©§¨¦§©§¦¨§©¥
áø décâð ,éøîàc àkéà .àúîMà eðîéî àìå áø©§¨¦§©©§¨¦¨§¨§¦©§¥©
ìàeîLe áøc ,øî déúnLð :ééaà déì øîà .óñBé¥£©¥©©¥§©§¥¨§©§¥
ìL íéáBè íéîé éðL ìò ïécðî :eäééåøz éøîàc§¨§¦©§©§§©¦©§¥¨¦¦¤

éléî éðä :déì øîà !úBiìb¯àëä ,àîìòc Léðéà ¨ª£©¥¨¥¦¥¦¦§¨§¨¨¨
àáøòîác .éãáò déì àáèc ,àeä ïðaøcî àáøeö§¨¦§©¨©§¨¨¥£©¦¦§©©§¨
.àúnMà eðîéî àìå áø éa øác àzãâpà eðîéî¦§©§©§¨§©¥©§¨¦§©©§¨

éìBnä Ba àöBik"'åëå úéòéáL úBøét Cdéì úéìå ." ©¥©¦¥§¦¦§¥¥
íB÷nä éøîeç åéìò ïéðúBð :ïðúc àä äãeäé éaøì§©¦§¨¨¦§©§¦¨¨§¥©¨

ì CìäL íB÷nä éøîeçå íMî àöiLáø øîà ?íL ¤¨¨¦¨§§¥©¨¤¨©§¨¨©©
éaø øîà÷ éúéøçà àúléî :éãéà áøc déøa àLéL¥¨§¥§©¦¦¦§¨©£¦¦¨¨©©¦
íB÷îì eìk àlL íB÷nî Bà :øîà÷ éëäå .äãeäé§¨§¨¦¨¨©¦¨¤Ÿ¨§¨

BîB÷îa eìkL òîLå ,eìk àlL¯.øòáì áéiç ¤Ÿ¨§¨©¤¨¦§©¨§¨¥
àëéäî äzà óà Eì àáäå àö :øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥§¨¥§©©¨¥¥¨
äãeäé éaøc àøîéîì .eäì eìk àì àäå ,eäðéúééàc§©§¦§§¨Ÿ¨§§¥§¨§©¦§¨
éaø øîà àì :øæòìà éaø øîàäå ?øîà÷ àle÷ì§¨¨¨©§¨¨©©¦¤§¨¨Ÿ¨©©¦

áéiç Bðéà :CBtéà àlà !àøîeçì àlà äãeäé,øòáì §¨¤¨§§¨¤¨¥¥©¨§¨¥
àëéäî äzà óà Eì àáäå àö :øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥§¨¥§©©¨¥¥¨

eäðéúééàc¯,éðú÷ãk íìBòì :øîà ééaà .eäì eìk àäå §©§¦§§¨¨§©©¥¨©§¨¦§¨¨¥
,eìkL íB÷îì eìk àlL íB÷nî Bà :øîà÷ éëäå§¨¦¨¨©¦¨¤Ÿ¨§¨¤¨

eìk àì ïééãòå ïîB÷îì ïøéæçäå¯.øòáì áéiç Bðéà §¤¡¦¨¦§¨©£©¦Ÿ¨¥©¨§¨¥
àëéäî äzà óà Eì àáäå àö :øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥§¨¥§©©¨¥¥¨

eäðéúééàc¯é÷úî .eäì eìk àäå:éLà áø dì ó §©§¦§§¨¨§©§¦¨©©¦
,àlà ?eäðéèì÷ àøîçc àabà ehà ,äãeäé éaøì§©¦§¨©©©¨©£¨¨§©¦§¤¨
LáBkä :ïðúc ,éàpz éðäc àzâeìôa :éLà áø øîà̈©©©¦¦§§¨§¨¥©¨¥¦§©©¥

ìLïéìëBà :øîBà øæòéìà éaø ,úçà úéáça ïéLák äL §¨§¨¦§¨¦©©©¦¡¦¤¤¥§¦
,ïBøçàä ìò óà :øîBà òLBäé éaø ,ïBLàøä ìò©¨¦©¦§ª©¥©©¨©£

äãOä ïî Bðéî äìkL ìk :øîBà ìàéìîb ïaø¯ ©¨©§¦¥¥Ÿ¤¨¨¦¦©¨¤
:øîà àðéáø .åéøáãk äëìäå ,úéáçä ïî Bðéî øòáé§©¥¦¦¤¨¦©£¨¨¦§¨¨¨¦¨¨©
äìëiL ãò ïéøîúa ïéìëBà :ïðúc ,éàpz éðäc àzâeìôa¦§§¨§¨¥©¨¥¦§©§¦¦§¨¦©¤¦§¤
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קטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc migqt(oey`x meil)

àðãéáò àì áeMééaigely oi`y mewnl ipy aeh meia `ea` m` ± §¦Ÿ¨¦§¨
jeza ,dk`ln ea zeyrl `ly mibdep mde ,myl mi`a oic zia

,dk`ln dyr` `ly i`ce aeyiidú÷Bìçnä éepéL éðtîli`ed - ¦§¥¦©©£¤
j` ,mdipirl mbdpn z` dpy` `l xeqi` ea mibdep mewnd ipae

did` m` wtzqn ip`,øaãnayyg my oi`e ,aeyii mewn epi`y ©¦§¨
,zwelgnéàî.dk`ln zeyrl `ly jixv ip` my mb m`d ± ©

:`xnbd zhyetdéì øîà,`xtq axl `a` iax,énà áø øîà éëä ¨©¥¨¦¨©©©¦
,dfk ote`aøeñà áeMééa,dk`ln ziiyraøzeî øaãnaziiyra §¦¨©¦§¨¨

.dk`ln
ipyn cg`a eyiprdl xyt` ,minkg exq`y dn lr xaerd

.'zecxn zkn' ezewldl e` ezecpl e` ,miyper
ypera dpce ,minkg ixac lr xary mc`a dyrn d`ian `xnbd

:`xnbd zxtqn .el ie`xdìæà àéñà øa ïúð áø[jld-]áø éaî ©¨¨©©§¨£©¦¥©
úøöò ìL éðL áBè íBéa àúéãaîeôìzia eze`ne ,[zereayd bg-] §§§¦¨§¥¦¤£¤¤

xar ef dkildae ,dn` miitl`n xzei did `zicanet cr yxcn
.ipy aeh mei lelig ly opaxcn xeqi` lrdéúnLedcp -.óñBé áø ©§¥©¥

:`xnbd zl`eyéiaà déì øîà,sqei axléãéâð øî déãbðìeedwli ± ¨©¥©©¥§©§¥©§¦¥
:`xnbd daiyn .'zecxn zkn' xndéì øîà,iia`l sqei axàôéãò ¨©¥£¦¨

déì éãáò,xeng xzeid ypera eizyprd eze` izcipy dna ± ©§¦¥
,zecxn zknn xeng iecipdyáø éa øác àãéâpà eðîéî àáøòîác¦§©£¨¨¦§©§¦¨§©¥©

àzîMà eðîéî àìågxq cinlzyky ebdp l`xyi ux`a ixdy ± §Ÿ¦§©©§¨
mixagzn eid `l j` ,ezewldl mixagzne mipnp minkgd eid
eyyge ,`ed xeng iecipdy meyn ezecpl evx `ly ,ezecpl

.zecxn zknn xeng iecipy ixd ,dxezd ceakl
:xen`d dyrnay yperd oipra zxg` oeyl d`ian `xnbdàkéà¦¨

óñBé áø déãâð ,éøîàczkn `iq` xa ozp axl edwld sqei ax ± §¨§¦©§¥©¥
:`xnbd zl`ey .zecxnééaà déì øîà,sqei axldéúnLðedcpi - ¨©¥©©¥§©§¥

,øîaeh mei lligy inl ie`xd yperd edfe ,xeng xzei yper edfy ©
,ipyìò ïécðî ,eäééåøz éøîàc ìàeîLe áøca dk`ln ziiyréðL §©§¥§¨§¦©§©§§©¦©§¥

.úBiìb ìL íéáBè íéîé:`xnbd daiyndéì øîà,iia`l sqei ax ¨¦¦¤¨ª¨©¥
àîìòc Léðéà éléî éðäaeh mei lelig lr micpn mc` mzqa wx - ¨¥¦¥¦¦§¨§¨

la` ,zeielb ly ipyàeä ïðaøcî àaøeö àëämkg cinlz o`k ± ¨¨§¨¦§©¨¨
,ipy aeh mei lligy df `edéãáò déì àáèceizyprd okl ± §¨¨¥©§¦

,lw xzei yperaeðîéî àìå áø éa øác àúãâðà eðîéî àáøòîác¦§©£¨¨¦§©¦§§¨§©¥©§Ÿ¦§
,àzîMà.lw xzei yper edf zecxn zkny ixd ©©§¨

:dpyna epipyéìBnä Ba àöBik'åëå úéòéáL úBøét Celky mewnn ©¥©¦¥§¦¦
,elk `ly mewnl [xeriad onf edfy] dcyay digl zexitd my
,xne` dcedi iax .xral aiig ,elky mewnl elk `ly mewnn e`
iax zpeeka `xnbd dpiade .dz` s` jl `ade `v ,el mixne`
,xral aiig epi` elky mewnl elk `ly mewnn `iandy ,dcedi
,elky mewn oal xnel lekiy meyn ,zwelgnl `iai `l xacdy
my elk `ly `vnze iz`ady mewnn dz` s` jnvrl `ade `v
zexitd wxe ,myn `iazy dnn lk`ze ,dcyay digl zexitd
digl elk xak o`ke ,o`k elcb mdy oeik mixeq` ziaa jl yiy
epi` dcedi iax ,zwelgn yyg oi` xy`ky ,rnyne .dcyay
:`xnbd dywn jk lre .zenewnd ixnega bedpl jixvy xaeq

äãeäé éaøì déì úéìåxaeq epi` dcedi iax ike ±ïðúc àä(.p lirl) §¥¥§©¦§¨¨¦§©
e` miyery mewnl dk`ln miyer oi`y mewnn jledd oiprl

,miyer oi`y mewnl miyery mewnníB÷nä éøîeç åéìò ïéðúBð§¦¨¨§¥©¨
ì CìäL íB÷nä éøîeçå íMî àöiLíL,dk`ln ziiyra exq`l ¤¨¨¦¨§§¥©¨¤¨©§¨

yyg oi` miyery mewnl miyer oi`y mewnn jledyk ixdy
zeyrl xq`p `ed ok it lr s`e ,dk`ln dyri m` zwelgn
jilend ok enk df itle ,myn `viy mewnd ixneg meyn dk`ln
zxnegk bedpl el yi ,elky mewnl elk `ly mewnn zexit

.zwelgn yyg oi`y elit` ,myl jldy mewnd
jilend z` xerian xehtl dcedi iax zpeek oi`y zx`an `xnbd
`pz mr ezwelgn z` dcinrne ,elky mewnl elk `ly mewnn

:xg` ote`a `nwdéøa àLéL áø øîàéúéøçà àúléî ,éãéà áøc ¨©©¦¨§¥§©¦¦¦§¨©£¦¦
äãeäé éaø øîà÷,xg` ote` lr xacn dcedi iax ±øîà÷ éëäå- ¨¨©©¦§¨§¨¦¨¨©

,`nw `pz zpeek jkeBàzexit jilendíB÷îì eìk àlL íB÷nî¦¨¤Ÿ¨§¨
BîB÷îa eìkL òîLå eìk àlLly oey`xd mnewn `edy oey`xd ¤Ÿ¨§¨©¤¨¦§

,zexitdøòáì áéiçdryay elit`e ,oey`xd mewnd bdpnk ©¨§©¥
o`k oi`e mda ef `xneg my mibdep eid `l oiicr myn m`ivedy

.'myn `viy mewn ixneg'äãeäé éaøe lwin,øîBàxeht `edy ©¦§¨¥
dpyn ipi` ,oey`xd mewnd oal xnel leki `edy meyn ,xraln

e ,elk `ly mewnl zexitd izkled ixdy ,mkbdpnnEì àáäå àö¥§¨¥§
eäðúéàc àëéäî äzà óà,mi`vnp mdy okidn ±eäì eìk àì àäå ©©¨¥¥¨§¦©§§¨Ÿ¨§

.mdn daxd `evnl lkeze elk `l md dfd mewna ixde -
.dcedi iaxe `nw `pz zwelgn xe`iaa xen`d ote`a dpc `xnbd

:`xnbd ddnzøîà÷ àìe÷ì äãeäé éaøc àøîéîìozip m`d ± §¥§¨§©¦§¨§¨¨¨©
`a 'dz` s` jl `ade `v el mixne`' xn`y dcedi iaxy xnel

,lwdle `nw `pz lr welgløîàäåxn` `lde ±,øæòìà éaøjk §¨¨©©¦¤§¨¨
,iaxn iplaewnäãeäé éaø øîà àìs` jl `ade `v el mixne`' Ÿ¨©©¦§¨

,'dz`àøîeçì àlàax xn` ji`e ,`nw `pzn xzei xingdl ± ¤¨§§¨
:`xnbd zayiin .`nw `pzn lwin dcedi iaxy `yiyCeôéà àlà¤¨¥

`nw `pzy xn`p jke ,dpynd lr eptqedy ef ztqez jetdl yi -
rnye elk `ly mewnl elk `ly mewnn zexit jilendy ,xaeq

,oey`xd mnewna elky,øòáì áéiç Bðéàmeyn o`k oi`y oeik ¥©¨§©¥
.exq`p `l oiicr m`ivedyk ixdy ,'myn `viy mewn ixneg'éaø©¦

äãeäée xingn,øîBàipaa leflif o`k yi ok `l m`y ,xral aiigy §¨¥
el mixne` mdy ,oey`xd enewnàöeiykräzà óà Eì àáäå ¥§¨¥§©©¨

zexiteäðéúééàc àëéäî,jizexit z`ady okidn ±.eäì eìk àäå ¥¥¨§©§¦§§¨¨§
iyily ote`a dcedi iaxe `nw `pz zwelgn z` dcinrn `xnbd

:eilr dywneíìBòì ,øîà ééaà`iany dpyna xaecn oi` ©©¥¨©§¨
`ly mewnl elk `ly mewnn ,xnelk] el deyd mewnl enewnn

`l` ,[elkéðz÷ãkokidn dpey mewnl `iady ,da epipyy itk ± ¦§¨¨¥
,did `edyøîà÷ éëäåzexit jilend ,`nw `pz zpeek jke ± §¨¦¨¨©

,elk `ly mewnl elky mewnn ziriayeìk àlL íB÷nî Bà¦¨¤Ÿ¨
,eìkL íB÷îìmewnl elk `ly mewnn mkiled m`e .xral aiig §¨¤¨

,elkyîB÷îì ïøéæçäåïoey`xdeìk àì ïééãòå,my.øòáì áéiç Bðéà §¤¡¦¨¦§¨©£©¦Ÿ¨¥©¨§©¥
äãeäé éaøe xingn,øîBà,el mixne` ik ,mxral aiigyàáäå àö ©¦§¨¥¥§¨¥

eäðéúééàc àëéäî äzà óà Eìmze` z`ade zxfgy okidn ± §©©¨¥¥¨§©§¦§
,eiykreäì eìk àäå:`xnbd dywn .myé÷úîéMà áø dì ólr §¨¨§©§¦¨©©¦

,iia` ly exe`iaäãeäé éaøìmewnn mkiledyk xeriaa aiignd §©¦§¨
`l oiicre oey`xd mnewnl mxifgdy s` ,elky mewnl elk `ly

,denzl yi ,my elkeäðéèì÷ àøîçc àabà eèàxFngd ab ike ± ¨©©¨©£¨¨¨§¦§©
mdilr elegiy mhlw ,[my elky] xEngd mewnd jezl mqipkdy¨
mxifgdl lirei `l xake ,xeriaa maiigl mewn eze` ixneg

.my mlke` epi` mbe my elcb `l ixd ,oey`xd mnewnl
:mzwelgn z` x`al iriax ote` d`ian `xnbdáø øîà àlà¤¨¨©©

,éMàewlgp dcedi iaxe `nw `pzéàpz éðäc àúâeìôa- ©¦¦§§¨§¨¥©¨¥
,mi`pzd el` ly mzwelgnaïðúcdpyna epipyy ±h"t ziriay) ¦§©

(d"n,ìL LáBkäïéLák äLdaexn onfl zewxi ipin dyly gipn-] ©¥§Ÿ¨§¨¦
[zewxi mze` eniiwziy ick xiv e` uneg jezaúçà úéáçaonfe §¨¦©©
,exiag lyn dpey zewxidn cg` lk ly exeria,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥

ïBLàøä ìò ïéìëBàly epnf it lr wx mzylyn lek`l xzen ± §¦©¨¦
cg`y dryny ,oey`x dcyd on digl zelkl xdnnd oind
dzyr cgi mzyely zyiaky oeik ,mixeq` mlek dlk mipindn

.cg` wxik mze`ïBøçàä ìò óà ,øîBà òLBäé éaølek`l xzen - ©¦§ª©¥©©¨©£
oind jnq lr ,dcyd on digl elk xaky mipind ipyn elit`

.dlk `l oiicry oexg`dïî Bðéî äìkL ìk ,øîBà ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥¥Ÿ¤¨¨¦¦
äãOä,dcyd on dlk `edy drya oin lk ±Bðéî øòáéz` xrai ± ©¨¤§©¥¦

oin eze`,úéáçä ïîzniiqn .mixzen elk `ly mipind x`y j` ¦¤¨¦
:dpyndåéøáãk äëìäåzyxtzn jk dzrn .l`ilnb oax ly ©£¨¨¦§¨¨

`ly mewnn jiledy e`' dpyy `nw `pz ,epzpyna zwelgnd
lek`l xyt`y ryedi iaxk xaeq 'xral aiig elky mewnl elk
zexit ipin jilend ,eixacn rnyp jke ,dlk `ly oind jnq lr
aiig ,mipind lk elky mewnl elk `ly mewnn cgi miyeak
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ezny in` cenr ap sc ± iyily wxtmigqt
àðãéáò àì áåùééádpy` `l ,xeqi` ea ebdpe li`ed ,ipy aeh meia dk`ln Ð

mdipirl.bdpnd z`äðéî àôéãòãÐdxengd.dpnnéãáòäéì.el iziyr Ð

åðîéîàãâðàáø éá øáãmeyn .ezecpl `le ezewldl oipnp eid gxqy cinlz Ð

.dxezd ceakl oiyyege ,dxeng `znycäéì úéìå'åë äãåäé éáøìrnync Ð

mewn oal elk `ly mewn oa el xnel lekiy

mewnn dz` s` jl `ade `v :elky

,iz`adylek`e ,digl my elk `ly `vnze

ziaa jl yiy jly dze`e .`iazy oze`nÐ

`nrhe .oixeq`elcbc meyn Ðdfae ,o`k

mewnn ily z` iz`ad ip` la` .elk mewnd

iaxl dil zile .zwelgn o`k oi`e ,xzid

myl jldy mewn ixneg meyn xeq`c dcedi

oi`y mewnn `dc ,zwelgn my oi` elit`e

meyn e`l `nrhc ,oiyery mewnl oiyer

`ed zwelgnixneg meyn dil opixq`e Ð

.opiqxb ikd :myn `viy mewnéúéøçà àúìéî
øîà÷`ly mewnl elk `ly mewnn e` Ð

onewna elky rnye ,elkiaxe .xral aiig Ð

`kidn dz` s` jl `ade `v :xne` dcedi

.elk `l `de ,edpizii`céúéøçà àúìéî
øîà÷.`nw `pz Ðïîå÷îá åìëù òîùå

øòáì áééçixneg o`k oi`c ab lr s`e Ð

`l oiicr `viy dryay ,myn `viy mewn

.`xneg oda oibdep eidàö øîåà äãåäé éáø
:myn `viy enewn ipal xnel df leki Ð

dpyn ipi`,mkbdpnn`dcmizkledmewnl

elk `ly,myn jl `ade `ve Ðlkeze

.daxd `evnläãåäé éáø äøîà àøîåçìÐ

iaxc ,diaxn xfrl` iax dl xinb ded ikd

.`xnegl xn` dcediêåôéà àìàztqez Ð

eptqedy efmewnn e` :`ni`e ,dpynd lr

elky rnye ,elk `ly mewnl elk `ly

onewnameyn o`k oi`c ,xral aiig epi` Ð

,myn `viy mewn ixnegm`ivedykyoiicr

o`k yi :xne` dcedi iax .exq`p `lleflif

`v :oey`xd enewn ipa dil ixn`c ,enewn

,edpizii`c `kidn jl `ade,mz`ady mewnn

.elk xaky `vnzeéðú÷ãë íìåòì`lc Ð

`iana oizipzn ixii`deyd mewnl enewnn

.el dey oi`y mewnl `l` ,eløîà÷ éëäå
mewnn ziriay zexit jilend :oizipzn Ð

elk `ly mewnn e` ,elk `ly mewnl elky

elky mewnlonewnl oxifgd .xral aiig Ð

elk `l oiicreiaxe .xral aiig epi` Ð

s` jl `ade `v :dil opixn`c ,xingn dcedi

.edl elk `de ,`zyd edpizii`c `kidn dz`

àøîçã àáâåäðéèì÷xeng ly eab Ð

xengd ,mewn eze` jezl oqipkdyohlw

ixnega!?cer oxifgdl lkei `ly mewn eze`

my olke` epi`e ,my elcb `l `d!ùáåëä
íéùáë äùìùziaga wxi ipin dyly Ð

.miiwzdl ick ,xiv ly e` ,uneg ly zg`

ïéìëåà.ozylyn Ðïåùàøä ìòoey`xd jnq lr Ðdigl dlk zeidl xdnnd

dcyd on odn cg` dlkiy drync ,dcyd onediiyakc ,oixeq` ozyly Ðieyn

.cgk edlïåøçàä ìò óà`nw `pzc :ibilt `da dcedi iaxe oizipznc `pze .xak digl dlk mipyd oiny it lr s`e .ozylyn lke`e ,oexg` dlkd oin jnq lr Ð

ikde ,lwinc ryedi iaxk dl xaq`rnzyinolek elky mewnl elk `ly mewnn :dizlinlozvwn elk la` .xral aiig Ð,ryedi iaxk ,dlkd oinn s` lke` Ð

eze`n dz` s` jl `ade `v :xne` dcedi iax .oexg`d lr s` oilke`coindxeq`e ,dcya `vnz `l ixde ,dcyd on.l`ilnb oaxk Ðíéøîúá ïéìëåàux` lka Ð

,xrevay oexg`d lwc dlkiy cr ,dcedioilke` dcedi ipa oi`y ,xerial zevx` yly :onwl opze .mixnzd xir `idyelkyn.lilba elk `ly it lr s`e ,dcedi ux` lka

iy cr ,dlky mewna elit`e dcedia od oilke` la`o`k z`ven dpi`yk digy itl ,dcedi ux` lkay oexg` mewn dlk`pngxe ,my zqpxtzn `ide ,xg` mewnl zkled Ð

.onwlck da dlz
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áåùééáxefgl ezrc elit`e ,`rpiva elit` Ð opicar `lÐdk`lnl xyt` `lc

.mixac x`y enk `rpiva

íå÷îîzepyl xeq` `lde :wgvi epiaxl dniz Ð xral aiig elk `ly mewnl elky

,zwelgnd iepiy iptn dfa oi` :lirl xn`ck ,`lewl elit` zwelgnd iptn

i` `d .`weya `ki` iplha dnk ixn` xninc

`nrh i`d e`lÐiptn zepyl xeq` ded

aiig `ziixe`cn i` :xnel yi edine !zwelgnd

xralÐ.dxez ixac lr xeari `l zwelgn meyn

`l` zwelgn jiiy `lc :wgvi epiax xne` cere

zexita la` ,mc`d seba ielzy xacaÐ`l

.e`a elky mewnn opixn`c ,zwelgn jiiy

ééáàxqg oi` eixacl .ipzwck mlerl xn`

`weic` dcedi iaxc ,dpynd on melk

.i`w oizipznc

ùáåëälvae ztl oebk Ð miyak dyly

iax .dey oxeria oi`y ,heltwe

xqe` enrhy ,oey`xd lr oilke` :xne` xfril`

dniz ryedi iaxl j` .xreank aiyg `le ,mlek

xne`e ?elky mze` seb xzen ji` :wgvi epiaxl

"ipiq xda" zyxta mipdk zxezac :mz epiax

z` elk`z dcyd on" :`ipzc ,i`xwa ibilt

dcyd on lke` dz`y onf lk "dz`eazÐdz`

yaekd :minkg exn` o`kn .'eke ziad on lke`

oeik :xne` xfril` iax ,ziaga miyak dyly

dcyd on cg` dlkyÐ,ziad on lkd xrai

:xn`z m`e .oizrnyac oey`xd lr oilke` epiide

ol `wtpc dipin `xw wezyil ,xfril` 'xl

i`c xfril` 'x xaqc :xnel yie !"jzndale"n

`xw i`d e`lÐ`wec oind eze`c `pin` ded

axern xeqi`d mrhy it lr s` ,xzei `le ,xrai

,mixeqi` x`yl xeriac xeqi` inc `lc .oda

diaygipc `pin` dede .miiprl ixy `dc

ryedi 'xe ,mrhd `l` o`k oi`y oeik ,xreank

iz` `xw i`de ,xreank aiyg mrhd i`cec :xaq

oda axerne li`ed ,dlky eze` seb s` xizdl

dil rnyn "dcyd on"e .oixzend mrhdÐon

s` elk`z ,dcya epnn mrhd zvwny xac

lk ly zeynn :xaq l`ilnb oaxe .enry xeqi`d

dcyd on dlky cg`Ð`ed mrhd la` ,xeq`

:yxit miqp epiaxc mixzq zlibnae .xreank

oey`xcÐoexg`e ,yeaka oey`x ozipy epiidÐ

dn :inlyexia opixn` ikde .yeaka oexg` ozipy

xfril` iaxc mrhÐ.oexg`a mrh ozep oey`xd

oey`x yaky eze` dcyd on dlk m` ,jkldÐ

,oey`xa mrh ozep epi` oexg`d la` .lkd xqe`

dcyd on oexg`d oin dlk m`eÐxqe` epi`

oexg` :ryedi iaxc mrhe .mcew eyakpy mze`

xn`ck .oexg`d s` :yexit .oey`xa mrh ozep

'x xaqwe .oexg`d lr s` `kdcinc ryedi

e` oey`xd e` oexg`d ,mipindn cg` dlkyk

irvn`dÐiaxe .dfa df mrh ozepc ,oixeq` olek

l`ilnb oaxe ,dizeek `xnegl oizipznc dcedi

.xreank ied mrhde ,xeq` dlky sebdc ,ziyixtck xaq
cr
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קטז
ezny ina cenr ap sc ± iyily wxtmigqt

ïéá ìù ìò ïéìëåàïéôéëäoxwira zeidl milwc jxc Ð,miviy epiide ,aiaq mivewone

gexdyke ,mixnz zetk oink oxcqk oiieyr ely oilr dlrnle .od onvr lwcdaypn

oiltep mixnzdoix`ype.oiviya dhnle ,oitik oze`aonf lkc ,oerny oax xn`we

oitika oiievnyoze` jnq lr ziad on oilke` oi` la` .ziaay oze`n oilke` Ð

iptn olhil dleki digd oi`y itl ,oiviyay

dlk :`nw `pz xn`w ikd oizipzne .mivewd

oian s` ,ixnbloiviydelk la` ;xral aiig Ð

oiviya yi oiicre oitikd on.xral aiig epi` Ð

mewnn dz` s` jl `ade `v :xne` dcedi iax

iax dxn` `xnegle .`vnz `le ,olhil ie`xd

.dcediúåöøà ùìùzewelg l`xyi ux`a Ð

ef oi`y ,xeria oiprl efn efzkneqelkyn ef lr

.dzxiaga elk `ly it lr s`e ,daùìùå
úçàå úçà ìëá úåöøàbdpna zewelgy Ð

mcew ef ly zelk odizexity ,odizexit meiw

xerial zg` olek epiyr ok it lr s`e ,efl

.lif`e yxtnckúåöøà ùìù åøîà äîìåÐ

ryz o`k ixd zg` lkl zevx` ylye li`ed

zevx` yly exn` `zklid i`nl ,zevx`

`l eze ,xerial?úçà ìëá ïéìëåà åéäéùÐ

,zg` od eli`k zg` lkay ylyl me`yr

zg`e zg` lka oilke`eylydnzewelgd

ylyay oexg`d dlkiy cr xerial.dizevx`

ylyay oexg` dlkiy cr dcedia oilke`

.lilba oke ocxid xara oke ,dizevx`éðä àðî
éìéîoexg` dlkiy cr dcedia oilke`c Ð

dcedia oilke` oi` la` ,day zevx` ylyay

lilbay oze` ici lr?éøéîâåzxeqn Ð

.epizea`näãåäéáù äéç ïéàãzwgxzn Ðlk

lilbne lilbl dcedin z`vl jkla` ,dcedil

.dcedil dcedine lilbl lilbn `id d`vei

ïéøòáúî.digl elky xeriad zper ribzyk Ð

ïäù íå÷î ìëáoxifgdl dil opigxhn `le Ð

.my oxral ux`lêöøàá øîàðù íåùîÐ

oxeria edfe ,"jvx`a xy` digl"oxiwtny Ð

.dndae dig zqixc mewnaäéú÷éôà àäÐ

,mvx` lr `l` dcedi ipa oikneq oi`c ihernl

.lilb ly lr `leêöøàá õøàá äéá éø÷i` Ð

`cg dpin zrny ded ,"ux`a" aizk ded

"jvx`a" aizkc `zyd .ediipinda yexc Ð

.izxzéîð éà.`yxcl "xy`" ÐååìäéãäáÐ

.dxeaga enr eelzpåäáà éáøã äéðéîÐ

.eid eicinlzàúòîù ÷ééã åäéàã äéì íé÷ã
äéáøã äéîåôîeax itn d`vei drenydyk Ð

eaxl xne`e wcwcn,diipy mrt dzepyl

.e`l e` od e` epnid oiganeàúéãáîåôã äáçøë
wcwcn didy Ð,ezrenya.dlaiw inn zrcl

äãåäé éáøiaxn e` dcedi axn drny wtq Ð

.`xc `edda inp dedc ,d`iyp dcediåéèñ
äéä ìåôëef zeletk ,el aiaq ze`ahvi` Ð

.aiaq efn miptläéìò óñåé áø éø÷axc Ð

.`xtqàúééðôë õ÷úéòéáùãoerh lwc Ð

,zeiptkuvwe .elyia `ly miphw mixnz ode

,mivrl lwcdciqtde.zeiptkàøéôì úçðãÐ

xnbpy ixitxeq`.eciqtdläìøòã éìçúîÐ

,ophwa mixnzd zeaiaq lcbd xneyqwt oirk

xri ifeb` zeaiaq lcbd.zewcdéøéñà.ixitl xney eyrpc li`ed ,mdilr ixit my `l` ,urk eed `lc .dlxr meyn Ðéøôåëá éåä úîéà éøéô øîåùå`ed `xteke .zephw odyk Ð

.ixit oiiexw zeiptk :`nl` .ltepe yai `ed oilicbyke ,zeiptkïîçð áø.ixit iexw xnbp `ly ixit :xn`c Ðéñåé éáøë øîàã:xn`c Ðltpynepiide ,miaprd zxev zi`xpe otbd gxt

xcnqf"rlae .ixit `edy iptn ,dlxr meyn xeq` Ð.x"ipty` oixewäéìò ïðáø éâéìôåoilrd :`yix ipzwc ,dlxr zkqna Ðoialeldexcnqe miptb ine.dlxr meyn mixzen Ð

.opaxk carc i`rl` iaxeúåðìéà øàùáueg Ð.otbnïéööå÷ ïéàciqtny iptn mivrl Ð,ixitd.cqtdl `le ,"dlk`l" :xn` `pngxeåàéöåéùî.oqip inia oilrd zligz Ð

åøùøùéùîÐe`xiyn.oiaexg ly zexyxy oirk oda
åòéøâéùî
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ãòylyde ,dizevx`ay dpexg`d dlkzy cr :qxhpewd yxit Ð day oexg` dlkiy

zewelg mpi` m`c ,d`xp oi`e .od zeey zg` lkay zevx`Ðzevx` yly dpey dnl

zevx` yly (a dpyn) ziriayc iriyz wxta opzc :wgvi epiaxl dyw cere ?zg` lka

exn` `l :xne` oerny 'x .day dpexg`d dlkiy cr ,zg` lka zevx` ylye ,xerial

`nw `pzlc llkn .dcedia `l` zevx` yly

,xerial dwelg zg` lky ,zewelg zevx` yly

:xnel yi jkl !dcedia edl dcen inp oerny 'xe

day oexg`cÐdlkiy cr ,xday zexit epiid

miwnray zexite .xday oexg`Ðdlkiy cr

dlityay oke ,miwnray oexg`Ðdlkiy cr

`iig 'x xn` :yi inlyexiae .dlityay oexg`

xnel exriy :`pipg xa iqei 'x mya `aiwr 'xa

oi` wnray dige ,wnra dlicb xday dig oi`

`le .`ziixe`cn iedc rnyn df itle xda dlicb

dcediay dig oi`c oizrnya opixn`c `d iywiz

lilb ly lr dlicbÐ.xdl xdn elit` ixiinc

oax xn` :`ipzc ,oizrny idliya opiwqnc epiide

`wtpc .'eke oilin mixdl oniq l`ilnb oa oerny

`lc `de .dcediay zevx` ylyl inp dpin

xerial dpin `wtp :onwl xn`wÐweligc meyn

,`cixb dcedia `l` jiiy `l wnre dltye xd

mixekia la` .`icda ziriay zkqna ipzwck

`xnbae .l`xyi ux` lka mikiiy ozi` lgpe

oniq" `iddc dlr ,ziriay zkqna inlyexic

wcinl xninl irac zi` :xn`w "oilin mixdl

xn`p zevx` yly oiprl :yexit .xnzi` `cd

.oniq eze`

ïéøòáúî:qxhpewd yxit Ð mewn lka

.dndae dig qnxnl oze` oipzepy

ilekl miiprl xeria xg` oixzen `dc ,d`xp `le

zexit el eidy in :(g dpyn) mzd opzc ,`nlr

xeriad zry ribde ziriayÐyly oefn owlgn

xeriad xg` milke` miipr .cg` lkl zecerq

cg` :xne` iqei 'x ,dcedi 'x ixac ,mixiyr `le

.xeriad xg` milke` mixiyr cg`e miipr

ribde ,ziriay zexit el yiy in :ipzw `ztqezae

eiaexwle eipikyl odn wlgn Ð xeriad zry

:xne`e ,ezia gzt lr gipne `ivene ,eirceile

lehil jixvy in l`xyi zia epig`Ðxfege .lehi

xne`e !elkiy cr lke`e jlede ezia jezl qipkne

lek`l xeq`l mewn lka rnync `d :wgvi epiax

zwfga eziaa ddynyk epiid Ðxeriad xg`

ne exiwtn m` la` .elylk`iy ,ezeyxn e`ive

dig ode mc` od ,dvxiy in lkÐeqipkdl xzen

.xeriad xg` elk`leáø`axb wit` `xtq

dywd Ð ux`l uegl l`xyi ux`n `xngc

ziriayc iyy wxta opzc ,xy` oa wgvi epiax

zexite dtixy ony oi`iven oi` :(d dpyn)

mzdc :uxize !ux`l uegl ux`d on ziriay

yic ,dxegql wit` `xtq axe ,dlik`l ixiin

.e`ived bbeya :inp i` .zxzeny dxegq
iptn
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ïéaL ìò ïéìëBà ïéàå ,ïéôékä ïéa ìL ìò ïéìëBà§¦©¤¥©¥¦§¥§¦©¤¥
øáòå ,äãeäé ;øeòéaì úBöøà ùìL :íúä ïðz .ïévéMä©¦¦§©¨¨¨Ÿ£¨©¦§¨§¥¤
änìå .úçàå úçà ìëa úBöøà ùìLå .ìéìâå ,ïcøiä©©§¥§¨¦§¨Ÿ£¨§¨©©§©©§¨¨

ìL eøîàøeòéaì úBöøà L¯úçà ìëa ïéìëBà eéäiL ¨§¨£¨©¦¤¦§§¦§¨©©
øîà ?éléî éðä àðî .daL ïBøçàä äìëiL ãò úçàå§©©©¤¦§¤¨©£¤¨§¨¨¥¦¥¨©
øîà :àðéðç øa éñBé éaø øîà àá÷eò øa àîç áø©¨¨©§¨¨©©¦¥©£¦¨¨©
äiçL ïîæ ìk "Eöøàa øLà äiçìå Ezîäáìå" àø÷§¨§¦§¤§§§©©¨£¤§©§¤¨§©¤©¨

äãOä ïî úìëBà¯äiçì äìk .úéaaL äîäaì ìëàä ¤¤¦©¨¤©£¥©§¥¨¤©©¦¨¨©©¨
äãOa øLà¯ïéàc éøéîâe .úéaä ïî Ezîäáì älk £¤©¨¤©¥¦§¤§§¦©©¦§¦¦§¥

äiç ïéàå ,ìéìbaL úBøét ìò äìéãb äãeäéaL äiç©¨¤¦¨§¥¨©¥¤©¨¦§¥©¨
.äãeäéaL úBøét ìò äìéãb ìéìbaLúBøét :ïðaø eðz ¤©¨¦§¥¨©¥¤¦¨¨©¨©¥
õøàì äöeçì ìàøNé õøàî eàöiL¯ìëa ïéøòaúî ¤¨§¥¤¤¦§¨¥§¨¨¨¤¦§©£¦§¨

ïîB÷îì eøæçé :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .ïäL íB÷î̈¤¥©¦¦§¤¤§¨¨¥©§§¦§¨
éø÷ !déz÷éôà àä ,"Eöøàa" øîàpL íeMî ,eøòaúéå§¦§©£¦¤¤¡©§©§¤¨£¦§¥¨¥
áø ."Eöøàa øLà"î :éîð éà ,"Eöøàa" ,"õøàa" déa¥¨¨¤§©§¤¦©¦¥£¤§©§¤©

àøôñdéãäa äåä ,õøàì äöeçì ìàøNé õøàî ÷ôð ¨§¨§©¥¤¤¦§¨¥§¨¨¨¤£¨©£¥
déøa àðeä áø déãäa eåì .úéòéáLc àøîçc àaøb©§¨§©§¨¦§¦¦¨©£¥©¨§¥
déì òéîLc àkéà :eäì øîà .àðäk áøå à÷éà áøc§©¦¨§©¨£¨£©§¦¨¦§¦©¥
Bà øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä eäaà éaøc dépéî¦¥§©¦©¨£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨
äëìä :eäaà éaø øîà éëä ;àðäk áø déì øîà ?àìŸ£©¥©¨£¨¨¦¨©©¦©¨£¨¨
áøc déøa àðeä áø déì øîà .øæòìà ïa ïBòîL éaøk§©¦¦§¤¤§¨¨¨©¥©¨§¥§©
ïa ïBòîL éaøk äëìä ïéà :eäaà éaø øîà éëä ,à÷éà¦¨¨¦¨©©¦©¨¥£¨¨§©¦¦§¤
àðeä áøc àììk àä èB÷ð :àøôñ áø øîà .øæòìà¤§¨¨£©©¨§¨§¨§¨¨§©¨
äáçøk déaøc dénetî àúúòîL øîâå ÷ééãc ,Cãéa¦¨§¨¥§¨©§©£¨¨¦¥§©¥§©£¨
úéaä øä :äãeäé áø øîà äáçø øîàc .àúécaîeôc§§©¦¨§¨©©£¨¨©©§¨©©©¦
áø déìò éø÷ .åéèqî íéðôì åéèñ ,äéä ìeôk åéèñ§¨¨¨¨§¨¦§¦¦§¨¨¥£¥©

"Bì ãébé Bì÷îe ìàLé Böòa énò" :óñBé¯ì÷énä ìk ¥©¦§¥¦§¨©§©¦¨©¥¥
.Bì ãébî Bìéëéä .úéòéáLc àúéiðôk õ÷ éàòìéà éaø ©¦©¦¤§©©¨§¦¨¨¦§¦¦¥¦

éëå !ãñôäì àìå ,àðîçø øîà "äìëàì" ?éëä ãéáò̈¥¨¦§¨§¨¨©©£¨¨§Ÿ§¤§¥§¦
éléî éðä :àîéz¯àëéä ìáà ,àøéôì úéçðc àëéä ¥¨¨¥¦¥¥¨§¨¥§¥¨£¨¥¨

àøéôì úéçð àìc¯äaø øîà ïîçð áø øîàäå .àì §¨¨¥§¥¨¨§¨¨©©©§¨¨©©¨
eNòðå ìéàBä ,éøéñà äìøòc élçúî éðä :deáà øa©£¨¥©§©¥§¨§¨£¦¦¦§©£

äåä úîéà éøéôì øîBLå .éøéôì øîBL¯à÷å ,éøôeëa ¥§¥¥§¥§¥¥¥©£¨§§¥§¨
éaø ,ïðúc éñBé éaøk øîàc ïîçð áø !éøét eäì éø÷̈¥§¥¥©©§¨§¨©§©¦¥¦§©©¦
éâéìôe .éøét àeäL éðtî øeñà øãîñ :øîBà éñBé¥¥§¨©¨¦§¥¤¥¥§¦¦

é÷úî .déìò ïðaøéâéìt éîe :àòcøäpî éîéL áø dì ó ©¨©£¥©§¦¨©¦¦¦§©§§¨¦§¦¦
:ïðz àäå ?úBðìéà øàLa éñBé éaøc déìò ïðaø©¨©£¥§©¦¥¦§¨¦¨§¨§©
úéa ?úéòéáMa úBðìéàä úà ïéööB÷ ïéà éúîéàî¥¥¨©¥§¦¤¨¦¨©§¦¦¥
íéðôbäå ,eøLøLiMî ïéáeøçä :íéøîBà ìlä úéáe .eàéöBiMî úBðìéàä ìk :íéøîBà éànL©©§¦¨¨¦¨¦¤¦¥¦¥§¦¤¨¦¦¤§©§§§©§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc migqt(oey`x meil)

ïéìëBà,mxral jixv oi`e mdnìòmixnzd jnqïéôékä ïéa ìL± §¦©¤¥©¦¦
,mixnzd zetk oia mi`vnpyìò ïéìëBà ïéàåmixnzd jnq §¥§¦©

Lmi`vnpïéöéMä ïéaonf lky ,lwcd aiaq milicbd mivewd ± ¤¥©¦¦
xyt`e ,dcyay digl miievn md ,milrd oia mixnz miievny
oia wx mixnz miievn dcya m` la` ,ziaay mixnzdn lek`l
lek`l oi`e ,mivewd iptn myn mlhil dleki digd oi` ,mivewd

.mxral jixv `l` ziaay mixnzdn
dpyy `nw `pz ,epzpyna zwelgnd zyxtzn jk dzrne
elk mdy ezpeek ,xral aiig dcyd on zexitd 'elk' xy`ky
iaxe .xral aiig epi` mivewd oia zexit yi oiicr m` la` ,ixnbl
milke` oi`y ,l`ilnb oa oerny oax zrck xaeqe xingn dcedi
`ade `v' el mixne`y dpy okle ,mivewd oiay zexitd jnq lr
aiig dz` ok lre ,`vnz `le mlhil ie`xd mewnn 'dz` s` jl

.xral
lirl x`azd(.ap :p)elk `le cg` mewna elky ziriay zexity

z` d`ian `xnbd .elky mewna wx xral miaiig xg` mewna
:`xnbd zxne` .df oiprl zenewnd zwelg ihxtíúä ïðzepipy ± §©¨¨

dpyna(a"n h"t ziriay),ìLøeòéaì úBöøà Ldwelg l`xyi ux` ± ¨Ÿ£¨§¦
on ziriay zexit milkyk xeriad zaeg oiprl zevx` ylyl
xral miaiig zexitd da elky zevx`d on zg` lkay ,dcyd
lr zkneq zexitd da elky odn zg` oi`e ,zexitd z` da
ux` ,zevx`d zyly od el`e .oda elk `ly zexg` zevx`

å ,äãeäéux`å ,ïcøiä øáòux`ìLå .ìéìâúçàå úçà ìëa úBöøà L §¨§¥¤©©§¥§¨¦§¨Ÿ£¨§¨©©§©©
zenewn dyly yi ,exkfpy zevx`d ylyn zg`e zg` lkae ±

.[dlty ,wnr ,xd ,md el`e] zexitd ielik onfa miwelg
dpynd zl`ey(b"n h"t my):eøîà änìåexn` dkld efi` oiprl ± §¨¨¨§

wx yiyìL,øeòéaì úBöøà Lyi zevx`dn zg` lka m` ixd ¨Ÿ£¨©¦
zexitd mda milky onfd oiprl dfn df mipey zenewn dyly
daiyn .xeriad onfa efn ef zepey zevx` ryz yiy `vei ,digl

:dpyndìëBà eéäiLúçàå úçà ìëa ïézevx` yly oze`n ¤¦§§¦§¨©©§©©
,[lilbe ocxid xare dcedi ody] xerial zewelgdäìëiL ãò©¤¦§¤

mewndnïBøçàäzenewn dylydn,daLdylyd lk ,xnelk ¨©£¤¨
ux` miaygp ,ux` dze` jezay [dltye wnre xd] zenewn
,zg` ux` dizeltye diwnre dixd miaygp dcedia oebke ,zg`
lk oke ,dcedi lkn ixtd dlkiy cr dcedi lka lek`l xyt`e
xyt`e ,zg` ux` miaygp ocxid xaray zenewn dylyd
lk oke ,ocxid xar lkn ixtd dlkiy cr ocxid xar lka lek`l

.zg` ux` miaygp lilbay zenewn dylyd
:oicd xewn z` zxxan `xnbdéléî éðä àðîepcnl okidn ± §¨¨¥¦¥

dcedi ux`ay zenewndn cg` lka milke`y oebke ,el` mixac
elk m`e ,day zenewnd cg`a zexitd elk `ly dn jnq lr
elk `ly dn jnq lr da milke` oi` ,day zenewnd lka

:`xnbd daiyn .zxg` ux`a zexitdàá÷eò øa àîç áø øîà̈©©¨¨©§¨
àø÷ øîà ,àðéðç øa éñBé éaø øîàweqta xn`p -(f dk `xwie)oipra , ¨©©¦¥©£¦¨¨©§¨

,mlke`l mc` lkl mixwten eidiy ziriay zexitEzîäáìå'§¦§¤§§
Eöøàa øLà äiçìårecn wiicl yie ,'lk`l Dz`EaY lk didY §©©¨£¤§©§¤¦§¤¨§¨¨¤¡Ÿ

m` ixd ,lek`l dleki eznday 'jzndale' xnel weqtd jxved
dizepefnl be`cl jixvy eznday i`cea ,lek`l dleki digd

y ,digl dndad z` yiwdl d`a dxezd `l` ,lek`l dlekiìk̈
äãOä ïî úìëBà äiçL ïîæzecya miievn ziriay zexity ± §©¤©¨¤¤¦©¨¤

,digd zlik`lìëàämdn lik`dl jl xzen ±,úéaaL äîäáì ©£¥¦§¥¨¤©©¦
m` la`äìkzexitd exnbp ±ïî Ezîäáì älk ,äãOa øLà äiçì ¨¨©©¨£¤©¨¤©¥¦§¤§§¦

úéaäxear zqpkdy ziriayd zexit z` jzian zelkl jilr ± ©©¦
,jzndaéøéîâe,epizea`n epicia zxeqne ±äãeäéaL äiç ïéàc §¦¦§¥©¨¤¦¨

ìéìâaL úBøét ìò äìéãbdpi` dcedi ux`a z`vnpd digy ± §¥¨©¥¤§¨¦
,lilbd ux`ay zexitdn lek`l jk lk zwgxznåokäiç ïéà §¥©¨

,äãeäéaL úBøét ìò äìéãb ìéìâaLux`a oebk] ux` dze`a la` ¤§¨¦§¥¨©¥¤¦¨
,my zlke`e mewnl mewnn `id zkled [lilbd ux`a e` dcedi
meyn ,dcyay digl elky aygp ux` dze` lka elk m` okl

mewna elk ux` dze`a m` la` ,zxg` ux`l zkled `id oi`y
aygp `le ,mewn eze`l digd zkled ,elk `l xg` mewnae cg`

.dcyay digl elky
:ux`l uegl me`ivedy ziriay zexit mixran okid dpc `xnbd

ïðaø eðz,`ziixaaúBøétziriayäöeçì ìàøNé õøàî eàöiL ¨©¨¨¥¤¨§¥¤¤¦§¨¥§¨
ïéøòaúî ,õøàì,mxeria onf ribde digl elkyk,ïäL íB÷î ìëa ¨¨¤¦§©£¦§¨¨¤¥

.my mxral ux`l mxifgdl eze` migixhn `leïa ïBòîL éaø©¦¦§¤
ïîB÷îì eøæçé ,øîBà øæòìà,l`xyi ux`l -eøòaúéåmy,íeMî ¤§¨¨¥©§§¦§¨§¦§©£¦

øîàpLziriay zexit xeria oic epcnl epnny weqta(f dk `xwie), ¤¤¡©
xW` dIgle LYndale'Eöøàa,xnelk ,'lk`l Dz`EaY lk didY §¦§¤§§§©©¨£¤§©§¤¦§¤¨§¨¨¤¡Ÿ

.jvx`ay dndae dig zqixc mewna zexitd xiwtdl jixv
:`xnbd dywndéz÷étà àäipa oi`y df weqtn zyxc xak ixd ± ¨©¦§¥

`le ,mvx`a elk `ly zexitd lr `l` jenql mileki zg` ux`
xfrl` oa oerny iax ji`e ,zxg` ux`a elk `ly zexitd lr

:`xnbd zvxzn .ztqep dyxc epnn yxec'Eöøàa õøàa' déa éø÷§¥¥¨¨¤§©§¤
dzr ,'ux`a' aezkl did ic zg` dyxc wx yexcl icka ±
uexiz `xnbd zvxzn .zeyxc izy yexcl yi 'jvx`a' aezky

:sqep,énð éàdyxcd z`e ,'jvx`a' zaizn miyxec zg` dyxc ¦©¦
miyxec dipyd'Eöøàa øLà'î.'xy`' zaizn - ¥£¤§©§¤

.ux`l uega ziriay zexit xeria oipra dyrn d`ian `xnbd
:`xnbd zxtqn÷ôð àøôñ áø[`vi-],õøàì äöeçì ìàøNé õøàî ©©§¨§©¥¤¤¦§¨¥§¨¨¨¤

àøîçc àáøb déãäa äåäoii ly dti` enr dzide ±eåì .úéòéáLc £¨©£¥©§¨§©§¨¦§¦¦¨
déãäa,ezxaga enr eelzp -,àðäk áøå à÷éà áøc déøa àðeä áø ©£¥©¨§¥§©¦¨§©©£¨

.eda` iax ly eicinlzeäì øîàm`d ,`xtq ax mze` l`y ± ¨©§
eäáà éaøc dépéî déì òéîLc àkéàiaxn rnyy in mkn yi ± ¦¨¦§¦©¥¦¥§©¦£¨

m` ,eda`øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìäzexit xral yiy xaeqd £¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨
,ux`a `weec ziriay,àì Bà.ux`l uega mb mxral xyt`e Ÿ

àðäk áø déì øîà,`xtq axléëä[jk-]äëìä ,eäáà éaø øîà ¨©¥©©£¨¨¦¨©©¦£¨£¨¨
à÷éà áøc déøa àðeä áø déì øîà .øæòìà ïa ïBòîL éaøkaxl §©¦¦§¤¤§¨¨¨©¥©¨§¥§©¦¨

,`xtqøîà .øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä ïéà ,eäáà éaø øîà éëä̈¦¨©©¦£¨¥£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨¨©
Cãéa àðeä áøc àììk àä èB÷ð ,àøôñ áødn z` jcia wfgd ± ©©§¨§¨§¨¨§©¨¦¨

iaxk dkld oi`y] eax mya `wi` axc dixa `ped ax xn`y
ux`a `weec ziriay zexit xral jixv oi`e xfrl` oa oerny

oeik ,enya `pdk ax xn`y dn z` `le ,[l`xyiøîâå ÷ééãc§¨¦§¨©
déaøc déîetî àúzòîLdrenyd cenila wcwcn `ped axy ± §©§¨¨¦¥§©¥

,eax itnkenäáçø[`xen` ly my]àúéãaîeôcxirdn±] §§¨¨§§§¦¨
.[`zicanet

:ezrenya wcwc dagxy epivn okid d`ian `xnbdäáçø øîàc§¨©§¨¨
,ef oeyla xn`e wcwc ±åéèñ ,úéaä øä ,äãeäé éaø øîà[lqtq-] ¨©©¦§¨©©©¦§¨

åéèñî íéðôì åéèñ ,äéä ìeôkly mitwid ipy eid ziad xda ± ¨¨¨§¨¦§¦¦§¨
eax oeyla xnel wcwc dagxe ,dfn miptl df aiaq aiaq milqtq
elit` ,'dzid dletk `ahvi`' xn` `le ,'did letk eihq'

dpynd oeylay(:`i lirl).'`ahvi`' lqtq eze` `xwp
`xtq axy xg`n :`xtq axa dyrnd xetiq z` `xnbd zniiqn

,xingdl `pdk ax lr `le lwdl `ped ax lr jnqáø déìò éø÷̈¥£¥©
óñBémr ly mzepba xn`pd df weqt `xtq ax lr sqei ax `xw ± ¥

l`xyi(ai c ryed),,'Bì ãébé Bì÷îe ,ìàLé Böòa énò'sqei ax yxce ©¦§¥¦§©©§©¦
,xnelk ,`lew oeyln 'elwn' zaiz z`Bì ì÷éîä ìkel xne`d ± ¨©¥¥

,lwdl xacBì ãébî.eilr jneqe eixac z` lawn `ed - ©¦
zligza zexit x`ye mixnz xeriy dfi`n zxxan `xnbd
,ziriaya mciqtdl xq`iy oiprl 'ixt' miaygp xak ,mlecib

:`xnbd zxtqn .dlxr meyn d`pda exq`iy oiprleéàòléà éaø©¦¦§©
õ÷oerh lwc uvw -àúéiðôkelyazp `l oiicry miphw mixnz ± ¨©§¦¨¨

,úéòéáLc`ly zeiptkl cqtd jka mxbe ,erfba ynzydl evvwe ¦§¦¦
:`xnbd eilr dywn .eliyaiéëä ãéáò éëéäi`rli` iax ji` ± ¥¦¨¦¨¦

,eliyai `ly zeiptkd z` ciqtdle lwcd z` uevwl ok dyr
mkl ux`d zAW dzide' ,ziriay zexit oipra ixdeøîà 'äìëàì §¨§¨©©¨¨¤¨¤§¨§¨¨©

àðîçødxezd dxn` ±(e dk `xwie)ziriay zexity jkn micnele , ©£¨¨
dlik`l epzip.ãñôäì àìå§Ÿ§¤§¥
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קיז
ezny ina cenr ap sc ± iyily wxtmigqt

ïéá ìù ìò ïéìëåàïéôéëäoxwira zeidl milwc jxc Ð,miviy epiide ,aiaq mivewone

gexdyke ,mixnz zetk oink oxcqk oiieyr ely oilr dlrnle .od onvr lwcdaypn

oiltep mixnzdoix`ype.oiviya dhnle ,oitik oze`aonf lkc ,oerny oax xn`we

oitika oiievnyoze` jnq lr ziad on oilke` oi` la` .ziaay oze`n oilke` Ð

iptn olhil dleki digd oi`y itl ,oiviyay

dlk :`nw `pz xn`w ikd oizipzne .mivewd

oian s` ,ixnbloiviydelk la` ;xral aiig Ð

oiviya yi oiicre oitikd on.xral aiig epi` Ð

mewnn dz` s` jl `ade `v :xne` dcedi iax

iax dxn` `xnegle .`vnz `le ,olhil ie`xd

.dcediúåöøà ùìùzewelg l`xyi ux`a Ð

ef oi`y ,xeria oiprl efn efzkneqelkyn ef lr

.dzxiaga elk `ly it lr s`e ,daùìùå
úçàå úçà ìëá úåöøàbdpna zewelgy Ð

mcew ef ly zelk odizexity ,odizexit meiw

xerial zg` olek epiyr ok it lr s`e ,efl

.lif`e yxtnckúåöøà ùìù åøîà äîìåÐ

ryz o`k ixd zg` lkl zevx` ylye li`ed

zevx` yly exn` `zklid i`nl ,zevx`

`l eze ,xerial?úçà ìëá ïéìëåà åéäéùÐ

,zg` od eli`k zg` lkay ylyl me`yr

zg`e zg` lka oilke`eylydnzewelgd

ylyay oexg`d dlkiy cr xerial.dizevx`

ylyay oexg` dlkiy cr dcedia oilke`

.lilba oke ocxid xara oke ,dizevx`éðä àðî
éìéîoexg` dlkiy cr dcedia oilke`c Ð

dcedia oilke` oi` la` ,day zevx` ylyay

lilbay oze` ici lr?éøéîâåzxeqn Ð

.epizea`näãåäéáù äéç ïéàãzwgxzn Ðlk

lilbne lilbl dcedin z`vl jkla` ,dcedil

.dcedil dcedine lilbl lilbn `id d`vei

ïéøòáúî.digl elky xeriad zper ribzyk Ð

ïäù íå÷î ìëáoxifgdl dil opigxhn `le Ð

.my oxral ux`lêöøàá øîàðù íåùîÐ

oxeria edfe ,"jvx`a xy` digl"oxiwtny Ð

.dndae dig zqixc mewnaäéú÷éôà àäÐ

,mvx` lr `l` dcedi ipa oikneq oi`c ihernl

.lilb ly lr `leêöøàá õøàá äéá éø÷i` Ð

`cg dpin zrny ded ,"ux`a" aizk ded

"jvx`a" aizkc `zyd .ediipinda yexc Ð

.izxzéîð éà.`yxcl "xy`" ÐååìäéãäáÐ

.dxeaga enr eelzpåäáà éáøã äéðéîÐ

.eid eicinlzàúòîù ÷ééã åäéàã äéì íé÷ã
äéáøã äéîåôîeax itn d`vei drenydyk Ð

eaxl xne`e wcwcn,diipy mrt dzepyl

.e`l e` od e` epnid oiganeàúéãáîåôã äáçøë
wcwcn didy Ð,ezrenya.dlaiw inn zrcl

äãåäé éáøiaxn e` dcedi axn drny wtq Ð

.`xc `edda inp dedc ,d`iyp dcediåéèñ
äéä ìåôëef zeletk ,el aiaq ze`ahvi` Ð

.aiaq efn miptläéìò óñåé áø éø÷axc Ð

.`xtqàúééðôë õ÷úéòéáùãoerh lwc Ð

,zeiptkuvwe .elyia `ly miphw mixnz ode

,mivrl lwcdciqtde.zeiptkàøéôì úçðãÐ

xnbpy ixitxeq`.eciqtdläìøòã éìçúîÐ

,ophwa mixnzd zeaiaq lcbd xneyqwt oirk

xri ifeb` zeaiaq lcbd.zewcdéøéñà.ixitl xney eyrpc li`ed ,mdilr ixit my `l` ,urk eed `lc .dlxr meyn Ðéøôåëá éåä úîéà éøéô øîåùå`ed `xteke .zephw odyk Ð

.ixit oiiexw zeiptk :`nl` .ltepe yai `ed oilicbyke ,zeiptkïîçð áø.ixit iexw xnbp `ly ixit :xn`c Ðéñåé éáøë øîàã:xn`c Ðltpynepiide ,miaprd zxev zi`xpe otbd gxt

xcnqf"rlae .ixit `edy iptn ,dlxr meyn xeq` Ð.x"ipty` oixewäéìò ïðáø éâéìôåoilrd :`yix ipzwc ,dlxr zkqna Ðoialeldexcnqe miptb ine.dlxr meyn mixzen Ð

.opaxk carc i`rl` iaxeúåðìéà øàùáueg Ð.otbnïéööå÷ ïéàciqtny iptn mivrl Ð,ixitd.cqtdl `le ,"dlk`l" :xn` `pngxeåàéöåéùî.oqip inia oilrd zligz Ð

åøùøùéùîÐe`xiyn.oiaexg ly zexyxy oirk oda
åòéøâéùî

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

ãòylyde ,dizevx`ay dpexg`d dlkzy cr :qxhpewd yxit Ð day oexg` dlkiy

zewelg mpi` m`c ,d`xp oi`e .od zeey zg` lkay zevx`Ðzevx` yly dpey dnl

zevx` yly (a dpyn) ziriayc iriyz wxta opzc :wgvi epiaxl dyw cere ?zg` lka

exn` `l :xne` oerny 'x .day dpexg`d dlkiy cr ,zg` lka zevx` ylye ,xerial

`nw `pzlc llkn .dcedia `l` zevx` yly

,xerial dwelg zg` lky ,zewelg zevx` yly

:xnel yi jkl !dcedia edl dcen inp oerny 'xe

day oexg`cÐdlkiy cr ,xday zexit epiid

miwnray zexite .xday oexg`Ðdlkiy cr

dlityay oke ,miwnray oexg`Ðdlkiy cr

`iig 'x xn` :yi inlyexiae .dlityay oexg`

xnel exriy :`pipg xa iqei 'x mya `aiwr 'xa

oi` wnray dige ,wnra dlicb xday dig oi`

`le .`ziixe`cn iedc rnyn df itle xda dlicb

dcediay dig oi`c oizrnya opixn`c `d iywiz

lilb ly lr dlicbÐ.xdl xdn elit` ixiinc

oax xn` :`ipzc ,oizrny idliya opiwqnc epiide

`wtpc .'eke oilin mixdl oniq l`ilnb oa oerny

`lc `de .dcediay zevx` ylyl inp dpin

xerial dpin `wtp :onwl xn`wÐweligc meyn

,`cixb dcedia `l` jiiy `l wnre dltye xd

mixekia la` .`icda ziriay zkqna ipzwck

`xnbae .l`xyi ux` lka mikiiy ozi` lgpe

oniq" `iddc dlr ,ziriay zkqna inlyexic

wcinl xninl irac zi` :xn`w "oilin mixdl

xn`p zevx` yly oiprl :yexit .xnzi` `cd

.oniq eze`

ïéøòáúî:qxhpewd yxit Ð mewn lka

.dndae dig qnxnl oze` oipzepy

ilekl miiprl xeria xg` oixzen `dc ,d`xp `le

zexit el eidy in :(g dpyn) mzd opzc ,`nlr

xeriad zry ribde ziriayÐyly oefn owlgn

xeriad xg` milke` miipr .cg` lkl zecerq

cg` :xne` iqei 'x ,dcedi 'x ixac ,mixiyr `le

.xeriad xg` milke` mixiyr cg`e miipr

ribde ,ziriay zexit el yiy in :ipzw `ztqezae

eiaexwle eipikyl odn wlgn Ð xeriad zry

:xne`e ,ezia gzt lr gipne `ivene ,eirceile

lehil jixvy in l`xyi zia epig`Ðxfege .lehi

xne`e !elkiy cr lke`e jlede ezia jezl qipkne

lek`l xeq`l mewn lka rnync `d :wgvi epiax

zwfga eziaa ddynyk epiid Ðxeriad xg`

ne exiwtn m` la` .elylk`iy ,ezeyxn e`ive

dig ode mc` od ,dvxiy in lkÐeqipkdl xzen

.xeriad xg` elk`leáø`axb wit` `xtq

dywd Ð ux`l uegl l`xyi ux`n `xngc

ziriayc iyy wxta opzc ,xy` oa wgvi epiax

zexite dtixy ony oi`iven oi` :(d dpyn)

mzdc :uxize !ux`l uegl ux`d on ziriay

yic ,dxegql wit` `xtq axe ,dlik`l ixiin

.e`ived bbeya :inp i` .zxzeny dxegq
iptn
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ïéaL ìò ïéìëBà ïéàå ,ïéôékä ïéa ìL ìò ïéìëBà§¦©¤¥©¥¦§¥§¦©¤¥
øáòå ,äãeäé ;øeòéaì úBöøà ùìL :íúä ïðz .ïévéMä©¦¦§©¨¨¨Ÿ£¨©¦§¨§¥¤
änìå .úçàå úçà ìëa úBöøà ùìLå .ìéìâå ,ïcøiä©©§¥§¨¦§¨Ÿ£¨§¨©©§©©§¨¨

ìL eøîàøeòéaì úBöøà L¯úçà ìëa ïéìëBà eéäiL ¨§¨£¨©¦¤¦§§¦§¨©©
øîà ?éléî éðä àðî .daL ïBøçàä äìëiL ãò úçàå§©©©¤¦§¤¨©£¤¨§¨¨¥¦¥¨©
øîà :àðéðç øa éñBé éaø øîà àá÷eò øa àîç áø©¨¨©§¨¨©©¦¥©£¦¨¨©
äiçL ïîæ ìk "Eöøàa øLà äiçìå Ezîäáìå" àø÷§¨§¦§¤§§§©©¨£¤§©§¤¨§©¤©¨

äãOä ïî úìëBà¯äiçì äìk .úéaaL äîäaì ìëàä ¤¤¦©¨¤©£¥©§¥¨¤©©¦¨¨©©¨
äãOa øLà¯ïéàc éøéîâe .úéaä ïî Ezîäáì älk £¤©¨¤©¥¦§¤§§¦©©¦§¦¦§¥

äiç ïéàå ,ìéìbaL úBøét ìò äìéãb äãeäéaL äiç©¨¤¦¨§¥¨©¥¤©¨¦§¥©¨
.äãeäéaL úBøét ìò äìéãb ìéìbaLúBøét :ïðaø eðz ¤©¨¦§¥¨©¥¤¦¨¨©¨©¥
õøàì äöeçì ìàøNé õøàî eàöiL¯ìëa ïéøòaúî ¤¨§¥¤¤¦§¨¥§¨¨¨¤¦§©£¦§¨

ïîB÷îì eøæçé :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .ïäL íB÷î̈¤¥©¦¦§¤¤§¨¨¥©§§¦§¨
éø÷ !déz÷éôà àä ,"Eöøàa" øîàpL íeMî ,eøòaúéå§¦§©£¦¤¤¡©§©§¤¨£¦§¥¨¥
áø ."Eöøàa øLà"î :éîð éà ,"Eöøàa" ,"õøàa" déa¥¨¨¤§©§¤¦©¦¥£¤§©§¤©

àøôñdéãäa äåä ,õøàì äöeçì ìàøNé õøàî ÷ôð ¨§¨§©¥¤¤¦§¨¥§¨¨¨¤£¨©£¥
déøa àðeä áø déãäa eåì .úéòéáLc àøîçc àaøb©§¨§©§¨¦§¦¦¨©£¥©¨§¥
déì òéîLc àkéà :eäì øîà .àðäk áøå à÷éà áøc§©¦¨§©¨£¨£©§¦¨¦§¦©¥
Bà øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä eäaà éaøc dépéî¦¥§©¦©¨£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨
äëìä :eäaà éaø øîà éëä ;àðäk áø déì øîà ?àìŸ£©¥©¨£¨¨¦¨©©¦©¨£¨¨
áøc déøa àðeä áø déì øîà .øæòìà ïa ïBòîL éaøk§©¦¦§¤¤§¨¨¨©¥©¨§¥§©
ïa ïBòîL éaøk äëìä ïéà :eäaà éaø øîà éëä ,à÷éà¦¨¨¦¨©©¦©¨¥£¨¨§©¦¦§¤
àðeä áøc àììk àä èB÷ð :àøôñ áø øîà .øæòìà¤§¨¨£©©¨§¨§¨§¨¨§©¨
äáçøk déaøc dénetî àúúòîL øîâå ÷ééãc ,Cãéa¦¨§¨¥§¨©§©£¨¨¦¥§©¥§©£¨
úéaä øä :äãeäé áø øîà äáçø øîàc .àúécaîeôc§§©¦¨§¨©©£¨¨©©§¨©©©¦
áø déìò éø÷ .åéèqî íéðôì åéèñ ,äéä ìeôk åéèñ§¨¨¨¨§¨¦§¦¦§¨¨¥£¥©

"Bì ãébé Bì÷îe ìàLé Böòa énò" :óñBé¯ì÷énä ìk ¥©¦§¥¦§¨©§©¦¨©¥¥
.Bì ãébî Bìéëéä .úéòéáLc àúéiðôk õ÷ éàòìéà éaø ©¦©¦¤§©©¨§¦¨¨¦§¦¦¥¦

éëå !ãñôäì àìå ,àðîçø øîà "äìëàì" ?éëä ãéáò̈¥¨¦§¨§¨¨©©£¨¨§Ÿ§¤§¥§¦
éléî éðä :àîéz¯àëéä ìáà ,àøéôì úéçðc àëéä ¥¨¨¥¦¥¥¨§¨¥§¥¨£¨¥¨

àøéôì úéçð àìc¯äaø øîà ïîçð áø øîàäå .àì §¨¨¥§¥¨¨§¨¨©©©§¨¨©©¨
eNòðå ìéàBä ,éøéñà äìøòc élçúî éðä :deáà øa©£¨¥©§©¥§¨§¨£¦¦¦§©£

äåä úîéà éøéôì øîBLå .éøéôì øîBL¯à÷å ,éøôeëa ¥§¥¥§¥§¥¥¥©£¨§§¥§¨
éaø ,ïðúc éñBé éaøk øîàc ïîçð áø !éøét eäì éø÷̈¥§¥¥©©§¨§¨©§©¦¥¦§©©¦
éâéìôe .éøét àeäL éðtî øeñà øãîñ :øîBà éñBé¥¥§¨©¨¦§¥¤¥¥§¦¦

é÷úî .déìò ïðaøéâéìt éîe :àòcøäpî éîéL áø dì ó ©¨©£¥©§¦¨©¦¦¦§©§§¨¦§¦¦
:ïðz àäå ?úBðìéà øàLa éñBé éaøc déìò ïðaø©¨©£¥§©¦¥¦§¨¦¨§¨§©
úéa ?úéòéáMa úBðìéàä úà ïéööB÷ ïéà éúîéàî¥¥¨©¥§¦¤¨¦¨©§¦¦¥
íéðôbäå ,eøLøLiMî ïéáeøçä :íéøîBà ìlä úéáe .eàéöBiMî úBðìéàä ìk :íéøîBà éànL©©§¦¨¨¦¨¦¤¦¥¦¥§¦¤¨¦¦¤§©§§§©§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc migqt(oey`x meil)

ïéìëBà,mxral jixv oi`e mdnìòmixnzd jnqïéôékä ïéa ìL± §¦©¤¥©¦¦
,mixnzd zetk oia mi`vnpyìò ïéìëBà ïéàåmixnzd jnq §¥§¦©

Lmi`vnpïéöéMä ïéaonf lky ,lwcd aiaq milicbd mivewd ± ¤¥©¦¦
xyt`e ,dcyay digl miievn md ,milrd oia mixnz miievny
oia wx mixnz miievn dcya m` la` ,ziaay mixnzdn lek`l
lek`l oi`e ,mivewd iptn myn mlhil dleki digd oi` ,mivewd

.mxral jixv `l` ziaay mixnzdn
dpyy `nw `pz ,epzpyna zwelgnd zyxtzn jk dzrne
elk mdy ezpeek ,xral aiig dcyd on zexitd 'elk' xy`ky
iaxe .xral aiig epi` mivewd oia zexit yi oiicr m` la` ,ixnbl
milke` oi`y ,l`ilnb oa oerny oax zrck xaeqe xingn dcedi
`ade `v' el mixne`y dpy okle ,mivewd oiay zexitd jnq lr
aiig dz` ok lre ,`vnz `le mlhil ie`xd mewnn 'dz` s` jl

.xral
lirl x`azd(.ap :p)elk `le cg` mewna elky ziriay zexity

z` d`ian `xnbd .elky mewna wx xral miaiig xg` mewna
:`xnbd zxne` .df oiprl zenewnd zwelg ihxtíúä ïðzepipy ± §©¨¨

dpyna(a"n h"t ziriay),ìLøeòéaì úBöøà Ldwelg l`xyi ux` ± ¨Ÿ£¨§¦
on ziriay zexit milkyk xeriad zaeg oiprl zevx` ylyl
xral miaiig zexitd da elky zevx`d on zg` lkay ,dcyd
lr zkneq zexitd da elky odn zg` oi`e ,zexitd z` da
ux` ,zevx`d zyly od el`e .oda elk `ly zexg` zevx`

å ,äãeäéux`å ,ïcøiä øáòux`ìLå .ìéìâúçàå úçà ìëa úBöøà L §¨§¥¤©©§¥§¨¦§¨Ÿ£¨§¨©©§©©
zenewn dyly yi ,exkfpy zevx`d ylyn zg`e zg` lkae ±

.[dlty ,wnr ,xd ,md el`e] zexitd ielik onfa miwelg
dpynd zl`ey(b"n h"t my):eøîà änìåexn` dkld efi` oiprl ± §¨¨¨§

wx yiyìL,øeòéaì úBöøà Lyi zevx`dn zg` lka m` ixd ¨Ÿ£¨©¦
zexitd mda milky onfd oiprl dfn df mipey zenewn dyly
daiyn .xeriad onfa efn ef zepey zevx` ryz yiy `vei ,digl

:dpyndìëBà eéäiLúçàå úçà ìëa ïézevx` yly oze`n ¤¦§§¦§¨©©§©©
,[lilbe ocxid xare dcedi ody] xerial zewelgdäìëiL ãò©¤¦§¤

mewndnïBøçàäzenewn dylydn,daLdylyd lk ,xnelk ¨©£¤¨
ux` miaygp ,ux` dze` jezay [dltye wnre xd] zenewn
,zg` ux` dizeltye diwnre dixd miaygp dcedia oebke ,zg`
lk oke ,dcedi lkn ixtd dlkiy cr dcedi lka lek`l xyt`e
xyt`e ,zg` ux` miaygp ocxid xaray zenewn dylyd
lk oke ,ocxid xar lkn ixtd dlkiy cr ocxid xar lka lek`l

.zg` ux` miaygp lilbay zenewn dylyd
:oicd xewn z` zxxan `xnbdéléî éðä àðîepcnl okidn ± §¨¨¥¦¥

dcedi ux`ay zenewndn cg` lka milke`y oebke ,el` mixac
elk m`e ,day zenewnd cg`a zexitd elk `ly dn jnq lr
elk `ly dn jnq lr da milke` oi` ,day zenewnd lka

:`xnbd daiyn .zxg` ux`a zexitdàá÷eò øa àîç áø øîà̈©©¨¨©§¨
àø÷ øîà ,àðéðç øa éñBé éaø øîàweqta xn`p -(f dk `xwie)oipra , ¨©©¦¥©£¦¨¨©§¨

,mlke`l mc` lkl mixwten eidiy ziriay zexitEzîäáìå'§¦§¤§§
Eöøàa øLà äiçìårecn wiicl yie ,'lk`l Dz`EaY lk didY §©©¨£¤§©§¤¦§¤¨§¨¨¤¡Ÿ

m` ixd ,lek`l dleki eznday 'jzndale' xnel weqtd jxved
dizepefnl be`cl jixvy eznday i`cea ,lek`l dleki digd

y ,digl dndad z` yiwdl d`a dxezd `l` ,lek`l dlekiìk̈
äãOä ïî úìëBà äiçL ïîæzecya miievn ziriay zexity ± §©¤©¨¤¤¦©¨¤

,digd zlik`lìëàämdn lik`dl jl xzen ±,úéaaL äîäáì ©£¥¦§¥¨¤©©¦
m` la`äìkzexitd exnbp ±ïî Ezîäáì älk ,äãOa øLà äiçì ¨¨©©¨£¤©¨¤©¥¦§¤§§¦

úéaäxear zqpkdy ziriayd zexit z` jzian zelkl jilr ± ©©¦
,jzndaéøéîâe,epizea`n epicia zxeqne ±äãeäéaL äiç ïéàc §¦¦§¥©¨¤¦¨

ìéìâaL úBøét ìò äìéãbdpi` dcedi ux`a z`vnpd digy ± §¥¨©¥¤§¨¦
,lilbd ux`ay zexitdn lek`l jk lk zwgxznåokäiç ïéà §¥©¨

,äãeäéaL úBøét ìò äìéãb ìéìâaLux`a oebk] ux` dze`a la` ¤§¨¦§¥¨©¥¤¦¨
,my zlke`e mewnl mewnn `id zkled [lilbd ux`a e` dcedi
meyn ,dcyay digl elky aygp ux` dze` lka elk m` okl

mewna elk ux` dze`a m` la` ,zxg` ux`l zkled `id oi`y
aygp `le ,mewn eze`l digd zkled ,elk `l xg` mewnae cg`

.dcyay digl elky
:ux`l uegl me`ivedy ziriay zexit mixran okid dpc `xnbd

ïðaø eðz,`ziixaaúBøétziriayäöeçì ìàøNé õøàî eàöiL ¨©¨¨¥¤¨§¥¤¤¦§¨¥§¨
ïéøòaúî ,õøàì,mxeria onf ribde digl elkyk,ïäL íB÷î ìëa ¨¨¤¦§©£¦§¨¨¤¥

.my mxral ux`l mxifgdl eze` migixhn `leïa ïBòîL éaø©¦¦§¤
ïîB÷îì eøæçé ,øîBà øæòìà,l`xyi ux`l -eøòaúéåmy,íeMî ¤§¨¨¥©§§¦§¨§¦§©£¦

øîàpLziriay zexit xeria oic epcnl epnny weqta(f dk `xwie), ¤¤¡©
xW` dIgle LYndale'Eöøàa,xnelk ,'lk`l Dz`EaY lk didY §¦§¤§§§©©¨£¤§©§¤¦§¤¨§¨¨¤¡Ÿ

.jvx`ay dndae dig zqixc mewna zexitd xiwtdl jixv
:`xnbd dywndéz÷étà àäipa oi`y df weqtn zyxc xak ixd ± ¨©¦§¥

`le ,mvx`a elk `ly zexitd lr `l` jenql mileki zg` ux`
xfrl` oa oerny iax ji`e ,zxg` ux`a elk `ly zexitd lr

:`xnbd zvxzn .ztqep dyxc epnn yxec'Eöøàa õøàa' déa éø÷§¥¥¨¨¤§©§¤
dzr ,'ux`a' aezkl did ic zg` dyxc wx yexcl icka ±
uexiz `xnbd zvxzn .zeyxc izy yexcl yi 'jvx`a' aezky

:sqep,énð éàdyxcd z`e ,'jvx`a' zaizn miyxec zg` dyxc ¦©¦
miyxec dipyd'Eöøàa øLà'î.'xy`' zaizn - ¥£¤§©§¤

.ux`l uega ziriay zexit xeria oipra dyrn d`ian `xnbd
:`xnbd zxtqn÷ôð àøôñ áø[`vi-],õøàì äöeçì ìàøNé õøàî ©©§¨§©¥¤¤¦§¨¥§¨¨¨¤

àøîçc àáøb déãäa äåäoii ly dti` enr dzide ±eåì .úéòéáLc £¨©£¥©§¨§©§¨¦§¦¦¨
déãäa,ezxaga enr eelzp -,àðäk áøå à÷éà áøc déøa àðeä áø ©£¥©¨§¥§©¦¨§©©£¨

.eda` iax ly eicinlzeäì øîàm`d ,`xtq ax mze` l`y ± ¨©§
eäáà éaøc dépéî déì òéîLc àkéàiaxn rnyy in mkn yi ± ¦¨¦§¦©¥¦¥§©¦£¨

m` ,eda`øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìäzexit xral yiy xaeqd £¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨
,ux`a `weec ziriay,àì Bà.ux`l uega mb mxral xyt`e Ÿ

àðäk áø déì øîà,`xtq axléëä[jk-]äëìä ,eäáà éaø øîà ¨©¥©©£¨¨¦¨©©¦£¨£¨¨
à÷éà áøc déøa àðeä áø déì øîà .øæòìà ïa ïBòîL éaøkaxl §©¦¦§¤¤§¨¨¨©¥©¨§¥§©¦¨

,`xtqøîà .øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä ïéà ,eäáà éaø øîà éëä̈¦¨©©¦£¨¥£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨¨©
Cãéa àðeä áøc àììk àä èB÷ð ,àøôñ áødn z` jcia wfgd ± ©©§¨§¨§¨¨§©¨¦¨

iaxk dkld oi`y] eax mya `wi` axc dixa `ped ax xn`y
ux`a `weec ziriay zexit xral jixv oi`e xfrl` oa oerny

oeik ,enya `pdk ax xn`y dn z` `le ,[l`xyiøîâå ÷ééãc§¨¦§¨©
déaøc déîetî àúzòîLdrenyd cenila wcwcn `ped axy ± §©§¨¨¦¥§©¥

,eax itnkenäáçø[`xen` ly my]àúéãaîeôcxirdn±] §§¨¨§§§¦¨
.[`zicanet

:ezrenya wcwc dagxy epivn okid d`ian `xnbdäáçø øîàc§¨©§¨¨
,ef oeyla xn`e wcwc ±åéèñ ,úéaä øä ,äãeäé éaø øîà[lqtq-] ¨©©¦§¨©©©¦§¨

åéèñî íéðôì åéèñ ,äéä ìeôkly mitwid ipy eid ziad xda ± ¨¨¨§¨¦§¦¦§¨
eax oeyla xnel wcwc dagxe ,dfn miptl df aiaq aiaq milqtq
elit` ,'dzid dletk `ahvi`' xn` `le ,'did letk eihq'

dpynd oeylay(:`i lirl).'`ahvi`' lqtq eze` `xwp
`xtq axy xg`n :`xtq axa dyrnd xetiq z` `xnbd zniiqn

,xingdl `pdk ax lr `le lwdl `ped ax lr jnqáø déìò éø÷̈¥£¥©
óñBémr ly mzepba xn`pd df weqt `xtq ax lr sqei ax `xw ± ¥

l`xyi(ai c ryed),,'Bì ãébé Bì÷îe ,ìàLé Böòa énò'sqei ax yxce ©¦§¥¦§©©§©¦
,xnelk ,`lew oeyln 'elwn' zaiz z`Bì ì÷éîä ìkel xne`d ± ¨©¥¥

,lwdl xacBì ãébî.eilr jneqe eixac z` lawn `ed - ©¦
zligza zexit x`ye mixnz xeriy dfi`n zxxan `xnbd
,ziriaya mciqtdl xq`iy oiprl 'ixt' miaygp xak ,mlecib

:`xnbd zxtqn .dlxr meyn d`pda exq`iy oiprleéàòléà éaø©¦¦§©
õ÷oerh lwc uvw -àúéiðôkelyazp `l oiicry miphw mixnz ± ¨©§¦¨¨

,úéòéáLc`ly zeiptkl cqtd jka mxbe ,erfba ynzydl evvwe ¦§¦¦
:`xnbd eilr dywn .eliyaiéëä ãéáò éëéäi`rli` iax ji` ± ¥¦¨¦¨¦

,eliyai `ly zeiptkd z` ciqtdle lwcd z` uevwl ok dyr
mkl ux`d zAW dzide' ,ziriay zexit oipra ixdeøîà 'äìëàì §¨§¨©©¨¨¤¨¤§¨§¨¨©

àðîçødxezd dxn` ±(e dk `xwie)ziriay zexity jkn micnele , ©£¨¨
dlik`l epzip.ãñôäì àìå§Ÿ§¤§¥
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc migqt(ipy meil)

eòéøâiLî,hrn miaprd elcbiyn ±eöéðiMî íéúéfäålcbzyn ± ¦¤§¨¥§©¥¦¦¤¨¥
,'up' diexwd dwcd dtilwd mdilreàéöBiMî úBðìéàä ìk øàLe§¨¨¨¦¨¦¤¦

.ixtd z`
:eziiyewa `rcxdpn iniy ax jiynnållk ixd,éqà áø øîàlk §¨©©©¦

,[mirxfd ipinn-] 'oald let' e` 'rexib' e` 'xqea' epipyy mewn
ìBt àeä òeøéb àeä øñBa àeäïáläle`yl yie ,md cg` xac ± ¤¥©©¨¨

,iq` ax ixac lrCzòc à÷ìñ ïálä ìBtjzrca dler ike ± ©¨¨¨§¨©§¨
dne miptb lr epipy 'erixbiyn' `ld ,oald let `ed 'rexib'y

,aiydl yie ,oald letl epipràîéà àlàax ixac z` xn`z jk ± ¤¨¥¨
,iq`BøeòéL`ed rexib lye xqea lykly elceb.ïálä ìBtlkne ¦§©¨¨

oiprl epipyy 'erixbiyn'y xnel oi`y ,iq` ax ixacn gken mewn
.xqea `ed 'erixbiyn' `l` ,xcnq `ed miptbdéì úòîL ïàîe©¨§©¥

øîàclcb apirdyk wxy xne` eze` zrnyy `pzd `ed ine ± §¨©
dyrpeïéà ,øñBawx `ede lcb `l m` la` ,ixt aygp `ed ± ¤¦

àì ,øãîñ,ixt aygp epi` oiicr ±ïðaøeli`y ,jk mixaeqy md §¨©Ÿ©¨¨
xaeq iqei iax(:ap lirl)ef dpyny ixd ,ixt aygp xcnq mby

,opax ixac `id ,'erixbiyn miptbd' ziriay iabl epipyyéðz÷å± §¨¨¥
y ,epipy mewn lkneúBðìéàä ìk øàLxeq` [milwc oebke] §¨¨¨¦¨

ziriaya mvvewleàéöBiMîzeiptk mr lwcy xnelk ,zexit ¦¤¦
lwc uvwy i`rli` iaxy uxzl xyt` i` jk m`e ,evvewl xeq`

.opax zrck dyr zeiptk mr
:xg` uexiz zvxzne mcewd dvexizn da zxfeg `xnbdàlà¤¨

y ,`ed uexizdõ÷ éðçñéðãa éàòléà éaøxkf lwc did uvwy dn ± ©¦¦§©¦§¦§¨¥¨
milyazn mpi` eay mixnzde ,oqipa eixnz z` sehwl milibxy

.ezvivwa xac mciqtd `ly `vnpe ,mlerl ea
miapr ly xeriad ipnf z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:ziriay ly mixnze mip`z mizifïðaø eðz,`ziixaaïéìëBà ¨©¨¨§¦
íéáðòa,ziriay lyeìëiL ãòn miaprdúBiìcmiptbdn ± ©£¨¦©¤¦§¨¦

mixqp iab lr zelcendìëBà ìLe .[minxk ea yiy mewn my±]íà ¤¥¦
Lémiptb xg` mewna,ïäî úBøçeàî,miaprd oda elk `l oiicry ¥§¨¥¤

íéúéfa íéìëBà .ïäéìò ïéìëBà,ziriay lyäìëiL ãòzifd urn §¦£¥¤§¦©¥¦©¤¦§¤
dòB÷úaL ïBøçà.[mizif ea yiy mewn my±],øîBà øæòéìà éaø ©£¤¦§©©¦¡¦¤¤¥

,ziriay ly mizifa milke`äìëiL ãòd zifd urnLeb ìL ïBøçà ©¤¦§¤©£¤
áìçcr ziaay zexitd on lek`l xzene .daxd mizif yi ea mby ¨¨

jk lk elkiyàöBé éðò àäiL éãk,mizif ytglàì àöBî Bðéàå §¥¤§¥¨¦¥§¥¥Ÿ
BôBða,urd itpra -Bøwéòa àìåxeriy ,ezizgza -òáBø.awd §§Ÿ§¦¨©

:`ziixad dkiynnúBøâBøâa ïéìëBà,ziriay ly zeyai mip`z - §¦¦§§
ébt eìëiL ãòly zewc mip`z -éðéä úéa.[mewn my±]éaø øîà ©¤¦§©¥¥¦¦¨©©¦

éðéä úéa ébt eøkæeä àì ,äãeäé,zexit aygidl yxcnd ziaaàlà §¨Ÿ§§©¥¥¦¦¤¨
(ïðúc) ,øNòî ïéðòìyéðéä úéa ébt,mlerl miphw mdyéðéäàå §¦§©©£¥¦§©©¥¥¦¦§©¦¤

àðéáeèc,mlerl miphw mdy ,`piaeh `xwpd mewn ly mixnze - §¦¨
,øNòna ïéáéiçibt exkfed `l ziriaya xeriad onf oiprl la` ©¨¦©©£¥

:`ziixad cer dkiynn .ipid ziaíéøîza ïéìëBà,ziriay lyãò §¦©§¨¦©
äìëiLlwcdnøòBöaL ïBøçàä.[mixnzd xir±]ïa ïBòîL ïaø ¤¦§¤¨©£¤§©©¨¦§¤

ïéìëBà ,øîBà ìàéìîb,ziriay ly mixnzìòmixnzd jnqïéa ìL ©§¦¥¥§¦©¤¥
ïéôékä,mixnz zetk mi`xwpd lwcd itpra mi`vnpd ±ïéàå ©¦¦§¥

ìò ïéìëBàmixnzd jnqïéöéMä ïéa ìLmivewa mi`vnpd ± §¦©¤¥©¦¦
myn mze` zgwl dleki digd oi`y itl ,lwcd aiaq milicbd

.mivewd iptn
ipnf oipra lirl d`aedy `ziixad ixac m`d zxxan `xnbd
,df oipra zxg` `ziixa ixace ,ziriay zexit ly xeriad

:`xnbd dywn .el` z` el` mixzeqéäðéîøe,zeywdl yie ± §¦§¦
,zxg` `ziixaa epipyyíéáðòa ïéìëBà,ziriay lyçñtä ãòly §¦¨£¨¦©©¤©

milke` oke ,zipiny dpyíéúéfa,ziriay lyúøöòä ãòbg ± ©¥¦©¨£¤¤
milke` oke ,zereaydúBøâBøba,ziriay ly zeyai mip`z ±ãò ©§§©

,äkeðçämilke` okeíéøîza,ziriay lyå .íéøetä ãòlr ©£¨©§¨¦©©¦§
ef `ziixaéìçî àúééøúa ézøz ïðçBé éaø ,éáéa áø øîàósilgd ± ¨©©¥¨©¦¨¨©§¥©§©§¨©£¦

cr mixnzae ,dkepgd cr zexbexba'] mipexg`d ipy ipnf z`
mixnza ,mixetd cr zexbexba' ,dpey `ed jke ,dfa df ['mixetd
ef `ziixaay mipnfd zrax` lky dyw mewn lkne .'dkepgd cr

:`xnbd zvxzn .zncewd `ziixaay mipnfk mpi`éãéàå éãéàdf ± ¦¦§¦¦
lk lr zeziixad izya epipyy mipnfd ipy xnelk ,dfe,oine oin

àeä àøeòéL ãçdpey`xd `ziixaay miapr oebke .`ed cg` onf ± ©¦¨
dipyd `ziixaae ,lke` ly zeilc elkiy cr milke`y xn`p
zeilc milk gqta wxy ,cg` onf `ed ,gqtd cr milke`y xn`p

.lke` ly
:sqep uexiz `xnbd zvxznàîéà úéòa éàålkez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

miey mpi` dipyd `ziixaay mipnfd mpn` ,jk z`f ayiil
j` ,dpey`xd `ziixaay mipnflàéãäa éðz÷ àäepipy ixd ± ¨¨¨¥§¤§¨

,dpey`xd `ziixaa yxetna,'ïäéìò ïéìëBà ïäî úBøçeàî Lé íà'¦¥§¨¥¤§¦£¥¤
oky ,el` lr el` zeziixad ixacn zeywdl mewn oi` dzrne
eli`e ,libxd ote`a mixen` dpey`xd `ziixaay mixeriyd
okn xg`l s`e rxi`y ote`a mixen` dipyd `ziixaay mipnfd
cr milke` libxd ote`a ,miapr oebke .xg` mewna zexit exzep
ly zeilca elky xg`l s`y rxi` m`e ,lke` ly zeilc elkiy
cr lek`le jiyndl xyt` ,xg` mewna miapr exzep lke`

.gqtd
,lgp ,wnr ,xd edn zrcl mipniq zpzepd `ziixa d`ian `xnbd

:dltyeàéðz,`ziixaaïîéñ ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦¨
ìmiaygp mdy zenewnïéìéî ,'íéøä'miyrp ea milicbd mivtr ± ¦¨¦¦¦

e .migaeyne mitiì ïîéñmiaygp mdy zenewnò'íéì÷c ,'íé÷î± ¦¨¦£¨¦§¨¦
e .migaeyn mda milicbd mixnzdì ïîéñmiaygpy zenewn ¦¨¦

,íéìçpmda milicby `ed.íéð÷eì ïîéñaygpy mewnäìôM± §¨¦¨¦¦¨§§¥¨
ivr ea milicby `ed ,xeyin ux`äî÷Ldyer epi`y ur oin ± ¦§¨

,zexitøácì äéàø ïéàL ét ìò óàålkn ,dnwy dltyl oniqy §©©¦¤¥§¨¨©¨¨
yi mewnøëæ[fnx-]øîàpL ,øácì(fk h 'a minid ixac ,fk i '` mikln), ¥¤©¨¨¤¤¡©

,jlnd dnly onfa xyerd ieaix lróñkä úà Cìnä ïziå'©¦¥©¤¤¤©¤¤
,'áøì äìôMa øLà íéî÷Mk ïúð íéæøàä úàå ,íéðáàk íìLeøéa¦¨©¦©£¨¦§¥¨£¨¦¨©©¦§¦£¤©§¥¨¨Ÿ

.minwy da milicby dlty jxcy ixd
zxne` .el` mipniq `ziixaa epipy jxev dfi`l zx`an `xnbd

`ziixaa epipyy dn :`xnbd'ïéìéî íéøäì ïîéñ'okeíé÷îòì ïîéñ' ¦¨¤¨¦¦¦¦¨¨£¨¦
dpéî à÷ôð ,'íéì÷c`ed dyrnl jkn `veid oicd ±ìoipríéøeká, §¨¦¨§¨¦¨§¦¦

,m`iadl oi` okidn rcilïðúcdpyna(b"n `"t mixekia),ïéàéáî ïéà ¦§©¥§¦¦
ïéðénä úòáMî àlà íéøeka.l`xyi ux` mda dgazypyàìå ¦¦¤¨¦¦§©©¦¦§Ÿ

íéøäaL íéì÷cîmixnz mi`ian oi` mipind zrayn mbe - ¦§¨¦¤¤¨¦
.migaeyn mpi` mdy mixda milicbd milwcnúBøétî àìå§Ÿ¦¥

íé÷îòaLmilicbd mixerye mihgn mixekia mi`ian oi` oke ± ¤¨£¨¦
zynkp d`eazde my miakrzne mitq`zn mindy oeik ,miwnra

`ziixaa epipyy dn oke .zawxpedpéî à÷ôð ,'íéð÷ íéìçpì ïîéñ'¦¨©§¨¦¨¦¨§¨¦¨
`ed dyrnl jkn `veid oicd ±ìoiprïúéà ìçðminiiwn eay §©©¥¨

ea milicb `l m`e ,mipw ea elcbiy jixvy ,dtexr dlbr zevn
`ziixaa epipyy dn oke .lgp `xwp epi` mipwäìôMì ïîéñ'¦¨©§¥¨

dpéî à÷ôð ,'äî÷L`ed dyrnl jkn `veid oicd ±ìoiprç÷î ¦§¨¨§¨¦¨§¤©
,økîîe'dlty' dpi` ,'dlty jl xken ipixd' exiagl xn` m`y ¦§¨

.minwy da yi m` `l`
:`xnbd dtiqenéëäì úéúàc àzLäoniqdy ,jkl z`ay dzr ± ©§¨§¨¥§¨¦

,xknne gwn oiprl `ed dltya epipyyénð eälekx`y lk ± §©¦
`ed mdn `veid oicd ok mb mipniqdìoipr,økîîe ç÷îm`y §¤©¦§¨

m`e ,[migaeyn mivtr-] oilin lcbl ie`x `diy jixv xd el xkn
m`e ,[migaeyn mixnz-] milwcl ie`x `diy jixv wnr el xkn

.mipwl ie`x `diy jixv lgp el xkn

äðùî
meyn .dpyna oldlck dqb dnda iebl xeknl exq` minkg
iebd dnr dyrie ,el dxikydl e` dli`ydl `eaiy eyygy
xn`py ,eznda zziay lr deevn l`xyide ,zaya dk`ln

(bi d mixac)eyyg oke .'LYndA lke 'ebe dk`ln lk dUrz `l' ,Ÿ©£¤¨§¨¨§¨§¤§¤
iebd dvxie ,dngd zriwyl jenq zay axra iebl dpxkniy
elew z` dxikn `idy meyne ,jlzy l`xyid dl `xwie ,dzeqpl
xearie ,miaxd zeyxa zen` rax` ,dperh `idyk zaya jlz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

המשך בעמוד גנק

ezny in` cenr bp sc ± iyily wxtmigqt
åòéøâéùîÐelcbynzvw miaprde`xwpe.rexib.oald letk exeriy :yxtn onwle

åöéðéùîÐlicbiyn) zekxaa el dnece .ilgzn oirk `ede ,odilr upd:(a,eldnhtd

,sxhvn oenix lyupde.sxhvn epi` elyøñåá àåäxqea e` opzc `kid lk :xn`c Ð

rexib e`xqea .edpip `cg edlek Ð) oihiba opz Ðmind zqipk zryn :(`,`l.xqeal

êúòã à÷ìñ ïáìä ìåô.`niiw miptba `d Ð

ïàîåiedc `ed xqea xn`c dil zrnyc `pz Ð

erixbiyn ipzwck ,ixitla` .xqea epiidc Ð

xcnqx`ya ecenc ipzwe .`id opax ,`l Ð

hwp rexib `ed xqea `ed iq` axc `d .zepli`

iaxe ,xcnq epiid rexib `niz `lc meyn ,`kd

.`id iqeiéðçñéðãáõ÷,xkf lwc ly mixnz Ð

opi`eoilyaznea,zinleroixcebeoqipa oze`

,mixnz zetk ilka odil`n zelyazn ode

`l i`rli` iax ,jkld .zephw od mlerle

.icin ciqt`ìëåàiqxbc zi`e .minxk mewn Ð

.minxk la` `ede ,la` lyúåéìã.y"iliixh Ð

òå÷ú) zegpna opzck ,mizif mewn Ð:(a,dt

my ievn onydy jezne .onyl `tl` rewz

) aizkck ,oda minkg oiievn ea oilibxel`eny

aci.'ebe "drewz a`ei glyie" :(ùåâáìçinp Ð

,xy` ly ewlga `ede ,`aeh mizif `ki`

) zegpna "elbx onya laehe" :dia aizkc.(my

'åë àöåé éðò àäéù éãëon lek`l xzen Ð

`vei ipr `diy jk lk dcya elkiy cr oiqepkd

.'ek `ven epi`e ywalúåøâåøâmip`z Ð

.miyaiéðéä úéá éâô.mewn eze` ly mip`z Ð

åøëæåä àìyxcnd ziaa Ðaygdl`l` ,ixit

.xyrnléðéäà.mixnz Ðàðéáåèã.mewn Ð

xn`e :miphw mlerl mixnz oze`e mibt oze`e

.`ed `vexiz `le opiqxb iaia axéúøú
éìçî àúééøúáó,mixetd cr zexbexba Ð

.dkepg cr mixnzaïéìéî íéøäì ïîéñÐ,oivtr

.oiti oi` mixday zepli` x`y la` .y"ilb

,ediipin mixeka opiziin `lc dpin `wtpe

.onwlckíéì÷ã.mixnz Ðäî÷ùdpi` Ð

.ixit dyeräìôùux` Ð.xeyindinwle

.dpin `wtp i`n yxtníéî÷ùëäìôùá øùà
dlty jxc dpin rny Ð.minwyle`l ,edine

minwy da oi` m`c rcil `id dxenb di`x`l

`iaz xy`" aizk mixekaa :dlty diexw `dz

) zegpna opiyxce ,"jvx`no`k xn`p :(a,ct

,'ebe "dxerye dhg ux`" oldl xn`pe ,"jvx`"

dgaya `dc ,ux` gay oldl dnaezkd

oi`c dpin opitlie .ux` gay o`k s` ,xacn

oi`e ,my oixen`d oipind zrayn `l` oi`ian

mixnze ,gaeyn mewnn `l` oi`ianzrayn

.mixnz yac epiidc ,"yace" aizkc ,md oipind

àìåïéì÷ãîíéøäáù`l` oigaeyn opi`c Ð

ly milwc.miwnrúåøéôî àìåmindy ,miwnray obc z`eaz Ðmipl.zawxne dyenk oz`eaze ,myïúéà ìçðì`l i`e ,ea milicb mipw ediy jixv dtexr dlbrl Ðixwin `l Ð

.lgpøëîîå ç÷îìjl xken ip` dlty Ð.minwy da ediy jixv Ðäðùîøåëîì àìù åâäðù íå÷îexingdc Ð.dqb xeknl iz` `nlic onvr lrïéà íå÷î ìëáå
äñâ äîäá ïäì ïéøëåîmeyne ,zexiky meyne ,dl`y meyn opax dia xefbc Ð,ipeiqp) dxf dcear zkqna.zaya eznda zziay lr deevn l`xyie .(`,ehíéçééñå íéìâò

edpip dk`ln ipa e`lc ab lr s`e ,miphw Ðitlgin Ðmixeaye .milecb zxikna.minily milecb zxikna itlginäøåáùá,dl idyn `lc Ðehgye`l jkld .dl

iz` `le ,ieb iab l`xyi dil ifg.izixg` dxikn dixyinlñåñá øéúî àøéúá ïáezk`lny itl Ð.daikxlmeyn `l` da oi`"c ,oda xfbinl `kil dicic ipeiqpe

) dvia zkqna ,dl opz zeay iab "dnda iab lr oiakex oi`c ,zeay.(a,elìåëàì àìùlke`k ifginc Ð.uega gqtàøîâäæ øùáe Ð.xak dhegy elit`éèéç ìáà
gqtl el` oihig xn`w ike .miycwl icin enc `l Ðxhpnc Ð,xn`w gqtleripv`gqtl.mlke`likd :odinca gqt zepwle oxkenl xn`c o`nk ifgin opixn` `le

.opiqxbéîåø ùéà ñåãåú éñåé éáø øîà.inexa didy aeyg l`xyi Ðïéñìå÷îziilvk eaxw lre eirxk lr ey`x oiielv Ð) "oilev cvik"a `ipzc ,gqtdonwl:(`,cr

edxew `aiwr iax,qlewndlezy itlilk `yepk ecva el dveg eirxkepiifzilba "zyegp raek" .ecva)l`eny`" enebxz (fi`qlew."`ygpcäúà ñåãåú àìîìàÐ
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éðôî,my `xew eiykry i"yx yxit `zrny ileka Ð uega miycw yicwnk d`xpy

miacpznd jxck acpzd `ly inp yxiteÐi`e .gqt my el `xw `l miignc epiid

diilv zrya my el `xw inpÐlik`nk d`xp :xn`wc ,dywe .oiyicwnd jxck `ly ied

uega miycwÐxninl dil dede ,eincl `l` yecw epi`c ,ok zeyrl oi` mipta mb `lde

,qlewn icba :cere !miycw zlirnl aexw `edy

eyicwd `ny yginl `kilc idp ,oerny 'xl

miacpznd jxck df oi`y eiykrÐmewn lkn

,diycw` miign xn`i `ly ,ikd carinl xqzil

lre .qlewn e`yry ezlgz lr giken eteqc

`l opinwen `dc ,`ed ikd meyn `nrh jgxk

ici lrc d`xp jkl .xn` `l `py `le xn` `py

gqtl df xya eiykr xne`yÐiypi` ixaq

dycw` elit` oerny iaxe .dycw` miignc

`ly meyn ,ycwd ied `l uega [hegyl] miign

`ztqeza gkenck ,miacpznd jxck acpzd

lr dler ilr ixd :xn`wc ,zegpnc `xza wxta

eipeg ziaa dpaixw`y zpnÐ:xne` oerny iax

zpn lr yicwnk ied inp ikde .dler df oi`

iziin `lc `de .yecw epi`c `ed uega aixwdl

dgpnc `idd iziin `l` ,`kd dlÐmeyn
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.miacpznd
iax

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

úBðìéàä ìk øàLe ,eöéðiMî íéúéfäå ,eòéøâiMî¦¤©§¦§©¥¦¦¤¨¥§¨¨¨¦¨
àeä ,òeøéb àeä ,øñBa àeä :éñà áø øîàå .eàéöBiMî¦¤¦§¨©©©¦¤¥©
:àîéà àlà !?Cúòc à÷ìñ ïálä ìBt .ïálä ìBt©¨¨©¨¨¨§¨©£¨¤¨¥¨
øñBa :øîàc déì zòîL ïàîe .ïálä ìBôk BøeòéL¦§©¨¨©¨§©§¥§¨©¤

¯øãîñ ,ïéà¯úBðìéàä ìk øàL :éðú÷å .ïðaø ,àì ¦§¨©¨©¨©§¨¨¥§¨¨¨¦¨
:ïðaø eðz .õ÷ éðçñéðãa éàòìéà éaø àlà .eàéöBiMî¦¤¦¤¨©¦¤§©¦§¦§©¥©¨©¨©
Lé íà ,ìëBà ìL úBiìc eìëiL ãò íéáðòa ïéìëBà§¦¨£¨¦©¤¦§¨¦¤¤¦¥

ïäî úBøçeàî¯ãò íéúéfa íéìëBà .ïäéìò ïéìëBà §¨¥¤§¦£¥¤§¦©¥¦©
äìëiL ãò :øîBà øæòéìà éaø ,òB÷úaL ïBøçà äìëiL¤¦§¤©£¤¦§©©¦¡¦¤¤¥©¤¦§¤
àöBî Bðéàå àöBé éðò àäiL éãk ,áìç Leb ìL ïBøçà©£¤¨¨§¥¤§¥¨¦¥§¥¥
ãò úBøâBøba ïéìëBà .òáBø Bøwéòa àìå BôBða àìŸ§§Ÿ§¦¨©§¦©§§©
ébt eøkæeä àì :äãeäé éaø øîà .éðéä úéá ébt eìëiL¤¦§©¥¥¦¦¨©©¦§¨Ÿ§§©¥
éðéäàå éðéä úéá ébt ïðúc ,øNòî ïéðòì àlà éðéä úéá¥¦¦¤¨§¦§©©£¥¦§©©¥¥¦¦§©¦¦

àðéáBèc¯äìëiL ãò íéøîza ïéìëBà .øNòna ïéáéiç §§¨¨©¨¦©©£¥§¦©§¨¦©¤¦§¤
ïéìëBà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .øòBöaL ïBøçàä̈©£¤§©©¨¦§¤©§¦¥¥§¦

a ïéìëBà :éäðéîøe .ïévéMä ïéa ìL ìò ïéìëBà ïéàå ,ïéôékä ïéa ìL ìò,çñtä ãò íéáðò ©¤¥©¦¦§¥§¦©¤¥©¦¦§¦§¦§¦¨£¨¦©©¤©
ïðçBé éaø :éáéa áø øîàå .íéøetä ãò íéøîza ,äkeðçä ãò úBøâBøba ,úøöòä ãò íéúéfa©¥¦©¨£¤¤©§§©©£¨©§¨¦©©¦§¨©©¥¨©¦¨¨

éìçî àúééøúa ézøz:àéãäa éðú÷ àä :àîéà úéòa éàå .àeä àøeòéL ãç éãéàå éãéà !ó ©§¥©§©§¨©£¦¦¥§¦¥©¦¨§¦¨¥¥¨¨¨¨¥§¤§¨
ïäî úBøçeàî Lé íà¯íéøäì ïîéñ :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àéðz .ïäéìò ïéìëBà¯ ¦¥§¨¥¤§¦£¥¤©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦¨§¨¦

íé÷îòì ïîéñ ,ïéìéî¯íéìçpì ïîéñ ,íéì÷c¯äìôMì ïîéñ ,íéð÷¯ïéàL ét ìò óàå .äî÷L ¦¦¦¨¨£¨¦§¨¦¦¨©§¨¦¨¦¦¨©§¥¨¦§¨§©©¦¤¥
øácì äéàø¯íéæøàä úàå íéðáàk íéìLeøéa óñkä úà Cìnä ïziå" :øîàpL ,øácì øëæ §¨¨©¨¨¥¤©¨¨¤¤¡©©¦¥©¤¤¤©¤¤¦¨©¦¨£¨¦§¥¨£¨¦

íéøäì ïîéñ ."áBøì äìôMa øLà íéî÷Mk ïúð¯íé÷îòì ïîéñ ,ïéìéî¯dpéî à÷ôð .íéì÷c ¨©©¦§¦£¤©§¥¨¨¦¨§¨¦¦¦¦¨¨£¨¦§¨¦¨§¨¦¨
,íéøekáìúBøétî àìå íéøäaL íéì÷cî àìå ,ïéðénä úòáMî àlà íéøeka ïéàéáî ïéà :ïðúc §¦¦¦§©¥§¦¦¦¦¤¨¦¦§©©¦¦§Ÿ¦§¨¦¤¤¨¦§Ÿ¦¥

íéð÷ íéìçpì ïîéñ .íé÷îòaL¯äî÷L äìôMì ïîéñ .ïúéà ìçðì dpéî à÷ôð¯dpéî à÷ôð ¤¨£¨¦¦¨©§¨¦¨¦¨§¨¦¨§©©¥¨¦¨©§¥¨¦§¨¨§¨¦¨
éëäì úéúàc àzLä .økîîe çwîì¯.økîîe çwîì éîð eälekäðùîøBkîì eâäpL íB÷î §¦¨¦§¨¨§¨§¨¥§¨¦§©¦§¦¨¦§¨¨¤¨£¦§

íéBbì äwc äîäa¯øBkîì eâäð àlL íB÷î ,ïéøëBî¯ïéøëBî ïéà íB÷î ìëáe .ïéøëBî ïéà §¥¨©¨©¦§¦¨¤Ÿ¨£¦§¥§¦§¨¨¥§¦
øézî àøéúa ïa .äøeáMa øézî äãeäé éaø .ïéøeáLe ïéîìL ïéçééñe íéìâò ,äqb äîäa íäì̈¤§¥¨©¨£¨¦§¨¦§¥¦§¦©¦§¨©¦©§¨¤§¥¨©¦

íéçñô éìéìa éìö ìBëàì eâäpL íB÷î .ñeqa¯ìBëàì àlL eâäpL íB÷î ,ïéìëBà¯ïéà ©¨¤¨£¤¡¨¦§¥¥§¨¦§¦¨¤¨£¤Ÿ¤¡¥
.ïéìëBààøîâ"àeä çñtì äæ øNa" øîàiL íãàì Bì øeñà :áø øîà äãeäé áø øîà¯ §¦¨©©§¨¨©©¨¨¨¨¤Ÿ©¨¨¤©¤©

éhéç ìáà ,øNa à÷åc :àtt áø øîà .õeça íéLã÷ ìëBàå ,Bzîäa Léc÷îk äàøpL éðtî¦§¥¤¦§¤§©§¦§¤§§¥¨¨¦©¨©©©¨©§¨¨¨£¨¦¥
¯âéäðä éîBø Léà ñBãBz :éñBé éaø øîà ,éáéúéî ?àì øNáe .øîà÷ àçñôì øèðéîc ,àìŸ§¦§©§¦§¨¨¨©¨¨Ÿ¥¦¦¨©©¦¥¦¦¦§¦

äzà ñBãBz àìîìà :Bì eçìL ,íéçñô éìéìa ïéñle÷î íééãb ìBëàì éîBø éða úà¯eðøæb ¤§¥¦¤¡§¨¦§¨¦§¥¥§¨¦¨§¦§¨¥©¨¨©§
éìò:àîéà àlà !?Cúòc à÷ìñ "íéLã÷" .õeça íéLã÷ ìàøNé úà ìéëàî äzàL ,éecð E ¨¤¦¤©¨©£¦¤¦§¨¥¨¨¦©¨¨¦¨§¨©£¨¤¨¥¨
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קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc migqt(ipy meil)

eòéøâiLî,hrn miaprd elcbiyn ±eöéðiMî íéúéfäålcbzyn ± ¦¤§¨¥§©¥¦¦¤¨¥
,'up' diexwd dwcd dtilwd mdilreàéöBiMî úBðìéàä ìk øàLe§¨¨¨¦¨¦¤¦

.ixtd z`
:eziiyewa `rcxdpn iniy ax jiynnållk ixd,éqà áø øîàlk §¨©©©¦

,[mirxfd ipinn-] 'oald let' e` 'rexib' e` 'xqea' epipyy mewn
ìBt àeä òeøéb àeä øñBa àeäïáläle`yl yie ,md cg` xac ± ¤¥©©¨¨

,iq` ax ixac lrCzòc à÷ìñ ïálä ìBtjzrca dler ike ± ©¨¨¨§¨©§¨
dne miptb lr epipy 'erixbiyn' `ld ,oald let `ed 'rexib'y

,aiydl yie ,oald letl epipràîéà àlàax ixac z` xn`z jk ± ¤¨¥¨
,iq`BøeòéL`ed rexib lye xqea lykly elceb.ïálä ìBtlkne ¦§©¨¨

oiprl epipyy 'erixbiyn'y xnel oi`y ,iq` ax ixacn gken mewn
.xqea `ed 'erixbiyn' `l` ,xcnq `ed miptbdéì úòîL ïàîe©¨§©¥

øîàclcb apirdyk wxy xne` eze` zrnyy `pzd `ed ine ± §¨©
dyrpeïéà ,øñBawx `ede lcb `l m` la` ,ixt aygp `ed ± ¤¦

àì ,øãîñ,ixt aygp epi` oiicr ±ïðaøeli`y ,jk mixaeqy md §¨©Ÿ©¨¨
xaeq iqei iax(:ap lirl)ef dpyny ixd ,ixt aygp xcnq mby

,opax ixac `id ,'erixbiyn miptbd' ziriay iabl epipyyéðz÷å± §¨¨¥
y ,epipy mewn lkneúBðìéàä ìk øàLxeq` [milwc oebke] §¨¨¨¦¨

ziriaya mvvewleàéöBiMîzeiptk mr lwcy xnelk ,zexit ¦¤¦
lwc uvwy i`rli` iaxy uxzl xyt` i` jk m`e ,evvewl xeq`

.opax zrck dyr zeiptk mr
:xg` uexiz zvxzne mcewd dvexizn da zxfeg `xnbdàlà¤¨

y ,`ed uexizdõ÷ éðçñéðãa éàòléà éaøxkf lwc did uvwy dn ± ©¦¦§©¦§¦§¨¥¨
milyazn mpi` eay mixnzde ,oqipa eixnz z` sehwl milibxy

.ezvivwa xac mciqtd `ly `vnpe ,mlerl ea
miapr ly xeriad ipnf z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:ziriay ly mixnze mip`z mizifïðaø eðz,`ziixaaïéìëBà ¨©¨¨§¦
íéáðòa,ziriay lyeìëiL ãòn miaprdúBiìcmiptbdn ± ©£¨¦©¤¦§¨¦

mixqp iab lr zelcendìëBà ìLe .[minxk ea yiy mewn my±]íà ¤¥¦
Lémiptb xg` mewna,ïäî úBøçeàî,miaprd oda elk `l oiicry ¥§¨¥¤

íéúéfa íéìëBà .ïäéìò ïéìëBà,ziriay lyäìëiL ãòzifd urn §¦£¥¤§¦©¥¦©¤¦§¤
dòB÷úaL ïBøçà.[mizif ea yiy mewn my±],øîBà øæòéìà éaø ©£¤¦§©©¦¡¦¤¤¥

,ziriay ly mizifa milke`äìëiL ãòd zifd urnLeb ìL ïBøçà ©¤¦§¤©£¤
áìçcr ziaay zexitd on lek`l xzene .daxd mizif yi ea mby ¨¨

jk lk elkiyàöBé éðò àäiL éãk,mizif ytglàì àöBî Bðéàå §¥¤§¥¨¦¥§¥¥Ÿ
BôBða,urd itpra -Bøwéòa àìåxeriy ,ezizgza -òáBø.awd §§Ÿ§¦¨©

:`ziixad dkiynnúBøâBøâa ïéìëBà,ziriay ly zeyai mip`z - §¦¦§§
ébt eìëiL ãòly zewc mip`z -éðéä úéa.[mewn my±]éaø øîà ©¤¦§©¥¥¦¦¨©©¦

éðéä úéa ébt eøkæeä àì ,äãeäé,zexit aygidl yxcnd ziaaàlà §¨Ÿ§§©¥¥¦¦¤¨
(ïðúc) ,øNòî ïéðòìyéðéä úéa ébt,mlerl miphw mdyéðéäàå §¦§©©£¥¦§©©¥¥¦¦§©¦¤

àðéáeèc,mlerl miphw mdy ,`piaeh `xwpd mewn ly mixnze - §¦¨
,øNòna ïéáéiçibt exkfed `l ziriaya xeriad onf oiprl la` ©¨¦©©£¥

:`ziixad cer dkiynn .ipid ziaíéøîza ïéìëBà,ziriay lyãò §¦©§¨¦©
äìëiLlwcdnøòBöaL ïBøçàä.[mixnzd xir±]ïa ïBòîL ïaø ¤¦§¤¨©£¤§©©¨¦§¤

ïéìëBà ,øîBà ìàéìîb,ziriay ly mixnzìòmixnzd jnqïéa ìL ©§¦¥¥§¦©¤¥
ïéôékä,mixnz zetk mi`xwpd lwcd itpra mi`vnpd ±ïéàå ©¦¦§¥

ìò ïéìëBàmixnzd jnqïéöéMä ïéa ìLmivewa mi`vnpd ± §¦©¤¥©¦¦
myn mze` zgwl dleki digd oi`y itl ,lwcd aiaq milicbd

.mivewd iptn
ipnf oipra lirl d`aedy `ziixad ixac m`d zxxan `xnbd
,df oipra zxg` `ziixa ixace ,ziriay zexit ly xeriad

:`xnbd dywn .el` z` el` mixzeqéäðéîøe,zeywdl yie ± §¦§¦
,zxg` `ziixaa epipyyíéáðòa ïéìëBà,ziriay lyçñtä ãòly §¦¨£¨¦©©¤©

milke` oke ,zipiny dpyíéúéfa,ziriay lyúøöòä ãòbg ± ©¥¦©¨£¤¤
milke` oke ,zereaydúBøâBøba,ziriay ly zeyai mip`z ±ãò ©§§©

,äkeðçämilke` okeíéøîza,ziriay lyå .íéøetä ãòlr ©£¨©§¨¦©©¦§
ef `ziixaéìçî àúééøúa ézøz ïðçBé éaø ,éáéa áø øîàósilgd ± ¨©©¥¨©¦¨¨©§¥©§©§¨©£¦

cr mixnzae ,dkepgd cr zexbexba'] mipexg`d ipy ipnf z`
mixnza ,mixetd cr zexbexba' ,dpey `ed jke ,dfa df ['mixetd
ef `ziixaay mipnfd zrax` lky dyw mewn lkne .'dkepgd cr

:`xnbd zvxzn .zncewd `ziixaay mipnfk mpi`éãéàå éãéàdf ± ¦¦§¦¦
lk lr zeziixad izya epipyy mipnfd ipy xnelk ,dfe,oine oin

àeä àøeòéL ãçdpey`xd `ziixaay miapr oebke .`ed cg` onf ± ©¦¨
dipyd `ziixaae ,lke` ly zeilc elkiy cr milke`y xn`p
zeilc milk gqta wxy ,cg` onf `ed ,gqtd cr milke`y xn`p

.lke` ly
:sqep uexiz `xnbd zvxznàîéà úéòa éàålkez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

miey mpi` dipyd `ziixaay mipnfd mpn` ,jk z`f ayiil
j` ,dpey`xd `ziixaay mipnflàéãäa éðz÷ àäepipy ixd ± ¨¨¨¥§¤§¨

,dpey`xd `ziixaa yxetna,'ïäéìò ïéìëBà ïäî úBøçeàî Lé íà'¦¥§¨¥¤§¦£¥¤
oky ,el` lr el` zeziixad ixacn zeywdl mewn oi` dzrne
eli`e ,libxd ote`a mixen` dpey`xd `ziixaay mixeriyd
okn xg`l s`e rxi`y ote`a mixen` dipyd `ziixaay mipnfd
cr milke` libxd ote`a ,miapr oebke .xg` mewna zexit exzep
ly zeilca elky xg`l s`y rxi` m`e ,lke` ly zeilc elkiy
cr lek`le jiyndl xyt` ,xg` mewna miapr exzep lke`

.gqtd
,lgp ,wnr ,xd edn zrcl mipniq zpzepd `ziixa d`ian `xnbd

:dltyeàéðz,`ziixaaïîéñ ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦¨
ìmiaygp mdy zenewnïéìéî ,'íéøä'miyrp ea milicbd mivtr ± ¦¨¦¦¦

e .migaeyne mitiì ïîéñmiaygp mdy zenewnò'íéì÷c ,'íé÷î± ¦¨¦£¨¦§¨¦
e .migaeyn mda milicbd mixnzdì ïîéñmiaygpy zenewn ¦¨¦

,íéìçpmda milicby `ed.íéð÷eì ïîéñaygpy mewnäìôM± §¨¦¨¦¦¨§§¥¨
ivr ea milicby `ed ,xeyin ux`äî÷Ldyer epi`y ur oin ± ¦§¨

,zexitøácì äéàø ïéàL ét ìò óàålkn ,dnwy dltyl oniqy §©©¦¤¥§¨¨©¨¨
yi mewnøëæ[fnx-]øîàpL ,øácì(fk h 'a minid ixac ,fk i '` mikln), ¥¤©¨¨¤¤¡©

,jlnd dnly onfa xyerd ieaix lróñkä úà Cìnä ïziå'©¦¥©¤¤¤©¤¤
,'áøì äìôMa øLà íéî÷Mk ïúð íéæøàä úàå ,íéðáàk íìLeøéa¦¨©¦©£¨¦§¥¨£¨¦¨©©¦§¦£¤©§¥¨¨Ÿ

.minwy da milicby dlty jxcy ixd
zxne` .el` mipniq `ziixaa epipy jxev dfi`l zx`an `xnbd

`ziixaa epipyy dn :`xnbd'ïéìéî íéøäì ïîéñ'okeíé÷îòì ïîéñ' ¦¨¤¨¦¦¦¦¨¨£¨¦
dpéî à÷ôð ,'íéì÷c`ed dyrnl jkn `veid oicd ±ìoipríéøeká, §¨¦¨§¨¦¨§¦¦

,m`iadl oi` okidn rcilïðúcdpyna(b"n `"t mixekia),ïéàéáî ïéà ¦§©¥§¦¦
ïéðénä úòáMî àlà íéøeka.l`xyi ux` mda dgazypyàìå ¦¦¤¨¦¦§©©¦¦§Ÿ

íéøäaL íéì÷cîmixnz mi`ian oi` mipind zrayn mbe - ¦§¨¦¤¤¨¦
.migaeyn mpi` mdy mixda milicbd milwcnúBøétî àìå§Ÿ¦¥

íé÷îòaLmilicbd mixerye mihgn mixekia mi`ian oi` oke ± ¤¨£¨¦
zynkp d`eazde my miakrzne mitq`zn mindy oeik ,miwnra

`ziixaa epipyy dn oke .zawxpedpéî à÷ôð ,'íéð÷ íéìçpì ïîéñ'¦¨©§¨¦¨¦¨§¨¦¨
`ed dyrnl jkn `veid oicd ±ìoiprïúéà ìçðminiiwn eay §©©¥¨

ea milicb `l m`e ,mipw ea elcbiy jixvy ,dtexr dlbr zevn
`ziixaa epipyy dn oke .lgp `xwp epi` mipwäìôMì ïîéñ'¦¨©§¥¨

dpéî à÷ôð ,'äî÷L`ed dyrnl jkn `veid oicd ±ìoiprç÷î ¦§¨¨§¨¦¨§¤©
,økîîe'dlty' dpi` ,'dlty jl xken ipixd' exiagl xn` m`y ¦§¨

.minwy da yi m` `l`
:`xnbd dtiqenéëäì úéúàc àzLäoniqdy ,jkl z`ay dzr ± ©§¨§¨¥§¨¦

,xknne gwn oiprl `ed dltya epipyyénð eälekx`y lk ± §©¦
`ed mdn `veid oicd ok mb mipniqdìoipr,økîîe ç÷îm`y §¤©¦§¨

m`e ,[migaeyn mivtr-] oilin lcbl ie`x `diy jixv xd el xkn
m`e ,[migaeyn mixnz-] milwcl ie`x `diy jixv wnr el xkn

.mipwl ie`x `diy jixv lgp el xkn

äðùî
meyn .dpyna oldlck dqb dnda iebl xeknl exq` minkg
iebd dnr dyrie ,el dxikydl e` dli`ydl `eaiy eyygy
xn`py ,eznda zziay lr deevn l`xyide ,zaya dk`ln

(bi d mixac)eyyg oke .'LYndA lke 'ebe dk`ln lk dUrz `l' ,Ÿ©£¤¨§¨¨§¨§¤§¤
iebd dvxie ,dngd zriwyl jenq zay axra iebl dpxkniy
elew z` dxikn `idy meyne ,jlzy l`xyid dl `xwie ,dzeqpl
xearie ,miaxd zeyxa zen` rax` ,dperh `idyk zaya jlz
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åòéøâéùîÐelcbynzvw miaprde`xwpe.rexib.oald letk exeriy :yxtn onwle

åöéðéùîÐlicbiyn) zekxaa el dnece .ilgzn oirk `ede ,odilr upd:(a,eldnhtd

,sxhvn oenix lyupde.sxhvn epi` elyøñåá àåäxqea e` opzc `kid lk :xn`c Ð

rexib e`xqea .edpip `cg edlek Ð) oihiba opz Ðmind zqipk zryn :(`,`l.xqeal

êúòã à÷ìñ ïáìä ìåô.`niiw miptba `d Ð

ïàîåiedc `ed xqea xn`c dil zrnyc `pz Ð

erixbiyn ipzwck ,ixitla` .xqea epiidc Ð

xcnqx`ya ecenc ipzwe .`id opax ,`l Ð

hwp rexib `ed xqea `ed iq` axc `d .zepli`

iaxe ,xcnq epiid rexib `niz `lc meyn ,`kd

.`id iqeiéðçñéðãáõ÷,xkf lwc ly mixnz Ð

opi`eoilyaznea,zinleroixcebeoqipa oze`

,mixnz zetk ilka odil`n zelyazn ode

`l i`rli` iax ,jkld .zephw od mlerle

.icin ciqt`ìëåàiqxbc zi`e .minxk mewn Ð

.minxk la` `ede ,la` lyúåéìã.y"iliixh Ð

òå÷ú) zegpna opzck ,mizif mewn Ð:(a,dt

my ievn onydy jezne .onyl `tl` rewz

) aizkck ,oda minkg oiievn ea oilibxel`eny

aci.'ebe "drewz a`ei glyie" :(ùåâáìçinp Ð

,xy` ly ewlga `ede ,`aeh mizif `ki`

) zegpna "elbx onya laehe" :dia aizkc.(my

'åë àöåé éðò àäéù éãëon lek`l xzen Ð

`vei ipr `diy jk lk dcya elkiy cr oiqepkd

.'ek `ven epi`e ywalúåøâåøâmip`z Ð

.miyaiéðéä úéá éâô.mewn eze` ly mip`z Ð

åøëæåä àìyxcnd ziaa Ðaygdl`l` ,ixit

.xyrnléðéäà.mixnz Ðàðéáåèã.mewn Ð

xn`e :miphw mlerl mixnz oze`e mibt oze`e

.`ed `vexiz `le opiqxb iaia axéúøú
éìçî àúééøúáó,mixetd cr zexbexba Ð

.dkepg cr mixnzaïéìéî íéøäì ïîéñÐ,oivtr

.oiti oi` mixday zepli` x`y la` .y"ilb

,ediipin mixeka opiziin `lc dpin `wtpe

.onwlckíéì÷ã.mixnz Ðäî÷ùdpi` Ð

.ixit dyeräìôùux` Ð.xeyindinwle

.dpin `wtp i`n yxtníéî÷ùëäìôùá øùà
dlty jxc dpin rny Ð.minwyle`l ,edine

minwy da oi` m`c rcil `id dxenb di`x`l

`iaz xy`" aizk mixekaa :dlty diexw `dz

) zegpna opiyxce ,"jvx`no`k xn`p :(a,ct

,'ebe "dxerye dhg ux`" oldl xn`pe ,"jvx`"

dgaya `dc ,ux` gay oldl dnaezkd

oi`c dpin opitlie .ux` gay o`k s` ,xacn

oi`e ,my oixen`d oipind zrayn `l` oi`ian

mixnze ,gaeyn mewnn `l` oi`ianzrayn

.mixnz yac epiidc ,"yace" aizkc ,md oipind

àìåïéì÷ãîíéøäáù`l` oigaeyn opi`c Ð

ly milwc.miwnrúåøéôî àìåmindy ,miwnray obc z`eaz Ðmipl.zawxne dyenk oz`eaze ,myïúéà ìçðì`l i`e ,ea milicb mipw ediy jixv dtexr dlbrl Ðixwin `l Ð

.lgpøëîîå ç÷îìjl xken ip` dlty Ð.minwy da ediy jixv Ðäðùîøåëîì àìù åâäðù íå÷îexingdc Ð.dqb xeknl iz` `nlic onvr lrïéà íå÷î ìëáå
äñâ äîäá ïäì ïéøëåîmeyne ,zexiky meyne ,dl`y meyn opax dia xefbc Ð,ipeiqp) dxf dcear zkqna.zaya eznda zziay lr deevn l`xyie .(`,ehíéçééñå íéìâò

edpip dk`ln ipa e`lc ab lr s`e ,miphw Ðitlgin Ðmixeaye .milecb zxikna.minily milecb zxikna itlginäøåáùá,dl idyn `lc Ðehgye`l jkld .dl

iz` `le ,ieb iab l`xyi dil ifg.izixg` dxikn dixyinlñåñá øéúî àøéúá ïáezk`lny itl Ð.daikxlmeyn `l` da oi`"c ,oda xfbinl `kil dicic ipeiqpe

) dvia zkqna ,dl opz zeay iab "dnda iab lr oiakex oi`c ,zeay.(a,elìåëàì àìùlke`k ifginc Ð.uega gqtàøîâäæ øùáe Ð.xak dhegy elit`éèéç ìáà
gqtl el` oihig xn`w ike .miycwl icin enc `l Ðxhpnc Ð,xn`w gqtleripv`gqtl.mlke`likd :odinca gqt zepwle oxkenl xn`c o`nk ifgin opixn` `le

.opiqxbéîåø ùéà ñåãåú éñåé éáø øîà.inexa didy aeyg l`xyi Ðïéñìå÷îziilvk eaxw lre eirxk lr ey`x oiielv Ð) "oilev cvik"a `ipzc ,gqtdonwl:(`,cr

edxew `aiwr iax,qlewndlezy itlilk `yepk ecva el dveg eirxkepiifzilba "zyegp raek" .ecva)l`eny`" enebxz (fi`qlew."`ygpcäúà ñåãåú àìîìàÐ
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éðôî,my `xew eiykry i"yx yxit `zrny ileka Ð uega miycw yicwnk d`xpy

miacpznd jxck acpzd `ly inp yxiteÐi`e .gqt my el `xw `l miignc epiid

diilv zrya my el `xw inpÐlik`nk d`xp :xn`wc ,dywe .oiyicwnd jxck `ly ied

uega miycwÐxninl dil dede ,eincl `l` yecw epi`c ,ok zeyrl oi` mipta mb `lde

,qlewn icba :cere !miycw zlirnl aexw `edy

eyicwd `ny yginl `kilc idp ,oerny 'xl

miacpznd jxck df oi`y eiykrÐmewn lkn

,diycw` miign xn`i `ly ,ikd carinl xqzil

lre .qlewn e`yry ezlgz lr giken eteqc

`l opinwen `dc ,`ed ikd meyn `nrh jgxk

ici lrc d`xp jkl .xn` `l `py `le xn` `py

gqtl df xya eiykr xne`yÐiypi` ixaq

dycw` elit` oerny iaxe .dycw` miignc

`ly meyn ,ycwd ied `l uega [hegyl] miign

`ztqeza gkenck ,miacpznd jxck acpzd

lr dler ilr ixd :xn`wc ,zegpnc `xza wxta

eipeg ziaa dpaixw`y zpnÐ:xne` oerny iax

zpn lr yicwnk ied inp ikde .dler df oi`

iziin `lc `de .yecw epi`c `ed uega aixwdl

dgpnc `idd iziin `l` ,`kd dlÐmeyn

jxck acpzd `ly `icda da yxtnc
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úBðìéàä ìk øàLe ,eöéðiMî íéúéfäå ,eòéøâiMî¦¤©§¦§©¥¦¦¤¨¥§¨¨¨¦¨
àeä ,òeøéb àeä ,øñBa àeä :éñà áø øîàå .eàéöBiMî¦¤¦§¨©©©¦¤¥©
:àîéà àlà !?Cúòc à÷ìñ ïálä ìBt .ïálä ìBt©¨¨©¨¨¨§¨©£¨¤¨¥¨
øñBa :øîàc déì zòîL ïàîe .ïálä ìBôk BøeòéL¦§©¨¨©¨§©§¥§¨©¤

¯øãîñ ,ïéà¯úBðìéàä ìk øàL :éðú÷å .ïðaø ,àì ¦§¨©¨©¨©§¨¨¥§¨¨¨¦¨
:ïðaø eðz .õ÷ éðçñéðãa éàòìéà éaø àlà .eàéöBiMî¦¤¦¤¨©¦¤§©¦§¦§©¥©¨©¨©
Lé íà ,ìëBà ìL úBiìc eìëiL ãò íéáðòa ïéìëBà§¦¨£¨¦©¤¦§¨¦¤¤¦¥

ïäî úBøçeàî¯ãò íéúéfa íéìëBà .ïäéìò ïéìëBà §¨¥¤§¦£¥¤§¦©¥¦©
äìëiL ãò :øîBà øæòéìà éaø ,òB÷úaL ïBøçà äìëiL¤¦§¤©£¤¦§©©¦¡¦¤¤¥©¤¦§¤
àöBî Bðéàå àöBé éðò àäiL éãk ,áìç Leb ìL ïBøçà©£¤¨¨§¥¤§¥¨¦¥§¥¥
ãò úBøâBøba ïéìëBà .òáBø Bøwéòa àìå BôBða àìŸ§§Ÿ§¦¨©§¦©§§©
ébt eøkæeä àì :äãeäé éaø øîà .éðéä úéá ébt eìëiL¤¦§©¥¥¦¦¨©©¦§¨Ÿ§§©¥
éðéäàå éðéä úéá ébt ïðúc ,øNòî ïéðòì àlà éðéä úéá¥¦¦¤¨§¦§©©£¥¦§©©¥¥¦¦§©¦¦

àðéáBèc¯äìëiL ãò íéøîza ïéìëBà .øNòna ïéáéiç §§¨¨©¨¦©©£¥§¦©§¨¦©¤¦§¤
ïéìëBà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .øòBöaL ïBøçàä̈©£¤§©©¨¦§¤©§¦¥¥§¦

a ïéìëBà :éäðéîøe .ïévéMä ïéa ìL ìò ïéìëBà ïéàå ,ïéôékä ïéa ìL ìò,çñtä ãò íéáðò ©¤¥©¦¦§¥§¦©¤¥©¦¦§¦§¦§¦¨£¨¦©©¤©
ïðçBé éaø :éáéa áø øîàå .íéøetä ãò íéøîza ,äkeðçä ãò úBøâBøba ,úøöòä ãò íéúéfa©¥¦©¨£¤¤©§§©©£¨©§¨¦©©¦§¨©©¥¨©¦¨¨

éìçî àúééøúa ézøz:àéãäa éðú÷ àä :àîéà úéòa éàå .àeä àøeòéL ãç éãéàå éãéà !ó ©§¥©§©§¨©£¦¦¥§¦¥©¦¨§¦¨¥¥¨¨¨¨¥§¤§¨
ïäî úBøçeàî Lé íà¯íéøäì ïîéñ :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àéðz .ïäéìò ïéìëBà¯ ¦¥§¨¥¤§¦£¥¤©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦¨§¨¦

íé÷îòì ïîéñ ,ïéìéî¯íéìçpì ïîéñ ,íéì÷c¯äìôMì ïîéñ ,íéð÷¯ïéàL ét ìò óàå .äî÷L ¦¦¦¨¨£¨¦§¨¦¦¨©§¨¦¨¦¦¨©§¥¨¦§¨§©©¦¤¥
øácì äéàø¯íéæøàä úàå íéðáàk íéìLeøéa óñkä úà Cìnä ïziå" :øîàpL ,øácì øëæ §¨¨©¨¨¥¤©¨¨¤¤¡©©¦¥©¤¤¤©¤¤¦¨©¦¨£¨¦§¥¨£¨¦

íéøäì ïîéñ ."áBøì äìôMa øLà íéî÷Mk ïúð¯íé÷îòì ïîéñ ,ïéìéî¯dpéî à÷ôð .íéì÷c ¨©©¦§¦£¤©§¥¨¨¦¨§¨¦¦¦¦¨¨£¨¦§¨¦¨§¨¦¨
,íéøekáìúBøétî àìå íéøäaL íéì÷cî àìå ,ïéðénä úòáMî àlà íéøeka ïéàéáî ïéà :ïðúc §¦¦¦§©¥§¦¦¦¦¤¨¦¦§©©¦¦§Ÿ¦§¨¦¤¤¨¦§Ÿ¦¥

íéð÷ íéìçpì ïîéñ .íé÷îòaL¯äî÷L äìôMì ïîéñ .ïúéà ìçðì dpéî à÷ôð¯dpéî à÷ôð ¤¨£¨¦¦¨©§¨¦¨¦¨§¨¦¨§©©¥¨¦¨©§¥¨¦§¨¨§¨¦¨
éëäì úéúàc àzLä .økîîe çwîì¯.økîîe çwîì éîð eälekäðùîøBkîì eâäpL íB÷î §¦¨¦§¨¨§¨§¨¥§¨¦§©¦§¦¨¦§¨¨¤¨£¦§

íéBbì äwc äîäa¯øBkîì eâäð àlL íB÷î ,ïéøëBî¯ïéøëBî ïéà íB÷î ìëáe .ïéøëBî ïéà §¥¨©¨©¦§¦¨¤Ÿ¨£¦§¥§¦§¨¨¥§¦
øézî àøéúa ïa .äøeáMa øézî äãeäé éaø .ïéøeáLe ïéîìL ïéçééñe íéìâò ,äqb äîäa íäì̈¤§¥¨©¨£¨¦§¨¦§¥¦§¦©¦§¨©¦©§¨¤§¥¨©¦

íéçñô éìéìa éìö ìBëàì eâäpL íB÷î .ñeqa¯ìBëàì àlL eâäpL íB÷î ,ïéìëBà¯ïéà ©¨¤¨£¤¡¨¦§¥¥§¨¦§¦¨¤¨£¤Ÿ¤¡¥
.ïéìëBààøîâ"àeä çñtì äæ øNa" øîàiL íãàì Bì øeñà :áø øîà äãeäé áø øîà¯ §¦¨©©§¨¨©©¨¨¨¨¤Ÿ©¨¨¤©¤©

éhéç ìáà ,øNa à÷åc :àtt áø øîà .õeça íéLã÷ ìëBàå ,Bzîäa Léc÷îk äàøpL éðtî¦§¥¤¦§¤§©§¦§¤§§¥¨¨¦©¨©©©¨©§¨¨¨£¨¦¥
¯âéäðä éîBø Léà ñBãBz :éñBé éaø øîà ,éáéúéî ?àì øNáe .øîà÷ àçñôì øèðéîc ,àìŸ§¦§©§¦§¨¨¨©¨¨Ÿ¥¦¦¨©©¦¥¦¦¦§¦

äzà ñBãBz àìîìà :Bì eçìL ,íéçñô éìéìa ïéñle÷î íééãb ìBëàì éîBø éða úà¯eðøæb ¤§¥¦¤¡§¨¦§¨¦§¥¥§¨¦¨§¦§¨¥©¨¨©§
éìò:àîéà àlà !?Cúòc à÷ìñ "íéLã÷" .õeça íéLã÷ ìàøNé úà ìéëàî äzàL ,éecð E ¨¤¦¤©¨©£¦¤¦§¨¥¨¨¦©¨¨¦¨§¨©£¨¤¨¥¨

áåø÷

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

פסחים. פרק רביעי - מקום שנהגו דף נג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



קכ
ezny ina cenr bp sc ± iyily wxtmigqt

ìéëàäì áåø÷.miycwl dnec Ðàì ñìå÷î åðéàù`cixb xya :xn`c ,axl `iywe Ð

gqta slginz` eilr xikfn `le ,gqtl df xya xn` `lc ab lr s` ,qlewn :ipyne .

mydgqtl df xya ixd :xn` ,qlewn epi`y la` .xeq` Ðd`xpc meyn ,xeq` Ð

.my `xewkàúéðúî àäì äì éðúî àçà áø.qecezc Ðïåòîù éáøë:oerny iax xn` Ð

.'ek inex yi` qecezøèåô ïåòîù éáøxne`a Ð

on dgpn ilr ixd,mixeryd:zegpna opzc

dgpn ilr ixd xn`c oeikc .oihigd on `ianÐ

on d`a dpi` dgpne ,oey`x oeyl qetz

iaxe .oihigd on `iai jkld ,dacp oixeryd

qtzp mc` eixac xnba s` xn`c ,xhet oerny

,wacpeezrcezgpnle .eita `iveny dn lkl

acpzdl leki mc`y xeaqe ,oiekzp oixery

i`de .melk eixaca oi` jkitle .ok `iadle

uega miycwl aexw i`n ,inp qlewn icb lik`n

!gqt my eilr `xw `l miign `ld ?`ki`

zrya my el `xew did elit`ediilv`ly Ð

jxckoiyicwnd.eilr lg myd oi`e ,`edéáø
ïåòîù`le ,mixeryd on dgpn xne`a xhtc Ð

oey`x oeyl qetz meyn diaiigiax zhya Ð

) dxenz zkqna xn`c ,dxn` iqeis` :(a,dk

wacp mc` eixac xnbaqtez ,xnelk .qtzpe

,dler zxenz ef ixd :opzc .eixac xnb z` `ed

minly zxenzixac ,dler zxenz ef ixd Ð

iqei iax .oey`x oeyl qetz xn`c ,xi`n iax

ded `le li`ed ,dlgz oiekzp jkl m` :xne`

egxk lre ,cg`k zeny ipy `ivedl dil xyt`

df xg` df `ivedcr drxze ,oiniiw eixac Ð

,xknze ,a`zqzydler divg inca `iaie

.minly divg incaeïåòîù éáøãî åàì éàî
éñåé éáøë äì øáñ.mixac xnb zyitza Ðéáø

ïåòîù éáøë äì øáñ éñåéacpzna Ð`ly

jxck`idde .melk xn` `lc miacpznd

qecezc.opiqxb ikd :iqei iaxk `nwezn `làì
ïåòîù éáøøáñ éñåé éáø àìå éñåé éáøë äì øáñ

ïåòîù éáøë äì`id `l :`yexit ikde Ð

,iqei iaxk dl xaq oerny iax :`l` ,zxn`ck

eixac xnba s`cdil dede ,mc`d zrc ytzp

:xaq oerny iaxe .oiacpzn jxck `ly acpzn

acpzd obedk `lye li`ed.melk eixaca oi` Ð

acpzna oerny iaxk xaq `l iqei iax la`

`l` ,melk xn` `lc oiacpznd jxck `ly

e`le .oihig zgpn `iadl dil aiign iaeig

mc` oi`c meyn `l` ,oey`x oeyl yetz meyn

s` ,inp qlewn icb iabe .dlhal eixac `iven

jxck `lyc ab lroiyicwnd`eddil ded Ð

xn` ded i`c .uega miycw lik`dl aexw

gqtl df ixd dilr.xn`w gqt incl ixn` Ð

äåä äáø àøáâeilr exfb `l eceak iptne Ð

.iecpïéôåøâà ìòá åà.d`xid iptne Ðåæ ãåòå
ùøã.ded dax `xab `nl` Ðåàø äî`ly Ð

"oda ige" eyxc.oda zeniy `le Ðéàìî ìéèî
.da xkzydl minkg icinlzl dxegq ozep Ð

äîëçä ìöázvigna Ðdf qpki dnkgd

eddpdy.eiqkpnäðùî÷éìãäì åâäðù íå÷î
øðä úà.`nrh yxtn `xnba Ðàøîâ÷éìãäì åøîàù ïéáwilcdl ebdpy oze` Ðcg` xacl `l` epeekzp `l ,wilcdl `ly oibdepdeenvr yixtdl Ðiakynnmixne`d .dy`

wilcdlmixaeq wilcdl `ly mixne`de .xpd xe`l ezhn ynyn mc` oi`c meyn Ðxpdyk Ðdee`zne ezy` z` d`ex ,wlec.dløùééxity Ð,zxn`wxn` oke

.xyii opiqxb `le .opgei iaxåúéøîàã éàãå'åëmixne` mz`y mkilr izrnyy xacd zn` Ðdinynikd opgei iaxc?äáøá äéá àæç àìåò øãäúåùéá äðç øá øá
mipta ea lkzqp Ð.zetrefi`vena s` `l` ,ok xn` `l `ede ,opgei iax mya zxn` dz` ,xnelklk ea xq`py ,`ed ycg xace li`ed ,eilr oikxan mixetkd mei

.epnn dpdp eiykre meidåäì éøîà àäà àðàxg` dprc ,opgei iaxc dinyn Ð:`pzdi`ven cr zaya zeidl lgy mixetkd meia s` xpd z` wilcdl oixqe` minkge

`le ,zayizxkfd.eny izxkfd xe`d zkxa xac lry mixeaq mde ,efa `l` zay i`vena xe` lr opgei iax ly enyàäú àãòdidz z`f Ðdcen ip` efa Ð

.opgei iax dxn`yàìåò äæoiady Ð,zerh dpg xa xa dax ly eixacn`fge"yi` ala dvr" epiide .melk el xn` `ly eixac mzqe ,zeyia diadil hiwpc Ð

.jk zxn` dnl el xn` `le ,diala
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éáøiliig iqei 'xlc ab lr s` Ð 'eke eixac xnba s` xn`c dxn` iqei iax zhiya oerny

ediiexzÐmixeryd on `kd la` .dfl df yexit mpi`e ,xn`w ilin ixzc meyn epiid

Ðqtzp mc` eixac xnba s`c oeike .dgpn ilr ixd xn`y dn yexit `edÐ`dl milhan

iziid `l jk oixcep oi`y rcei iziid eli` xn` m` elit`e .dgpn ilr ixd dlgza xn`c

edl mil`c opaxc `nrh epiidc ,jk `l` jk xcep

xn` ik ,enr egzte xcp ied `le oey`x oeyl

zegpnd"a opixn`ck ,'ek rcei iziid eli`

zegpn) "mikqpde.(`,bwäîl`yin dippg e`x

eyxc `ly e`x dn :qxhpewd yxit Ð dixfre

`iqdxta `dc :dywe .oda zeniy `le "mda ige"

`nlr ileklc (`,cr) oixcdpqa opiwqne ,ded

.dlw devn` elit` envr xeqnl aiig `iqdxta

e`l xvpckeap dyry df mlvc :mz epiax yxtne

ceakl dyry `hxcpi` `l` ,ded dxf dcear

:aizkcn ,rnyn oke .e`x dn :xn`w jkle .envr

`l `adcc mlvle oiglt `pgp` zil jdl`l"

ilin ixz `nlve dicic `dl`c rnyn "cebqp

"zexrp el`"a opixn`c `d xity inp iz`e .edpip

l`yin dippgl ecbp ilnl` :(a,bl zeaezk)

ded dxf dcear i`e .`nlvl eglt dixfreÐqg

`l eglt oeyl ,edine .el miegzyn eidy melye

`ly e`x dn :yxtn wgvi epiaxe .xity iz`

enk ,gexal mileki eid dyrnd mcew ixdy ,egxa

:(`,bv oixcdpq) "wlg"a xn`ck l`ipc dyry

.dvr dze`a eid dylyïéàxe`d lr oikxan

vena `l`dnl :sqei 'x axd dywd Ð zay i`

xeq`c ?epnn dpdpy dry lka oikxan oi`

ipdc :uxize !dkxa `la dfd mlerd on zepdil

d`pd x`y la` ,dpdp etebyk ilinÐs`e .`l

mei lka ynyd xe` lr oikxanc ab lrÐepiid

.mei lka ycgzny meyn
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Løét ,ñle÷î BðéàL .øîà àì àðL àì¯àì ,ïéà ¨§¨¨£©¤¥§¨¥¥¦Ÿ
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é÷úî .ïBòîLdì éðúc ïàîì àîìLa :úLL áø dì ó ¦§©§¦¨©¥¤¦§¨¨§©§¨¥¨
éñBé éaøk¯ïBòîL éaøk éðúîc ïàîì àlà ,àçéð §©¦¥¦¨¤¨§©§©§¥§©¦¦§
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dì øáñ ïBòîL éaøcî ,åàì éàî .ñtúð íãà åéøác§¨¨¨¨¦§¨©¨¦§©¦¦§¨©¨

éñBé éaøk¯!ïBòîL éaøk dì øáñ éîð éñBé éaø §©¦¥©¦¥©¦¨©¨§©¦¦§
éñBé éaø àìå ,éñBé éaøk dì øáñ ïBòîL éaø ,àìŸ©¦¦§¨©¨§©¦¥§Ÿ©¦¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc migqt(ipy meil)

áBø÷dz`,õeça íéLã÷ ìàøNé úà ìéëàäìmiqlewn miicby ¨§©£¦¤¦§¨¥¨¨¦©
d`xpe ,gqtl eycwedy mi`exd exn`ie ,gqt zepaxwk mi`xp

.uega miycw lik`n dz`y mdipira
,wiicl yi 'oiqlewn' hwpy dnn ixd :`iyewd `xnbd zniiqn

ïéà ñle÷îla` ,miycwk d`xpy xeq` qlewn wx ±ñle÷î ïéàL §¨¦¤¥§¨
àì.mzq xya elit` xq`y axk `le ,miycwk d`xp epi`y Ÿ

:`xnbd zvxznéøîà`ziixad dhwp jkly ,daiyid ipa ¨§¦
ay ,qlewna yiy `xneg epcnll 'oiqlewn'øîà àðL àì ñle÷î§¨Ÿ§¨¨©

,'gqtl df xya',øîà àì àðL àìxeq` ,gqt my xikfd `ly Ÿ§¨Ÿ¨©
j` .uega miycwk d`xpy meyn,ñle÷î BðéàL`ed mby s` ¤¥§¨

m` wx mewn lkn ,xeq`Løét'gqtl df xya'ïéàxeqi` yi ± ¥¥¦
m` la` ,eyicwdy d`xpy ,xacaLøét àì'gqtl df xya'àì± Ÿ¥¥Ÿ

ad oi`y oeikne .xeqi` oi`oiqlewn dhwp ,yxtna zwqer `ziix
.ote` lka mixeq`y

dywne ,oerny iax mya `ziixad dpeyy yiy d`ian `xnbd
:eilràúéðúî àäì dì éðúî àçà áø`ziixad dpy `g` ax ± ©£¨©§¥¨§¨©§¦¨

lirl d`aedy(`"r)ïBòîL éaøkiax `le] dxn` oerny iaxy ± §©¦¦§
.[iqei
é÷úîdì éðúc ïàîì àîìLa ,úLL áø dì ó[dze` dpeyy inl-] ©§¦¨©¥¤¦§¨¨§©§¨¥¨

àçéð éñBé éaøk,uega miycw lke`k d`xp qlewn icb lke`dy §©¦¥¦¨
éðúîc ïàîì àlà[dze` dpeyy inl j`±]éî ïBòîL éaøk[ike-] ¤¨§©§©§¥§©¦¦§¦

ïðúäå ,àçéðzegpna(.bw)'mixeryd on dgpn ilr ixd' xne`d , ¦¨§¨§©
`l ,mixeryd on d`a dacp zgpn oi`y oeiky ,mihgd on `iai
eixac zligz z` miqtez ep`e ,mixeryd on `iadl excp lg

.mihgd on dgpn `iadl aiige 'dgpn ilr ixd' xn`yïBòîL éaø©¦¦§
,øèBôitl mipc ep` ,xnelk ,qtzp mc` eixac xnba s`y meyn ¥

oiekzd `ede ,xn`y dn lkl ezrcy ,mneiq itl s`e ,eixac lk
,mixery zgpn acpzdl xyt`y xaqe drhy mixery zgpnl
dgpnl ezpeek z`f lkay mixne` oi`e .melk eixaca oi` okle

meyn ,mihg zgpn `iadl eilre die`xdLmewn lknácðúä àl §Ÿ¦§©¥
,íéácðúnä Cøãkdxin`a mihg zgpn acpzdl jxcd oi` xnelk §¤¤©¦§©§¦

d`xp qlewn icby yegl oi` oerny iax zhiyl ,ok m`e .xehte ,ef
mb diilvd zryae ,gqtl eyicwd `l icbd iiga ixdy ,miycwk
i`y ,miyicwnd jxck epi`y ,melk epi` gqtl df ixd xn` m`

.hegy icb lr oaxw zyecw yicwdl xyt`
:iqei iaxk d`pyy inl mb zeywdl dtiqen `xnbddéì øîà̈©¥

,àáø øîàäå ,àçéð éî éñBé éaøk dì éðúîc ïàîe ,éMà áøì àðéáø©¦¨§©©¦©§©§¥¨§©¦¥¦¦¨§¨¨©¨¨
ïBòîL éaøxhetddøîà éñBé éaø úhéLaiax zhiyk dfa xaeq ± ©¦¦§§¦©©¦¥£¨¨

iqei,ñtúð íãà åéøác øîâa óà øîàcdn lkl ezrcy xnelk §¨©©¦§©§¨¨¨¨¦§¨
,oecl yi dzrne .eixac meiq itl s` ep` mipc okle ,xn`yéàî©

,miacpznd jxck `ly acpzna iqei iax zhiyåàì`l m`d ± ¨
,xn`pîjkdì øáñ énð éñBé éaø ,éñBé éaøk dì øáñ ïBòîL éaøc ¦§©¦¦§¨©¨§©¦¥©¦¥©¦¨©¨

ïBòîL éaøkm`e ,excp lg `l ,miacpznd jxck `ly acpzndy §©¦¦§
`l `lde ,qlewn icb zlik`a yi yyg dn ,dyw iqei iaxl mb ok

.miacpznd jxck acpzd
:`xnbd zvxznàì`l` ,oerny iaxk xaeq iqei iaxy jixack Ÿ

ïBòîL éaøok` ,mixeryd on dgpn ilr ixd xne`d z` xhetd ©¦¦§
éñBé éaøk dì øáñxnbay oeike ,qtzp mc` eixac xnba s`y ¨©¨§©¦¥

.miacpznd jxck `ly acpzdy `vnp 'mixeryd on' xn` eixac
å] (éñåé éáø àìå)mle`dì øáñ [àì éñBé éaøjxck `ly acpzna §©¦¥Ÿ¨©¨

miacpzndïBòîL éaøkxne`dy xaeq `l` ,melk eixaca oi`y §©¦¦§
xaeqy s`e .mihgd on `iadl aiig ,mixeryd on dgpn ilr ixd
aiigzp `l ixd eixac seq itle ,qtzp mc` eixac xnba s`y
eixac `iven epi` xcepdy xaeqy meyn ,aiig mewn lkn ,melka
s` ,aiigzdl xyt`y dna envr z` aiigl ezpeek okle ,dlhal
qlewn icb d`xp iqei iaxl okle ,eixac zernyna oi`y dn
s` ,'gqtl df ixd' icbd ziilv zrya xne` m`y meyn ,miycwk
mewn lkn ,dhegy dnda oaxw zyecwa yicwdl xyt` i`y
zyecwa eyicwdl ezpeeky ,dlhal eidi `ly ick eixac yxtp

.gqtl minc

dz` aeyg yi`y `l m`y ,qecezl eglyy lirl `ziixaa epipy
:ezeaiyg dzid dn `xnbd zwtzqn .jze` micpn epiidàéòaéà¦©§¨

äåä äaø àøáb ,éîBø Léà ñBãBz ,eäìdid dxeza lecb mc` - §¦¦©§¨©¨£¨
,edecip `l ok meyneäåä ïéôBøâà ìòa Bà,did wfege gk lra ± ©©¤§¦£¨

.edecip `le ecgte
:dxeza lecb didy `ziixan d`ian `xnbdLøc Bæ ãBò ,òîL àz̈§©¨©
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ìéëàäì áåø÷.miycwl dnec Ðàì ñìå÷î åðéàù`cixb xya :xn`c ,axl `iywe Ð

gqta slginz` eilr xikfn `le ,gqtl df xya xn` `lc ab lr s` ,qlewn :ipyne .

mydgqtl df xya ixd :xn` ,qlewn epi`y la` .xeq` Ðd`xpc meyn ,xeq` Ð

.my `xewkàúéðúî àäì äì éðúî àçà áø.qecezc Ðïåòîù éáøë:oerny iax xn` Ð

.'ek inex yi` qecezøèåô ïåòîù éáøxne`a Ð

on dgpn ilr ixd,mixeryd:zegpna opzc

dgpn ilr ixd xn`c oeikc .oihigd on `ianÐ

on d`a dpi` dgpne ,oey`x oeyl qetz

iaxe .oihigd on `iai jkld ,dacp oixeryd

qtzp mc` eixac xnba s` xn`c ,xhet oerny

,wacpeezrcezgpnle .eita `iveny dn lkl

acpzdl leki mc`y xeaqe ,oiekzp oixery

i`de .melk eixaca oi` jkitle .ok `iadle

uega miycwl aexw i`n ,inp qlewn icb lik`n

!gqt my eilr `xw `l miign `ld ?`ki`

zrya my el `xew did elit`ediilv`ly Ð

jxckoiyicwnd.eilr lg myd oi`e ,`edéáø
ïåòîù`le ,mixeryd on dgpn xne`a xhtc Ð

oey`x oeyl qetz meyn diaiigiax zhya Ð

) dxenz zkqna xn`c ,dxn` iqeis` :(a,dk

wacp mc` eixac xnbaqtez ,xnelk .qtzpe

,dler zxenz ef ixd :opzc .eixac xnb z` `ed

minly zxenzixac ,dler zxenz ef ixd Ð

iqei iax .oey`x oeyl qetz xn`c ,xi`n iax

ded `le li`ed ,dlgz oiekzp jkl m` :xne`

egxk lre ,cg`k zeny ipy `ivedl dil xyt`

df xg` df `ivedcr drxze ,oiniiw eixac Ð

,xknze ,a`zqzydler divg inca `iaie

.minly divg incaeïåòîù éáøãî åàì éàî
éñåé éáøë äì øáñ.mixac xnb zyitza Ðéáø

ïåòîù éáøë äì øáñ éñåéacpzna Ð`ly

jxck`idde .melk xn` `lc miacpznd

qecezc.opiqxb ikd :iqei iaxk `nwezn `làì
ïåòîù éáøøáñ éñåé éáø àìå éñåé éáøë äì øáñ

ïåòîù éáøë äì`id `l :`yexit ikde Ð

,iqei iaxk dl xaq oerny iax :`l` ,zxn`ck

eixac xnba s`cdil dede ,mc`d zrc ytzp

:xaq oerny iaxe .oiacpzn jxck `ly acpzn

acpzd obedk `lye li`ed.melk eixaca oi` Ð

acpzna oerny iaxk xaq `l iqei iax la`

`l` ,melk xn` `lc oiacpznd jxck `ly

e`le .oihig zgpn `iadl dil aiign iaeig

mc` oi`c meyn `l` ,oey`x oeyl yetz meyn

s` ,inp qlewn icb iabe .dlhal eixac `iven

jxck `lyc ab lroiyicwnd`eddil ded Ð

xn` ded i`c .uega miycw lik`dl aexw

gqtl df ixd dilr.xn`w gqt incl ixn` Ð

äåä äáø àøáâeilr exfb `l eceak iptne Ð

.iecpïéôåøâà ìòá åà.d`xid iptne Ðåæ ãåòå
ùøã.ded dax `xab `nl` Ðåàø äî`ly Ð

"oda ige" eyxc.oda zeniy `le Ðéàìî ìéèî
.da xkzydl minkg icinlzl dxegq ozep Ð

äîëçä ìöázvigna Ðdf qpki dnkgd

eddpdy.eiqkpnäðùî÷éìãäì åâäðù íå÷î
øðä úà.`nrh yxtn `xnba Ðàøîâ÷éìãäì åøîàù ïéáwilcdl ebdpy oze` Ðcg` xacl `l` epeekzp `l ,wilcdl `ly oibdepdeenvr yixtdl Ðiakynnmixne`d .dy`

wilcdlmixaeq wilcdl `ly mixne`de .xpd xe`l ezhn ynyn mc` oi`c meyn Ðxpdyk Ðdee`zne ezy` z` d`ex ,wlec.dløùééxity Ð,zxn`wxn` oke

.xyii opiqxb `le .opgei iaxåúéøîàã éàãå'åëmixne` mz`y mkilr izrnyy xacd zn` Ðdinynikd opgei iaxc?äáøá äéá àæç àìåò øãäúåùéá äðç øá øá
mipta ea lkzqp Ð.zetrefi`vena s` `l` ,ok xn` `l `ede ,opgei iax mya zxn` dz` ,xnelklk ea xq`py ,`ed ycg xace li`ed ,eilr oikxan mixetkd mei

.epnn dpdp eiykre meidåäì éøîà àäà àðàxg` dprc ,opgei iaxc dinyn Ð:`pzdi`ven cr zaya zeidl lgy mixetkd meia s` xpd z` wilcdl oixqe` minkge

`le ,zayizxkfd.eny izxkfd xe`d zkxa xac lry mixeaq mde ,efa `l` zay i`vena xe` lr opgei iax ly enyàäú àãòdidz z`f Ðdcen ip` efa Ð

.opgei iax dxn`yàìåò äæoiady Ð,zerh dpg xa xa dax ly eixacn`fge"yi` ala dvr" epiide .melk el xn` `ly eixac mzqe ,zeyia diadil hiwpc Ð

.jk zxn` dnl el xn` `le ,diala
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ediiexzÐmixeryd on `kd la` .dfl df yexit mpi`e ,xn`w ilin ixzc meyn epiid

Ðqtzp mc` eixac xnba s`c oeike .dgpn ilr ixd xn`y dn yexit `edÐ`dl milhan

iziid `l jk oixcep oi`y rcei iziid eli` xn` m` elit`e .dgpn ilr ixd dlgza xn`c

edl mil`c opaxc `nrh epiidc ,jk `l` jk xcep

xn` ik ,enr egzte xcp ied `le oey`x oeyl

zegpnd"a opixn`ck ,'ek rcei iziid eli`

zegpn) "mikqpde.(`,bwäîl`yin dippg e`x

eyxc `ly e`x dn :qxhpewd yxit Ð dixfre

`iqdxta `dc :dywe .oda zeniy `le "mda ige"

`nlr ileklc (`,cr) oixcdpqa opiwqne ,ded

.dlw devn` elit` envr xeqnl aiig `iqdxta

e`l xvpckeap dyry df mlvc :mz epiax yxtne

ceakl dyry `hxcpi` `l` ,ded dxf dcear

:aizkcn ,rnyn oke .e`x dn :xn`w jkle .envr

`l `adcc mlvle oiglt `pgp` zil jdl`l"

ilin ixz `nlve dicic `dl`c rnyn "cebqp

"zexrp el`"a opixn`c `d xity inp iz`e .edpip

l`yin dippgl ecbp ilnl` :(a,bl zeaezk)

ded dxf dcear i`e .`nlvl eglt dixfreÐqg

`l eglt oeyl ,edine .el miegzyn eidy melye

`ly e`x dn :yxtn wgvi epiaxe .xity iz`

enk ,gexal mileki eid dyrnd mcew ixdy ,egxa

:(`,bv oixcdpq) "wlg"a xn`ck l`ipc dyry

.dvr dze`a eid dylyïéàxe`d lr oikxan

vena `l`dnl :sqei 'x axd dywd Ð zay i`

xeq`c ?epnn dpdpy dry lka oikxan oi`

ipdc :uxize !dkxa `la dfd mlerd on zepdil

d`pd x`y la` ,dpdp etebyk ilinÐs`e .`l

mei lka ynyd xe` lr oikxanc ab lrÐepiid

.mei lka ycgzny meyn
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àleò øãä ?àeä Búéiøa úlçúe ìéàBä ,úaL éàöBîa àlà øeàä ìò ïéëøáî ïéà ïðçBé éaøc§©¦¨¨¥§¨§¦©¨¤¨§¨¥©¨¦§¦©§¦¨£©¨
.éøîà àäà àlà ,éøîà àäà åàì àðà :déì øîà .úeLéa äðç øa øa äaøa déa àæç£¨¥§©¨©©¨¨¦£©¥£¨¨©¨£©¦¤¨©¨£©¦
,úaMa úBéäì ìçL íéøetkä íBé :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,ïðçBé éaøc dén÷ àpz éðúc§¨¥©¨©¥§©¦¨¨©¦¦§¤¤§¨¨¥©¦¦¤¨¦§©©¨

÷éìãäì àlL eøîàL íB÷îa óà¯:déøúa ïðçBé éaø éðòå .úaMä ãBák éðtî ,ïé÷éìãî ©§¨¤¨§¤Ÿ§©§¦©§¦¦¦§¥§©©¨§¨¥©¦¨¨©§¥
Léà áìá äöò íéweîò íéî" :óñBé áø déìò éø÷ .àäz àãò :déì øîà .íéøñBà íéîëçå©£¨¦§¦£©¥£¨§¥¨¥£¥©¥©¦£¦¥¨§¤¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc migqt(ipy meil)

áBø÷dz`,õeça íéLã÷ ìàøNé úà ìéëàäìmiqlewn miicby ¨§©£¦¤¦§¨¥¨¨¦©
d`xpe ,gqtl eycwedy mi`exd exn`ie ,gqt zepaxwk mi`xp

.uega miycw lik`n dz`y mdipira
,wiicl yi 'oiqlewn' hwpy dnn ixd :`iyewd `xnbd zniiqn

ïéà ñle÷îla` ,miycwk d`xpy xeq` qlewn wx ±ñle÷î ïéàL §¨¦¤¥§¨
àì.mzq xya elit` xq`y axk `le ,miycwk d`xp epi`y Ÿ

:`xnbd zvxznéøîà`ziixad dhwp jkly ,daiyid ipa ¨§¦
ay ,qlewna yiy `xneg epcnll 'oiqlewn'øîà àðL àì ñle÷î§¨Ÿ§¨¨©

,'gqtl df xya',øîà àì àðL àìxeq` ,gqt my xikfd `ly Ÿ§¨Ÿ¨©
j` .uega miycwk d`xpy meyn,ñle÷î BðéàL`ed mby s` ¤¥§¨

m` wx mewn lkn ,xeq`Løét'gqtl df xya'ïéàxeqi` yi ± ¥¥¦
m` la` ,eyicwdy d`xpy ,xacaLøét àì'gqtl df xya'àì± Ÿ¥¥Ÿ

ad oi`y oeikne .xeqi` oi`oiqlewn dhwp ,yxtna zwqer `ziix
.ote` lka mixeq`y

dywne ,oerny iax mya `ziixad dpeyy yiy d`ian `xnbd
:eilràúéðúî àäì dì éðúî àçà áø`ziixad dpy `g` ax ± ©£¨©§¥¨§¨©§¦¨

lirl d`aedy(`"r)ïBòîL éaøkiax `le] dxn` oerny iaxy ± §©¦¦§
.[iqei
é÷úîdì éðúc ïàîì àîìLa ,úLL áø dì ó[dze` dpeyy inl-] ©§¦¨©¥¤¦§¨¨§©§¨¥¨

àçéð éñBé éaøk,uega miycw lke`k d`xp qlewn icb lke`dy §©¦¥¦¨
éðúîc ïàîì àlà[dze` dpeyy inl j`±]éî ïBòîL éaøk[ike-] ¤¨§©§©§¥§©¦¦§¦

ïðúäå ,àçéðzegpna(.bw)'mixeryd on dgpn ilr ixd' xne`d , ¦¨§¨§©
`l ,mixeryd on d`a dacp zgpn oi`y oeiky ,mihgd on `iai
eixac zligz z` miqtez ep`e ,mixeryd on `iadl excp lg

.mihgd on dgpn `iadl aiige 'dgpn ilr ixd' xn`yïBòîL éaø©¦¦§
,øèBôitl mipc ep` ,xnelk ,qtzp mc` eixac xnba s`y meyn ¥

oiekzd `ede ,xn`y dn lkl ezrcy ,mneiq itl s`e ,eixac lk
,mixery zgpn acpzdl xyt`y xaqe drhy mixery zgpnl
dgpnl ezpeek z`f lkay mixne` oi`e .melk eixaca oi` okle

meyn ,mihg zgpn `iadl eilre die`xdLmewn lknácðúä àl §Ÿ¦§©¥
,íéácðúnä Cøãkdxin`a mihg zgpn acpzdl jxcd oi` xnelk §¤¤©¦§©§¦

d`xp qlewn icby yegl oi` oerny iax zhiyl ,ok m`e .xehte ,ef
mb diilvd zryae ,gqtl eyicwd `l icbd iiga ixdy ,miycwk
i`y ,miyicwnd jxck epi`y ,melk epi` gqtl df ixd xn` m`

.hegy icb lr oaxw zyecw yicwdl xyt`
:iqei iaxk d`pyy inl mb zeywdl dtiqen `xnbddéì øîà̈©¥

,àáø øîàäå ,àçéð éî éñBé éaøk dì éðúîc ïàîe ,éMà áøì àðéáø©¦¨§©©¦©§©§¥¨§©¦¥¦¦¨§¨¨©¨¨
ïBòîL éaøxhetddøîà éñBé éaø úhéLaiax zhiyk dfa xaeq ± ©¦¦§§¦©©¦¥£¨¨

iqei,ñtúð íãà åéøác øîâa óà øîàcdn lkl ezrcy xnelk §¨©©¦§©§¨¨¨¨¦§¨
,oecl yi dzrne .eixac meiq itl s` ep` mipc okle ,xn`yéàî©

,miacpznd jxck `ly acpzna iqei iax zhiyåàì`l m`d ± ¨
,xn`pîjkdì øáñ énð éñBé éaø ,éñBé éaøk dì øáñ ïBòîL éaøc ¦§©¦¦§¨©¨§©¦¥©¦¥©¦¨©¨

ïBòîL éaøkm`e ,excp lg `l ,miacpznd jxck `ly acpzndy §©¦¦§
`l `lde ,qlewn icb zlik`a yi yyg dn ,dyw iqei iaxl mb ok

.miacpznd jxck acpzd
:`xnbd zvxznàì`l` ,oerny iaxk xaeq iqei iaxy jixack Ÿ

ïBòîL éaøok` ,mixeryd on dgpn ilr ixd xne`d z` xhetd ©¦¦§
éñBé éaøk dì øáñxnbay oeike ,qtzp mc` eixac xnba s`y ¨©¨§©¦¥

.miacpznd jxck `ly acpzdy `vnp 'mixeryd on' xn` eixac
å] (éñåé éáø àìå)mle`dì øáñ [àì éñBé éaøjxck `ly acpzna §©¦¥Ÿ¨©¨

miacpzndïBòîL éaøkxne`dy xaeq `l` ,melk eixaca oi`y §©¦¦§
xaeqy s`e .mihgd on `iadl aiig ,mixeryd on dgpn ilr ixd
aiigzp `l ixd eixac seq itle ,qtzp mc` eixac xnba s`y
eixac `iven epi` xcepdy xaeqy meyn ,aiig mewn lkn ,melka
s` ,aiigzdl xyt`y dna envr z` aiigl ezpeek okle ,dlhal
qlewn icb d`xp iqei iaxl okle ,eixac zernyna oi`y dn
s` ,'gqtl df ixd' icbd ziilv zrya xne` m`y meyn ,miycwk
mewn lkn ,dhegy dnda oaxw zyecwa yicwdl xyt` i`y
zyecwa eyicwdl ezpeeky ,dlhal eidi `ly ick eixac yxtp

.gqtl minc

dz` aeyg yi`y `l m`y ,qecezl eglyy lirl `ziixaa epipy
:ezeaiyg dzid dn `xnbd zwtzqn .jze` micpn epiidàéòaéà¦©§¨

äåä äaø àøáb ,éîBø Léà ñBãBz ,eäìdid dxeza lecb mc` - §¦¦©§¨©¨£¨
,edecip `l ok meyneäåä ïéôBøâà ìòa Bà,did wfege gk lra ± ©©¤§¦£¨

.edecip `le ecgte
:dxeza lecb didy `ziixan d`ian `xnbdLøc Bæ ãBò ,òîL àz̈§©¨©

éîBø Léà ñBãBz,xxiaeeøñnL äéøæòå ìàLéî äéððç eàø äî ¦¦¨¨£©§¨¦¨¥©£©§¨¤¨§
,Làä ïLáëì íMä úMeã÷ ìò [ïîöò]yxcpd eniiw `le(:dt `nei) ©§¨©§©©¥§¦§¨¨¥

aezkd on(d gi `xwie)dUri xW` ihRWn z`e izTg z` mYxnWE'§©§¤¤ªŸ©§¤¦§¨©£¤©£¤
d meiwa digiy ,'mdA ige mc`d mz`lr zeniy `le zeevn Ÿ¨¨¨¨¨©¨¤

y :qecez x`iae .mneiweàNð[epc-]íéòcøôvî ïîöòa øîBçå ì÷ ¨§©¨¤§©§¨¦§©§§¦
,mixvnaeäa áéúk íMä úMeã÷ ìò ïéåeöî ïéàL íéòcøôv äîe©§©§§¦¤¥§¦©§©©¥§¦§

[mda xn`p-](gk f zeny),['åâå] Eúéáa [eàáe eìòå]' (åàáå)xcgaE §¨¨§¥¤©£©
,LOraE Licar ziaaE LzHn lre LaMWnéøepúáeéúBøàLîáe E'E ¦§¨§§©¦¨¤§¥£¨¤§©¤§©¤§¦§£¤

jezay zex`ynl e`eaiy weqtd zernyne ,[wva zeqir±]
e ,xepzdäòLa øîBà éåä ,øepz ìöà úBéeöî úBøàLî éúîéà¥¨©¦§¨§¥¤©¡¥¥§¨¨

,íç øepzäL,dzinl mnvr z` mircxtvd exqn jkaeeðà ¤©©©¨
änëå änk úçà ìò íMä úMeã÷ ìò ïéåeönLxeqnl epl yiy ¤§¦©§©©¥©©©©¨§©¨

mi`ex qecez zyxc d`ian `ziixady dnne .dzinl epnvr
.dxeza lecb didy

:qecez ly ezeaiyga ztqep zexyt` d`ian `xnbdøa éñBé éaø©¦¥©
éàìî ìéhî ,øîà ïéáàdxegq ozep ±íéîëç éãéîìz ìL ñéëì ¨¦¨©©¦§©§¦¤©§¦¥£¨¦

geexa ewlgzie dze` exkniyäéä,edecip `l okle ,qecezøîàc ¨¨§¨©
äáéLéa áLBéå äëBæ íéîëç éãéîìz ñéëì éàìî ìéhnä ìk ,ïðçBé éaø©¦¨¨¨©©¦§©§¦©§¦¥£¨¦¤§¥¦¦¨

øîàpL ,äìòî ìL(ai f zldw),'óñkä ìöa äîëçä ìöa ék'- ¤©§¨¤¤¡©¦§¥©¨§¨§¥©¨¤
mb qpki ,dkeq lv oirk `idy dlrn ly daiyia mkgd zvigna

.etqkn edpddy sqkd lra

äðùî
a :mixetikd mei lila xpd zwlcd ipic z` zx`an ef dpyníB÷î̈

øpä úà ÷éìãäì eâäpLziaaïé÷éìãî ,íéøetkä íBé éìéìamdl oi`e ¤¨£§©§¦¤©¥§¥¥©¦¦©§¦¦
ae .mbdpnn zepylïé÷éìãî ïéà ÷éìãäì àlL eâäpL íB÷îoi`e ¨¤¨£¤Ÿ§©§¦¥©§¦¦

.mbdpnn zepyl mdl,úBLøãî ézááe úBiñðë ézáa ïé÷éìãîe©§¦¦§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨
íéìBçä éab ìòå ,íéìôàä úBàBánáexacd oi`e ,[milegd liaya-] ©§¨£¥¦§©©¥©¦

.mewnd bdpna ielz

àøîâ
lila ziaa xpd z` wilcdl ebdpy zenewn yiy ,dpyna epipy
zx`an `xnbd .wilcdl `ly ebdpy zenewn yie ,mixetikd mei

:mibdpnd ipy mrh z`a àðzïéel`eøîàLmnewna bdpndy ¨¨¥¤¨§
÷éìãäì,ziaaL eøîàL ïéáemnewna bdpndïäéðL ,÷éìãäì àl §©§¦¥¤¨§¤Ÿ§©§¦§¥¤

[mibdpnd ipy-]eðåekúð ãçà øáãìick ,epeekzd cg` mrhl - §¨¨¤¨¦§©§
,xpd z` miwilcny bdpnl ,xnelk ,dhind yinyzn yextiy
`ly bdpnle .xpd xe`l ezhin ynyn mc` oi`y oeik `ed mrhd
ezy` z` d`ex wlec xpdyky oeik `ed mrhd ,miwilcn
.leykn icil `eai `ly ick wilcdl `ly ebdp okle ,dl dee`zne

:cg` mrh mibdpnd ipyly jk lr dyxc d`ian `xnbdáø øîà̈©©
àáø Løc ,òLBäégiynd zeni lr ze`eapa xn`py weqtd z` §ª©¨©¨¨

(`k q diryi),.'åâå 'õøà eLøéé íìBòì íé÷écö ílk Cnòå',`ax x`an §©¥ª¨©¦¦§¨¦§¨¤
y `ziixaa epipyy dn lr yexcl yi df weqtïéael`eøîàL ¥¤¨§

÷éìãäì,ziaaïéáeel`÷éìãäì àlL eøîàLy oeiky ,ziaaíäéðL §©§¦¥¤¨§¤Ÿ§©§¦§¥¤
ãçà øáãì àlà eðåekúð àì,dxiard on mc`d z` wigxdl ick Ÿ¦§©§¤¨§¨¨¤¨

.ux` eyxii jkle ,miwicv mlek
mei i`vena y`d lr jxal jixv m` oecl zxaer `xnbd

:mixetikdïéëøáî ïéà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà`xea' zkxa ¨©©§¨¨©§¥¥§¨§¦
'y`d ixe`nøeàä ìò[y`d-]úaL éàöBîa àlàmei i`vena `le ©¨¤¨§¨¥©¨

,mixetikdàeä Búéiøa úlçúe ìéàBäd`xap zay i`venay oeik - ¦§¦©§¦¨
.zay i`vena wx mikxan jkitl ,y`d

àáñ àeää déì øîà,dcedi axl [owf eze`-]øa øa äaø àîézéàå ¨©¥©¨¨§¦¥¨©¨©©
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'äpìãé äðeáz Léàå'mze` ae`yl gilvi dpeaz lra yi` la` - §¦§¨¦§¤¨
dpenhd daygnd z` oiai xy` cr ,mixacd z` xwegy jka

.mkgd ly eala
:weqtd z` mdilr `xew `ed cvik xiaqn sqei axíéweîò íéî'©¦£¦

àleò äæ ,'Léà áìá äöòdpg xa xa daxl xn` `le ,wzyy ¥¨§¤¦¤¨
.zetref mipta eilr lkzqd `l` ,drhyäæ ,'äpìãé äðeáz Léàå'§¦§¨¦§¤¨¤

äpç øa øa äaøeilr lkzqdy dna `ler oiekzd dn oiady ©¨©©©¨
.zetref mipta

zkxa iabl ,dpg xa xa daxe `ler zhiy z` zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .mixetikd mei i`vena y`deäðéàå`ler [mde-] §¦§

ly enyn xn`y ,`a` iaxl zecedl evx `ly dpg xa xa daxe
.mixetikd mei i`vena y`d lr mikxan oi`y opgei iaxïàîk§©

äeøáñ.mixaeq md ink - ¨§¨
,mixaeq dpg xa xa daxe `ler :`xnbd daiynéaø øîàc àä ék¦¨§¨©©¦

øeàä ìò ïéëøáî ,ïðçBé éaø øîà ,úôé øa ïîéða[y`d-]éàöBîa ïéa ¦§¨¦©¤¤¨©©¦¨¨§¨§¦©¨¥§¨¥
,úaLe.íéøetkä íBé éàöBîa ïéa:`xnbd dtiqenøác ànò ïëå- ©¨¥§¨¥©¦¦§¥©¨¨©

i`vena oiae zay i`vena oia ,y`d lr mikxany ,bdep mrd oke
.mixetikd mei

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyàlà øeàä ìò ïéëøáî ïéà ¥¦¥¥§¨§¦©¨¤¨
.àeä Búéiøa úléçúe ìéàBä ,úaL éàöBîa§¨¥©¨¦§¦©§¦¨

:y`d lr mikxan izn zwelgn d`ian `ziixadäàBøL ïåéëåz` §¥¨¤¤
y`dãiî Cøáî.dlcadd zrya mdilr jxal oiznn epi`eéaø §¨¥¦¨©¦

ïøãBñ øîBà äãeäéy`de minyad zkxa z` -ñBkä ìòly §¨¥§¨©©
.dlcadäãeäé éaøk äëìä ,ïðçBé éaø øîàå.qekd lr oxceqy §¨©©¦¨¨£¨¨§©¦§¨

iax mbe .zay i`vena wx y`d lr mikxany ,`ziixaa x`ean
y`d zkxa ly xcqd iabl `nw `pz mr wlgpy s` dcedi
y`d lr mikxan oi`y `nw `pzl dcedi iax dcen ,minyade
x`ean dcedi iaxk opgei iax wqty oeike .zay i`vena `l`
dywe .mixetikd mei i`vena y`d lr mikxan oi`y ,xaeq `edy
mb y`d lr mikxany ,opgei iax mya xn`y oinipa iax lr

.mixetikd mei i`vena
:`xnbd zvxznúáML øeàa ïàk ,àéL÷ àìiax xn`y dn - Ÿ©§¨¨§¤¨©

dzayy y` lr epiid ,mixetikd mei i`vena mb mikxany oinipa
dzid ef y`y ,xzida mixetikd meia dwlce ,dxiar zk`lnn
zrke dpnn zepdil el xeq` dide ,mixetikd meia mlera

.jxan jk lre ,dpnn ez`pd zycgzníéöòä ïî àöBiä øeàa ïàk̈§©¥¦¨¥¦
íéðáàä ïîe,zay i`vena wx mikxany `ziixaa epipyy dne - ¦¨£¨¦

d`pdd zrk dycgzp `le ,zay i`vena dwilcdy y` lr epiid
zligz onf `edy meyn ,zay i`vena wx dilr jxan okl ,dpnn

.y`d z`ixa
:y`d zkxa oipra zeziixa izy oia dxizq dywn `xnbdéðz̈¥

àãç,zg` `ziixaa epipy -íéðáàä ïîe íéöòä ïî àöBiä øeà- £¨©¥¦¨¥¦¦¨£¨¦
mipa`e mivrn meid i`vena wlcedyàãç éðúå .åéìò ïéëøáî- §¨§¦¨¨§¨¥£¨

y ,zxg` `ziixaa epipye.åéìò ïéëøáî ïéà¥§¨§¦¨¨
:`xnbd zvxznúaL éàöBîa ïàk ,àéL÷ àìdxn`y `ziixad - Ÿ©§¨¨§¨¥©¨

zay i`vena zxacn ,mipa`e mivrn wlcedy xe` lr mikxany
lr mikxane ,y`d z`ixa zligz onf `edy meyn ,mikxan okle

.y`d z`ixaíéøetkä íBé éàöBîa ïàkoi`y dxn`y `ziixad - ¨§¨¥©¦¦
i` okle ,mixetikd mei i`vena zxacn ,mikxanoeik ,mikxan o

.dxiar zk`lnn dzaye meid dwlcy y` `weec jixvy
y`d lr mikxan izn mi`pzd ewlgp lirl d`aedy `ziixaa
iaxe iax ly mzbdpd z` d`ian `xnbd .zay i`vena minyade

:df oipra `iigïøfôî éaøjxan did zay i`vena y` d`xyk - ©¦§©§¨
`le ,mdilr jxan did minya el e`iadyk okn xg`le .cin

.qekd lr dlcadd zrya zekxad lk jxal oizndàéiç éaø©¦¦¨
ïñpëîdlcadd zkxa mr cgi minyade xpd zkxa z` qpkn - §©§¨

.miyer ep`y enk ,qekd lrét ìò óà ,éîécáà øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©©§¦¦©©¦
ïøãBñå øæBç ,ïøfôî éaøLminyade xpd zkxa z` xcql xfeg - ¤©¦§©§¨¥§§¨

ñBkä ìò,dlcad lyàéöBäì éãkz` daeg ici.Búéá éðáe åéða ©©§¥§¦¨¨§¥¥

.zay i`vena d`xap y`dy `ziixad ixaca oecl zxfeg `xnbd
:`xnbd dywnéøaéà úaL éàöBîa øeàåd`xap y`d ike - §§¨¥©¨¦¨¥

,zay i`venaúaL áøòa eàøáð íéøác äøNò ,àéðz àäåoey`xd] §¨©§¨£¨¨§¨¦¦§§§¤¤©¨
[ziy`xa ini zyyayøàa ,ïä elà .úBLîMä ïéaly dx`a - ¥©§¨¥¥§¥

.xacna mzkild onfa l`xyi ipal min did dpnny mixnïnäå- §©¨
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àðéîà .àáø øîà !?eåä äðò éøz àîìéãå .äðò äpnî ãéìBäå Bnà ìò ïBòáö àaL ãnìî§©¥¤¨¦§©¦§¦¦¤¨£¨§¦§¨§¥£¨¨£©¨¨¨¦¨

epîe ,døîà àì àkìî øBáLc àúléî¯epîe ,døîà àì àkìî øBáLc àúléî àðéîà :àtt áø øîà ,éøîàc àkéà .ìàeîL ¦§¨§¨©§¨¨£¨¨©§¥¦¨§¨§¦£©©©¨¨¦¨¦§¨§¨©§¨¨£¨¨©
¯"äðò àeä" :àø÷ øîà .àáø¯:ïä elàå ,úBLîMä ïéa úaL áøòa eàøáð íéøác äøNò :ïðaø eðz .àøwéòîc äðò àeä ¨¨¨©§¨£¨£¨§¥¦¨¨¨©¨©£¨¨§¨¦¦§§§¤¤©¨¥©§¨§¥¥

úçéúôe ,ïBúàä ét úçéút ,eäiìàå äùî da ãîòL äøòîe ,äLî ìL Bøá÷ ,úBçeläå ,ázënäå ,áúkä ,úL÷å ,ïîe ,øàa§¥¨¨¤¤©§¨§©¦§¨§©¦§¤¤§¨¨¤¨©¨Ÿ¤§¥¦¨§¦©¦¨¨§¦©
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc migqt(iyily meil)

'äpìãé äðeáz Léàå'mze` ae`yl gilvi dpeaz lra yi` la` - §¦§¨¦§¤¨
dpenhd daygnd z` oiai xy` cr ,mixacd z` xwegy jka

.mkgd ly eala
:weqtd z` mdilr `xew `ed cvik xiaqn sqei axíéweîò íéî'©¦£¦

àleò äæ ,'Léà áìá äöòdpg xa xa daxl xn` `le ,wzyy ¥¨§¤¦¤¨
.zetref mipta eilr lkzqd `l` ,drhyäæ ,'äpìãé äðeáz Léàå'§¦§¨¦§¤¨¤

äpç øa øa äaøeilr lkzqdy dna `ler oiekzd dn oiady ©¨©©©¨
.zetref mipta

zkxa iabl ,dpg xa xa daxe `ler zhiy z` zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .mixetikd mei i`vena y`deäðéàå`ler [mde-] §¦§

ly enyn xn`y ,`a` iaxl zecedl evx `ly dpg xa xa daxe
.mixetikd mei i`vena y`d lr mikxan oi`y opgei iaxïàîk§©

äeøáñ.mixaeq md ink - ¨§¨
,mixaeq dpg xa xa daxe `ler :`xnbd daiynéaø øîàc àä ék¦¨§¨©©¦

øeàä ìò ïéëøáî ,ïðçBé éaø øîà ,úôé øa ïîéða[y`d-]éàöBîa ïéa ¦§¨¦©¤¤¨©©¦¨¨§¨§¦©¨¥§¨¥
,úaLe.íéøetkä íBé éàöBîa ïéa:`xnbd dtiqenøác ànò ïëå- ©¨¥§¨¥©¦¦§¥©¨¨©

i`vena oiae zay i`vena oia ,y`d lr mikxany ,bdep mrd oke
.mixetikd mei

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyàlà øeàä ìò ïéëøáî ïéà ¥¦¥¥§¨§¦©¨¤¨
.àeä Búéiøa úléçúe ìéàBä ,úaL éàöBîa§¨¥©¨¦§¦©§¦¨

:y`d lr mikxan izn zwelgn d`ian `ziixadäàBøL ïåéëåz` §¥¨¤¤
y`dãiî Cøáî.dlcadd zrya mdilr jxal oiznn epi`eéaø §¨¥¦¨©¦

ïøãBñ øîBà äãeäéy`de minyad zkxa z` -ñBkä ìòly §¨¥§¨©©
.dlcadäãeäé éaøk äëìä ,ïðçBé éaø øîàå.qekd lr oxceqy §¨©©¦¨¨£¨¨§©¦§¨

iax mbe .zay i`vena wx y`d lr mikxany ,`ziixaa x`ean
y`d zkxa ly xcqd iabl `nw `pz mr wlgpy s` dcedi
y`d lr mikxan oi`y `nw `pzl dcedi iax dcen ,minyade
x`ean dcedi iaxk opgei iax wqty oeike .zay i`vena `l`
dywe .mixetikd mei i`vena y`d lr mikxan oi`y ,xaeq `edy
mb y`d lr mikxany ,opgei iax mya xn`y oinipa iax lr

.mixetikd mei i`vena
:`xnbd zvxznúáML øeàa ïàk ,àéL÷ àìiax xn`y dn - Ÿ©§¨¨§¤¨©

dzayy y` lr epiid ,mixetikd mei i`vena mb mikxany oinipa
dzid ef y`y ,xzida mixetikd meia dwlce ,dxiar zk`lnn
zrke dpnn zepdil el xeq` dide ,mixetikd meia mlera

.jxan jk lre ,dpnn ez`pd zycgzníéöòä ïî àöBiä øeàa ïàk̈§©¥¦¨¥¦
íéðáàä ïîe,zay i`vena wx mikxany `ziixaa epipyy dne - ¦¨£¨¦

d`pdd zrk dycgzp `le ,zay i`vena dwilcdy y` lr epiid
zligz onf `edy meyn ,zay i`vena wx dilr jxan okl ,dpnn

.y`d z`ixa
:y`d zkxa oipra zeziixa izy oia dxizq dywn `xnbdéðz̈¥

àãç,zg` `ziixaa epipy -íéðáàä ïîe íéöòä ïî àöBiä øeà- £¨©¥¦¨¥¦¦¨£¨¦
mipa`e mivrn meid i`vena wlcedyàãç éðúå .åéìò ïéëøáî- §¨§¦¨¨§¨¥£¨

y ,zxg` `ziixaa epipye.åéìò ïéëøáî ïéà¥§¨§¦¨¨
:`xnbd zvxznúaL éàöBîa ïàk ,àéL÷ àìdxn`y `ziixad - Ÿ©§¨¨§¨¥©¨

zay i`vena zxacn ,mipa`e mivrn wlcedy xe` lr mikxany
lr mikxane ,y`d z`ixa zligz onf `edy meyn ,mikxan okle

.y`d z`ixaíéøetkä íBé éàöBîa ïàkoi`y dxn`y `ziixad - ¨§¨¥©¦¦
i` okle ,mixetikd mei i`vena zxacn ,mikxanoeik ,mikxan o

.dxiar zk`lnn dzaye meid dwlcy y` `weec jixvy
y`d lr mikxan izn mi`pzd ewlgp lirl d`aedy `ziixaa
iaxe iax ly mzbdpd z` d`ian `xnbd .zay i`vena minyade

:df oipra `iigïøfôî éaøjxan did zay i`vena y` d`xyk - ©¦§©§¨
`le ,mdilr jxan did minya el e`iadyk okn xg`le .cin

.qekd lr dlcadd zrya zekxad lk jxal oizndàéiç éaø©¦¦¨
ïñpëîdlcadd zkxa mr cgi minyade xpd zkxa z` qpkn - §©§¨

.miyer ep`y enk ,qekd lrét ìò óà ,éîécáà øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©©§¦¦©©¦
ïøãBñå øæBç ,ïøfôî éaøLminyade xpd zkxa z` xcql xfeg - ¤©¦§©§¨¥§§¨

ñBkä ìò,dlcad lyàéöBäì éãkz` daeg ici.Búéá éðáe åéða ©©§¥§¦¨¨§¥¥

.zay i`vena d`xap y`dy `ziixad ixaca oecl zxfeg `xnbd
:`xnbd dywnéøaéà úaL éàöBîa øeàåd`xap y`d ike - §§¨¥©¨¦¨¥

,zay i`venaúaL áøòa eàøáð íéøác äøNò ,àéðz àäåoey`xd] §¨©§¨£¨¨§¨¦¦§§§¤¤©¨
[ziy`xa ini zyyayøàa ,ïä elà .úBLîMä ïéaly dx`a - ¥©§¨¥¥§¥

.xacna mzkild onfa l`xyi ipal min did dpnny mixnïnäå- §©¨
.xacna l`xyi ipal cxiyúL÷å.myb meia opra zi`xpy -áúk §¤¤§¨

.zeize`d zxev -ázëîezxyr z` 'd wwg eay ,xteq hr - ¦§¨
.zegeld lr zexacdúBçeläå.zepey`xd -äLî ìL Bøá÷å- §©§¦§¤Ÿ¤

.dyn ea xawpy xawd llgúçéút ,eäiìàå äLî Ba ãîòL äøòîe§¨¨¤¨©Ÿ¤§¥¦¨§¦©
ïBúàä ét.mrla lyíéòLøä úà òBìáì õøàä ét úçéúôezcr - ¦¨¨§¦©¦¨¨¤¦§©¤¨§¨¦

.ezrya gztpe ,ziy`xa ini zyyn gztd oken didy ,gxew
:zay axra e`xap mitqep mixac el` ,zwelgn d`ian `ziixad

íeMî øîBà äéîçð éaø[mya-]ãøtäå øeàä óà ,åéáàdnda oin-] ©¦§¤§¨¥¦¨¦©¨§©¤¤
.df onfa e`xap ,[xenge qeq ly mi`lkn zclepdøîBà äiLàé éaø©¦Ÿ¦¨¥

ìéàä óà ,åéáà íeMî.wgvi mewna hgypy ,mdxa` lyøéîMäå ¦¨¦©¨©¦§©¨¦
oin -.xac lk jezgl dgekay ,zrlezúávä óà øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©©§¨

`veid lfxad z` gtpd wifgn dci lry ,lfxa ly miigwln -
.zeynyd oia zay axra d`xap ,ilkl epwzne ,y`d oyakn

:eixacl gxkdd z` x`an dcedi iaxàeä[dcedi iax-]äéä̈¨
àúáö ,øîBà,migtpd miyery zavd -àãáòúî àúáöalr - ¥§¨¨¦§¨¨¦§©§¨

lfxad z` gtpd `iven dci lry .ziyrp `id zxg` zav ici
.zavl ziyrpy cr yihta dkne dfge` dci lre ,y`d oyakn

ãáò ïàî àúéén÷ àúáöe,dyr in mlera oey`xd zavd z`e - §¨¨©©§¨©©¨©
,lfxad da wifgdl mlera zav dzid `l ixdyéàì àäzn`ae - ¨¨¦

dpey`xd zavdy xnel jixv jgxk lràéä íéîL éãéa äiøa§¦¨¦¥¨©¦¦
.zeynyd oia zay axra d`xape

dpey`xd zavdy dcedi iax ly ezgked z` dgec `ziixad
:miny icia d`xapdéì øîà[dcedi iaxl ,mi`pzd cg`-]øLôà ¨©¥¤§¨

äpNòé[zavd z`-]ñeôãaekiziy epiide ,zav zxeva zipaza - ©£¤¨¦§
.zav zxeva dieyry zipaz jezl dze` ewvie ,zkznd z`

ïåék äpòa÷éå.zg` zaa dlek zavd zxev z` rawie -éàì àä ¦©§¤¨¥¨¨¨¦
àéä íãà éãéa äiøaiax zhiyly ,x`eane .miny icia d`xap `le §¦¨¦¥¨¨¦

y`dy ,lirl epipyy dnn dywe .zay axra d`xap y`d dingp
.zay i`vena d`xap

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìd`xap y`dy dxn`y `ziixad - Ÿ©§¨¨
zxacn ,zay i`venaïãéc øeàajxevl d`xapy ,eply y`a - §¦¨

.mc` ipa yeniyàäaxra d`xap y`dy xn`y dingp iax - ¨
xacn ,zayípäéâc øeàa:`xnbd zx`ane .mepdb ly y`a -øeà §§¥¦Ÿ

úaL éàöBîa ïãéc.zay i`vena eilr mikxan okle ,`xapøeà ¦¨§¨¥©¨
úaL áøòa ípäéâc.`xap zeynyd oia §¥¦Ÿ§¤¤©¨

:`xnbd dywnéøaéà úaL áøòa ípäéâc øeàåmepdb ly y` ike - §§¥¦Ÿ§¤¤©¨¦¨¥
,d`xap zay axraàøápL íãB÷ eàøáð íéøác äòáL ,àéðz àäå§¨©§¨¦§¨§¨¦¦§§¤¤¦§¨

úéáe ,ãBákä àqëå ,ípäéâå ,ïãò ïâå ,äáeLúe ,äøBz ,ïä elàå .íìBòä̈¨§¥¥¨§¨§©¥¤§¥¦Ÿ§¦¥©¨¥
.çéLî ìL BîLe ,Lc÷nä©¦§¨§¤¨¦©

e`xap el` mixac drayy micnlnd miweqt d`ian `ziixad
erd `xapy mcew:mläøBz,mlerd z`ixa mcew d`xapáéúëc ¨¦§¦

dxezd zelrna wqerd wxta(ak g ilyn),Bkøc úéLàø éðð÷ 'ä'¨¨¦¥¦©§
,el diepw zeidl [dxezd-] ize` `xa 'd - ,'f`n eilrtn mcw¤¤¦§¨¨¥¨

.mlerd z`ixa mcew d`ixad zligzaäáeLzmcew d`xap §¨
.mlerd z`ixaáéúëc(a v mildz),'eãleé íéøä íøèa'mcew - ¦§¦§¤¤¨¦¨

.mixdd e`xapy'íãà éðá eáeL øîàzå àkc ãò LBðà áLz' áéúëe§¦¨¥¡©©¨©Ÿ¤§¥¨¨
aexwe gk yeyz dyrpy cr ,mc`d lr mixeqi dz` `ian -
`ede ,daeyza aeyl el xne` dz` mixeqid ici lre ,zenl
d`xap xak mlerd z`ixa mcewy ,mcewd weqtd jynd

.daeyzdáéúëc ,ïãò ïbmlerd z`ixaa(g a ziy`xa),'ä òhiå' ©¥¤¦§¦©¦©
'íãwî ïãòa ïb íéäìà.mlerd z`ixa mcew epiid 'mcwn'e -ípäéb ¡Ÿ¦©§¥¤¦¤¤¥¦Ÿ

áéúëc(bl l diryi),'äzôz ìeîúàî Ceøò ék'z`ixa mcew - ¦§¦¦¨¥¤§¨§¤
dztznd lky my lr 'dztz' `xwpd ,mpdibd oked xak mlerd

.ea ltep exviaáéúëc ,Lc÷nä úéáe ãBákä àqk(ai fi dinxi),àqk' ¦¥©¨¥©¦§¨¦§¦¦¥
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äðåáú ùéàåäðìãé.ea lkzqn didy `ler ly eala did dn oiad Ðäåøáñ ïàîë åäðéàå.`a` iax ixacl zecedl evx `ly daxe `ler Ðøáã àîò.bdep Ðúáùù øåàáÐ

,mewn lkne .meid wlcy ,zaya didyzk`lnnly oebk ,xzida wlcy ,zay dxiardigmixetkd mei axrn wlecd xp e` ,dleg lye`iddc ,mixetkd mei i`vena s` oikxan Ð

.meid xe`d on dpdp `ly ,el `ed yecig xacc meyn dkxaàöåéä øåàáíéöòäî`xapc Ðeiykr`ed s`y ,zay i`vena `l` ,mixetkd mei i`vena eilr oikxan oi` Ð

:xe` ziixa zligzéáøïøæôîxe` d`xyk iax Ðoi`ianyke ,cin eilr jxan Ðdry seql minya el.odilr jxan Ðïñðëî.oiyer ep`y enk ,qekd lr Ðøàádx`a Ð

ici lr mind epnn e`viy rlq ,mixn ly

,dynodnr lblbzne ,did dxak oink lebre

.oikledy mewn lkáúëmy z`ixw Ð

.zeize`dáúëîäozwiwg Ð.ozxevejk

azk :d`xp ile .izrny`id ef Ðzwiwg

azknde ,ozxev`ed Ðhrhxgeea azkpy

) oiyecwc `idd ik .zegeld zwiwgoiipn (a,`k

,ixac oi`xpe .azknde `xiqde leqd zeaxl

.azk dil ixw `l diixwcåá ãîòù äøòîå
äùîzxwpa jiznye" Ðr xevd"ixar c

)zenymidl`d xd cr jlie" edil`a oke ,(bl

) "my olie dxrnd l` my `aie axegmikln

`.(hiíéòùøä úà òåìáì.gxw zcr Ðãøôäå
cxte ,ynyd zgz ycg lk oi` Ðoey`x

.mi`lkd on `a `le ,ux`d on `xapìéàäÐ

.mdxa` lyøéîùäoi`e ,did zrlez oink Ð

`ly eipta cner dyw xac lk,wxtzidpa eae

) oihib zkqna .ziad z` dnly.(`,gqúáöä
.lfxa ly y"iilph Ðàúáöeiykr oiyery Ð

.migtpdàúáöáãéáòúîici lr Ðzav

dfge`y ,dieyr `id zxg`dkne zava

.ziyrpy cr qpxewa`zaveo`n `ziinw

`car?éàì àäicia dixa jgxk lr zn`a Ð

.`id minyñåôãá äðùòé,dwivi ici lr Ð

.zygp ilke sqk ilk oiwveiy enkäðòá÷éå
ïåéëxdn cg`k dlek Ð.åëøã úéùàøÐ

azkd :lirl oxn`c `de .mikxc x`yl mcew

zay axraoazka Ðdzid efe ,zegel ly

.dpal iab lr dxegy y`a dligzn daezk

åãìåé íéøä íøèá.daeyz zcn z`xa Ðáùú
àëã ãò ùåðàcr Ð`kci.jiptl eaalíã÷î

.mlerl mcwen Ðìåîúàî.mlerl mcew Ð

äúôúlky Ð.my ltep exvia dztzndíåøî
ïåùàøîoey`xn ,zeaxra `ed mexn ÐÐ

mewn oke .mlerd mcewnepycwn`xap

.oey`xnäììçziixa mcew mpdib ly llg Ð

.mlerd`vexize.`edäééáë åì ïéàúéîìåòÐ

.mpdib ly xe` `edyåììëå øæçezexwl Ð

miryxdy itl ,aeh.ea oipecipàìàxe` i`ce Ð

:lirl `ipzc `de zaya ipya `xap mpdibc

zay axra xe``ipzce .ocic xe`a Ð`yixa

zay i`venao`k daygna o`k ,iywiz `l Ð

daygna dlr zay axra .dxivia,ze`xail

.zay i`ven cr `xap `leïçèådkde gh Ð

sytye.efa efúåøåîç éùøåãn Ðze`xw

.minezqäéä ìåñô,eia` did en`n eig`y Ð

`ay :yxtnckoerav.cilede en` lréðá äìà"
'åâå øéòùÐoerave.eed ig` `nl` ,"dpre

oerav ipa dl`" :aizkeepa `nl` ,"dpre di`e

meyn ,`kln xeay `ax dil ixw l`eny :did

,oipica did iwacoick ,ipica dizeek `zklde

.miiwzny jlnd itn `veidxeayejlnn

miiqxt.`ax inia did
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k"`e ,mipak mipa ipac `xw i`dn gken (a,ehw

dxezd lka epivn `l :cere ?en` lr `ay olpn

ixw ikdlc xn` `kde ,epa ezy` oal e`xwiy

epa dilÐixwc :xnel yie !ezy`n clepy itl

epa dilÐyi"a opixn`ck ,epa oa didy itl

en` lr `ay wiic `kde ."oilgepÐaizk `lcn
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"Léà áìá äöò íéweîò íéî" ."äpìãé äðeáz Léàå§¦§¨¦§¤¨©¦£¦¥¨§¤¦
¯"äpìãé äðeáz Léàå" ,àleò äæ¯øa äaø äæ ¤¨§¦§¨¦§¤¨¤©¨©

éaø øîàc àä ék ?äeøáñ ïàîk eäðéàå .äðç øa©¨¨§¦§§©§¨¨¦¨§¨©©¦
,øeàä ìò ïéëøáî :ïðçBé éaø øîà ,úôé øa ïéîéða¦§¨¦©¤¤¨©©¦¨¨§¨§¦©¨
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,e`xap seqaleeìò àì íàå,ze`xail daygna -,eìòiL àeä ïéc §¦Ÿ¨¦¤©£
,md el`e .miiwzn mc` did `l mdicrlay oeik,çéøñiL únä ìò©©¥¤©§¦©
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,mixetikdäfL àlàdxezd on `edy oeik ,mixetikd mei -B÷éôñ ¤¨¤¤§¥
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ycegd z` oic zia exair m`d wtq epl yiyk ,ycegd zeriaw
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xeqi` bdpie mkg cinlzk envr z` dyri mc` lky xn`y
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,x`aziy itke ,lha ayei okle dk`ln `vn `ly milezìáà£¨
øñéîcg` lkl ixnbl dk`ln ea xeq`l -.øñà àìxaky oeike ¥¨Ÿ¨©
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mb dlirp zlitz lltzdl xzeny s` lr :`xnbd zvxzn
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äòaøàåxeaiv ziprz zlitzay zekxa(.eh ziprz)mitiqen eidy , §©§¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

פסחים. פרק רביעי - מקום שנהגו דף נד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קכה
ezny ina cenr cp sc ± iyily wxtmigqt

ïåùàøä íãà ìù åãâáeidy Ðzewewgxqnp `ede .dndae dig oin lk ea,cexnpllr"

cexnpk xn`i ok) "civ xeabziy`xaode .civ yi` did jkitl ,elhpe ebxd eyre ,(i
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á÷øúù äàåáúämiza ilra eid ok `l m`y Ð

oixv`n.mlerl oearx oi`iane ,dze`äðùî
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oixingnc ,dk`lnae dlik`a,ewitq lr

n `w l`enye .xeaiv ziprza opixn`ckiey

.xeaiv ziprzk a`a dryzéèåòîì íåé ãåòáî
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el`e ,dlirpe dgpne sqene zixgy ,meia minrt

zecnrne ziprz :miwxt dyly odmeie

.mixetkdïðçåé éáø øîàäå,zekxa zkqna Ð

.dlhal dkxa meyn dxizi dltza oi`cíúä
äáåçãdryzae ,opaxcn daeg xeav ziprza Ð

m` mewn lkne .`ed daeg e`lc opireny` a`a

dpyd zeni lk lltzdl `a.i`ele ,xzen Ð

íéøùòìäòáøàå) ziprz zkqna opzc Ð(`,eh

dpeny lr zekxa yy xeaiv ziprza oitiqeny

.dxyrøîà àôô áø`wlqck mlerl Ðoizrc

ziprzk epi`c ,`xwirnxn`c xeaivoial Ð

,`ziinw opgei iaxl iywz `le ,xn`w zeynyd

xeaiv ziprzk epi` xn`wc i`dc`xnegl Ð

zepey`x ylyk epi` :xn`w ikde ,xn`w

ziprza eda opzck ,odly zeynyd oia xzeny

,zepexg`k `l` .dkiygyn oizeye oilke`

opzc.mei ceran oizeye oilke` :edaïéá åàì
úåùîùäixn`c ,opgei iaxle `axl `iywe Ð

.xeq` ely zeynyd oiaäæå äæ ïäéøáã ìëì àä
ïéåù,`id dytp itp`a `zlin Ðwiiceewitq dfe xeq` ewitq dfy `l` ,dfa xeq`y dn dfa dlgzkl xzen `diy mixetkd meil a`a dryz oia oi` :ipzwc ,lirlc oizipznn dl

.xzenáàá äòùúì øåáéö úéðòú ïéá ïéàa`a dryz xing `l :`nl` .xingdl oia lwdl oia jzrc `wlq `w Ðeiptc `ipz xeaiv ziprzae ,xeaiv ziprzn.xzen eilbxe eici
àðú

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

ïéàxeq`le ,mei ceran lek`l :qxhpewd yxit Ð a`a dryz `l` laaa xeaiv ziprz

xeaiv ziprzk ied in a`a dryz :xn`z m`e .my mixen`d ixneg x`ye ,dk`lna

ebdp `ly mewna elit` ,laaa xeaiv ziprz oi` xn`w ikdc :xnel yie ?dk`lna xeq`l

.dk`ln zeyrlïéàxzeny dk`ln aiyg `lc `d Ð mixetkd meil a`a dryz oia

ebdpy mewna a`a dryzaÐwgvi epiaxl d`xp

iab dk`lnc `zeixyl dl wiqn `tiqac meyn

`lc `de .xeaiv ziprzl a`a dryz oia oi`

a`a dryza `zilc ,dlirp zlitz aiyg

onwlckÐ`l` ixii` `l `ziixaac meyn

.xzide xeqi`c icina

åàìepiaxl dniz Ð dicic zeynyd oia ixyc

?ewitq mixetkd mei iab ipzw i`n` :wgvi

mixetkd mei ztqezc ,xeq` mei i`ce elit` `d

ewitq hwpc :uxize !`ziixe`cÐopireny`l

.xzen ewitq elit` a`a dryzac

àòéá÷ìlaa ipa oebk yxtl oi` Ð `gxic

ycegd rawed izn mircei oi`y

mixetkd mei zeyrl mikixv eidy ,l`xyi ux`a

y`xc `nw wxt seqa xn` `icdac .mini ipy

`l` .cg` mei `l` oiyer oi`y (`,`k) dpyd

xeq` ewitq :eyexit ikdÐelit` wtzqn m`

izn l`xyi ux`ajldny oebk ,ycegd rawed

xacnaÐzewitq lk oick mini ipya dyer

oeyny epiax dywd .`xnegl opilf`c ,`ziixe`c

,oiwelg od `gxic `riawl rnync :mdxa` oa

odixac lkl `dÐmixetkd mei `de ,oiey

uxize !xzen eztqez a`a dryze ,xeq` eztqez

ikiiyc mixaca `l` ixiin `lc :wgvi epiax

.envr ziprza

øîàäås` Ð meid lk lltziy i`ele opgei 'x

`l wtqa `wec ixii` opgei 'xc ab lr

lltzd i`ce la` ,lltzdÐ,lltzdl xeq`

wtq :xn`wc (`,`k zekxa) "ezny in"a gkenck

lltzd `l wtq lltzdÐopgei 'xe ,lltzi l`

lltzd m` :xn`we .meid lk lltziy i`ele :xn`

xac ycgl leki m` ,oilltzn xeaiv `vne

ezltzaÐe`l m`e ,lltzie xefgiÐ.lltzi l`

wtqd lr opgei 'xc oeik ,xity jixt mewn lkn

lltzdl aiignÐincc ,a`a dryza ok m`

xeaiv ziprzae ,mixac dnka xeaiv ziprzl

dlirp zltz `ki`Ð!lltzi inp a`a dryza

ixnbl `l :yexit .zeyx `kde daeg mzd :ipyne

`din devn `l` ,ied daeg e`l `l` ,zeyx
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,Bøéáç ìL Baìa äî òãBé íãà ïéàå ,ïécä ÷îBòå§¤©¦§¥¨¨¥©©§¦¤£¥
éúî ãåc úéa úeëìîe ,økzNî äna òãBé íãà ïéàå§¥¨¨¥©©¤¦§©¥©§¥¨¦¨©
äLBìL :ïðaø eðz .äìëz éúî úáéiç úeëìîe ,øBæçz©£©§©¤¤¨©¦§¤¨©¨©§¨

eìò àì íàå ,úBàøaéì äáLçîa eìò íéøác¯ïéc §¨¦¨§©£¨¨¦¨§§¦Ÿ¨¦
ïî çkzLiL únä ìòå ,çéøñiL únä ìò :eìòéL àeä¤©£©©¥¤©§¦©§©©¥¤¦§©©¦
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íãà äNòé íìBòì :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥§¨©£¤¨¨
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éëå !øzeî BlL úBLîMä ïéa ,áàa äòLz :ìàeîL§¥¦§¨§¨¥©§¨¤¨§¦
úBLîMä ïéa ,øeaéö úéðòz ìk ìàeîL øáñ÷ :àîéz¥¨¨¨©§¥¨©£¦¦¥©§¨
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øîàäå ?éëä ïðçBé éaø øîà éîe .ïðçBé éaøc déîMî¦§¥§©¦¨¨¦¨©©¦¨¨¨¦§¨¨©
åàì éàî .øeaéö úéðòúk Bðéà áàa äòLz :ïðçBé éaø©¦¨¨¦§¨§¨¥§©£¦¦©¨

¯!àðéðz ?äëàìî .äëàìîì ,àì ?úBLîMä ïéáì§¥©§¨Ÿ¦§¨¨§¨¨¨¥¨
áàa äòLúa äëàìî úBNòì eâäpL íB÷î¯,ïéNBò ¨¤¨£©£§¨¨§¦§¨§¨¦

úBNòì àlL eâäpL íB÷îáe¯eléôàå .ïéNBò ïéà §¨¤¨£¤Ÿ©£¥¦©£¦
àìå áéúé éëc àlà øîà àì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥Ÿ¨©¤¨§¦¨¥§¨
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øzeî B÷éôñ éàî .øzeî B÷éôñ äæå øeñà B÷éôñ äfL àlà íéøetékä íBéì áàa¯åàì §¨§©¦¦¤¨¤¤§¥¨§¤§¥¨©§¥¨¨
ìëì àä .àçøéc àòéá÷ì ,àì :éãéà áøc déøa àLéL áø øîà ?BlL úBLîMä ïéa¥©§¨¤¨©©¥¨§¥§©¦¦¨¦§¦¨§©§¨¨§¨
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ïéa ïéà :éáéúéî .íéøetékä íBéa Bòaöà èéLBäì øeñàL Cøãk ,áàa äòLúa íéna Bòaöà¤§¨©©¦§¦§¨§¨§¤¤¤¨§¦¤§¨§©¦¦¥¦¦¥¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc migqt(iyily meil)

ïBLàøä íãà ìL Bãâazeigd lk ly mdizexev ea zewewg eidy ¦§¤¨¨¨¦
.mleray zendade

:ztqep `ziixa `xnbd d`ian zncewd `ziixad ab`,ïðaø eðz̈©¨¨
íãà éðaî íéqeëî íéøác äòáL,mc` ipal mireci mpi` -,ïä elà ¦§¨§¨¦§¦¦§¥¨¨¥¥

äúénä íBé.ea zeniy mei -äîçpä íBéåmgpzi izn ,mc` lk ly ©¦¨§©¤¨¨
.ezb`cn,ïécä ÷îBòå,oicd wnerl micxei mpi` mc` ipa aexy §¤©¦

.dkldk `ly oecl mireheïéàå ,Bøéáç ìL Baìa äî òãBé íãà ïéàå§¥¨¨¥©©§¦¤£¥§¥
økzNî äna òãBé íãà.epnn gieexie gilvi xgqn dfi`a - ¨¨¥©©¤¦§©¥

øBæçz éúî ãåc úéa úeëìîe.jelnlúáéiç úeëìîeinex zekln - ©§¥¨¦¨©©£©§©¤¤
äìëz éúî.mlerd on ¨©¦§¤

elry mitqep mixac dpeny ztqep `ziixa d`ian `xnbd
:ze`xail daygnaìL ,ïðaø eðzúBàøaéì äáLçîa eìò íéøác äL ¨©¨¨§Ÿ¨§¨¦¨§©£¨¨¦¨§

,e`xap seqaleeìò àì íàå,ze`xail daygna -,eìòiL àeä ïéc §¦Ÿ¨¦¤©£
,md el`e .miiwzn mc` did `l mdicrlay oeik,çéøñiL únä ìò©©¥¤©§¦©

mxrv z` mi`exe ,eze` miripvn eiaexw eid ,ok did `l m`y
.mdiptl cinz,álä ïî çkzLiL únä ìòåaeygi ok `l m`y §©©¥¤¦§©©¦©¥

daxd xrhvie cinz eilr.,á÷øzL äàeázä ìòå,ok did `l m`y §©©§¨¤¥¨¥
.mlerl arx mi`iane ,mnvrl dze` mixney d`eazd ilra eid

,àöiL òaènä ìò ,íéøîBà Léåmiqpxtzn eid dna ,ok `l m`y §¥§¦©©©§¥©¤¥¥
ef zexegq silgdl elkei `ly oeik ,mxke dcy mdl oi`y miiprd

.qpxtzdle zexegq zepwl elkei rahnd ici lre ,efa

äðùî
ziiyr iabl ,mewnd bdpna dielzd ztqep dkld zx`an epzpyn

a :a`a dryza dk`ln,áàa äòLúa äëàìî úBNòì eâäpL íB÷î̈¤¨£©£§¨¨§¦§¨§¨
,dfa xeqi` ebdp `leïéNBòae ,dzeyrl mixzen -eâäpL íB÷î ¦¨¤¨£

äëàìî úBNòì àlL,a`a dryzaïéNBò ïéà.dziiyra mixeq` - ¤Ÿ©£§¨¨¥¦
íB÷î ìëáe,xeqi` ebdp `ly mewna s`eíéìèa íéîëç éãéîìz- §¨¨©§¦¥£¨¦§¥¦

xzei ycwnd zia oexqiga exikiy ie`xy oeik ,lhazdl mikixv
.mixg`níãà äNòé íìBòì ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøyi - ©¨¦§¤©§¦¥¥§¨©£¤¨¨

z` zeyrl zeyx mc`lBîöòkíëç ãéîìzlhazdle df oiprl ©§©§¦¨¨
.dk`lnn

àøîâ
:xeaiv ziprz x`yk epic a`a dryz m` dpc `xnbdøîà̈©

ïéà ,ìàeîLly zexnegøeaéö úéðòzoebk ,minyb zxivr lr §¥¥©£¦¦
zebdep ,dk`lna xq`dle dlildn xak zeprzdlàlà ,ìááa§¨¤¤¨

a,ãáìa áàa äòLú,minyb zxivr lr laaa miprzn oi`y oeik ¦§¨§¨¦§¨
mixfeby zeiprzd x`ya jk meyne ,mdl dkixv dpi` laay oeik
.xeaiv ziprz ly zexnega oda mibdep oi` ,zexg` zexv lr da

:`xnbd dywnàøîéîìcnll xacd `a ike -,ìàeîL øáñc §¥§¨§¨©§¥
yøeñà BlL úBLîMä ïéa áàa äòLz,dk`lnae dlik`aøîàäå ¦§¨§¨¥©§¨¤¨§¨¨©

øzeî BlL úBLîMä ïéa ,áàa äòLz ,ìàeîL.dk`lnae dlik`a §¥¦§¨§¨¥©§¨¤¨
àîéz éëåcìàeîL øáñ÷yBlL úBLîMä ïéa øeaéö úéðòz ìk §¦¥¨¨¨©§¥¨©£¦¦¥©§¨¤

øzeî,a`a dryz z` eil` deeyd okle ,dk`lnae dlik`aïðàäå ¨§¨£©
ïðziv ziprz iablxea(:ai ziprz)y ,ïéúBLå ïéìëBàwx,íBé ãBòaî §©§¦§¦¦§

eéàî éèeòîìm`d ,df oic `aéèeòîì åàìdlik`a mixeq`y §©¥©¨§©¥
a dizyeúBLîMä ïéádxizqd zxfege ,dlil wtq mei wtq `edy ¥©§¨

.`l e` xeaiv ziprzk epic a`a dryz m`d l`eny ixaca
:`xnbd zvxzn,àìoiaa s` mixeq`y hrnl dpynd zpeek oi` Ÿ

ick ,xzen mei ceran ziprzd axra wxy dxn` `l` ,zeynyd
éèeòîìj` ,zezyle lek`l xzen mei ceran ziprzd axra wxy §©¥

äëéLçMî.xzeny l`eny xaq zeynyd oiaa ok` mle` ,xeq` ¦¤£¥¨
:dk`lnae dlik`a xzen a`a dryz ly zeynyd oiay di`x

,déì òéiñî àîéð,`ziixaa epipyyïéàlcadíBéì áàa äòLz ïéa ¥¨§©©¥¥¥¦§¨§¨§
,íéøetékämeia xeq`y dn a`a dryza dligzkl xzen didiy ©¦¦
,mixetikdäfL àlàdxezd on `edy oeik ,mixetikd mei -B÷éôñ ¤¨¤¤§¥
äæå ,øeñà,a`a dryz -.øzeî B÷éôñ,`xnbd dgikenB÷éôñ éàî ¨§¤§¥¨©§¥

,øzeîm`dåàìa xzenyúBLîMä ïéa.dlil wtq mei wtq `edy ¨¨¥©§¨

:`xnbd dgec,àìoia oiprl wtq iabl `ziixad zpeek oi` Ÿ
`l` ,zeynyddéøa àLéL áø øîàãk[epa-]éãéà áøcoldl ¦§¨©©¦¨§¥§©¦¦

`ed `ziixaa xaecnd wtqdy ,jenqaàçøéc àòéá÷ìoiprl - ¦§¦¨§©§¨
ycegd z` oic zia exair m`d wtq epl yiyk ,ycegd zeriaw
e` xzei xge`n cg` mei `ed df yceg y`xe ,sqep meia mcewd
dryza `le mixetikd meia wx wtqn mini ipy mibdepy ,`l

e ,a`aénð àëä`ziixad zpeeky ,df uexizk xnel yi o`k s`e - ¨¨©¦
àçøéc àòéá÷ìs` zeynyd oiaa j` ,ycegd zeriawa wtql - ¦§¦¨§©§¨

.xeq` a`a dryza
:a`a dryz ly zeynyd oia oiprl zxg` drc d`ian `xnbd

úBøaeò ,àáø Løc[zexaern-]úBîéìLîe úBpòúî úB÷éðîez` ¨©¨¨¨¥¦¦§©©§¦
dkiyg cr ziprzdBa,a`a dryza -úBîéìLîe úBpòúnL Cøãk§¤¤¤¦§©©§¦

dkiyg cr ziprzd z`å ,íéøetékä íBéas`BlL úBLîMä ïéa- §©¦¦§¥©§¨¤
a`a dryz lyøeñà.dk`lnae dlik`aéaøc déîMî eøîà ïëå ¨§¥¨§¦§¥§©¦

.ïðçBé¨¨
a dxizq dywn `xnbd:opgei iax ixac,éëä ïðçBé éaø øîà éîe¦¨©©¦¨¨¨¦

,dk`lnae dlik`a xeq` a`a dryz ly zeynyd oiayøîàäå§¨¨©
.øeaéö úéðòúk Bðéà áàa äòLz ,ïðçBé éaøeåàì éàîoi` m`d - ©¦¨¨¦§¨§¨¥§©£¦¦©¨

miey mpi`y ezpeekìoipr,úBLîMä ïéaxeq` xeaiv ziprzay §¥©§¨
wx xeq` a`a dryzae ,zeynyd oiaa s` dizye dlik`a

.dkiygyn
:`xnbd zvxzn,àìxeaiv ziprzk epi` a`a dryzy ezpeek oi` Ÿ

`l` ,zeynyd oiaa dk`lne dlik` xeqi` oiprlìxeqi` oipr §
äëàìîxeaiv ziprzay ,dlil i`ce xakyk envr ziprzd meia §¨¨

dk`lna mixeq`(:ai ziprz)a`a dryzy opgei iax eprinyde ,
mewn caln oicd xwirn dk`lna xzene ,xeaiv ziprzk epi`

.xeqi` ea ebdpy
xeqi` oiprl ixd :`xnbd dywn,äëàìîxak ixdàðéðzepzpyna §¨¨§¦¨

epipyy ,xeaiv ziprzk epi` a`a dryzyeâäpL íB÷îxizdl ¨¤¨£
úBNòì àlL eâäpL íB÷îáe ,ïéNBò ,áàa äòLúa äëàìî úBNòì©£§¨¨§¦§¨§¨¦§¨¤¨£¤Ÿ©£

,ea dk`ln.ïéNBò ïéàielz `l` ,xeqi` epi` xacdy x`eane ¥¦
.bdpnaaø eléôàåøîà àì ìàéìîb ïa ïBòîL ïdna ezpeek oi` - ©£¦©¨¦§¤©§¦¥Ÿ¨©

xeqi` bdpie mkg cinlzk envr z` dyri mc` lky xn`y
dryza dk`ln zeyrl xeq` ok`y ,a`a dryza dk`lna

,a`aãéáò àìå áéúé éëc àlàenvr z` zeyrl dvex mc` m`y - ¤¨§¦¨¦§Ÿ¨¦
a`a dryza dk`ln zeyrl `la lha ayile ,mkg cinlzk

e ecia zeyxd ,dzeyrl ebdpy mewnaàøäBék éæçéî àìoi`e - Ÿ¦§¥§£¨
lha eze` mi`exdy meyn ,de`bk d`xp xacd `ny miyyeg

,x`aziy itke ,lha ayei okle dk`ln `vn `ly milezìáà£¨
øñéîcg` lkl ixnbl dk`ln ea xeq`l -.øñà àìxaky oeike ¥¨Ÿ¨©

jxved `l ,a`a dryza dxeq` dpi` dk`lny dpyna x`ean
.z`f eprinydl opgei iax

:opgei iax ixac z` xg` ote`a `xnbd zvxzn okléàî ,àlà¤¨©
a`a dryz,øeaéö úéðòúk Bðéàepiid,äìéòð úléôúìziprzay ¥§©£¦¦¦§¦©§¦¨

dryza eli`e ,mixetikd meik dlirp zlitz milltzn xeaiv
.ef dlitz milltzn oi` a`a

dlirp lltzdl oi`y opgei iax xaqy okzi ike :`xnbd dywn
,a`a dryzaøîàäåxn` ixde -ïðçBé éaø(.`k zekxa),éàåìe §¨¨©©¦¨¨§©

,Blek íBiä ìk CìBäå íãà ìltúiLm` wtzqny mc` okle ¤¦§©¥¨¨§¥¨©
dkxa meyn dxizi dlitza oi`y gkene ,lltzne xfeg ,lltzd

.a`a dryza dlirp lltzdl ozip ixd ok m`e ,dlhal
mb dlirp zlitz lltzdl xzeny s` lr :`xnbd zvxzn

ele ,a`a dryzalcad yi mewn lkn ,meid lk mc` lltziy i`
,xeaiv ziprzl a`a dryz oia dfaíúäxeaiv ziprza my - ¨¨

dlirp zlitzäáBçeli`e ,minkg zpwzn `idàëädryza o`k - ¨¨¨
wx `id dlirp zlitzy opgei iax eprinyd a`aúeLø.daeg `le §

epi` a`a dryzy opgei iax ixac z` sqep ote`a zvxzn `xnbd
:xeaiv ziprzkàîéà úéòaéàå,xen` dvxz m`e -éàîzpeek dn - §¦¨¥¥¨©

a`a dryzy opgei iax,øeaéö úéðòúk BðéàepiidìoipríéøNò ¥§©£¦¦§¤§¦
äòaøàåxeaiv ziprz zlitzay zekxa(.eh ziprz)mitiqen eidy , §©§¨¨
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המשך בעמוד ק



xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc migqt(iriax meil)

ziprzl a`a dryz oia lcad yiy `ziixad ixacn cenll oi`
,dvigxa s`e mixacd x`ya miey mdy ,dk`ln ziiyra xeaiv
oia oi`y zeziixad izy z` dpy cg` `pzy xn`z m` s` oky
ziprzl a`a dryz oia oi`ye 'eke mixetikd meil a`a dryz

dy xnel yi ,'eke xeaivéðz÷ éle÷ éle÷ àpzz` oda dpy - ©¨¥¥¨¨¥
dpy dligza .zexg` zeiprzn lw a`a dryz mday mixacd
seqae ,ewitqa wx ,dligzkl mixetikd mein lw a`a dryz oi`y
j` .dk`ln ziiyra wx xeaiv ziprzn lw a`a dryzy dpy
,`pzd wqr `l zexg` zeiprzn xeng a`a dryzy zexnega

.miey md mixacd x`y oiprly eixacn wiicl oi` `linne
:dpyna epipy'åëå íéîëç éãéîìz íB÷î ìëáedk`lnn milha §¨¨©§¦¥£¨¦

mc` dyri mlerl ,xne` l`ilnb oa oerny oax .a`a dryza
.mkg cinlz envr

:minkge l`ilnb oa oerny oax zwelgna dxizqàøîéîìike - §¥§¨
xnel ozipàøäBéì ïðéLééç àì øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøcoi`y - §©¨¦§¤©§¦¥¨©Ÿ¨§¦©§£¨

lhazdle mkg cinlzk envr zeyrl xzen okle ,de`bl miyyeg
,dk`lnnéøáñ ïðaøåc,àøäBéì ïðéLééçwx z`f exizd okle §©¨¨¨§¦¨§¦©§£¨

,mkg cinlzleäì ïðéòîL àëtéà àäåmdipyy eprny ixde - §¨¦§¨¨§¦©§
,jtidl exaqïðúc(:fh zekxa),òîL úiø÷ úBø÷ì äöøé íà ïúç ¦§©¨¨¦¦§¤¦§§¦©§©

aïBLàøä äìéìdfa aiegn epi`y s` ,ei`eyip ly(`"r my),àøB÷- ©§¨¨¦¥
.`exwl i`yx,øîà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøz`ixwn xehty oeik ©¨¦§¤©§¦¥¨©

,rny,ìBhé íMä úà ìBhéì äöBøä ìk àìleki cg` lk `l xnelk Ÿ¨¨¤¦¤©¥¦
leki epi`y xnel ,`hg z`xie zeyixt xzk envrl lehil
,cg` dlil elit` rny z`ixwa miny zekln zlawn lhazdl
did m` wxe ,ecia migen ok dyerde ,d`bznk d`xpy meyn
oa oerny oaxy x`eane .el xzen mkge ciqgk miaxl wfgen

.eyyg `l minkge ,de`bl yyg l`ilnb
:`xnbd zvxznähéMä úôìçeî ,ïðçBé éaø øîà,mi`pzd ipy ly ¨©©¦¨¨§¤¤©¦¨

z` silgde odn zg`a drh ,el` zewelgn izy xciqy `pzdy
.zehiyd

:xg` uexizdéøa àLéL áø[epa-],øîà éãéà áøcmlerlCeôéú àì ©¦¨§¥§©¦¦¨©Ÿ¥
uxzl ozip oky ,zewelgnd on zg`a zehiyd z` jetdz l` -

mdixacn dxizqdy ,dfa zexizqd z`ïðaøc`ly zekxaa §©¨¨
,de`bk mi`xp eiyrny eyygïðaøcàeiyrny eyygy o`k ©§©¨¨

,de`bk mi`xp,àéL÷ àìokyàëäzelhazd iabl epzpyna Ÿ©§¨¨¨
,dzeyrl ebdpy mewna a`a dryza dk`ln ziiyrnéìeëc ïåék¥¨§¥

,ãéáò àì eäéàå äëàìî éãáò àîìòipa x`y bdpnn dpyne ¨§¨¨§¦§¨¨§¦Ÿ¨¦
dfk xac ,mewndàøäBék éæçéî,de`bk d`xp -íúä ìáàozga ¦§¥§£¨£¨¨¨
,rny z` `xewdéø÷ àîìò éleëc ïåék,rny z`ixw mi`xew - ¥¨§¥¨§¨¨¦

éø÷ énð eäéàå,miyp`d x`y bdpnn dpyn epi`e ,mdnréæçéî àì §¦©¦¨¥Ÿ¦§¥
edyrn.àøäBékeixacn dxizqd mbeìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc §£¨§©¨¦§¤©§¦¥

,de`bk d`xp edyrny yygy zekxaaìàéìîb ïa ïBòîL ïaøcà©§©¨¦§¤©§¦¥
,de`bk d`xp dk`lnn lhazny dny yyg `ly o`k,àéL÷ àìŸ©§¨

c ,uxzl yiy oeikäðåek ïðéòác àeä íúäz`ixwa my `weecy - ¨¨§¨¦©©¨¨
,dz`ixwa dpeek jixv ,rnydézòc éðeek éöî àìc éãäñ ïðàå- ©£©¨£¥§Ÿ¨¥©¥©§¥

ly devn zlira zcxih meyn ezrc oiekl leki epi`y micr ep`e
,rny z`ixw `xew ok it lr s` m` ,oi`eyipd,àøäBék éæçéî¦§¥§£¨

,xg` ozgn xzei ezrc oiekle `exwl lekiy d`bznyàëä ìáà£¨¨¨
mewna a`a dryza dk`ln ziiyrn zelhazd oiprl epzpyna

,dzeyrl ebdpy,àøäBék éæçéî àìlhazn eze` mi`exdy,éøîà Ÿ¦§¥§£¨¨§¦
y meyn ok dyeryàéä äëàìîdéì úéìcmeyn `le ,da weqrl §¨¨¦§¥¥
e ,dfa xeqi` bdepyà÷eLa àkéà éðìèa änk éæç ÷eôd`xe `v - £¦©¨©§¨¥¦¨§¨

.da weqrl dk`ln e`vn `ly weya yi miplha dnk

äðùî
,migqt iaxra dk`ln ziiyr oipra bdpnd x`al zxfeg dpynd

:dfa l`xyi ux` bdpn zx`aneäãeäéa ,íéøîBà íéîëçåux`ay ©£¨¦§¦¦§¨
l`xyieéä àì ìéìbáe ,úBöç ãò íéçñt éáøòa äëàìî ïéNBò eéä̈¦§¨¨§©§¥§¨¦©£©¨¦Ÿ¨

ïéNBòdk`lnøwéò ìk.zevg mcew s` ¦¨¦¨

:lilbd ipal oqipa xyr drax` lila dk`ln ziiyr oicäìélä©©§¨
,oqipa xyr drax` lyíéøñBà éànL úéa,dk`ln ziiyr ea ¥©©§¦

,dk`ln xeqi` oiprl meid xg` jled dlildyïéøézî ìlä úéáe¥¦¥©¦¦
dlild lkänçä õðä ãòdfa oi`y oeiky ,xgyd zelr cr wx `le ©¨¥©©¨

.meid enk dlild xeq`l exingd `l ,dxezd on xeqi`

àøîâ
:wxtd zligza dpyna epipyy dnn epzpynl dxizqàøwéòî¥¦¨¨

àâäðî àðzwxtd zligza -(.p lirl)ebdpy mewnay ,`pzd dpy ¨¨¦§¨¨
ebdpy mewnae ,miyer zevg cr migqt iaxra dk`ln zeyrl
axra dk`lnd ziiyr z` dlzy gkene ,miyer oi` zeyrl `ly

,mewnd bdpna gqtåeli`óBqáìepzpynaàøeqéà àðzdpy - §§©¨¨¦¨
dk`lny rnyne ,'mixqe` i`ny zia dlild' xeqi` oeyla

.mewn lka gqt axra dxeq`
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,ïðçBé éaø øîàdpey`xd dpynd - ¨©©¦¨¨Ÿ©§¨¨

,bdpna dielz zevg cr migqt iaxra dk`ln ziiyry epipyy
zrca dzpyp,øéàî éaøeàäzrca dzpyp epzpyn -,äãeäé éaø ©¦¥¦¨©¦§¨

xeq`y mixaeq yi `l` ,zenewnd bdpna ielz xacd oi`y xaqy
,mewn lka xzeny mixaeq yie ,mewn lkaàéðúcepipyy - §©§¨

,`ziixaaíéçñt éáøòa äëàìî ïéNBò eéä äãeäéa ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¦¨¨¦§¨¨§©§¥§¨¦
ïéNBò ïðéà ìéìbáe ,úBöç ãòdk`lnøwéò ìk.zevg mcew s`eøîà ©£©¨¦¥¨¦¨¦¨¨©

äééàø äî ,øéàî éaø Bìipa iyrnn,ïàëì ìéìâå äãeäéo`k oi` ixd ©¦¥¦¨§¨¨§¨§¨¦§¨
xzid ebdpy mewnay ,zenewnd bdpna ielz xacd `l` ,xeqi`
xeq`l ebdpy mewnae ,xzen ,zevg mcew gqt axra dk`lna
.lilbd ipa e` dcedi ipa iyrnn jkl di`x `iadl ozip `le ,xeq`

àlàa ,ef dkld zepyl yi jkäëàìî úBNòì eâäpL íB÷îaxra ¤¨¨¤¨£©£§¨¨
,zevg mcew gqtïéNBò,dk`ln zeyrl mewnd ipal xzen - ¦

aeúBNòì àlL eâäpL íB÷î,zevg mcew gqt axra dk`lnïéà ¨¤¨£¤Ÿ©£¥
ïéNBò.dk`ln zeyrl xeq` -øîà÷cîxne`y jkne -øéàî éaø ¦¦§¨¨©©¦¥¦

a ielz xacdy ,dcedi iax lr welgl `aykììkî ,àâäðî- ¦§¨¨¦§¨
dfn rnynäãeäé éaøclilbl dcedi oia wligyøîà÷ àøeqéà- §©¦§¨¦¨¨¨©

exaq dcedi ipay xnelk ,xeqi`a ielz xacdy xnel oiekzn
exaq lilbd ipae ,zevg mcew gqt axra dk`ln zeyrl xzeny
dna ,mdibdpn rinydl dcedi iax zpeek mb ok` m`y ,xeq`y
ielz xacdy ezenk xaq `ed s` `ld ,xi`n iax eilr wlgp
lr exingd lilbae xzid ea ebdp dcediay rinydy `l` ,bdpna

.xeqi` ebdpe mnvr
dk`ln ziiyr xizd dcedi iaxy `ziixaa `aend lr `iyew

axra:zevg cr gqtåikäãeäé éaø øáñmeiyøNò äòaøàoqipa §¨©©¦§¨©§¨¨¨¨
äëàìî úéiNòa øzeî,zevg crLkðîä ,øîBà äãeäé éaø ,àéðúäå ¨©£¦©§¨¨§¨©§¨©¦§¨¥©§©¥

d`eazd oian ayr xwerd -ìLaøNò äL,oqipaezerhaäø÷òð ¦§Ÿ¨¨¨¤¤§¨
dyxey mr dnvr d`eazd zleaiyBãéadvexe ,ayrd mr cgi §¨

,dnc`a aey dlzeyldìúBLwx,èéhä íB÷îagl mewna ,xnelk §¨¦§©¦
miyxy `ivedl zleaiyd xdnzy ick ,rxfd z` helwl xdnnd
dyy meia xnerd oaxw zaxwd onf `eaiy mcew dnc`a hlwze
d`eazd z` wx dlik`a dxizn xnerd zaxwdy ,oqipa xyr

,dnc`a miyxy d`ived xake drxfpyãéøbä íB÷îa dìúBL ïéàå§¥§¨¦§©¨¦
`ly iptn ,rxfd z` helwl zxdnn dpi`y ,dyai dnc` -
lek`l lkei `le ,xnerd zaxwd onf cr dnc`a zleaiyd hlwiz
jkne .d`ad dpya `ad xnerd zaxwd cr dpnn gnevd z`
,wiicl yi ,oqipa xyr dylya ykpna ef dkld dcedi iax dpyy

ykpnd `weecyìLaïéà øNò äLz` lezyl el xzen ok` - ¦§Ÿ¨¨¨¦
ykpnd j` ,aey zleaiyd.àì ,øNò äòaøàadn wcwcl yie §©§¨¨¨¨Ÿ

drax`a `le xyr dylya `weec dcedi iax xizdy mrhd
meia xnerd zaxwd iptl dnc`a hlwiz `ly meyn m` ,xyr

,x`eank xyr dyydéì ïðéòîL éãkîeprny ixd -äãeäé éaøì ¦§¦¨§¦©¥§©¦§¨
øîàcdpynae"n a"t ziriay)(y ,äákøä ìkoli` spr zrihp - §¨©¨©§¨¨

,dlibx drihp oky lke ,xg` oli`aúèìB÷ dðéàLdrixfd z` ¤¥¨¤¤
miyxy d`iveneììL,íéîé äL,mini dyly jeza ,xnelkáeL ¦§Ÿ¨¨¦
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המשך בעמוד גמד

ezny in` cenr dp sc ± iyily wxtmigqt
è÷ð éìå÷ éìå÷ àðú"oia oi`" ipd lk Ð,edpixn` `pz cg Ð`yixa .hwp ilew ilewe

lw a`a dryz oia oi` `pz`pz `tiqe .'ek ewitq dfy `l` ,dlgzkl mixetkd mein

lw a`a dryz oi`ixnegae .dk`ln oiprl `l` xeaiv ziprzna`a dryz xingc

xeaiv ziprzndryz dvigx oiprl mlerle .oiey dfe df dpin wecizc ,`kd ixii` `l Ð

.xing a`aíùä úà åì ìåèéìzeyixt xzk Ð

zekln epnid lhal leki epi`y ,`hg z`xie

zg` dlil elit` minyelhil dvexd lk `l Ð

.dicia opigne ,`xdeik ifginc ,eplhiúôìçåî
äèéùäoxciqy `pzd Ð,odn zg`a drh

silgde.ezhiyäéì úéì äëàìî éøîàÐ

,zeyrl dn el oi` :mixne` lha eze` d`exd

bdepk ifgin `le.xeqi` eaäðùîäìéìäÐ

.xyr drax`l xe`àøîâàðú àø÷éòî
àâäðî.bdpna dlz Ðàøåñéà àðú óåñáìåÐ

.mewn lka rnync ,oixqe` i`ny zia :ipzwc

ïàëì ìéìâå äãåäé äéàø äîmewn lk s` Ð

xzid ebdpyxeqi` ebdp ,xzid Ð.xeqi` Ð

øîà÷ àøåñéà äãåäé éáøã ììëîdcedi ipac Ð

xn`w `bdpn i`c .oixqe` lilb ipae oixiznÐ

inp dcedi iax `d ?xi`n iaxc dizbelt i`n

,xeqi` ea oibdep eid lilba ,xn` ded ikd

.xzid ea oibdep dcediae ,onvr lr exingdy

øúåî äãåäé éáø øáñådcedi ipa xn`wc Ð

.oixiznùëðîä.obc z`eaz oian Ðäùìùá
ïñéðá øùòi`n` xyr dyly lif`e yxtn Ð

.hwpäø÷òðååãéáÐzleaiyddxwrp dnvr

dyxey ecia.dlzeyle xefgl `ae ,ux`d on

äìúåùèéèä íå÷îáxdnzy Ðhlwilmcew

z` xizn xnerdy ,xnerd.oiyxypdla`

xnerd xg` oiyxypd,ycg meyn oixeq` Ð

.`ad xner `aiy crãéøâäepi`y ,yai Ð

.helwl xdnnøùò äùìùá ùëðî,ipzw Ð

xyr drax`a ykpn`nrh i`ne .ipzw `l Ð

,xyr dyly hwpi` ?xyr drax` ipzw `le

`lc meyndhlwindyya axwd xnerd iptl

xyrwxta 'ek dcedi iaxl opirny ickn Ð

) dpyd y`xc `nwxzen xyr drax` i`e .(a,i

dk`lnahewpip Ð`ki` `dc ,inp xqiax`

xqiax` zvwnxqingexqziy zvwne dilek

.ezaxwd zry cråðù ìéìâáeid `ly Ð

odae ,xyr drax`a xwir lk dk`ln oiyer

.ef dpyn zipypäìéì àëéà àäåivne Ð

.xyr drax` ilil ykpnd ipzinléàîù úéáë
:oixqe` i`ny zia dlild :opzc ,oizipznc Ð

.opiqxb ikdäãåäéá íìåòì øîà àðéáøÐ

dyxydae xyr drax`a ipzil :jl `iywceÐ

.opixn` `l zvwn ixz ,opixn` zvwn cg

.opixn` elekk meid zvwn cg dyxyd oiprl

drax` zqipk ly zeynyd oia ykpn did m`

xyrxyr drax`a dhlwc opixn` ded Ð

.xyr dyy zvwne mly xyr dyngae mly

,xyr drax`a ykpn oebk ,zvwn ixz la`

zvwn ixz xninl ol irainc.opixn` `l Ð

äðùîäëàìî ïéùåò úåéðîåà ùìùlka Ð

.`xnba yxtn `nrhe .mewnïéðòöøÐ

.oitkye`àøîâïðú ãòåîä êøåöì`d Ð

.xi`n iaxcïðú ãòåîä êøåöì àìù àîìéã åà
crend jxevl la` .oiligzn oi` ikd meyne Ð

.'ek ixy inp ilegz` elit` ÐìåöìéöÐ
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è÷ð éìå÷ éìå÷ àðú"oia oi`" ipd lk Ð,edpixn` `pz cg Ð`yixa .hwp ilew ilewe

lw a`a dryz oia oi` `pz`pz `tiqe .'ek ewitq dfy `l` ,dlgzkl mixetkd mein

lw a`a dryz oi`ixnegae .dk`ln oiprl `l` xeaiv ziprzna`a dryz xingc

xeaiv ziprzndryz dvigx oiprl mlerle .oiey dfe df dpin wecizc ,`kd ixii` `l Ð

.xing a`aíùä úà åì ìåèéìzeyixt xzk Ð

zekln epnid lhal leki epi`y ,`hg z`xie

zg` dlil elit` minyelhil dvexd lk `l Ð

.dicia opigne ,`xdeik ifginc ,eplhiúôìçåî
äèéùäoxciqy `pzd Ð,odn zg`a drh

silgde.ezhiyäéì úéì äëàìî éøîàÐ

,zeyrl dn el oi` :mixne` lha eze` d`exd

bdepk ifgin `le.xeqi` eaäðùîäìéìäÐ

.xyr drax`l xe`àøîâàðú àø÷éòî
àâäðî.bdpna dlz Ðàøåñéà àðú óåñáìåÐ

.mewn lka rnync ,oixqe` i`ny zia :ipzwc

ïàëì ìéìâå äãåäé äéàø äîmewn lk s` Ð

xzid ebdpyxeqi` ebdp ,xzid Ð.xeqi` Ð

øîà÷ àøåñéà äãåäé éáøã ììëîdcedi ipac Ð

xn`w `bdpn i`c .oixqe` lilb ipae oixiznÐ

inp dcedi iax `d ?xi`n iaxc dizbelt i`n

,xeqi` ea oibdep eid lilba ,xn` ded ikd

.xzid ea oibdep dcediae ,onvr lr exingdy

øúåî äãåäé éáø øáñådcedi ipa xn`wc Ð

.oixiznùëðîä.obc z`eaz oian Ðäùìùá
ïñéðá øùòi`n` xyr dyly lif`e yxtn Ð

.hwpäø÷òðååãéáÐzleaiyddxwrp dnvr

dyxey ecia.dlzeyle xefgl `ae ,ux`d on

äìúåùèéèä íå÷îáxdnzy Ðhlwilmcew

z` xizn xnerdy ,xnerd.oiyxypdla`

xnerd xg` oiyxypd,ycg meyn oixeq` Ð

.`ad xner `aiy crãéøâäepi`y ,yai Ð

.helwl xdnnøùò äùìùá ùëðî,ipzw Ð

xyr drax`a ykpn`nrh i`ne .ipzw `l Ð

,xyr dyly hwpi` ?xyr drax` ipzw `le

`lc meyndhlwindyya axwd xnerd iptl

xyrwxta 'ek dcedi iaxl opirny ickn Ð

) dpyd y`xc `nwxzen xyr drax` i`e .(a,i

dk`lnahewpip Ð`ki` `dc ,inp xqiax`

xqiax` zvwnxqingexqziy zvwne dilek

.ezaxwd zry cråðù ìéìâáeid `ly Ð

odae ,xyr drax`a xwir lk dk`ln oiyer

.ef dpyn zipypäìéì àëéà àäåivne Ð

.xyr drax` ilil ykpnd ipzinléàîù úéáë
:oixqe` i`ny zia dlild :opzc ,oizipznc Ð

.opiqxb ikdäãåäéá íìåòì øîà àðéáøÐ

dyxydae xyr drax`a ipzil :jl `iywceÐ

.opixn` `l zvwn ixz ,opixn` zvwn cg

.opixn` elekk meid zvwn cg dyxyd oiprl

drax` zqipk ly zeynyd oia ykpn did m`

xyrxyr drax`a dhlwc opixn` ded Ð

.xyr dyy zvwne mly xyr dyngae mly

,xyr drax`a ykpn oebk ,zvwn ixz la`

zvwn ixz xninl ol irainc.opixn` `l Ð

äðùîäëàìî ïéùåò úåéðîåà ùìùlka Ð

.`xnba yxtn `nrhe .mewnïéðòöøÐ

.oitkye`àøîâïðú ãòåîä êøåöì`d Ð

.xi`n iaxcïðú ãòåîä êøåöì àìù àîìéã åà
crend jxevl la` .oiligzn oi` ikd meyne Ð

.'ek ixy inp ilegz` elit` ÐìåöìéöÐ

.xebgl l"icpaäëáù.y`xd lr Ð
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.miviaäçøáùmdilrn Ð.dze` oixifgn Ð

`zyd :jixt `xnbaeiaeze`azenixecd` ,opi

xcqa aizk ikd :`pixg` `pyil !?`iran

,xnelk .zlebpxze oikaey miaiyen :dpynd

mngzdl oiaiyen eid zlebpxze ,mipeil oikaey

jiiy `l jaeyc ,`xazqn ikde .migext` lcbl

.mipeia `l`ïéôøåâcrenae .uegl oikilyne Ð

xzei xengy`l` ,uegl oikilyn oi` Ð

.miccvl oiwlqnàøîâàôéñipzwc Ð

oixifgn:xn`w ikde .xn`w cren ly elega Ð

,xyr drax`a oikaey oiaiyenzlebpxze

cren ly elega dgxaydze` oixifgn Ð

.xzen ca`d xacc .mivia cqtd meynåðù àì
dyly jez `l` ,oixifgn crena s`c Ð

,dcxenldgxay mini dyly exar `l oiicry

.odilrnàøîéö çøô àì éúëàãxar `l Ð

.xifgdl dgep `ide ,dpnn dzeningàøîéöÐ

) `zxinv `zy` enkdxf dcear` ,gk.(Ð

äùìù øçàìåäúáéùéìodilr dayi xaky Ð

epzyp xake ,odilrn dcnry mcew mini dyly
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,Lc÷ä ìL úBiæîb ïéøézî :íãéa eçénL elàå .øîBòä éðôì ïéLãBâå ïéøöB÷å ,òîL úà ïéëøBëå§§¦¤§©§§¦§§¦¦§¥¨¤§¥¤¦§¨¨©¦¦©§¦¤¤§¥
ïéìëåàå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc migqt(iriax meil)

øNò äòaøàa døîBbea zeyrl `ly ebdpy mewna s` ,oqipa §¨§©§¨¨¨¨
:`ziixad zx`an .dk`lnéúîéà,dxnebl xzenìéçúäL ïîæa ¥¨©¦§©¤¦§¦
ìáà ,øNò äòaøà íãB÷ dam`,øNò äòaøà íãB÷ da ìéçúä àì ¨¤©§¨¨¨¨£¨Ÿ¦§¦¨¤©§¨¨¨¨
,øNò äòaøàa da ìéçúé àìxeq`eeléôàzeyrl ligzdlìeöìéö Ÿ©§¦¨§©§¨¨¨¨£¦¦§

ïè÷e`.äpè÷ äëáN eléôàziyrpd dk`ln `weecy ,wiecne ¨¨£¦§¨¨§©¨
ïéà ãòBnä CøBöìxeq` j` ,xyr drax`a dxnebl xzen ok` - §¤©¥¦

ziyrpd dk`ln la` ,da ligzdlàì ãòBnä CøBöì àlLs` - ¤Ÿ§¤©¥Ÿ
dk`ln wxy ,wtqd ly oey`xd cvd itk gkene ,xeq` dxnebl
`ly la` ,da ligzdl xeq`e dxnebl xzen crend jxevl `idy

.xenbl s` xeq` crend jxevl
y xnel yi mlerl :`xnbd dgeceléôàc ïécä àeädk`ln ©¦©£¦

ziyrpdCøBöì àlLcrendïðéøîb énð,dxnebl xzen mb -àäå ¤Ÿ§¤©¦¨§¦©§¨
ïì òîLî à÷,dxneb crend jxevl dk`lny dxn`yk `ziixad ¨©§©¨

ïéà øîâéî ãòBnä CøBöì eléôàcj`.àì éìeçúà ©£¦§¤©¥¦§¨¦©§¥Ÿ
:zxg` `ziixan wtqd zhiyt,òîL àz,`ziixaa epipyyéaø ¨§©©¦

døîBb ,ãòBnä CøBöì àéäL äëàìî ìk ,øîBà øéàîxzen - ¥¦¥¨§¨¨¤¦§¤©¥§¨
dxnebløNò äòaøàazeyrl `ly ebdpy mewna elit` ,oqipa §©§¨¨¨¨

,gqt axra dk`lnådk`ln lkøeñà ,ãòBnä CøBöì dðéàLs` §¤¥¨§¤©¥¨
.[da ligzdl wx `le] gqt axra dxneblïéNBòåzeyrl xzene - §¦

eâäpL íB÷îa ,úBöç ãò íéçñt éáøòa äëàìîm` s`e ,dfa xzid §¨¨§©§¥§¨¦©£§¨¤¨£
zwqer `ziixady jkn :`xnbd zwiicn .crend jxevl dpi`
axra xzeny epipy jk lre ,crend jxevl dpi`y dk`ln xnba

a `weecy rnyn ,dk`ln ea zeyrl ebdpy mewna gqtíB÷î̈
ïéà eâäpLdpi`y s` gqt axra dk`ln xenbl mixzen ok` - ¤¨£¦

y mewna j` ,crend jxevleâäð àìgqt axra dk`ln zeyrl Ÿ¨£
,àìxenbl wxe ,xeq` dxneb wx `l` dk`lna ligzn epi`y s`e Ÿ

.xzen crend jxevl `idy dk`lndpéî òîLemewnay gkene - §©¦¨
wx ,gqt axra dk`ln zeyrl `ly ebdpyïéà ãòBnä CøBöì- §¤©¥¦

la` ,dk`lnd z` xenbl xzen ok`,àì ãòBnä êøBöì àlLitk ¤Ÿ§¤©¥Ÿ
:`xnbd dwiqn .wtqd ly oey`xd cvddpéî òîLyi ok` - §©¦¨

.jk gikedl
:dpyna epipyìL íéøîBà íéîëçåúBiðneà Liaxra dk`ln oiyer ©£¨¦§¦¨Ÿ¨ª

xa iqei iax .oiqaekde mixtqde oihiigd ,od el`e ,zevg cr migqt
.oiprvx s` ,xne` dcedi

axra el` zek`ln zeyrl xzidd mrh z` zx`and `ziixa
:gqtïéèéiçä ,àðz,gqt axra mzk`lna mixzenïkLepivn ¨¨©©¨¦¤¥

dpyna x`eany ,zek`ln x`yn xzei lw dxeqi` ef dk`lny
(:g w"en)dyèBéãä,dxitza one` epi`yBkøãk øôBzs`ìL Bleça ¤§¥§©§§¤

ãòBî`linne ,gqt axran xzei xeng ea dk`ln ziiyr xeqi`y ¥
xetzl xzen one` hiigl s`y eliwd ,xzei lwd gqt axra

e .ekxckïéñáBkäå ïéøtñä,gqt axra mzk`lna mixzenïkLs` ©©¨¦§©§¦¤¥
dpyna x`eany ,xzei lw oxeqi` el` zek`ln(:bi my)yàaä©¨

ìL Bleça ïéñaëîe ïéøtñî ïéøeñàä úéaî àöBiäå íiä úðéãnî¦§¦©©¨§©¥¦¥¨£¦§©§¦§©§¦§¤
,ãòBîz`f zeyrl mileki eid `ly oeik ,xeq` mc` lkly s` ¥

lega s` zvwna xzid el` zek`lna epivny oeike ,crend iptl
e .mc` lkl eliwd xzei lwd gqt axra ,xengd crendéñBé éaø©¦¥

øîBà äãeäé éaøayïéðòöøä óà,gqt axra mzk`lna mixzen §©¦§¨¥©¨©§¨¦
,zek`lnd x`yn xzei lw dxeqi` ef dk`ln s`yéìBò ïkL¤¥¥

ïéðwúî íéìâøz` owzl mixzen -ïäéìòðîmxtpy e` erxwpy §¨¦§©§¦¦§¨¥¤
mdly xtzd,ãòBî ìL Bleçalega mda eliwdy epivny oeike §¤¥

zeyrl s` eliwd xzei lw `edy gqt axra ,oewiza crend
.miycg milrpn

:minkge dcedi iaxa iqei iax ewlgp dna zxxan `xnbdéàîa§©
éâìôéî÷milbx ilern micnl m`d ,minkge dcedi iaxa iqei iax ¨¦§§¦

:`xnbd daiyn .gqt axra miycg milrpn ziiyr xizdløî- ©
dcedi iaxa iqei iax,øáñyïéãéîìl s` xzidúléçzdäëàìîly ¨©§¥¦§¦©§¨¨

,miycg milrpn ziiyr epiidc ,milrpnîz` exizdy dnóBq ¦
däëàìî.crend lega milrpn oewiz `edyøáñ øîeminkge - §¨¨©¨©

y ,exaqïéãéîì ïéàz`úléçzdäëàìîmilrpn lyóBqîdäëàìî ¥§¥¦§¦©§¨¨¦§¨¨
milrpn owzl epiidc dk`lnd seq z` exizdy s`y ,mdly

dk`lnd zligz z` exizd `l mewn lkn ,crend lega erxwpy
.gqt axra s` miycg milrpn zeyrl epiidc

äðùî
xyr drax`a ozeyrl xzeny zek`ln dnk zhxtn dpynd

:crenae oqipaíéìBâðøzì ïéëáBL ïéáéLBîzgz mivia migipn ± ¦¦¨¦©©§§¦
,migext` elcbie enngzie odilr evaxiy ick zelebpxzdamei §

øNò äòaøà.oqipaåokúìBâðøzmiviad lr zvaexd,äçøaL ©§¨¨¨¨§©§§¤¤¨§¨
dîB÷îì dúBà ïéøéæçî.odilr ueaxl jiynzyíàåzlebpxzd ©£¦¦¨¦§¨§¦

zvaexdïéáéLBî ,äúîzlebpxz.äézçz úøçà ¥¨¦¦©¤¤©§¤¨
okeïéôøBb`vnpd laf ,uegay dty`léìâø úçzîda äîäamei §¦¦©©©§¥§¥¨§

øNò äòaøàoqipa,ãòBnáewx ,cren ly elega ±ïé÷lñîeze` ©§¨¨¨¨©¥§©§¦
.ïéããvì©§¨¦

okeíéìk ïéëéìBî,mpwziy ick one`d zial milwlewnïéàéáîe ¦¦¥¦§¦¦
mipwezn milkïîeàä úéaî,ezialãòBnä CøBöì íðéàL ét ìò óà ¦¥¨¨©©¦¤¥¨§¤©¥

.crena mda ynzydl jixv epi`y ±

àøîâ
mivia lr ueaxl zelebpxz aiyedl xzen xyr drax`ay epipy

:`xnbd zl`ey .dgxay zlebpxz xifgdl okeéáeúBà àzLä©§¨¥
ïðéáúBîzlebpxz dligzkl aiyedl xzeny epipyy dzr ± §¦©

,mivia lr ueaxlàéòaéî éøecäàm`y mb eprinydl jixv ike ± ©§¥¦©§¨
:`xnbd daiyn .dxifgdl xzeny dgxae dayi,ééaà øîàdn ¨©©©¥

a azkpyàôéñ,xifgdl xzenyïàúàcnll `a ±ãòBî ìL Bleçì ¥¨£¨§¤¥
xifgdly dpynd epzrinyne dligzkl aiyedl xeq` f`y

.xzen
:cren ly elega xifgdl xzidd z` dliabn `xnbdáø øîà̈©©

eðL àì ,àðeäcren ly elega dgxay zlebpxz xifgdl xzeny ¨Ÿ¨
àlàaìL CBzäLminidãøîìdgxae dcxny onfl ±àì ézkàc ¤¨§Ÿ¨§¦§¨§©©¦Ÿ

dpéî àøîéö çøtzlebpxzdn zeningd dwlzqp `l oiicry - ¨©¦§¨¦¨
.dxifgdl lweådgxay ote`a `weec okìL øçàäLmini §©©§Ÿ¨

dúáéLéì,miviad lréøîâì éòéa dì àãñôcmiviad ecqtpy ± ¦¦¨¨§¨§¨¨¥¥§©§¥
.ixnbl ecqti ueaxl xefgz `l m`e ,llk dlik`l zeie`x opi`e

ìL øçàì ìáàäLminidpéî àøîéö dì çøôc ,dãøîìdwlzqpy ± £¨§©©§Ÿ¨§¦§¨§¨©¨¦§¨¦¨
,dxifgdl dywe zeningd dpnnådgxa m` okìL CBzäLmini §§Ÿ¨

éøîâì éòéa éãéñt àì ézkàc ,dúáéLéìmiviad ecqtp `l oiicry ± ¦¦¨¨§©©¦Ÿ§¦¦¥¥§©§¥
,qiphqi` epi`y inl dlik`l zeie`x ode ixnblïðéøcäî àì. Ÿ©§§¦©

:`ped ax lr zwlegd drceléôà ,øîà énà éaøa dgxa m`CBz ©¦©¦¨©£¦
ìLäLminiïðéøcäî ,dúáéLéìzeie`xy oeik xebcl jiynzy ick §Ÿ¨¦¦¨¨©§§¦©

.qiphqi` epi`e dti ezrcy inl wx
:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîa,in` iaxe `ped axøî`ped ax ± §©¨¦§§¦©

eLLç äaeøî ãñôäì øáñmini dyly xg`l dcxnyk jkle ¨©§¤§¥§¤¨§
j` ,ixnbl miviad ecqti `ly ick dxifgdl exizdèòeî ãñôäì§¤§¥¨

eLLç àìoeik ,dzaiyil mini dyly jez dgxayk jkle Ÿ¨§
,dxifgdl exizd `l ,lefa xknidl od zeie`xyøîein` iax ± ©

eLLç énð èòeî ãñôäì øáñ.dxifgdl exizde ¨©§¤§¥¨©¦¨§
:dpyna epipyïéôøBblafd z`úçzîxyr drax`a dndad ilbx §¦¦©©

.oiccvl oiwlqn crenae
L ìáfä ,ïðaø eðz`vnpïéããvì BúBà ïé÷lñî ,øöçaoi` la` ¨©¨¨©¤¤¤¤¨¥§©§¦©§¨¦

lafde ,uegay dty`l eze` mi`ivenå úôøaLlafd ok,øöçaL ¤¨¤¤§¤¤¨¥
ätLàì BúBà ïéàéöBî.uegay ¦¦¨©§¨

:`xnbd dywn,àéL÷ àôeb àädligzayúøîàyøöçaL ìáæ ¨¨©§¨¨§©¤¤¤¤¨¥
,éðz øãäå ,ïéããvì BúBà ïé÷lñîlafBúBà ïéàéöBî øöçaLå úôøaL §©§¦©§¨¦©£©¨¥¤¨¤¤§¤¤¨¥¦¦

,ätLàìlaf `ivedl xzen m`d `ziixaa dxizq yi ok m`e ¨©§¨
.miccvl ewlql wx e` xvgl uegn

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,ééaà øîàwlql xzeny oicd ± ¨©©©¥Ÿ©§¨¨
xn`p ueglameiïàk ,øNò äòaøàmiccvl ewlql xzeny oicd ± §©§¨¨¨¨¨

xn`p.ãòBî ìL Bleça§¤¥
:sqep uexizàäå àä ,øîà àáøexn`p `ziixaa mipicd ipy ± ¨¨¨©¨§¨

ãòBî ìL Bleçaql wx xzeny `yixa xn`p jkle.miccvl ewl §¤¥
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc migqt(iying meil)

.aúaMa íéøLpä úçzî ïéìëBàåzgz exypy zexit milke` eide ± §§¦¦©©©§¨¦©©¨
.b .zaya lwcd÷øiì äàt ïéðúBðåwxi dcya d`t mixi`yne ± §§¦¥¨©¨¨

,d`tn xeht `edy s`íéîëç íãéa eçéîe.el` mixac lr ¦§¨¨£¨¦

àøîâ
:jlnd diwfg oipra ,epzpyn oirk `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ìL ìò ,Cìnä äi÷æç äNò íéøác äML ,ïðaøäLminkg mdn ©¨¨¦¨§¨¦¨¨¦§¦¨©¤¤©§Ÿ¨
e enr enikqdìL ìòå ,Bì eãBä.Bì eãBä àì äL §©§Ÿ¨Ÿ

.` :el eced mdilry mixacd zylyøøéâz`úBîöòfg`åéáà ¥©©§¨¦
ryx didyéìáç ìL ähî ìòíiptn ,d`p dhna ceaka exaw `le ©¦¨¤£¨¦

,dxtk el `dz jkae eiyrnn ecnli `ly ezefal ick myd yeciw
Bì eãBäå.a .jk lr minkgúzékz` yzk ±úLçpä Lçðdyry §¦¥§©©§Ÿ¤

,xacna dyn.Bì eãBäå.bæðbz`øôñd.Bì eãBäå úBàeôø §¨©¥¤§§
ìL ìòåäLmixacBì eãBä àì.` :minkgõvé÷d z`ìL úBúìc §©§Ÿ¨Ÿ¦¥§¨¤

ìëéäycwnd zia.Bì eãBä àìå ,øeMà Cìîì ïøbéLå.aéî íúñ ¥¨§¦§¨§¤¤©§Ÿ¨©¥
d oirnïBéìòä ïBçéblr xvy aixgpq `avl min didi `ly ick ¦¨¤§

,milyexiBì eãBä àìåizFPbe' egihady 'da gehal el didy meyn §Ÿ§©¦
'DriWFdl z`Gd xird lr(dl fl diryi).b .ïñéða ïñéð øaéòmeia ± ©¨¦©Ÿ§¦¨¦¥¦¨§¦¨

oic zia m`] oqip yceg y`xl eraewl ie`xy xc` ly miylyd
,ipy xc` zligzl ektde dpyd z` xair ,[ycegd z` ea eycwi

Bì eãBä àìåxeq` ,oqip ycegn zeidl ie`x `ed df meiy oeiky §Ÿ
.envr oqipa xeq`y enk dpyd z` ea xarl

:dpyna epipy.'åëå 'íBiä ìk íéì÷c ïéáékøî'©§¦¦§¨¦¨©
xxan:`xnbd zéãáò éëéä.dakxdd z`éúééî ,äãeäé áø øîà ¥¦¨§¦¨©©§¨©§¦

àøc àqàgl qcd mi`ian ±àðôãc àøëéLåixtn ieyry xky ± ©¨¨¨§¦§¨§©§¨
,'`ptc' iexwd oli`déìò éôìç àìc àðîa éîøc éøòNc àçîé÷å§¦§¨¦§¨¥§¨¥§¨¨§Ÿ¨§¦£¥

ïéîBé ïéòaøàeilr etlg `ly ilka gpend mixery gnwe - ©§§¦¦
,ezpighn mei mirax`déaéìa àì÷éãì eäì eãLå eäì éçzøîe± ©§§¦§§¨§§¦§¨§¦¥

.miiwzdl el lirene lwcd ala oikilyne oze` oigizxne
:`xnbd dkiynnìëåoli`déãéc úBnà òaøàa éà÷c`vnpy ± §¨§¨¥§©§©©¦¥

,dfd lwcd ur ly zen` rax` jezaéëä déì éãáò àì éàm` ± ¦Ÿ¨§¦¥¨¦
,lwcl eyry enk el mb miyer `løzìàì éåàöoli`d eze` ± ¨¥§©§©

.cin yaiizn
:sqep xe`iaàøëéc àøôek éçpî ,øîà àáøc déøa àçà áø©£¨§¥§¨¨¨©©§¦§¨¦§¨

àúá÷eðìwcq jezl xkf lwc ly jx spr oiageze oigipn ± §§§¨
.dawp lwca miyery

:dpyna epipy.'òîL úà ïéëøBëå':`xnbd zxxanøîà ,éãáò éëéä §§¦¤§©¥¦¨§¦¨©
,äãeäé áøeidé òîL' íéøîBà'ãçà 'ä eðéäìà 'ä ìàøN(c e mixac) ©§¨§¦§©¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨

ïé÷éñôî eéä àìå'zad`e' xnel miligzn eid cin `l` okn xg`l §Ÿ¨©§¦¦
.'eke

:sqep xe`iaeéä ïé÷éñôî ,øîà àáø,'zad`e'l 'rny' zyxt oia ¨¨¨©©§¦¦¨
'Eááì ìò íBiä' íéøîBà eéäL àlà(e my mixac)oia dwqtd `ll , ¤¨¤¨§¦©©§¨¤

'jaal lr'l 'meid'òîLîcwxy dfníBiämixacd eidiEááì ìò §©§©©©§¨¤
àìåeidi.Eááì ìò øçî §Ÿ¨¨©§¨¤

:mi`pz zwelgn dfa d`ian `xnbdeéä ãöék ,ïðaø eðziyp` ¨©¨¨¥©¨
egixi.òîL úà ïéëøBkeid'ãçà 'ä eðéäìà 'ä ìàøNé òîL' íéøîBà §¦¤§©§¦§©¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨

ïé÷éñôî eéä àìåel` ,'eke 'zad`e' xnel miligzn eid cin `l` §Ÿ¨©§¦¦
eéä ïé÷éñôî ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác,'zad`e'l 'cg`' oia ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©§¦¦¨

.'ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa' íéøîBà eéä àlL àlà¤¨¤Ÿ¨§¦¨¥§©§§¨¨¤
:`xnbd zl`ey .'my jexa' zxin` oipr z` zxxan `xnbdïðàå©£©

déì ïðéøîà àîòè éàîxne` ep`y mrhd dn ±.z`f mi ©©£¨¨§¦©¥
:`xnbd zx`anïa ïBòîL éaø øîàc ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø Léøããk¦§¨¦©¦¦§¤¨¦§¨©©¦¦§¤

,Lé÷ìezzin mxh epia` awri lr xn`p(` hn ziy`xa),á÷òé àø÷iå' ¨¦©¦§¨©£Ÿ
íëì äãébàå eôñàä øîàiå åéða ìàzixg`A mkz` `xwi xW` z` ¤¨¨©Ÿ¤¥¨§§©¦¨¨¤¥£¤¦§¨¤§¤§©£¦

y cnln ,'minIdåéðáì úBlâì á÷òé Lwéaz`ïéîiä õ÷onf ± ©¨¦¦¥©£Ÿ§©§¨¨¥©¨¦

dle`bdäðéëL epnî ä÷lzñðå.mdl zelbl lki `leøîà,awri §¦§©§¨¦¤§¦¨¨©
éúhîa Lé íBìLå ñç ànL[irxfa-]ìeñtepi`y in mda yiy ¤¨©§¨¥§¦¨¦§

,cg` `ed 'dy oin`n÷çöé éáàå ìàòîLé epnî àöiL íäøáàk§©§¨¨¤¨¨¦¤¦§¨¥§¨¦¦§¨
åNò epnî àöiL.ipnn dwlzqp dpikyd okleòîL' ,åéða Bì eøîà ¤¨¨¦¤¥¨¨§¨¨§©

ìàøNé[l`xyi `xwpd awri]'ãçà 'ä eðéäìà 'äjkeeøîà,el ¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨¨§
àlà Eaìa ïéàL íLk'dàlà eðaìa ïéà Ck ãçà'ddúBàa .ãçà §¥¤¥§¦§¤¨¤¨¨¥§¦¥¤¨¤¨§¨
eðéáà á÷òé çút äòLdcedeíìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa' ,øîàå ¨¨¨©©£Ÿ¨¦§¨©¨¥§©§§¨

.'ãòå̈¤
:`xnbd dkiynnãéáòð éëéä ïðaø éøîàjexa' oipra bdpp cvik ± ¨§¦©¨¨¥¦©£¦

m` .'myeäeøîàð`ld ,exne`l owzp ±eðéaø äLî Bøîà àì Ÿ§Ÿ£¨Ÿ¤©¥
m`e ,dxezay 'l`xyi rny' zyxta,eäeøîàð àì`ldBøîà ŸŸ§£¨

.á÷òéjkleðé÷úä,minkgéàLça BúBà íéøîBà eäiL.ygla ± ©£Ÿ¦§¦¤§§¦©£©
:lyn dfl d`ian `xnbdìLî ,énà éaø éác éøîà ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¨§¦§¥©¦©¦¨¨

äøéã÷ é÷éö äçéøäL Cìî úáì,myeane axr liyazl oilaz ± §©¤¤¤¥¦¨¦¥§¥¨
,bedpl cvik zrcei dpi`e ,epnn lek`l dze`zpeøîàz íà¦Ÿ©

ixd ,epnn dl e`iaiy dicarléàðb dì Lém`e .zywany dna ¤¨§©
øòö dì Lé ,øîàz àì.elke`l de`zn `id ixdyäéãáò eìéçúä ŸŸ©¤¨©©¦§¦£¨¤¨

,dvex `idy mnvrn epiadyàéáäìepnn dléàLça`vnpe §¨¦©£©
.i`pb `la wlzqd dxrvy

:`xnbd zniiqn,eäáà éaø øîàonf xg`l÷úäíéøîBà eäiL eðé ¨©©¦£¨¦§¦¤§§¦
ïéðénä úîBòøz éðtî íø ìB÷a BúBàep`y mixtekd exn`i `ly ± §¨¦§¥©§¤©¦¦

.oebd epi`y xac i`yga mixne`ïéðéî àkéìc àòcøäðáeoi`y ± ¦§©§§¨§¥¨¦¦
,mixtek myéàLça dì éøîà àzLä ãòz`f mixne` eiykr cr ± ©©§¨¨§¦¨©£©

.dpwzd xwir enk hwya
:epzpyn oirk `ziixa d`ian `xnbdeNò íéøác äML ,ïðaø eðz̈©¨¨¦¨§¨¦¨

ìL ,Bçéøé éLðàäLeid mdn,íéîëç ïBöøaeid `ly ,xnelk ©§¥§¥§Ÿ¨¦§£¨¦
,df lr micitwnìLeelàå .íéîëç ïBöøa àlL äLzyly od §Ÿ¨¤Ÿ¦§£¨¦§¥

eidy mixacdíBiä ìk íéì÷c ïéáékøî ,íéîëç ïBöøadrax` ly ¦§£¨¦©§¦¦§¨¦¨©
,oqipa xyrïéøöB÷å ,òîL úà ïéëøBëådycgd d`eazdnéðôì §§¦¤§©§§¦¦§¥

oaxw z` eaixwdyelàå .øîBòämixacd zyly odàlLeid ¨¤§¥¤Ÿ
ïéLãBb ,íéîëç ïBöøadycgd d`eazdn dnixr miyer ±éðôì ¦§£¨¦§¦¦§¥

oaxw z` eaixwdya úBöøt ïéöøBôe ,øîBòäly zexcbïäéúBpâ ¨¤§¦§¨§¦¥¤
áely zexcbïäéúBñcøôickíéiðòì øLð ìéëàäìelkei miiprdy ± §©§§¥¤§©£¦§¨¨£¦¦

zepli`dn xypy dn z` lek`le qpkiléðLa[zepya±]úøBva ¦§¥©¤
ïéøézîe ,íéáBè íéîéå úBúaLad`pdaáeøç ìL Lc÷ä ìL úBiæîb §©¨§¨¦¦©¦¦©§¦¤¤§¥¤¨

äî÷L ìLåeycwedy xg`l dnwye aexg ivra elcby mitpr ± §¤¦§¨
el` ,mivrd.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦

:`ziixad dkiynnäãeäé éaø Bì øîà,xi`n iaxlíàjixack ¨©©¦§¨¦
mipey`xd mixacd zyly z`y,ïéNBò eéä íéîëç ïBöøaok m` ¦§£¨¦¨¦

yïk ïéNBò íãà ìk eäé.dligzklàlài`ceelàå elàzyy lk ± §¨¨¨¦¥¤¨¥¨¥
mixacd,ïéNBò eéä íéîëç ïBöøa àlLy `l`ìL ìòäLeidy ¤Ÿ¦§£¨¦¨¦©§Ÿ¨

,xzei mixengíãéa eçéî,minkgìL ìòåäLlk mixeng eid `ly ¦§¨¨§©§Ÿ¨
,jkíãéa eçéî àì.minkg Ÿ¦§¨¨

:eixaca dcedi iax jiynnelàåmixacdeçéî àlLminkg,íãéa §¥¤Ÿ¦§¨¨
éðôì ïéLãBâå ïéøöB÷å òîL úà ïéëøBëå íBiä ìk íéì÷c ïéáékøî©§¦¦§¨¦¨©§§¦¤§©§§¦§§¦¦§¥

elàå .øîBòämixacdeçénLminkgìL úBiæîb ïéøézî ,íãéa ¨¤§¥¤¦§¨¨©¦¦©§¦¤
ïäéñcøôe ïäéúBpâa úBöøt ïéöøBôe ,äî÷L ìLå áeøç ìL Lc÷ä¤§¥¤¨§¤¦§¨§¦§¨§¦¥¤©§§¥¤

áBè íéîéå úBúaLa íéiðòì øLð ìéëàäì,úøBva éðLa íéeïéðúBð §©£¦§¨¨£¦¦§©¨§¨¦¦¦§¥©¤§¦
÷øiì äàét,d`tn xeht wxiy s`.íéîëç íãéa eçéîe ¥¨©¨¨¦§¨¨£¨¦

dxivwd z` dpny `ziixaa dcedi iax ixac lr dywn `xnbd
minkg oevxa eid `ly zebdpdd oia ,xnerd iptl [dyicbl sqepa]

:mda egin `ly `l`åikäãeäé éaø øáñdyïBöøa àlL äøéö÷ §¨©©¦§¨§¦¨¤Ÿ¦§
ïðúäå .àéä íéîëçepipy `lde ±(g"n i"t zegpn)y ,Bçéøé éLðàeid £¨¦¦§¨§©©§¥§¥

ïBöøa àlL øîBòä éðôì ïéLãBâå íéîëç ïBöøa øîBòä éðôì ïéøöB÷§¦¦§¥¨¤¦§£¨¦§§¦¦§¥¨¤¤Ÿ¦§
å íéîëçmewn lkn mpevxa did `l eycby dny s`eçéî àì £¨¦§Ÿ¦
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ezny in` cenr ep sc ± iyily wxtmigqt
úçúî ïéìëåàåïéøùðälwcd zgz Ðxiynd.`xnba yxtn edlekc `nrhe .zexyepd on oilke` eid eizexitäàéô ïéðúåðå÷øéìon xeht `ede Ð,d`itd.`xnba yxtnckåçéîå

ïãéá`wc meyn Ðirwtnoixeaqc ,dlaiha d`it dze` oilke` miipr eidy ,xyrnn dil,dxenb d`it `idyhwled`ite dgky.edpip xwtdc meyn xyrnd on oixehtàøîâ
åéáà úåîöò øøéâdpbziy ,myd yeciw iptne .d`p dhne ybxca ceaka exaw `le ,dxtk meyn Ðeryx lrexqeie.miryxdúúéëúùçðä ùçð.eixg` mireh eidy itl Ðæðâåøôñ

úåàåôø) aehde" :aizkck Ðxyide.cin oi`txzn `l` mileg lr rpkp mal did `ly itl ,ze`etx xtq fpby zekxaa opixn`e ,"iziyr jipira (ïåçéâ éî íúñ) aizkck Ðixac

al a minidxey` ikln e`ai `l ornl" :(

."zezyl min e`vnieåì åãåä àìåel didy Ð

) xn`y `ed jexa yecwda gehalhi a mikln:(

."driyedl z`fd xird lr izepbe"ïñéð øáéò
ïñéðáxc` e`yre jlnp oqip qpkpy xg`l Ð

) aizkck ,ipyda minid ixacljlnd ureie" :(

zeyrl diwfgziaxn ik ,'ebe ipyd ycga gqt

`l xy` miax mrd"exdhedoiicrze`nehn

.ryxd fg` eia` inia oda ewifgdyåãåä àìå
åìycgd" :[a,i] zekxaae oixcdpqa xn`ck Ð

'ebe "dfd:oqip xg` oi`e ,oqip df Ðàøã àñà
.gl qcd Ðàðôãã àøëéùåur ly xky Ð

.y"iia oixewy ixt ea oilicbe ,x"el oixewyàìã
éîåé ïéòáøà äéìò åìîÐ.dpghpynäéì åãùå

àì÷ãìäéáéìáel yie ,ekezn al el yi lwc Ð

gen,ekxe`lb"eapy oixewy url yiy enk

.feb`le:miiwzdl lwcl liren dfd dwynde

ìëå`lc dicic zen` rax`a i`wc oli` Ð

.ikd dil icaréåàö.yaiizn Ðäéøá àçà áø
øîà àáøã.oizipznc oiaikxn epiid e`l Ð

`xkec `xtek igpn `l`.`zaweploigipn

dtqezipy dzpy za dkx zeifnb oiagezeoli`a

my lr `xkic `xtek dil ixwe ,dxary dpya

spra eze` oiqipknyuvewy .oli`dlecb spr

,ewceqemiyne`xtek :xg` oeyl .ekeza df z`

`xkiceaikxne ,xkf lwc ly jx spr Ðwcqa

lwcy iptn ,daiwp lwc lydyer dpi` daiwp

,zexitmixkfde.zexit oiyerïé÷éñôî åéä àìå
"cg`" oia Ðjixvc it lr s` ,"zad`e"l

wiqtdle ,"cg`"a jix`dlzekln zlaw oia

eilr lawn cg` lky .mixg` mixacl miny

weqte ,oey`x weqta epidl` `ed cg` xne`e

oeyl ipyd`eev.`edïé÷éñôî øîåà äãåäé éáø
ãåáë íù êåøá íéøîåà åéä àìù àìà åéä

.åúåëìîïéëøåëålk oiwacn eidy ,xnelk Ð

zi`e .oitiqen eid `le ,`idy zenk diixwd

.ezekln ceak my jexa mixne` eidy :iqxbc

.mx lewa eze` mixne` eidy :yexitõ÷ïéîéä
aiydy ,eiptl epini xifgiy Ðiptn epini xeg`

.aie`ìàøùé òîùÐmdia`l.mixne` eid

äéøîéð"ezekln ceak my jexa" i`dl Ð

.rny zixwaäøéã÷ é÷éö.`"xecyx` Ðäì ùé
øòözngn ,dteb xrv Ð.dee`zdéðôî

ïéðéîä úîåòøúepilr mixne` edi `ly Ð

o`ne .i`yga oebd epi`y xac oitiqen ep`y

ezekln ceak my jexa" mixne` eidy :iqxbc

lewa eze` mixne` eidy :yxtn ,"cre mlerl

.oipin eid `l odipiae ,diixwd x`yk mxøùðÐ

zexit.opiqxb ikd :oixyepdäî÷ù ìùå áåøç ìù ùã÷ä ìù úåéæîâ ïéøéúîeycwedyk Ðoipcqd,dligzetqezipe.oilecibdíéîëç ïåöøá øîåòä éðôì ïéøöå÷ecitwd `l ,xnelk Ð

exfb `l dipin lkinl iz` `nlic ,`zil inp opaxc `xeqi`e .`ed `ian dz` i`y mewnc ,`kil `ziixe`c `xeqi`c .minkgbdep epi`y ,`zy ilek dipin ilica lcain ycg `dc Ð

.dpyd lk eze`ïéùãåâåíéîëç ïåöøá àìù`ed `ciqt e`lc oeik Ð,epizniy opax exfb Ð.dipin lkinl iz` ea wqrzn `edy jezny meyn
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3

÷øiì äàt ïéðúBðå ,úaMa íéøLpä úçzî ïéìëBàå¯ §§¦¦©©©§¨¦©©¨§§¦¥¨©¨¨
.íéîëç íãéa eçéîeàøîâíéøác äML :ïðaø eðz ¦§¨¨£¨¦¨©¨©¦¨§¨¦

ìL ìò ,Cìnä äi÷æç äNòìL ìòå Bì eãBä äLäL ¨¨¦§¦¨©¤¤©§¨§©§¨
íéìáç ìL ähî ìò åéáà úBîöò øøéb .Bì BãBä àì¯ Ÿ¥¥©§¨¦©¦¨¤£¨¦

úLçpä Lçð úzék ,Bì eãBäå¯úBàeôø øôñ æðb ,Bì eãBäå¯ìL ìòå .Bì eãBäåeãBä àì äL §¦¥§©©§¤§¨©¥¤§§§©§¨Ÿ
øeMà Cìîì ïøbéLå ìëéä ìL úBúìc õvé÷ :Bì¯ïBéìòä ïBçéâ éî íúñ ,Bì eãBä àìå¯àìå ¦¥§¨¤¥¨§¦§¨§¤¤©§Ÿ¨©¥¦¨¤§§Ÿ

ïñéða ïñéð øaéò ,Bì eãBä¯'åëå íBiä ìk íéì÷c ïéáékøî" .Bì eãBä àìåøîà ?éãáò éëéä ." ¦¥¦¨§¦¨§Ÿ©§¦¦§¨¦¨©¥¦¨§¦¨©
déìò éôìç àìc àðîa éîøc éøòNc àçîé÷å ,àðôãc àøëéLå ,àøc àñà éúééî :äãeäé áø©§¨©§¦¨¨¨¨§¦§¨§©§¨§¦§¨§©£¥§¨¥§¨¨§¨¨§¦£¥
éà ,déãéc úBnà òaøàa éà÷c ìëå .déaéìa àì÷éãì eäì eãLå eäì éçzøîe ,ïéîBé ïéòaøà©§§¦¦©§§¥§§¨§§¦§¨§¦¥§¨§¨¥§©§©©¦¥¦

éëä déì éãáò àì¯.àúá÷eðì àøëéc àøôek éçðî :øîà àáøc déøa àçà áø .øzìàì éåàö ¨¨§¦¥¨¦¨¥§©§©©©¨§¥§¨¨¨©©§¥§¨¦§¨§§§¨
"ãçà 'ä eðéäìà 'ä ìàøNé òîL" íéøîBà :äãeäé áø øîà ?éãáò éëéä ."òîL úà ïéëøBëå"§§¦¤§©¥¦¨§¦¨©©§¨§¦§©¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨
:òîLîc "Eááì ìò íBiä" íéøîBà eéäL àlà eéä ïé÷éñôî :øîà àáø .ïé÷éñôî eéä àìå§Ÿ¨©§¦¦¨¨¨©©§¦¦¨¤¨¤¨§¦©©§¨¤§©§©
òîL" :íéøîBà ?òîL úà ïéëøBk eéä ãöék :ïðaø eðz .Eááì ìò øçî àìå ,Eááì ìò íBiä©©§¨¤§Ÿ¨¨©§¨¤¨©¨©¥©¨§¦¤§©§¦§©
ïé÷éñôî :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,ïé÷éñôî eéä àìå "ãçà 'ä eðéäìà 'ä ìàøNé¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨§Ÿ¨©§¦¦¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©§¦¦

."ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa" íéøîBà eéä àlL àlà ,eéäïðéøîà àîòè éàî ïðàå ¨¤¨¤Ÿ¨§¦¨¥§©§§¨¨¤©£©©©§¨¨§¦©
øîàiå åéða ìà á÷òé àø÷iå" :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàc ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø Léøããk ?déì¥¦§¨¥©¦¦§¤¨¦§¨©©¦¦§¤¨¦©¦§¨©£Ÿ¤¨¨©Ÿ¤
ànL :øîà .äðéëL epnî ä÷lzñðå ,ïéîiä õ÷ åéðáì úBlâì á÷òé Lwéa ."íëì äãébàå eôñàä¥¨§§©¦¨¨¤¦¥©£Ÿ§©§¨¨¥©¨¦§¦§©§¨¦¤§¦¨¨©¤¨
.åNò epnî àöiL ÷çöé éáàå ,ìàòîLé epnî àöiL íäøáàk ,ìeñt éúhîa Lé íBìLå ñç©§¨¥§¦¨¦§§©§¨¨¤¨¨¦¤¦§¨¥§¨¦¦§¨¤¨¨¦¤¥¨

ãçà àlà Eaìa ïéàL íLk :eøîà ."ãçà 'ä eðéäìà 'ä ìàøNé òîL" :åéða Bì eøîà¯Ck ¨§¨¨§©¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨¨§§¥¤¥§¦§¤¨¤¨¨
íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa :øîàå eðéáà á÷òé çút äòL dúBàa .ãçà àlà eðaìa ïéà¥§¦¥¤¨¤¨§¨¨¨¨©©£Ÿ¨¦§¨©¨¥§©§§¨

eäeøîàð ?ãéáòð éëéä :ïðaø éøîà .ãòå¯eäeøîàð àì ,eðéaø äLî Bøîà àì¯.á÷òé Bøîà ¨¤¨§¦©¨©¥¦©£¥Ÿ§Ÿ£¨Ÿ¤©¥ŸŸ§£¨©£Ÿ
Cìî úáì ìLî :éîà éaø éác éøîà ,÷çöé éaø øîà .éàLça BúBà íéøîBà eäiL eðé÷úä¦§¦¤§§¦©£©¨©©¦¦§¨¨§¦§¥©¦©¦¨¨§©¤¤

øîàz íà ,äøéã÷ é÷éö äçéøäL¯øîàz àì ,éàðb dì Lé¯äéãáò eìéçúä .øòö dì Lé ¤¥¦¨¦¥§¥¨¦Ÿ©¥¨§©ŸŸ©¥¨©©¦§¦£¨¤¨
.ïéðénä úîBòøz éðtî íø ìB÷a BúBà íéøîBà eäiL eðé÷úä :eäaà éaø øîà .éàLça àéáäì§¨¦©£©¨©©¦©¨¦§¦¤§§¦§¨¦§¥©§¤©¦¦

ïéðéî àkéìc àòcøäðáe¯éLðà eNò íéøác äML :ïðaø eðz .éàLça dì éøîà àzLä ãò ¦§©§§¨§¥¨¦¦©¨§¨¨§¦¨©£©¨©¨©¦¨§¨¦¨©§¥
ìL ,BçéøéìLe íéîëç ïBöøa äLíéì÷c ïéáékøî :íéîëç ïBöøa elàå .íéîëç ïBöøa àlL äL §¦§¨¦§£¨¦§¨¤Ÿ¦§£¨¦§¥¦§£¨¦©§¦¦§¨¦

éðôì ïéLãBb :íéîëç ïBöøa àlL elàå .øîBòä éðôì ïéøöB÷å ,òîL úà ïéëøBëå ,íBiä ìk̈©§§¦¤§©§§¦¦§¥¨¤§¥¤Ÿ¦§£¨¦§¦¦§¥
úBúaMa úøBvá éðLa íéiðòì øLð ìéëàäì ïäéúBñcøôáe ïäéúBpâa úBöøt ïéöøBôe ,øîBòä̈¤§¦§¨§¦¥¤§©§§¥¤§©£¦§¨¨£¦¦¦§¥©¤©©¨
Bì øîà .øéàî éaø éøác ,äî÷L ìLå áeøç ìL ,Lc÷ä ìL úBiæîb ïéøézîe ,íéáBè íéîéå§¨¦¦©¦¦©§¦¤¤§¥¤¨§¤¦§¨¦§¥©¦¥¦¨©

ïéNBò eéä íéîëç ïBöøa íà :äãeäé éaø¯àlL elàå elà :àlà .ïk ïéNBò íãà ìk eäé ©¦§¨¦¦§£¨¦¨¦§¨¨¨¦¥¤¨¥¨¥¤Ÿ
ìL ìò ,ïéNBò eéä íéîëç ïBöøaìL ìòå íãéa eçéî äLeçéî àlL elàå .íãéa eçéî àì äL ¦§£¨¦¨¦©§¨¦§¨¨§©§¨Ÿ¦§¨¨§¥¤Ÿ¦

eçénL elàå .øîBòä éðôì ïéLãBâå ïéøöB÷å ,òîL úà ïéëøBëå ,íBiä ìk íéì÷c ïéáékøî :íãéa§¨¨©§¦¦§¨¦¨©§§¦¤§©§§¦§§¦¦§¥¨¤§¥¤¦
c÷ä ìL úBiæîb ïéøézî :íãéaïäéñcøôe ïäéúBpâa úBöøt ïéöøBôe ,äî÷L ìLå áeøç ìL ,L §¨¨©¦¦©§¦¤¤§¥¤¨§¤¦§¨§¦§¨§¦¥¤©§§¥¤

íãéa eçéîe ,÷øiì äàét ïéðúBð ,úøBvá éðLa íéáBè íéîéå úBúaMa íéiðòì øLð ìéëàäì§©£¦§¨¨£¦¦©©¨§¨¦¦¦§¥©¤§¦¥¨©¨¨¦§¨¨
éðôì ïéøöB÷ Bçéøé éLðà :ïðúäå ?àéä íéîëç ïBöøa àlL äøéö÷ äãeäé éaø øáñå .íéîëç£¨¦§¨©©¦§¨§¦¨¤Ÿ¦§£¨¦¦§¨§©©§¥§¦§¦¦§¥
!?íéîëç íãéa eçéî àìå ,íéîëç ïBöøa àlL øîBòä éðôì ïéLãBâå ,íéîëç ïBöøa øîBòä̈¤¦§£¨¦§§¦¦§¥¨¤¤Ÿ¦§£¨¦§Ÿ¦§¨¨£¨¦
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc migqt(iying meil)

.aúaMa íéøLpä úçzî ïéìëBàåzgz exypy zexit milke` eide ± §§¦¦©©©§¨¦©©¨
.b .zaya lwcd÷øiì äàt ïéðúBðåwxi dcya d`t mixi`yne ± §§¦¥¨©¨¨

,d`tn xeht `edy s`íéîëç íãéa eçéîe.el` mixac lr ¦§¨¨£¨¦

àøîâ
:jlnd diwfg oipra ,epzpyn oirk `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ìL ìò ,Cìnä äi÷æç äNò íéøác äML ,ïðaøäLminkg mdn ©¨¨¦¨§¨¦¨¨¦§¦¨©¤¤©§Ÿ¨
e enr enikqdìL ìòå ,Bì eãBä.Bì eãBä àì äL §©§Ÿ¨Ÿ

.` :el eced mdilry mixacd zylyøøéâz`úBîöòfg`åéáà ¥©©§¨¦
ryx didyéìáç ìL ähî ìòíiptn ,d`p dhna ceaka exaw `le ©¦¨¤£¨¦

,dxtk el `dz jkae eiyrnn ecnli `ly ezefal ick myd yeciw
Bì eãBäå.a .jk lr minkgúzékz` yzk ±úLçpä Lçðdyry §¦¥§©©§Ÿ¤

,xacna dyn.Bì eãBäå.bæðbz`øôñd.Bì eãBäå úBàeôø §¨©¥¤§§
ìL ìòåäLmixacBì eãBä àì.` :minkgõvé÷d z`ìL úBúìc §©§Ÿ¨Ÿ¦¥§¨¤

ìëéäycwnd zia.Bì eãBä àìå ,øeMà Cìîì ïøbéLå.aéî íúñ ¥¨§¦§¨§¤¤©§Ÿ¨©¥
d oirnïBéìòä ïBçéblr xvy aixgpq `avl min didi `ly ick ¦¨¤§

,milyexiBì eãBä àìåizFPbe' egihady 'da gehal el didy meyn §Ÿ§©¦
'DriWFdl z`Gd xird lr(dl fl diryi).b .ïñéða ïñéð øaéòmeia ± ©¨¦©Ÿ§¦¨¦¥¦¨§¦¨

oic zia m`] oqip yceg y`xl eraewl ie`xy xc` ly miylyd
,ipy xc` zligzl ektde dpyd z` xair ,[ycegd z` ea eycwi

Bì eãBä àìåxeq` ,oqip ycegn zeidl ie`x `ed df meiy oeiky §Ÿ
.envr oqipa xeq`y enk dpyd z` ea xarl

:dpyna epipy.'åëå 'íBiä ìk íéì÷c ïéáékøî'©§¦¦§¨¦¨©
xxan:`xnbd zéãáò éëéä.dakxdd z`éúééî ,äãeäé áø øîà ¥¦¨§¦¨©©§¨©§¦

àøc àqàgl qcd mi`ian ±àðôãc àøëéLåixtn ieyry xky ± ©¨¨¨§¦§¨§©§¨
,'`ptc' iexwd oli`déìò éôìç àìc àðîa éîøc éøòNc àçîé÷å§¦§¨¦§¨¥§¨¥§¨¨§Ÿ¨§¦£¥

ïéîBé ïéòaøàeilr etlg `ly ilka gpend mixery gnwe - ©§§¦¦
,ezpighn mei mirax`déaéìa àì÷éãì eäì eãLå eäì éçzøîe± ©§§¦§§¨§§¦§¨§¦¥

.miiwzdl el lirene lwcd ala oikilyne oze` oigizxne
:`xnbd dkiynnìëåoli`déãéc úBnà òaøàa éà÷c`vnpy ± §¨§¨¥§©§©©¦¥

,dfd lwcd ur ly zen` rax` jezaéëä déì éãáò àì éàm` ± ¦Ÿ¨§¦¥¨¦
,lwcl eyry enk el mb miyer `løzìàì éåàöoli`d eze` ± ¨¥§©§©

.cin yaiizn
:sqep xe`iaàøëéc àøôek éçpî ,øîà àáøc déøa àçà áø©£¨§¥§¨¨¨©©§¦§¨¦§¨

àúá÷eðìwcq jezl xkf lwc ly jx spr oiageze oigipn ± §§§¨
.dawp lwca miyery

:dpyna epipy.'òîL úà ïéëøBëå':`xnbd zxxanøîà ,éãáò éëéä §§¦¤§©¥¦¨§¦¨©
,äãeäé áøeidé òîL' íéøîBà'ãçà 'ä eðéäìà 'ä ìàøN(c e mixac) ©§¨§¦§©¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨

ïé÷éñôî eéä àìå'zad`e' xnel miligzn eid cin `l` okn xg`l §Ÿ¨©§¦¦
.'eke

:sqep xe`iaeéä ïé÷éñôî ,øîà àáø,'zad`e'l 'rny' zyxt oia ¨¨¨©©§¦¦¨
'Eááì ìò íBiä' íéøîBà eéäL àlà(e my mixac)oia dwqtd `ll , ¤¨¤¨§¦©©§¨¤

'jaal lr'l 'meid'òîLîcwxy dfníBiämixacd eidiEááì ìò §©§©©©§¨¤
àìåeidi.Eááì ìò øçî §Ÿ¨¨©§¨¤

:mi`pz zwelgn dfa d`ian `xnbdeéä ãöék ,ïðaø eðziyp` ¨©¨¨¥©¨
egixi.òîL úà ïéëøBkeid'ãçà 'ä eðéäìà 'ä ìàøNé òîL' íéøîBà §¦¤§©§¦§©¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨

ïé÷éñôî eéä àìåel` ,'eke 'zad`e' xnel miligzn eid cin `l` §Ÿ¨©§¦¦
eéä ïé÷éñôî ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác,'zad`e'l 'cg`' oia ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©§¦¦¨

.'ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa' íéøîBà eéä àlL àlà¤¨¤Ÿ¨§¦¨¥§©§§¨¨¤
:`xnbd zl`ey .'my jexa' zxin` oipr z` zxxan `xnbdïðàå©£©

déì ïðéøîà àîòè éàîxne` ep`y mrhd dn ±.z`f mi ©©£¨¨§¦©¥
:`xnbd zx`anïa ïBòîL éaø øîàc ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø Léøããk¦§¨¦©¦¦§¤¨¦§¨©©¦¦§¤

,Lé÷ìezzin mxh epia` awri lr xn`p(` hn ziy`xa),á÷òé àø÷iå' ¨¦©¦§¨©£Ÿ
íëì äãébàå eôñàä øîàiå åéða ìàzixg`A mkz` `xwi xW` z` ¤¨¨©Ÿ¤¥¨§§©¦¨¨¤¥£¤¦§¨¤§¤§©£¦

y cnln ,'minIdåéðáì úBlâì á÷òé Lwéaz`ïéîiä õ÷onf ± ©¨¦¦¥©£Ÿ§©§¨¨¥©¨¦

dle`bdäðéëL epnî ä÷lzñðå.mdl zelbl lki `leøîà,awri §¦§©§¨¦¤§¦¨¨©
éúhîa Lé íBìLå ñç ànL[irxfa-]ìeñtepi`y in mda yiy ¤¨©§¨¥§¦¨¦§

,cg` `ed 'dy oin`n÷çöé éáàå ìàòîLé epnî àöiL íäøáàk§©§¨¨¤¨¨¦¤¦§¨¥§¨¦¦§¨
åNò epnî àöiL.ipnn dwlzqp dpikyd okleòîL' ,åéða Bì eøîà ¤¨¨¦¤¥¨¨§¨¨§©

ìàøNé[l`xyi `xwpd awri]'ãçà 'ä eðéäìà 'äjkeeøîà,el ¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨¨§
àlà Eaìa ïéàL íLk'dàlà eðaìa ïéà Ck ãçà'ddúBàa .ãçà §¥¤¥§¦§¤¨¤¨¨¥§¦¥¤¨¤¨§¨
eðéáà á÷òé çút äòLdcedeíìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa' ,øîàå ¨¨¨©©£Ÿ¨¦§¨©¨¥§©§§¨

.'ãòå̈¤
:`xnbd dkiynnãéáòð éëéä ïðaø éøîàjexa' oipra bdpp cvik ± ¨§¦©¨¨¥¦©£¦

m` .'myeäeøîàð`ld ,exne`l owzp ±eðéaø äLî Bøîà àì Ÿ§Ÿ£¨Ÿ¤©¥
m`e ,dxezay 'l`xyi rny' zyxta,eäeøîàð àì`ldBøîà ŸŸ§£¨

.á÷òéjkleðé÷úä,minkgéàLça BúBà íéøîBà eäiL.ygla ± ©£Ÿ¦§¦¤§§¦©£©
:lyn dfl d`ian `xnbdìLî ,énà éaø éác éøîà ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¨§¦§¥©¦©¦¨¨

äøéã÷ é÷éö äçéøäL Cìî úáì,myeane axr liyazl oilaz ± §©¤¤¤¥¦¨¦¥§¥¨
,bedpl cvik zrcei dpi`e ,epnn lek`l dze`zpeøîàz íà¦Ÿ©

ixd ,epnn dl e`iaiy dicarléàðb dì Lém`e .zywany dna ¤¨§©
øòö dì Lé ,øîàz àì.elke`l de`zn `id ixdyäéãáò eìéçúä ŸŸ©¤¨©©¦§¦£¨¤¨

,dvex `idy mnvrn epiadyàéáäìepnn dléàLça`vnpe §¨¦©£©
.i`pb `la wlzqd dxrvy

:`xnbd zniiqn,eäáà éaø øîàonf xg`l÷úäíéøîBà eäiL eðé ¨©©¦£¨¦§¦¤§§¦
ïéðénä úîBòøz éðtî íø ìB÷a BúBàep`y mixtekd exn`i `ly ± §¨¦§¥©§¤©¦¦

.oebd epi`y xac i`yga mixne`ïéðéî àkéìc àòcøäðáeoi`y ± ¦§©§§¨§¥¨¦¦
,mixtek myéàLça dì éøîà àzLä ãòz`f mixne` eiykr cr ± ©©§¨¨§¦¨©£©

.dpwzd xwir enk hwya
:epzpyn oirk `ziixa d`ian `xnbdeNò íéøác äML ,ïðaø eðz̈©¨¨¦¨§¨¦¨

ìL ,Bçéøé éLðàäLeid mdn,íéîëç ïBöøaeid `ly ,xnelk ©§¥§¥§Ÿ¨¦§£¨¦
,df lr micitwnìLeelàå .íéîëç ïBöøa àlL äLzyly od §Ÿ¨¤Ÿ¦§£¨¦§¥

eidy mixacdíBiä ìk íéì÷c ïéáékøî ,íéîëç ïBöøadrax` ly ¦§£¨¦©§¦¦§¨¦¨©
,oqipa xyrïéøöB÷å ,òîL úà ïéëøBëådycgd d`eazdnéðôì §§¦¤§©§§¦¦§¥

oaxw z` eaixwdyelàå .øîBòämixacd zyly odàlLeid ¨¤§¥¤Ÿ
ïéLãBb ,íéîëç ïBöøadycgd d`eazdn dnixr miyer ±éðôì ¦§£¨¦§¦¦§¥

oaxw z` eaixwdya úBöøt ïéöøBôe ,øîBòäly zexcbïäéúBpâ ¨¤§¦§¨§¦¥¤
áely zexcbïäéúBñcøôickíéiðòì øLð ìéëàäìelkei miiprdy ± §©§§¥¤§©£¦§¨¨£¦¦

zepli`dn xypy dn z` lek`le qpkiléðLa[zepya±]úøBva ¦§¥©¤
ïéøézîe ,íéáBè íéîéå úBúaLad`pdaáeøç ìL Lc÷ä ìL úBiæîb §©¨§¨¦¦©¦¦©§¦¤¤§¥¤¨

äî÷L ìLåeycwedy xg`l dnwye aexg ivra elcby mitpr ± §¤¦§¨
el` ,mivrd.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦

:`ziixad dkiynnäãeäé éaø Bì øîà,xi`n iaxlíàjixack ¨©©¦§¨¦
mipey`xd mixacd zyly z`y,ïéNBò eéä íéîëç ïBöøaok m` ¦§£¨¦¨¦

yïk ïéNBò íãà ìk eäé.dligzklàlài`ceelàå elàzyy lk ± §¨¨¨¦¥¤¨¥¨¥
mixacd,ïéNBò eéä íéîëç ïBöøa àlLy `l`ìL ìòäLeidy ¤Ÿ¦§£¨¦¨¦©§Ÿ¨

,xzei mixengíãéa eçéî,minkgìL ìòåäLlk mixeng eid `ly ¦§¨¨§©§Ÿ¨
,jkíãéa eçéî àì.minkg Ÿ¦§¨¨

:eixaca dcedi iax jiynnelàåmixacdeçéî àlLminkg,íãéa §¥¤Ÿ¦§¨¨
éðôì ïéLãBâå ïéøöB÷å òîL úà ïéëøBëå íBiä ìk íéì÷c ïéáékøî©§¦¦§¨¦¨©§§¦¤§©§§¦§§¦¦§¥

elàå .øîBòämixacdeçénLminkgìL úBiæîb ïéøézî ,íãéa ¨¤§¥¤¦§¨¨©¦¦©§¦¤
ïäéñcøôe ïäéúBpâa úBöøt ïéöøBôe ,äî÷L ìLå áeøç ìL Lc÷ä¤§¥¤¨§¤¦§¨§¦§¨§¦¥¤©§§¥¤

áBè íéîéå úBúaLa íéiðòì øLð ìéëàäì,úøBva éðLa íéeïéðúBð §©£¦§¨¨£¦¦§©¨§¨¦¦¦§¥©¤§¦
÷øiì äàét,d`tn xeht wxiy s`.íéîëç íãéa eçéîe ¥¨©¨¨¦§¨¨£¨¦

dxivwd z` dpny `ziixaa dcedi iax ixac lr dywn `xnbd
minkg oevxa eid `ly zebdpdd oia ,xnerd iptl [dyicbl sqepa]

:mda egin `ly `l`åikäãeäé éaø øáñdyïBöøa àlL äøéö÷ §¨©©¦§¨§¦¨¤Ÿ¦§
ïðúäå .àéä íéîëçepipy `lde ±(g"n i"t zegpn)y ,Bçéøé éLðàeid £¨¦¦§¨§©©§¥§¥

ïBöøa àlL øîBòä éðôì ïéLãBâå íéîëç ïBöøa øîBòä éðôì ïéøöB÷§¦¦§¥¨¤¦§£¨¦§§¦¦§¥¨¤¤Ÿ¦§
å íéîëçmewn lkn mpevxa did `l eycby dny s`eçéî àì £¨¦§Ÿ¦
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ezny in` cenr ep sc ± iyily wxtmigqt
úçúî ïéìëåàåïéøùðälwcd zgz Ðxiynd.`xnba yxtn edlekc `nrhe .zexyepd on oilke` eid eizexitäàéô ïéðúåðå÷øéìon xeht `ede Ð,d`itd.`xnba yxtnckåçéîå

ïãéá`wc meyn Ðirwtnoixeaqc ,dlaiha d`it dze` oilke` miipr eidy ,xyrnn dil,dxenb d`it `idyhwled`ite dgky.edpip xwtdc meyn xyrnd on oixehtàøîâ
åéáà úåîöò øøéâdpbziy ,myd yeciw iptne .d`p dhne ybxca ceaka exaw `le ,dxtk meyn Ðeryx lrexqeie.miryxdúúéëúùçðä ùçð.eixg` mireh eidy itl Ðæðâåøôñ

úåàåôø) aehde" :aizkck Ðxyide.cin oi`txzn `l` mileg lr rpkp mal did `ly itl ,ze`etx xtq fpby zekxaa opixn`e ,"iziyr jipira (ïåçéâ éî íúñ) aizkck Ðixac

al a minidxey` ikln e`ai `l ornl" :(

."zezyl min e`vnieåì åãåä àìåel didy Ð

) xn`y `ed jexa yecwda gehalhi a mikln:(

."driyedl z`fd xird lr izepbe"ïñéð øáéò
ïñéðáxc` e`yre jlnp oqip qpkpy xg`l Ð

) aizkck ,ipyda minid ixacljlnd ureie" :(

zeyrl diwfgziaxn ik ,'ebe ipyd ycga gqt

`l xy` miax mrd"exdhedoiicrze`nehn

.ryxd fg` eia` inia oda ewifgdyåãåä àìå
åìycgd" :[a,i] zekxaae oixcdpqa xn`ck Ð

'ebe "dfd:oqip xg` oi`e ,oqip df Ðàøã àñà
.gl qcd Ðàðôãã àøëéùåur ly xky Ð

.y"iia oixewy ixt ea oilicbe ,x"el oixewyàìã
éîåé ïéòáøà äéìò åìîÐ.dpghpynäéì åãùå

àì÷ãìäéáéìáel yie ,ekezn al el yi lwc Ð

gen,ekxe`lb"eapy oixewy url yiy enk

.feb`le:miiwzdl lwcl liren dfd dwynde

ìëå`lc dicic zen` rax`a i`wc oli` Ð

.ikd dil icaréåàö.yaiizn Ðäéøá àçà áø
øîà àáøã.oizipznc oiaikxn epiid e`l Ð

`xkec `xtek igpn `l`.`zaweploigipn

dtqezipy dzpy za dkx zeifnb oiagezeoli`a

my lr `xkic `xtek dil ixwe ,dxary dpya

spra eze` oiqipknyuvewy .oli`dlecb spr

,ewceqemiyne`xtek :xg` oeyl .ekeza df z`

`xkiceaikxne ,xkf lwc ly jx spr Ðwcqa

lwcy iptn ,daiwp lwc lydyer dpi` daiwp

,zexitmixkfde.zexit oiyerïé÷éñôî åéä àìå
"cg`" oia Ðjixvc it lr s` ,"zad`e"l

wiqtdle ,"cg`"a jix`dlzekln zlaw oia

eilr lawn cg` lky .mixg` mixacl miny

weqte ,oey`x weqta epidl` `ed cg` xne`e

oeyl ipyd`eev.`edïé÷éñôî øîåà äãåäé éáø
ãåáë íù êåøá íéøîåà åéä àìù àìà åéä

.åúåëìîïéëøåëålk oiwacn eidy ,xnelk Ð

zi`e .oitiqen eid `le ,`idy zenk diixwd

.ezekln ceak my jexa mixne` eidy :iqxbc

.mx lewa eze` mixne` eidy :yexitõ÷ïéîéä
aiydy ,eiptl epini xifgiy Ðiptn epini xeg`

.aie`ìàøùé òîùÐmdia`l.mixne` eid

äéøîéð"ezekln ceak my jexa" i`dl Ð

.rny zixwaäøéã÷ é÷éö.`"xecyx` Ðäì ùé
øòözngn ,dteb xrv Ð.dee`zdéðôî

ïéðéîä úîåòøúepilr mixne` edi `ly Ð

o`ne .i`yga oebd epi`y xac oitiqen ep`y

ezekln ceak my jexa" mixne` eidy :iqxbc

lewa eze` mixne` eidy :yxtn ,"cre mlerl

.oipin eid `l odipiae ,diixwd x`yk mxøùðÐ

zexit.opiqxb ikd :oixyepdäî÷ù ìùå áåøç ìù ùã÷ä ìù úåéæîâ ïéøéúîeycwedyk Ðoipcqd,dligzetqezipe.oilecibdíéîëç ïåöøá øîåòä éðôì ïéøöå÷ecitwd `l ,xnelk Ð

exfb `l dipin lkinl iz` `nlic ,`zil inp opaxc `xeqi`e .`ed `ian dz` i`y mewnc ,`kil `ziixe`c `xeqi`c .minkgbdep epi`y ,`zy ilek dipin ilica lcain ycg `dc Ð

.dpyd lk eze`ïéùãåâåíéîëç ïåöøá àìù`ed `ciqt e`lc oeik Ð,epizniy opax exfb Ð.dipin lkinl iz` ea wqrzn `edy jezny meyn
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àì,myl l`xyi rny oia Ð oiwiqtn eid
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÷øiì äàt ïéðúBðå ,úaMa íéøLpä úçzî ïéìëBàå¯ §§¦¦©©©§¨¦©©¨§§¦¥¨©¨¨
.íéîëç íãéa eçéîeàøîâíéøác äML :ïðaø eðz ¦§¨¨£¨¦¨©¨©¦¨§¨¦

ìL ìò ,Cìnä äi÷æç äNòìL ìòå Bì eãBä äLäL ¨¨¦§¦¨©¤¤©§¨§©§¨
íéìáç ìL ähî ìò åéáà úBîöò øøéb .Bì BãBä àì¯ Ÿ¥¥©§¨¦©¦¨¤£¨¦

úLçpä Lçð úzék ,Bì eãBäå¯úBàeôø øôñ æðb ,Bì eãBäå¯ìL ìòå .Bì eãBäåeãBä àì äL §¦¥§©©§¤§¨©¥¤§§§©§¨Ÿ
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ìëBà àeäL ìk¯øîLðå .äöB÷å ñéèñ éçéôñì èøt¯õøàä ïî Bìecéâå ,ø÷ôäì èøt Ÿ¤¤§¨¦§¦¥¨¦§¨§¦§¨§¨§¤§¥§¦¦¨¨¤
¯úçàk ïúèé÷ìe ,úBiøèôe ïéäîëì èøt¯íei÷ì Bñéðëîe ,íéðàzì èøt¯.÷øiì èøt §¨¦§¥¦¦§¦§¦¨¨§©©§¨©§¥¦©§¦§¦§¨©¨¨

øác éãé ìò íei÷ì Bñéðëîe ,ïðé÷ñò úBúôì éLàøa àëä :áø øîà äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¨©©¨¨§¨¥§¨¨§¦©©§¦§¦©§¥¨¨
øçà øác éãé ìò íei÷ì Bñéðëî :øáñ øî .éâìtéî÷ øçà¯àì :øáñ øîe ,íei÷ déîL ©¥¨¦©§¦¨¨©©§¦§¦©§¥¨¨©¥§¥¦¨¨©¨

óà :øîBà éñBé éaø .áeøkìå úôlì äàét ïéðúBð eéä äðBLàøa :ïðaø eðz .íei÷ déîL§¥¦¨©¨©¨¦¨¨§¦¥¨©¤¤§©§©¦¥¥©
,áeøkì óà :øîBà ïBòîL éaø ,èBìôwìå úôlì äàét ïéðúBð eéä :Cãéà àéðúå .èBìôwì©©§§©§¨¦¨¨§¦¥¨©¤¤§©©§©¦¦§¥©©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc migqt(iying meil)

:`xnbd zwiicn,'eçéî àìå eçéî' øîàc déì úòîL ïàîedf `ld ©¨§©¥§¨©¦§Ÿ¦
äãeäé éaøeixacn ef dpyn s` `nzqne ,ef oeyl `ziixaa hwpy ©¦§¨

éðz÷åy da,íéîëç ïBöøa ïéøöB÷dcedi iax zrcy gkene §¨¨¥§¦¦§£¨¦
.`ziixaa eixack `le minkg oevxa dligzkl `id dxivwy

:oywnd lr dywn dligza zvxzn `xnbdy iptléîòèéìåC §¦©§¨
dligzay dyw ixde ,zayein dnvr `ziixady rnyn ,[oywnd]

e egin `ly mixac dyly yiy aezkéðädzpny mixacd ± ¨¥
,`ziixadäåä äòaøà.[oiycebe oixvewe oikxeke oiaikxn] ©§¨¨£¨

:`xnbd zvxznàlài`ceäøéö÷ ïkéî énñwegnl yi ± ¤¨©¥¦¨§¦¨
oi` mbe `ziixad zayein jkae 'oixvewe' zaiz z` `ziixadn
oevxa dpi` dxivwy xn` `l mlern ixdy dcedi iaxa dxizq

.minkg
:`ziixaa epipyïéøézîea ynzydlúBiæîb[mitpr-]ìLivr ©¦¦©§¦¤

.äî÷L ìLå áeøç ìL ,Lc÷ä¤§¥¤¨§¤¦§¨
egixi iyp` :mwelgn z` zx`an `xnbdàì eðéúBáà ,eøîà̈§£¥Ÿ

àlà eLéc÷äd z`úBøB÷[mirfbd-]åokløézð eðàd z`úBiæîb± ¦§¦¤¨§¨©¦©§¦
mitprdìLd ivrïéàaä ïéìecéâáe ,äî÷L ìLå áeøç ìL ,Lc÷ä ¤¤§¥¤¨§¤¦§¨§¦¦©¨¦

ïðé÷ñò ïàkî øçàìmdizea`y xg`l elcb mitpra xaecne ± §©©¦¨¨§¦©
,mivrd z` eyicwdåegixi iyp`øîàc ïàîk dì éøáñyïéàoic §¨§¦¨§©§¨©¥

ïðaøå .ïéìecéâa äìéòîmda eginyàøeqéà àkéì äìéòîc éäð ,éøáñ §¦¨§¦¦§©¨¨¨§¦§¦¦§¦¨¥¨¦¨
éîàkéà àä.yi xeqi` la` ,dlirn oic dfa oi` mpn` ± ¦¨¦¨

:`ziixaa epipyúBöøt ïéöøBôezezaya qpkil miipr elkeiy ick §¦§¨
.exypy zexit zgwle miaeh miniae

:`xnbd zx`an,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àleò øîàdú÷Bìçî ¨©¨¨©©¦¦§¤¨¦©£¤
`id minkgl egixi iyp` oiaúBãaëî ìLaeltpy mixnza ± §¤©§¥

my mitetke lwcd y`xa ze`vnpd mixnzd zetk jezl zaya
,ilk oirk mde ef cil eféøáñ ïðaøcmd exypy mixnzdy oeiky §©¨¨¨§¦

,deab mewnaïðéøæbodn lehil xeq`läìòé ànLolhil oli`a ¨§¦©¤¨©£¤
LBìúéå,ylez ly dxez xeqi` lr xearie zexaegn mixnz mb §¦§

ïéa ìLa ìáà ,LBìúéå äìòé ànL ïðéøæb àì éøáñ Bçéøé éLðàå§©§¥§¥¨§¦Ÿ¨§¦©¤¨©£¤§¦§£¨§¤¥
ïéôékämitpra ze`vnpe zaya exypy mixnz lehil la` ± ©¦¦

,lwcd ly mikenpdøzeî ìkä éøácmixnz my oi`y meyn ¦§¥©Ÿ¨
.zexaegn

:`ler lr dywn `axàáø déì øîà,`lerlàäåexypy mixnzd ¨©¥¨¨§¨
zayaeäðéð úBö÷eîdide zexaegn eid md zayd zligzay oeik §¦§

.zayd lkl zevwen eyrp ,mylezl xeq`
:`ax jiynnïéáøBòì éæçc ìéàBä àîéz éëåzay zligzay oeik ± §¦¥¨¦©£¦§§¦

opi` okl ,zexaegn ocera s` miaxerl zeie`x eid mixnzd
c meyn ok xnel xyt` i` ,zevwenïëeî éåä àì íãàì ïëeî àzLä©§¨¨§¨¨Ÿ¨¥¨

íéáìëìrvn`ae mc`l zay zligza oken didy xac ixd ± ¦§¨¦
meyn ,dvwen aygp ,mialkl wx ie`x `ed zrke lwlwzp zayd
didy zngny mixne` oi`e ,mialkl crein did `l dligzay

.mialkl oken mb `ed ixd mc`l okenïðúc(:epw zay)zzl xzeny ¦§©
e zaya mialkd iptl dlapäìéáð äúéä àì íà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦Ÿ¨§¨§¥¨

úaL áøòî,zaya dlapzp `l`ïëenä ïî dðéàL éôì äøeñà ¥¤¤©¨£¨§¦¤¥¨¦©¨
mc` lk`nl dcnr zayd zligzae li`ed ,zay axrn mialkl
zay axrn dlap dzid m` wxe ,dvwen `id jkle ,dhigy ici lr
`ide dfl dcnr dligzklny meyn zaya mialkl dpzil xzen

d xacy okzi m`d `linne .dvwen epi`y dnda lk`n lkkïëeî¨
wx zayd zligzaïëeî éåä ,íéáøBòìmb,íãàìjiiy `l ok m`e §§¦¨¥¨§¨¨

eidy meyn mc`l dvwen opi` zexaegnd mixnzdy xnel
.dvwen mpi` exypy mixnzd recn dywe .miaxerl zeie`x

:`ax ziiyew z` uxzn `lerdéì øîà`ler,`axl,ïéàxac ¨©¥¦

dLéðéàì éæçc éãéî ìëc ,íéáìëì ïëeî éåä àì íãàì ïëeîmeyn ± ¨§¨¨Ÿ¨¥¨¦§¨¦§¨¦¦©£¦§¦¦
mc`l ie`xy xac lkydézòcî déì äö÷î àìezrc xiqn `l ± Ÿ©§¤¥¦©§¥

la` .mialkl dfa ynzydl ayg `le ,mc`l dfa ynzydln
d xacïëeîwx zeynyd oiaa,íãàì ïëeî éåä ,íéáøBòìmeyn ¨§§¦¨¥¨§¨¨

cdéålò dézòc ,Léðéàì éæçc éãéî ìkenvr cvn ie`xy xac lky ± ¨¦¦©£¦§¦¦©§¥¦¨¥
df lr ezrc mewn lkn ,el xeq` did zeynyd oiaay s` ,mc`l
eid mnvr cvn zexitdy oeik okle .envrl ynzyi lkei m`y
eidy meyn mixeq` eidy s` ,zeynyd oiaa mc`l mie`x
e` mnvrn eylzi m`y ayge ,mdn ezrc dvwd `l ,mixaegn

.mlk`i ,miaxer ici lr
:egixi iyp`e opax zwelgna sqep xe`iaøîà ïéáø àúà ékmya ¦£¨¨¦¨©

,Lé÷ì ïa ïBòîL éaødy `l` ,enya `ler xn`y enk `lú÷Bìçî ©¦¦§¤¨¦©£¤
`id,ïéôék ïéa ìLa,yelzie dlri `ny yyg oi` dfayïðaøc §¤¥¦¦§©¨¨

éøáñy dny,íãàì ïëeî éåä àì íéáøBòì ïëeîmixnzd jkle ¨§¦¨§§¦Ÿ¨¥¨§¨¨
,zaya odn lehil xeq`e zevwenéøáñ Bçéøé éLðàåcïëeî §©§¥§¥¨§¦¨

íãàì ïëeî éåä íéáøBòì.dvwen epi`eéøác úBãaëî ìLa ìáà §§¦¨¥¨§¨¨£¨§¤©§¥¦§¥
øeñà ìkäc.LBìúéå äìòé ànL ïðéøæb ©Ÿ¨¨§¦©¤¨©£¤§¦§

:dpyna epipy'÷øiì äàét ïéðúBðå'dcya d`t exi`ydy epiide §§¦¥¨©¨¨
dfn z`vl lekiy meyn mda egine ,d`tn xeht `edy s` wxid
zaiig zn`ay s` ,xyrn `la miiprd dze` elk`iy leykn

.xyrna
:d`ta dpynn egixi iyp` bdpn lr dywn `xnbdeäì úéìå§¥§

Bçéøé éLðàìz`ïðúc àä(c"n `"t d`t),eøîà ììkminkg,äàéta §©§¥§¥¨¦§©§¨¨§©¥¨
ìkdnúçàk Búèé÷ìe õøàä ïî Bìecéâå øîLðå ìëBà àeäL Ÿ¤¤§¦§¨§¦¦¨¨¤§¦¨§¤¨

.äàéta áéiç ,íei÷ì Bñéðëîe©§¦§¦©¨©¥¨
xn`pdn :dpynd ixac z` zx`an `xnbd,'ìëBà àeäL ìk'yi Ÿ¤¤

hrnlñéèñ éçéôñì èøt[mekxk-]åigitqäöB÷dlik`l miywy §¨¦§¦¥§¦§¨
xn`pdn .d`ta miaiig mpi`y'øîLðå'epi`y dn wxy xnelk §¦§¨

hrnl yi ,d`ta aiig ,exneyl eilr micitwne xwtenèøt§¨
ø÷ôäìxn`pdn .xehtyøàä ïî Bìecéâå','õhrnl yiïéäîëì èøt §¤§¥§¦¦¨¨¤§¨¦§¥¦

úBiøèôemixehty ,xie`d on miwpei `l` ux`d on miwpei mpi`y ¦§¦
.d`tn'úçàk ïúèé÷ìe'onfa dcyay zexitd lk z` mihwlny ± §¦¨¨§¤¨

,cg`íéðàúì èøtcgi zexitd lk ly mleyia xnbp oi`y §¨¦§¥¦
.cg` onfa zehwlp opi` `linne'íei÷ì Bñéðëîe'xyt`y xnelk ©§¦§¦

,miax mini mxneyl÷øéì èøtx`ean .onf xg`l miiwzn epi`y §¨§¨¨
egixi iyp` exaq dn dywe ,d`tn xeht wxiy dpyna ok m`

.d`t dfa xi`ydl ebdpy
:`xnbd zvxznàëä ,áø øîà äãeäé áø øîàiyp` ly obdpna ± ¨©©§¨¨©©¨¨

,wxi dcya d`t xi`ydl egixiïðé÷ñò úBúôì éLàøaxaecn ± §¨¥§¨¨§¦©
ztld ilraøçà øác éãé ìò íei÷ì Bñéðëîeab` oze` mixneyy ± ©§¦§¦©§¥¨¨©¥

dfae .miiwzny ztld xwirøáñ øî ,éâìôéî÷,egixi iyp` - ¨¦§§¦©¨©
íei÷ déîL øçà øác éãé ìò íei÷ì Bñéðëîmiaygp ztld ilr - ©§¦§¦©§¥¨¨©¥§¥¦

miqipkny oeik mewn lkn ,mixnyp mpi`y s`e 'meiwl eqipkn'
mixeht `linne d`ta miaiig md ,ztld xwir ab` meiwl oze`

,xyrnnøáñ øîemiqipkny xacy ,exaq mda eginy minkge - ©¨©
,xg` xac ab` meiwl eze`íei÷ déîL àìxeht ztld ilremi Ÿ§¥¦

.xyrna miaiig `linne d`ta
`ziixa .egixi iyp` ly obdpn oipra zeziixa izy d`ian `xnbd

:dpey`xäðBLàøa ,ïðaø eðz[mda eginy mcew]eéäegixi iyp` ¨©¨¨¨¦¨¨
ì äàét ïéðúBðd ilr,áeøëìå úôì.`nw `pz zrc ideféñBé éaø §¦¥¨§¤¤§¦§©¦¥

øîBàd`t mipzep eid dpey`xayèBìô÷ì óà.[izxk-] ¥©§©§
:dipy `ziixa,Cãéà àéðúådpey`xaúôìì äàét ïéðúBð eéä §©§¨¦¨¨§¦¥¨§¤¤

,èBìô÷ìe.`nw `pz zrc idef.áeøëì óà ,øîBà ïBòîL éaø §©§©¦¦§¥©¦§
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קלג
ezny ina cenr ep sc ± iyily wxtmigqt

äéì úòîù ïàîeginc `pyil hwpc Ðegin `le.lirl dil zrnyc ,`id dcedi iax Ð

êéîòèéìå`zvxzn 'ek "minkg oevxa `ly el`e el`" ipzwc lirlc `d :jl `xiaqc Ð

dilr izixg` zinx `wc ,`idÐ`we ,"egin `l dyly lr" ipzwc ,dae dpin dikxtil

,oixvewe ,oikxeke ,oiaikxn :drax` aiyg.oiycebeïéìåãéâáå.opiqxb Ðïéà øîàã ïàîë
ïéìåãéâá äìéòî) dlirn zkqna Ð.(`,bi

ú÷åìçî.opaxe egixi iyp`c Ðúåãáëî ìùáÐ

zetetke ,lwcd y`xa od mixnz zetklv` ef

mixnzdyke .ilk oirk efoixyepzelawn Ð

lwcd lr zelrl jixve ,deabc oeike .oze`

olheplon yelzi `ny opiyiig Ð,zexaegnd

.dk`ln a` iedcïéá ìùáíéôéëädhnl Ð

,oditepnyginl `kile .mipezgzd zetep

.zexaegn o`k oi`c ,dyilzlúåö÷åî àäå
åäðéðeid zeynyd oia zay axrny Ð

xeqi` zngn zevwen e`vnpe ,zexaegn

lkl dvwen zeynyd oia dvwene ,dyilz

.meidìéàåä àîéú éëååæçåxaegna Ðmiaxerl

xzene ,dlecbl ezia jeza zelicbd ,el yiy

mcinrdldlapzpy dliap :mlke`l odilr

`le ,mc`l zeynyd oia zcner dzid zaya

.mialk iabl oken dl aiygøîùðåepi`y Ð

.exneyl eilr oicitwne ,xwteníåé÷ì åñéðëîå
miiwzny Ð.miax miniéçéôññéèñäöå÷åÐ

la` .dlik`l oiywdvewe qihqmigitq mpi`y

.b"exw ,`"wixen = qihq .dlik`l efg Ðäöå÷
,zg`k zlyazn dpi` dpi`z :`"xyiiee Ð

meid dxenb ef `l`zxg`elk ,dciva d`vei

.uiwd zeniúåúôì éùàøoiqipkn ztld ilr Ð

ici lr meiwl oze`.zedni`dúôììÐ.oilrl

.oiniiwzn `dc ecen `nlr ilek zedni`ac
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ú÷åìçî`weece ,aeh meia eylzpa `zrny dlek qxhpewd yxit Ð zecakn lya

idp :dywe .yelzie dlri `ny opax exfb zexaegn inp `ki`c ,zecakn lya

yelzie dlri `ny zecakn lya egixi ipa exfb `lcÐ,xaegna ynzyny dil wetiz

lkd ixac i`n` ,inp oitikd oiae .'eke oli`a oiler oi` :(a,el dvia) opzc `d edl zil eh`c

"dxik"a xn`ck .oli`a ynzynw `d ?xzen

`ny ,lwc iab lr xp oigipn oi` :(`,dn zay)

rnyn oke .dzlihp zrya oli`a ynzyi

oia rxb `l :cere .izkec dnkae (`,w) oiaexira

,rwxwd lr `idy ,dclepy dvian oitikd

.oixyepd zexit meyn (`,b) dviaa opixq`c

xzenc migth dylyn zegta `nwe`l `kile

ynzydlÐoiaa ibeltl dil ded mewn lknc

d`xpe .xzeil migth dylyn zegt oia oitikd

mei axrn oiyelza ixii` `zrnyc :wgvi epiaxl

oia my migpene mitikae zecakna ,aeh

opaxc zecakn lya zwelgn :xn`we .zeynyd

zecaknc oeik ,aeh meia ux`l eltp elit` ixq`

mixaegn inp `ki`Ð,yelzie dlri `ny opixfb

ody it lr s` oli`d lr eid zeynyd oiac oeik

mei axrn yelzc oeik ,exfb `l egixi ipae .yelz

my eid `le li`ed ,oitikd oia lya la` .aeh

mixaegnÐdlri `ny eh` xfbinl `kil

,xity iz` `zyde .exyp `ly mewnn yelzie

aeh meia clepy mzdc .dvial inc `lcÐ

:dniz zvwe .aeh mei axrn eylzpa `kde ,opixfb

mze`l lenz` exypy mze` oia exiki ji`

?zecaknd on xypl oitikd on xype ,meid exypy

zeynyd oia eidc oeik ,edpip dvwen `de :jixte

ynzyi `ly lhpil zeie`x eid `le oli`d lr

op` dna :jixt oiwxt seqc inlyexiae .oli`a

aeh mei axrn exypa i` ?oiniiwÐlkd ixac

aeh meia i`e ,mixzenÐ`l` .mixeq` lkd ixac

oiniiw dnaÐjiiy `l mzqac :yexit .mzqa

exypa `wec `l` ,yelzie dlri `ny xfbinl

aeh meia i`ce exypc `kide .aeh meia i`ceÐ

zevwen `de :jixte .xeq` oitikd oia lya elit`

wtq :yexit .edpipmewn lkn la` .edpip zevwen

.xaegna ynzyny dil wetizc :dyw

ïðúãdliap dzid `l m` xne` dcedi iax

ied `l mzd `d :dniz Ð zay axrn

axd yxtne !zaya dhgeyl xeq`c ,mc`l oken

dil ded `lc ,wiic `xizi dpynnc :sqei 'x

okend on dpi`y itl ipzinlÐ`pz xakc oeik

dvwen oi`y oken did elit` ,`l` .`xeqi`

xeqi` zngnÐepiaxe .mialkl oken ied `l

mc`l oken :yxtn wgviÐzay dze`l mc`l die`x oi`c ab lr s`e ,mc` zlik`l zcnery epiidÐ`le ,mc` da dpdiy dvex did `ly ,d`vwd zngn `le ,xeqi` zngn epiid

mc`l zcnery enk mialkl zcner dzid el`y ,mialkl dzcinrk mc`l dzcinr opixn`Ðmixac yi ik .xeqi` zngn dvwen `kil mialk iablc ,zaya dlapzpyk zxzen dzid

mc`l cner `nzqy itl ,daxc` `l` .mialkl oken ied seqalc ab lr s` ,mialkl oken iedc xn` `le oda `veike zeter oebk ,miig mialkl ozpil mie`xyÐikd .mialkn dil ivwn

.mc`l oken ied seqalc ab lr s` ,mc`l oken ied `l miaxerl oken ,inpïëåîmiaxer el yiy inl `l` `kd ixy `l i` elit` Ð miaxerlÐxqinl (`,b) dvia yixa jixhvi`

dvwen meyn `xeqi` mzd xninl ivn `lc ,yelzie dlri `ny dxifb mrhn oixyepd zexitÐda jiiy `l dvwen xeqi` ok m` ,dlik`l zcnerd zlebpxza dpynd my cinrn ixdy

.yelzie dlri `ny dxfb meyn e`l i` ,xfbinl

ììëaizkc dcye mxke zif `l` d`ta aiigin `l `ziixe`cnc mz epiaxl d`xp Ð 'ek d`ita exn`meiwl eqipkn oi`ye .edpip opaxc `zpwz ipixg`e .`xwa `icda iÐowzl evx `l

aiygc ab lr s` ,dl incc lke dpi`ze .aeyg xac epi`c ,d`itÐoi`y `aeig epina oi`e li`ed ,zeixhte oidinke .geixd lr xzi cqtde cg`k ozhiwl oi`y itl ,miipr leha `ki`

rwxwa lcbÐd`ita oiaiig eidiy oirelce oi`eyiw daxn ip`y leki :mipdk zxeza yixcc `de .epwz `lÐxnype lke` `edy xivw dn "mkvx` xivw z` mkxvewae" :xnel cenlz

.opaxc iedc ab lr s` ,wxi xyrn `xwn my yxecy enk ,`id `nlra `zknq` ,'ek zewxi e`vi ,'ek lk s` ux`d on elecibe

àìà:[` dpyn iyy wxt] d`t zkqna ixn`c ,lld ziak :xnel yie !xyrnn xeht xwtde ,mxiwtdy iptn ,xyrnn xhtil mewn lkn :xn`z m`e Ð wxil d`it oi` minkg exn`y iptn

dzyhpe xnel cenlz dn "dzyhpe dphnyz" :aizkc ,dhinyn (inlyexia) opitlie .dhinyk mixiyrle miiprl xwteiy cr xwtd epi`Ðdne ,efk `idy zxg` dyihp jl yi
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"eçéî àìå eçéî" øîàc déì zòîL ïàî¯,äãeäé éaø ©¨§©§¥©£©¦§Ÿ¦©¦§¨
éîòèéìå !íéîëç ïBöøa ïéøöB÷ éðú÷åäòaøà éðä ,C §¨¨¥§¦¦§£¨¦§¦©§¦¨¥©§¨¨

ìL úBiæîb ïéøézîe" .äøéö÷ ïkéî éîñ :àlà !?äåä£¨¤¨§¥¦¨§¦¨©¦¦©§¦¤
àì eðéúBáà :eøîà ."äî÷L ìLå áeøç ìL ,Lc÷ä¤§¥¤¨§¤¦§¨¨§£¥Ÿ
,Lc÷ä ìL úBiæîb øézð eðàå ,úBøB÷ àlà eLéc÷ä¦§¦¤¨§¨©¦©§¦¤¤§¥
ïàkî øçàì ïéàaä ïéìecéâáe .äî÷L ìLå áeøç ìL¤¨§¤¦§¨§¦¦©¨¦§©©¦¨
.ïéìecéâa äìéòî ïéà øîàc ïàîk dì éøáñå ,ïðé÷ñò̈§¦©§¨§¦¨§©§¨©¥§¦¨§¦¦

àkéì äìéòîc éäð :éøáñ ïðaøå¯.àkéà àäéî àøeqéà §©¨©¨§¦§¦¦§¦¨¥¨¦¨¦¨¦¨
ïa ïBòîL éaø øîà àleò øîà ."úBöøt ïéöøBôe"§¦§¨¨©¨¨©©¦¦§¤
ïðéøæb :éøáñ ïðaøc .úBãaëî ìLa ú÷Bìçî :Lé÷ì̈¦©£¤§¤©§¥§©¨©¨§¦¨§¦©
ïðéøæb àì :éøáñ Bçéøé éLðàå ,LBìúéå äìòé ànL¤¨©£¤§¦§§©§¥§¦¨§¦¨¨§¦©

ïéôékä ïéa ìLa ìáà .LBìúéå äìòé ànL¯éøác ¤¨©£¤§¦§£¨§¤¥©¥¦¦§¥
éëå !eäðéð úBö÷eî àäå :àáø déì øîà .øzeî ìkä©Ÿ¨£©¥¨¨§¨§¦§§¦

ïéáøBòì éæçc ìéàBä àîéz¯àì íãàì ïëeî àzLä ¥¨¦©£¦¨§¦¨§¨¨¨¨¨¨
àì íà :øîBà äãeäé éaø ,ïðúc ,íéáìkì ïëeî éåä̈¥¨©§¨¦¦§©©¦§¨¥¦Ÿ

úaL áøòî äìéáð äúéä¯ïî dðéàL éôì ,äøeñà ¨§¨§¥¨¥¤¤©¨£¨§¦¤¥¨¦
ïëeî éåä íéáøBòì ïëeî ,ïëenä:déì øîà !?íãàì ©¨¨¨§¦¨¥¨¨¨¨¨©¥

íãàì ïëeî ,ïéà¯écéî ìëc ,íéáìkì ïëeî éåä àì ¦¨¨¨¨¨¨¥¨©§¨¦§¨¦¥
íéáøBòì ïëeî .déúòcî déì äö÷î àì Léðéàì éæçc¯ ©£¦§¦¦¨©§¤¥¦©£¥¨¨§¦

.déålò déúòc Léðéàì éæçc écéî ìk ,íãàì ïëeî éåä̈¥¨¨¨¨¨¦¥©£¦§¦¦©£¥¦¨¥
ú÷Bìçî :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà ïéáø àúà ék¦£¨¨¦¨©©¦¦§¤¨¦©£¤

:éøáñ Bçéøé éLðàå ,íãàì ïëeî éåä àì íéáøBòì ïëeî :éøáñ ïðaøc ,ïéôék ïéa ìLa§¤¥¥¦§©¨©¨§¦¨¨§¦¨¨¥¨¨¨¨§©§¥§¦¨§¦
úBãaëî ìLa ìáà .íãàì ïëeî éåä íéáøBòì ïëeî¯äìòé ànL ïðéøæb ,øeñà ìkä éøác ¨¨§¦¨¥¨¨¨¨£¨§¤©§¥¦§¥©Ÿ¨¨§¦©¤¨©£¤

ìk :äàéta eøîà ììk ,ïðúc àä Bçéøé éLðàì eäì úéìå ."÷øiì äàét ïéðúBðå" .LBìúéå§¦§§§¦¥¨©¨¨§¥§§©§¥§¦¨¦§©§¨¨§©¥¨Ÿ
íei÷ì Bñéðëîe ,úçàk Búèé÷ìe ,õøàä ïî Bìecéâå ,øîLðå ,ìëBà àeäL¯.äàéta áéiç ¤¤§¦§¨§¦¦¨¨¤§¦¨§©©©§¦§¦©¨©¥¨

ìëBà àeäL ìk¯øîLðå .äöB÷å ñéèñ éçéôñì èøt¯õøàä ïî Bìecéâå ,ø÷ôäì èøt Ÿ¤¤§¨¦§¦¥¨¦§¨§¦§¨§¨§¤§¥§¦¦¨¨¤
¯úçàk ïúèé÷ìe ,úBiøèôe ïéäîëì èøt¯íei÷ì Bñéðëîe ,íéðàzì èøt¯.÷øiì èøt §¨¦§¥¦¦§¦§¦¨¨§©©§¨©§¥¦©§¦§¦§¨©¨¨

øác éãé ìò íei÷ì Bñéðëîe ,ïðé÷ñò úBúôì éLàøa àëä :áø øîà äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¨©©¨¨§¨¥§¨¨§¦©©§¦§¦©§¥¨¨
øçà øác éãé ìò íei÷ì Bñéðëî :øáñ øî .éâìtéî÷ øçà¯àì :øáñ øîe ,íei÷ déîL ©¥¨¦©§¦¨¨©©§¦§¦©§¥¨¨©¥§¥¦¨¨©¨

óà :øîBà éñBé éaø .áeøkìå úôlì äàét ïéðúBð eéä äðBLàøa :ïðaø eðz .íei÷ déîL§¥¦¨©¨©¨¦¨¨§¦¥¨©¤¤§©§©¦¥¥©
,áeøkì óà :øîBà ïBòîL éaø ,èBìôwìå úôlì äàét ïéðúBð eéä :Cãéà àéðúå .èBìôwì©©§§©§¨¦¨¨§¦¥¨©¤¤§©©§©¦¦§¥©©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc migqt(iying meil)

:`xnbd zwiicn,'eçéî àìå eçéî' øîàc déì úòîL ïàîedf `ld ©¨§©¥§¨©¦§Ÿ¦
äãeäé éaøeixacn ef dpyn s` `nzqne ,ef oeyl `ziixaa hwpy ©¦§¨

éðz÷åy da,íéîëç ïBöøa ïéøöB÷dcedi iax zrcy gkene §¨¨¥§¦¦§£¨¦
.`ziixaa eixack `le minkg oevxa dligzkl `id dxivwy

:oywnd lr dywn dligza zvxzn `xnbdy iptléîòèéìåC §¦©§¨
dligzay dyw ixde ,zayein dnvr `ziixady rnyn ,[oywnd]

e egin `ly mixac dyly yiy aezkéðädzpny mixacd ± ¨¥
,`ziixadäåä äòaøà.[oiycebe oixvewe oikxeke oiaikxn] ©§¨¨£¨

:`xnbd zvxznàlài`ceäøéö÷ ïkéî énñwegnl yi ± ¤¨©¥¦¨§¦¨
oi` mbe `ziixad zayein jkae 'oixvewe' zaiz z` `ziixadn
oevxa dpi` dxivwy xn` `l mlern ixdy dcedi iaxa dxizq

.minkg
:`ziixaa epipyïéøézîea ynzydlúBiæîb[mitpr-]ìLivr ©¦¦©§¦¤

.äî÷L ìLå áeøç ìL ,Lc÷ä¤§¥¤¨§¤¦§¨
egixi iyp` :mwelgn z` zx`an `xnbdàì eðéúBáà ,eøîà̈§£¥Ÿ

àlà eLéc÷äd z`úBøB÷[mirfbd-]åokløézð eðàd z`úBiæîb± ¦§¦¤¨§¨©¦©§¦
mitprdìLd ivrïéàaä ïéìecéâáe ,äî÷L ìLå áeøç ìL ,Lc÷ä ¤¤§¥¤¨§¤¦§¨§¦¦©¨¦

ïðé÷ñò ïàkî øçàìmdizea`y xg`l elcb mitpra xaecne ± §©©¦¨¨§¦©
,mivrd z` eyicwdåegixi iyp`øîàc ïàîk dì éøáñyïéàoic §¨§¦¨§©§¨©¥

ïðaøå .ïéìecéâa äìéòîmda eginyàøeqéà àkéì äìéòîc éäð ,éøáñ §¦¨§¦¦§©¨¨¨§¦§¦¦§¦¨¥¨¦¨
éîàkéà àä.yi xeqi` la` ,dlirn oic dfa oi` mpn` ± ¦¨¦¨

:`ziixaa epipyúBöøt ïéöøBôezezaya qpkil miipr elkeiy ick §¦§¨
.exypy zexit zgwle miaeh miniae

:`xnbd zx`an,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àleò øîàdú÷Bìçî ¨©¨¨©©¦¦§¤¨¦©£¤
`id minkgl egixi iyp` oiaúBãaëî ìLaeltpy mixnza ± §¤©§¥

my mitetke lwcd y`xa ze`vnpd mixnzd zetk jezl zaya
,ilk oirk mde ef cil eféøáñ ïðaøcmd exypy mixnzdy oeiky §©¨¨¨§¦

,deab mewnaïðéøæbodn lehil xeq`läìòé ànLolhil oli`a ¨§¦©¤¨©£¤
LBìúéå,ylez ly dxez xeqi` lr xearie zexaegn mixnz mb §¦§

ïéa ìLa ìáà ,LBìúéå äìòé ànL ïðéøæb àì éøáñ Bçéøé éLðàå§©§¥§¥¨§¦Ÿ¨§¦©¤¨©£¤§¦§£¨§¤¥
ïéôékämitpra ze`vnpe zaya exypy mixnz lehil la` ± ©¦¦

,lwcd ly mikenpdøzeî ìkä éøácmixnz my oi`y meyn ¦§¥©Ÿ¨
.zexaegn

:`ler lr dywn `axàáø déì øîà,`lerlàäåexypy mixnzd ¨©¥¨¨§¨
zayaeäðéð úBö÷eîdide zexaegn eid md zayd zligzay oeik §¦§

.zayd lkl zevwen eyrp ,mylezl xeq`
:`ax jiynnïéáøBòì éæçc ìéàBä àîéz éëåzay zligzay oeik ± §¦¥¨¦©£¦§§¦

opi` okl ,zexaegn ocera s` miaxerl zeie`x eid mixnzd
c meyn ok xnel xyt` i` ,zevwenïëeî éåä àì íãàì ïëeî àzLä©§¨¨§¨¨Ÿ¨¥¨

íéáìëìrvn`ae mc`l zay zligza oken didy xac ixd ± ¦§¨¦
meyn ,dvwen aygp ,mialkl wx ie`x `ed zrke lwlwzp zayd
didy zngny mixne` oi`e ,mialkl crein did `l dligzay

.mialkl oken mb `ed ixd mc`l okenïðúc(:epw zay)zzl xzeny ¦§©
e zaya mialkd iptl dlapäìéáð äúéä àì íà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦Ÿ¨§¨§¥¨

úaL áøòî,zaya dlapzp `l`ïëenä ïî dðéàL éôì äøeñà ¥¤¤©¨£¨§¦¤¥¨¦©¨
mc` lk`nl dcnr zayd zligzae li`ed ,zay axrn mialkl
zay axrn dlap dzid m` wxe ,dvwen `id jkle ,dhigy ici lr
`ide dfl dcnr dligzklny meyn zaya mialkl dpzil xzen

d xacy okzi m`d `linne .dvwen epi`y dnda lk`n lkkïëeî¨
wx zayd zligzaïëeî éåä ,íéáøBòìmb,íãàìjiiy `l ok m`e §§¦¨¥¨§¨¨

eidy meyn mc`l dvwen opi` zexaegnd mixnzdy xnel
.dvwen mpi` exypy mixnzd recn dywe .miaxerl zeie`x

:`ax ziiyew z` uxzn `lerdéì øîà`ler,`axl,ïéàxac ¨©¥¦

dLéðéàì éæçc éãéî ìëc ,íéáìëì ïëeî éåä àì íãàì ïëeîmeyn ± ¨§¨¨Ÿ¨¥¨¦§¨¦§¨¦¦©£¦§¦¦
mc`l ie`xy xac lkydézòcî déì äö÷î àìezrc xiqn `l ± Ÿ©§¤¥¦©§¥

la` .mialkl dfa ynzydl ayg `le ,mc`l dfa ynzydln
d xacïëeîwx zeynyd oiaa,íãàì ïëeî éåä ,íéáøBòìmeyn ¨§§¦¨¥¨§¨¨

cdéålò dézòc ,Léðéàì éæçc éãéî ìkenvr cvn ie`xy xac lky ± ¨¦¦©£¦§¦¦©§¥¦¨¥
df lr ezrc mewn lkn ,el xeq` did zeynyd oiaay s` ,mc`l
eid mnvr cvn zexitdy oeik okle .envrl ynzyi lkei m`y
eidy meyn mixeq` eidy s` ,zeynyd oiaa mc`l mie`x
e` mnvrn eylzi m`y ayge ,mdn ezrc dvwd `l ,mixaegn

.mlk`i ,miaxer ici lr
:egixi iyp`e opax zwelgna sqep xe`iaøîà ïéáø àúà ékmya ¦£¨¨¦¨©

,Lé÷ì ïa ïBòîL éaødy `l` ,enya `ler xn`y enk `lú÷Bìçî ©¦¦§¤¨¦©£¤
`id,ïéôék ïéa ìLa,yelzie dlri `ny yyg oi` dfayïðaøc §¤¥¦¦§©¨¨

éøáñy dny,íãàì ïëeî éåä àì íéáøBòì ïëeîmixnzd jkle ¨§¦¨§§¦Ÿ¨¥¨§¨¨
,zaya odn lehil xeq`e zevwenéøáñ Bçéøé éLðàåcïëeî §©§¥§¥¨§¦¨

íãàì ïëeî éåä íéáøBòì.dvwen epi`eéøác úBãaëî ìLa ìáà §§¦¨¥¨§¨¨£¨§¤©§¥¦§¥
øeñà ìkäc.LBìúéå äìòé ànL ïðéøæb ©Ÿ¨¨§¦©¤¨©£¤§¦§

:dpyna epipy'÷øiì äàét ïéðúBðå'dcya d`t exi`ydy epiide §§¦¥¨©¨¨
dfn z`vl lekiy meyn mda egine ,d`tn xeht `edy s` wxid
zaiig zn`ay s` ,xyrn `la miiprd dze` elk`iy leykn

.xyrna
:d`ta dpynn egixi iyp` bdpn lr dywn `xnbdeäì úéìå§¥§

Bçéøé éLðàìz`ïðúc àä(c"n `"t d`t),eøîà ììkminkg,äàéta §©§¥§¥¨¦§©§¨¨§©¥¨
ìkdnúçàk Búèé÷ìe õøàä ïî Bìecéâå øîLðå ìëBà àeäL Ÿ¤¤§¦§¨§¦¦¨¨¤§¦¨§¤¨

.äàéta áéiç ,íei÷ì Bñéðëîe©§¦§¦©¨©¥¨
xn`pdn :dpynd ixac z` zx`an `xnbd,'ìëBà àeäL ìk'yi Ÿ¤¤

hrnlñéèñ éçéôñì èøt[mekxk-]åigitqäöB÷dlik`l miywy §¨¦§¦¥§¦§¨
xn`pdn .d`ta miaiig mpi`y'øîLðå'epi`y dn wxy xnelk §¦§¨

hrnl yi ,d`ta aiig ,exneyl eilr micitwne xwtenèøt§¨
ø÷ôäìxn`pdn .xehtyøàä ïî Bìecéâå','õhrnl yiïéäîëì èøt §¤§¥§¦¦¨¨¤§¨¦§¥¦

úBiøèôemixehty ,xie`d on miwpei `l` ux`d on miwpei mpi`y ¦§¦
.d`tn'úçàk ïúèé÷ìe'onfa dcyay zexitd lk z` mihwlny ± §¦¨¨§¤¨

,cg`íéðàúì èøtcgi zexitd lk ly mleyia xnbp oi`y §¨¦§¥¦
.cg` onfa zehwlp opi` `linne'íei÷ì Bñéðëîe'xyt`y xnelk ©§¦§¦

,miax mini mxneyl÷øéì èøtx`ean .onf xg`l miiwzn epi`y §¨§¨¨
egixi iyp` exaq dn dywe ,d`tn xeht wxiy dpyna ok m`

.d`t dfa xi`ydl ebdpy
:`xnbd zvxznàëä ,áø øîà äãeäé áø øîàiyp` ly obdpna ± ¨©©§¨¨©©¨¨

,wxi dcya d`t xi`ydl egixiïðé÷ñò úBúôì éLàøaxaecn ± §¨¥§¨¨§¦©
ztld ilraøçà øác éãé ìò íei÷ì Bñéðëîeab` oze` mixneyy ± ©§¦§¦©§¥¨¨©¥

dfae .miiwzny ztld xwirøáñ øî ,éâìôéî÷,egixi iyp` - ¨¦§§¦©¨©
íei÷ déîL øçà øác éãé ìò íei÷ì Bñéðëîmiaygp ztld ilr - ©§¦§¦©§¥¨¨©¥§¥¦

miqipkny oeik mewn lkn ,mixnyp mpi`y s`e 'meiwl eqipkn'
mixeht `linne d`ta miaiig md ,ztld xwir ab` meiwl oze`

,xyrnnøáñ øîemiqipkny xacy ,exaq mda eginy minkge - ©¨©
,xg` xac ab` meiwl eze`íei÷ déîL àìxeht ztld ilremi Ÿ§¥¦

.xyrna miaiig `linne d`ta
`ziixa .egixi iyp` ly obdpn oipra zeziixa izy d`ian `xnbd

:dpey`xäðBLàøa ,ïðaø eðz[mda eginy mcew]eéäegixi iyp` ¨©¨¨¨¦¨¨
ì äàét ïéðúBðd ilr,áeøëìå úôì.`nw `pz zrc ideféñBé éaø §¦¥¨§¤¤§¦§©¦¥

øîBàd`t mipzep eid dpey`xayèBìô÷ì óà.[izxk-] ¥©§©§
:dipy `ziixa,Cãéà àéðúådpey`xaúôìì äàét ïéðúBð eéä §©§¨¦¨¨§¦¥¨§¤¤

,èBìô÷ìe.`nw `pz zrc idef.áeøëì óà ,øîBà ïBòîL éaø §©§©¦¦§¥©¦§
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc migqt(iyiy meil)

:`xnbd zxxaneåä éàpz àúìz àîéð:mi`pz zehiy yly yiy - ¥¨§¨¨©¨¥¨
.a .aexkle ztll epzpy ,dpey`xd `ziixad ly `nw `pz .`
iqei iax .b .heltwle ztll epzpy ,dipyd `ziixad ly `nw `pz

.heltwle ztll ,aexkl epzpy ,oerny iaxe
:`xnbd dgec,àìwx `l`ïBòîL éaøc àn÷ àpúå ,eåä éàpz éøz Ÿ§¥©¨¥¨§©¨©¨§©¦¦§

,dipyd `ziixaayeðééäedf ±éñBé éaøc àn÷ àpúå .éñBé éaø ©§©¦¥§©¨©¨§©¦¥
,dpey`xd `ziixaay.ïBòîL éaø eðééä.` :zehiy izy wx yie ©§©¦¦§

ztll epzpy ,oerny iax .a .heltwle ztll epzpy ,iqei iax
.aexkle

:`xnbd zxxanéàîeoeyld'óà',oerny iaxe iqei iax exn`y ©©
:`xnbd zx`an .iyily oin siqedl e`ay dfn rnynyàúéénwà©©©§¨

`pz xn`y oey`xd oind `edy ztld lr xg` oin siqedl ±
.mdly `ziixaay `nw `pzd xn`y ipyd oind mewna ,`nw

:wxia d`t oipra dyrnïa ,ïðaø eðzly÷øiì äàét ïúð ,ïééäBa ¨©¨¨¤§¨¨©¥¨©¨¨
,eia` ly edcyaåéáà àáe,ezpiblïéðeòè eéäL íéiðòì ïàöîe ¨¨¦§¨¨¨£¦¦¤¨§¦

a÷øéd`tdn etq`yäpébä çút ìò ïéãîBòå.jlilíäì øîà ¨¨§§¦©¤©©¦¨¨©¨¤
,miiprl oiideaíëéìòî eëéìLä ,éðamzhwily dn z`ïúBð éðàå ¨©©§¦¥£¥¤©£¦¥

íééìôk íëì,mztq`y dnnøOeòîa.xyern oileg wxin ± ¨¤¦§©¦©§¨
ok mkl xne` ip` :oiidea jiyndäøö éðéòL éðtî àìdna Ÿ¦§¥¤¥¦¨¨

,mztq`yíéîëç eøîàL éðtî àlày÷øiì äàét ïéðúBð ïéàmeyn ¤¨¦§¥¤¨§£¨¦¥§¦¥¨©¨¨
xyrna aiig mztq`y dn jkitle d`tn dxeht wxid dcyy

.xyrnn dxehty d`t lkk epi`e
:`xnbd zxxan'äøö éðéòL éðtî àì' eäì àøîéîì déì änì,'eke ¨¨¥§¥§¨§Ÿ¦§¥¤¥¦¨¨

dxv epir oi`y gken xak ,letk mdl oziy mgihady dnn `lde
:`xnbd zx`an .mdaïì éçãî à÷ ééeçc eøîéì àìc éëéä ékick ± ¦¥¦§Ÿ¥§©¥¨©§¥¨

wx ezpeeky exn`i `le miiltk mdl ozi ok`y el epin`iy
.mdl `iai `l okn xg`le ,etq`y dn z` ekilyiy ick mzegcl
:miycwd zexera miyer eid dn zxtqnd `ziixa d`ian `xnbd

ïéçépî eéä äðBLàøa ,ïðaø eðzd z`úBøBòd zenda lyíéLã÷ ¨©¨¨¨¦¨¨©¦¦¨¨¦
,mipdkl mipzip eidyìa,äåøtä úéa úkLeïúBà ïé÷lçî eéä áøòì §¦§©¥©©§¨¨¤¤¨§©§¦¨

áà úéa éLðàì.meid eze`a ecaryúBòBøæ éìòa eéäåmiwfgd ± §©§¥¥¨§¨©£¥§
mipdkd oianòBøæa ïúBà ïéìèBðilhep ±xzei zexer gka m §¦¨¦§©

,`ed jky minkg e`xyn .mwlgnïúBà ïé÷lçî eéäiL eðé÷úäwx ¦§¦¤¦§§©§¦¨
úaL áøòì úaL áøòî[zay axr lk±]úBøîLî eälek ïééúàc- ¥¤¤©¨§¤¤©¨§¨§¨§¦§¨

ilral egipi `le ,mi`a reayd eze` ly zxnynd ipdk lky
,mwlgn xzei gka lehil rexfdéããäa ïì÷Lådeya ewlgie ± §¨§¨©£¨¥

.mlekl
:`xnbd dkiynnòBøæa ïúBà ïéìèBð äpeäk éìBãb eéä ïééãòå- ©£©¦¨§¥§¨§¦¨¦§©

,mwlgn xzei elhp miaeygd mipdkdíéìòa eãîòipdk lk ± ¨§§¨¦
,zexerd lr milrad mdy cgi zxnyndíéîMì íeLéc÷äåewqte §¦§¦©¨©¦

.mlhilníéèòeî íéîé eéä àì ,eøîà,mlhiln ewqty f`n ± ¨§Ÿ¨¨¦¨¦
epwe mexknyky ,zexer ly jk lk daexn zenk dtq`zde

daxd jk lk did ,adf mtqkaetéçL ãò[etiv±]Blek ìëéää úà ©¤¦¤©¥¨
úBàìáèa[zegel±]ïäL áäæ ìLxeriyaänà ìò änàoiiaere §©§¨¤¨¨¤¥©¨©©¨

ìâøìå .áäæ øðéc éáBòk,lbxd iptl ±ïúBà ïéçépîe ïúBà ïéìt÷î eéä §¦¦¨¨¨§¨¤¤¨§©§¦¨©¦¦¨
äìòî áb ìò[dbxcn-]éìBò eäiL éãk úéaä øäadïéàBø íéìâø ©©©£¨§©©©¦§¥¤§¥§¨¦¦
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òBøæa ïúBà ïéìèBðodilran [gka±]íéîMì íeLéc÷äå íéìòa eãîò §¦¨¦§©¨§§¨¦§¦§¦©¨©¦

.mdn epdi `ly ickíäéìòelld rexfd ilra lr ±àöBik ìòå £¥¤§©©¥
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ïúìàî éì éBà ñBúééa úéaî.odizelwnn ±éBà ,ïéðç úéaî éì éBà ¦¥©§¦¥¨¨¨¦¦¥£¦
ïúLéçlî éì.rx ivrei eidy oxeaicn ±éì éBà ,ñBøú÷ úéaî éì éBà ¦¦§¦¨¨¦¦¥©§¦

ïñBîìewî.drxl zexbi` oiazek eidy ozaizkn ±úéaî éì éBà ¦§¨¦¦¥
íäL .ïôBøâàî éì éBà ,éëàét ïa ìàòîLé[o`k mixkfend lk]íéðäk ¦§¨¥¤§¨¦¦¥¤§¨¤¥Ÿ£¦
ïéìkøîà íäéðúçå ,ïéøaæéb ïäéðáe íéìBãbmixafbd lr mi`xg`d ± §¦§¥¤¦§¨¦©£¨¥¤£©§¨¦

,ycewd ipipr lka miraeweòåïäéãáeid.úBì÷îa íòä úà ïéèáBç §©§¥¤§¦¤¨¨§©§
:ie`xk ebdp `ly mipdk da mixkfeny `ziixa cer,ïðaø eðz̈©¨¨

äøæò äçåö úBçååö òaøàzegeev rax` dgeve d`vi lew za ± ©§©§¨¨§¨£¨¨
ly zegeevd izy .gayl mizye i`pbl mizy ,dxfra ernype

:i`pbéìò éða ïàkî eàö ,äðBLàøqgpte iptg'ä ìëéä eànéhLenk ¦¨§¦¨§¥¥¦¤¦§¥©
mdilr xn`py(ak a '` l`eny)zF`aSd miWPd z` oEaMWi xW`' ,£¤¦§§¤©¨¦©Ÿ§

.'crFn ld` gzR¤©Ÿ¤¥
äçååö ãBòå,dxfrdúà ãaënL ,éà÷øa øôk Léà øëùOé ïkéî àö §¨§¨¥¦¨¦¨¨¦§©©§©¤§©¥¤

éøk äåäc ,íéîL éLã÷ ìlçîe BîöòéàøéLa déãé Cjxek didy ± ©§§©¥¨§¥¨©¦©£¨¨¦§¥§¦¨¥
mcae xyaa eklklzi `ly iyna eiciåokn xg`l wxäãBáò ãéáò §¨¦£¨

.zepaxwd zceara wqrzd -
:gayl eidy zegeevd izyíéøòL eàN ,äøæòä äçååö ãBòå§¨§¨¨£¨¨§§¨¦

äpeäëa LnLéå ñçðt ìL Bãéîìz éëàét ïa ìàòîLé ñðkéå íëéLàø̈¥¤§¦¨¥¦§¨¥¤§¨¦©§¦¤¦§¨¦©¥¦§¨
.äìBãb§¨

éàaøð ïa ïðçBé ñðkéå íëéLàø íéøòL eàN ,äøæòä äçååö ãBòå§¨§¨¨£¨¨§§¨¦¨¥¤§¦¨¥¨¨¤¦§©
íéîL éLãwî Bñéøk àlîéå éà÷ðt ìL Bãéîìzxyan lk`ie ± ©§¦¤¦§©¦©¥§¥¦¨§¥¨©¦

:eilr zxtqn `xnbd .miycwd,éàaøð ïa ïðçBé ìò åéìò eøîà̈§¨¨©¨¨¤¦§©
ìëBà äéäLezia ipae `ed dcerqaìLìL äúBLå ,íéìâò úBàî LL ¤¨¨¥§Ÿ¥£¨¦§¤§Ÿ

ïéé éáøb úBàî,oii zeiag ±äàñ íéòaøà ìëBàålyçepé÷a úBìæBb ¥©§¥©¦§¥©§¨¦§¨¨§¦©
d.äceòñcer,eøîàyàöîð àì éàaøð ïa ïðçBé ìL åéîé ìkxya §¨¨§¨¨¨¤¨¨¤¦§©Ÿ¦§¨

.Lc÷na øúBð¨©¦§¨
:`xnbd zxxanéà÷øa øôk Léà øëùOéa déa à÷ìñ éàîdn ± ©¨§¨¥§¦¨¨¦§©©§©

zrya eici z` sher didy lr yprp cvike eteqa el dlr
.dceard

:`xnbd zxtqn,éøîàzg` mrtéáúé eåä àúkìîe àkìîjlnd ± ¨§¦©§¨©§§¨£¨§¦
,miayei eid dklndeéàé àéãb ,øîà àkìîaeh `ed icb xya ± ©§¨¨©©§¨¨¥

.yak xyan xzei lk`nléàé àøîéà ,äøîà àúkìîeyak xya ± ©§§¨¨§¨¦§¨¨¥
.icb xyan xzei lk`nl aehçëBî ïàî ,eøîàidn epl gikei in ± ¨§©©

y i`cea ,zn`dàîBé ìk úBðaø÷ ÷éqî à÷c ,ìBãb ïäkwqery ± Ÿ¥¨§¨©¦¨§¨¨¨
.dfa `iwa i`ceae ,zepaxwa meid lkeäéà àúàxkyyi ribd ± £¨¦
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ezny in` cenr fp sc ± iyily wxtmigqt
.opiqxb ikdååä éàðú éøú àì ååä éàðú àúìú àîéðiax epiid iqei iaxc `nw `pz Ð

"s`" i`ne .iqei iax epiid oerny iaxc `nw `pze ,oerny.`ziinw` Ðéàðú àúìú àîéì
ååäztll iqei iaxc `nw `pz Ð`le aexkle,heltwlztll oerny iaxc `nw `pze

aexkle ztllc ,edl `xiaq iccd ik oerny iaxe iqei iaxe ,aexkl `le heltwle

.heltwleàìiax `ed oerny iaxc `nw `pz Ð

,iqeii`ne .oerny iax `ed iqei iaxc `nw `pze

ediieexz ixn`wc "s`"`nw `pzc `ziinw` Ð

epiidc ,iniiw edcicztl``nw `pz xn`wc

iqei iax dil xn`we ,aexkle ztll iqei iaxc

`pze .`l aexkl la` ,ztll enk heltwl s`

ztll xn`w ikd inp oerny iaxc `nw

s` :oerny iax dil xn`we ,iqei iaxk heltwle

`l heltwl la` ,ztll enk aexklepiidc Ð

.iqei iaxc `nw `pzkïééäåá ïáeia` my Ð

.oiideaøùåòîá íééìôëmkl oz` ip` .opiqxb Ð

oileg mkl oz` ,d`it eiykr mkl yiy miiltk

:oixyerne oipweznäàéô ïéðúåð ïéà÷øéìÐ

) aizkc ,xyrnn dil rwtnc meynmixacci:(

"jnr dlgpe wlg el oi` ik ield `ae"in Ð

yiy d`it `vi ,xyrl aiig jnr dlgp el oi`y

,ziriaya oke .edpip xwtdc ,jnr dlgp el

) aizkc ,xyrnn xeht xwtdczenybk:(

elk`e"ipeia`,jnrmxzie."dcyd zig lk`z

xyrnn dxehte zlke` dig dnmipeia` s` Ð

.xyrnd on oixehtàì ïäì øîéîì äéì äîì
'åë éðôî`fgine ,miiltk odl aidi `w `d Ð

.`id dxv oir `lc efgéçãî ééåçã åøîéð àìã
ïìÐozile ef lehil el dnc ,melk epl ozi `le

ly `nrh odl yxtl jxved jkitl ?mipy it

.xacíéùã÷ úåøåòze`hge dler xer Ð

oiwlgzny .xeaiv zepaxwe zeny`ezexer

) aizkck ,mipdkl miycwd iycw`xwiefxer" :(

) migafa opitlie ,"aixwd xy` dlerd(a,bw

.miycw iycw zexer lk dlernáøòìålky Ð

ecary a` zia iyp`l oze` oiwlgn eid mei

zea` iza dyyl welg did xnyndy .meid

ribdy dne ,mini dyyl,oneilod daexn od

hrenmiaxny mei yiy it lr s` ,lhep `ed Ð

.exiagn df meia `iadl micigidúåòåøæ éìòá
mipdka eidy Ðmiwfg.mdixiagnúáù áøòì

ilral egipi `le ,mzd iediz dxnyn ilekc Ð

.rexfa lehil zerexfäðåäë éìåãâmixy Ð

.odayíéìòá åãîòipdk lk Ð,cgi zexnyn

meyicwde.ziad wcalúéáä øäádagx Ð

opixn`ck ,zelrn my yie ,dxfrl ueg diept

) `neic `nw wxta.(`,fhíìã.itec Ðúåøå÷
.dxew ixw oli` ly eiaer .oixaegn ÐñåúééáÐ

micar odl eide] .olek oke ,did lecb odk

,oipqngoihaege.[mrd z`ïúìàÐ,odizelwndl`a `l" enk"gnexa `le) zay zkqna.(`,bqïúùéçìÐivrei.rxïéñåîìå÷.drxl zexbi` oiazek eidy Ðíéìëøîàxn` Ð

.ycwd jxev lk jzgp eit lr ,elekåàîéèù) aizkck Ðl`eny."miypd z` oeakyi xy`" :(a,`éàøéùá äéãé êéøëÐdvivge.envra gwiy ,"odkd gwle" opirac ,miycwa zlqet

.`ed oeifac ,cereéëàéô ïá ìàòîùé.rexf ilra eid ezia iyp` la` ,did xyk Ðïéìâò úåàî ùìù.daxd mipdk eziaa lcbn didy Ðäéá à÷ìñ éàîmlzyp lenb dn Ð?àëìî
àúëìîå.i`penyg zia ikln Ðéàé àéãâ.yakd on xzei lk`nl aeh icb Ð
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xwtd miiprlÐaizkc ,mzd yxtn `nrhe .(ded zerha xwtdc meyn iaiign `kd)

"mze` aefrz" xnel cenlz dn "xble iprl" d`itaÐdne ,efk `idy zxg` daifr jl yi

ef `idÐopiyxcck ,dxehtc ecen `nlr ilek diteb d`ita ,edine .mixiyrl `le miiprl

"jnr dlgpe wlg el oi` ik ield `ae" :ixtqaÐ

ipr iel `ed m`y ,oda wlg iell el yiy df `vi

.d`t lhep

êéøëãyxit Ð i`xiya dici:qxhpewa

gwle" aizkc ,miycwa zlqet dvivge

m`e .odk ly envra dgiwl `dzy opira "odkd

wxta ,ikd opixn` `l alel iab `de :xn`z

ypi` hewpil `l :iab (`,fl dkeq) "lefbd alel"

xac ici lr dgiwl :xn` `ax .`xceqa `alel

ixiin mzdc :wgvi epiax uxize !dgiwl dny xg`

jxky oebk ,zav oirk xceq ici lr aleld fge`a

eriiqn xceqdy ,xceqa fge`e xceqa aleld

wifgdlÐoke .dvivg `ied `l `peeb i`d ike

xn`w `dc .ixiin ikdac ,`zrny `idda rnyn

`nlic ,`pryeda `ailel ypi` wecdil `l mzd

epina oin :xn` `ax .dvivgk iede itxh ixzp
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dici jixkc ,oizrnyc oirk ied `iddc meyn

i`xiyaÐ.dvivg `kiiy `peeb i`d ikc
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ïðçBé ñðkéå íëéLàø íéøòL eàN :äøæòä äçååö ãBòå .äìBãb äpeäëa LnLéå ,ñçðt ìL¤¦§¨¦©¥¦§¨§¨§¨§¨¨£¨¨§§¨¦¨¥¤§¦¨¥¨¨
éàaøð ïa ïðçBé ìò åéìò eøîà .íéîL éLãwî Bñéøk àlîéå ,éà÷ðt ìL Bãéîìz éàaøð ïa¤©§©©§¦¤¦§©¦©¥§¥¦¨§¥¨©¦¨§¨¨©¨¨¤©§©

ìL ìëBà äéäLìL äúBLå ,íéìâò úBàî LúBìæBb äàñ íéòaøà ìëBàå ,ïéé éáøb úBàî L ¤¨¨¥§¥£¨¦§¤§¥©§¥©¦§¥©§¨¦§¨¨
déa à÷ìñ éàî .Lc÷na øúBð àöîð àì éàaøð ïa ïðçBé ìL åéîé ìk :eøîà .äceòñ çepé÷a§¦©§¨¨§¨¨¨¤¨¨¤©§©Ÿ¦§¨¨©¦§¨©¨§¨¥
àúkìîe ,éàé àéãb :øîà àkìî ,éáúé eåä àúkìîe àkìî :éøîà ?éà÷øa øôk Léà øëNOéa§¦¨¨¦§©©§©¨§¦©§¨©§§¨¨¨§¦©§¨£©©§¨¨¥©§§¨

çëBî ïàî :eøîà .éàé àøîéà :äøîà¯eäéà àúà .àîBé ìk úBðaø÷ ÷éqî à÷c ,ìBãb ïäk £©¨¦§¨¨¥¨§©©Ÿ¥¨§¨©¦¨§¨¨¨£¨¦
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc migqt(iyiy meil)

:`xnbd zxxaneåä éàpz àúìz àîéð:mi`pz zehiy yly yiy - ¥¨§¨¨©¨¥¨
.a .aexkle ztll epzpy ,dpey`xd `ziixad ly `nw `pz .`
iqei iax .b .heltwle ztll epzpy ,dipyd `ziixad ly `nw `pz

.heltwle ztll ,aexkl epzpy ,oerny iaxe
:`xnbd dgec,àìwx `l`ïBòîL éaøc àn÷ àpúå ,eåä éàpz éøz Ÿ§¥©¨¥¨§©¨©¨§©¦¦§

,dipyd `ziixaayeðééäedf ±éñBé éaøc àn÷ àpúå .éñBé éaø ©§©¦¥§©¨©¨§©¦¥
,dpey`xd `ziixaay.ïBòîL éaø eðééä.` :zehiy izy wx yie ©§©¦¦§

ztll epzpy ,oerny iax .a .heltwle ztll epzpy ,iqei iax
.aexkle

:`xnbd zxxanéàîeoeyld'óà',oerny iaxe iqei iax exn`y ©©
:`xnbd zx`an .iyily oin siqedl e`ay dfn rnynyàúéénwà©©©§¨

`pz xn`y oey`xd oind `edy ztld lr xg` oin siqedl ±
.mdly `ziixaay `nw `pzd xn`y ipyd oind mewna ,`nw

:wxia d`t oipra dyrnïa ,ïðaø eðzly÷øiì äàét ïúð ,ïééäBa ¨©¨¨¤§¨¨©¥¨©¨¨
,eia` ly edcyaåéáà àáe,ezpiblïéðeòè eéäL íéiðòì ïàöîe ¨¨¦§¨¨¨£¦¦¤¨§¦

a÷øéd`tdn etq`yäpébä çút ìò ïéãîBòå.jlilíäì øîà ¨¨§§¦©¤©©¦¨¨©¨¤
,miiprl oiideaíëéìòî eëéìLä ,éðamzhwily dn z`ïúBð éðàå ¨©©§¦¥£¥¤©£¦¥

íééìôk íëì,mztq`y dnnøOeòîa.xyern oileg wxin ± ¨¤¦§©¦©§¨
ok mkl xne` ip` :oiidea jiyndäøö éðéòL éðtî àìdna Ÿ¦§¥¤¥¦¨¨

,mztq`yíéîëç eøîàL éðtî àlày÷øiì äàét ïéðúBð ïéàmeyn ¤¨¦§¥¤¨§£¨¦¥§¦¥¨©¨¨
xyrna aiig mztq`y dn jkitle d`tn dxeht wxid dcyy

.xyrnn dxehty d`t lkk epi`e
:`xnbd zxxan'äøö éðéòL éðtî àì' eäì àøîéîì déì änì,'eke ¨¨¥§¥§¨§Ÿ¦§¥¤¥¦¨¨

dxv epir oi`y gken xak ,letk mdl oziy mgihady dnn `lde
:`xnbd zx`an .mdaïì éçãî à÷ ééeçc eøîéì àìc éëéä ékick ± ¦¥¦§Ÿ¥§©¥¨©§¥¨

wx ezpeeky exn`i `le miiltk mdl ozi ok`y el epin`iy
.mdl `iai `l okn xg`le ,etq`y dn z` ekilyiy ick mzegcl
:miycwd zexera miyer eid dn zxtqnd `ziixa d`ian `xnbd

ïéçépî eéä äðBLàøa ,ïðaø eðzd z`úBøBòd zenda lyíéLã÷ ¨©¨¨¨¦¨¨©¦¦¨¨¦
,mipdkl mipzip eidyìa,äåøtä úéa úkLeïúBà ïé÷lçî eéä áøòì §¦§©¥©©§¨¨¤¤¨§©§¦¨

áà úéa éLðàì.meid eze`a ecaryúBòBøæ éìòa eéäåmiwfgd ± §©§¥¥¨§¨©£¥§
mipdkd oianòBøæa ïúBà ïéìèBðilhep ±xzei zexer gka m §¦¨¦§©

,`ed jky minkg e`xyn .mwlgnïúBà ïé÷lçî eéäiL eðé÷úäwx ¦§¦¤¦§§©§¦¨
úaL áøòì úaL áøòî[zay axr lk±]úBøîLî eälek ïééúàc- ¥¤¤©¨§¤¤©¨§¨§¨§¦§¨

ilral egipi `le ,mi`a reayd eze` ly zxnynd ipdk lky
,mwlgn xzei gka lehil rexfdéããäa ïì÷Lådeya ewlgie ± §¨§¨©£¨¥

.mlekl
:`xnbd dkiynnòBøæa ïúBà ïéìèBð äpeäk éìBãb eéä ïééãòå- ©£©¦¨§¥§¨§¦¨¦§©

,mwlgn xzei elhp miaeygd mipdkdíéìòa eãîòipdk lk ± ¨§§¨¦
,zexerd lr milrad mdy cgi zxnyndíéîMì íeLéc÷äåewqte §¦§¦©¨©¦

.mlhilníéèòeî íéîé eéä àì ,eøîà,mlhiln ewqty f`n ± ¨§Ÿ¨¨¦¨¦
epwe mexknyky ,zexer ly jk lk daexn zenk dtq`zde

daxd jk lk did ,adf mtqkaetéçL ãò[etiv±]Blek ìëéää úà ©¤¦¤©¥¨
úBàìáèa[zegel±]ïäL áäæ ìLxeriyaänà ìò änàoiiaere §©§¨¤¨¨¤¥©¨©©¨

ìâøìå .áäæ øðéc éáBòk,lbxd iptl ±ïúBà ïéçépîe ïúBà ïéìt÷î eéä §¦¦¨¨¨§¨¤¤¨§©§¦¨©¦¦¨
äìòî áb ìò[dbxcn-]éìBò eäiL éãk úéaä øäadïéàBø íéìâø ©©©£¨§©©©¦§¥¤§¥§¨¦¦

íìc da ïéàå äàð ízëàìnL.itec ± ¤§©§¨¨¨§¥¨¤¤
:rexf ilra oipra `ziixa cerìL úBøB÷ ,øîBà ìeàL àaà ,àðz̈¨©¨¨¥¤

äî÷Ldnwy zepli` ly mirfb ±úBòBøæ éìòa eéäå ,Bçéøéa eéä ¦§¨¨¦¥§¨©£¥§
òBøæa ïúBà ïéìèBðodilran [gka±]íéîMì íeLéc÷äå íéìòa eãîò §¦¨¦§©¨§§¨¦§¦§¦©¨©¦

.mdn epdi `ly ickíäéìòelld rexfd ilra lr ±àöBik ìòå £¥¤§©©¥
éì éBà ,ïéðç ïa óñBé àaà íeMî úéðèa ïa ìeàL àaà øîà ,íää¤¨©©¨¨¤¨§¦¦©¨¥¤£¦¦

ïúìàî éì éBà ñBúééa úéaî.odizelwnn ±éBà ,ïéðç úéaî éì éBà ¦¥©§¦¥¨¨¨¦¦¥£¦
ïúLéçlî éì.rx ivrei eidy oxeaicn ±éì éBà ,ñBøú÷ úéaî éì éBà ¦¦§¦¨¨¦¦¥©§¦

ïñBîìewî.drxl zexbi` oiazek eidy ozaizkn ±úéaî éì éBà ¦§¨¦¦¥
íäL .ïôBøâàî éì éBà ,éëàét ïa ìàòîLé[o`k mixkfend lk]íéðäk ¦§¨¥¤§¨¦¦¥¤§¨¤¥Ÿ£¦
ïéìkøîà íäéðúçå ,ïéøaæéb ïäéðáe íéìBãbmixafbd lr mi`xg`d ± §¦§¥¤¦§¨¦©£¨¥¤£©§¨¦

,ycewd ipipr lka miraeweòåïäéãáeid.úBì÷îa íòä úà ïéèáBç §©§¥¤§¦¤¨¨§©§
:ie`xk ebdp `ly mipdk da mixkfeny `ziixa cer,ïðaø eðz̈©¨¨

äøæò äçåö úBçååö òaøàzegeev rax` dgeve d`vi lew za ± ©§©§¨¨§¨£¨¨
ly zegeevd izy .gayl mizye i`pbl mizy ,dxfra ernype

:i`pbéìò éða ïàkî eàö ,äðBLàøqgpte iptg'ä ìëéä eànéhLenk ¦¨§¦¨§¥¥¦¤¦§¥©
mdilr xn`py(ak a '` l`eny)zF`aSd miWPd z` oEaMWi xW`' ,£¤¦§§¤©¨¦©Ÿ§

.'crFn ld` gzR¤©Ÿ¤¥
äçååö ãBòå,dxfrdúà ãaënL ,éà÷øa øôk Léà øëùOé ïkéî àö §¨§¨¥¦¨¦¨¨¦§©©§©¤§©¥¤

éøk äåäc ,íéîL éLã÷ ìlçîe BîöòéàøéLa déãé Cjxek didy ± ©§§©¥¨§¥¨©¦©£¨¨¦§¥§¦¨¥
mcae xyaa eklklzi `ly iyna eiciåokn xg`l wxäãBáò ãéáò §¨¦£¨

.zepaxwd zceara wqrzd -
:gayl eidy zegeevd izyíéøòL eàN ,äøæòä äçååö ãBòå§¨§¨¨£¨¨§§¨¦

äpeäëa LnLéå ñçðt ìL Bãéîìz éëàét ïa ìàòîLé ñðkéå íëéLàø̈¥¤§¦¨¥¦§¨¥¤§¨¦©§¦¤¦§¨¦©¥¦§¨
.äìBãb§¨

éàaøð ïa ïðçBé ñðkéå íëéLàø íéøòL eàN ,äøæòä äçååö ãBòå§¨§¨¨£¨¨§§¨¦¨¥¤§¦¨¥¨¨¤¦§©
íéîL éLãwî Bñéøk àlîéå éà÷ðt ìL Bãéîìzxyan lk`ie ± ©§¦¤¦§©¦©¥§¥¦¨§¥¨©¦

:eilr zxtqn `xnbd .miycwd,éàaøð ïa ïðçBé ìò åéìò eøîà̈§¨¨©¨¨¤¦§©
ìëBà äéäLezia ipae `ed dcerqaìLìL äúBLå ,íéìâò úBàî LL ¤¨¨¥§Ÿ¥£¨¦§¤§Ÿ

ïéé éáøb úBàî,oii zeiag ±äàñ íéòaøà ìëBàålyçepé÷a úBìæBb ¥©§¥©¦§¥©§¨¦§¨¨§¦©
d.äceòñcer,eøîàyàöîð àì éàaøð ïa ïðçBé ìL åéîé ìkxya §¨¨§¨¨¨¤¨¨¤¦§©Ÿ¦§¨

.Lc÷na øúBð¨©¦§¨
:`xnbd zxxanéà÷øa øôk Léà øëùOéa déa à÷ìñ éàîdn ± ©¨§¨¥§¦¨¨¦§©©§©

zrya eici z` sher didy lr yprp cvike eteqa el dlr
.dceard

:`xnbd zxtqn,éøîàzg` mrtéáúé eåä àúkìîe àkìîjlnd ± ¨§¦©§¨©§§¨£¨§¦
,miayei eid dklndeéàé àéãb ,øîà àkìîaeh `ed icb xya ± ©§¨¨©©§¨¨¥

.yak xyan xzei lk`nléàé àøîéà ,äøîà àúkìîeyak xya ± ©§§¨¨§¨¦§¨¨¥
.icb xyan xzei lk`nl aehçëBî ïàî ,eøîàidn epl gikei in ± ¨§©©

y i`cea ,zn`dàîBé ìk úBðaø÷ ÷éqî à÷c ,ìBãb ïäkwqery ± Ÿ¥¨§¨©¦¨§¨¨¨
.dfa `iwa i`ceae ,zepaxwa meid lkeäéà àúàxkyyi ribd ± £¨¦

,l`ypy xg`le ,mdiptl i`wxa xtk yi`
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ezny in` cenr fp sc ± iyily wxtmigqt
.opiqxb ikdååä éàðú éøú àì ååä éàðú àúìú àîéðiax epiid iqei iaxc `nw `pz Ð

"s`" i`ne .iqei iax epiid oerny iaxc `nw `pze ,oerny.`ziinw` Ðéàðú àúìú àîéì
ååäztll iqei iaxc `nw `pz Ð`le aexkle,heltwlztll oerny iaxc `nw `pze

aexkle ztllc ,edl `xiaq iccd ik oerny iaxe iqei iaxe ,aexkl `le heltwle

.heltwleàìiax `ed oerny iaxc `nw `pz Ð

,iqeii`ne .oerny iax `ed iqei iaxc `nw `pze

ediieexz ixn`wc "s`"`nw `pzc `ziinw` Ð

epiidc ,iniiw edcicztl``nw `pz xn`wc

iqei iax dil xn`we ,aexkle ztll iqei iaxc

`pze .`l aexkl la` ,ztll enk heltwl s`

ztll xn`w ikd inp oerny iaxc `nw

s` :oerny iax dil xn`we ,iqei iaxk heltwle

`l heltwl la` ,ztll enk aexklepiidc Ð

.iqei iaxc `nw `pzkïééäåá ïáeia` my Ð

.oiideaøùåòîá íééìôëmkl oz` ip` .opiqxb Ð

oileg mkl oz` ,d`it eiykr mkl yiy miiltk

:oixyerne oipweznäàéô ïéðúåð ïéà÷øéìÐ

) aizkc ,xyrnn dil rwtnc meynmixacci:(

"jnr dlgpe wlg el oi` ik ield `ae"in Ð

yiy d`it `vi ,xyrl aiig jnr dlgp el oi`y

,ziriaya oke .edpip xwtdc ,jnr dlgp el

) aizkc ,xyrnn xeht xwtdczenybk:(

elk`e"ipeia`,jnrmxzie."dcyd zig lk`z

xyrnn dxehte zlke` dig dnmipeia` s` Ð

.xyrnd on oixehtàì ïäì øîéîì äéì äîì
'åë éðôî`fgine ,miiltk odl aidi `w `d Ð

.`id dxv oir `lc efgéçãî ééåçã åøîéð àìã
ïìÐozile ef lehil el dnc ,melk epl ozi `le

ly `nrh odl yxtl jxved jkitl ?mipy it

.xacíéùã÷ úåøåòze`hge dler xer Ð

oiwlgzny .xeaiv zepaxwe zeny`ezexer

) aizkck ,mipdkl miycwd iycw`xwiefxer" :(

) migafa opitlie ,"aixwd xy` dlerd(a,bw

.miycw iycw zexer lk dlernáøòìålky Ð

ecary a` zia iyp`l oze` oiwlgn eid mei

zea` iza dyyl welg did xnyndy .meid

ribdy dne ,mini dyyl,oneilod daexn od

hrenmiaxny mei yiy it lr s` ,lhep `ed Ð

.exiagn df meia `iadl micigidúåòåøæ éìòá
mipdka eidy Ðmiwfg.mdixiagnúáù áøòì

ilral egipi `le ,mzd iediz dxnyn ilekc Ð

.rexfa lehil zerexfäðåäë éìåãâmixy Ð

.odayíéìòá åãîòipdk lk Ð,cgi zexnyn

meyicwde.ziad wcalúéáä øäádagx Ð

opixn`ck ,zelrn my yie ,dxfrl ueg diept

) `neic `nw wxta.(`,fhíìã.itec Ðúåøå÷
.dxew ixw oli` ly eiaer .oixaegn ÐñåúééáÐ

micar odl eide] .olek oke ,did lecb odk

,oipqngoihaege.[mrd z`ïúìàÐ,odizelwndl`a `l" enk"gnexa `le) zay zkqna.(`,bqïúùéçìÐivrei.rxïéñåîìå÷.drxl zexbi` oiazek eidy Ðíéìëøîàxn` Ð

.ycwd jxev lk jzgp eit lr ,elekåàîéèù) aizkck Ðl`eny."miypd z` oeakyi xy`" :(a,`éàøéùá äéãé êéøëÐdvivge.envra gwiy ,"odkd gwle" opirac ,miycwa zlqet

.`ed oeifac ,cereéëàéô ïá ìàòîùé.rexf ilra eid ezia iyp` la` ,did xyk Ðïéìâò úåàî ùìù.daxd mipdk eziaa lcbn didy Ðäéá à÷ìñ éàîmlzyp lenb dn Ð?àëìî
àúëìîå.i`penyg zia ikln Ðéàé àéãâ.yakd on xzei lk`nl aeh icb Ð
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ef `idÐxwtdc ixaqe d`itn itlic ,i`ny zia elit` :inp i` .mixiyrle miiprl xwtd

xwtd miiprlÐaizkc ,mzd yxtn `nrhe .(ded zerha xwtdc meyn iaiign `kd)

"mze` aefrz" xnel cenlz dn "xble iprl" d`itaÐdne ,efk `idy zxg` daifr jl yi

ef `idÐopiyxcck ,dxehtc ecen `nlr ilek diteb d`ita ,edine .mixiyrl `le miiprl

"jnr dlgpe wlg el oi` ik ield `ae" :ixtqaÐ

ipr iel `ed m`y ,oda wlg iell el yiy df `vi

.d`t lhep

êéøëãyxit Ð i`xiya dici:qxhpewa

gwle" aizkc ,miycwa zlqet dvivge

m`e .odk ly envra dgiwl `dzy opira "odkd

wxta ,ikd opixn` `l alel iab `de :xn`z

ypi` hewpil `l :iab (`,fl dkeq) "lefbd alel"

xac ici lr dgiwl :xn` `ax .`xceqa `alel

ixiin mzdc :wgvi epiax uxize !dgiwl dny xg`

jxky oebk ,zav oirk xceq ici lr aleld fge`a

eriiqn xceqdy ,xceqa fge`e xceqa aleld

wifgdlÐoke .dvivg `ied `l `peeb i`d ike

xn`w `dc .ixiin ikdac ,`zrny `idda rnyn

`nlic ,`pryeda `ailel ypi` wecdil `l mzd

epina oin :xn` `ax .dvivgk iede itxh ixzp

epin epi`yac rnyn .uveg epi`Ðepiide .uveg

dici jixkc ,oizrnyc oirk ied `iddc meyn

i`xiyaÐ.dvivg `kiiy `peeb i`d ikc

åâäðù íå÷î êìò ïøãä
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àpúå ,eåä éàpz éøz ,àì !eåä éàpz àúìz àîéð¥¨§¨¨©¨¥¨¨§¥©¨¥¨§©¨
éaøc àn÷ àpúå .éñBé éaø eðééä ïBòîL éaøc àn÷©¨§©¦¦§©§©¦¥§©¨©¨§©¦

"óà" éàîe ,ïBòîL éaø eðééä éñBé¯eðz .àúéénwà ¥©§©¦¦§©©©©©§¨¨
ïàöîe åéáà àáe ,÷øiì äàét ïúð ïééäBa ïa :ïðaø©¨©¤£¨¨©¥¨©¨¨¨¨¦§¨¨
øîà .äpébä çút ìò ïéãîBòå ÷øé ïéðeòè eéäL íéiðòì̈£¦¦¤¨§¦¨¨§§¦©¤©©¦¨¨©
íééìôk íëì ïúBð éðàå íëéìòî eëéìLä ,éða :íäì̈¤¨©©§¦¥£¥¤©£¦¥¨¤¦§©¦
eøîàL éðtî àlà ,äøö éðéòL éðtî àì ,øOeòîa¦§¨Ÿ¦§¥¤¥¦¨¨¤¨¦§¥¤¨§
àøîéîì déì änì ."÷øiì äàét ïéðúBð ïéà" íéîëç£¨¦¥§¦¥¨©¨¨¨¨¥§¥§¨
eøîéì àìc éëéä ék ¯ ?"äøö éðéòL éðtî àì" eäì§Ÿ¦§¥¤¥¦¨¨¦¥¦§¨¥§
ïéçépî eéä äðBLàøa :ïðaø eðz ."ïì éçãî à÷ ééBçc"©¥¨©§¥¨¨©¨©¨¦¨¨©¦¦

ìa íéLã÷ úBøBòïé÷lçî eéä áøòì ,äåøtä úéa úkL ¨¨¦§¦§©¥©©§¨¨¤¤¨§©§¦
ïúBà ïéìèBð úBòBøæ éìòa eéäå ,áà úéá éLðàì ïúBà¨§©§¥¥¨§¨©£¥§§¦¨
áøòì úaL áøòî ïúBà ïé÷lçî eéäiL eðé÷úä .òBøæa¦§©¦§¦¤¦§§©§¦¨¥¤¤©¨§¤¤
ïééãòå .éããäa ïì÷Lå úBøîLî eälek ïééúàc ,úaL©¨§¨§¨§¦§¨§¨§©©£¨¥©£©¦
íéìòa eãîò .òBøæa ïúBà ïéìèBð äpeäë éìBãb eéä̈§¥§¨§¦¨¦§©¨§§¨¦
ãò íéèòeî íéîé eéä àì :eøîà .íéîMì íeLéc÷äå§¦§¦©¨©¦¨§Ÿ¨¨¦¨¦©
änà ïäL áäæ ìL úBàìáèa Blek ìëéää úà etéçL¤¦¤©¥¨§©§¨¤¨¨¤¥©¨

ïéìt÷î eéä ìâøìå .áäæ øðéc éáBòk änà ìò,úéaä øäa äìòî áb ìò ïúBà ïéçépîe ïúBà ©©¨§¦¦©¨¨§¨¤¤¨§©§¦¨©¦¦¨©©©£¨§©©©¦
úBøB÷ :øîBà ìeàL àaà ,àðz .íìc da ïéàå äàð ízëàìnL ïéàBø íéìâø éìBò eäiL éãk§¥¤§¥§¨¦¦¤§©§¨¨¨§¥¨¨¨¨¨©¨¨¥
.íéîMì íeLéc÷äå íéìòa eãîò .òBøæa ïúBà ïéìèBð úBòBøæ éìòa eéäå ,Bçéøéa eéä äî÷L ìL¤¦§¨¨¦¦§¨©£¥§§¦¨¦§©¨§§¨¦§¦§¦©¨©¦
éì éBà :ïépç ïa óñBé àaà íeMî úéðèa ïa ìeàL àaà øîà íäa àöBik ìòå íäéìò£¥¤§©©¥¨¤¨©©¨¨¤¨§¦¦©¨¥¤©¦¦
ñBøú÷ úéaî éì éBà ,ïúLéçlî éì éBà ïépç úéaî éì éBà ,ïúlàî éì éBà ñBúééa úéaî¦¥©§¦¥©¨¨¦¦¥©¦¦¦§¦¨¨¦¦¥©§
,íéìBãb íéðäk íäL .ïôBøâàî éì éBà éëàét ïa ìàòîLé úéaî éì éBà ,ïñBîìewî éì éBà¦¦§¨¦¦¥¦§¨¥¤¦¨¦¦¥¤§¨¤¥Ÿ£¦§¦
òaøà :ïðaø eðz .úBì÷îa íòä úà ïéèáBç ïäéãáòå ,ïéìkøîà íäéðúçå ,ïéøaæéb ïäéðáe§¥¤¦§¨¦§©§¥¤£©§¨¦§©§¥¤§¦¤¨¨§©§¨©¨©©§©
ïkéî àö :äçååö ãBòå .'ä ìëéä eànéhL éìò éða ïàkî eàö :äðBLàø ,äøæò äçåö úBçååö§¨¨§¨£¨¨¦¨§¦¨§¥¥¦¤¦§¥©§§¨¨¥¦¨

éøk äåäc ,íéîL éLã÷ ìlçîe Bîöò úà ãaënL éà÷øa øôk Léà øëNOééàøéLa déãé C ¦¨¨¦§©©§©¤§©¥¤©§§©¥¨§¥¨©¦©£¨§¦§¥§¦©
Bãéîìz éëàét ïa ìàòîLé ñðkéå íëéLàø íéøòL eàN :äøæòä äçååö ãBòå .äãBáò ãéáòå§¨¥£¨§¨§¨¨£¨¨§§¨¦¨¥¤§¦¨¥¦§¨¥¤¦¨¦©§¦
ïðçBé ñðkéå íëéLàø íéøòL eàN :äøæòä äçååö ãBòå .äìBãb äpeäëa LnLéå ,ñçðt ìL¤¦§¨¦©¥¦§¨§¨§¨§¨¨£¨¨§§¨¦¨¥¤§¦¨¥¨¨
éàaøð ïa ïðçBé ìò åéìò eøîà .íéîL éLãwî Bñéøk àlîéå ,éà÷ðt ìL Bãéîìz éàaøð ïa¤©§©©§¦¤¦§©¦©¥§¥¦¨§¥¨©¦¨§¨¨©¨¨¤©§©

ìL ìëBà äéäLìL äúBLå ,íéìâò úBàî LúBìæBb äàñ íéòaøà ìëBàå ,ïéé éáøb úBàî L ¤¨¨¥§¥£¨¦§¤§¥©§¥©¦§¥©§¨¦§¨¨
déa à÷ìñ éàî .Lc÷na øúBð àöîð àì éàaøð ïa ïðçBé ìL åéîé ìk :eøîà .äceòñ çepé÷a§¦©§¨¨§¨¨¨¤¨¨¤©§©Ÿ¦§¨¨©¦§¨©¨§¨¥
àúkìîe ,éàé àéãb :øîà àkìî ,éáúé eåä àúkìîe àkìî :éøîà ?éà÷øa øôk Léà øëNOéa§¦¨¨¦§©©§©¨§¦©§¨©§§¨¨¨§¦©§¨£©©§¨¨¥©§§¨

çëBî ïàî :eøîà .éàé àøîéà :äøîà¯eäéà àúà .àîBé ìk úBðaø÷ ÷éqî à÷c ,ìBãb ïäk £©¨¦§¨¨¥¨§©©Ÿ¥¨§¨©¦¨§¨¨¨£¨¦
éåçà
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eznyקלו ina cenr fp sc ± iyily wxtmigqt

äéãéá éåçàoeyla Ð.wegvàúåëìîã àúîéà
s` xn`y `l` ,izenk xn` `ly eic `l Ð

.wegv oeylaäéì÷ùàã.elenbe eper `iydy Ð

äéñôøèéîì.elenb Ðàðú àìdpy `l Ð

.`ziixae dpynïéîãå÷ íéùáëíéæòìlka Ð

.dlgz yak azk mewnúàèçì àéáé ùáë íà
dxiry micwd o`k Ð,dyakldyxta aizkc

,'ebe "mifr zxiry epaxw z` `iade" :dpeilr

.'ebe "`iai yak m`" :xcdeæò íà ùáë íàÐ

xgaen fnx aezkd jl d`xd `lcn ,minly iab

dfn dfa.oiey odipyy dpin zrny Ð
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éàé àéãb éà :déãéa éåçà¯àúeëìîc àúîéà déì éåä àìå ìéàBä :àkìî øîà !àãéîúì ÷qé ©§¥¦¥¦©§¨¨¥¦©¦§¦¨£©©§¨¦§¨¨¥¥¥¨¨§©§¨
¯:óñBé áø øîà .déðéîéì dé÷ñôe àkìî òîL .déìàîNì dé÷ñôe ãçBL áäé .déðéîéì e÷ñôéð¦§§¦¦¥§©©§©¥¦§¨¥§©©§¨§©¥¦¦¥£©©¥

éøaáø øîà .àîìò éàäa dépéî déñtøèéîì éà÷øa øôk Léà øëNOéì déì÷Làc àðîçø C §¦©£¨¨§©§§¥§¦¨¨¦§©©§©§¦©§§¥¦¥§©¨§¨£©©
íéîãB÷ íéNák :øîBà ïBòîL éaø ,ïðúc .ïéúéðúî àðz àì éà÷øa øôk Léà øëNOé :éLà©¦¦¨¨¦§©©§©¨§¨©§¦¦¦§©©¦¦§¥§¨¦§¦

ïðéîa ïéøçáenL éðtî ìBëé ,íB÷î ìëa íéfòì¯"Bðaø÷ àéáé Nák íà" :øîBì ãeîìz¯ãnìî §¦¦§¨¨¨¦§¥¤§¨¦§¦¨©§©¦¤¤¨¦¨§¨§©¥
"æò íà" "Nák íà" :áéúëc ,àø÷ àì éîð àø÷î eléôà :øîà àðéáø .ãçàk ïéìe÷L ïäéðML¤§¥¤§¦§¤¨¨¦¨¨©£¦¦§¨©¦¨§¨¦§¦¦¤¤¦¥

éòa éà¯éòa éà ,déúééì Nák¯.déúééì æò ¦¨¥¤¤©§¥¦¨¥¥©§¥

ïåùàø çñô äì à÷éìñå åâäðù íå÷î êìò ïøãä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc migqt(iyiy meil)

déãéa éåçà,xn`e leflfe wegv jxca ecia d`xd ±÷qé éàé àéãb éà ©§¥¦¥¦©§¨¨¥¦©
àãéîúìjkne cinzd oaxwl eze` eaixwiy ,aeh xzei icbd m` ± ¦§¦¨

.icbd on gaeyn `edy i`cea yak miaixwnyìéàBä ,àkìî øîà̈©©§¨¦
àúeëìîc àúîéà déì éåä àìå`l` izenk xn` `ly ic `l ixdy §Ÿ£¥¥¥§¨§©§¨

,leflfe wegv oeyla xn`ydéðéîéì e÷ñôéð.epini ci z` ekzgiy ± ¦§§¦¦¥
:dyrnd xetiqa `xnbd dkiynnãçBL áäéick jlnd gilyl §©©

,zil`nyd eci z` jezgiyågilyd ok`déìàîNì dé÷ñtjzg ± §©§¥¦§¨¥
.zil`nyd eci z`àkìî òîLjkndéðéîéì dé÷ñôedeive ± ¨©©§¨©§¥¦¦¥

.oini ci z` mb el ekzgiyéøa ,óñBé áø øîàdéì÷Làc ,àðîçø C ¨©©¥§¦©£¨¨§©§§¥
àîìò éàäa dépéî déñôøèéîì éà÷øa øôk Léà øëùOéìrxtpy ± §¦¨¨¦§©©§©§¦§©§¥¦¥§©¨§¨

.dfd mlera xak ,elenbk eyiprde i`wxa xtk yi` xkyyin
:cnl `ly zngn drhy zcnln `xnbdøëùOé ,éMà áø øîà̈©©©¦¦¨¨

ïéúéðúî àðz àì ,éà÷øa øôk Léàdid ok m`y ,zeipyn dpy `l ± ¦§©©§©Ÿ¨¨©§¦¦
.miey mifire miyaky rceiïðúc(.gk zezixk),,øîBà ïBòîL éaø ¦§©©¦¦§¥

íéfòì íéîãB÷ íéNák,mifr iptl miaezk miyak ±íB÷î ìëa §¨¦§¦¨¦¦§¨¨

:dpynd zxxan .mdipy exkfedy dxezaìBëéencwed miyaky ¨
L éðtîmdïðéîa ïéøçáen:dpynd dgec .mifirn xzeiøîBì ãeîìz ¦§¥¤§¨¦§¦¨©§©

cigi z`hg oiprl(gk c `xwie)e 'miGr zxirU FpAxw `iade'xg`l §¥¦¨§¨§¦©¦¦
xn`p okn(al c my),'Bðaø÷ àéáé Nák íà'dnicwd dfay jkne ¦¤¤¨¦¨§¨

df ,yakl frd z` dxezdãnìîepze`.ãçàk ïéìe÷L ïäéðML §©¥¤§¥¤§¦§¤¨
øîà àðéáødpyn cnl `ly wx `l i`wxa xtk yi` xkyyi , ©¦¨¨©

,`ziixaeáéúëc ,àø÷ àì énð àø÷î eléôàminly oaxw oiprl £¦¦§¨©¦Ÿ¨¨¦§¦
(f b `xwie),Nák íà'aezk okn xg`le ,'aixwn `Ed(ai b my)e'æò íà ¦¤¤©§¦§¦¥

x`ean ,xzei xgaen mdn dfi` weqtd fnx `ly jkne ,'FpAxẅ§¨
`l` ,yakl zeticr oi`ydéúééì ,Nák éòa éà`iadl dvex m` ± ¦¨¥¤¤©§¥

,`iaiy ,yak epaxwldéúééì ,æò éòa éàepaxwl `iadl dvex m` ± ¦¨¥¥©§¥
.`iaiy ,fr

ïåùàø çñô äì à÷éìñå åâäðù íå÷î êìò ïøãä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc migqt(iriax meil)

øîà÷ éëäå,`tiqaúôøk øöç äNòð íàxvgd lk m` ± §¨¦¨¨©¦©£¨¨¥¨¤¤
,miccvl wlql mewn oi`e dklklzpätLàì BúBà ïéàéöBî. ¦¦¨©§¨

:dpyna epipyíéìk ïéëéìBîone`d zialïneàä úéaî ïéàéáîes` ¦¦¥¦§¦¦¦¥¨¨
.crend jxevl mpi`y it lr

:zeipyn izy oia dxizq d`ian `xnbdïì ÷éãa ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¦¨
àáøepzpynay ,dywde ,aiydl rcp m` epze` wca `ax ±,ïðz ¨¨§©

.ãòBnä CøBöì ïðéàL ét ìò óà ïneàä úéaî íéìk ïéàéáîe ïéëéìBî¦¦§¦¦¥¦¦¥¨¨©©¦¤¥¨§¤©¥
eäðéîøeohw crenay(.bi),opzïneàä úéaî íéìk ïéàéáî ïéàcrena §¦§¥§¦¦¥¦¦¥¨¨

,gxehd iptníàå`edeáðbé ànL ïäì ùLBç,one`d zianïpôî §¦¥¨¤¤¨¦¨§§©¨
úøçà øöçìm`iadle gexhl el xeq` la` one`d zial dkenqd §¨¥©¤¤

`iadl xzen m`d zeipynd oia dxizq yiy `vnp .ezial cr
zian.ezial one`d

:`tt ax ixac jynda zvxezn dxizqdïðépLîe`axl epayde ± §©¦©
ïàk ,àéL÷ àìxaecn ezial m`iadl xzeny epipyy epzpyna ± Ÿ©§¨¨

ameiïàk ,øNò äòaøàxaecn ,ezial m`iadl xeq`y epipyy ± §©§¨¨¨¨¨
ãòBî ìL Bleçawegxy ezial cr olhlhl dgxihd dxzed `ly §¤¥

.crend jxevl `ly ,one`d zian
:sqep uexizàäå àä ,àîéà úéòaéàåzewqer zeipynd izy ± §¦¨¥¥¨¨§¨

Bðéîàîa ïàk ,àéL÷ àìå ,ãòBî ìL Bleçadxq`y dpyna ± §¤¥§Ÿ©§¨¨§©£¦
mxkni `ly one`l oin`n ziad lray xaecn ezial m`iadl

,xg`lBðéîàî BðéàLa ïàkezial m`iadl dxizdy epzpyna ± ¨§¤¥©£¦
yyg yiy oeike xg`l mxkniy yyege el oin`n `ly xaecn

.crena m`iadl xzen ,cqtd
:ipyd uexizl di`xïneàä úéaî íéìk ïéàéáî ,àéðúäåly elega §¨©§¨§¦¦¥¦¦¥¨¨

.crenïBâkz`øckä úéaî ãkä[mick dyerd one`-]åz`ñBkä §©©¦¥©©¨§©
âbfä úéaî.crenl mikxvp mdy [zikekf ilk dyerd one`-]ìáà ¦¥©©¨£¨

àìd z` mi`ianòavä úéaî øîöcrend jxevl epi`yàìåx`y Ÿ¤¤¦¥©©¨§Ÿ
íéìkcrend jxevl mpi`yBì ïéà íàå .ïneàä úéaî[one`l]äî ¥¦¦¥¨¨§¦¥©

yìëàiziad lra ,crenaBì ïúBðz`pîe BøëNBìöà Bçé± Ÿ©¥§¨©¦¤§

.ezial mlhi `le one`d lv` milkd z` xi`yneíàåziad lra §¦
Bðéîàî Bðéà,elv` mxi`ydl yyegeBì Ceîqä úéaa ïçépî ¥©£¦©¦¨©©¦©¨

,ezial mlhi `l la` [one`l]eáðbé ànL LLBç íàå,mynïàéáî §¦¥¤¨¦¨§§¦¨
CBúa äòðéöa[jezl-]Búéauexizd enk gkene .ciqti `ly ick §¦§¨§¥

.epin`n m` ielz one`dn milk z`ad oicy ,ipyd
:ipyd uexizd z` dgec `xnbdïéàéáî úöøzuexizd ± ¨§©§¦¦

zian milk mi`ian' oica dxizqd z` uxiz mpn` ipyd
oica dxizqd la` 'one`dïéëéìBî''one`d zial milk,àéL÷ ¦¦©§¨

éðz÷cohw crenaïéàéáî ïéà','one`d zian milkåxeq` m` §¨¨¥¥§¦¦§
c cenll yi ,`iadlïéëéìBî ïéàc ïkL ìkone`d zial ezian ¨¤¥§¥¦¦

o`k' uxzl xyt` i` dfae .jiledl dxizd epzpyn eli`e
lra lv` oiicr milkd ixdy 'epin`n epi`ya o`ke epin`na

.ziad
:`xnbd zniiqnàlàjgxk lràøwéòî ïðépLãk àzøåeçîjixv ± ¤¨§©©§¨¦§©¦©¥¦¨¨

.oey`xd uexizd enk xnel

äðùî
,xyr drax`a exzed zek`ln dfi` ecnily zeipynd ab`
.df oipra did mdn cg`y ,egixi iyp` ibdpn lr epzpyn d`aed

eNò íéøác äMLzeyrl ebdp ±ìL ìò ,Bçéøé éLðàäLmdneçéî ¦¨§¨¦¨©§¥§¦©§Ÿ¨¦
minkgìL ìòå íãéaeçéî àì äLminkg.íãéa §¨¨§©§Ÿ¨Ÿ¦§¨¨
ïä elàåzebdpdd zylyLmdilríãéa eçéî àleidy .` :ïéáékøî §¥¥¤Ÿ¦§¨¨©§¦¦

íBiä ìk íéì÷c.a .oqipa xyr drax` lyòîL úà ïéëøBëå..b §¨¦¨©§§¦¤§©
ïéLãBâå ïéøöB÷ådxvwpy dycgd d`eazdn dnixr miyer ±éðôì §§¦§§¦¦§¥

oaxw z` eaixwdyøîBòä. ¨¤
elàåzebdpdd zylyLmdilríãéa eçén.` :minkgïéøézî §¥¤¦§¨¨©¦¦

úBiæîbdnwye aexg ivra elcby mitpra xzid exed -Lc÷ä ìL ©§¦¤¤§¥
epdp mde ,mitpr `la dnwye aexg ivr eyicwd mdizea`y ±

.okn xg`l elcby mitprdn
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מה' אלול, במ"ש אל מי לפנות בהנוגע להדרכה בלימוד החסידות.

כן לפעמים קרובות בא הוא  לזמן מבקרים במקום מושבו מחסידי חב"ד,  כמדומני שמזמן 

לירושלים ת"ו או לתל אביב, אשר שם נמצאים כמה מהנ"ל, אבל בכלל הרי בהשתדלות מתאימה, 

בכמה מקומות,  היטב  באר  הענינים  חפץ, שהרי מתבארים  ולבו  כשילמוד  יבין  בעצמו  בטוחני שגם 

ועשירים במקום אחר,  זה  עניים במקום  וכידוע מאמר רז"ל, בהנוגע לכל חלק תוה"ק, דברי תורה 

ולתכלית זו נדפס מפתח ענינים בסוף ספר התניא, תורה אור, דרך מצותיך ועוד בכדי למצוא ביאור 

הענין בכ"מ שאחד מוסיף ביאור על השני.

בנוגע ללימוד התניא בעצמו, עצתי בכגון דא היא, להתחיל בחלק אגרת התשובה, לאחרי זה 

דרך  וספר  ומעין  קונטרס  ישיג  אשר  מהנכון  כן  ראשון.  חלק  זה  לאחרי  ורק  והאמונה,  היחוד  שער 

מצותיך לאדמו"ר הצמח צדק, שסגנונם מתאים יותר לזה שלא הורגל כ"כ בספרי חסידות, אבל כנ"ל 

יגעת  וכהבטחתם  בהשתדלות  יהי'  והלימוד  חפץ,  לבו  חז"ל,  כעצת  שיהי'  ולראשונה  לראש  העיקר 

ומצאת.

בברכה לבשו"ט בהנ"ל וכן בענינים הכללים ולכוח"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



קלז ezny ina cenr fp sc ± iyily wxtmigqt

äéãéá éåçàoeyla Ð.wegvàúåëìîã àúîéà
s` xn`y `l` ,izenk xn` `ly eic `l Ð

.wegv oeylaäéì÷ùàã.elenbe eper `iydy Ð

äéñôøèéîì.elenb Ðàðú àìdpy `l Ð

.`ziixae dpynïéîãå÷ íéùáëíéæòìlka Ð

.dlgz yak azk mewnúàèçì àéáé ùáë íà
dxiry micwd o`k Ð,dyakldyxta aizkc

,'ebe "mifr zxiry epaxw z` `iade" :dpeilr

.'ebe "`iai yak m`" :xcdeæò íà ùáë íàÐ

xgaen fnx aezkd jl d`xd `lcn ,minly iab

dfn dfa.oiey odipyy dpin zrny Ð
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éàé àéãb éà :déãéa éåçà¯àúeëìîc àúîéà déì éåä àìå ìéàBä :àkìî øîà !àãéîúì ÷qé ©§¥¦¥¦©§¨¨¥¦©¦§¦¨£©©§¨¦§¨¨¥¥¥¨¨§©§¨
¯:óñBé áø øîà .déðéîéì dé÷ñôe àkìî òîL .déìàîNì dé÷ñôe ãçBL áäé .déðéîéì e÷ñôéð¦§§¦¦¥§©©§©¥¦§¨¥§©©§¨§©¥¦¦¥£©©¥

éøaáø øîà .àîìò éàäa dépéî déñtøèéîì éà÷øa øôk Léà øëNOéì déì÷Làc àðîçø C §¦©£¨¨§©§§¥§¦¨¨¦§©©§©§¦©§§¥¦¥§©¨§¨£©©
íéîãB÷ íéNák :øîBà ïBòîL éaø ,ïðúc .ïéúéðúî àðz àì éà÷øa øôk Léà øëNOé :éLà©¦¦¨¨¦§©©§©¨§¨©§¦¦¦§©©¦¦§¥§¨¦§¦

ïðéîa ïéøçáenL éðtî ìBëé ,íB÷î ìëa íéfòì¯"Bðaø÷ àéáé Nák íà" :øîBì ãeîìz¯ãnìî §¦¦§¨¨¨¦§¥¤§¨¦§¦¨©§©¦¤¤¨¦¨§¨§©¥
"æò íà" "Nák íà" :áéúëc ,àø÷ àì éîð àø÷î eléôà :øîà àðéáø .ãçàk ïéìe÷L ïäéðML¤§¥¤§¦§¤¨¨¦¨¨©£¦¦§¨©¦¨§¨¦§¦¦¤¤¦¥

éòa éà¯éòa éà ,déúééì Nák¯.déúééì æò ¦¨¥¤¤©§¥¦¨¥¥©§¥

ïåùàø çñô äì à÷éìñå åâäðù íå÷î êìò ïøãä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc migqt(iyiy meil)

déãéa éåçà,xn`e leflfe wegv jxca ecia d`xd ±÷qé éàé àéãb éà ©§¥¦¥¦©§¨¨¥¦©
àãéîúìjkne cinzd oaxwl eze` eaixwiy ,aeh xzei icbd m` ± ¦§¦¨

.icbd on gaeyn `edy i`cea yak miaixwnyìéàBä ,àkìî øîà̈©©§¨¦
àúeëìîc àúîéà déì éåä àìå`l` izenk xn` `ly ic `l ixdy §Ÿ£¥¥¥§¨§©§¨

,leflfe wegv oeyla xn`ydéðéîéì e÷ñôéð.epini ci z` ekzgiy ± ¦§§¦¦¥
:dyrnd xetiqa `xnbd dkiynnãçBL áäéick jlnd gilyl §©©

,zil`nyd eci z` jezgiyågilyd ok`déìàîNì dé÷ñtjzg ± §©§¥¦§¨¥
.zil`nyd eci z`àkìî òîLjkndéðéîéì dé÷ñôedeive ± ¨©©§¨©§¥¦¦¥

.oini ci z` mb el ekzgiyéøa ,óñBé áø øîàdéì÷Làc ,àðîçø C ¨©©¥§¦©£¨¨§©§§¥
àîìò éàäa dépéî déñôøèéîì éà÷øa øôk Léà øëùOéìrxtpy ± §¦¨¨¦§©©§©§¦§©§¥¦¥§©¨§¨

.dfd mlera xak ,elenbk eyiprde i`wxa xtk yi` xkyyin
:cnl `ly zngn drhy zcnln `xnbdøëùOé ,éMà áø øîà̈©©©¦¦¨¨

ïéúéðúî àðz àì ,éà÷øa øôk Léàdid ok m`y ,zeipyn dpy `l ± ¦§©©§©Ÿ¨¨©§¦¦
.miey mifire miyaky rceiïðúc(.gk zezixk),,øîBà ïBòîL éaø ¦§©©¦¦§¥

íéfòì íéîãB÷ íéNák,mifr iptl miaezk miyak ±íB÷î ìëa §¨¦§¦¨¦¦§¨¨

:dpynd zxxan .mdipy exkfedy dxezaìBëéencwed miyaky ¨
L éðtîmdïðéîa ïéøçáen:dpynd dgec .mifirn xzeiøîBì ãeîìz ¦§¥¤§¨¦§¦¨©§©

cigi z`hg oiprl(gk c `xwie)e 'miGr zxirU FpAxw `iade'xg`l §¥¦¨§¨§¦©¦¦
xn`p okn(al c my),'Bðaø÷ àéáé Nák íà'dnicwd dfay jkne ¦¤¤¨¦¨§¨

df ,yakl frd z` dxezdãnìîepze`.ãçàk ïéìe÷L ïäéðML §©¥¤§¥¤§¦§¤¨
øîà àðéáødpyn cnl `ly wx `l i`wxa xtk yi` xkyyi , ©¦¨¨©

,`ziixaeáéúëc ,àø÷ àì énð àø÷î eléôàminly oaxw oiprl £¦¦§¨©¦Ÿ¨¨¦§¦
(f b `xwie),Nák íà'aezk okn xg`le ,'aixwn `Ed(ai b my)e'æò íà ¦¤¤©§¦§¦¥

x`ean ,xzei xgaen mdn dfi` weqtd fnx `ly jkne ,'FpAxẅ§¨
`l` ,yakl zeticr oi`ydéúééì ,Nák éòa éà`iadl dvex m` ± ¦¨¥¤¤©§¥

,`iaiy ,yak epaxwldéúééì ,æò éòa éàepaxwl `iadl dvex m` ± ¦¨¥¥©§¥
.`iaiy ,fr

ïåùàø çñô äì à÷éìñå åâäðù íå÷î êìò ïøãä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc migqt(iriax meil)

øîà÷ éëäå,`tiqaúôøk øöç äNòð íàxvgd lk m` ± §¨¦¨¨©¦©£¨¨¥¨¤¤
,miccvl wlql mewn oi`e dklklzpätLàì BúBà ïéàéöBî. ¦¦¨©§¨

:dpyna epipyíéìk ïéëéìBîone`d zialïneàä úéaî ïéàéáîes` ¦¦¥¦§¦¦¦¥¨¨
.crend jxevl mpi`y it lr

:zeipyn izy oia dxizq d`ian `xnbdïì ÷éãa ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¦¨
àáøepzpynay ,dywde ,aiydl rcp m` epze` wca `ax ±,ïðz ¨¨§©

.ãòBnä CøBöì ïðéàL ét ìò óà ïneàä úéaî íéìk ïéàéáîe ïéëéìBî¦¦§¦¦¥¦¦¥¨¨©©¦¤¥¨§¤©¥
eäðéîøeohw crenay(.bi),opzïneàä úéaî íéìk ïéàéáî ïéàcrena §¦§¥§¦¦¥¦¦¥¨¨

,gxehd iptníàå`edeáðbé ànL ïäì ùLBç,one`d zianïpôî §¦¥¨¤¤¨¦¨§§©¨
úøçà øöçìm`iadle gexhl el xeq` la` one`d zial dkenqd §¨¥©¤¤

`iadl xzen m`d zeipynd oia dxizq yiy `vnp .ezial cr
zian.ezial one`d

:`tt ax ixac jynda zvxezn dxizqdïðépLîe`axl epayde ± §©¦©
ïàk ,àéL÷ àìxaecn ezial m`iadl xzeny epipyy epzpyna ± Ÿ©§¨¨

ameiïàk ,øNò äòaøàxaecn ,ezial m`iadl xeq`y epipyy ± §©§¨¨¨¨¨
ãòBî ìL Bleçawegxy ezial cr olhlhl dgxihd dxzed `ly §¤¥

.crend jxevl `ly ,one`d zian
:sqep uexizàäå àä ,àîéà úéòaéàåzewqer zeipynd izy ± §¦¨¥¥¨¨§¨

Bðéîàîa ïàk ,àéL÷ àìå ,ãòBî ìL Bleçadxq`y dpyna ± §¤¥§Ÿ©§¨¨§©£¦
mxkni `ly one`l oin`n ziad lray xaecn ezial m`iadl

,xg`lBðéîàî BðéàLa ïàkezial m`iadl dxizdy epzpyna ± ¨§¤¥©£¦
yyg yiy oeike xg`l mxkniy yyege el oin`n `ly xaecn

.crena m`iadl xzen ,cqtd
:ipyd uexizl di`xïneàä úéaî íéìk ïéàéáî ,àéðúäåly elega §¨©§¨§¦¦¥¦¦¥¨¨

.crenïBâkz`øckä úéaî ãkä[mick dyerd one`-]åz`ñBkä §©©¦¥©©¨§©
âbfä úéaî.crenl mikxvp mdy [zikekf ilk dyerd one`-]ìáà ¦¥©©¨£¨

àìd z` mi`ianòavä úéaî øîöcrend jxevl epi`yàìåx`y Ÿ¤¤¦¥©©¨§Ÿ
íéìkcrend jxevl mpi`yBì ïéà íàå .ïneàä úéaî[one`l]äî ¥¦¦¥¨¨§¦¥©

yìëàiziad lra ,crenaBì ïúBðz`pîe BøëNBìöà Bçé± Ÿ©¥§¨©¦¤§

.ezial mlhi `le one`d lv` milkd z` xi`yneíàåziad lra §¦
Bðéîàî Bðéà,elv` mxi`ydl yyegeBì Ceîqä úéaa ïçépî ¥©£¦©¦¨©©¦©¨

,ezial mlhi `l la` [one`l]eáðbé ànL LLBç íàå,mynïàéáî §¦¥¤¨¦¨§§¦¨
CBúa äòðéöa[jezl-]Búéauexizd enk gkene .ciqti `ly ick §¦§¨§¥

.epin`n m` ielz one`dn milk z`ad oicy ,ipyd
:ipyd uexizd z` dgec `xnbdïéàéáî úöøzuexizd ± ¨§©§¦¦

zian milk mi`ian' oica dxizqd z` uxiz mpn` ipyd
oica dxizqd la` 'one`dïéëéìBî''one`d zial milk,àéL÷ ¦¦©§¨

éðz÷cohw crenaïéàéáî ïéà','one`d zian milkåxeq` m` §¨¨¥¥§¦¦§
c cenll yi ,`iadlïéëéìBî ïéàc ïkL ìkone`d zial ezian ¨¤¥§¥¦¦

o`k' uxzl xyt` i` dfae .jiledl dxizd epzpyn eli`e
lra lv` oiicr milkd ixdy 'epin`n epi`ya o`ke epin`na

.ziad
:`xnbd zniiqnàlàjgxk lràøwéòî ïðépLãk àzøåeçîjixv ± ¤¨§©©§¨¦§©¦©¥¦¨¨

.oey`xd uexizd enk xnel

äðùî
,xyr drax`a exzed zek`ln dfi` ecnily zeipynd ab`
.df oipra did mdn cg`y ,egixi iyp` ibdpn lr epzpyn d`aed

eNò íéøác äMLzeyrl ebdp ±ìL ìò ,Bçéøé éLðàäLmdneçéî ¦¨§¨¦¨©§¥§¦©§Ÿ¨¦
minkgìL ìòå íãéaeçéî àì äLminkg.íãéa §¨¨§©§Ÿ¨Ÿ¦§¨¨
ïä elàåzebdpdd zylyLmdilríãéa eçéî àleidy .` :ïéáékøî §¥¥¤Ÿ¦§¨¨©§¦¦

íBiä ìk íéì÷c.a .oqipa xyr drax` lyòîL úà ïéëøBëå..b §¨¦¨©§§¦¤§©
ïéLãBâå ïéøöB÷ådxvwpy dycgd d`eazdn dnixr miyer ±éðôì §§¦§§¦¦§¥

oaxw z` eaixwdyøîBòä. ¨¤
elàåzebdpdd zylyLmdilríãéa eçén.` :minkgïéøézî §¥¤¦§¨¨©¦¦

úBiæîbdnwye aexg ivra elcby mitpra xzid exed -Lc÷ä ìL ©§¦¤¤§¥
epdp mde ,mitpr `la dnwye aexg ivr eyicwd mdizea`y ±

.okn xg`l elcby mitprdn
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המשך ביאור למס' פסחים ליום רביעי עמ' ב



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

èçùð ãéîú ¯ éùéîç ÷øô
oaxw ipiipr lka zkqnd zwqer iriyz wxt seq cre df wxtn
ex`eai df wxta .oqipa xyr drax` meia axw didy gqtd
ipic z`e ,ezhigy onf z` zellekd ,gqtd zhigy zekld
hgyi `lye ,milrad myle gqt myl `dzy dnvr dhigyd
,gqtd zhigy xcq oke ,eilr miiepndn cg`l ung yiy drya

.eixeni` zxhwde exer zhytd ,enc zwixf

äðùî
dxezay ,gqtd zhigyl rawpy onfd xe`iaa zwqer ef dpyn

xn`p(e ai zeny),'miAxrd oiA l`xUi zcr ldw lM Fz` EhgWe'§¨£ŸŸ§©£©¦§¨¥¥¨©§¨¦
df onf did `lye ,dhigyl drawpy dryd idn x`eai epzpynae
miaxrd oiaa miaixwn eid mei lkay oeike .gqt axr lka dey

dxeza xn`py enk ,cinz oaxw(c-b gk xacna)xW` dX`d df'¤¨¦¤£¤
z` ,cinz dlr mFIl mipW mninz dpW ipA miUaM 'dl EaixwY©§¦©§¨¦§¥¨¨§¦¦§©¦©Ÿ¨¨¦¤
,'miAxrd oiA dUrY ipXd UaMd z`e xwAa dUrY cg`d UaMd©¤¤¨¤¨©£¤©Ÿ¤§¥©¤¤©¥¦©£¤¥¨©§¨¦

eyxce(.hp onwl)jkl ,gqtd oaxwl mcew cinzd oaxwy miweqtn
izne ,miaxrd oia ly cinz zaxwd onf `ed izn epzpyn zx`an

.gqtd zaxwd onf `ed
oaxwãéîzdpyd zeni lka ,miaxrd oia mei lka axwdèçLð ¨¦¦§¨

äðBîLazeryäöçîezery dvgne dpeny exary xg`l ± ¦§¤¤¡¨
hytdae ,dhigya miwqrzne ,xweadnzgcdae gezipae

dry jyna gafnl yakdne yakl mixa`d zkledae miiaxwd
,zg`áø÷ågafnd iab lr mixa`d zxhwd `edy ezaxwd xnbe ± §¨¥

didäòLúazery.äöçîeeaini,íéçñt éáøòmikixv eidy oeik §¦§¨¤¡¨¦©§¥§¨¦
wqrzdl minicwn eid ,cinzd zaxwd xg`l gqtd z` hegyl

cinzd dide ,cinzd mròáLa èçLðzeryáø÷å ,äöçîexnbe ± ¦§¨§¤©¤¡¨§¨¥
did ezaxwd.äöçîe äðBîLa`ed reaw df onfeïéaaxr lgyk ¦§¤¤¡¨¥

gqtad zeni,ìBçeïéalgyk.úaMayk la`úBéäì çñt áøò ìç ¦¥©©¨¨¤¤¤©¦§
,úaL áøòaxg`l gqtd z` hegyl witqdl mikixv eidy xg`n §¤¤©¨

zaxwd z` xzei minicwn eid ,mei ceran ezelvle cinzd
dide ,cinzdcinzdLLa èçLðzeryáø÷å ,äöçîexnbe ± ¦§¨§¥¤¡¨§¨¥
did ezaxwdå .äöçîe òáLazhigyçñtäl dzidåéøçàcin ± §¤©¤¡¨§©¤©©£¨

.cinzd zaxwd xnb xg`l

àøîâ
mei lkay cinzd zhigy onf zriawl mrhd z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .zery ivge dpenyaéléî éðä àðîepcnl okidn ± §¨¨¥¦¥
dpenya hgyp miaxrd oia ly cinz mei lkay ,el` mixac

.dvgne zery ryza ezaxwd xnbe dvgne zery
:`xnbd daiyn,éåì ïa òLBäé éaø øîàn ,z`f cenll yiøîàc ¨©©¦§ª©¤¥¦§¨©

àø÷xn`p cinzd zaxwd zevna xacnd weqtay jkn ±xacna) §¨
(c gkïéa äNòz éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçà Nákä úà'¤©¤¤¤¨©£¤©Ÿ¤§¥©¤¤©¥¦©£¤¥

,'íéaøòäipyd yakd z`e' aezkl dkixv dzid dxezd dxe`kle ¨©§¨¦
zehpl dligzn dngdy meid zevgn epiidc 'axra dyrz
`ed ,'miaxrd oia' dazke dzpiyy mrhde ,dlild cre axrnl

,epcnll ickíéaøò éðL ïéáì eä÷lçaxrd z` wlgl jl yi ± ©§¥§¥§¥©§©¦
,miwlg ipyl zery yy `edyïàëì äöçîe úBòL ézLiptl ± §¥¨¤¡¨§¨

e ,cinzd zaxwdïàëì äöçîe úBòL ézL,cinzd zaxwd xg`l ± §¥¨¤¡¨§¨
úçà äòLå,odipiaBúéiNòìzaxwd onfy o`kne .cinzd ly §¨¨©©©£¦¨

.dvgne zery ryz cre dvgne zery dpenyn `ed cinzd
:iel oa ryedi iax ixac lr dywn `xnbd,àáø áéúîepipy ¥¦¨¨

,epzpynaäöçîe äðBîLa áø÷å äöçîe òáLa èçLð íéçñt éáøòa'§©§¥§¨¦¦§¨§¤©¤¡¨§¨¥¦§¤¤¡¨
Czòc à÷ìñ éàå ,'úaMa ïéa ìBça ïéalka cinzd zaxwd onfy ¥©¥©©¨§¦¨§¨©§¨

dpyd zeniäöçîe äðBîLan `ed,àúééøBàc,dywiïðéîc÷î éëéä ¦§¤¤¡¨§©§¨¥¦©§§¦©
déìdxezd ixde ,dvgne rayl enicwdl gqt axra xzen ji` ± ¥

.minid oia dwlig `l
zhigy onf zriaw oiprl xg` mrh zyxtne zxfeg `xnbd

:cinzd,àáø øîà àlàdxezd on mlerlãéîúc Búåöîmeiw onf ± ¤¨¨©¨¨¦§¨§¨¦

`ed cinzd zaxwd zevnáøò éììö eèpiMîmc`d lvy dryn ± ¦¤¦¨¦§¥¤¤
zevg xg`l dry ivgn `ede ,gxfnl dhep dngd cbpk cnerd

:`ax xxan .meid,àîòè éàîmeyn ,`ax yxtnàø÷ øîàc(my) ©©£¨§¨©§¨
,'íéaøòä ïéa',`ed df onfeLîL ìéçúîc àðcéòîáøòîì à- ¥¨©§¨¦¥¦§¨§©§¦¦§¨§¦§¨

x`al `ax jiynn .axrn cvl zehpl dligzn dngdy dryn
:cinzd zaxwdl miwelg mipnf erawy mrhd z`øàLa ,Ckìä¦§¨¦§¨

,äðMä úBîéyyl gqtd zhigy z` micwdl yi dxe`kly s` §©¨¨
oeik ,mewn lkn ,zeevnl minicwn mifixfy meyn dvgne zery

àkéàcly zepaxwúBáãðe íéøãðoaxw mcew maixwdl mikixvy §¦¨§¨¦§¨
meyn ,cinzdøîà àðîçøc(d e `xwie)xgy ly cinz oaxw iabl §©£¨¨¨©

xihwde dlrd dilr Kxre'øî øîàå ,'íéîìMä éáìç äéìòyxite ± §¨©¨¤¨¨Ÿ¨§¦§¦¨¤¨¤§¥©§¨¦§¨©©
onwl `ax(a"r)aezkd zyxcn micnly(íéîìMä éáìç äéìò)¨¤¨¤§¥©§¨¦

y'äéìò',xwea lka axwd cinzd oaxw xg`l ±íìLäyi ± ¨¤¨©§¥
z` aixwdl xenble milydlílek úBðaøwä ìk,meid eze`ay ¨©¨§¨¨

jkitle ,miaxrd oia ly cinz xg`l aixwdl oi`edéì ïðéøçàî± §©£¦©¥
miaxrd oia ly cinzd zhigy onf z` xg`l minkg eraw

a ,dvgne yya ligznyéòL ézøú,zery izya ±déì ïðéãáòå± ©§¥¨¥§¨§¦©¥
cinzd ziiyr z` miligzneäðîLazery,äöçîeewitqiy ick ¦§Ÿ¤¤¡¨

e .meid eze`a aixwdl mikixvd zepaxwd lk z` aixwdléáøòá§©§¥
,íéçñtxg`nàkéàcoaxwçñtaixwdl l`xyi lk mikixvy §¨¦§¦¨¤©

åéøçà,miaxrd oia ly cinzd oaxw xg`l ±déì ïðéîã÷± ©£¨¨§¦©¥
a dpyd zeni lk x`yn cinzd zhigy z` minicwn,úçà äòL̈¨©©

,äöçîe òáLa déì ïðéãáòåz` aixwdl l`xyi lk ewitqiy ick §¨§¦©¥§¤©¤¡¨
yke .dlild cr mdigqtúBéäì çñt áøò ìçaàkéàc ,úaL áøò ¨¤¤¤©¦§¤¤©¨§¦¨

énðz` mb yiy ±Búéiìögqtd ly,úaL éçc àìcdzeyrl jixve ©¦§¦¨§Ÿ¨¥©¨
e ,cinzd zhigy z` xzei minicwn ,mei cerandéì ïðéî÷Bî§¦©¥

déðécà`edy ,epic xwir lr ezhigy onf z` micinrne ±LLa ©¦¥§¥
.äöçîe¤¡¨

`aiwr iaxe l`rnyi iax da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd
mi`xen` ewlgpy zx`an `xnbde ,cinzd zhigy onf oiprl

:mdixac yexitaïðaø eðz,`ziixaaBøecéñkbdep didy xcqk ± ¨©¨¨§¦
miaxrd oia ly cinzd zhigy onfaad zeniCk ,ìBçmb `ed ¦¨

Bøecéñcinzd zhigy onf xcq ±.ìàòîLé éaø éøác ,úaMaeéaø ¦©©¨¦§¥©¦¦§¨¥©¦
,øîBà àáé÷ò`ed zaya cinzd zhigy onf xcqyáøòa Bøecéñk £¦¨¥§¦§¤¤

.çñt¤©
:`xnbd zxxanøîà÷ éàîz`ada `ziixad ixac yexit edn ± ©¨¨©

axr oiprl ewlgp m`d `ziixaa x`azd `ly itl ,mzwelgn
:`xnbd zx`an .dpyd zeni x`y oiprl e` gqtéëä ,ééaà øîà̈©©©¥¨¦

çñtä áøòa ìBça Bøecéñk ,øîà÷zenia gqt axr lgyky myk ± ¨¨©§¦©§¤¤©¤©
zery raya `ed miaxrd oia ly cinzd zhigy onf xcq ,legd

,dvgneCk`edçñtä áøòa úaMa Bøecéñgqt axr lgyk ± ¨¦©©¨§¤¤©¤©
,dvgne zery raya cinzd zhigy onfy ,zayaéaø éøác¦§¥©¦

.ìàòîLéeáøòa úBéäì ìçL çñtä áøòa Bøecéñk ,øîBà àáé÷ò éaø ¦§¨¥©¦£¦¨¥§¦§¤¤©¤©¤¨¦§§¤¤
,úaL,dvgne zery yya `ed dhigyd onfyCk`edBøecéñ ©¨¨¦

lgy gqt axra,úaMazery yyl ezhigy z` minicwny §©¨
zngn cinzd z` xg`l jixv oi` zayay iptn ,mrhde ,dvgne
zeacpe mixcpy meyn ,eiptl aixwdl mikixvy zeacpde mixcpd
cinzd zhigy onf z` micwdl yi jkitle ,zaya miaxw mpi`

.migqtd lk zaxwdl ax onf x`yiy ick ,xzeid lkkïéúéðúîe©§¦¦
éðz÷chgyp cinzd ,gqt axray ,da aezky epzpyn df itle ± §¨¨¥

dvgne raya,úaMa ïéa ìBça ïéazrck,àéä ìàòîLé éaøeli`y ¥©¥©©¨©¦¦§¨¥¦
`id cinzd zhigy zaya lgy gqt axra ,`aiwr iax zrcl

.dvgne yya
:`xnbd zxxanéâìôéî à÷ éàîaixde ,mzwelgn mrh edn ± §©¨¦§§¦

oi`y zayay ,`ed xazqn `aiwr iax ly enrh dxe`kl
.dvgne yyl cinzd z` micwdl yi ,zeacpe mixcp miaixwn

:`xnbd zx`anéâìôéî÷ ïéëéæáì ïéîãB÷ ïéôñeîaxwir ± §¨¦§¦§¨¦¦¨¦§§¦
oglyd iab lry dpeald ikifa ipy zxhwd iabl `id mzwelgn
miyakd ipy zaxwd mcew df did m`d ewlgpy ,miptd mgl ly

y ,mdixg`l e` ,zay lka sqenl miaixwnyøáñ ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¨©
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המשך בעמוד גסה

ezny in` cenr gp sc ± iyily wxtmigqt
äðùî.íéáøòä ïéá ìù ãéîúäöçîå äòùúá áø÷åoidey eidy ,ezaxwd xnb Ðdry

.eziiyra zg`.`nrh yxtn `xnbaeíéçñô éáøòmeyn ,dil opincwn Ð

.cinz xg` gqtc ol `pn `xnba yxtn `ziixaa .eixg` gqt carinl iracáøò ìç
úáù áøòá çñôopira Ðinecw`leixg` gqt hegyl irac meyn ,ithezelvleceran

.meiàøîâíéáøòä ïéázery yyn Ð

dede .miaxrd oia opixw dhep lvdy dlrnle

oia" azke dixeaca ipye ,"axra" azknl dil

"miaxrdwelg :dyxcl Ð,miwlg ipyl axrd

mcew o`kl dvgne zery izy,eziiyrlizye

.eziiyr xg`l o`kl dvgne zeryøîà àìà
àáø`ziixe`cnc .`id opaxc `zpwz dlek Ð

ikn epiidc ,zexiyk zepexg` zery yy lk

ehpiillvjli`e ray ivgn epiidc ,axr

mc`yk .gxfnl lvde axrnl dhep dngdy

yy ivg ,gxfnl dhep elv dngd cbpk cner

lv oi`e ,riwxd rvn`a zcner `id ray ivge

.eizgz mc` lk lv `l` dhepøî øîàåÐ

.`wxit i`da onwlíéîìùä éáìç äéìòlr Ð

`le ,zepaxwd lk mlyd xgy ly cinz

mnilyzaxrd cinz xg`lc .axrd cinz lr

mifixfy it lr s` ,jkitl .oaxw aixwz `l

zevnl oinicwnepiwzd Ð,dxg`le`iaiy ick

mdixcpodizeacpezayae .oaixwdl xyk `die

zeacpe mixcp `kilc ab lr s` ,inpopixg`n Ð

,legc zeacpe mixcp zxifb xcq meyn dil

.onwl yxtnckúééìöúáù äçåã åðéà çñôÐ

jxevy iptnceran zelvl lekie ,`id heicd

.meiäéì ïðéî÷åîåäéðéãàehpi ikn Ð,millvd

.dvgne yya epiidcåøãéñë.cinz ly Ð

åøãéñëçñô áøòá.`aiwr iaxa opiqxbåøãéñë
çñôä áøòá ìåçájk ,dvgne raya epiidc Ð

.gqtd axra zaya exciqøîåà àáé÷ò éáøÐ

,dvgne yya `ed gqtd axr ly zaya

.zay axra zeidl lgy gqtd axra exciqk

`l zayae ,eixg` gqt carinl irac oeikc

iaxwjixhvipc zeacpe mixcpdixegi`lÐ

dil opinwendpic`.dvgne yyaïéúéðúîå
éðú÷ãoia dvgne raya hgyp migqt iaxr Ð

zaya oia lega.`id l`rnyi iax Ðà÷ éàîá
éâìôéî?l`rnyi iax dil xg`n `w i`n` Ð

migqtdy iptn ,`aiwr iaxc `nrh xazqn `d

hegyl oiaexnaxwile`edyk `nlyac .eixg`

lega lgmeyn `zry `cg dil opixg`n Ð

il dnl ,zaya la` .zeacpe mixcp?edpixg`l

zezay x`ya `nlyaopiyiig `l Ðinecw`l

iiepyle.legc zeacpe mixcp meyn dicic legn

migqt meyn `zyd la`.dinecw`l opira Ð

ïéëéæádpeal `id Ðdpezpdipyalr mikifa

eid zayae ,miptd mgl ly zekxrn izy

zayd meia" :aizkck ,dycgd z` oixcqne dpyid oiwlqn,"epkxridzide" mipdk zlik`l mgld oixizn ode ,oikifad xihwnemgll,"dxkf`loiwlegezg` dry jixve ,cin mgld

.jka wqrzdlïéîãå÷ ïéôñåî øáñ ìàòîùé éáøÐweliqloikifa,"eneia mei xac" :aizkc ,"xwa" eda aizk `le ,"mei" eda aizkc ,yya ediigxe` oitqen onfe .ozxhwdeol `niiwe

) "dpennd odl xn`" wxta `nei xcqaa ,(`,clrnyn meie ,dncwd ied xw.xegi`òáùá ïéëéæáåirac Ð,edpixg`loitqenacaizkoikifaae ,"mei".ipnif ixz "meia" "meia" aizk

) `nei zkqna oikifal oincew oitqen xn`c `nrh opitli `kdnedicarinl ivnc oicd `ede .dvgne raya dil opicare ,xg`l ipnif ixz "zayd meia" "zayd meia" eda azkcn ,(myzlgza

`cg `l` ,dpeny.migqt iaxr x`yk dvgne raya e` ,dipick dvgne yya `l` ,dil opipyn `l ipnif ipd lk ,cere .dray seqa dlk miptd mgl welig oi` `nyc Ðïéîãå÷ ïéëéæáÐ

.oiziagn dweg dweg xnb :mzd yxtn inp `nrhe'åë éðú÷ éîdil jixt `l ikdle .`aiwr iaxc dizlina Ðdizlin`zvwn `eddae ,zvwna iia`c dizeek xn` inp edi`c ,l`rnyi iaxc

.onwl `ler xa dax dil jixtåøãéñë.cinz ly Ðàîìòã ìåçádvgne dpenya epiidc ,dpyd zeni lk Ðzhigy xdnl dil opincwn `lc ,gqtd axra zaya exciq jk Ðmigqtd

jygzy cr ezelvl leki epi`e li`edc .eixg`gqtd xya mngzi `ny opiyiig Ð.gixqieåøãéñë øîåà àáé÷ò éáøjixve miaexn migqtdy iptn ,gqtd axr x`y Ð.mnicwdlàì
ïðéùééçøîëîìàøùéáedfi`"a el dnece .xyad menig Ð) "jypmizif ly xnekd lr :(`,cr.enngziy ick ilka cgi oigipny Ð
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ãéîú`l ith la` .iry izxz dil opixg`n Ð hgypÐjk lk zeyrl oivex eid `ly

lega excqk l`rnyi 'xc dizlin onwl yxtnc `axe ,dkiygl jenq mevnva

dvgne (dpenya) gqtd axwe ,gqtd axr zaya excq ok `nlraÐmeyn wgeca epiid

.`xyia xnkn

ïðéî÷åîÐ dvgne zery yya dipic` dil

`nei) "dpennd odl xn`" yixa

:yexit .ilzk ixgyn ikn dihgype :jixt (a,gk

.ipeekn `lc meyn :ipyne .ray zlgzn

éáøÐ oikifal mincew oitqen xaq l`rnyi

`ki`c ,ibilt gqtd axrc zaya `wec

gqtd ziiyr iptn eze` minicwny `xizid

zaya la` .leg eh` xfbinl jiiy `le ,eixg`y

`nlrcÐ.leg eh` zay dxifb ,legd xcqk axw

ïðéãáò÷å:xn`z m`e Ð dvgne raya dil

yxite !dpeny zlgza dicarile

ewa.ray seqa dlk mgld welg oi`y itl :qxhp

:xn`w `aiwr 'xl `dc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e

yya oitqene ynga oikifaÐ`aiwr 'xl ,rnyn

!dry `l` mgl welige dxhwda diidy `kil

.qxhpewa yxity xg` oeylk wgvi epiaxl d`xpe

éãéîaxr zeidl lgy gqtd xcqk `aiwr 'x

`ki` inp `axlc ab lr s` Ð ipzw zay

icin :`ler xa dax jenqa jixtck jxtinl

gqtd axra ,zaya excq ok `nlra lega excqk

ipzwÐ'x `dc ,`kxit dil aiyg `l `ax

dey gqtd axrc ipzwc ,i`w oizipzn` l`rnyi

.l`rnyi iax bilt dilre ,zaya oia lega oia

.gqtd axr eixaca xikfdl jixv did `l jkle

ïðéùééçzgcd oi`e li`ed Ð `xyia xnkinl

wxta xn`ck ,zay dgec eiaxw

.(a,dq onwl) ["mixac el`"]
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äðùîäòLúa áø÷å ,äöçîe äðBîLa èçLð ãéîz̈¦¦§¨¦§¤¤¡¨§¨¥§¦§¨
,äöçîe òáLa èçLð íéçñô éáøòa .äöçîe¤¡¨§©§¥§¨¦¦§¨§¤©¤¡¨
áøò ìç .úaMa ïéa ìBça ïéa ,äöçîe äðBîLa áø÷å§¨¥¦§¤¤¡¨¥©¥©©¨¨¤¤

úaL áøòa úBéäì çñt¯áø÷å ,äöçîe LLa èçLð ¤©¦§§¤¤©¨¦§¨§¥¤¡¨§¨¥
.åéøçà çñtäå ,äöçîe òáLaàøîâ?éléî éðä àðî §¤©¤¡¨§©¤©©£¨§¨¨¥¦¥

ãçà Nákä úà" :àø÷ øîàc ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦§¨©§¨¤©¤¤¤¨
"íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz©£¤©Ÿ¤§¥©¤¤©¥¦©£¤¥¨©§¨¦
ézL ïàëì äöçîe úBòL ézL ,íéáøò éðL ïéáì eä÷lç©§¥§¥§¥£¨¦§¥¨¤¡¨§¨§¥
:àáø áéúî .BúéiNòì úçà äòLå ,ïàëì äöçîe úBòL̈¤¡¨§¨§¨¨©©©£¦¨§¦¨¨
äðBîLa áø÷å ,äöçîe òáLa èçLð íéçñô éáøòa§©§¥§¨¦¦§¨§¤©¤¡¨§¨¥¦§¤
Cúòc à÷ìñ éàå .úaMa ïéa ìBça ïéa ,äöçîe¤¡¨¥©¥©©¨§¦¨§¨©£¨

àúééøBàc äöçîe äðBîLa¯àlà ?déì ïðéîc÷î éëéä ¦§¤¤¡¨§©§¨¥¦©§§¦©¥¤¨
éàî .áøò éììö eèpiMî ãéîúc Búåöî :àáø øîà̈©¨¨¦§¨§¨¦¦¤¦¨¦§¥¤¤©

àîòè¯"íééaøòä ïéa" :àø÷ øîàc¯àðcéòî ©§¨§¨©§¨¥¨©§¨¦¥¦¨¨
äðMä úBîé øàLa ,Ckìä .áøòîì àLîL ìéçúîc§©§¦¦§¨§¦£¨¦§¨¦§¨§©¨¨
éáìç äéìò" :øîà àðîçøc ,úBáãðe íéøãð àkéàc§¦¨§¨¦§¨§©£¨¨¨©¨¤¨¤§¥

íéîìMä éáìç äéìò :øî øîàå "íéîìMä¯äéìò ©§¨¦§¨©¨¨¤¨¤§¥©§¨¦¨¤¨
ílek úBðaøwä ìk íìLä¯,éòL ézøz déì ïðéøçàî ©§¥¨©¨§¨¨§©£¦©¥©§¥¨¥

àkéàc ,íéçñô éáøòa .äöçîe äðBîLa déì ïðéãáòå§¨§¦©¥¦§¤¤¡¨§©§¥§¨¦§¦¨
åéøçà çñt¯déì ïðéãáòå ,úçà äòL déì ïðéîã÷ ¤©©£¨¨§¦©¥¨¨©©§¨§¦©¥

àkéàc ,úaL áøò úBéäì çñt áøò ìç .äöçîe òáLa§¤©¤¡¨¨¤¤¤©¦§¤¤©¨§¦¨
úaL éçc àìc Búéiìö éîð¯LLa déðécà déì ïðéî÷Bî ©¦§¦¨§¨¨¥©¨§¦©¥©¦¥§¥

.äöçîe:øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác ,úaMa Bøecéñ Ck ìBça Bøecéñk :ïðaø eðz ¤¡¨¨©¨©§¦©¨¦©©¨¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥
Ck ,çñtä áøòa ìBça Bøecéñk :øîà÷ éëä ,ééaà øîà ?øîà÷ éàî .çñt áøòa Bøecéñk§¦§¤¤¤©©¨¨©¨©©©¥¨¦¨¨©§¦©§¤¤©¤©¨
ìçL çñtä áøòa Bøecéñk :øîBà àáé÷ò éaø ,ìàòîLé éaø éøác ,çñtä áøòa úaMa Bøecéñ¦©©¨§¤¤©¤©¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥§¦§¤¤©¤©¤¨

úaMa ïéa ìBça ïéa éðú÷c ïéúéðúîe .úaMa Bøecéñ Ck ,úaL áøòa úBéäì¯ìàòîLé éaø ¦§§¤¤©¨¨¦©©¨©§¦¦§¨¨¥¥©¥©©¨©¦¦§¨¥
ïéîãB÷ ïéôñeî :øáñ ìàòîLé éaø :éâìtéî÷ ïéëéæáì ïéîãB÷ ïéôñeîa ?éâìtéî à÷ éàîa .àéä¦§©¨¦©§¦§¨¦§¦§¨¦¦¨¦©§¦©¦¦§¨¥¨©¨¦§¦
àáé÷ò éaø .äöçîe òáLa ãéîzì déì ãéáòå ,òáLa ïéëéæáe ,LLa ïéôñeîì eäì ãáò ,ïéëéæáì§¨¦¦¨¥§§¨¦§¥¨¦¦§¤©§¨¥¥©¨¦§¤©¤¡¨©¦£¦¨
.äöçîe LLa ãéîzì déì ãéáòå ,LLa ïéôñeîe ,Lîça ïéëéæa ,ïéôñeîì ïéîãB÷ ïéëéæa :øáñ̈©¨¦¦§¦§¨¦¨¦¦§¨¥¨¦§¥§¨¥¥©¨¦§¥¤¡¨

é÷úîBøãéñk ?éðú÷ úaL áøòa úBéäì ìçL çñtä áøòa Bøãéñk àáé÷ò éaø écéî :àáø dì ó ©§¦¨¨¨¦¥©¦£¦¨§¦§§¤¤©¤©¤¨¦§§¤¤©¨¨¨¥§¦§
àîìòc ìBça Bøãéñk :øîà÷ éëä ,àáø øîà àlà !éðú÷ àîúñ çñtä áøòa¯Bøãéñ Ck §¤¤©¤©§¨¨¨¨¥¤¨¨©¨¨¨¦¨¨©§¦§©§¨§¨¨¦§

ïéúéðúîe .çñtä áøòa Bøãéñk :øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác ,çñtä áøòa úaMa©©¨§¤¤©¤©¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥§¦§§¤¤©¤©©§¦¦
úaMa ïéa ìBça ïéa éðú÷c¯éâìtéî à÷ éàîa .àéä àáé÷ò éaø¯;éâìtéî÷ àøNa øîëîa §¨¨¥¥©¥©©¨©¦£¦¨¦§©¨¦©§¦§¦§©¦§¨¨¦©§¦

.àøNa øîëîì ïðéLééç àì :øáñ àáé÷ò éaøå ,àøNa øîëîì ïðéLééç :øáñ ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¨©¨§¦©§¦§©¦§¨§©¦£¦¨¨©¨¨§¦©§¦§©¦§¨
éà

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



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

èçùð ãéîú ¯ éùéîç ÷øô
oaxw ipiipr lka zkqnd zwqer iriyz wxt seq cre df wxtn
ex`eai df wxta .oqipa xyr drax` meia axw didy gqtd
ipic z`e ,ezhigy onf z` zellekd ,gqtd zhigy zekld
hgyi `lye ,milrad myle gqt myl `dzy dnvr dhigyd
,gqtd zhigy xcq oke ,eilr miiepndn cg`l ung yiy drya

.eixeni` zxhwde exer zhytd ,enc zwixf

äðùî
dxezay ,gqtd zhigyl rawpy onfd xe`iaa zwqer ef dpyn

xn`p(e ai zeny),'miAxrd oiA l`xUi zcr ldw lM Fz` EhgWe'§¨£ŸŸ§©£©¦§¨¥¥¨©§¨¦
df onf did `lye ,dhigyl drawpy dryd idn x`eai epzpynae
miaxrd oiaa miaixwn eid mei lkay oeike .gqt axr lka dey

dxeza xn`py enk ,cinz oaxw(c-b gk xacna)xW` dX`d df'¤¨¦¤£¤
z` ,cinz dlr mFIl mipW mninz dpW ipA miUaM 'dl EaixwY©§¦©§¨¦§¥¨¨§¦¦§©¦©Ÿ¨¨¦¤
,'miAxrd oiA dUrY ipXd UaMd z`e xwAa dUrY cg`d UaMd©¤¤¨¤¨©£¤©Ÿ¤§¥©¤¤©¥¦©£¤¥¨©§¨¦

eyxce(.hp onwl)jkl ,gqtd oaxwl mcew cinzd oaxwy miweqtn
izne ,miaxrd oia ly cinz zaxwd onf `ed izn epzpyn zx`an

.gqtd zaxwd onf `ed
oaxwãéîzdpyd zeni lka ,miaxrd oia mei lka axwdèçLð ¨¦¦§¨

äðBîLazeryäöçîezery dvgne dpeny exary xg`l ± ¦§¤¤¡¨
hytdae ,dhigya miwqrzne ,xweadnzgcdae gezipae

dry jyna gafnl yakdne yakl mixa`d zkledae miiaxwd
,zg`áø÷ågafnd iab lr mixa`d zxhwd `edy ezaxwd xnbe ± §¨¥

didäòLúazery.äöçîeeaini,íéçñt éáøòmikixv eidy oeik §¦§¨¤¡¨¦©§¥§¨¦
wqrzdl minicwn eid ,cinzd zaxwd xg`l gqtd z` hegyl

cinzd dide ,cinzd mròáLa èçLðzeryáø÷å ,äöçîexnbe ± ¦§¨§¤©¤¡¨§¨¥
did ezaxwd.äöçîe äðBîLa`ed reaw df onfeïéaaxr lgyk ¦§¤¤¡¨¥

gqtad zeni,ìBçeïéalgyk.úaMayk la`úBéäì çñt áøò ìç ¦¥©©¨¨¤¤¤©¦§
,úaL áøòaxg`l gqtd z` hegyl witqdl mikixv eidy xg`n §¤¤©¨

zaxwd z` xzei minicwn eid ,mei ceran ezelvle cinzd
dide ,cinzdcinzdLLa èçLðzeryáø÷å ,äöçîexnbe ± ¦§¨§¥¤¡¨§¨¥
did ezaxwdå .äöçîe òáLazhigyçñtäl dzidåéøçàcin ± §¤©¤¡¨§©¤©©£¨

.cinzd zaxwd xnb xg`l

àøîâ
mei lkay cinzd zhigy onf zriawl mrhd z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .zery ivge dpenyaéléî éðä àðîepcnl okidn ± §¨¨¥¦¥
dpenya hgyp miaxrd oia ly cinz mei lkay ,el` mixac

.dvgne zery ryza ezaxwd xnbe dvgne zery
:`xnbd daiyn,éåì ïa òLBäé éaø øîàn ,z`f cenll yiøîàc ¨©©¦§ª©¤¥¦§¨©

àø÷xn`p cinzd zaxwd zevna xacnd weqtay jkn ±xacna) §¨
(c gkïéa äNòz éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçà Nákä úà'¤©¤¤¤¨©£¤©Ÿ¤§¥©¤¤©¥¦©£¤¥

,'íéaøòäipyd yakd z`e' aezkl dkixv dzid dxezd dxe`kle ¨©§¨¦
zehpl dligzn dngdy meid zevgn epiidc 'axra dyrz
`ed ,'miaxrd oia' dazke dzpiyy mrhde ,dlild cre axrnl

,epcnll ickíéaøò éðL ïéáì eä÷lçaxrd z` wlgl jl yi ± ©§¥§¥§¥©§©¦
,miwlg ipyl zery yy `edyïàëì äöçîe úBòL ézLiptl ± §¥¨¤¡¨§¨

e ,cinzd zaxwdïàëì äöçîe úBòL ézL,cinzd zaxwd xg`l ± §¥¨¤¡¨§¨
úçà äòLå,odipiaBúéiNòìzaxwd onfy o`kne .cinzd ly §¨¨©©©£¦¨

.dvgne zery ryz cre dvgne zery dpenyn `ed cinzd
:iel oa ryedi iax ixac lr dywn `xnbd,àáø áéúîepipy ¥¦¨¨

,epzpynaäöçîe äðBîLa áø÷å äöçîe òáLa èçLð íéçñt éáøòa'§©§¥§¨¦¦§¨§¤©¤¡¨§¨¥¦§¤¤¡¨
Czòc à÷ìñ éàå ,'úaMa ïéa ìBça ïéalka cinzd zaxwd onfy ¥©¥©©¨§¦¨§¨©§¨

dpyd zeniäöçîe äðBîLan `ed,àúééøBàc,dywiïðéîc÷î éëéä ¦§¤¤¡¨§©§¨¥¦©§§¦©
déìdxezd ixde ,dvgne rayl enicwdl gqt axra xzen ji` ± ¥

.minid oia dwlig `l
zhigy onf zriaw oiprl xg` mrh zyxtne zxfeg `xnbd

:cinzd,àáø øîà àlàdxezd on mlerlãéîúc Búåöîmeiw onf ± ¤¨¨©¨¨¦§¨§¨¦

`ed cinzd zaxwd zevnáøò éììö eèpiMîmc`d lvy dryn ± ¦¤¦¨¦§¥¤¤
zevg xg`l dry ivgn `ede ,gxfnl dhep dngd cbpk cnerd

:`ax xxan .meid,àîòè éàîmeyn ,`ax yxtnàø÷ øîàc(my) ©©£¨§¨©§¨
,'íéaøòä ïéa',`ed df onfeLîL ìéçúîc àðcéòîáøòîì à- ¥¨©§¨¦¥¦§¨§©§¦¦§¨§¦§¨

x`al `ax jiynn .axrn cvl zehpl dligzn dngdy dryn
:cinzd zaxwdl miwelg mipnf erawy mrhd z`øàLa ,Ckìä¦§¨¦§¨

,äðMä úBîéyyl gqtd zhigy z` micwdl yi dxe`kly s` §©¨¨
oeik ,mewn lkn ,zeevnl minicwn mifixfy meyn dvgne zery

àkéàcly zepaxwúBáãðe íéøãðoaxw mcew maixwdl mikixvy §¦¨§¨¦§¨
meyn ,cinzdøîà àðîçøc(d e `xwie)xgy ly cinz oaxw iabl §©£¨¨¨©

xihwde dlrd dilr Kxre'øî øîàå ,'íéîìMä éáìç äéìòyxite ± §¨©¨¤¨¨Ÿ¨§¦§¦¨¤¨¤§¥©§¨¦§¨©©
onwl `ax(a"r)aezkd zyxcn micnly(íéîìMä éáìç äéìò)¨¤¨¤§¥©§¨¦

y'äéìò',xwea lka axwd cinzd oaxw xg`l ±íìLäyi ± ¨¤¨©§¥
z` aixwdl xenble milydlílek úBðaøwä ìk,meid eze`ay ¨©¨§¨¨

jkitle ,miaxrd oia ly cinz xg`l aixwdl oi`edéì ïðéøçàî± §©£¦©¥
miaxrd oia ly cinzd zhigy onf z` xg`l minkg eraw

a ,dvgne yya ligznyéòL ézøú,zery izya ±déì ïðéãáòå± ©§¥¨¥§¨§¦©¥
cinzd ziiyr z` miligzneäðîLazery,äöçîeewitqiy ick ¦§Ÿ¤¤¡¨

e .meid eze`a aixwdl mikixvd zepaxwd lk z` aixwdléáøòá§©§¥
,íéçñtxg`nàkéàcoaxwçñtaixwdl l`xyi lk mikixvy §¨¦§¦¨¤©

åéøçà,miaxrd oia ly cinzd oaxw xg`l ±déì ïðéîã÷± ©£¨¨§¦©¥
a dpyd zeni lk x`yn cinzd zhigy z` minicwn,úçà äòL̈¨©©

,äöçîe òáLa déì ïðéãáòåz` aixwdl l`xyi lk ewitqiy ick §¨§¦©¥§¤©¤¡¨
yke .dlild cr mdigqtúBéäì çñt áøò ìçaàkéàc ,úaL áøò ¨¤¤¤©¦§¤¤©¨§¦¨

énðz` mb yiy ±Búéiìögqtd ly,úaL éçc àìcdzeyrl jixve ©¦§¦¨§Ÿ¨¥©¨
e ,cinzd zhigy z` xzei minicwn ,mei cerandéì ïðéî÷Bî§¦©¥

déðécà`edy ,epic xwir lr ezhigy onf z` micinrne ±LLa ©¦¥§¥
.äöçîe¤¡¨

`aiwr iaxe l`rnyi iax da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd
mi`xen` ewlgpy zx`an `xnbde ,cinzd zhigy onf oiprl

:mdixac yexitaïðaø eðz,`ziixaaBøecéñkbdep didy xcqk ± ¨©¨¨§¦
miaxrd oia ly cinzd zhigy onfaad zeniCk ,ìBçmb `ed ¦¨

Bøecéñcinzd zhigy onf xcq ±.ìàòîLé éaø éøác ,úaMaeéaø ¦©©¨¦§¥©¦¦§¨¥©¦
,øîBà àáé÷ò`ed zaya cinzd zhigy onf xcqyáøòa Bøecéñk £¦¨¥§¦§¤¤

.çñt¤©
:`xnbd zxxanøîà÷ éàîz`ada `ziixad ixac yexit edn ± ©¨¨©

axr oiprl ewlgp m`d `ziixaa x`azd `ly itl ,mzwelgn
:`xnbd zx`an .dpyd zeni x`y oiprl e` gqtéëä ,ééaà øîà̈©©©¥¨¦

çñtä áøòa ìBça Bøecéñk ,øîà÷zenia gqt axr lgyky myk ± ¨¨©§¦©§¤¤©¤©
zery raya `ed miaxrd oia ly cinzd zhigy onf xcq ,legd

,dvgneCk`edçñtä áøòa úaMa Bøecéñgqt axr lgyk ± ¨¦©©¨§¤¤©¤©
,dvgne zery raya cinzd zhigy onfy ,zayaéaø éøác¦§¥©¦

.ìàòîLéeáøòa úBéäì ìçL çñtä áøòa Bøecéñk ,øîBà àáé÷ò éaø ¦§¨¥©¦£¦¨¥§¦§¤¤©¤©¤¨¦§§¤¤
,úaL,dvgne zery yya `ed dhigyd onfyCk`edBøecéñ ©¨¨¦

lgy gqt axra,úaMazery yyl ezhigy z` minicwny §©¨
zngn cinzd z` xg`l jixv oi` zayay iptn ,mrhde ,dvgne
zeacpe mixcpy meyn ,eiptl aixwdl mikixvy zeacpde mixcpd
cinzd zhigy onf z` micwdl yi jkitle ,zaya miaxw mpi`

.migqtd lk zaxwdl ax onf x`yiy ick ,xzeid lkkïéúéðúîe©§¦¦
éðz÷chgyp cinzd ,gqt axray ,da aezky epzpyn df itle ± §¨¨¥

dvgne raya,úaMa ïéa ìBça ïéazrck,àéä ìàòîLé éaøeli`y ¥©¥©©¨©¦¦§¨¥¦
`id cinzd zhigy zaya lgy gqt axra ,`aiwr iax zrcl

.dvgne yya
:`xnbd zxxanéâìôéî à÷ éàîaixde ,mzwelgn mrh edn ± §©¨¦§§¦

oi`y zayay ,`ed xazqn `aiwr iax ly enrh dxe`kl
.dvgne yyl cinzd z` micwdl yi ,zeacpe mixcp miaixwn

:`xnbd zx`anéâìôéî÷ ïéëéæáì ïéîãB÷ ïéôñeîaxwir ± §¨¦§¦§¨¦¦¨¦§§¦
oglyd iab lry dpeald ikifa ipy zxhwd iabl `id mzwelgn
miyakd ipy zaxwd mcew df did m`d ewlgpy ,miptd mgl ly

y ,mdixg`l e` ,zay lka sqenl miaixwnyøáñ ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¨©
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ezny in` cenr gp sc ± iyily wxtmigqt
äðùî.íéáøòä ïéá ìù ãéîúäöçîå äòùúá áø÷åoidey eidy ,ezaxwd xnb Ðdry

.eziiyra zg`.`nrh yxtn `xnbaeíéçñô éáøòmeyn ,dil opincwn Ð

.cinz xg` gqtc ol `pn `xnba yxtn `ziixaa .eixg` gqt carinl iracáøò ìç
úáù áøòá çñôopira Ðinecw`leixg` gqt hegyl irac meyn ,ithezelvleceran

.meiàøîâíéáøòä ïéázery yyn Ð

dede .miaxrd oia opixw dhep lvdy dlrnle

oia" azke dixeaca ipye ,"axra" azknl dil

"miaxrdwelg :dyxcl Ð,miwlg ipyl axrd

mcew o`kl dvgne zery izy,eziiyrlizye

.eziiyr xg`l o`kl dvgne zeryøîà àìà
àáø`ziixe`cnc .`id opaxc `zpwz dlek Ð

ikn epiidc ,zexiyk zepexg` zery yy lk

ehpiillvjli`e ray ivgn epiidc ,axr

mc`yk .gxfnl lvde axrnl dhep dngdy

yy ivg ,gxfnl dhep elv dngd cbpk cner

lv oi`e ,riwxd rvn`a zcner `id ray ivge

.eizgz mc` lk lv `l` dhepøî øîàåÐ

.`wxit i`da onwlíéîìùä éáìç äéìòlr Ð

`le ,zepaxwd lk mlyd xgy ly cinz

mnilyzaxrd cinz xg`lc .axrd cinz lr

mifixfy it lr s` ,jkitl .oaxw aixwz `l

zevnl oinicwnepiwzd Ð,dxg`le`iaiy ick

mdixcpodizeacpezayae .oaixwdl xyk `die

zeacpe mixcp `kilc ab lr s` ,inpopixg`n Ð

,legc zeacpe mixcp zxifb xcq meyn dil

.onwl yxtnckúééìöúáù äçåã åðéà çñôÐ

jxevy iptnceran zelvl lekie ,`id heicd

.meiäéì ïðéî÷åîåäéðéãàehpi ikn Ð,millvd

.dvgne yya epiidcåøãéñë.cinz ly Ð

åøãéñëçñô áøòá.`aiwr iaxa opiqxbåøãéñë
çñôä áøòá ìåçájk ,dvgne raya epiidc Ð

.gqtd axra zaya exciqøîåà àáé÷ò éáøÐ

,dvgne yya `ed gqtd axr ly zaya

.zay axra zeidl lgy gqtd axra exciqk

`l zayae ,eixg` gqt carinl irac oeikc

iaxwjixhvipc zeacpe mixcpdixegi`lÐ

dil opinwendpic`.dvgne yyaïéúéðúîå
éðú÷ãoia dvgne raya hgyp migqt iaxr Ð

zaya oia lega.`id l`rnyi iax Ðà÷ éàîá
éâìôéî?l`rnyi iax dil xg`n `w i`n` Ð

migqtdy iptn ,`aiwr iaxc `nrh xazqn `d

hegyl oiaexnaxwile`edyk `nlyac .eixg`

lega lgmeyn `zry `cg dil opixg`n Ð

il dnl ,zaya la` .zeacpe mixcp?edpixg`l

zezay x`ya `nlyaopiyiig `l Ðinecw`l

iiepyle.legc zeacpe mixcp meyn dicic legn

migqt meyn `zyd la`.dinecw`l opira Ð

ïéëéæádpeal `id Ðdpezpdipyalr mikifa

eid zayae ,miptd mgl ly zekxrn izy

zayd meia" :aizkck ,dycgd z` oixcqne dpyid oiwlqn,"epkxridzide" mipdk zlik`l mgld oixizn ode ,oikifad xihwnemgll,"dxkf`loiwlegezg` dry jixve ,cin mgld

.jka wqrzdlïéîãå÷ ïéôñåî øáñ ìàòîùé éáøÐweliqloikifa,"eneia mei xac" :aizkc ,"xwa" eda aizk `le ,"mei" eda aizkc ,yya ediigxe` oitqen onfe .ozxhwdeol `niiwe

) "dpennd odl xn`" wxta `nei xcqaa ,(`,clrnyn meie ,dncwd ied xw.xegi`òáùá ïéëéæáåirac Ð,edpixg`loitqenacaizkoikifaae ,"mei".ipnif ixz "meia" "meia" aizk

) `nei zkqna oikifal oincew oitqen xn`c `nrh opitli `kdnedicarinl ivnc oicd `ede .dvgne raya dil opicare ,xg`l ipnif ixz "zayd meia" "zayd meia" eda azkcn ,(myzlgza

`cg `l` ,dpeny.migqt iaxr x`yk dvgne raya e` ,dipick dvgne yya `l` ,dil opipyn `l ipnif ipd lk ,cere .dray seqa dlk miptd mgl welig oi` `nyc Ðïéîãå÷ ïéëéæáÐ

.oiziagn dweg dweg xnb :mzd yxtn inp `nrhe'åë éðú÷ éîdil jixt `l ikdle .`aiwr iaxc dizlina Ðdizlin`zvwn `eddae ,zvwna iia`c dizeek xn` inp edi`c ,l`rnyi iaxc

.onwl `ler xa dax dil jixtåøãéñë.cinz ly Ðàîìòã ìåçádvgne dpenya epiidc ,dpyd zeni lk Ðzhigy xdnl dil opincwn `lc ,gqtd axra zaya exciq jk Ðmigqtd

jygzy cr ezelvl leki epi`e li`edc .eixg`gqtd xya mngzi `ny opiyiig Ð.gixqieåøãéñë øîåà àáé÷ò éáøjixve miaexn migqtdy iptn ,gqtd axr x`y Ð.mnicwdlàì
ïðéùééçøîëîìàøùéáedfi`"a el dnece .xyad menig Ð) "jypmizif ly xnekd lr :(`,cr.enngziy ick ilka cgi oigipny Ð
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ãéîú`l ith la` .iry izxz dil opixg`n Ð hgypÐjk lk zeyrl oivex eid `ly

lega excqk l`rnyi 'xc dizlin onwl yxtnc `axe ,dkiygl jenq mevnva

dvgne (dpenya) gqtd axwe ,gqtd axr zaya excq ok `nlraÐmeyn wgeca epiid

.`xyia xnkn

ïðéî÷åîÐ dvgne zery yya dipic` dil

`nei) "dpennd odl xn`" yixa

:yexit .ilzk ixgyn ikn dihgype :jixt (a,gk

.ipeekn `lc meyn :ipyne .ray zlgzn

éáøÐ oikifal mincew oitqen xaq l`rnyi

`ki`c ,ibilt gqtd axrc zaya `wec

gqtd ziiyr iptn eze` minicwny `xizid

zaya la` .leg eh` xfbinl jiiy `le ,eixg`y

`nlrcÐ.leg eh` zay dxifb ,legd xcqk axw

ïðéãáò÷å:xn`z m`e Ð dvgne raya dil

yxite !dpeny zlgza dicarile

ewa.ray seqa dlk mgld welg oi`y itl :qxhp

:xn`w `aiwr 'xl `dc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e

yya oitqene ynga oikifaÐ`aiwr 'xl ,rnyn

!dry `l` mgl welige dxhwda diidy `kil

.qxhpewa yxity xg` oeylk wgvi epiaxl d`xpe

éãéîaxr zeidl lgy gqtd xcqk `aiwr 'x

`ki` inp `axlc ab lr s` Ð ipzw zay

icin :`ler xa dax jenqa jixtck jxtinl

gqtd axra ,zaya excq ok `nlra lega excqk

ipzwÐ'x `dc ,`kxit dil aiyg `l `ax

dey gqtd axrc ipzwc ,i`w oizipzn` l`rnyi

.l`rnyi iax bilt dilre ,zaya oia lega oia

.gqtd axr eixaca xikfdl jixv did `l jkle

ïðéùééçzgcd oi`e li`ed Ð `xyia xnkinl

wxta xn`ck ,zay dgec eiaxw
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éàî .áøò éììö eèpiMî ãéîúc Búåöî :àáø øîà̈©¨¨¦§¨§¨¦¦¤¦¨¦§¥¤¤©
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éáìç äéìò" :øîà àðîçøc ,úBáãðe íéøãð àkéàc§¦¨§¨¦§¨§©£¨¨¨©¨¤¨¤§¥

íéîìMä éáìç äéìò :øî øîàå "íéîìMä¯äéìò ©§¨¦§¨©¨¨¤¨¤§¥©§¨¦¨¤¨
ílek úBðaøwä ìk íìLä¯,éòL ézøz déì ïðéøçàî ©§¥¨©¨§¨¨§©£¦©¥©§¥¨¥

àkéàc ,íéçñô éáøòa .äöçîe äðBîLa déì ïðéãáòå§¨§¦©¥¦§¤¤¡¨§©§¥§¨¦§¦¨
åéøçà çñt¯déì ïðéãáòå ,úçà äòL déì ïðéîã÷ ¤©©£¨¨§¦©¥¨¨©©§¨§¦©¥

àkéàc ,úaL áøò úBéäì çñt áøò ìç .äöçîe òáLa§¤©¤¡¨¨¤¤¤©¦§¤¤©¨§¦¨
úaL éçc àìc Búéiìö éîð¯LLa déðécà déì ïðéî÷Bî ©¦§¦¨§¨¨¥©¨§¦©¥©¦¥§¥

.äöçîe:øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác ,úaMa Bøecéñ Ck ìBça Bøecéñk :ïðaø eðz ¤¡¨¨©¨©§¦©¨¦©©¨¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥
Ck ,çñtä áøòa ìBça Bøecéñk :øîà÷ éëä ,ééaà øîà ?øîà÷ éàî .çñt áøòa Bøecéñk§¦§¤¤¤©©¨¨©¨©©©¥¨¦¨¨©§¦©§¤¤©¤©¨
ìçL çñtä áøòa Bøecéñk :øîBà àáé÷ò éaø ,ìàòîLé éaø éøác ,çñtä áøòa úaMa Bøecéñ¦©©¨§¤¤©¤©¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥§¦§¤¤©¤©¤¨

úaMa ïéa ìBça ïéa éðú÷c ïéúéðúîe .úaMa Bøecéñ Ck ,úaL áøòa úBéäì¯ìàòîLé éaø ¦§§¤¤©¨¨¦©©¨©§¦¦§¨¨¥¥©¥©©¨©¦¦§¨¥
ïéîãB÷ ïéôñeî :øáñ ìàòîLé éaø :éâìtéî÷ ïéëéæáì ïéîãB÷ ïéôñeîa ?éâìtéî à÷ éàîa .àéä¦§©¨¦©§¦§¨¦§¦§¨¦¦¨¦©§¦©¦¦§¨¥¨©¨¦§¦
àáé÷ò éaø .äöçîe òáLa ãéîzì déì ãéáòå ,òáLa ïéëéæáe ,LLa ïéôñeîì eäì ãáò ,ïéëéæáì§¨¦¦¨¥§§¨¦§¥¨¦¦§¤©§¨¥¥©¨¦§¤©¤¡¨©¦£¦¨
.äöçîe LLa ãéîzì déì ãéáòå ,LLa ïéôñeîe ,Lîça ïéëéæa ,ïéôñeîì ïéîãB÷ ïéëéæa :øáñ̈©¨¦¦§¦§¨¦¨¦¦§¨¥¨¦§¥§¨¥¥©¨¦§¥¤¡¨

é÷úîBøãéñk ?éðú÷ úaL áøòa úBéäì ìçL çñtä áøòa Bøãéñk àáé÷ò éaø écéî :àáø dì ó ©§¦¨¨¨¦¥©¦£¦¨§¦§§¤¤©¤©¤¨¦§§¤¤©¨¨¨¥§¦§
àîìòc ìBça Bøãéñk :øîà÷ éëä ,àáø øîà àlà !éðú÷ àîúñ çñtä áøòa¯Bøãéñ Ck §¤¤©¤©§¨¨¨¨¥¤¨¨©¨¨¨¦¨¨©§¦§©§¨§¨¨¦§

ïéúéðúîe .çñtä áøòa Bøãéñk :øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác ,çñtä áøòa úaMa©©¨§¤¤©¤©¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥§¦§§¤¤©¤©©§¦¦
úaMa ïéa ìBça ïéa éðú÷c¯éâìtéî à÷ éàîa .àéä àáé÷ò éaø¯;éâìtéî÷ àøNa øîëîa §¨¨¥¥©¥©©¨©¦£¦¨¦§©¨¦©§¦§¦§©¦§¨¨¦©§¦

.àøNa øîëîì ïðéLééç àì :øáñ àáé÷ò éaøå ,àøNa øîëîì ïðéLééç :øáñ ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¨©¨§¦©§¦§©¦§¨§©¦£¦¨¨©¨¨§¦©§¦§©¦§¨
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eznyקמ ina cenr gp sc ± iyily wxtmigqt
ùééç àì éàäéãáòéðäöçîå ùùá`dc Ðira `l zayae ,oiaexn migqtd

dixegi`l.zeacpe mixcp meynïéëéæáì ïéîãå÷ ïéôñåî øáñ÷oikifa jgxk lre Ð

.da oiiept opi`e ,rayaàîìòá.dvgne dpenya legd zeni lk Ðåøãéñ êëÐ

.dpyd lk ly zezayazeacpe mixcp `kilc ab lr s`eopiyiig Ðjxqlmixcp

inp lega carinle jxqnl ez` `nlic ,legc

ilqtine ,raya.eixg` ly zeacpe mixcpéáø
øîåà àáé÷òhgyp `ed dpyd zezay lk Ð

opixfb `lc ,gqtd axr exciqk dvgne raya

.leg meynàéä ìëä éøáãl`rnyi iaxc Ð

,llk gqt axra ixii` `l `aiwr iaxe

oizipznke.zaya oia lega oia edl `xiaq

äéãáòéðäöçîå ùùáoinicwn oifixf `dc Ð

.zevnlïéëéæáì ïéîãå÷ ïéôñåî øáñ÷Ð

.opiqxbúáùá éðùá úåéäì ìçëaxr Ð

.dvgne raya hgyp cinzdy ,gqtdéðùá
úáùá:ixn`c zi`e .hwp legd zenin cg Ð

ifgc `zayc `nw `neixqiax`lcge ,hwp

.gqt e"ca `lc ,xqiax`l ifg `l `zaya

eid dii`xd it lr ixdy ,`id `zlin e`le

.oiycwnáøò åøãéñë øîåà àáé÷ò éáøå
çñôä.`l eze ,opiqxb Ðàçéð ééáàì àîìùá

xn`wcnc Ðlgk zaya zeidl lg :l`rnyi iax

gqtd axr exciqk jgxk lr ,zaya ipya zeidl

axra zeidl lgy gqt axra ,`aiwr iax xn`wc

.xn`w zayàáøì àìàl`rnyi iax :xn`wc Ð

xnkinlexciqke ,yiig `xyia`nlra lega

xn`w.zaya ipya zeidl lgk `kd ipzw `d Ð

úáùá éðùë àîéà àìà,gqtd axr epi`y Ð

opiyiigc ,dvgne dpenya epiidcxnkinl.`xyia

äðùä ìë øãñë,dvgne dpenya epiid Ð

.`xyia xnkinl opiyiigcíéðùä ìëaxry Ð

edpihgyc ,lega lg gqtdiaxe .dvgne raya

axra zeidl lgy gqtd axr exciqk :xn` `aiwr

.zayøáã àäé àìù ïééðîÐxhwpdkxrna

dkxrpynxgy ly cinzl mcew zixgyÐ

:xnel cenlzdilr xrae" xza "dilr jxre"

.dkxrn xeciq `edc ,aizk "odkdàãåîìú éàî
dlerd i`dc Ðcinz`.i`w xgy lyäìåòä

äðåùàø äìåòdler dilr jxre aizk `lcn Ð

dlerd `l`dlerd cin dilr jxre :xn`w ikd Ð

lkl dlgz dxen`d ,daeygd,zelerdepiide

] zepaxw zyxtc cinz zler,["qgpit" zyxta

.`yixa aizk cinz oaxwcäéìò øéè÷äåÐ

cinz`:xn`w ikde ,`ed `xwc ditiqc ,i`w

ialg dixg` ,xnelk ,z`fd dlerd lr xihwde

.minlydàìã àåä íéîìù àîéàåéáø÷xg` Ð

.miaxrd oia ly cinzíéîìùä.mlyd oeyl Ð

ãéîú.gqtl mcew miaxrd oia ly Ðúøåè÷ìÐ

.`nrh sili edleke ,miaxrd oia lyúåøðìÐ

zwlcdl.zexp
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éøáãoizipzna ipzwc zaya oiae lega oiae Ð `id lkdÐaxr` `l` `yix` i`w `l

`id lkd ixac xn`wc `de .gqtdÐlkd ixac xninl epivnc xnelk epiid

`icda ibiltc ,jenqa iziinc zeziixa ipy `ki` la` .dlr opiniiwc `ziixa jdc `zbeltl

.`id lkd ixac e`lc hytinl `ki` i`ce edpdne .gqt axrc zaya

åìéàëyxtl jixv oi` Ð zaya ipya lg

`nw `nei `edc ,ipy hwp `wecc

ifg `l `zaya cgc xyr drax` dia rlwinc

`axl ,jgxk lr `dc .gqt e"ca `lc xqiax`l

`nlrc zaya ipya dl iwencÐipy ied `l

`ed .ixiin gqtd axra `l `dc ,`wec zaya

i"yxe .yegl oi` `wec didi `l m` iia`l oicd

d`xp oi` oiycwn eid dii`xd it lrc dywdy

it lr oiycwn eidc ab lr s`c ,wgvi epiaxl

dii`xdÐicda iay ixz e`ai `ly oixdfp eid

dpyd y`xc `nw wxt `icda opixn`c ,iccd

d`xpy ycgd lr micrd lr oinii`n :(`,k)

el`" idliya opixn`c `de .e`x `ly xnel epnfa

meia miaixw zay ialg :(`,biw zay) "mixyw

mixetkdÐdl iwen ,edpip iccd icda `nl`

oia oi` :ixn`c ,mixg`k (a,cp dkeq) "lilgd"a

.cala mini drax` `l` zxvrl zxvr

àìàinp `ler xa daxl :dniz Ð `iyw `axl

oitqen `aiwr iaxl eixaclc ,iywiz

iaxl iia`k `ziixady dn itle ,oikifal oincew

dvgne yya hgyp cinz `aiwrÐoikifa ok m`e

:mdxa` oa oeyny epiax uxize !oitqenl oincew

,`yix` `l` `aiwr 'x i`w `l `ler xa daxlc

`l :rnyn ,ezkldk axw dpyd lk cinz ipzwc

,`aiwr 'x bilt dlre .zay `py `le leg `py

ynn epiide ,gqtd axrk `nlrc zayc xn`e

.`axk uxzi e` .`ler xa daxk

äìåòäwxt migafac :dniz Ð dpey`x dler

`xwn opiwtn (`,ht) "xiczd lk"

:xn`py oitqenl oincew oicinzd :opzc ,`pixg`

`kile ."cinzd zlerl xy` xwad zler caln"

oicinz odl oi`y xeavl jixhvi` mzdc xninl

mdn cg` ick `l` oitqeneÐ:mzd ipzw `dc

ied dfc `inece ,dler mcl mcew z`hg mc

jixhvi`c inp xninl `kile .oitqene oicinz

(a,hn zegpn) "zlkzd"ac ,akrl `pipz `xw

mzdc :xnel yie .`aekir `kilc `icda opixn`

mixcpl `kde ,incw `lc oitqenl jixhvi`

oaxw ody ixing oitqen `nyc ,ikixve .zeacpe

ixing zeacpe mixcp `ny e` .xeavÐmilibxy

zncwdl `kdc `xw :inp i` .xzei miievne

"dlerd dilr jxre" :aizk dxhwdac ,dxhwd

`xweÐ xiczd lkceyrz"c ,dhigy zncwdl

"dl` z`Ðjixtc `de .aizk mcd ziiyra

oi` oicinzd :opzc `d iab (my) "zlkzd"a

`nili` ?inc ikid :xn`we ,oitqend z` oiakrn

mcwle dil zi`cÐxac `di `ly oipn `ipzde

calnc `xw iziin `le ,`axc `d iziine .'ekÐ

ith rnyn mcew xac `di `ly oeylc meyn

:inp i` .dpynd on ith diiz` [ikdl] ,aekir

"caln"e "dlerd" jixhvi` i`n`c :dyw j` .mcew xgy ly cinz "xiczd lk"a opz `lc ,dxhwda elit`c `xninlÐoitqenae "xwaa" aizk cinzac ,oitqenl mcew cinzc dil wetiz

ilc "zlkzd"a opixn`c i`nle .mei ly enevira rnync "meia" aizkcinzl dncwda `aekir `kÐzezlc zgizt mcew ohgyy minly :(`,a) oiaexir yixa opixn`c `d xity iz`

lkiddÐ"cren ld` gzt ehgye" :xn`py ,mileqtÐxgy ly cinz mcew ohgyy mrhnc .oilerp ody onfa `le oigezt ody onfaÐoizliknc `ztqeza ipzc `de .oileqt eed `l

miaxrd oia ly cinz xg` oakiry e` ,xgy ly cinz mcew oaixwdy miycwd lk :[iriax wxt]Ðl mcew jl oi`y .oileqtly cinz xg` akrzny jl oi`e ,zxehw `l` xgy ly cinz

.opaxcn epiid oileqt i`d ,'ek miaxrd oia
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ïðéLééç àì éà¯:øáñ à÷ !äöçîe LLa déãáòéð ¦¨¨§¦©¦©§¥§¥¤¡¨¨¨©
,LLa ïéôñenì eäì ãéáò .ïéëéæáì ïéîãB÷ ïéôñeî¨¦§¦§¨¦¦¨¥§©¨¦§¥
.äöçîe òáLa ãéîzì déì ãéáòå ,òáLa ïéëéæáe¨¦¦§¤©§¨¥¥©¨¦§¤©¤¡¨

é÷úîìBça Bøãéñk" écéî :àleò øa äaø dì ó ©§¦¨©¨©¨¦¥§¦§©
"ìàòîLé éaø éøác çñtä áøòa úaMa Bøãéñ Ck̈¦§©©¨§¤¤©¤©¦§¥©¦¦§¨¥
øîà àlà !éðú÷ àîúñ úaMa Bøãéñ Ck !?éðú÷̈¨¥¨¦§©©¨§¨¨¨¨¥¤¨¨©
àîìòc ìBça Bøãéñk :éðú÷ éëä ,àleò øa äaø©¨©¨¨¦¨¨¥§¦§©§¨§¨
éaø .ìàòîLé éaø éøác ,àîìòc úaMa Bøãéñ Ck̈¦§©©¨§¨§¨¦§¥©¦¦§¨¥©¦
Bøãéñ Ck ,àîìòc çñtä áøòa Bøãéñk :øîBà àáé÷ò£¦¨¥§¦§§¤¤©¤©§¨§¨¨¦§
úaMa ïéa ìBça ïéa éðú÷c ïéúéðúîe .àîìòc úaMa©©¨§¨§¨©§¦¦§¨¨¥¥©¥©©¨

¯úBáãð úøæâa ?éâìtéî÷ éàîa .àéä ìkä éøác¦§¥©Ÿ¦§©¨¦©§¦¦§¥©§¨
ehà úaL ïðéøæb ;øáñ ìàòîLé éaø .éâìtéî÷ íéøãðe§¨¦¨¦©§¦©¦¦§¨¥¨©¨§¦©©¨©

ïðéøæb àì éà .ïðéøæb àì :øáñ àáé÷ò éaøå ,ìBç¯ §©¦£¦¨¨©¨¨§¦©¦¨¨§¦©
,ïéëéæáì ïéîãB÷ ïéôñeî :øáñ÷ !äöçîe LLa déãáòéð¦©§¥§¥¤¡¨¨¨©¨¦§¦§¨¦¦
òáLa ãéîzì déì ãéáòå ,òáLa ïéëéæáe ,LLa ïéôñeî¨¦§¥¨¦¦§¤©§¨¥¥©¨¦§¤©
,Búëìäk áø÷ dlek äðMä ìk ãéîz :éáéúéî .äöçîe¤¡¨¥¦¦¨¦¨©¨¨¨¨¥§¦§¨
áøòáe .äöçîe òLúa áø÷å äöçîe äðBîLa èçLð¦§¨¦§¤¤¡¨§¨¥§¥©¤¡¨§¤¤
.äöçîe äðBîLa áø÷å äöçîe òáLa èçLð çñtä©¤©¦§¨§¤©¤¡¨§¨¥¦§¤¤¡¨

úaLa úBéäì ìç¯éøác ,úaMa éðLa úBéäì ìçk ¨¦§§©¨§¨¦§§¥¦©©¨¦§¥
áøòa Bøãéñk :øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø.çñtä ©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥§¦§§¤¤©¤©

ééaàì àîìLa¯Cì øîà !àéL÷ àáøì àlà .àçéð ¦§¨¨§©©¥¦¨¤¨§¨¨©§¨¨©¨
àîéà àlà "úaMa éðLa ìçk" àîéz àì :àáø̈¨¨¥¨§¨§¥¦©©¨¤¨¥¨
úaMa úBéäì ìç :éáéúéî .àîìòc "úaMa éðLk"§¥¦©©¨§¨§¨¥¦¦¨¦§©©¨

¯éaø .ìàòîLé éaø éøác ,dlek äðMä ìk Bøãéñk§¦§¨©¨¨¨¦§¥©¦¦§¨¥©¦
àîìLa .àîìòc çñtä áøòa Bøãéñk :øîBà àáé÷ò£¦¨¥§¦§§¤¤©¤©§¨§¨¦§¨¨

àáøì¯àì :ééaà Cì øîà !àéL÷ ééaàì àlà ,àçéð §¨¨¦¨¤¨§©©¥©§¨¨©¨©©¥¨
ìk Bøãéñk" àîéà àlà "äðMä ìk Bøãéñk" àîéz¥¨§¦§¨©¨¨¤¨¥¨§¦§¨
:øîBà àáé÷ò éaø ,ìàòîLé éaø éøác "ïlek íéðMä©¨¦¨¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥
eðz .úaL áøòa úBéäì ìçL çñtä áøò Bøãéñk§¦§¤¤©¤©¤¨¦§§¤¤©¨¨

øçL ìL ãéîúì íãB÷ øác àäé àlL ïépî :ïðaø¯ ©¨©¦©¦¤Ÿ§¥¨¨¥§¨¦¤©©
?àãeîìz éàî ."äìBòä äéìò Cøòå" :øîBì ãeîìz©§©§¨©¨¤¨¨¨©©§¨

"äìBòä" :àáø øîà¯ïéàL ïépîe .äðBLàø äìBò ¨©¨¨¨¨¨¦¨¦©¦¤¥
íéaøòä ïéa ìL ãéîz øçà áø÷ øác¯:øîBì ãeîìz ¨¨¨¥©©¨¦¤¥¨©§©¦©§©

øîà ?àãeîìz éàî ."íéîìMä éáìç äéìò øéè÷äå"§¦§¦¨¤¨¤§¥©§¨¦©©§¨¨©
é÷úî .íéîìL dzøéáç ìò àìå ,íéîìL äéìò :ééaàó ©©¥¨¤¨§¨¦§Ÿ©£¤§¨§¨¦©§¦

úBìBò àä ,áéø÷ð àìc àeä íéîìL àîéà :àáø dì̈¨¨¥¨§¨¦§¨©§¦¨
"íéîìMä" :àáø øîà àlà !áéø÷ð¯íìLä äéìò ©§¦¤¨¨©¨¨©§¨¦¨¤¨©§¥

.úBøpì úîãB÷ úøè÷ ,úøèwì íãB÷ çñt ,çñtì íãB÷ ãéîz :ïðaø eðz .ïlek úBðaøwä ìk̈©¨§¨¨¨©¨©¨¦¥©¤©¤©¥©§Ÿ¤§Ÿ¤¤¤©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc migqt(ycew zay meil)

:`aiwr iax ly enrh lr zl`eye `xnbd dkiynnïðéLééç àì éà¦Ÿ¨§¦©
,lwlwzie mngzi xyadydéãáòéðz` zeyrl micwdl el did ± ¦©§¥

cinzd,äöçîe LLamigqtd z` hegyl onf ic didiy ick §¥¤¡¨
zeacpe mixcp mi`ian oi` `ld zayae ,dvgne rayn miaexnd

:`xnbd daiyn .mxear xg`l yiyøáñ à÷zaxwdy ,`aiwr iax ¨¨©
dì ïéîãB÷ ïéôñeîd zxhwd,ïéëéæáziriayd dryay `vnpe ¨¦§¦§¨¦¦

,ef drya cinzd z` zeyrl xyt` i`e ,mikifad z` mixihwn
jkleãéîúì déì ãéáòå ,òáLa ïéëéæáe ,LLa ïéôñeîì eäì ãéáò̈¦§§¨¦§¥¨¦¦§¤©§¨¦¥§¨¦

.äöçîe òáLa§¤©¤¡¨
:`ax ly eyexit lr dywn `ler xa daxé÷úîøa äaø dì ó ©§¦¨©¨©

éãéî ,àleò±`ziixaa ikeáøòa úaMa Bøãéñ Ck ìBça Bøãéñk' ¨¦¦§¦§©¨¦§©©¨§¤¤
,éðz÷ 'ìàòîLé éaø éøác çñtä`ldeàîúñ 'úaMa Bøãéñ Ck' ©¤©¦§¥©¦¦§¨¥¨¨¥¨¦§©©¨§¨¨

éðz÷lk iabl dzid mzwelgny rnyne ,mzqa 'zay' aezk ± ¨¨¥
.zaya lgy gqt axr iabl wx `le ,dpyd zezay

:`ziixad ixaca iyily yexit `xnbd d`ianøa äaø øîà àlà¤¨¨©©¨©
éðz÷ éëä ,àleò,`ziixad zpeek `id jk ±Bøãéñkcinz lyazeni ¨¨¦¨¨¥§¦§¦

dàîìòc ìBç,dvgne dpenya `edy ,dpyd lk ly legd zenia ± §¨§¨
àîìòc úaMa Bøãéñ Ckonf mlerly ,dpyd lk ly zezaya ± ¨¦§©©¨§¨§¨

xegi`d mrh legay s`e ,dvgne dpenya `ed cinzd zhigy
,mze` miaixwn oi` zayae ,zeacpde mixcpd zepaxw zngn `ed
micwdl zerhl e`eai `ly ick zayl mb df onf eraw mewn lkn
x`eanke .eixg`l zeacpe mixcp aixwdl elkei `le ,lega mb

el` ,oldl `xnba.ìàòîLé éaø éøácàáé÷ò éaøe wleg,øîBà ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥
Bøãéñkcinzd lyàîìòc çñtä áøòa`edy ,dpyd zeni lkay ± §¦§§¤¤©¤©§¨§¨

,dvgne rayaCk`edàîìòc úaMa Bøãéñ,dpyd zezay lka ± ¨¦§©©¨§¨§¨
z` xg`l mrh oi` jkle ,zaya miaxw zeacpe mixcp oi`y itl
.leg meyn zay lr exfb `le ,dvgne dpenyl cinzd zhigy

xr iabl llk ewlgp `ly `vnp df itle,gqt aéðz÷c ïéúéðúîe± ©§¦¦§¨¨¥
raya cinzd hgyp gqt axray ,da aezky epzpyn df itle

dvgne.àéä ìkä éøác ,úaMa ïéa ìBça ïéa¥©¥©©¨¦§¥©Ÿ¦
:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîalk iabl mzwelgn zxaq idn ± §©¨¦§§¦

:`xnbd daiyn .dpyd zezayéâìôéî÷ íéøãðe úBáãð úøæâa± ¦§¥©§¨§¨¦¨¦§§¦
ick dhigyd onf z` xg`l zezaya xefbl yi m`d md miwleg
,zeacpde mixcpd aixwdl elkei `le lega micwdl e`eai `ly

yïðéøæb ,øáñ ìàòîLé éaølr xefbl yi -eèà ,úaLzeni [meyn-] ©¦¦§¨¥¨©¨§¦©©¨¨
dïðéøæb àì ,øáñ àáé÷ò éaøå ,ìBçhegyl ozip jkle ,zay lr §©¦£¦¨¨©Ÿ¨§¦©

.dvgne raya zaya
:`aiwr iax lr `xnbd zl`eyïðéøæb àì éà,zay lrdéãáòéð± ¦Ÿ¨§¦©¦©§¥

cinzd zhigy z` zeyrle micwdl epl yi,äöçîe LLaiptn §¥¤¡¨
:`xnbd daiyn .zeevnl minicwn mifixfyøáñ÷,`aiwr iax ¨¨©

dy,ïéëéæáì ïéîãB÷ ïéôñeîjkleïéôñeîmiyrpe ,LLaokn xg`l ¨¦§¦§¨¦¦¨¦§¥
d zcearãéîúì déì ãéáòå ,òáLa ïéëéæáokn xg`l.äöçîe òáLa ¨¦¦§¤©§¨¦¥§¨¦§¤©¤¡¨

zhigy onfy ,l`rnyi iax zrca yxity `ax lr dywn `xnbd
:dvgne dpenya `ed zaya lgd gqt axra cinzd,éáéúéîepipy ¥¦¥

,`ziixaaãéîza ,miaxrd oia lyìkzeniáø÷ dlek äðMä ¨¦¨©¨¨¨¨¥
Búëìäk,`edy ,minkg el erawy onfd xwirk ±äðBîLa èçLð §¦§¨¦§¨¦§¤

áø÷å ,äöçîeezaxwd xnbe ±,çñtä áøòáe ,äöçîe òLúacinzd ¤¡¨§¨¥§¥©¤¡¨§¤¤©¤©
áø÷å ,äöçîe òáLa èçLðezaxwd xnbe ±,äöçîe äðBîLam`e ¦§¨§¤©¤¡¨§¨¥¦§¤¤¡¨

ìçgqt axr,úaMa úBéäì`ed ixdkeli`ìçgqt axrúBéäì ¨¦§©©¨§¨¦§
amei,úaMa éðMmd el` ,dvgne raya hgype.ìàòîLé éaø éøác §¥¦©©¨¦§¥©¦¦§¨¥

àáé÷ò éaøe wleg.çñtä áøòa Bøãéñk ,øîBàzyxtn `xnbd ©¦£¦¨¥§¦§§¤¤©¤©
:dyw `ax ixacle zpaen `ziixad iia` ixaclyééaàì àîìLa¦§¨¨§©©¥

àçéðzhigy onfy l`rnyi iax zrca yxity iia` zrcl ± ¦¨
iax ixac ,dvgne raya `ed zaya lgy gqt axra cinzd

,mipaen l`rnyiàáøì àlàzhigy onf l`rnyi iaxly xn`y ¤¨§¨¨
oi`e dvgne dpenya `ed zaya lgy gqt axra cinzd

,xyad menigl miyyegy meyn eze` minicwn,àéL÷©§¨
`ed dhigyd onf l`rnyi iax zrcly ,x`ean o`k `ziixaay

.dvgne raya `edy lega lgy gqt axr enk
:`xnbd zvxznàîéz àì ,àáø Cì øîàiax ixaca xn`z l` ± ¨©¨¨¨Ÿ¥¨

epic zaya gqt axr lgy l`rnyiìçkgqt axr,úaMa éðMa §¨©¥¦©©¨
àîéà àlàepicy ,eixacaàîìòc úaMa éðLkly zaya ipyk ± ¤¨¥¨§¥¦©©¨§¨§¨

.dvgne dpenya hgyp cinzdy ,dpyd zeni x`y

`aiwr iaxe l`rnyi iax ewlgpy ztqep `ziixa d`ian `xnbd
iax zrcly iia` yexit lr dpnn zeywdl yie ,df oipra
dvgne raya `ed zaya lgy gqt axra dhigyd onf l`rnyi

:dvgne yya `aiwr iax zrcleéáéúéîlr daiyid ipa eywd ± ¥¦¥
,`ziixaa epipy ,iia`ìçgqt axr,úaMa úBéäìzhigy onf ¨¦§©©¨

`ed cinzdBøãéñkaìkzeni,dlek äðMädpenya `edy §¦§¨©¨¨¨
,dvgne,øîBà àáé÷ò éaø ,ìàòîLé éaø éøáccinzd zhigy onf ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥

`edçñtä áøòa Bøãéñk.dvgne raya `edy ,legd zenia lgy §¦§§¤¤©¤©
:dyw iia`le `ziixad zpaen `ax ixacly zyxtn `xnbd

àçéð àáøì àîìLayxit jky ,mdipy ixac mipaen `ax ixacl ± ¦§¨¨§¨¨¦¨
onf l`rnyi iax zrcly ,dpey`xd `ziixaa mdixac z`
onf `aiwr iax zrcle ,dvgne dpenya `ed cinzd zhigy

.dvgne raya `ed cinzd zhigyééaàì àlàiax zrcly xn`y ¤¨§©©¥
iax zrcle dvgne raya `ed cinzd zhigy onf l`rnyi

,dvgne yya `ed cinzd zhigy onf `aiwr,àéL÷ef `ziixaay ©§¨
dpenya `ed cinzd zhigy onf l`rnyi iax zrcly yxetn
.dvgne raya `ed cinzd zhigy onf `aiwr iax zrcle dvgne

:`xnbd zvxznàîéz àì ,ééaà Cì øîàiax ixaca xn`z l` ± ¨©¨©©¥Ÿ¥¨
`ed zaya lgy gqt axra cinzd zhigy onfy l`rnyi

Bøãéñk' àîéà àlà ,'äðMä ìk Bøãéñk'ay gqt axr lyíéðMä ìk §¦§¨©¨¨¤¨¥¨§¦§¨©¨¦
'ïlek,dvgne raya `edy,ìàòîLé éaø éøáce,øîBà àáé÷ò éaø ¨¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥

Bøãéñka,çñtä áøògqt axrl ezpeeke,úaL áøòa úBéäì ìçL §¦§¤¤©¤©¤¨¦§§¤¤©¨
.dvgne yya `ed ea cinzd zhigy onfy

mei lka zepaxwd zaxwd xcq xexiaa zwqer epiptly `ibeqd
:miweqtdn cnlpy itkïðaø eðz,`ziixaaøác àäé àlL ïépî ¨©¨¨¦©¦¤Ÿ§¥¨¨

gafnd iab lry mivr ly dlecb dkxrn iab lr xhwpíãB÷¥
øîBì ãeîìz ,øçL ìL ãéîúìaezkd epcnln ±(d e `xwie)W`de' §¨¦¤©©©§©§¨¥

xwAA xwAA mivr odMd dilr xraE dAkz `l FA cwEY gAfOd lr©©¦§¥©©Ÿ¦§¤¦¥¨¤¨©Ÿ¥¥¦©Ÿ¤©Ÿ¤
äìBòä äéìò Cøòåxg`ly jkne ,'minlXd ialg dilr xihwde §¨©¨¤¨¨¨§¦§¦¨¤¨¤§¥©§¨¦

xn`p dkxrnd xeciq `idy 'mivr odkd dilr xrae' xn`py
lr mixihwny oey`xd xacdy cenll yi ,'dlerd dilr jxre'

.xg` xac `le cinzd zler `ed dkxrnd
:`xnbd zxxanàãeîìz éàî'dlerd'y df weqtn micnel cvik ± ©©§¨

,`ax xn` :`xnbd zx`an .xgy ly cinz `id aezka dxen`d¨©¨¨
xn`py jkn z`f cenll yi,'äìBòä'dleki dxezd dzidy ¨¨

'dlerd' dazky jkne ,`"d ze`d `la 'dler dilr jxre' aezkl
l dpeekdy ep` mirney ,`"daäìBòdaezkd daeygdäðBLàø ¨¦¨

qgpt zyxtay zecrend zepaxw xcqa zelerd lkl(gk xacna),
.cinzd zler `ide

:`ziixad dtiqenáø÷ øác ïéàL ïépîe,dkxrnd lrãéîz øçà ¦©¦¤¥¨¨¨¥©©¨¦
øîBì ãeîìz ,íéaøòä ïéa ìLaezkd epcnln ±(d e `xwie)øéè÷äå' ¤¥¨©§©¦©§©§¦§¦

.'íéîìMä éáìç äéìò̈¤¨¤§¥©§¨¦
:`xnbd zxxanàãeîìz éàîf weqtn micnel cvik ±oi`y d ©©§¨

:`xnbd zx`an .miaxrd oia ly cinz xg` aixwdl,ééaà øîà̈©©©¥
wxy ,jk weqtd z` yexcl yiäéìòxgy ly cinz zler ixg` ± ¨¤¨

ozip [`ziixad zligza x`eanke] df weqt zligza dxen`d
zepaxw aixwdldzøéáç ìò àìå ,íéîìLoia ly cinz xg`l ± §¨¦§Ÿ©£¤§¨

zepaxw xzei aixwdl oi` miaxrd.íéîìL§¨¦
:iia` ly eyexit lr dywn `axé÷úîàáø dì ó,iia` ixac lr ©§¦¨¨¨

áéø÷ð àìc àeä íéîìL ,àîéàaixwdl oi` minly zepaxw wxy ± ¥¨§¨¦§Ÿ©§¦
,miaxrd oia ly cinz xg`áéø÷ð ,úBìBò àäaixwdl xzen `di ± ¨©§¦

`l` cenll oi` df weqtn oky ,miaxrd oia ly cinz xg`l s`
cinz xg` axwd oaxw oi`y `ziixaa xn`p recne ,minly oiprl

.miaxrd oia ly
:zxg` dxeva dyxcd z` x`an `ax,àáø øîà àlàyexcl yi ¤¨¨©¨¨

zaiz z`'íéîìMä'ialg dilr' weqtd yexite ,dnlyd oeyln ©§¨¦
,`ed jk 'minlydäéìò,xgy ly cinz oaxw xg`l ±íìLä± ¨¤¨©§¥

zaxwd z` milyze xenb,ïlek úBðaøwä ìkly cinz xg`l la` ¨©¨§¨¨
.xzei aixwdl oi` miaxrd oia

zaxwd xg`l zeyrp eidy zecear yiy `xnbd zhxtn dzr
:miaxrd oia ly cinzdïðaø eðz,`ziixaaãéîzmiaxrd oia ly ¨©¨¨¨¦

ì íãB÷oaxw zaxwd,çñtoaxweì íãB÷ çñtd zxhwdúøèwly ¥§¤©¤©¥§§Ÿ¤
d zxhwde ,miaxrd oiaì úîãB÷ úøè÷zwlcdúBøp,dxepnd §Ÿ¤¤¤§¥
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קמי ezny ina cenr gp sc ± iyily wxtmigqt
ùééç àì éàäéãáòéðäöçîå ùùá`dc Ðira `l zayae ,oiaexn migqtd

dixegi`l.zeacpe mixcp meynïéëéæáì ïéîãå÷ ïéôñåî øáñ÷oikifa jgxk lre Ð

.da oiiept opi`e ,rayaàîìòá.dvgne dpenya legd zeni lk Ðåøãéñ êëÐ

.dpyd lk ly zezayazeacpe mixcp `kilc ab lr s`eopiyiig Ðjxqlmixcp

inp lega carinle jxqnl ez` `nlic ,legc

ilqtine ,raya.eixg` ly zeacpe mixcpéáø
øîåà àáé÷òhgyp `ed dpyd zezay lk Ð

opixfb `lc ,gqtd axr exciqk dvgne raya

.leg meynàéä ìëä éøáãl`rnyi iaxc Ð

,llk gqt axra ixii` `l `aiwr iaxe

oizipznke.zaya oia lega oia edl `xiaq

äéãáòéðäöçîå ùùáoinicwn oifixf `dc Ð

.zevnlïéëéæáì ïéîãå÷ ïéôñåî øáñ÷Ð

.opiqxbúáùá éðùá úåéäì ìçëaxr Ð

.dvgne raya hgyp cinzdy ,gqtdéðùá
úáùá:ixn`c zi`e .hwp legd zenin cg Ð

ifgc `zayc `nw `neixqiax`lcge ,hwp

.gqt e"ca `lc ,xqiax`l ifg `l `zaya

eid dii`xd it lr ixdy ,`id `zlin e`le

.oiycwnáøò åøãéñë øîåà àáé÷ò éáøå
çñôä.`l eze ,opiqxb Ðàçéð ééáàì àîìùá

xn`wcnc Ðlgk zaya zeidl lg :l`rnyi iax

gqtd axr exciqk jgxk lr ,zaya ipya zeidl

axra zeidl lgy gqt axra ,`aiwr iax xn`wc

.xn`w zayàáøì àìàl`rnyi iax :xn`wc Ð

xnkinlexciqke ,yiig `xyia`nlra lega

xn`w.zaya ipya zeidl lgk `kd ipzw `d Ð

úáùá éðùë àîéà àìà,gqtd axr epi`y Ð

opiyiigc ,dvgne dpenya epiidcxnkinl.`xyia

äðùä ìë øãñë,dvgne dpenya epiid Ð

.`xyia xnkinl opiyiigcíéðùä ìëaxry Ð

edpihgyc ,lega lg gqtdiaxe .dvgne raya

axra zeidl lgy gqtd axr exciqk :xn` `aiwr

.zayøáã àäé àìù ïééðîÐxhwpdkxrna

dkxrpynxgy ly cinzl mcew zixgyÐ

:xnel cenlzdilr xrae" xza "dilr jxre"

.dkxrn xeciq `edc ,aizk "odkdàãåîìú éàî
dlerd i`dc Ðcinz`.i`w xgy lyäìåòä

äðåùàø äìåòdler dilr jxre aizk `lcn Ð

dlerd `l`dlerd cin dilr jxre :xn`w ikd Ð

lkl dlgz dxen`d ,daeygd,zelerdepiide

] zepaxw zyxtc cinz zler,["qgpit" zyxta

.`yixa aizk cinz oaxwcäéìò øéè÷äåÐ

cinz`:xn`w ikde ,`ed `xwc ditiqc ,i`w

ialg dixg` ,xnelk ,z`fd dlerd lr xihwde

.minlydàìã àåä íéîìù àîéàåéáø÷xg` Ð

.miaxrd oia ly cinzíéîìùä.mlyd oeyl Ð

ãéîú.gqtl mcew miaxrd oia ly Ðúøåè÷ìÐ

.`nrh sili edleke ,miaxrd oia lyúåøðìÐ

zwlcdl.zexp
øçåàé
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éøáãoizipzna ipzwc zaya oiae lega oiae Ð `id lkdÐaxr` `l` `yix` i`w `l

`id lkd ixac xn`wc `de .gqtdÐlkd ixac xninl epivnc xnelk epiid

`icda ibiltc ,jenqa iziinc zeziixa ipy `ki` la` .dlr opiniiwc `ziixa jdc `zbeltl

.`id lkd ixac e`lc hytinl `ki` i`ce edpdne .gqt axrc zaya

åìéàëyxtl jixv oi` Ð zaya ipya lg

`nw `nei `edc ,ipy hwp `wecc

ifg `l `zaya cgc xyr drax` dia rlwinc

`axl ,jgxk lr `dc .gqt e"ca `lc xqiax`l

`nlrc zaya ipya dl iwencÐipy ied `l

`ed .ixiin gqtd axra `l `dc ,`wec zaya

i"yxe .yegl oi` `wec didi `l m` iia`l oicd

d`xp oi` oiycwn eid dii`xd it lrc dywdy

it lr oiycwn eidc ab lr s`c ,wgvi epiaxl

dii`xdÐicda iay ixz e`ai `ly oixdfp eid

dpyd y`xc `nw wxt `icda opixn`c ,iccd

d`xpy ycgd lr micrd lr oinii`n :(`,k)

el`" idliya opixn`c `de .e`x `ly xnel epnfa

meia miaixw zay ialg :(`,biw zay) "mixyw

mixetkdÐdl iwen ,edpip iccd icda `nl`

oia oi` :ixn`c ,mixg`k (a,cp dkeq) "lilgd"a

.cala mini drax` `l` zxvrl zxvr

àìàinp `ler xa daxl :dniz Ð `iyw `axl

oitqen `aiwr iaxl eixaclc ,iywiz

iaxl iia`k `ziixady dn itle ,oikifal oincew

dvgne yya hgyp cinz `aiwrÐoikifa ok m`e

:mdxa` oa oeyny epiax uxize !oitqenl oincew

,`yix` `l` `aiwr 'x i`w `l `ler xa daxlc

`l :rnyn ,ezkldk axw dpyd lk cinz ipzwc

,`aiwr 'x bilt dlre .zay `py `le leg `py

ynn epiide ,gqtd axrk `nlrc zayc xn`e

.`axk uxzi e` .`ler xa daxk

äìåòäwxt migafac :dniz Ð dpey`x dler

`xwn opiwtn (`,ht) "xiczd lk"

:xn`py oitqenl oincew oicinzd :opzc ,`pixg`

`kile ."cinzd zlerl xy` xwad zler caln"

oicinz odl oi`y xeavl jixhvi` mzdc xninl

mdn cg` ick `l` oitqeneÐ:mzd ipzw `dc

ied dfc `inece ,dler mcl mcew z`hg mc

jixhvi`c inp xninl `kile .oitqene oicinz

(a,hn zegpn) "zlkzd"ac ,akrl `pipz `xw

mzdc :xnel yie .`aekir `kilc `icda opixn`

mixcpl `kde ,incw `lc oitqenl jixhvi`

oaxw ody ixing oitqen `nyc ,ikixve .zeacpe

ixing zeacpe mixcp `ny e` .xeavÐmilibxy

zncwdl `kdc `xw :inp i` .xzei miievne

"dlerd dilr jxre" :aizk dxhwdac ,dxhwd

`xweÐ xiczd lkceyrz"c ,dhigy zncwdl

"dl` z`Ðjixtc `de .aizk mcd ziiyra

oi` oicinzd :opzc `d iab (my) "zlkzd"a

`nili` ?inc ikid :xn`we ,oitqend z` oiakrn

mcwle dil zi`cÐxac `di `ly oipn `ipzde

calnc `xw iziin `le ,`axc `d iziine .'ekÐ

ith rnyn mcew xac `di `ly oeylc meyn

:inp i` .dpynd on ith diiz` [ikdl] ,aekir

"caln"e "dlerd" jixhvi` i`n`c :dyw j` .mcew xgy ly cinz "xiczd lk"a opz `lc ,dxhwda elit`c `xninlÐoitqenae "xwaa" aizk cinzac ,oitqenl mcew cinzc dil wetiz

ilc "zlkzd"a opixn`c i`nle .mei ly enevira rnync "meia" aizkcinzl dncwda `aekir `kÐzezlc zgizt mcew ohgyy minly :(`,a) oiaexir yixa opixn`c `d xity iz`

lkiddÐ"cren ld` gzt ehgye" :xn`py ,mileqtÐxgy ly cinz mcew ohgyy mrhnc .oilerp ody onfa `le oigezt ody onfaÐoizliknc `ztqeza ipzc `de .oileqt eed `l

miaxrd oia ly cinz xg` oakiry e` ,xgy ly cinz mcew oaixwdy miycwd lk :[iriax wxt]Ðl mcew jl oi`y .oileqtly cinz xg` akrzny jl oi`e ,zxehw `l` xgy ly cinz

.opaxcn epiid oileqt i`d ,'ek miaxrd oia
xge`i
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc migqt(ycew zay meil)

:`aiwr iax ly enrh lr zl`eye `xnbd dkiynnïðéLééç àì éà¦Ÿ¨§¦©
,lwlwzie mngzi xyadydéãáòéðz` zeyrl micwdl el did ± ¦©§¥

cinzd,äöçîe LLamigqtd z` hegyl onf ic didiy ick §¥¤¡¨
zeacpe mixcp mi`ian oi` `ld zayae ,dvgne rayn miaexnd

:`xnbd daiyn .mxear xg`l yiyøáñ à÷zaxwdy ,`aiwr iax ¨¨©
dì ïéîãB÷ ïéôñeîd zxhwd,ïéëéæáziriayd dryay `vnpe ¨¦§¦§¨¦¦

,ef drya cinzd z` zeyrl xyt` i`e ,mikifad z` mixihwn
jkleãéîúì déì ãéáòå ,òáLa ïéëéæáe ,LLa ïéôñeîì eäì ãéáò̈¦§§¨¦§¥¨¦¦§¤©§¨¦¥§¨¦

.äöçîe òáLa§¤©¤¡¨
:`ax ly eyexit lr dywn `ler xa daxé÷úîøa äaø dì ó ©§¦¨©¨©

éãéî ,àleò±`ziixaa ikeáøòa úaMa Bøãéñ Ck ìBça Bøãéñk' ¨¦¦§¦§©¨¦§©©¨§¤¤
,éðz÷ 'ìàòîLé éaø éøác çñtä`ldeàîúñ 'úaMa Bøãéñ Ck' ©¤©¦§¥©¦¦§¨¥¨¨¥¨¦§©©¨§¨¨

éðz÷lk iabl dzid mzwelgny rnyne ,mzqa 'zay' aezk ± ¨¨¥
.zaya lgy gqt axr iabl wx `le ,dpyd zezay

:`ziixad ixaca iyily yexit `xnbd d`ianøa äaø øîà àlà¤¨¨©©¨©
éðz÷ éëä ,àleò,`ziixad zpeek `id jk ±Bøãéñkcinz lyazeni ¨¨¦¨¨¥§¦§¦

dàîìòc ìBç,dvgne dpenya `edy ,dpyd lk ly legd zenia ± §¨§¨
àîìòc úaMa Bøãéñ Ckonf mlerly ,dpyd lk ly zezaya ± ¨¦§©©¨§¨§¨

xegi`d mrh legay s`e ,dvgne dpenya `ed cinzd zhigy
,mze` miaixwn oi` zayae ,zeacpde mixcpd zepaxw zngn `ed
micwdl zerhl e`eai `ly ick zayl mb df onf eraw mewn lkn
x`eanke .eixg`l zeacpe mixcp aixwdl elkei `le ,lega mb

el` ,oldl `xnba.ìàòîLé éaø éøácàáé÷ò éaøe wleg,øîBà ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥
Bøãéñkcinzd lyàîìòc çñtä áøòa`edy ,dpyd zeni lkay ± §¦§§¤¤©¤©§¨§¨

,dvgne rayaCk`edàîìòc úaMa Bøãéñ,dpyd zezay lka ± ¨¦§©©¨§¨§¨
z` xg`l mrh oi` jkle ,zaya miaxw zeacpe mixcp oi`y itl
.leg meyn zay lr exfb `le ,dvgne dpenyl cinzd zhigy

xr iabl llk ewlgp `ly `vnp df itle,gqt aéðz÷c ïéúéðúîe± ©§¦¦§¨¨¥
raya cinzd hgyp gqt axray ,da aezky epzpyn df itle

dvgne.àéä ìkä éøác ,úaMa ïéa ìBça ïéa¥©¥©©¨¦§¥©Ÿ¦
:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîalk iabl mzwelgn zxaq idn ± §©¨¦§§¦

:`xnbd daiyn .dpyd zezayéâìôéî÷ íéøãðe úBáãð úøæâa± ¦§¥©§¨§¨¦¨¦§§¦
ick dhigyd onf z` xg`l zezaya xefbl yi m`d md miwleg
,zeacpde mixcpd aixwdl elkei `le lega micwdl e`eai `ly

yïðéøæb ,øáñ ìàòîLé éaølr xefbl yi -eèà ,úaLzeni [meyn-] ©¦¦§¨¥¨©¨§¦©©¨¨
dïðéøæb àì ,øáñ àáé÷ò éaøå ,ìBçhegyl ozip jkle ,zay lr §©¦£¦¨¨©Ÿ¨§¦©

.dvgne raya zaya
:`aiwr iax lr `xnbd zl`eyïðéøæb àì éà,zay lrdéãáòéð± ¦Ÿ¨§¦©¦©§¥

cinzd zhigy z` zeyrle micwdl epl yi,äöçîe LLaiptn §¥¤¡¨
:`xnbd daiyn .zeevnl minicwn mifixfyøáñ÷,`aiwr iax ¨¨©

dy,ïéëéæáì ïéîãB÷ ïéôñeîjkleïéôñeîmiyrpe ,LLaokn xg`l ¨¦§¦§¨¦¦¨¦§¥
d zcearãéîúì déì ãéáòå ,òáLa ïéëéæáokn xg`l.äöçîe òáLa ¨¦¦§¤©§¨¦¥§¨¦§¤©¤¡¨

zhigy onfy ,l`rnyi iax zrca yxity `ax lr dywn `xnbd
:dvgne dpenya `ed zaya lgd gqt axra cinzd,éáéúéîepipy ¥¦¥

,`ziixaaãéîza ,miaxrd oia lyìkzeniáø÷ dlek äðMä ¨¦¨©¨¨¨¨¥
Búëìäk,`edy ,minkg el erawy onfd xwirk ±äðBîLa èçLð §¦§¨¦§¨¦§¤

áø÷å ,äöçîeezaxwd xnbe ±,çñtä áøòáe ,äöçîe òLúacinzd ¤¡¨§¨¥§¥©¤¡¨§¤¤©¤©
áø÷å ,äöçîe òáLa èçLðezaxwd xnbe ±,äöçîe äðBîLam`e ¦§¨§¤©¤¡¨§¨¥¦§¤¤¡¨

ìçgqt axr,úaMa úBéäì`ed ixdkeli`ìçgqt axrúBéäì ¨¦§©©¨§¨¦§
amei,úaMa éðMmd el` ,dvgne raya hgype.ìàòîLé éaø éøác §¥¦©©¨¦§¥©¦¦§¨¥

àáé÷ò éaøe wleg.çñtä áøòa Bøãéñk ,øîBàzyxtn `xnbd ©¦£¦¨¥§¦§§¤¤©¤©
:dyw `ax ixacle zpaen `ziixad iia` ixaclyééaàì àîìLa¦§¨¨§©©¥

àçéðzhigy onfy l`rnyi iax zrca yxity iia` zrcl ± ¦¨
iax ixac ,dvgne raya `ed zaya lgy gqt axra cinzd

,mipaen l`rnyiàáøì àlàzhigy onf l`rnyi iaxly xn`y ¤¨§¨¨
oi`e dvgne dpenya `ed zaya lgy gqt axra cinzd

,xyad menigl miyyegy meyn eze` minicwn,àéL÷©§¨
`ed dhigyd onf l`rnyi iax zrcly ,x`ean o`k `ziixaay

.dvgne raya `edy lega lgy gqt axr enk
:`xnbd zvxznàîéz àì ,àáø Cì øîàiax ixaca xn`z l` ± ¨©¨¨¨Ÿ¥¨

epic zaya gqt axr lgy l`rnyiìçkgqt axr,úaMa éðMa §¨©¥¦©©¨
àîéà àlàepicy ,eixacaàîìòc úaMa éðLkly zaya ipyk ± ¤¨¥¨§¥¦©©¨§¨§¨

.dvgne dpenya hgyp cinzdy ,dpyd zeni x`y

`aiwr iaxe l`rnyi iax ewlgpy ztqep `ziixa d`ian `xnbd
iax zrcly iia` yexit lr dpnn zeywdl yie ,df oipra
dvgne raya `ed zaya lgy gqt axra dhigyd onf l`rnyi

:dvgne yya `aiwr iax zrcleéáéúéîlr daiyid ipa eywd ± ¥¦¥
,`ziixaa epipy ,iia`ìçgqt axr,úaMa úBéäìzhigy onf ¨¦§©©¨

`ed cinzdBøãéñkaìkzeni,dlek äðMädpenya `edy §¦§¨©¨¨¨
,dvgne,øîBà àáé÷ò éaø ,ìàòîLé éaø éøáccinzd zhigy onf ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥

`edçñtä áøòa Bøãéñk.dvgne raya `edy ,legd zenia lgy §¦§§¤¤©¤©
:dyw iia`le `ziixad zpaen `ax ixacly zyxtn `xnbd

àçéð àáøì àîìLayxit jky ,mdipy ixac mipaen `ax ixacl ± ¦§¨¨§¨¨¦¨
onf l`rnyi iax zrcly ,dpey`xd `ziixaa mdixac z`
onf `aiwr iax zrcle ,dvgne dpenya `ed cinzd zhigy

.dvgne raya `ed cinzd zhigyééaàì àlàiax zrcly xn`y ¤¨§©©¥
iax zrcle dvgne raya `ed cinzd zhigy onf l`rnyi

,dvgne yya `ed cinzd zhigy onf `aiwr,àéL÷ef `ziixaay ©§¨
dpenya `ed cinzd zhigy onf l`rnyi iax zrcly yxetn
.dvgne raya `ed cinzd zhigy onf `aiwr iax zrcle dvgne

:`xnbd zvxznàîéz àì ,ééaà Cì øîàiax ixaca xn`z l` ± ¨©¨©©¥Ÿ¥¨
`ed zaya lgy gqt axra cinzd zhigy onfy l`rnyi

Bøãéñk' àîéà àlà ,'äðMä ìk Bøãéñk'ay gqt axr lyíéðMä ìk §¦§¨©¨¨¤¨¥¨§¦§¨©¨¦
'ïlek,dvgne raya `edy,ìàòîLé éaø éøáce,øîBà àáé÷ò éaø ¨¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥

Bøãéñka,çñtä áøògqt axrl ezpeeke,úaL áøòa úBéäì ìçL §¦§¤¤©¤©¤¨¦§§¤¤©¨
.dvgne yya `ed ea cinzd zhigy onfy

mei lka zepaxwd zaxwd xcq xexiaa zwqer epiptly `ibeqd
:miweqtdn cnlpy itkïðaø eðz,`ziixaaøác àäé àlL ïépî ¨©¨¨¦©¦¤Ÿ§¥¨¨

gafnd iab lry mivr ly dlecb dkxrn iab lr xhwpíãB÷¥
øîBì ãeîìz ,øçL ìL ãéîúìaezkd epcnln ±(d e `xwie)W`de' §¨¦¤©©©§©§¨¥

xwAA xwAA mivr odMd dilr xraE dAkz `l FA cwEY gAfOd lr©©¦§¥©©Ÿ¦§¤¦¥¨¤¨©Ÿ¥¥¦©Ÿ¤©Ÿ¤
äìBòä äéìò Cøòåxg`ly jkne ,'minlXd ialg dilr xihwde §¨©¨¤¨¨¨§¦§¦¨¤¨¤§¥©§¨¦

xn`p dkxrnd xeciq `idy 'mivr odkd dilr xrae' xn`py
lr mixihwny oey`xd xacdy cenll yi ,'dlerd dilr jxre'

.xg` xac `le cinzd zler `ed dkxrnd
:`xnbd zxxanàãeîìz éàî'dlerd'y df weqtn micnel cvik ± ©©§¨

,`ax xn` :`xnbd zx`an .xgy ly cinz `id aezka dxen`d¨©¨¨
xn`py jkn z`f cenll yi,'äìBòä'dleki dxezd dzidy ¨¨

'dlerd' dazky jkne ,`"d ze`d `la 'dler dilr jxre' aezkl
l dpeekdy ep` mirney ,`"daäìBòdaezkd daeygdäðBLàø ¨¦¨

qgpt zyxtay zecrend zepaxw xcqa zelerd lkl(gk xacna),
.cinzd zler `ide

:`ziixad dtiqenáø÷ øác ïéàL ïépîe,dkxrnd lrãéîz øçà ¦©¦¤¥¨¨¨¥©©¨¦
øîBì ãeîìz ,íéaøòä ïéa ìLaezkd epcnln ±(d e `xwie)øéè÷äå' ¤¥¨©§©¦©§©§¦§¦

.'íéîìMä éáìç äéìò̈¤¨¤§¥©§¨¦
:`xnbd zxxanàãeîìz éàîf weqtn micnel cvik ±oi`y d ©©§¨

:`xnbd zx`an .miaxrd oia ly cinz xg` aixwdl,ééaà øîà̈©©©¥
wxy ,jk weqtd z` yexcl yiäéìòxgy ly cinz zler ixg` ± ¨¤¨

ozip [`ziixad zligza x`eanke] df weqt zligza dxen`d
zepaxw aixwdldzøéáç ìò àìå ,íéîìLoia ly cinz xg`l ± §¨¦§Ÿ©£¤§¨

zepaxw xzei aixwdl oi` miaxrd.íéîìL§¨¦
:iia` ly eyexit lr dywn `axé÷úîàáø dì ó,iia` ixac lr ©§¦¨¨¨

áéø÷ð àìc àeä íéîìL ,àîéàaixwdl oi` minly zepaxw wxy ± ¥¨§¨¦§Ÿ©§¦
,miaxrd oia ly cinz xg`áéø÷ð ,úBìBò àäaixwdl xzen `di ± ¨©§¦

`l` cenll oi` df weqtn oky ,miaxrd oia ly cinz xg`l s`
cinz xg` axwd oaxw oi`y `ziixaa xn`p recne ,minly oiprl

.miaxrd oia ly
:zxg` dxeva dyxcd z` x`an `ax,àáø øîà àlàyexcl yi ¤¨¨©¨¨

zaiz z`'íéîìMä'ialg dilr' weqtd yexite ,dnlyd oeyln ©§¨¦
,`ed jk 'minlydäéìò,xgy ly cinz oaxw xg`l ±íìLä± ¨¤¨©§¥

zaxwd z` milyze xenb,ïlek úBðaøwä ìkly cinz xg`l la` ¨©¨§¨¨
.xzei aixwdl oi` miaxrd oia

zaxwd xg`l zeyrp eidy zecear yiy `xnbd zhxtn dzr
:miaxrd oia ly cinzdïðaø eðz,`ziixaaãéîzmiaxrd oia ly ¨©¨¨¨¦

ì íãB÷oaxw zaxwd,çñtoaxweì íãB÷ çñtd zxhwdúøèwly ¥§¤©¤©¥§§Ÿ¤
d zxhwde ,miaxrd oiaì úîãB÷ úøè÷zwlcdúBøp,dxepnd §Ÿ¤¤¤§¥
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קמב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc migqt(ipy meil)

äpç,dcedi axløLé,zxn` dti -ïëåy izrnyïðçBé éaø øîà ©¨¦©§¥¨©©¦¨¨
.mixetikd mei i`vena y`d lr mikxan oi`y

lr mikxan oi`y `id opgei iax zhiy ok` m`d zxxan `xnbd
:dyrn `xnbd d`iane .mixetikd mei i`vena y`däåä àleò¨£¨

ìéæàå àøîç áéëø,jlede xeng lr akex did `ler -ìé÷L äåäå ¨¦£¨¨§¨¦©£¨¨¦
ìéæàå[jlede `yep dide-]déðéîéî àaà éaø,`ler ly oini cvn - §¨¦©¦©¨¦¦¥

déìàîOî äpç øa øa äaøåcvn jled did dpg xa xa daxe - §©¨©©©¨¦§¨¥
`ler ly l`ny,

ïðçBé éaøc déîMî eúéøîàc éàcå ,àleòì àaà éaø déì øîàm`d - ¨©¥©¦©¨§¨©©§©§¦¦§¥§©¦¨¨
y opgei iax mya mixne` mz`y ,mkilr izrnyy xacd zn`ïéà¥

.àeä Búéiøa úlçúe ìéàBä ,úaL éàöBîa àlà øeàä ìò ïéëøáî§¨§¦©¨¤¨§¨¥©¨¦§¦©§¦¨
øãä[xifgd-]àleò,el`nyl eipt z`déa àæç[ea lkzqde-] £©¨£¨¥

úeLéa ,äpç øa øa äaøaoiekzd `ler ,xnelk ,zetref mipta - §©¨©©©¨¦
opgei iax ixde ,opgei iax mya jk xn`y df `edy ,el fenxl jka
lr mikxan mixetikd mei i`vena mby xaq `l` ,jk xn` `l

.y`d
déì øîà,`lerl dpg xa xa daxéøîà àäà åàì àðà`l ip` - ¨©¥£¨¨©¨©§¦

mei i`vena y`d lr mikxan oi`y ,opgei iax mya izxn` jk
,xetikïðçBé éaøc dén÷ àpz éðúc ,éøîà àäà àlàcg` dpyy - ¤¨©¨©§¦§¨¥©¨©¥§©¦¨¨

,opgei iax iptl zeziixa zepyl libx didy minkgdïa ïBòîL éaø©¦¦§¤
eøîàL íB÷îa óà ,úaMa úBéäì ìçL íéøetkä íBé ,øîBà øæòìà¤§¨¨¥©¦¦¤¨¦§©©¨©§¨¤¨§

lega mixetikd mei lgyky bdpnd itk÷éìãäì àlL,ziaa ¤Ÿ§©§¦
zaya lgykdéøúa ïðçBé éaø éðòå .úaMä ãBák éðtî ïé÷éìãî- ©§¦¦¦§¥§©©¨©£¦©¦¨¨©§¥

,eixg` opgei iax dpreåy xn`íéøñBà íéîëçziaa xp wilcdl §£¨¦§¦
izxkfde .zay i`ven cr zaya zeidl lgy mixetikd mei lila
mde ,el` mixac lr zay i`vena y`d lr opgei iax ly eny z`
mei i`vena y`d zkxa lr opgei iax z` izxkfdy mixeaq eid

.xetik
déì øîàdpg xa xa daxl `leràäz àãòxnelk ,didz z`f - ¨©¥£¨§¥

.opgei iax xn` jky dcen ip` efa
xa xa daxe `ler oia didy dyrnd lr dyxc d`ian `xnbd

:dpg[eäééìò] (äéìò) éø÷[dpg xa xa daxe `ler lr `xw-]áø ¨¥£¥©
,óñBéilyna weqtd z`(d k)'Léà áìá äöò íéweîò íéî'- ¥©¦£¦¥¨§¤¦

,mze` ae`yl dywy miwenr mink `id ixd ,mkgd ly ezaygn
.ald wnera ezaygn z` xizqdl mkgd jxcy oeik
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xcde"המשך ביאור למס' פסחים ליום שני עמ' ב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc migqt(iyily meil)

'eðLc÷î íB÷î ïBLàøî íBøî ãBáë,mexna `vnpy ceakd `qk - ¨¨¥¦¨¦§¨¥
.mlerl mcewn `xap epycwn mewn oke .mlerl mcewn `xapBîL§

áéúëc çéLî ìLgiyna xacnd xenfna(fi ar mildz),BîL éäé' ¤¨¦©¦§¦§¦§
'BîL ïBpé LîL éðôì íìBòìz`ixa mcew `xap giyn ly eny - §¨¦§¥¤¤¦§

.mlerd z`ixa mcew epiide ,ynyd
oi` ok m`e ,mlerd z`ixa mcew `xap mepdbdy `ziixaa x`ean

.zay axra `xap mepdb ly xe`y uxzl
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -dììç,mepdbd mewn - ¨§¦£¨¨

å .íìBòä àøápL íãB÷ àøáðc àeämle`déãéc øeàmpdib ly y` - §¦§¨¤¤¦§¨¨¨§¦¥
d`xapúaL áøòa.zeynyd oia §¤¤©¨

:`xnbd dywnéøaéà úaL áøòa déãéc øeàåmpdib ly y` ike - §¦¥§¤¤©¨¦¨¥
.d`xap zay axraLBãwä àøaL øeà ,øîBà éñBé éaø ,àéðúäå§¨©§¨©¦¥¥¤¨¨©¨

úaMa éðMa àeä Ceøaxe` `edy ,mlerd z`ixal ipyd meia - ¨©¥¦©©¨
,mepdb lyíìBòì äéiák Bì ïéà.mlerl dakp epi` -øîàpL ¥§¦¨§¨¤¤¡©

xg`l zxacnd d`eapawnra mbxdi 'dy ,bebne beb zngln
iptl zeegzydl mix`ypd miiebd lk e`eai okn xg`le ,htyedi

'd(ck eq diryi),ízòìBú ék ,éa íéòLBtä íéLðàä éøâôa eàøå eàöéå'§¨§§¨§¦§¥¨£¨¦©§¦¦¦©§¨
'äaëú àì íMàå úeîú àìiptl zeegzydl e`ay] miebd e`vie - Ÿ¨§¦¨Ÿ¦§¤

zrlezdy ,miryetd miyp`d ixbt z` e`xe milyexin ['d
`l mxya z` ztxeyy y`de ,zenz `l mxya z` zlke`y

.dakz
:ipy meia d`xap mpdib ly y`y ztqep dgked d`ian `xnbd

,àleò éaøc déøa ,äàpa éaø øîàåmlerd z`ixa iweqta xn`p §¨©©¦©¨¨§¥§©¦¨
(`l-c ` ziy`xa)e .'aFh iM midl` `xIe' mei lk z`ixa xg`l ,éðtî ©©§¡Ÿ¦¦¦§¥

'áBè ék' øîàð àì äî`xapy dn weqta xn`py xg`léðMa ¨Ÿ¤¡©¦©¥¦
ét ìò óà ,øæòìà éaø øîàå .ípäéb ìL øeà Ba àøápL éðtî ,úaMa©©¨¦§¥¤¦§¨¤¥¦Ÿ§¨©©¦¤§¨¨©©¦

Ba øîàð àlLipy meia -Bììëe øæç ,áBè ékipy mei z` zexwl ¤Ÿ¤¡©¦¨©§¨
,aehameiéMù.d`ixad xnb xg`løîàpLlr xacnd weqta §¦¦¤¤¡©

iyiy mei ly d`ixad(`l ` ziy`xa),äNò øLà ìk úà íéäìà àøiå'©©§¡Ÿ¦¤¨£¤¨¨
'ãàî áBè äpäå,dyry eizelerte eiyrn lk lr d"awd hiad - §¦¥§Ÿ

llkpe .mipwezne miti mlek dpde ,mda xac mey owzl yi m`
,daeh yi ea mby ,ipy meia mpdib ly y` z`ixa mb df weqta
dn lr dywe .mdizepeer lr xtkle ,miryxd z` ea oecl

.zay axra d`xap mpdib ly y`y `xnbd dvxizy
:`xnbd zvxzndììç ,àlà`xap mepdbd mewn -àøápL íãB÷ ¤¨£¨¨¤¤¦§¨

íìBòä,lirl `xnbd dvxizy enkdéãéc øeàåmpdib ly y`e - ¨¨§¦¥
d`xapïãéc øeàå ,úaMa éðMamya lirl epipyy ,eply y`e - ©¥¦©©¨§¦¨

y ,epiid ,zay axra d`xapy dingp iaxúBàøaéì äìò äáLçîa§©£¨¨¨¨¦¨
àøáð àìå ,úaL áøòalretaúaL éàöBî ãò,lirl epipyy enk §¤¤©¨§Ÿ¦§¨©¨¥©¨

.zay i`vena dzid y`d z`ixa zligzy
:`ziixadn jkl di`x d`ian `xnbdéðL ,øîBà éñBé éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥¥§¥

éàöBî ãò eàøáð àìå úaL áøòa úBàøaéì äáLçîa eìò íéøác§¨¦¨§©£¨¨¦¨§¤¤©¨§Ÿ¦§§©¨¥

ïéòî ïBLàøä íãàa äòéc àeä Ceøa LBãwä ïúð úaL éàöBîáe ,úaL©¨§¨¥©¨¨©©¨¨¥¨§¨¨¨¦¥¥
äìòî ìL àîâec.cxtde y`d z` `exal lkeiyíéðáà éðL àéáäå §¨¤©§¨§¥¦§¥£¨¦

[ïçèå] (ïðçèå)sytye dkd -ézL àéáäå ,øeà ïäî àöéå Bæa Bæ §¨¨§§¨¨¥¤§¥¦§¥
úBîäadxenge qeq -áékøäå[mriaxd-]ãøt ïäî àöéå Bæa Bæ. §¥§¦§¦§§¨¨¥¤¤¤

:cxtd ly ez`ixa onfa ,zwleg drc d`ian `ziixadïBòîL ïaø©¨¦§
ãøt ,øîBà ìàéìîb ïa,oey`xdøîàpL ,äéä äðò éîéadxezdyk ¤©§¦¥¥¤¤¦¥£¨¨¨¤¤¡©

ixegd xiry ipa z` dpen(ck el ziy`xa)dI`e oFrav ipa dN`e' ,§¥¤§¥¦§§©¨
,dpreíéîiä úà àöî øLà äðò àeä[micxt-]'øaãnaz` ezerxa ©£¨£¨£¤¨¨¤©¥¦©¦§¨

.cxt dclie dawp qeq lr xeng riaxd ,xacna mixengd
oa oerny oax `iady weqtl dxeywd dyxc d`ian `ziixad

:l`ilnbúBøeîç éLøBcminezq ze`xwn iyxec -,íéøîBà eéä §¥£¨§¦
äéä ìeñt äðò.eia` did en`n eig`y ,xfnn -ìeñt àéáä Cëéôì £¨¨¨¨§¦¨¥¦§

[mi`lkd on `ad cxt-].íìBòì,xfnn didy oipneøîàpLziy`xa) ¨¨¤¤¡©
(k el,éøBçä øéòN éðá älà','dpre oFrave laFWe ohFl ,ux`d iaWi ¥¤§¥¥¦©¦Ÿ§¥¨¨¤¨§¨§¦§©£¨

.xiry ipan md mig` dpre oeravy ixdáéúëe(ck el my),'eälà §¦§¥¤
äðòå äiàå ïBòáö éðá,'lirl weqtae .oerav ly epa `ed dpry ixd §¥¦§§©¨©£¨

.xacd okzi cvike ,mig` eidy xn`pìò ïBòáö àaL ãnìî àlà¤¨§©¥¤¨¦§©
Bnà,xiry zy`äpnî ãéìBäåz`.äðòly eig` `ed dpry `vnp ¦§¦¦¤¨£¨

.did leqt dpry ixd .epa mbe en`n oerav
xen`d 'dpr' `ed ,xiry ipaa xen`d 'dpr'y oipn :`xnbd zl`ey

,oerav ipaaeåä äðò éøz àîìéãåe`xwy miyp` ipy eid ile`e - §¦§¨§¥£¨£
dpry oipne ,oerav ly epa ipyde xiry ly epa cg` ,dpr mdl

:`xnbd daiyn .leqt didàkìî øBáLc àúléî àðéîà ,àáø øîà̈©¨¨£¦¨¦§¨¦§©§¨
døîà àìxn` `l ,xeay `xwpy jlnd elit`y xac xne` ip` - Ÿ©§¨

.z`f
:`xnbd zxxanepîe.'`kln xeay' `ax ita dpeknd `ed ine - ©
:`xnbd daiyn.ìàeîLoeik ,'`kln xeay' eze` dpik `axe §¥

jlnd itn `veid oick ,ezenk dklde zepenn ipica iwa didy
.miiwznyøBáLc àúléî àðéîà ,àtt áø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨©©¨¨£¦¨¦§¨¦§

epîe ,døîà àì àkìî,df mya `tt ax ita dpeknd `ed ine - ©§¨Ÿ©§¨©
.àáøc ,eid 'dpr' ipyy yxtle zegcl oi`y ,uexizd edfeøîà ¨¨¨©
àø÷(ck el my)dpre dI`e oFrav ipa dN`e' ,,'äðò àeäzpeeke §¨§¥¤§¥¦§§©¨©£¨£¨

epcnll ,'dpr' ly enyl mcew '`ed' zaiz etiqeda aezkd
,o`k xen`d 'dpr'yàøwéòîc äðò àeäly eipa oia lirl xkfedy £¨§¥¦¨¨

.did leqt dpry micnl ep` jkle ,xiry
.zeynyd oia zay axra e`xapy mixaca oecl zxfeg `xnbd

:lirl epipny dn lr mitqep mixac dpeny `ziixa d`ianeeðz̈
,øàa ,ïä elàå ,úBLîMä ïéa úaL áøòa eàøáð íéøác äøNò ,ïðaø©¨¨£¨¨§¨¦¦§§§¤¤©¨¥©§¨§¥¥§¥
äøòîe ,äLî ìL Bøá÷ ,úBçeläå ,ázënäå ,áúkä ,úL÷å ,ïîe¨¨¤¤©§¨§©¦§¨§©¦§¤Ÿ¤§¨¨
òBìáì õøàä ét úçéúôe ,ïBúàä ét úçéút ,eäiìàå äLî da ãîòL¤¨©¨Ÿ¤§¥¦¨§¦©¦¨¨§¦©¦¨¨¤¦§©

,ïøäà ìL Bì÷î óà ,íéøîBà Léå ,íéòLøä úàeäéçøôe äéã÷L ¤¨§¨¦§¥§¦©©§¤©£Ÿ§¥¤¨§¨¤¨
,lwndn e`viyïé÷éfnä óà íéøîBà Léå.micy -óà íéøîBà Léå §¥§¦©©©¦¦§¥§¦©
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מג' אלול ומ"ש שחסר ברוחניות וכו' ושואל להורותו 

הדרך.

כל  אשר  מיוחד  אלול  דחדש  ממהרי"ל[  ההוראה  ]וביחוד  תקפ"א  סימן  אפרים  מטה  יעוין 

שימצא שם בדק במצות לתקנם ואופן התקון הרי מבואר בתורת החסידות של רבותינו נשיאינו בכ"מ, 

והרי כמה מזקני אנ"ש בסביבתו ועמם יתדבר, וידוע הפס"ד דאין לך דבר העומד בפני הרצון.

ולהודעתו מהולדת הבן למזל טוב.

יהי רצון שיגדלוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

 ב"ה,  י"ב אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בשאלתו השני' אודות העתקה ל... ע"פ בקשתה של זוג' תחי'.

צדק בהטענה שקשה לעקור מקום דירתו ממקום שדר בו כחמשים שנה, ובפרט שענין פרנסתו 

שם, ובית מסחרו שם, אלא שכיון שהוזהרנו ביחוד על אונאת האשה )ראה בשו"ע רבנו הזקן הלכות 

ולא  בענינים אחרים,  זוגתו תחי' של הנ"ל  לפייס דעתה של  יש  וכו',  כי רכות בטבע  אונאה בסופם( 

להסתפק בשכנוע ע"י טענות שכליות של המוח בלבד.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

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

i`yxe ,xral aiig epi` mipindn zvwn wx elk m` la` ,xral
oin lky l`ilnb oaxk xaeq dcedi iaxe .dlky oindn s` lek`l
'dz` s` jl `ade `v' el mixne`y dpy okle ,exral aiig dlky
eze` ok lre ,my ep`vnz `l ixde ,dlky oind eze`n dcyd on

.xeriaa aiig oin
`nw `pz zwelgn z` x`al iying ote` d`ian `xnbd

:epzpyna dcedi iaxe,øîà àðéáødcedi iaxe `nw `pz ©¦¨¨©
ewlgpïéøîza ïéìëBà ,[àéðúc] (ïðúã) ,éàpz éðäc àúâeìôa¦§§¨§¨¥©¨¥§©§¨§¦©§¨¦

,dcyd on digl mixnz ea elky mewna elit` ziriay ly
øòBöaL ïBøçàä äìëiL ãòlwcdn mixnzd elkiy cr ± ©¤¦§¤¨©£¤§©

.[mixnzd xir-] xrevay oexg`dìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥
,øîBà¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc migqt(ipy meil)

äpç,dcedi axløLé,zxn` dti -ïëåy izrnyïðçBé éaø øîà ©¨¦©§¥¨©©¦¨¨
.mixetikd mei i`vena y`d lr mikxan oi`y

lr mikxan oi`y `id opgei iax zhiy ok` m`d zxxan `xnbd
:dyrn `xnbd d`iane .mixetikd mei i`vena y`däåä àleò¨£¨

ìéæàå àøîç áéëø,jlede xeng lr akex did `ler -ìé÷L äåäå ¨¦£¨¨§¨¦©£¨¨¦
ìéæàå[jlede `yep dide-]déðéîéî àaà éaø,`ler ly oini cvn - §¨¦©¦©¨¦¦¥

déìàîOî äpç øa øa äaøåcvn jled did dpg xa xa daxe - §©¨©©©¨¦§¨¥
`ler ly l`ny,

ïðçBé éaøc déîMî eúéøîàc éàcå ,àleòì àaà éaø déì øîàm`d - ¨©¥©¦©¨§¨©©§©§¦¦§¥§©¦¨¨
y opgei iax mya mixne` mz`y ,mkilr izrnyy xacd zn`ïéà¥

.àeä Búéiøa úlçúe ìéàBä ,úaL éàöBîa àlà øeàä ìò ïéëøáî§¨§¦©¨¤¨§¨¥©¨¦§¦©§¦¨
øãä[xifgd-]àleò,el`nyl eipt z`déa àæç[ea lkzqde-] £©¨£¨¥

úeLéa ,äpç øa øa äaøaoiekzd `ler ,xnelk ,zetref mipta - §©¨©©©¨¦
opgei iax ixde ,opgei iax mya jk xn`y df `edy ,el fenxl jka
lr mikxan mixetikd mei i`vena mby xaq `l` ,jk xn` `l

.y`d
déì øîà,`lerl dpg xa xa daxéøîà àäà åàì àðà`l ip` - ¨©¥£¨¨©¨©§¦

mei i`vena y`d lr mikxan oi`y ,opgei iax mya izxn` jk
,xetikïðçBé éaøc dén÷ àpz éðúc ,éøîà àäà àlàcg` dpyy - ¤¨©¨©§¦§¨¥©¨©¥§©¦¨¨

,opgei iax iptl zeziixa zepyl libx didy minkgdïa ïBòîL éaø©¦¦§¤
eøîàL íB÷îa óà ,úaMa úBéäì ìçL íéøetkä íBé ,øîBà øæòìà¤§¨¨¥©¦¦¤¨¦§©©¨©§¨¤¨§

lega mixetikd mei lgyky bdpnd itk÷éìãäì àlL,ziaa ¤Ÿ§©§¦
zaya lgykdéøúa ïðçBé éaø éðòå .úaMä ãBák éðtî ïé÷éìãî- ©§¦¦¦§¥§©©¨©£¦©¦¨¨©§¥

,eixg` opgei iax dpreåy xn`íéøñBà íéîëçziaa xp wilcdl §£¨¦§¦
izxkfde .zay i`ven cr zaya zeidl lgy mixetikd mei lila
mde ,el` mixac lr zay i`vena y`d lr opgei iax ly eny z`
mei i`vena y`d zkxa lr opgei iax z` izxkfdy mixeaq eid

.xetik
déì øîàdpg xa xa daxl `leràäz àãòxnelk ,didz z`f - ¨©¥£¨§¥

.opgei iax xn` jky dcen ip` efa
xa xa daxe `ler oia didy dyrnd lr dyxc d`ian `xnbd

:dpg[eäééìò] (äéìò) éø÷[dpg xa xa daxe `ler lr `xw-]áø ¨¥£¥©
,óñBéilyna weqtd z`(d k)'Léà áìá äöò íéweîò íéî'- ¥©¦£¦¥¨§¤¦

,mze` ae`yl dywy miwenr mink `id ixd ,mkgd ly ezaygn
.ald wnera ezaygn z` xizqdl mkgd jxcy oeik
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc migqt(iyily meil)

'eðLc÷î íB÷î ïBLàøî íBøî ãBáë,mexna `vnpy ceakd `qk - ¨¨¥¦¨¦§¨¥
.mlerl mcewn `xap epycwn mewn oke .mlerl mcewn `xapBîL§

áéúëc çéLî ìLgiyna xacnd xenfna(fi ar mildz),BîL éäé' ¤¨¦©¦§¦§¦§
'BîL ïBpé LîL éðôì íìBòìz`ixa mcew `xap giyn ly eny - §¨¦§¥¤¤¦§

.mlerd z`ixa mcew epiide ,ynyd
oi` ok m`e ,mlerd z`ixa mcew `xap mepdbdy `ziixaa x`ean

.zay axra `xap mepdb ly xe`y uxzl
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -dììç,mepdbd mewn - ¨§¦£¨¨

å .íìBòä àøápL íãB÷ àøáðc àeämle`déãéc øeàmpdib ly y` - §¦§¨¤¤¦§¨¨¨§¦¥
d`xapúaL áøòa.zeynyd oia §¤¤©¨

:`xnbd dywnéøaéà úaL áøòa déãéc øeàåmpdib ly y` ike - §¦¥§¤¤©¨¦¨¥
.d`xap zay axraLBãwä àøaL øeà ,øîBà éñBé éaø ,àéðúäå§¨©§¨©¦¥¥¤¨¨©¨

úaMa éðMa àeä Ceøaxe` `edy ,mlerd z`ixal ipyd meia - ¨©¥¦©©¨
,mepdb lyíìBòì äéiák Bì ïéà.mlerl dakp epi` -øîàpL ¥§¦¨§¨¤¤¡©

xg`l zxacnd d`eapawnra mbxdi 'dy ,bebne beb zngln
iptl zeegzydl mix`ypd miiebd lk e`eai okn xg`le ,htyedi

'd(ck eq diryi),ízòìBú ék ,éa íéòLBtä íéLðàä éøâôa eàøå eàöéå'§¨§§¨§¦§¥¨£¨¦©§¦¦¦©§¨
'äaëú àì íMàå úeîú àìiptl zeegzydl e`ay] miebd e`vie - Ÿ¨§¦¨Ÿ¦§¤

zrlezdy ,miryetd miyp`d ixbt z` e`xe milyexin ['d
`l mxya z` ztxeyy y`de ,zenz `l mxya z` zlke`y

.dakz
:ipy meia d`xap mpdib ly y`y ztqep dgked d`ian `xnbd

,àleò éaøc déøa ,äàpa éaø øîàåmlerd z`ixa iweqta xn`p §¨©©¦©¨¨§¥§©¦¨
(`l-c ` ziy`xa)e .'aFh iM midl` `xIe' mei lk z`ixa xg`l ,éðtî ©©§¡Ÿ¦¦¦§¥

'áBè ék' øîàð àì äî`xapy dn weqta xn`py xg`léðMa ¨Ÿ¤¡©¦©¥¦
ét ìò óà ,øæòìà éaø øîàå .ípäéb ìL øeà Ba àøápL éðtî ,úaMa©©¨¦§¥¤¦§¨¤¥¦Ÿ§¨©©¦¤§¨¨©©¦

Ba øîàð àlLipy meia -Bììëe øæç ,áBè ékipy mei z` zexwl ¤Ÿ¤¡©¦¨©§¨
,aehameiéMù.d`ixad xnb xg`løîàpLlr xacnd weqta §¦¦¤¤¡©

iyiy mei ly d`ixad(`l ` ziy`xa),äNò øLà ìk úà íéäìà àøiå'©©§¡Ÿ¦¤¨£¤¨¨
'ãàî áBè äpäå,dyry eizelerte eiyrn lk lr d"awd hiad - §¦¥§Ÿ

llkpe .mipwezne miti mlek dpde ,mda xac mey owzl yi m`
,daeh yi ea mby ,ipy meia mpdib ly y` z`ixa mb df weqta
dn lr dywe .mdizepeer lr xtkle ,miryxd z` ea oecl

.zay axra d`xap mpdib ly y`y `xnbd dvxizy
:`xnbd zvxzndììç ,àlà`xap mepdbd mewn -àøápL íãB÷ ¤¨£¨¨¤¤¦§¨

íìBòä,lirl `xnbd dvxizy enkdéãéc øeàåmpdib ly y`e - ¨¨§¦¥
d`xapïãéc øeàå ,úaMa éðMamya lirl epipyy ,eply y`e - ©¥¦©©¨§¦¨

y ,epiid ,zay axra d`xapy dingp iaxúBàøaéì äìò äáLçîa§©£¨¨¨¨¦¨
àøáð àìå ,úaL áøòalretaúaL éàöBî ãò,lirl epipyy enk §¤¤©¨§Ÿ¦§¨©¨¥©¨

.zay i`vena dzid y`d z`ixa zligzy
:`ziixadn jkl di`x d`ian `xnbdéðL ,øîBà éñBé éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥¥§¥

éàöBî ãò eàøáð àìå úaL áøòa úBàøaéì äáLçîa eìò íéøác§¨¦¨§©£¨¨¦¨§¤¤©¨§Ÿ¦§§©¨¥

ïéòî ïBLàøä íãàa äòéc àeä Ceøa LBãwä ïúð úaL éàöBîáe ,úaL©¨§¨¥©¨¨©©¨¨¥¨§¨¨¨¦¥¥
äìòî ìL àîâec.cxtde y`d z` `exal lkeiyíéðáà éðL àéáäå §¨¤©§¨§¥¦§¥£¨¦

[ïçèå] (ïðçèå)sytye dkd -ézL àéáäå ,øeà ïäî àöéå Bæa Bæ §¨¨§§¨¨¥¤§¥¦§¥
úBîäadxenge qeq -áékøäå[mriaxd-]ãøt ïäî àöéå Bæa Bæ. §¥§¦§¦§§¨¨¥¤¤¤

:cxtd ly ez`ixa onfa ,zwleg drc d`ian `ziixadïBòîL ïaø©¨¦§
ãøt ,øîBà ìàéìîb ïa,oey`xdøîàpL ,äéä äðò éîéadxezdyk ¤©§¦¥¥¤¤¦¥£¨¨¨¤¤¡©

ixegd xiry ipa z` dpen(ck el ziy`xa)dI`e oFrav ipa dN`e' ,§¥¤§¥¦§§©¨
,dpreíéîiä úà àöî øLà äðò àeä[micxt-]'øaãnaz` ezerxa ©£¨£¨£¤¨¨¤©¥¦©¦§¨

.cxt dclie dawp qeq lr xeng riaxd ,xacna mixengd
oa oerny oax `iady weqtl dxeywd dyxc d`ian `ziixad

:l`ilnbúBøeîç éLøBcminezq ze`xwn iyxec -,íéøîBà eéä §¥£¨§¦
äéä ìeñt äðò.eia` did en`n eig`y ,xfnn -ìeñt àéáä Cëéôì £¨¨¨¨§¦¨¥¦§

[mi`lkd on `ad cxt-].íìBòì,xfnn didy oipneøîàpLziy`xa) ¨¨¤¤¡©
(k el,éøBçä øéòN éðá älà','dpre oFrave laFWe ohFl ,ux`d iaWi ¥¤§¥¥¦©¦Ÿ§¥¨¨¤¨§¨§¦§©£¨

.xiry ipan md mig` dpre oeravy ixdáéúëe(ck el my),'eälà §¦§¥¤
äðòå äiàå ïBòáö éðá,'lirl weqtae .oerav ly epa `ed dpry ixd §¥¦§§©¨©£¨

.xacd okzi cvike ,mig` eidy xn`pìò ïBòáö àaL ãnìî àlà¤¨§©¥¤¨¦§©
Bnà,xiry zy`äpnî ãéìBäåz`.äðòly eig` `ed dpry `vnp ¦§¦¦¤¨£¨

.did leqt dpry ixd .epa mbe en`n oerav
xen`d 'dpr' `ed ,xiry ipaa xen`d 'dpr'y oipn :`xnbd zl`ey

,oerav ipaaeåä äðò éøz àîìéãåe`xwy miyp` ipy eid ile`e - §¦§¨§¥£¨£
dpry oipne ,oerav ly epa ipyde xiry ly epa cg` ,dpr mdl

:`xnbd daiyn .leqt didàkìî øBáLc àúléî àðéîà ,àáø øîà̈©¨¨£¦¨¦§¨¦§©§¨
døîà àìxn` `l ,xeay `xwpy jlnd elit`y xac xne` ip` - Ÿ©§¨

.z`f
:`xnbd zxxanepîe.'`kln xeay' `ax ita dpeknd `ed ine - ©
:`xnbd daiyn.ìàeîLoeik ,'`kln xeay' eze` dpik `axe §¥

jlnd itn `veid oick ,ezenk dklde zepenn ipica iwa didy
.miiwznyøBáLc àúléî àðéîà ,àtt áø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨©©¨¨£¦¨¦§¨¦§

epîe ,døîà àì àkìî,df mya `tt ax ita dpeknd `ed ine - ©§¨Ÿ©§¨©
.àáøc ,eid 'dpr' ipyy yxtle zegcl oi`y ,uexizd edfeøîà ¨¨¨©
àø÷(ck el my)dpre dI`e oFrav ipa dN`e' ,,'äðò àeäzpeeke §¨§¥¤§¥¦§§©¨©£¨£¨

epcnll ,'dpr' ly enyl mcew '`ed' zaiz etiqeda aezkd
,o`k xen`d 'dpr'yàøwéòîc äðò àeäly eipa oia lirl xkfedy £¨§¥¦¨¨

.did leqt dpry micnl ep` jkle ,xiry
.zeynyd oia zay axra e`xapy mixaca oecl zxfeg `xnbd

:lirl epipny dn lr mitqep mixac dpeny `ziixa d`ianeeðz̈
,øàa ,ïä elàå ,úBLîMä ïéa úaL áøòa eàøáð íéøác äøNò ,ïðaø©¨¨£¨¨§¨¦¦§§§¤¤©¨¥©§¨§¥¥§¥
äøòîe ,äLî ìL Bøá÷ ,úBçeläå ,ázënäå ,áúkä ,úL÷å ,ïîe¨¨¤¤©§¨§©¦§¨§©¦§¤Ÿ¤§¨¨
òBìáì õøàä ét úçéúôe ,ïBúàä ét úçéút ,eäiìàå äLî da ãîòL¤¨©¨Ÿ¤§¥¦¨§¦©¦¨¨§¦©¦¨¨¤¦§©

,ïøäà ìL Bì÷î óà ,íéøîBà Léå ,íéòLøä úàeäéçøôe äéã÷L ¤¨§¨¦§¥§¦©©§¤©£Ÿ§¥¤¨§¨¤¨
,lwndn e`viyïé÷éfnä óà íéøîBà Léå.micy -óà íéøîBà Léå §¥§¦©©©¦¦§¥§¦©
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שלישי עמ' א

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

i`yxe ,xral aiig epi` mipindn zvwn wx elk m` la` ,xral
oin lky l`ilnb oaxk xaeq dcedi iaxe .dlky oindn s` lek`l
'dz` s` jl `ade `v' el mixne`y dpy okle ,exral aiig dlky
eze` ok lre ,my ep`vnz `l ixde ,dlky oind eze`n dcyd on

.xeriaa aiig oin
`nw `pz zwelgn z` x`al iying ote` d`ian `xnbd

:epzpyna dcedi iaxe,øîà àðéáødcedi iaxe `nw `pz ©¦¨¨©
ewlgpïéøîza ïéìëBà ,[àéðúc] (ïðúã) ,éàpz éðäc àúâeìôa¦§§¨§¨¥©¨¥§©§¨§¦©§¨¦

,dcyd on digl mixnz ea elky mewna elit` ziriay ly
øòBöaL ïBøçàä äìëiL ãòlwcdn mixnzd elkiy cr ± ©¤¦§¤¨©£¤§©

.[mixnzd xir-] xrevay oexg`dìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥
,øîBà¥
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המשך ביאור למס' פסחים ליום ראשון עמ' א



קמד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc migqt(iriax meil)

,úèìB÷ dðéà,ef dakxde drixf dliren oi`eCzòc à÷ìñ éàå ¥¨¤¤§¦¨§¨©§¨
dcedi iaxlyøNò äòaøàoqipaéì änì ,äëàìî úéiNòa øzeî- ©§¨¨¨¨¨©£¦©§¨¨¨¨¦

a `weec ef `ziixa zepyl dcedi iax jixv did recn,øNò äNìL§Ÿ¨¨¨
øñzéL úö÷îe øñéîçå øñéaøà àkéàäålezyi m` s` ixde - §¨¦¨©§¥©©£¥©¦§¨¦§©

zaxwd onf cr zleaiyd hlwzy mini dyly yi ,xyr drax`a
meie ,lzyy xg`l x`ypy xyr drax` mei zvwn epiide ,xnerd
meiae ,daxwdd onf cr xyr dyy mei zvwne ,xyr dyng
dcedi iaxl dide ,elekk meid zvwn aygi oexg`de oey`xd
dcedi iax xaqy gxken `l` .xyr drax`a s` df oic zepyl
,zevg mcew s` dk`ln ziiyra xeq` oqipa xyr drax` meiy
dcedi ipa eid dcedi iaxly ,lirl `ziixaa x`eand lr dywe

.gqt axra dk`ln miyer
:`xnbd zvxznìéìba ,àáø øîà[lilbd ipal-]eðL,ef `ziixa ¨©¨¨©¨¦¨

,xyr drax`a dk`ln zeyrl xeq`y mixaeq mdy oeiky
d`eaz xwre ykpnd ly dkldd z` xnel dcedi iax jxved

.`weeca oqipa xyr dylya ,dlzeye
:dywne `xnbd zxfegàéìéì àkéàäådxzed lld zial ixde - §¨¦¨¥§¨

xnel el dide ,lilbd ipal s` oqipa xyr drax` lila dk`ln
`weec e`le oqipa xyr drax` lila xwre ykpna dkldd z`

:`xnbd zvxzn .xyr dyly meia,úLL áø øîàdpy dcedi iax ¨©©¥¤
z`f,éànL úéáklila mb lilbd ipal dk`ln epzpyna exq`y §¥©©

.oqipa xyr drax`
:sqep uexiz d`ian `xnbdíìBòì ,øîà éMà áødpy dcedi iax ©©¦¨©§¨

,xwre ykpn oic z`,ìlä úéákmeia df oic xn` mewn lkne §¥¦¥
,xyr drax` lila `le xyr dylyíãà éða ìL ïkøc ïéàL éôì§¦¤¥©§¨¤§¥¨¨

Lkðìmdizecyäìélalr wx dpyna xaic dcedi iaxe ,meia `l` §©¥©©§¨
.mc` ipa jxc `edy ote`

:`ziixadn `iyewd lr sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà àðéáø©¦¨¨©
íìBòìd`eaz xwre ykpndy dkldd z` dcedi iax dpy §¨

,oqipa xyr dylya dlzeyeäãeäéameia dk`ln exizd day ¦¨
eixac cinrdl leki did `l mewn lkne ,oqipa xyr drax`
dying mei wx dyxydl ex`yi df ote`ay oeik ,xyr drax`a
xyr dyye xyr drax` minid eli`e ,mly meik oqipa xyr

,mzvwna wx ex`yi oqipa,äLøLäáe`iven rxfdy epiidc §©§¨¨
,mini dyly jeza hlwp m` wx miyxyBleëk íBiä úö÷î ãç©¦§¨©§

ïðéøîàoebk ,cg` meia wx elekk meid zvwn aygpy mixne` - ¨§¦©
lzeye ykpn m`mcewy ,xyr drax` zqipk ly zeynyd oiaa

dynge xyr drax` ly minly mini ipy ex`yp xnerd z`ad
aygpy mixne` eilre ,oqipa xyr dyy zvwne ,oqipa xyr
mcew dnc`a dhlwp d`eazdy xnel yie ,elekk meid zvwn
,lcbzy d`eazd z` dlik`a dxizd xnerd zaxwde ,xnerd

la`ïðéøîà àì Bleëk íBiä úö÷î éøzmixne` oi` mini ipya - §¥¦§¨©§Ÿ¨§¦©
drax`a lzeye ykpnd oebke ,elekk aygi mdn cg` lk zvwny
mei lke ,xyr drax` mei zvwn xnerd cr ex`ypy ,oqipa xyr
lky mixne` oi` df ote`ay ,xyr dyy mei zvwne ,xyr dying

.elekk aygi mdn cg`

äðùî
zeyrl `ly ebdpy mewna s` exizdy zek`ln zx`an dpynd

:gqt axra dk`lníãB÷ da ìéçúäL äëàìî ìk ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¨§¨¨¤¦§¦¨¤
øNò äòaøàìdk`ln zeyrl `ly ebdpy zenewna s` ,oqipa §©§¨¨¨¨

da ligzd xaky oeikn ,gqt axraøNò äòaøàa døîBbcr oqipa §¨§©§¨¨¨¨
.zevgälçza da ìéçúé àì ìáà[dligzkl-]øNò äòaøàaoqipa £¨Ÿ©§¦¨©§¦¨§©§¨¨¨¨

e ,dk`ln ea zeyrl `ly ebdpy mewnadøîBâì ìBëiL ét ìò óà©©¦¤¨§§¨
.zevg mcew

:oda ligzdl s` xzeny zeiepne` yiy lwdl dtiqend dhiy
ìL ,íéøîBà íéîëçåúBiðneà Lodilraäëàìî ïéNBòmzepne`a ©£¨¦§¦¨Ÿ¨ª¦§¨¨

úBöç ãò íéçñt éáøòa,crend jxevl mewn lkaïéèéiçä ,ïä elàå §©§¥§¨¦©£§¥¥©©¨¦
óà ,øîBà äãeäé øa éñBé éaø .ïéñáBkäå íéøtñäålïéðòöøiyer - §©©¨¦§©§¦©¦¥©§¨¥©©§¨¦

.zevg cr gqt axra mzk`ln z` zeyrl xzen ,miycg milrpn

àøîâ
mcew da ligzdy dk`ln lk ,xne` xi`n iax :dpyna epipy

.xyr drax`a dxneb ,xyr drax`l
:xi`n iax ly epic mrhe ote`a wtq,eäì àéòaéàiax xn`y dn ¦©§¨§

oi` j` ,oqipa xyr drax`a dk`ln xenbl xzeny xi`n
`idy dk`lna m`d ,dk`ln ea ligzdlìáà ,ïðz ãòBnä CøBöì§¤©¥§©£¨

`idy dk`lnaàì énð øîâéî eléôà ,ãòBnä CøBöì àlLxeq` - ¤Ÿ§¤©¥£¦¦§¨©¦Ÿ
.oqipa xyr drax`a dk`lnd z` xenbl s`,àîìéc Bà`weec ¦§¨

`idy dk`lnaïðz ãòBnä CøBöì àlLxeq` xi`n iaxly epipy - ¤Ÿ§¤©¥§©
,xzen xenbl mewn lkne ,ligzdlìáà`id dk`lnd m`CøBöì £¨§¤

,crendïðéìçúî éìeçúà.da ligzdl s` xzen -àîìéc Bà- ©§¥©§§¦©¦§¨
xaic xi`n iaxy ,iyily cv xn`p `nyïéadk`lnaCøBöì ¥§¤

ãòBnäeCøBöì àlL ïéázek`lnd ipin ipyay ,crendïéà øîâéî ©¥¥¤Ÿ§¤¦§¨¦
j` ,da ligzdy dk`ln xenbl xzen ok` -.àì éìeçúà©§¥Ÿ

:wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àz,wtqd z` heytl ¨§©
,xi`n iax ixaca `ziixaa epipyyìéçúé àì ìáàdk`lna £¨Ÿ©§¦

äléçza[dligzkl-]øNò äòaøàaxeq`e ,oqipaeléôàwx zeyrl ©§¦¨§©§¨¨¨¨£¦
ïè÷ ìeöìöe` ,dxvw dxebg -äpè÷ äëáN eléôàdphw dtik - ¦§¨¨£¦§¨¨§©¨

e .dy`d y`x lry zyxk dieyrdéàî`ziixad zpeek dn - ©
zaiza,'eléôà'm`dåàìyéðä eléôàel` mixac -ãòBnä CøBöìc £¦¨£¦¨¥¦§¤©¥

,miyrpàì éìeçúà ïéà øîâéî,ligzdl `l j` xenbl wx xzen - ¦§¨¦©§¥Ÿ
eììkî,dfn rnyn -CøBöì àlLccrendïðéøîb àì énð øîâéî- ¦§¨§¤Ÿ§¤¦§¨©¦Ÿ¨§¦©

.xi`n iax xaq jky heytpe ,xeq` dk`lnd z` xenbl s`
:`xnbd dgecíìBòì ,àìxnel okziénð øîâéî CøBöì àlLc Ÿ§¨§¤Ÿ§¤¦§¨©¦

ïðéøîbmcew mda ligzdy crend jxevl opi`y zek`ln s`y - ¨§¦©
jxevle ,oda ligzdl `l wxe oxnebl mb xzen xyr drax`

,ligzdl xzen s`y okzi crend'eléôà' éàîe`ziixad dxn`y ©£¦
y epiid ,dphw dkaye ohw levlv lreäðéð éøèeæc énð éðä eléôà£¦¨¥©¦§§¥¦§

,md miphwy el` mixac mb -,àðéîà Czòc à÷ìñcoeiky §¨§¨©§¨¨¦¨
,hren onf wx zkynp mziiyryàéä Bæ ïúìçúäxak,ïzëàìî øîb ©§¨¨¨¦§©§©§¨

okleénð eäa ìéçúðmzeyrläléçzëì,gqt axraïì òîLî÷ ©§¦§©¦§©§¦¨¨©§©¨
.xeq` mziiyra ligzdl j` ,xzen mxnebl `weecy `ziixad

:wtqd heytl xg` oeiqp,òîL àz,`ziixaa epipyyøéàî éaø ¨§©©¦¥¦
,ãòBnä CøBöì àéäL äëàìî ìk ,øîBà¥¨§¨¨¤¦§¤©¥
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המשך ביאור למס' פסחים ליום רביעי עמ' א

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley
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1

2

3

`zax `zkld
ìåãâä øå÷ä [äî שיבואו חשש כשיש הוא גדול קור -

בזה  שווים האנשים כל ולא חולי, .100לידי
ìåãâä øå÷ä [åî קרירות את לסבול יכול שאינו מי -

בשבת  המזגן,101המזגן את לכבות לנכרי לומר יכול ,
אבל  בו, לשהות אחר מקום לו שאין בביתו ודוקא
לכבות  לו לומר אסור - אחר במקום או הכנסת בבית

אחר  במקום להתפלל כשאפשר המזגן .102את
ìåãâä øå÷ä [æî הקרים החורף בימות בשבת מצאו -

שהטובלים  חשש שישנו עד - מאוד קרה שהמקוה

לחממו  לנכרי לומר מותר - חולי לידי .103יבואו
יימנעו  אם אפילו לחממו אין חולי חשש כשאין אבל

מטבילה  נשים .104עי"ז
ìåãâä øå÷ä [çî בזמן החימום מערכת התקלקלה -

ע"י  להזמין יכול ללכת, להיכן לו ואין גדול שהקור
יזכיר  ולא החימום, מערכת את שתתקן חברה נכרי

השבת  לאחר וישלם בפיו, המעות .105סכום
ìåãâä øå÷ä [èî מאוורר להדליק לנכרי לומר מותר -

מצוה  במקום בקיץ מזגן או או 106(וענטילאטור) ,

zetqede mipeiv
סק"ד 100) בקו"א תקז ובסימן בהגהה, סי"ב השלחן ערוך

משום  יו"ט להלכות בנוגע זה ענין הביא שלא רבינו ביאר
פסח  בימי כ"כ גדול הקור שאין במדינתנו שייך לא זה שדין

מעלות). 10 של (ממוצע וסוכות
באופן 101) קר פתאום שנעשה או מראש, לכוונו ששכח

ממנו. ולחלות להצטנן שיכול
שם 102) והוסיף מב, סימן ח"ג או"ח משה אגרות שו"ת

הקור  בעקבות הכנסת בית את יעזבו מהמתפללים כמה שאם
המזגן  את לכבות לנכרי לומר מותר - בציבור יתפללו ולא
ואף  רבים. של מצוה לצורך לנכרי אמירה שהותרה משום
להתיר  אפשר מקום מכל זה, היתר מצינו שלא רבינו לשיטת
במקום  שהותרה דשבות שבות הוא מזגן דכיבוי משום

מצוה.
הותר 103) לא דאורייתא איסור הוא המים שחימום כיון

כשישנו  ולא חולי, לידי שיבואו חשש שישנו במקום אלא
גם  יטבלו שאנשים כשידוע אלא התירו לא וכן גדול, צער
יטבול  לא אחד אף אם אבל לחלות), (ויכולים החימום בלא
שבת  נשמת (שו"ת לחממו אסור - קרירותה מחמת במקוה

קסח). סימן ח"ה
להקל  הזה בזמן שנוהגים ומה ה: פ"ו סימן שבת ובמנחת
כיון  י"ל בידם, מוחה ואין נכרי) ע"י מקוה (חימום בזה
בשבת  לטבול ז"ל האר"י עפ"י נוהגין אלו שבמדינות
הזה  ובזמן ר"ל, קרי לבעלי ובפרט מצוה והוי שחרית
דסומכין  י"ל לכן צינה, אצל חולים והכל הדורות, נחלשו
שם  וסיים ב'. רע"ו ברמ"א המובא העיטור בעל על בזה
סומכים  שאין בשוע"ר משמע וכן להתיר. אין דלמעשה
במקום  אלא להתיר ואין העיטור, בעל דעת על אופן בשום

כבפנים. חולי חשש
מקוה  בענין נשאל קכו סימן או"ח משה אגרות ובשו"ת
המושלים  של המרחץ בבית ברוסיה הגזרה בימי שתקנו

שהתחילו  ואירע כשרה, מקוה שהוא הכירו שלא באופן
גם  וממילא ישראל, היה והבלן בשבת, רק המרחץ להחם
ישראל, ע"י בשבת שהוחמו חמין בתערובות הוחמה המקוה
שם. לטבול אחר מקום שאין - גדול הדחק שעת והוא
או  אחר ביום לטבול אפשר כשאי שם שתטבול והתיר
שלא  אלא במזיד, ישראל ע"י שהוחמו אף - בפושרין

להנאתה. שם תשהה
מצוה,104) במקום אפילו דאורייתא איסור התירו שלא

וכשידוע  דרבים, מצוה במקום אפילו התיר לא ובשוע"ר
בשינוי  לעשות לנכרי לומר אפשר מכשול, להגרם שיכול

יד. כלאחר
ההיתר 105) בכלל שהוא צז, סימן ח"ה שבת נשמת שו"ת

תיקונים  שחברות וכיון הגדול', הקור אצל חולים ש'הכל
סכום  מזכיר אינו הישראל וכן בקבלנות בד"כ עובדות
וממכר  מקח או פועל שכירות איסור כאן אין - המעות

מצוה. במקום אפילו האסורה גמורה שבות שהם בשבת,
כשיש 106) אפילו התורה מן אסורה אינה מזגן הדלקת

לומר  מותר ולכך כג), סי' ח"ג יצחק מנחת (שו"ת ניצוצות
כשאי  הכנסת בבית כגון מצוה לצורך להדליקו לנכרי
אבל  מנין, ללא להתפלל לאנשים יגרום המזגן הדלקת
בנכרי  למחות ויש - מצוה כצורך נחשב אינו אחר במקרה

להדליק. הבא
בלעדי  לאכול אפשר שאי במקום שבת סעודת ולצורך
בלעדיו  לאכול כשאפשר אבל מצוה, כצורך נחשב המזגן
בשעת  אלא הותר לא זה וכל מצוה, כצורך נחשב אינו
שבת'. 'שעון עם המזגן לכוון יש לכתחילה אבל - הדחק
במקום  שלא אפילו מותר המזגן קור להגביה לנכרי ולרמוז

המהדו"ב. ע"פ יג סעיף כדלעיל מצוה
גם  בזה להתיר יש האם עוד דן שם יצחק מנחת ובשו"ת

בזה. כחולים נחשבים שהכל מדין
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1

2

3

`zax `zkld
ìåãâä øå÷ä [äî שיבואו חשש כשיש הוא גדול קור -

בזה  שווים האנשים כל ולא חולי, .100לידי
ìåãâä øå÷ä [åî קרירות את לסבול יכול שאינו מי -

בשבת  המזגן,101המזגן את לכבות לנכרי לומר יכול ,
אבל  בו, לשהות אחר מקום לו שאין בביתו ודוקא
לכבות  לו לומר אסור - אחר במקום או הכנסת בבית

אחר  במקום להתפלל כשאפשר המזגן .102את
ìåãâä øå÷ä [æî הקרים החורף בימות בשבת מצאו -

שהטובלים  חשש שישנו עד - מאוד קרה שהמקוה

לחממו  לנכרי לומר מותר - חולי לידי .103יבואו
יימנעו  אם אפילו לחממו אין חולי חשש כשאין אבל

מטבילה  נשים .104עי"ז
ìåãâä øå÷ä [çî בזמן החימום מערכת התקלקלה -

ע"י  להזמין יכול ללכת, להיכן לו ואין גדול שהקור
יזכיר  ולא החימום, מערכת את שתתקן חברה נכרי

השבת  לאחר וישלם בפיו, המעות .105סכום
ìåãâä øå÷ä [èî מאוורר להדליק לנכרי לומר מותר -

מצוה  במקום בקיץ מזגן או או 106(וענטילאטור) ,

zetqede mipeiv
סק"ד 100) בקו"א תקז ובסימן בהגהה, סי"ב השלחן ערוך

משום  יו"ט להלכות בנוגע זה ענין הביא שלא רבינו ביאר
פסח  בימי כ"כ גדול הקור שאין במדינתנו שייך לא זה שדין

מעלות). 10 של (ממוצע וסוכות
באופן 101) קר פתאום שנעשה או מראש, לכוונו ששכח

ממנו. ולחלות להצטנן שיכול
שם 102) והוסיף מב, סימן ח"ג או"ח משה אגרות שו"ת

הקור  בעקבות הכנסת בית את יעזבו מהמתפללים כמה שאם
המזגן  את לכבות לנכרי לומר מותר - בציבור יתפללו ולא
ואף  רבים. של מצוה לצורך לנכרי אמירה שהותרה משום
להתיר  אפשר מקום מכל זה, היתר מצינו שלא רבינו לשיטת
במקום  שהותרה דשבות שבות הוא מזגן דכיבוי משום

מצוה.
הותר 103) לא דאורייתא איסור הוא המים שחימום כיון

כשישנו  ולא חולי, לידי שיבואו חשש שישנו במקום אלא
גם  יטבלו שאנשים כשידוע אלא התירו לא וכן גדול, צער
יטבול  לא אחד אף אם אבל לחלות), (ויכולים החימום בלא
שבת  נשמת (שו"ת לחממו אסור - קרירותה מחמת במקוה

קסח). סימן ח"ה
להקל  הזה בזמן שנוהגים ומה ה: פ"ו סימן שבת ובמנחת
כיון  י"ל בידם, מוחה ואין נכרי) ע"י מקוה (חימום בזה
בשבת  לטבול ז"ל האר"י עפ"י נוהגין אלו שבמדינות
הזה  ובזמן ר"ל, קרי לבעלי ובפרט מצוה והוי שחרית
דסומכין  י"ל לכן צינה, אצל חולים והכל הדורות, נחלשו
שם  וסיים ב'. רע"ו ברמ"א המובא העיטור בעל על בזה
סומכים  שאין בשוע"ר משמע וכן להתיר. אין דלמעשה
במקום  אלא להתיר ואין העיטור, בעל דעת על אופן בשום

כבפנים. חולי חשש
מקוה  בענין נשאל קכו סימן או"ח משה אגרות ובשו"ת
המושלים  של המרחץ בבית ברוסיה הגזרה בימי שתקנו

שהתחילו  ואירע כשרה, מקוה שהוא הכירו שלא באופן
גם  וממילא ישראל, היה והבלן בשבת, רק המרחץ להחם
ישראל, ע"י בשבת שהוחמו חמין בתערובות הוחמה המקוה
שם. לטבול אחר מקום שאין - גדול הדחק שעת והוא
או  אחר ביום לטבול אפשר כשאי שם שתטבול והתיר
שלא  אלא במזיד, ישראל ע"י שהוחמו אף - בפושרין

להנאתה. שם תשהה
מצוה,104) במקום אפילו דאורייתא איסור התירו שלא

וכשידוע  דרבים, מצוה במקום אפילו התיר לא ובשוע"ר
בשינוי  לעשות לנכרי לומר אפשר מכשול, להגרם שיכול

יד. כלאחר
ההיתר 105) בכלל שהוא צז, סימן ח"ה שבת נשמת שו"ת

תיקונים  שחברות וכיון הגדול', הקור אצל חולים ש'הכל
סכום  מזכיר אינו הישראל וכן בקבלנות בד"כ עובדות
וממכר  מקח או פועל שכירות איסור כאן אין - המעות

מצוה. במקום אפילו האסורה גמורה שבות שהם בשבת,
כשיש 106) אפילו התורה מן אסורה אינה מזגן הדלקת

לומר  מותר ולכך כג), סי' ח"ג יצחק מנחת (שו"ת ניצוצות
כשאי  הכנסת בבית כגון מצוה לצורך להדליקו לנכרי
אבל  מנין, ללא להתפלל לאנשים יגרום המזגן הדלקת
בנכרי  למחות ויש - מצוה כצורך נחשב אינו אחר במקרה

להדליק. הבא
בלעדי  לאכול אפשר שאי במקום שבת סעודת ולצורך
בלעדיו  לאכול כשאפשר אבל מצוה, כצורך נחשב המזגן
בשעת  אלא הותר לא זה וכל מצוה, כצורך נחשב אינו
שבת'. 'שעון עם המזגן לכוון יש לכתחילה אבל - הדחק
במקום  שלא אפילו מותר המזגן קור להגביה לנכרי ולרמוז

המהדו"ב. ע"פ יג סעיף כדלעיל מצוה
גם  בזה להתיר יש האם עוד דן שם יצחק מנחת ובשו"ת

בזה. כחולים נחשבים שהכל מדין
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טו  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק
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2

3

4

`zax `zkld
גדול  צער חימום 107במקום תנור לכבות הדין והוא ,

אליו  ללכת אחר מקום לו ואין החום סובל .108כשאינו
íîçúäì éãë [ð אפילו להתחמם כדי להכנס אסור -

הנכרי  מעצי הבית מותר 111חימם אחר לצורך אבל ,

להכנס.
åðîî úàöì [àð במקום מרכזית הסקה שהדליק נכרי -

החימום  פתחי לסגור צריך אין כ"כ, גדול הקור שאין
הבית  חימום הנאת לבטל כדי חלונות לפתוח .113או

zetqede mipeiv
מחום 107) צער שיש שבמקום משמע סי"ז שיג בסימן

מזגן  והדלקת דשבות, שבות התירו גדולות בסעודות כגון
דשבות. כשבות נחשבת

מפני  וללמוד לשבת יכול כשאינו הוא גדול צער ומקום
הוא  אם אבל הלילה, שנת לישן יכול שאינו או החום,
יכול  שהרי להקל, אין - הצהרים לשנת או בעלמא לתענוג

זו. שינה על לוותר
במקום  גם הוא המיזוג הפעלת שהתירו שבמקום ולהעיר
בנורות  שאין משום - ההפעלה בשעת בקרה נורות שנדלקות

בנכרי. שהתירו פס"ר שהוא ועוד דאורייתא, איסור אלו
שבות 108) הוי מכלֿמקום גז, של תנור הוא ואפילו

נשמת  (שו"ת גדול צער או מצוה במקום שהתירו דשבות
סג). סי' ח"ה שבת

חולה  לצורך נכרי ע"י להפעיל גם שהתיר עז סימן שם וראה
אדים  המוציאה מכונה או האויר, את המייבשת מכונה

חמים.

מסקנת 109) ובס"ה, שם לעיל במצויין וראה ס"ג. כדלעיל
במהדורא יהנה רבינו שהישראל כדי הוא שאם בתרא,

ואם  נכרי, של כשעצים אף למחות צריך בשבת זו ממלאכה
כשהעצים  אף למחות צריך אין המדורה על מוסיף רק הוא
כנגדו  להתחמם מותר אם גם תלוי שבזה ישראל, של

המחאה). באיסור תלוי ההנאה איסור (שלמהדו"ב
להתחמם 110) מותר - בו השגיח ולא בנכרי מיחה אם

וסי"א). וס"ה ס"ג (לעיל כנגדה
מכלֿמקום 111) - הנכרי בעצי בו למחות צריך שאין אף

בו). למחות אפילו צריך (ולמהדו"ב ליהנות אסור
ס"ב.112) כדלעיל
שלא 113) משום התיר קפה סימן א או"ח צבי הר בשו"ת

אמנם  לנר, אלא למדורה דומה ואינו ריבוי, כאן שיהיה שייך
אסור  החימום, את הדליק לע"ע) שבת (המחלל ישראל אם
מנת  על החימום גופי אל להתקרב או זה לחדר ליכנס

מהם. ליהנות

•
zay zekld - jexr ogley

‚Î:שכ"ה בסי' יתבאר בשבת לנכרי משכון להחליף

„Î לו מותר הנכרי מן ישראל בארץ שדה או בית הלוקח
הנכרי  אם בשבת מכירה שטר לו לכתוב לנכרי לומר
לו  לחתום שלהם בערכאות ומעלהו בשבת לדרכו הולך
סופרים  מדברי אלא אסורה אינה בשבת לנכרי שאמירה
בשאר  שגזרו פי על אף גזרו לא ישראל  ארץ ישוב ומשום

מצות:

‰Î שמי בשבת שיכריזו מותר אבידה לו שאבדה מי
שאסור  דבר היא האבידה ואפילו ויגיד יבא בה שיודע
למי  ולומר מצוה אבידה שהשבת מפני בשבת לטלטלו
שמותרים  שמים מחפצי זו אמירה שישיבנה ממנה שיודע
שלום  דרכי מפני נכרי אבידת על גם להכריז (ונהגו בשבת
שלום  בדרכי עמהם להתנהג סופרים מדברי מצווין שאנו

שכ"ה): בסי' כמ"ש מצוה כעין זה והרי

ÂÎ הנדוי להתיר או בשבת לנדות או להחרים מותר אם
שמ"א: בסי' יתבאר והחרם

ÊÎ שיש מי שכל הנמכרת קרקע על בשבת להכריז אסור
מפני  זכותו יאבד לאו ואם ויגיד יבא עליה זכות לו
ואין  הדין את כדן הוא זכותו יאבד לאו ואם שאומר שמה
יבא  זכות לו שיש מי כל סתם מכריז אם ואף בשבת דנין
לא  שאם בעיר תקנה שיש אף הדין את כדן שאינו ויגיד
אלא  דבר ודבר משום אסור מקום מכל זכותו בטל יגיד
יש  כי בידם למחות אין סתם להכריז להקל שנהגו שבמקום
בשבת  בהם לדבר שמותר רבים כצרכי שזהו לומר מקום
נקרא  תדיר מזדמן והוא המדינה תיקון שהוא דבר שכל
הדינין  נקראו זה ומטעם תדיר מזדמן שהוא כיון רבים צורך
ומה  תקמ"ה בסי' כמ"ש מועד של חולו לענין רבים צורכי
בסי' כמ"ש גמור שבות שהוא משום הוא בשבת דנין שאין
הדיבור  אלא רבים לצרכי גמור שבות התירו ולא של"ט
זה  מנהג שם שאין במקום אבל למעלה שנתבאר כמו בלבד

לכתחלה: כן לנהוג אין

ÁÎ הוא אם למכור יין שיש  מי אצל בשבת להכריז אסור
בהכרזה  מצוה צורך שאין הרבה בו מצוי שהיין מקום
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מצוי  היין שאין במקומות אבל דבר ודבר משום ואסור זו
לקנות  מצוה צורך שזהו בשבת עליו להכריז מותר כך כל
מעות  סכום יזכיר שלא ובלבד היום ולכבוד לקידוש יין
קודם  מכריז כן אם אלא מצוה לצורך אפילו אסור שזהו
משקין  ושאר ברכו קודם להכריז לעולם כן לנהוג וטוב ברכו
מעות  סכום בלא אפילו בשבת ברכו אחר כלל להכריז אסור
ברכו: קודם מכריז כן אם אלא מצוה צורך בהם שאין כיון

ËÎ מביתו בתו את נכרים שהוציאו בשבת לו שנודע מי
פעמיו  לדרך לשום מצוה ישראל מכלל להוציאה
אם  ואפילו מיל לי"ב חוץ אפילו ויצא להצלתה להשתדל
ספק  הוא אם ואפילו להצלתה גמורה מלאכה לעשות יצטרך
שמחללין  נפש כפיקוח הוא זה שענין מפני יצילנה אם
מזה  יותר נפש פיקוח לך שאין הצלה בספק אפילו השבת
ומוטב  ימיה כל שבתות ותחלל ישראל מכלל תצא שלא
הרבה  שבתות היא משתחלל אחת שבת עליה לחלל
שאמרה  נפש פיקוח בשביל שבת מחללין ג"כ זה שמטעם
הרבה  שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו חלל תורה
עדיין  מחוייבת שאינה קטנה היא הבת אם אף (ולפיכך
הרבה  שבתות תחלל שלא להצילה עליה יחלל במצות
הקטנים). נפש לפיקוח שבת מחללין זה שמטעם כשתגדיל

אותו  כופין שבת בחילול בהצלתה להשתדל רוצה אינו ואם
אח  איש בן או בת אלא בתו אינה אם הדין אע"פ והוא ר

אע"פ  זו במצוה להשתדל בידו יכולת ויש קרובו שאינו
שאפשר  מה בכל להשתדל אותו כופין יציל אם ספק שהוא

להן. יצטרך אם גמורות מלאכות בעשיית אפילו

אלא  חבירך שיזכה כדי חטא לאדם אומרים שאין אמרו ולא
כגון  אח"כ האונס לו בא פשיעתו וע"י בזה פשע כשחבירו
שאף  שתיאפה קודם ונזכר בשבת בתנור פת שהדביק
איסור  לידי הוא יבא שלא כדי התנור מן לרדות לו שמותר
חבירו  יבא שלא כדי לרדותה אחר לאדם אסור ממנו חמור
פשע  שחבירו כיון בשבת הפת אפיית של חמור איסור לידי
שהנכרים  זה כאן אבל בשבת בתנור פת והדביק ששכח במה

מאומה. פשע לא ישראל מכלל לצאת לאנסו רוצים

שאונסים  אלא ישראל מכלל להוציאו רוצים אין אם אבל
ואח"כ  זרה עבודה לעבוד אפילו אחת עבירה לעבור אותו
של  באיסור שבת עליו מחללין אין דתו להחזיק יניחוהו
מפני  אחרים) בין בעצמו הוא (בין הצלתו בשביל תורה
ולא  נפש פיקוח בשביל אלא לדחות שבת ניתנה שלא
שבת  לחלל אבל ממנה חמורה עבירה הצלת בשביל
לא  שהוא כיון לאחרים) (אפילו מותר סופרים דברי באיסורי
לעבור  אלא זרה לעבודה לאנסו רוצים אין אם (ואפילו פשע
מצות  בשביל אבל תורה של אחרת תעשה לא מצות על

תקפ"ו). בסי' כמ"ש שבות דוחין אין עשה

(חסר). מעבירה רבים להציל אבל ביחיד זה וכל

בכה"ג): וצ"ע בט"ז ותרנ"ה תקפ"ו סי' סוף (עיין
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עבודת  ענין ביאור תחילה להקדים ויש
ענין  ביאור היינו, - לילה") ("מדת התפילה

התפילה. ידי על הנפעל באלקות הדביקות

.ø÷áá íäøáà íëùéå áéúëã
שחרית, תפלת תיקן אבינו אברהם חז"ל אמרו

בבוקר". אברהם "וישכם שנאמר

שאברהם  הוא, בזה הפשוט הפירוש והנה,
שחרית; תפלת להתפלל כדי בבוקר השכים אבינו
ענינה  את מלמדנו הכתוב הפנימי, הביאור לפי אבל

שחרית. תפלת של ותוכנה

יש  מישראל, ואחד אחד כל בלב פירוש:
בבחינת  שהיא אלא אבינו אברהם של ומדה בחינה
רצון  עת היא שחרית בתפלת בוקר ובכל "שינה",

משינתה. אותה לעורר ומוכשר מסוגל וזמן

אדם  כל צריך שאותה אברהם בחינת ענין [ופירוש

שחרית:] בתפלת בנפשו לעורר

ãçàå ãçà ìë áìáù úøúåñî äáäàù åðééäã
á àéä ìàøùéî.äðéù úðéçááå ,øúñäáå íìòä

האהבה  מדת היא אחד שבכל "אברהם" בחינת
"אברהם  הקב"ה שקראו אברהם מדת שזוהי -
שיהי', מי יהי' מישראל, ואחד אחד ובכל אוהבי";

לה'. האהבה מדת פנימה בנפשו יש

כלומר:

אהבה חקוקה מישראל אדם כל טבעית בתוך

אהבה  שאינה להוריו בן אהבת כמו להקב"ה,
שהוריו  בטובות (כמו: התבוננות ידי על הנולדת
בלבו, החקוקה טבעית אהבה אלא עבורו), עושים
עם  קשור שהבן כלומר, עצמית", "אהבה ונקראת
אחד" "עצם להיותם ומהותו עצמותו בכל הוריו
האהבה  יסוד הוא זה וקשר ובשרי"), ("עצמי

אהבה ישראל לבני יש וכך טבעית שביניהם;

ממעל  אלקה "חלק הן ישראל נשמות כי להקב"ה,
מהותן. בעצם אלקות עם שקשורות היינו ממש",

אף  כי מסותרת", "אהבה היא זו שאהבה אלא
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טו  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק

1

2

3

4

`zax `zkld
גדול  צער חימום 107במקום תנור לכבות הדין והוא ,

אליו  ללכת אחר מקום לו ואין החום סובל .108כשאינו
íîçúäì éãë [ð אפילו להתחמם כדי להכנס אסור -

הנכרי  מעצי הבית מותר 111חימם אחר לצורך אבל ,

להכנס.
åðîî úàöì [àð במקום מרכזית הסקה שהדליק נכרי -

החימום  פתחי לסגור צריך אין כ"כ, גדול הקור שאין
הבית  חימום הנאת לבטל כדי חלונות לפתוח .113או

zetqede mipeiv
מחום 107) צער שיש שבמקום משמע סי"ז שיג בסימן

מזגן  והדלקת דשבות, שבות התירו גדולות בסעודות כגון
דשבות. כשבות נחשבת

מפני  וללמוד לשבת יכול כשאינו הוא גדול צער ומקום
הוא  אם אבל הלילה, שנת לישן יכול שאינו או החום,
יכול  שהרי להקל, אין - הצהרים לשנת או בעלמא לתענוג

זו. שינה על לוותר
במקום  גם הוא המיזוג הפעלת שהתירו שבמקום ולהעיר
בנורות  שאין משום - ההפעלה בשעת בקרה נורות שנדלקות

בנכרי. שהתירו פס"ר שהוא ועוד דאורייתא, איסור אלו
שבות 108) הוי מכלֿמקום גז, של תנור הוא ואפילו

נשמת  (שו"ת גדול צער או מצוה במקום שהתירו דשבות
סג). סי' ח"ה שבת

חולה  לצורך נכרי ע"י להפעיל גם שהתיר עז סימן שם וראה
אדים  המוציאה מכונה או האויר, את המייבשת מכונה

חמים.

מסקנת 109) ובס"ה, שם לעיל במצויין וראה ס"ג. כדלעיל
במהדורא יהנה רבינו שהישראל כדי הוא שאם בתרא,

ואם  נכרי, של כשעצים אף למחות צריך בשבת זו ממלאכה
כשהעצים  אף למחות צריך אין המדורה על מוסיף רק הוא
כנגדו  להתחמם מותר אם גם תלוי שבזה ישראל, של

המחאה). באיסור תלוי ההנאה איסור (שלמהדו"ב
להתחמם 110) מותר - בו השגיח ולא בנכרי מיחה אם

וסי"א). וס"ה ס"ג (לעיל כנגדה
מכלֿמקום 111) - הנכרי בעצי בו למחות צריך שאין אף

בו). למחות אפילו צריך (ולמהדו"ב ליהנות אסור
ס"ב.112) כדלעיל
שלא 113) משום התיר קפה סימן א או"ח צבי הר בשו"ת

אמנם  לנר, אלא למדורה דומה ואינו ריבוי, כאן שיהיה שייך
אסור  החימום, את הדליק לע"ע) שבת (המחלל ישראל אם
מנת  על החימום גופי אל להתקרב או זה לחדר ליכנס

מהם. ליהנות

•
zay zekld - jexr ogley

‚Î:שכ"ה בסי' יתבאר בשבת לנכרי משכון להחליף

„Î לו מותר הנכרי מן ישראל בארץ שדה או בית הלוקח
הנכרי  אם בשבת מכירה שטר לו לכתוב לנכרי לומר
לו  לחתום שלהם בערכאות ומעלהו בשבת לדרכו הולך
סופרים  מדברי אלא אסורה אינה בשבת לנכרי שאמירה
בשאר  שגזרו פי על אף גזרו לא ישראל  ארץ ישוב ומשום

מצות:

‰Î שמי בשבת שיכריזו מותר אבידה לו שאבדה מי
שאסור  דבר היא האבידה ואפילו ויגיד יבא בה שיודע
למי  ולומר מצוה אבידה שהשבת מפני בשבת לטלטלו
שמותרים  שמים מחפצי זו אמירה שישיבנה ממנה שיודע
שלום  דרכי מפני נכרי אבידת על גם להכריז (ונהגו בשבת
שלום  בדרכי עמהם להתנהג סופרים מדברי מצווין שאנו

שכ"ה): בסי' כמ"ש מצוה כעין זה והרי

ÂÎ הנדוי להתיר או בשבת לנדות או להחרים מותר אם
שמ"א: בסי' יתבאר והחרם

ÊÎ שיש מי שכל הנמכרת קרקע על בשבת להכריז אסור
מפני  זכותו יאבד לאו ואם ויגיד יבא עליה זכות לו
ואין  הדין את כדן הוא זכותו יאבד לאו ואם שאומר שמה
יבא  זכות לו שיש מי כל סתם מכריז אם ואף בשבת דנין
לא  שאם בעיר תקנה שיש אף הדין את כדן שאינו ויגיד
אלא  דבר ודבר משום אסור מקום מכל זכותו בטל יגיד
יש  כי בידם למחות אין סתם להכריז להקל שנהגו שבמקום
בשבת  בהם לדבר שמותר רבים כצרכי שזהו לומר מקום
נקרא  תדיר מזדמן והוא המדינה תיקון שהוא דבר שכל
הדינין  נקראו זה ומטעם תדיר מזדמן שהוא כיון רבים צורך
ומה  תקמ"ה בסי' כמ"ש מועד של חולו לענין רבים צורכי
בסי' כמ"ש גמור שבות שהוא משום הוא בשבת דנין שאין
הדיבור  אלא רבים לצרכי גמור שבות התירו ולא של"ט
זה  מנהג שם שאין במקום אבל למעלה שנתבאר כמו בלבד

לכתחלה: כן לנהוג אין

ÁÎ הוא אם למכור יין שיש  מי אצל בשבת להכריז אסור
בהכרזה  מצוה צורך שאין הרבה בו מצוי שהיין מקום
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מצוי  היין שאין במקומות אבל דבר ודבר משום ואסור זו
לקנות  מצוה צורך שזהו בשבת עליו להכריז מותר כך כל
מעות  סכום יזכיר שלא ובלבד היום ולכבוד לקידוש יין
קודם  מכריז כן אם אלא מצוה לצורך אפילו אסור שזהו
משקין  ושאר ברכו קודם להכריז לעולם כן לנהוג וטוב ברכו
מעות  סכום בלא אפילו בשבת ברכו אחר כלל להכריז אסור
ברכו: קודם מכריז כן אם אלא מצוה צורך בהם שאין כיון

ËÎ מביתו בתו את נכרים שהוציאו בשבת לו שנודע מי
פעמיו  לדרך לשום מצוה ישראל מכלל להוציאה
אם  ואפילו מיל לי"ב חוץ אפילו ויצא להצלתה להשתדל
ספק  הוא אם ואפילו להצלתה גמורה מלאכה לעשות יצטרך
שמחללין  נפש כפיקוח הוא זה שענין מפני יצילנה אם
מזה  יותר נפש פיקוח לך שאין הצלה בספק אפילו השבת
ומוטב  ימיה כל שבתות ותחלל ישראל מכלל תצא שלא
הרבה  שבתות היא משתחלל אחת שבת עליה לחלל
שאמרה  נפש פיקוח בשביל שבת מחללין ג"כ זה שמטעם
הרבה  שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו חלל תורה
עדיין  מחוייבת שאינה קטנה היא הבת אם אף (ולפיכך
הרבה  שבתות תחלל שלא להצילה עליה יחלל במצות
הקטנים). נפש לפיקוח שבת מחללין זה שמטעם כשתגדיל

אותו  כופין שבת בחילול בהצלתה להשתדל רוצה אינו ואם
אח  איש בן או בת אלא בתו אינה אם הדין אע"פ והוא ר

אע"פ  זו במצוה להשתדל בידו יכולת ויש קרובו שאינו
שאפשר  מה בכל להשתדל אותו כופין יציל אם ספק שהוא

להן. יצטרך אם גמורות מלאכות בעשיית אפילו

אלא  חבירך שיזכה כדי חטא לאדם אומרים שאין אמרו ולא
כגון  אח"כ האונס לו בא פשיעתו וע"י בזה פשע כשחבירו
שאף  שתיאפה קודם ונזכר בשבת בתנור פת שהדביק
איסור  לידי הוא יבא שלא כדי התנור מן לרדות לו שמותר
חבירו  יבא שלא כדי לרדותה אחר לאדם אסור ממנו חמור
פשע  שחבירו כיון בשבת הפת אפיית של חמור איסור לידי
שהנכרים  זה כאן אבל בשבת בתנור פת והדביק ששכח במה

מאומה. פשע לא ישראל מכלל לצאת לאנסו רוצים

שאונסים  אלא ישראל מכלל להוציאו רוצים אין אם אבל
ואח"כ  זרה עבודה לעבוד אפילו אחת עבירה לעבור אותו
של  באיסור שבת עליו מחללין אין דתו להחזיק יניחוהו
מפני  אחרים) בין בעצמו הוא (בין הצלתו בשביל תורה
ולא  נפש פיקוח בשביל אלא לדחות שבת ניתנה שלא
שבת  לחלל אבל ממנה חמורה עבירה הצלת בשביל
לא  שהוא כיון לאחרים) (אפילו מותר סופרים דברי באיסורי
לעבור  אלא זרה לעבודה לאנסו רוצים אין אם (ואפילו פשע
מצות  בשביל אבל תורה של אחרת תעשה לא מצות על

תקפ"ו). בסי' כמ"ש שבות דוחין אין עשה

(חסר). מעבירה רבים להציל אבל ביחיד זה וכל

בכה"ג): וצ"ע בט"ז ותרנ"ה תקפ"ו סי' סוף (עיין
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עבודת  ענין ביאור תחילה להקדים ויש
ענין  ביאור היינו, - לילה") ("מדת התפילה

התפילה. ידי על הנפעל באלקות הדביקות

.ø÷áá íäøáà íëùéå áéúëã
שחרית, תפלת תיקן אבינו אברהם חז"ל אמרו

בבוקר". אברהם "וישכם שנאמר

שאברהם  הוא, בזה הפשוט הפירוש והנה,
שחרית; תפלת להתפלל כדי בבוקר השכים אבינו
ענינה  את מלמדנו הכתוב הפנימי, הביאור לפי אבל

שחרית. תפלת של ותוכנה

יש  מישראל, ואחד אחד כל בלב פירוש:
בבחינת  שהיא אלא אבינו אברהם של ומדה בחינה
רצון  עת היא שחרית בתפלת בוקר ובכל "שינה",

משינתה. אותה לעורר ומוכשר מסוגל וזמן

אדם  כל צריך שאותה אברהם בחינת ענין [ופירוש

שחרית:] בתפלת בנפשו לעורר

ãçàå ãçà ìë áìáù úøúåñî äáäàù åðééäã
á àéä ìàøùéî.äðéù úðéçááå ,øúñäáå íìòä

האהבה  מדת היא אחד שבכל "אברהם" בחינת
"אברהם  הקב"ה שקראו אברהם מדת שזוהי -
שיהי', מי יהי' מישראל, ואחד אחד ובכל אוהבי";

לה'. האהבה מדת פנימה בנפשו יש

כלומר:

אהבה חקוקה מישראל אדם כל טבעית בתוך

אהבה  שאינה להוריו בן אהבת כמו להקב"ה,
שהוריו  בטובות (כמו: התבוננות ידי על הנולדת
בלבו, החקוקה טבעית אהבה אלא עבורו), עושים
עם  קשור שהבן כלומר, עצמית", "אהבה ונקראת
אחד" "עצם להיותם ומהותו עצמותו בכל הוריו
האהבה  יסוד הוא זה וקשר ובשרי"), ("עצמי

אהבה ישראל לבני יש וכך טבעית שביניהם;

ממעל  אלקה "חלק הן ישראל נשמות כי להקב"ה,
מהותן. בעצם אלקות עם שקשורות היינו ממש",

אף  כי מסותרת", "אהבה היא זו שאהבה אלא
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c"agקמח i`iyp epizeax zxezn

היא  מקום מכל פנימה, בנפשו אדם בכל שנמצאת
ואינה בלבו, לפי נרגשת "מסותרת" עת, בכל בגלוי

שינה". ובבחינת ובהסתר בהעלם ש"היא

.äúðéùî äøøåòì êéøöå
אהבה  לעורר בתפלתו, האדם עבודת עיקר וזהו
ה', בגדולת התבוננות ידי (על מ"שינתה" זו

לקמן). כמבואר

äáäàä úà åøøåòú íàå åøéòú íà áåúëù åîë
ìù ä÷åùúå äöéôçì úòå ïîæ ùéù ,õôçúù ãò

.ì"ðä úøúåñî äáäà
תעירו  אם וגו' אתכם "השבעתי שנאמר וזהו

שתחפץ": עד האהבה את תעוררו ואם

וגילוי  התעוררות על מדבר הכתוב פשוטו, לפי
ירצה הקב"ה אהבת שהקב"ה בעת ישראל לבני

מגלותם; לגאלם ו"יחפץ"

היא  הכתוב כוונת הפנימי, הפירוש לפי אך
של אהבתם שבשמים,ישראל להתעוררות לאביהם

האהבה  את תעוררו ואם תעירו "אם אומר זה ועל
להעיר צריך האדם פירוש, שתחפץ", ולעורר עד

היא  עצמה שמצד (כיון לה' הזאת האהבה את
"שינה"); ובבחינת "מסותרת"

" זו אהבה להעיר ניתן לא שתחפץ אמנם, ",עד
שיגי  עד "ל כלומר, והעת הזמן ותשוקה חפיצה ע

זמן  יש ויום יום בכל כי - זו מסותרת" אהבה של
האהבה  להתעוררות ומסוגל מוכשר שהוא מיוחד

להקב"ה. הטבעית

.úéøçùá åðééäã
היא  הבוקר בעת ויום יום שבכל בזהר מבואר
העליונים, חסדים שמתעוררים למעלה, רצון עת

" המסוגל הזמן הוא בשחרית את לעורר ולכן "
משינתה. המסותרת" ה"אהבה

.ø÷áá íäøáà íëùéå åäæå
אברהם  "וישכם בכתוב הפנימי התוכן וזהו
("משכימה") מתעוררת בוקר שבכל - בבוקר"
אברהם, של מדתו שהיא החסד מדת ומתגלית
בזמן  החסד מדת וגילוי דאברהם"; "בוקר הנקראת
המסותרת  האהבה את לעורר אדם לכל כח נותן זה

שבלבו.

זהו  כי שחרית, תפלת מכאן חז"ל למדו ולכן

אברהם"), ("תפלת שחרית תפלת של ענינה כל
שבלב. המסותרת האהבה את ולעורר להעיר

ìùîì åîë àåä åæ äáäà ìù "äðéù"ä ïéðòå
úðéçáá àéä åìù äáùçîäù ,ïùéä íãà
úùáåìî äðéàå ,çåîäî äìòîì úå÷ìúñä
.ãáìá úåðåéîã íä úåîåìçä ïëìå ,ììë åçåîá

,çåîä êåúá åæ äáùçîä ñðëð åöé÷äá ìáà
,åðåöøë íäá áåùçì åçåî êåúá úùáåìîå

.ììë ïåöøå äøéçá åá ïéà íåìçá ë"àùî
להקב"ה, זו מסותרת אהבה של ה"שינה" ענין

כפשוטו. השינה ענין בדוגמת הוא

הגוף, מן מסתלקים הנפש כחות כל השינה בעת
המיתה) בעת (כמו ח"ו לגמרי מסתלקים שאינם אלא
בבחינת  הגוף, מן למעלה "מרחפים" כמו הם אלא

"מקיף".

כלומר:

הגוף  באברי פועלים נפשו כחות ער, כשאדם
וכיוצא  באוזן, - שמיעה בעין; הראי' כח - (כמו
הוא  שהכח כזה באופן הנפש) כחות בשאר בזה

ונתפס בהתלבשות " נרגש שהכח פירוש, באבר, "
ביניהם. להפריד אפשר שאי עד האבר בתוך

מן  מתעלמים הנפש כחות השינה, בעת משא"כ
מלמעלה, עליהם "מקיף" בבחינת רק והם האברים
באופן  פעולתם פועלים והאברים הכחות אין ולכן

כו'. מסודר

בכח  - שממנו ולדוגמא הנפש, של המחשבה
בשעה  הנה אדם, של במוחו המחשבות כל באות
מחשבות  רק במוחו לחשוב בחירה לו יש ער שהוא
מסודרות  עצמן והמחשבות בהן, רוצה שהוא כאלו

" המחשבה כח כי על מלובש כראוי, ופועל במוחו "
שלו. בתוך העושה כאדם ידו

הוא  המחשבה כשכח השינה, בשעת משא"כ
האדם  אין מוחו, על שולט ואינו מהמוח", "למעלה
ואינו  מסודרות, מחשבות במוחו לחשוב מסוגל
הוא  מחשבות איזה לבחור מוחו על בחירה בעל
הן  השינה בעת מחשבותיו כל אלא - לחשוב רוצה
דמיונות, אלא ואינם ידברו שוא אשר חלומות רק
ספינה  כמו הפכיים ענינים ב' "להרכיב שניתן עד

באויר". רצה
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.äðéù úðéçáá àéäùë åæ äáäàá ïéðòä ïë åîë
דאע"פ  המסותרת, זו באהבה בנמשל הוא וכך
משפיעה  ואף תמיד האדם בנפש נמצאת שהיא

"נכנסת" אינה מקום מכל אלא בתוך עליו, הלב
ולפיכך  מלמעלה, עליו "מקיף" בבחינת נשארת
ענין  עלֿדרך הוא שלה והפעולה ההשפעה אופן

דהיינו: - החלום שבזמן והדמיונות המחשבות

àìîù ììë êøã òãåéå ,åáìá 'ä úà øëåæù óà
øáã úåùòì ìåëé íå÷î ìëî ,åãåáë õøàä ìë
äúåàá åìéôàå ,'úé åðåöø ãâð àåäù äøéáò

.äòù
שיזכור  האדם על משפיעה זו אהבה אחד מצד
היא  זו אהבה של סיבתה כי תמיד, בלבו ה' את
הקשר  (כמו לאלקות הנשמה בין ה"עצמי" הקשר
לכל  יש מצב בכל ולפיכך כנ"ל), להוריו בן בין
הם  ישראל בני (וכל בה' אמונה מישראל אדם
כל  מלא אשר ויודע מאמינים"), בני "מאמינים

יתברך; מפניו להסתתר אפשר ואי כבודו הארץ

זו  "זכירה" שבו מצב יתכן מכלֿמקום אבל
אלא  ומחשבתו, מוחו פנימיות לתוך נכנסת אינה
בעלמא, והעברה דמיון בדרך מוחו על "מרחפת"
ימנע  שבגללה כזו במדה עליו פועלת אינה ולכן
אלא  ית', רצונו נגד שהוא עבירה דבר מלעשות
עלול  הוא הרי ה', את שזוכר עצמה שעה באותה

השם. רצון היפך ח"ו להתנהג

àðîçø àúøúçî íåôà àáðâ ì"æø øîàîë
.åúáðâá çéìöéù ,àéø÷

המחתרת  בפי העומד שגנב רז"ל אמרו
שיצליח  להקב"ה ומתפלל קורא לגנוב, ומתכונן

שהגנב הרי וביכולתו,מאמין בגניבתו. בהקב"ה
שיצליח  להקב"ה מתפלל הוא זו אמונה ובגלל
הקב"ה  של במציאותו מכיר שהוא היינו בגניבתו,
תלוי' שלו ההצלחה) העדר (או שההצלחה ויודע

בהקב"ה;

שזוכר  גופא זו שבשעה יתכן כיצד ולכאורה,
נגד  עבירה דבר יעשה אליו, מתפלל ואף ה' את

ויגנוב? ית' רצונו

הטעם:] [אלא

ïåéîã êøã àìà åæ äøéëæ ïéàù éðôî àåäå

ñðëðå ùáåìî åðéàå ,çåîä ìò àîìòá äøáòäå
.åçåî êåúá

מוחו, פנימיות בתוך נכנסה לא שהאמונה היות
בעת  האדם מחשבות (כמו עליו מרחפת רק אלא
על  מלעבור אותו למנוע בכוחה אין לכן החלום),
משתמש  שהוא אלא בלבד, זו ולא הגניבה; איסור
רצונו  היפך שהוא דבר לעשות עצמה זו באמונה

ובי'! מיני' סתירה בכך שיש אף יתברך,

והרי  עליו, "מרחפת" רק שהאמונה לפי והיינו
בהם  לחבר שניתן השינה בעת החלומות כמו היא

מחתא. בחדא הפכים שני

"שינה "[ של להנהגה הגורמת זו רוחנית גנבא "

קריא  רחמנא מחתרתא למצוא "אפום אחד כל יכול ,

עוסק  אדם כאשר כגון, ומהותו; ערכו לפי בעצמו,

עד  כך כל בהם ומתייגע וטרוד הגשמיים בעניניו

ולפעמים  לתורה, עתים לקביעות פנאי מוצא שאינו

ואעפ  בציבור, מתפלל אינו הוא "גם עומד הנה כ

זה  אין הרי - בעניניו שיצליח הוי' ברכת את ומבקש

בכללות, רק אצלו היא באלקות שההשגה לפי אלא

בלבד. מקיף ובבחינת

אהל  יושב גם יכול כן כמו עסק, בבעל שהוא וכמו

" של זה ענין בעצמו שמחד שינה למצוא - רוחנית "

של  ורצונו חכמתו היא שהתורה מאמין הוא גיסא

רק "הקב  תלוי' התורה בהשגת ההצלחה כל כן ואם ה,

בלימודו;"בהקב  חיל לעשות כח לו הנותן שהוא ה

הוא  הרי בפועל, בלימודו כשמצליח מקום ומכל

מנת  על שלומד - יותר גרוע באופן או בזה, מתפאר

שתהא  ובלבד הענין, את יטה שלפעמים עד להתפאר,

העליונה. על ידו

הרי  בתורה ועסקם טרדתם שבגלל אנשים יש וכן

ועכ  בשולחןֿערוך, דין על לפעמים עוברים פ "הם

ומכלֿ  באריכות, בתפלה מלעסוק עצמם את מונעים

התפילה. לפני ה' בגדלות מלהתבונן שכן

מ  היא זה לכל שהתורה והסיבה שחושב פני

" היא בה "תורתו שלומד לחדש וצריך שלו, תורה ,

הנ  מענינים עצמו מונע ולכן שלו, אנושי כיון "בשכל ל

כדי  זה לזמן זקוק הוא והרי זמן, משך זה על שדרוש

בתורה; לחדש שיוכל

חכמתו  שהיא מפני תורה לומד הי' אם אבל

הקב  של שענינים "ורצונו יתכן שלא מבין הי' אזי ה,
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קמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

היא  מקום מכל פנימה, בנפשו אדם בכל שנמצאת
ואינה בלבו, לפי נרגשת "מסותרת" עת, בכל בגלוי

שינה". ובבחינת ובהסתר בהעלם ש"היא

.äúðéùî äøøåòì êéøöå
אהבה  לעורר בתפלתו, האדם עבודת עיקר וזהו
ה', בגדולת התבוננות ידי (על מ"שינתה" זו

לקמן). כמבואר

äáäàä úà åøøåòú íàå åøéòú íà áåúëù åîë
ìù ä÷åùúå äöéôçì úòå ïîæ ùéù ,õôçúù ãò

.ì"ðä úøúåñî äáäà
תעירו  אם וגו' אתכם "השבעתי שנאמר וזהו

שתחפץ": עד האהבה את תעוררו ואם

וגילוי  התעוררות על מדבר הכתוב פשוטו, לפי
ירצה הקב"ה אהבת שהקב"ה בעת ישראל לבני

מגלותם; לגאלם ו"יחפץ"

היא  הכתוב כוונת הפנימי, הפירוש לפי אך
של אהבתם שבשמים,ישראל להתעוררות לאביהם

האהבה  את תעוררו ואם תעירו "אם אומר זה ועל
להעיר צריך האדם פירוש, שתחפץ", ולעורר עד

היא  עצמה שמצד (כיון לה' הזאת האהבה את
"שינה"); ובבחינת "מסותרת"

" זו אהבה להעיר ניתן לא שתחפץ אמנם, ",עד
שיגי  עד "ל כלומר, והעת הזמן ותשוקה חפיצה ע

זמן  יש ויום יום בכל כי - זו מסותרת" אהבה של
האהבה  להתעוררות ומסוגל מוכשר שהוא מיוחד

להקב"ה. הטבעית

.úéøçùá åðééäã
היא  הבוקר בעת ויום יום שבכל בזהר מבואר
העליונים, חסדים שמתעוררים למעלה, רצון עת

" המסוגל הזמן הוא בשחרית את לעורר ולכן "
משינתה. המסותרת" ה"אהבה

.ø÷áá íäøáà íëùéå åäæå
אברהם  "וישכם בכתוב הפנימי התוכן וזהו
("משכימה") מתעוררת בוקר שבכל - בבוקר"
אברהם, של מדתו שהיא החסד מדת ומתגלית
בזמן  החסד מדת וגילוי דאברהם"; "בוקר הנקראת
המסותרת  האהבה את לעורר אדם לכל כח נותן זה

שבלבו.

זהו  כי שחרית, תפלת מכאן חז"ל למדו ולכן

אברהם"), ("תפלת שחרית תפלת של ענינה כל
שבלב. המסותרת האהבה את ולעורר להעיר

ìùîì åîë àåä åæ äáäà ìù "äðéù"ä ïéðòå
úðéçáá àéä åìù äáùçîäù ,ïùéä íãà
úùáåìî äðéàå ,çåîäî äìòîì úå÷ìúñä
.ãáìá úåðåéîã íä úåîåìçä ïëìå ,ììë åçåîá

,çåîä êåúá åæ äáùçîä ñðëð åöé÷äá ìáà
,åðåöøë íäá áåùçì åçåî êåúá úùáåìîå

.ììë ïåöøå äøéçá åá ïéà íåìçá ë"àùî
להקב"ה, זו מסותרת אהבה של ה"שינה" ענין

כפשוטו. השינה ענין בדוגמת הוא

הגוף, מן מסתלקים הנפש כחות כל השינה בעת
המיתה) בעת (כמו ח"ו לגמרי מסתלקים שאינם אלא
בבחינת  הגוף, מן למעלה "מרחפים" כמו הם אלא

"מקיף".

כלומר:

הגוף  באברי פועלים נפשו כחות ער, כשאדם
וכיוצא  באוזן, - שמיעה בעין; הראי' כח - (כמו
הוא  שהכח כזה באופן הנפש) כחות בשאר בזה

ונתפס בהתלבשות " נרגש שהכח פירוש, באבר, "
ביניהם. להפריד אפשר שאי עד האבר בתוך

מן  מתעלמים הנפש כחות השינה, בעת משא"כ
מלמעלה, עליהם "מקיף" בבחינת רק והם האברים
באופן  פעולתם פועלים והאברים הכחות אין ולכן

כו'. מסודר

בכח  - שממנו ולדוגמא הנפש, של המחשבה
בשעה  הנה אדם, של במוחו המחשבות כל באות
מחשבות  רק במוחו לחשוב בחירה לו יש ער שהוא
מסודרות  עצמן והמחשבות בהן, רוצה שהוא כאלו

" המחשבה כח כי על מלובש כראוי, ופועל במוחו "
שלו. בתוך העושה כאדם ידו

הוא  המחשבה כשכח השינה, בשעת משא"כ
האדם  אין מוחו, על שולט ואינו מהמוח", "למעלה
ואינו  מסודרות, מחשבות במוחו לחשוב מסוגל
הוא  מחשבות איזה לבחור מוחו על בחירה בעל
הן  השינה בעת מחשבותיו כל אלא - לחשוב רוצה
דמיונות, אלא ואינם ידברו שוא אשר חלומות רק
ספינה  כמו הפכיים ענינים ב' "להרכיב שניתן עד

באויר". רצה
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.äðéù úðéçáá àéäùë åæ äáäàá ïéðòä ïë åîë
דאע"פ  המסותרת, זו באהבה בנמשל הוא וכך
משפיעה  ואף תמיד האדם בנפש נמצאת שהיא

"נכנסת" אינה מקום מכל אלא בתוך עליו, הלב
ולפיכך  מלמעלה, עליו "מקיף" בבחינת נשארת
ענין  עלֿדרך הוא שלה והפעולה ההשפעה אופן

דהיינו: - החלום שבזמן והדמיונות המחשבות

àìîù ììë êøã òãåéå ,åáìá 'ä úà øëåæù óà
øáã úåùòì ìåëé íå÷î ìëî ,åãåáë õøàä ìë
äúåàá åìéôàå ,'úé åðåöø ãâð àåäù äøéáò

.äòù
שיזכור  האדם על משפיעה זו אהבה אחד מצד
היא  זו אהבה של סיבתה כי תמיד, בלבו ה' את
הקשר  (כמו לאלקות הנשמה בין ה"עצמי" הקשר
לכל  יש מצב בכל ולפיכך כנ"ל), להוריו בן בין
הם  ישראל בני (וכל בה' אמונה מישראל אדם
כל  מלא אשר ויודע מאמינים"), בני "מאמינים

יתברך; מפניו להסתתר אפשר ואי כבודו הארץ

זו  "זכירה" שבו מצב יתכן מכלֿמקום אבל
אלא  ומחשבתו, מוחו פנימיות לתוך נכנסת אינה
בעלמא, והעברה דמיון בדרך מוחו על "מרחפת"
ימנע  שבגללה כזו במדה עליו פועלת אינה ולכן
אלא  ית', רצונו נגד שהוא עבירה דבר מלעשות
עלול  הוא הרי ה', את שזוכר עצמה שעה באותה

השם. רצון היפך ח"ו להתנהג

àðîçø àúøúçî íåôà àáðâ ì"æø øîàîë
.åúáðâá çéìöéù ,àéø÷

המחתרת  בפי העומד שגנב רז"ל אמרו
שיצליח  להקב"ה ומתפלל קורא לגנוב, ומתכונן

שהגנב הרי וביכולתו,מאמין בגניבתו. בהקב"ה
שיצליח  להקב"ה מתפלל הוא זו אמונה ובגלל
הקב"ה  של במציאותו מכיר שהוא היינו בגניבתו,
תלוי' שלו ההצלחה) העדר (או שההצלחה ויודע

בהקב"ה;

שזוכר  גופא זו שבשעה יתכן כיצד ולכאורה,
נגד  עבירה דבר יעשה אליו, מתפלל ואף ה' את

ויגנוב? ית' רצונו

הטעם:] [אלא

ïåéîã êøã àìà åæ äøéëæ ïéàù éðôî àåäå

ñðëðå ùáåìî åðéàå ,çåîä ìò àîìòá äøáòäå
.åçåî êåúá

מוחו, פנימיות בתוך נכנסה לא שהאמונה היות
בעת  האדם מחשבות (כמו עליו מרחפת רק אלא
על  מלעבור אותו למנוע בכוחה אין לכן החלום),
משתמש  שהוא אלא בלבד, זו ולא הגניבה; איסור
רצונו  היפך שהוא דבר לעשות עצמה זו באמונה

ובי'! מיני' סתירה בכך שיש אף יתברך,

והרי  עליו, "מרחפת" רק שהאמונה לפי והיינו
בהם  לחבר שניתן השינה בעת החלומות כמו היא

מחתא. בחדא הפכים שני

"שינה "[ של להנהגה הגורמת זו רוחנית גנבא "

קריא  רחמנא מחתרתא למצוא "אפום אחד כל יכול ,

עוסק  אדם כאשר כגון, ומהותו; ערכו לפי בעצמו,

עד  כך כל בהם ומתייגע וטרוד הגשמיים בעניניו

ולפעמים  לתורה, עתים לקביעות פנאי מוצא שאינו

ואעפ  בציבור, מתפלל אינו הוא "גם עומד הנה כ

זה  אין הרי - בעניניו שיצליח הוי' ברכת את ומבקש

בכללות, רק אצלו היא באלקות שההשגה לפי אלא

בלבד. מקיף ובבחינת

אהל  יושב גם יכול כן כמו עסק, בבעל שהוא וכמו

" של זה ענין בעצמו שמחד שינה למצוא - רוחנית "

של  ורצונו חכמתו היא שהתורה מאמין הוא גיסא

רק "הקב  תלוי' התורה בהשגת ההצלחה כל כן ואם ה,

בלימודו;"בהקב  חיל לעשות כח לו הנותן שהוא ה

הוא  הרי בפועל, בלימודו כשמצליח מקום ומכל

מנת  על שלומד - יותר גרוע באופן או בזה, מתפאר

שתהא  ובלבד הענין, את יטה שלפעמים עד להתפאר,

העליונה. על ידו

הרי  בתורה ועסקם טרדתם שבגלל אנשים יש וכן

ועכ  בשולחןֿערוך, דין על לפעמים עוברים פ "הם

ומכלֿ  באריכות, בתפלה מלעסוק עצמם את מונעים

התפילה. לפני ה' בגדלות מלהתבונן שכן

מ  היא זה לכל שהתורה והסיבה שחושב פני

" היא בה "תורתו שלומד לחדש וצריך שלו, תורה ,

הנ  מענינים עצמו מונע ולכן שלו, אנושי כיון "בשכל ל

כדי  זה לזמן זקוק הוא והרי זמן, משך זה על שדרוש

בתורה; לחדש שיוכל

חכמתו  שהיא מפני תורה לומד הי' אם אבל

הקב  של שענינים "ורצונו יתכן שלא מבין הי' אזי ה,
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הקב  קודם "שצוונו כדבעי להתכונן כדי לעשותם ה

וליתן  במקוה לטבול חסידות, ללמוד היינו התפילה,

מלימוד  מניעה יהיו - תורה] בלקוטי [כמבואר צדקה

הקב  של ורצונו חכמתו שהיא ה."התורה

שהאמונה  לפי זה מכל עצמו את מונע הוא אלא

" בבחינת היא אפום "מקיף שלו גנבא עלֿדרך ,

קריא]. רחמנא מחתרתא

,äúðéùî äáäàä úà øøåòì íãàä êéøöå
.åúáùçîå åçåî êåúá äñéðëäìå

" התפילה, עבודת ענין כל את לעורר וזהו
תתגלה משינתה האהבה לה' שהאהבה היינו ,"

" ב בתוך ו"תיכנס" ומחשבתו" ,פנימי אופן מוחו
בפנימיות  מלובשות שלו שהמחשבות ער כאדם

בלבד). ודמיון חלום של באופן (ולא כנ"ל מוחו

[- האהבה? את מעוררים [וכיצד

ãò äìôúä úìçúäî íéáø úåððåáúä éãé ìò
.òîù úàéø÷

בלב  לה' האהבה להתעוררות המיוחד הזמן
את  "ואהבת באמירת שמע, קריאת בעת הוא האדם

אלקיך"; ה'

מורגשת  האהבה תהי' ק"ש שבשעת כדי אך
לכך  להתכונן צריך האדם והלב, המוח בפנימיות

ידי מרובה על שאומרים התבוננות הענינים בפרטי
שמע". קריאת עד התפילה "מהתחלת

ביאור: ליתר

שבמוח  שלשכל כך האדם נפש את יצר הקב"ה

והמדות  שבלב, המדות על גדולה השפעה יש
באהבת  במוחש שרואים וכפי השכל; אחרי נגררות
האב, בלב עמוקה נטועה שהיא למשל, לבנו, אב
זמן  במשך במרחקים נמצא הבן אם מקום, ומכל
ויתעממו, יחלשו שבלב האהבה שרגשי יתכן ארוך,

האב צריך ולעוררם לחזור היטב להתבונן וכדי
שיעמיק  וככל אהובו, בנו אודות ומחשבתו במוחו

במחשבתו  יותר יותר תתעורר כך בנו, אודות
אהובו. לבנו שבלבו הטבעית האהבה

דידן: בנדון הוא וכן

המסותרת  לה' האהבה את משינתה לעורר כדי
האדם צריך האדם, במוחו להתבונן בלב היטב

יתעורר  זה ידי ועל ורוממותו האֿל מציאות אודות
בלבו. החקוק לאלקות העצמי" "הקשר בו

להיות שצריכה רבינו דוקא,התבוננות ומדייק
גם  דרושה אלא בלבד, והשגה בהבנה די שלא היינו

אלקי התבוננות  בענין שכלו לקשר - שענינה ,
שתהא  "עד הדעת, ובהעמקת ובהתמדה" "בחוזק
שהיא  כמו וחזק אמיץ בקשר בה' מקושרת מחשבתו
בו  ומעמיק בשר בעיני שרואה בדבר מקושרת
ה"קשר  (היינו לה' האהבה אז, שרק - מחשבתו"
מוחו  לתוך "חודרת" כנ"ל) להקב"ה שלו העצמי"

מקיף"). בבחינת נשארת (ולא ולבו

בגדלות  אחת בהתבוננות די לא - גופא ובזה
"התבוננות צ"ל אלא האדם רבים ה', על כלומר, ,"

ה' גדלות של הרבים הענינים בכל להתבונן
התפלה. מזמורי בפרטי המתוארים

` wxt zcar `l xy` zgz d"c
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רוחניית ÂÚÂ„(כז) הטפה התהוות מענין והוא ד' משל
הנולד  הולד היש של אין שנק' במוח
כח  לגבי חשיב כלא והוא כו' אברים ברמ"ח ומצטייר
זה  שבכח במוח. זו טפה נמשך שמשם שבנפש. העצמי

וד"ל: כו' שיעור אין עד ולהוליד להמשיך
ÔÎÂ.השכל מן מלמעלה השכל התהוות בענין הוא

תמצא  מאין והחכמה כמ"ש כאין. נקודה שנק'
אין  שנק' ליש. החכמה נמצא שממנו זה אין אבל כו'.

מטעם  האמתי. דיש אין מבחי' למטה הוא היש. של
הנ"ל. ענין יובן ובכ"ז וד"ל. הנ"ל המשלים מכל המובן
דעה  בחי' א' דעות. ב' כו'. ה' דעות אל כי במ"ש
מיש  שזהו חשוב. וכאין כלא כולא דקמיה איך עליונה.
בחי' שהוא האמיתי. היש מבחי' דהיינו כנ"ל. לאין
בעלמא  הארה שנמשך ומה ממש. ומהותו עצמותו
הגם  ואמנם כו'. וכאין כלא וממלא סובב בבחי' להיות
העולמות  השתלשלות לגבי אין נקר' זו הארה שבחי'
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המעיין  נביעת לענין דומה הענין ה"ז יש. שנק' דאבי"ע
למבלע  כשטריד התלמיד לקבלת או כו'. הנהר לגבי
והטפה  הגרעין כמשל או כנ"ל. לזולתו משפיע ואח"כ
מדרגות  ב' יש זה. אין דבבחי' למעלה שמבואר כו'.

זה ובחי' הרי המשפיע. עצם לגבי חשיב דכלא אין
ליש  אין אח"כ שנעשה ממה הרבה למעלה הגבה
בכללות  למעלה להבין דמיון וזהו כו'. גבולי
החכמה  בחי' הוא שלהם שראשית ההשתלשלות
מהחכמה  שהרי גבולי. ליש מאין דהיינו תמצא. שמאין
וכלים  אורות בבחי' השתלשלות בבחי' נמשך ולמטה
ממש  גבול בחי' שמתהווה עד כו' האור המגבילים
לגבי  כלל ערך לו אין זה אין בחי' הרי וא"כ כידוע.
דקמיה  איך לאין. מיש שהוא עצמותו שלפני אין בחי'

כלא  דקמיה משום דאין הבטול שזה לפי וכאין. כלא
אין  בחי' משא"כ דוקא אא"ס עצמות מצד ה"ז וכאין
התהוות  ערך לפי רק בצמצום שהוא מאחר היש. לגבי

הפכים: ב' המה זה (ומלבד בלבד היש
ÔÈ‡„ הרי ליש. ואין כו'. דכלא בטול בבחי' הוא דיש

להמקבל  רק אין נק' ולא יש. בבחי' להיות נמשך
שהוא  המשפיע שאצל דעה הפכיים. דעות ב' וזהו כו')
ליש  מאין שהוא דמקבל. ודעה לאין. האמיתי מיש
משום  דעות. ב' שסובל דעות. אל כי וכתיב גבולי.
ההשפעה  לכלל שיבא קודם שהוא כמו עצמותו דקמיה

אליו: כלל ערך שאין מאחר לאין. מיש גם לגמרי
שהמשפיע ·' מפני דהיינו ממש. שוין הללו דעות

וד"ל: כו' שוין והמקבל
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‰‰Â'ג יש ובאבר וכנ"ל איברים בשם נק' המצות
אדם  של בנינו ורוב ועצמות, וגידין בשר בחי'
המקשרים  הם והגידים האדם עצם שהם העצמות הוא
נמצאים  ג"כ וככה להעצמות, הבשר את ומחברים
כוונת  ג"כ והוא ומעשה, דבור מחשבה בחי' ג' במצות
ועצם  דבור, בחי' המצות וברכת מחשבה, בחי' המצוה
אותיו' אותיות מיני ג' והו"ע המצוה, של המעשה
המצות  כוונת הו"ע והעיקר כו', הדבור ואותיו' המח'
ולבוש  בשר בשם נק' עצמה והמעשה עצם, בשם נק'
יש  ואמנם לבוש, בשם רק נק' המעשה שכח וכנ"ל
ממדריגת  אפי' ג"כ שגבוה המצוה מעשה בעצם מעלה
המצות  במעשה הוא המכוון שעיקר לפי והוא התו'
וזה"ע  בתחתונים, דירה למטה אא"ס המשכת
גדול  מעשה או גדול תלמוד אם שבגמ' המחלוקת

ויובן  מעשה, לידי שמביא תלמוד שגדול וגמרו ונמנו
שהוא  מעשה לידי שמביא מפני רק גדול שתלמוד מזה
לפי  הוא מהמצות שגבוה התו' ומעלת הכוונה, עיקר
שע"י  מהמשכה שגבוה ח"ע בחי' המשכת שהוא
ברמ"ח  מעלה יש בשורשם אבל המדות בחי' המצות
אלקות  גילוי המשכת עיקר שהוא איברי' רמ"ח פיקודין
אני  מעלה כתי' את"ם אתם ועשיתם וזה"ע למטה,
עליהם  מעלה מ"ש צ"ל ולכאורה עשאוני, כאלו עליכם
אני  מעלה ומהו גופא העושים הם הלא עשאוני כאלו
עשאוני  כאלו עליהם ומעלה פי' באמת אך כו', עליהם
עי"ז  הכלים את עושים שישראל המצות מעשה שע"י
בהם  אא"ס האור להמשכת עשאו כאלו עליהם מעלה
דומה  ה"ז האור להשראת שעושים המצות כלי שע"י

כו'. כביכול אוא"ס לעצם עושים כאלו
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰˙ÚÓÂ זה שנק' גילוי בחי' ג"כ שהוא ר"ח ענין יובן
באו  הזה ביום וכמ"ש הזה החדש כמ"ש
החדש  ונא' הזה כאן נא' בר"ח שהי' וארז"ל סיני מדבר
לבחי' רומז זה כי להיות זה נק' ר"ח כי והיינו כו', הזה

נתנבא  משה וכענין כו', אלי זה בים שאמרו כמו הגילוי
כי  היינו גילוי בחי' הוא ובר"ח כו', הדבר זה בזה
כדי  אך כו', הוי' שמש מבחי' הארה מקבלת הלבנה
(ע' עילאה שכינתא הוי' שמש מבחי' הגילוי שיהי'
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קני c"ag i`iyp epizeax zxezn

הקב  קודם "שצוונו כדבעי להתכונן כדי לעשותם ה

וליתן  במקוה לטבול חסידות, ללמוד היינו התפילה,

מלימוד  מניעה יהיו - תורה] בלקוטי [כמבואר צדקה

הקב  של ורצונו חכמתו שהיא ה."התורה

שהאמונה  לפי זה מכל עצמו את מונע הוא אלא

" בבחינת היא אפום "מקיף שלו גנבא עלֿדרך ,

קריא]. רחמנא מחתרתא

,äúðéùî äáäàä úà øøåòì íãàä êéøöå
.åúáùçîå åçåî êåúá äñéðëäìå

" התפילה, עבודת ענין כל את לעורר וזהו
תתגלה משינתה האהבה לה' שהאהבה היינו ,"

" ב בתוך ו"תיכנס" ומחשבתו" ,פנימי אופן מוחו
בפנימיות  מלובשות שלו שהמחשבות ער כאדם

בלבד). ודמיון חלום של באופן (ולא כנ"ל מוחו

[- האהבה? את מעוררים [וכיצד

ãò äìôúä úìçúäî íéáø úåððåáúä éãé ìò
.òîù úàéø÷

בלב  לה' האהבה להתעוררות המיוחד הזמן
את  "ואהבת באמירת שמע, קריאת בעת הוא האדם

אלקיך"; ה'

מורגשת  האהבה תהי' ק"ש שבשעת כדי אך
לכך  להתכונן צריך האדם והלב, המוח בפנימיות

ידי מרובה על שאומרים התבוננות הענינים בפרטי
שמע". קריאת עד התפילה "מהתחלת

ביאור: ליתר

שבמוח  שלשכל כך האדם נפש את יצר הקב"ה

והמדות  שבלב, המדות על גדולה השפעה יש
באהבת  במוחש שרואים וכפי השכל; אחרי נגררות
האב, בלב עמוקה נטועה שהיא למשל, לבנו, אב
זמן  במשך במרחקים נמצא הבן אם מקום, ומכל
ויתעממו, יחלשו שבלב האהבה שרגשי יתכן ארוך,

האב צריך ולעוררם לחזור היטב להתבונן וכדי
שיעמיק  וככל אהובו, בנו אודות ומחשבתו במוחו

במחשבתו  יותר יותר תתעורר כך בנו, אודות
אהובו. לבנו שבלבו הטבעית האהבה

דידן: בנדון הוא וכן

המסותרת  לה' האהבה את משינתה לעורר כדי
האדם צריך האדם, במוחו להתבונן בלב היטב

יתעורר  זה ידי ועל ורוממותו האֿל מציאות אודות
בלבו. החקוק לאלקות העצמי" "הקשר בו

להיות שצריכה רבינו דוקא,התבוננות ומדייק
גם  דרושה אלא בלבד, והשגה בהבנה די שלא היינו

אלקי התבוננות  בענין שכלו לקשר - שענינה ,
שתהא  "עד הדעת, ובהעמקת ובהתמדה" "בחוזק
שהיא  כמו וחזק אמיץ בקשר בה' מקושרת מחשבתו
בו  ומעמיק בשר בעיני שרואה בדבר מקושרת
ה"קשר  (היינו לה' האהבה אז, שרק - מחשבתו"
מוחו  לתוך "חודרת" כנ"ל) להקב"ה שלו העצמי"

מקיף"). בבחינת נשארת (ולא ולבו

בגדלות  אחת בהתבוננות די לא - גופא ובזה
"התבוננות צ"ל אלא האדם רבים ה', על כלומר, ,"

ה' גדלות של הרבים הענינים בכל להתבונן
התפלה. מזמורי בפרטי המתוארים

` wxt zcar `l xy` zgz d"c
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רוחניית ÂÚÂ„(כז) הטפה התהוות מענין והוא ד' משל
הנולד  הולד היש של אין שנק' במוח
כח  לגבי חשיב כלא והוא כו' אברים ברמ"ח ומצטייר
זה  שבכח במוח. זו טפה נמשך שמשם שבנפש. העצמי

וד"ל: כו' שיעור אין עד ולהוליד להמשיך
ÔÎÂ.השכל מן מלמעלה השכל התהוות בענין הוא

תמצא  מאין והחכמה כמ"ש כאין. נקודה שנק'
אין  שנק' ליש. החכמה נמצא שממנו זה אין אבל כו'.

מטעם  האמתי. דיש אין מבחי' למטה הוא היש. של
הנ"ל. ענין יובן ובכ"ז וד"ל. הנ"ל המשלים מכל המובן
דעה  בחי' א' דעות. ב' כו'. ה' דעות אל כי במ"ש
מיש  שזהו חשוב. וכאין כלא כולא דקמיה איך עליונה.
בחי' שהוא האמיתי. היש מבחי' דהיינו כנ"ל. לאין
בעלמא  הארה שנמשך ומה ממש. ומהותו עצמותו
הגם  ואמנם כו'. וכאין כלא וממלא סובב בבחי' להיות
העולמות  השתלשלות לגבי אין נקר' זו הארה שבחי'
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המעיין  נביעת לענין דומה הענין ה"ז יש. שנק' דאבי"ע
למבלע  כשטריד התלמיד לקבלת או כו'. הנהר לגבי
והטפה  הגרעין כמשל או כנ"ל. לזולתו משפיע ואח"כ
מדרגות  ב' יש זה. אין דבבחי' למעלה שמבואר כו'.

זה ובחי' הרי המשפיע. עצם לגבי חשיב דכלא אין
ליש  אין אח"כ שנעשה ממה הרבה למעלה הגבה
בכללות  למעלה להבין דמיון וזהו כו'. גבולי
החכמה  בחי' הוא שלהם שראשית ההשתלשלות
מהחכמה  שהרי גבולי. ליש מאין דהיינו תמצא. שמאין
וכלים  אורות בבחי' השתלשלות בבחי' נמשך ולמטה
ממש  גבול בחי' שמתהווה עד כו' האור המגבילים
לגבי  כלל ערך לו אין זה אין בחי' הרי וא"כ כידוע.
דקמיה  איך לאין. מיש שהוא עצמותו שלפני אין בחי'

כלא  דקמיה משום דאין הבטול שזה לפי וכאין. כלא
אין  בחי' משא"כ דוקא אא"ס עצמות מצד ה"ז וכאין
התהוות  ערך לפי רק בצמצום שהוא מאחר היש. לגבי

הפכים: ב' המה זה (ומלבד בלבד היש
ÔÈ‡„ הרי ליש. ואין כו'. דכלא בטול בבחי' הוא דיש

להמקבל  רק אין נק' ולא יש. בבחי' להיות נמשך
שהוא  המשפיע שאצל דעה הפכיים. דעות ב' וזהו כו')
ליש  מאין שהוא דמקבל. ודעה לאין. האמיתי מיש
משום  דעות. ב' שסובל דעות. אל כי וכתיב גבולי.
ההשפעה  לכלל שיבא קודם שהוא כמו עצמותו דקמיה

אליו: כלל ערך שאין מאחר לאין. מיש גם לגמרי
שהמשפיע ·' מפני דהיינו ממש. שוין הללו דעות

וד"ל: כו' שוין והמקבל
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‰‰Â'ג יש ובאבר וכנ"ל איברים בשם נק' המצות
אדם  של בנינו ורוב ועצמות, וגידין בשר בחי'
המקשרים  הם והגידים האדם עצם שהם העצמות הוא
נמצאים  ג"כ וככה להעצמות, הבשר את ומחברים
כוונת  ג"כ והוא ומעשה, דבור מחשבה בחי' ג' במצות
ועצם  דבור, בחי' המצות וברכת מחשבה, בחי' המצוה
אותיו' אותיות מיני ג' והו"ע המצוה, של המעשה
המצות  כוונת הו"ע והעיקר כו', הדבור ואותיו' המח'
ולבוש  בשר בשם נק' עצמה והמעשה עצם, בשם נק'
יש  ואמנם לבוש, בשם רק נק' המעשה שכח וכנ"ל
ממדריגת  אפי' ג"כ שגבוה המצוה מעשה בעצם מעלה
המצות  במעשה הוא המכוון שעיקר לפי והוא התו'
וזה"ע  בתחתונים, דירה למטה אא"ס המשכת
גדול  מעשה או גדול תלמוד אם שבגמ' המחלוקת

ויובן  מעשה, לידי שמביא תלמוד שגדול וגמרו ונמנו
שהוא  מעשה לידי שמביא מפני רק גדול שתלמוד מזה
לפי  הוא מהמצות שגבוה התו' ומעלת הכוונה, עיקר
שע"י  מהמשכה שגבוה ח"ע בחי' המשכת שהוא
ברמ"ח  מעלה יש בשורשם אבל המדות בחי' המצות
אלקות  גילוי המשכת עיקר שהוא איברי' רמ"ח פיקודין
אני  מעלה כתי' את"ם אתם ועשיתם וזה"ע למטה,
עליהם  מעלה מ"ש צ"ל ולכאורה עשאוני, כאלו עליכם
אני  מעלה ומהו גופא העושים הם הלא עשאוני כאלו
עשאוני  כאלו עליהם ומעלה פי' באמת אך כו', עליהם
עי"ז  הכלים את עושים שישראל המצות מעשה שע"י
בהם  אא"ס האור להמשכת עשאו כאלו עליהם מעלה
דומה  ה"ז האור להשראת שעושים המצות כלי שע"י

כו'. כביכול אוא"ס לעצם עושים כאלו
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a"lxz - l`eny zxez

‰˙ÚÓÂ זה שנק' גילוי בחי' ג"כ שהוא ר"ח ענין יובן
באו  הזה ביום וכמ"ש הזה החדש כמ"ש
החדש  ונא' הזה כאן נא' בר"ח שהי' וארז"ל סיני מדבר
לבחי' רומז זה כי להיות זה נק' ר"ח כי והיינו כו', הזה

נתנבא  משה וכענין כו', אלי זה בים שאמרו כמו הגילוי
כי  היינו גילוי בחי' הוא ובר"ח כו', הדבר זה בזה
כדי  אך כו', הוי' שמש מבחי' הארה מקבלת הלבנה
(ע' עילאה שכינתא הוי' שמש מבחי' הגילוי שיהי'
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שכינתא  בחי' בסיהרא פך"א) בעה"כ תתאה בפרד"ס
יחוד  שיהי' שכדי והיינו מלמעלה, לזה כח נמשך צ"ל
יותר. הגבוה מבחי' לזה כח נמשך צ"ל וסיהרא שמשא
יהי' סגור קדים הפונה הפנימית החצר שער מ"ש וזה
החדש  וביום יפתח השבת וביום המעשה ימי ששת
מבחי' למעלה הוא קדם כי קדים הפונה פי ' יפתח,
והיינו  ושלישית שנית יש ראשית כשיש כי ראשית
קדם  בחי' אבל ההשתל', ראשית היא שחכ' ע"ס בחי'
שיהי' וכדי כו', כתר בחי' והיינו מע"ס למעלה הוא
יהי' סגור וזהו קדם, מבחי' נמשך וסיהרא שמשא יחוד
בחי' הוא המעשה ימי בששת כי המעשה ימי ששת
החדש  וביום יפתח השבת וביום כנ"ל, והעלם הסתר

כי  להיות יפתח דוקא החדש וביום השבת ביום יפתח,
וזהו  כו', הוי' שמש מבחי' מאיר ובר"ח בשבת
כחתן  והוא בהם אהל שם לשמש בשבת שאומרים
אלקי' ש' בחי' מל' בחי' הוא אהל פי' מחופתו, יוצא
וכדי  הוי', שמש בחי' הוא השמש בחי' על המסתיר
דרגא  חות בחי' הוא כחתן יוצא הוי' שמש בחי' שיהי'
כבוד  כל שעל החופה בחי' מחופתו לזה כח נמשך צ"ל
בשבת  זה ואומרים הנ"ל, קדים פונה בחי' דהיינו כו',
ענין  ג"כ וזהו כו', הוי' שם גילוי הוא שבשבת לפי
על  כפרה עלי הביאו הקב"ה שאמר ר"ח על משארז"ל
והיינו  הוי' על כמו היינו עלי פי' הירח, את שמיעטתי

כו'. קדים הפונה בחי'
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כג .
והנמשל ברוך, מתיבת שנפרדה ב' מאות המשל
ונעשו  הצמצום ידי  על שנפרדו הגנוזות בספירות

אור. ובמיעוט מציאות בבחינת
הצמצום לפני הגנוזות הספירות כי הקודם בפרק למדנו
הצמצום לאחר וכשירדו  זו, עם  זו ומעורבות מאוחדות
עצמה, בפני הופיעה  אחת  שכל באופן  נמשכו  הם הרי 
משל: נ"ע הרבי  מביא זה ענין על הנה התמעט. האור ולכן 
ãçé úåéúåà 'ã åà 'â óåøéöå õåáé÷á åîë äæá ìùîäå

äáéú íäî äùòðמילה -àéä øùà úçàהתיבה -éìë
úåéúåà êåúî úðáåî åæ äìëùäù ïéðò äæéà úìëùäì

,åìàיחד המעורבות הגנוזות לספירות  משל יהיה זה
הצמצום. לפני

úåéúåà 'ã óåøéöáù êåøá úáéú ìùî êøã ìòâùåî ãçé
àåäù äëøá ïéðò äæá ìëùåîåהברכה משמעות כלומר -

היא åééçåבפשטות åáåè äáøúéå ìãâéù ùéà åëøáîù
.ùîî ïéðò úìëùä äæ éøä

הספירות לעשר בזה המשל את מפרט נ "ע שהרבי  לפני
הפנימיתה המשמעות את בקצרה מסביר הוא גנוזות,

הסוד: פי על הברכה ענין  של
äðåéìòä äëøá éáâåבברכה כשעוסקים כלומר -

הרי מלמעלה, שנמשכת øå÷îåהעליונה ùøù æîåøî
øäåæ éðå÷éúá áåúëù åîëå êåøá úáéúá äëøáä45

ãתיבתåðééäå ,äëøá ìë øå÷îå ùàø úåáéú éùàø êåøá
,'åë øúëä úðéçáî êùîðù äëøáä ùøùהוא שכתר, -

כללי באופן  שעניינה הברכה , ענין של הקדום המקור
למטה. המשכה

'à ãåîò à"òø óã á÷ò úùøô øäæáå אחר באופן  מבאר
àáà ãåñé úðéçá àåä ììë êøãáå äîëçá àåä êåøáã
כח זה  יסוד כי החכמה, של ההשפעה כח כלומר -
דרגת של למטה ההשפעה  היא הברכה וענין ההשפעה,

øåàהחכמה , éøåàîá áåúëù åîëå46.
ïéá ùøôä ùéåתיבתêåøá זכר לשון äëøáתיבתìלשון

הוא)åäéàãנקבה, -)êåøáהוא àáàעניינו  ãåñé úðéçá
אבא , הנקראת  החכמה, של ההשפעה כח כלומר -éäéàå

היא) -)àîéà ãåñé úðéçá äëøáההשפעה כח  כלומר -
אמא הנקראת  הבינה , ,של

øçùä úëøáã êåøá ïéá ùøôä ùéå בבוקר שאומרים
úåöîä úëøáåמצוה עשיית  לפני  úëøáåשמברכים

ïéðäðä,אכילה כמו הזה, מהעולם שנהנין לפני  שמברכין
äèîì äìòîìî ïäùהשפע את שממשיכים כלומר -

ל העליון הזה ,מהעולם äèîìîעולם äãéîòä úëøáå

ב.45. קכ,

לשונו:46. וזה לט, סעיף הבי"ת, אות ceqiמערכת 'xwp jexa
a"r 'ib j"exae da lir`c aizpe liay 'wpe `ni` ceqi jez cgeind `a`

zelkid lk ik jexa 'xwp w"w lkid mb jexa 'wp xirf ceqi mb l"w e"k
.o"a d"n b"q a"r 'ib zeize`d mr j"exa mb ea ellkp oi`zz

c"ag i`iyp epizeax zxezn

äìòîìשל מצב מתוך מהקב"ה  ומבקשים שמתפללים
את שמבקש  במצב נמצא הוא המתפלל שהרי  'מטה',

וחסרונותיו, íééçצרכיו õò éøôá áåúëù åîëå47,
æ"îøä áúëù äî ïééòå(זכות משה íù(רבי øäæá48

à÷ ìéçúîä øåáéã äøåú éèå÷ìá áåúëù äî ïééòå
'åë éâìôéî49øîàù êåøá ùåøéôá øåãéñáå50,

éøäרואים הנ "ל äìëùäמכל äæá ùé êåøá úáéúáù
.äìåãâ

וההשכלה התוכן  על קצר ביאור היה זה כאן עד
למשל נ"ע הרבי חוזר כעת ברוך. בתיבת הטמונה
הגנוזות. הספירות עשר והתגלות לירידת ברוך מתיבת

a"xrz gly zyxt zay
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א':47. פרק הברכות שער לשונו zkxaוזה lka ,zllek dpeek
mlka ik ,`ede ,cala dcinrd zkxan ueg ,oipdpd zkxa e` ,zevnd
mzelrdl mdy ,dcinrd zekxa i"gn ueg ,dhnl dlrnln rtyd zkynd

.dlrnl dhnln o"n
שם:48. לשונו y`xוזה `ed ixdy ± `zzl o`kxa `wx`l

`ed sevxt lka zepnidl zexitqd zlgzy epciay lecb llka zeliv`d
aygp xzk la` ,dhnl ritynd oey`xd gend `ed ik ,dhnle dnkgn
,d`lir `a`n `ed invrd rtyd zwxd k"`e epnn oeilr mler lyl
aizk mdilre rtypd xe`d zenvr mdy b"egl fenxi o`kxa exne`e
,wicv y`x `xwpd ceqid zxhra mzevawzd q"dy wicv y`xl zekxa
k"`yn ,d`lir `a`n dhnl `ed mlerly xirfl `ed `zzl exne`e
fenxi mbe .`yicw `kln `xwp okly ekeza qpkdl okxcy 'ze q"qia
xn`p mdilre ,dkxae jexa `xwpy `"e`c zeceqi 'al o`kxa exne`a
`edy 'd jyxy izxxere jizpnfd miwnrn ipyn 'it 'd jiz`xw miwnrnn

.`yicw `kln
לשונו:49. וזה ג. כב, תזריע k"bפרשת yi jexa zaiza dpde

epiide jxazp `edy 'itdy jexa dnly jlnde oeyln '`d .miyexit ipy
xewn l"x jexa `edy epiid 'ad 'itde .jexa dyrpy cr dkxad lawny
'itd ipye .dlk izeg` ipzaal t"r dfn y"nke lkd z` jxany zekxad
`a` ceqiy g"rta y"nke jexa 'wp dnkgc 'zpy it lr s` dpd ik zn`

nde oipr edfe jexa zeklnd `xwp minrtl n"n jexa 'wpjexa dnly jl
xdfae dkxa oniq `edc 'a ze` oipra `"rq b"c ziy`xa t"x xdfa oiire)
ik t"r a"r d"xc ybie t"x xdfa n"ke .'ek zekln 'iga `idy my riwxd
`"qxc icewt 'ta oiire d"lqe h"lq 'a ze` `"`na oiire) epia` dz`
jxazn `edy epiid jexac '`d 'itk `ede .((jexa iab my n"wnae `"r
epiide dlrnln dkyndde dkxad zlawn `id zeklnd jke dkxad lawne
y`x jexa z"x epiide dkxad xewn 'ad 'itk jexa 'wp `edy dnkg 'igan
dpnn mikiynny dkixa enke .jexa jxra qcxta y"nk dkxa lk xewne
'wpy dnkg 'igan jynp xaky dkyndd epiid dkixady `l` lkl min
'lnd idi` 'it .dkxa idi`e jexa edi` xdfa y"fe .dkixad xewn jexa
ceqi epiid edi` minler lk zekln jzekln r"knn 'iga `idy dkxa `xwp

.r"knn 'igaa ritynd xewn `ed ik jexa 'wp `a`

מ):50. (עמוד שם לשונו otbdוזה z` jixand n"cr dpdc
ly dkixal xewn dyerd oke xg` mewnn ef drihpl yxye xewn dyery
xewn `a epnn ik zeidl jexa 'wp w"dla dl` lky 'ek oirnd xewnn min
yialdl `"lcx 'iga jyneiy icky oaei dlrnl mbe .'ek dkyndde dkxad
z`fl yxye xewn w"` zeinvr mlrdn jyneiy jixv 'ek w"`c zexn`n
xn` zeidl ielibd l` mlrddn `al 'zlkia k"g` `dzy cr dkyndd
zeidl lkei k"g`e w"` zenvrn 'ligza `"lcx jexa edfe mlerd dide
'it dpd `ed jexa 'it oke .`wizrc xzkd 'iga jexa yexite 'ek xn`y
epiid `ed jexa 'ite .l"pk milv`pd yxy `edy `"`c mlrdd 'iga `ed
df mlrd 'iga zeedzdl yxy myn didiy zeinvr mlrdn jxaziy
zceara dhnl df oipr oaeie .llka `"`c xzkd 'iga `ede `ed `xwpy
mlrd zpigan iwl` xe` ielib zlawn `idy reci ziwl`d ytpd dpdc 'd
'd jexa y"nk jexa mya ytpa ielibd 'igaa `ay dn `xwpe iwl` xe`
oiprl jetid `ed df jexa oipr dxe`kle .recik 'ek mlerd cre mlerd on
jxc i"tr ixdy zelylzydd xcqa dlrnl dlawd jxca jexa 'ite
jynp myny 'kxad mlrd xewne oipr `ed dlrnl jexa zpiga dlawd
`ed oiprd j` .dhnl xe` ielib 'iga `ed jexa 'it dceard c"re 'ek

n` mdipycrtyd daxzie jynei xy`kc `ilz `da `dc meyn z
dlawd inkg 'itk edfy r"kd zpigaa daexn 'qeza d"a q"`` zenvrc
ytpa dhnl rtyd hytzze dlbzz `linn if` l"pk `ed jexa 'lna
n"cr df oaeie .'ek ielibd iptn jexa `xwpe xe` ielibl mlrdd on ziwl`d
mixabzn if` `wec dlek ziagd `lnzz xy`ky min d`ln ziagn
oi`y cr d`lnzpy xg`n ziagd itn ux`l oithepe oi`veie day mind
xn`nd oiprke .dhnl ziagd itn e`viy gxkda ziaga cer mewn mdl
`lnzp ritynd xy`kc `zln exnilc ikid ik iwcwc` `xng exab`
dn n"cr lawnl epnn 'lbziy gxkda if` dcnd itkn xzei rty aexa
'd devi xy`kc dlrnl oaei jke .xzeia d`lnd ziagd itn min oithepy
`linn if` dlrnl jexa 'xwpy cr dlrnl zekxad xewnn dkxad z`
ew 'igan ccnpy dcnd itl `ly xzeide scerd `veiy dn jynpe `a
zpiga i"r dhnl jexa zpiga dyrpy edfe dhnl `ae xi`ne 'eke dcnd

.l"ce l"pd lyn mrhn `ilz `da `d ik `weec dlrnly jexa

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"txz'd mixn`nd xtq

אהבת  והחושים. הכחות בכל מתפשטת היא כי לבבך, מבכל גדולה נפשך בכל אהבת
כי  מוגבלת, היא גם בעצם אבל והחושים. הכחות מגדר יציאה בלי־גבול, – מאדך בכל

מאדך  בכל בלי־גבול, אהבה היא שאצלו אלא מוגבל. האדם

הרי Ô·eÈÂה) נאמנים, אֹוהבים ׁשני מׁשל, ּדר על זה ¿»ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מאהבתֹו מלא לבבֹו הּנה מהם אחד ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל

מקֹום  ּומּכל חברֹו, מאהבת מלא לבבֹו ּדכל והינּו ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָלחברֹו,
אהבה  ויׁש ּבלבד. האהבה אל ּכלי ׁשהיא ּבּלב, רק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּוא
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שכינתא  בחי' בסיהרא פך"א) בעה"כ תתאה בפרד"ס
יחוד  שיהי' שכדי והיינו מלמעלה, לזה כח נמשך צ"ל
יותר. הגבוה מבחי' לזה כח נמשך צ"ל וסיהרא שמשא
יהי' סגור קדים הפונה הפנימית החצר שער מ"ש וזה
החדש  וביום יפתח השבת וביום המעשה ימי ששת
מבחי' למעלה הוא קדם כי קדים הפונה פי ' יפתח,
והיינו  ושלישית שנית יש ראשית כשיש כי ראשית
קדם  בחי' אבל ההשתל', ראשית היא שחכ' ע"ס בחי'
שיהי' וכדי כו', כתר בחי' והיינו מע"ס למעלה הוא
יהי' סגור וזהו קדם, מבחי' נמשך וסיהרא שמשא יחוד
בחי' הוא המעשה ימי בששת כי המעשה ימי ששת
החדש  וביום יפתח השבת וביום כנ"ל, והעלם הסתר

כי  להיות יפתח דוקא החדש וביום השבת ביום יפתח,
וזהו  כו', הוי' שמש מבחי' מאיר ובר"ח בשבת
כחתן  והוא בהם אהל שם לשמש בשבת שאומרים
אלקי' ש' בחי' מל' בחי' הוא אהל פי' מחופתו, יוצא
וכדי  הוי', שמש בחי' הוא השמש בחי' על המסתיר
דרגא  חות בחי' הוא כחתן יוצא הוי' שמש בחי' שיהי'
כבוד  כל שעל החופה בחי' מחופתו לזה כח נמשך צ"ל
בשבת  זה ואומרים הנ"ל, קדים פונה בחי' דהיינו כו',
ענין  ג"כ וזהו כו', הוי' שם גילוי הוא שבשבת לפי
על  כפרה עלי הביאו הקב"ה שאמר ר"ח על משארז"ל
והיינו  הוי' על כמו היינו עלי פי' הירח, את שמיעטתי

כו'. קדים הפונה בחי'
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כג .
והנמשל ברוך, מתיבת שנפרדה ב' מאות המשל
ונעשו  הצמצום ידי  על שנפרדו הגנוזות בספירות

אור. ובמיעוט מציאות בבחינת
הצמצום לפני הגנוזות הספירות כי הקודם בפרק למדנו
הצמצום לאחר וכשירדו  זו, עם  זו ומעורבות מאוחדות
עצמה, בפני הופיעה  אחת  שכל באופן  נמשכו  הם הרי 
משל: נ"ע הרבי  מביא זה ענין על הנה התמעט. האור ולכן 
ãçé úåéúåà 'ã åà 'â óåøéöå õåáé÷á åîë äæá ìùîäå

äáéú íäî äùòðמילה -àéä øùà úçàהתיבה -éìë
úåéúåà êåúî úðáåî åæ äìëùäù ïéðò äæéà úìëùäì

,åìàיחד המעורבות הגנוזות לספירות  משל יהיה זה
הצמצום. לפני

úåéúåà 'ã óåøéöáù êåøá úáéú ìùî êøã ìòâùåî ãçé
àåäù äëøá ïéðò äæá ìëùåîåהברכה משמעות כלומר -

היא åééçåבפשטות åáåè äáøúéå ìãâéù ùéà åëøáîù
.ùîî ïéðò úìëùä äæ éøä

הספירות לעשר בזה המשל את מפרט נ "ע שהרבי  לפני
הפנימיתה המשמעות את בקצרה מסביר הוא גנוזות,

הסוד: פי על הברכה ענין  של
äðåéìòä äëøá éáâåבברכה כשעוסקים כלומר -

הרי מלמעלה, שנמשכת øå÷îåהעליונה ùøù æîåøî
øäåæ éðå÷éúá áåúëù åîëå êåøá úáéúá äëøáä45

ãתיבתåðééäå ,äëøá ìë øå÷îå ùàø úåáéú éùàø êåøá
,'åë øúëä úðéçáî êùîðù äëøáä ùøùהוא שכתר, -

כללי באופן  שעניינה הברכה , ענין של הקדום המקור
למטה. המשכה

'à ãåîò à"òø óã á÷ò úùøô øäæáå אחר באופן  מבאר
àáà ãåñé úðéçá àåä ììë êøãáå äîëçá àåä êåøáã
כח זה  יסוד כי החכמה, של ההשפעה כח כלומר -
דרגת של למטה ההשפעה  היא הברכה וענין ההשפעה,

øåàהחכמה , éøåàîá áåúëù åîëå46.
ïéá ùøôä ùéåתיבתêåøá זכר לשון äëøáתיבתìלשון

הוא)åäéàãנקבה, -)êåøáהוא àáàעניינו  ãåñé úðéçá
אבא , הנקראת  החכמה, של ההשפעה כח כלומר -éäéàå

היא) -)àîéà ãåñé úðéçá äëøáההשפעה כח  כלומר -
אמא הנקראת  הבינה , ,של

øçùä úëøáã êåøá ïéá ùøôä ùéå בבוקר שאומרים
úåöîä úëøáåמצוה עשיית  לפני  úëøáåשמברכים

ïéðäðä,אכילה כמו הזה, מהעולם שנהנין לפני  שמברכין
äèîì äìòîìî ïäùהשפע את שממשיכים כלומר -

ל העליון הזה ,מהעולם äèîìîעולם äãéîòä úëøáå

ב.45. קכ,

לשונו:46. וזה לט, סעיף הבי"ת, אות ceqiמערכת 'xwp jexa
a"r 'ib j"exae da lir`c aizpe liay 'wpe `ni` ceqi jez cgeind `a`

zelkid lk ik jexa 'xwp w"w lkid mb jexa 'wp xirf ceqi mb l"w e"k
.o"a d"n b"q a"r 'ib zeize`d mr j"exa mb ea ellkp oi`zz

c"ag i`iyp epizeax zxezn

äìòîìשל מצב מתוך מהקב"ה  ומבקשים שמתפללים
את שמבקש  במצב נמצא הוא המתפלל שהרי  'מטה',

וחסרונותיו, íééçצרכיו õò éøôá áåúëù åîëå47,
æ"îøä áúëù äî ïééòå(זכות משה íù(רבי øäæá48

à÷ ìéçúîä øåáéã äøåú éèå÷ìá áåúëù äî ïééòå
'åë éâìôéî49øîàù êåøá ùåøéôá øåãéñáå50,

éøäרואים הנ "ל äìëùäמכל äæá ùé êåøá úáéúáù
.äìåãâ

וההשכלה התוכן  על קצר ביאור היה זה כאן עד
למשל נ"ע הרבי חוזר כעת ברוך. בתיבת הטמונה
הגנוזות. הספירות עשר והתגלות לירידת ברוך מתיבת
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א':47. פרק הברכות שער לשונו zkxaוזה lka ,zllek dpeek
mlka ik ,`ede ,cala dcinrd zkxan ueg ,oipdpd zkxa e` ,zevnd
mzelrdl mdy ,dcinrd zekxa i"gn ueg ,dhnl dlrnln rtyd zkynd

.dlrnl dhnln o"n
שם:48. לשונו y`xוזה `ed ixdy ± `zzl o`kxa `wx`l

`ed sevxt lka zepnidl zexitqd zlgzy epciay lecb llka zeliv`d
aygp xzk la` ,dhnl ritynd oey`xd gend `ed ik ,dhnle dnkgn
,d`lir `a`n `ed invrd rtyd zwxd k"`e epnn oeilr mler lyl
aizk mdilre rtypd xe`d zenvr mdy b"egl fenxi o`kxa exne`e
,wicv y`x `xwpd ceqid zxhra mzevawzd q"dy wicv y`xl zekxa
k"`yn ,d`lir `a`n dhnl `ed mlerly xirfl `ed `zzl exne`e
fenxi mbe .`yicw `kln `xwp okly ekeza qpkdl okxcy 'ze q"qia
xn`p mdilre ,dkxae jexa `xwpy `"e`c zeceqi 'al o`kxa exne`a
`edy 'd jyxy izxxere jizpnfd miwnrn ipyn 'it 'd jiz`xw miwnrnn

.`yicw `kln
לשונו:49. וזה ג. כב, תזריע k"bפרשת yi jexa zaiza dpde

epiide jxazp `edy 'itdy jexa dnly jlnde oeyln '`d .miyexit ipy
xewn l"x jexa `edy epiid 'ad 'itde .jexa dyrpy cr dkxad lawny
'itd ipye .dlk izeg` ipzaal t"r dfn y"nke lkd z` jxany zekxad
`a` ceqiy g"rta y"nke jexa 'wp dnkgc 'zpy it lr s` dpd ik zn`

nde oipr edfe jexa zeklnd `xwp minrtl n"n jexa 'wpjexa dnly jl
xdfae dkxa oniq `edc 'a ze` oipra `"rq b"c ziy`xa t"x xdfa oiire)
ik t"r a"r d"xc ybie t"x xdfa n"ke .'ek zekln 'iga `idy my riwxd
`"qxc icewt 'ta oiire d"lqe h"lq 'a ze` `"`na oiire) epia` dz`
jxazn `edy epiid jexac '`d 'itk `ede .((jexa iab my n"wnae `"r
epiide dlrnln dkyndde dkxad zlawn `id zeklnd jke dkxad lawne
y`x jexa z"x epiide dkxad xewn 'ad 'itk jexa 'wp `edy dnkg 'igan
dpnn mikiynny dkixa enke .jexa jxra qcxta y"nk dkxa lk xewne
'wpy dnkg 'igan jynp xaky dkyndd epiid dkixady `l` lkl min
'lnd idi` 'it .dkxa idi`e jexa edi` xdfa y"fe .dkixad xewn jexa
ceqi epiid edi` minler lk zekln jzekln r"knn 'iga `idy dkxa `xwp

.r"knn 'igaa ritynd xewn `ed ik jexa 'wp `a`

מ):50. (עמוד שם לשונו otbdוזה z` jixand n"cr dpdc
ly dkixal xewn dyerd oke xg` mewnn ef drihpl yxye xewn dyery
xewn `a epnn ik zeidl jexa 'wp w"dla dl` lky 'ek oirnd xewnn min
yialdl `"lcx 'iga jyneiy icky oaei dlrnl mbe .'ek dkyndde dkxad
z`fl yxye xewn w"` zeinvr mlrdn jyneiy jixv 'ek w"`c zexn`n
xn` zeidl ielibd l` mlrddn `al 'zlkia k"g` `dzy cr dkyndd
zeidl lkei k"g`e w"` zenvrn 'ligza `"lcx jexa edfe mlerd dide
'it dpd `ed jexa 'it oke .`wizrc xzkd 'iga jexa yexite 'ek xn`y
epiid `ed jexa 'ite .l"pk milv`pd yxy `edy `"`c mlrdd 'iga `ed
df mlrd 'iga zeedzdl yxy myn didiy zeinvr mlrdn jxaziy
zceara dhnl df oipr oaeie .llka `"`c xzkd 'iga `ede `ed `xwpy
mlrd zpigan iwl` xe` ielib zlawn `idy reci ziwl`d ytpd dpdc 'd
'd jexa y"nk jexa mya ytpa ielibd 'igaa `ay dn `xwpe iwl` xe`
oiprl jetid `ed df jexa oipr dxe`kle .recik 'ek mlerd cre mlerd on
jxc i"tr ixdy zelylzydd xcqa dlrnl dlawd jxca jexa 'ite
jynp myny 'kxad mlrd xewne oipr `ed dlrnl jexa zpiga dlawd
`ed oiprd j` .dhnl xe` ielib 'iga `ed jexa 'it dceard c"re 'ek

n` mdipycrtyd daxzie jynei xy`kc `ilz `da `dc meyn z
dlawd inkg 'itk edfy r"kd zpigaa daexn 'qeza d"a q"`` zenvrc
ytpa dhnl rtyd hytzze dlbzz `linn if` l"pk `ed jexa 'lna
n"cr df oaeie .'ek ielibd iptn jexa `xwpe xe` ielibl mlrdd on ziwl`d
mixabzn if` `wec dlek ziagd `lnzz xy`ky min d`ln ziagn
oi`y cr d`lnzpy xg`n ziagd itn ux`l oithepe oi`veie day mind
xn`nd oiprke .dhnl ziagd itn e`viy gxkda ziaga cer mewn mdl
`lnzp ritynd xy`kc `zln exnilc ikid ik iwcwc` `xng exab`
dn n"cr lawnl epnn 'lbziy gxkda if` dcnd itkn xzei rty aexa
'd devi xy`kc dlrnl oaei jke .xzeia d`lnd ziagd itn min oithepy
`linn if` dlrnl jexa 'xwpy cr dlrnl zekxad xewnn dkxad z`
ew 'igan ccnpy dcnd itl `ly xzeide scerd `veiy dn jynpe `a
zpiga i"r dhnl jexa zpiga dyrpy edfe dhnl `ae xi`ne 'eke dcnd

.l"ce l"pd lyn mrhn `ilz `da `d ik `weec dlrnly jexa

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"txz'd mixn`nd xtq

אהבת  והחושים. הכחות בכל מתפשטת היא כי לבבך, מבכל גדולה נפשך בכל אהבת
כי  מוגבלת, היא גם בעצם אבל והחושים. הכחות מגדר יציאה בלי־גבול, – מאדך בכל

מאדך  בכל בלי־גבול, אהבה היא שאצלו אלא מוגבל. האדם

הרי Ô·eÈÂה) נאמנים, אֹוהבים ׁשני מׁשל, ּדר על זה ¿»ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מאהבתֹו מלא לבבֹו הּנה מהם אחד ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל

מקֹום  ּומּכל חברֹו, מאהבת מלא לבבֹו ּדכל והינּו ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָלחברֹו,
אהבה  ויׁש ּבלבד. האהבה אל ּכלי ׁשהיא ּבּלב, רק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּוא

1

2

3

4

5

6

7
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פּון  ּכחֹות ּדי אין אֹוי מתּפּׁשטת ׁשהאהבה מּזֹו, י ּגדֹולה ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ
אינם  ּבעצמם ׁשהם והּדֹומה, ּופעל ודּבּור ראּיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׂשכל
ׁשם, ּגם מתּפּׁשטת האהבה מּגדל אבל האהבה, אל ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכלים
היא  לחברֹו אהבתֹו ּדכאׁשר ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָּוכמֹו
ודּבּורֹו חברֹו, ּבטֹובת ּבׂשכלֹו מׂשּכיל אז ּבמאד ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָֹּגדֹולה
הּוא  חברֹו ּבׁשביל ּגדֹולה טרחא ּכל וגם ּבענג, הּוא ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹעּמֹו
ׁשהאהבה  לפי והּוא רּבה, ּבׂשמחה זאת ועֹוׂשה לֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹנקל
ּגדֹולה  היא זֹו ּדאהבה והחּוׁשים, הּכחֹות ּבכל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹמתּפּׁשטת
כן  ּוכמֹו ּבלבד, ּבלבבֹו רק היא ׁשהאהבה מּכמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָיֹותר
ּכאׁשר  היא "נפׁש ּד"בכל ׁשהאהבה ּבעבֹודה, ְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָהּוא
מצוה  לדבר הרץ ּוכמֹו הּכחֹות, ּבכל מתּפּׁשטת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהאהבה
היא  הּמצוה יקר וסּבת אצלֹו, הּמצוה יקר מּפני ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּזהּו
ּבינֹונים  ׁשל ּבספר ׁשּמבאר ּוכמֹו הוי', אהבת *מּפני ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשם  את האֹוהב הּוא ּבאמת המקּימן ּכי הּתניא] ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ[=ּבספר
האהבה  ּגם הּנה מקֹום ּומּכל כּו', ּבֹו לדבקה וחפץ ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָָהוי'

לסּבל  יכֹולים ּׁשהּכחֹות מה רק ּכן ּגם היא "נפׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֹּד"בכל
הּׁשליׁשית, הּמדרגא והיא מּזֹו, ּגדֹולה אהבה ויׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָּולקּבל.
ּדהאהבה  ּגבּול, ּבלי ׁשהיא ,"מאד ּד"בכל ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹהאהבה

"נפׁש הּכחֹות ׁש"ּבכל ּבכל מתּפּׁשטת ׁשהאהבה היא ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מּגדר  היציאה היא "מאד ּד"בכל והאהבה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹוהחּוׁשים,
"מאד ּד"בכל האהבה ּגם הּנה אמנם והחּוׁשים. ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהּכחֹות
מּׁשּום  הגּבלה, ּבבחינת ּכן ּגם היא הרי ּגבּול ּבלי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָׁשהיא
הּוא  ׁשּלֹו הּבליּֿגבּול וגם מגּבל, הּוא האדם ְְְְְִִֶַַָָָָָֻּדכללּות
ּדמה  אדם, ּבכל ׁשוה ׁשאינֹו והראיה הגּבלה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבבחינת
ּגבּול  ּבבחינת זה הרי ּגבּול ּבלי ּבבחינת הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָּׁשּבזה
ולא  ,"מאד "ּבכל ׁשּכתּוב ּדזהּו מּמּנּו, ׁשּלמעלה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבאחר

מאד" "ּבכל ׁשּל*נאמר מאד הינּו ,"מאד "ּבכל ,26רק ְְְְְְְֱֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ּגבּול  ּבבחינת הּוא ׁשּבאחר מאחר ּגבּול, ּבלי הּוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשאצלֹו
הּוא  ּבעצם אם ּכי ּבעצם, ּגבּול ּבלי ּבחינת זה אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַהרי

ּגבּול. ּבלי ּבבחינת הּוא ׁשאצלֹו רק ּגבּול, ְְְְְְִִִִֶֶַַַּבחינת
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מקומות.26) ובכמה ב, קס, צדק להצמח מצוותיך) (דרך המצוות ספר ד. עמוד ריש לט, מקץ אור תורה ראה

של.י. בכוחות גם

•
mixeaic ihewl

 מויטבסק נ"ע מענדל מנחם הר"ר הצדיק הגאון
של  הקשישים מתלמידיו היה  הארץ" "פרי בעל
ובנסתר. בנגלה אדיר גאון היה הוא ממזריטש. המגיד
את  ברם, גדול. מחדש היה מענדל מנחם ר' הגאון
בקיצור  אומר היה ובנסתר בנגלה שלו התורה חידושי
אמר,  והשו"ע התניא בעל  הזקן רבנו נמרץ.
והן  בנגלה הן תורה אומר היה מענדל מנחם כשהר'
לקלוט. שיוכלו ראש להחזיק צריכים היו בחסידות,

התיישב  מענדל מנחם הר' הצדיק כשהגאון
תלמידי  קשישי היו  ויטבסק מחוז  בהורודוק
בער  יששכר ר' הגאון ממזריטש, המגיד
אברהם  ר' הגאון מליאזנא, הזקן רבנו מליובאוויטש,
יוסף  ר' הגאון מפולוצק, ישראל ר' הגאון מקאליסק,
אצל  בשנה פעמים מספר מתכנסים ועוד, מביחוב נח
ימים, לכמה בהורודוק מענדל מנחם הר' הגאון
שלוחים  ידי על בכתב שקיבלו בתורות ולדון לחזור

ממזריטש.

ובראשם  קדישא שהחבריא בשעה אחת, פעם
בתורה  עמוק שקועים היו מענדל מנחם הר' הגאון
מהחסידים  אחד נכנס ממזריטש, המגיד הרבי, של
היה  זאב ר' שחתנו  ממזריטש המגיד של הרגילים
בכיה  ומתוך וביללה בראש  נלהב וחסיד למדן אברך

מחייו. התיאש הרופא מסוכן, זאב שחתנו סיפר
כך, כדי תוך גדול. בצער היתה קדישא החבריא

ואמר: הזקן רבנו קם
הרבי, בפניו חזר במזריטש, הרבי אצל בהיותו

הבעל־שם־טוב: מהרבי אימרה ממזריטש, המגיד
בשמים  חשובה ידידים של ברכה אמר: הבעש"ט
והתעוררות  הטובה המלצתו מאשר יותר להתקבל

מיכאל. מלאך של שמים רחמי
עמדו  בראשם הצדיק והגאון קדישא החבריא
רפואה  בברכת זאב ר' את וברכו ממקומם כולם

שלימה.
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v"iixden x"enc` w"k onei

תרנ"ו] [אייר

וילענקער 103הרא"פ 102מסיפורי  ר"מ :104בשם

הגביר  של הכנסת בית ממתפללי הי' שמו, חיים טובי['] ור' ויטעבסק העיר מאזרחי אחד
סגל  רט"ח 105רי"ל והיה הנלמדים 106, בהשיעורים ומשתתף בלימודים, שומע הולך, ישר איש

ומועד. קודש ובשבת בחול

הי' מצוא עת ובכל רב, כבוד בהם ונוהג חכמים תלמידי אוהב רט"ח היה הישר למזגו נוסף
לביתו, מכניסו היה אורח, עובר ת"ח איזה מזדמן היה וכאשר יכולתו, מכפי יותר אותם מהנה

בביתם. הנמצא והמשובח מהטוב לו ונותנים אותו, משרתים היו ואשתו הוא

כל  כי מדותי', ונועם לבה טוב צדקת בגודל טוב שם לה קנתה שמה, בתי' רט"ח אשת גם
לא  ומעולם שעשתה, בהטוב דיברה לא מעולם חשאי, באופן היה וחסד בצדקה שעשתה מה
טענותיהם  דבריהם מרבית על התאוננה לא גם ואף כעסה, לא ומעולם ברבים, קולה נשמע
בלילה. מאוחרת שעה עד בקר מהשכם אותה סובבים שהיו הנפש ומרי עניים של ודרישותיהם

והן  בממונם הן חלק, בהם לקחו לא אשתו ובתי' רט"ח אשר וחסד צדקה של ענף הי' לא
אומנות  ללמדם לפרנסם ויתומות, יתומים לחנך לדאוג הי' עבודתם עיקר הנה זה, עם אבל בגופם,

היו. בנים חשוכי כי  משפחתי, למצב ולהביאם

ונשים  אנשים כמה של בעזרתם – ובתי' הרט"ח גידלו כבר הנה שנה עשרים על יותר במשך
אשר  ומהם משפחתי, למצב ויביאום  ויתומות, יתומים – מאות גם ואפשר – עשיריות הרבה –

ובתי'. הרט"ח של לקופתו המנדבים מראשי ויהיו  הצליחו

וחיבה  באהבה עמו ומתנהג אחריו, נמשך הי' תורה, יודע למדן בחור נער ילד הרט"ח כראות
הרי"ל  וכאשר לתורה. ולגדלו לבן לזכות וכיסופו תשוקתו גודל נראה בזה אשר עמו, ומתרועע

בתו  את שידך לח 107סגל הזקן אדמו"ר רבינו כ"ק הוד את לו הרט"ח 108תן ויקח התדבק הנה ,
החסידות, תורת את לפרסם התחיל הזקן אדמו"ר כ"ק הוד וכאשר ומאודו, נפשו לבו בכל אליו

אדמו"ר. כ"ק הוד של ימינו על ועומד בלימודיו, השומעים מראשי הרט"ח היה

תקכ"ז  בשנת השנה משבתות אדמו"ר 109באחד כ"ק הוד אמר ע"פ 110, בה'111מאמר והאמין
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א', דיום היומן לרשימת המשך (כנראה) היא זו רשימה (102
ואילך). 000 ע' (דלעיל תרנ"ו אייר כ'

ע' לעיל אודותו ראה פערסאן. אבא אברהם ר' החסיד (103
וש"נ. .000

זאב  ר' אחיו ואודות ווילענקער משה ר' אודות ראה (104
ואילך. ב] [רעא, ח ע' ו חוברת "התמים" – בסמוך הנזכר ָוואלף
"דברי  רבינו רשימת – אודותו ראה סג"ל. ליב יהודה ר' (105
פכ"ד  ח"א רבי בית כ. ע' תשע"א) (קה"ת, הזקן" אדמו"ר חיי ימי

ב). (נד,
חיים. טובי' ר' = (106

שם. רבי בית – אודותה ראה סטערנא. הרבנית (107
בהתייסדות  ההשתלשלות "אופן רבינו רשימת ראה (108

סל"ח  ס"ה. תשס"ט) (קה"ת, שני" דור ראשון דור חב"ד חסידות
כט. הערה

קצרים  מאמרים אמר ממעזריטש, בבואו הזקן, רבינו (109
השי  ספר גם וראה ואילך. 25 ע' תש"א השיחות ספר חות (ראה

וש"נ). .23 ע' תש"ו
השנים  סדר על הקצרים הזקן אדמו"ר מאמרי רשימת וראה
(קה"ת, הקצרים הזקן אדמו"ר מאמרי ספר בסוף הנדפסת
זה  מאמר להוסיף יש בפנים, מ"ש (וע"פ תריא ע' תשמ"א)

שם). המאמרים לרשימת
הזקן. אדמו"ר (110
ו. טו, לך לך (111



קנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

פּון  ּכחֹות ּדי אין אֹוי מתּפּׁשטת ׁשהאהבה מּזֹו, י ּגדֹולה ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ
אינם  ּבעצמם ׁשהם והּדֹומה, ּופעל ודּבּור ראּיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׂשכל
ׁשם, ּגם מתּפּׁשטת האהבה מּגדל אבל האהבה, אל ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכלים
היא  לחברֹו אהבתֹו ּדכאׁשר ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָּוכמֹו
ודּבּורֹו חברֹו, ּבטֹובת ּבׂשכלֹו מׂשּכיל אז ּבמאד ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָֹּגדֹולה
הּוא  חברֹו ּבׁשביל ּגדֹולה טרחא ּכל וגם ּבענג, הּוא ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹעּמֹו
ׁשהאהבה  לפי והּוא רּבה, ּבׂשמחה זאת ועֹוׂשה לֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹנקל
ּגדֹולה  היא זֹו ּדאהבה והחּוׁשים, הּכחֹות ּבכל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹמתּפּׁשטת
כן  ּוכמֹו ּבלבד, ּבלבבֹו רק היא ׁשהאהבה מּכמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָיֹותר
ּכאׁשר  היא "נפׁש ּד"בכל ׁשהאהבה ּבעבֹודה, ְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָהּוא
מצוה  לדבר הרץ ּוכמֹו הּכחֹות, ּבכל מתּפּׁשטת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהאהבה
היא  הּמצוה יקר וסּבת אצלֹו, הּמצוה יקר מּפני ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּזהּו
ּבינֹונים  ׁשל ּבספר ׁשּמבאר ּוכמֹו הוי', אהבת *מּפני ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשם  את האֹוהב הּוא ּבאמת המקּימן ּכי הּתניא] ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ[=ּבספר
האהבה  ּגם הּנה מקֹום ּומּכל כּו', ּבֹו לדבקה וחפץ ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָָהוי'

לסּבל  יכֹולים ּׁשהּכחֹות מה רק ּכן ּגם היא "נפׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֹּד"בכל
הּׁשליׁשית, הּמדרגא והיא מּזֹו, ּגדֹולה אהבה ויׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָּולקּבל.
ּדהאהבה  ּגבּול, ּבלי ׁשהיא ,"מאד ּד"בכל ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹהאהבה

"נפׁש הּכחֹות ׁש"ּבכל ּבכל מתּפּׁשטת ׁשהאהבה היא ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מּגדר  היציאה היא "מאד ּד"בכל והאהבה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹוהחּוׁשים,
"מאד ּד"בכל האהבה ּגם הּנה אמנם והחּוׁשים. ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהּכחֹות
מּׁשּום  הגּבלה, ּבבחינת ּכן ּגם היא הרי ּגבּול ּבלי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָׁשהיא
הּוא  ׁשּלֹו הּבליּֿגבּול וגם מגּבל, הּוא האדם ְְְְְִִֶַַָָָָָֻּדכללּות
ּדמה  אדם, ּבכל ׁשוה ׁשאינֹו והראיה הגּבלה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבבחינת
ּגבּול  ּבבחינת זה הרי ּגבּול ּבלי ּבבחינת הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָּׁשּבזה
ולא  ,"מאד "ּבכל ׁשּכתּוב ּדזהּו מּמּנּו, ׁשּלמעלה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבאחר

מאד" "ּבכל ׁשּל*נאמר מאד הינּו ,"מאד "ּבכל ,26רק ְְְְְְְֱֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ּגבּול  ּבבחינת הּוא ׁשּבאחר מאחר ּגבּול, ּבלי הּוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשאצלֹו
הּוא  ּבעצם אם ּכי ּבעצם, ּגבּול ּבלי ּבחינת זה אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַהרי

ּגבּול. ּבלי ּבבחינת הּוא ׁשאצלֹו רק ּגבּול, ְְְְְְִִִִֶֶַַַּבחינת
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מקומות.26) ובכמה ב, קס, צדק להצמח מצוותיך) (דרך המצוות ספר ד. עמוד ריש לט, מקץ אור תורה ראה

של.י. בכוחות גם

•
mixeaic ihewl

 מויטבסק נ"ע מענדל מנחם הר"ר הצדיק הגאון
של  הקשישים מתלמידיו היה  הארץ" "פרי בעל
ובנסתר. בנגלה אדיר גאון היה הוא ממזריטש. המגיד
את  ברם, גדול. מחדש היה מענדל מנחם ר' הגאון
בקיצור  אומר היה ובנסתר בנגלה שלו התורה חידושי
אמר,  והשו"ע התניא בעל  הזקן רבנו נמרץ.
והן  בנגלה הן תורה אומר היה מענדל מנחם כשהר'
לקלוט. שיוכלו ראש להחזיק צריכים היו בחסידות,

התיישב  מענדל מנחם הר' הצדיק כשהגאון
תלמידי  קשישי היו  ויטבסק מחוז  בהורודוק
בער  יששכר ר' הגאון ממזריטש, המגיד
אברהם  ר' הגאון מליאזנא, הזקן רבנו מליובאוויטש,
יוסף  ר' הגאון מפולוצק, ישראל ר' הגאון מקאליסק,
אצל  בשנה פעמים מספר מתכנסים ועוד, מביחוב נח
ימים, לכמה בהורודוק מענדל מנחם הר' הגאון
שלוחים  ידי על בכתב שקיבלו בתורות ולדון לחזור

ממזריטש.

ובראשם  קדישא שהחבריא בשעה אחת, פעם
בתורה  עמוק שקועים היו מענדל מנחם הר' הגאון
מהחסידים  אחד נכנס ממזריטש, המגיד הרבי, של
היה  זאב ר' שחתנו  ממזריטש המגיד של הרגילים
בכיה  ומתוך וביללה בראש  נלהב וחסיד למדן אברך

מחייו. התיאש הרופא מסוכן, זאב שחתנו סיפר
כך, כדי תוך גדול. בצער היתה קדישא החבריא

ואמר: הזקן רבנו קם
הרבי, בפניו חזר במזריטש, הרבי אצל בהיותו

הבעל־שם־טוב: מהרבי אימרה ממזריטש, המגיד
בשמים  חשובה ידידים של ברכה אמר: הבעש"ט
והתעוררות  הטובה המלצתו מאשר יותר להתקבל

מיכאל. מלאך של שמים רחמי
עמדו  בראשם הצדיק והגאון קדישא החבריא
רפואה  בברכת זאב ר' את וברכו ממקומם כולם

שלימה.
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v"iixden x"enc` w"k onei

תרנ"ו] [אייר

וילענקער 103הרא"פ 102מסיפורי  ר"מ :104בשם

הגביר  של הכנסת בית ממתפללי הי' שמו, חיים טובי['] ור' ויטעבסק העיר מאזרחי אחד
סגל  רט"ח 105רי"ל והיה הנלמדים 106, בהשיעורים ומשתתף בלימודים, שומע הולך, ישר איש

ומועד. קודש ובשבת בחול

הי' מצוא עת ובכל רב, כבוד בהם ונוהג חכמים תלמידי אוהב רט"ח היה הישר למזגו נוסף
לביתו, מכניסו היה אורח, עובר ת"ח איזה מזדמן היה וכאשר יכולתו, מכפי יותר אותם מהנה

בביתם. הנמצא והמשובח מהטוב לו ונותנים אותו, משרתים היו ואשתו הוא

כל  כי מדותי', ונועם לבה טוב צדקת בגודל טוב שם לה קנתה שמה, בתי' רט"ח אשת גם
לא  ומעולם שעשתה, בהטוב דיברה לא מעולם חשאי, באופן היה וחסד בצדקה שעשתה מה
טענותיהם  דבריהם מרבית על התאוננה לא גם ואף כעסה, לא ומעולם ברבים, קולה נשמע
בלילה. מאוחרת שעה עד בקר מהשכם אותה סובבים שהיו הנפש ומרי עניים של ודרישותיהם

והן  בממונם הן חלק, בהם לקחו לא אשתו ובתי' רט"ח אשר וחסד צדקה של ענף הי' לא
אומנות  ללמדם לפרנסם ויתומות, יתומים לחנך לדאוג הי' עבודתם עיקר הנה זה, עם אבל בגופם,

היו. בנים חשוכי כי  משפחתי, למצב ולהביאם

ונשים  אנשים כמה של בעזרתם – ובתי' הרט"ח גידלו כבר הנה שנה עשרים על יותר במשך
אשר  ומהם משפחתי, למצב ויביאום  ויתומות, יתומים – מאות גם ואפשר – עשיריות הרבה –

ובתי'. הרט"ח של לקופתו המנדבים מראשי ויהיו  הצליחו

וחיבה  באהבה עמו ומתנהג אחריו, נמשך הי' תורה, יודע למדן בחור נער ילד הרט"ח כראות
הרי"ל  וכאשר לתורה. ולגדלו לבן לזכות וכיסופו תשוקתו גודל נראה בזה אשר עמו, ומתרועע

בתו  את שידך לח 107סגל הזקן אדמו"ר רבינו כ"ק הוד את לו הרט"ח 108תן ויקח התדבק הנה ,
החסידות, תורת את לפרסם התחיל הזקן אדמו"ר כ"ק הוד וכאשר ומאודו, נפשו לבו בכל אליו

אדמו"ר. כ"ק הוד של ימינו על ועומד בלימודיו, השומעים מראשי הרט"ח היה

תקכ"ז  בשנת השנה משבתות אדמו"ר 109באחד כ"ק הוד אמר ע"פ 110, בה'111מאמר והאמין
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א', דיום היומן לרשימת המשך (כנראה) היא זו רשימה (102
ואילך). 000 ע' (דלעיל תרנ"ו אייר כ'

ע' לעיל אודותו ראה פערסאן. אבא אברהם ר' החסיד (103
וש"נ. .000

זאב  ר' אחיו ואודות ווילענקער משה ר' אודות ראה (104
ואילך. ב] [רעא, ח ע' ו חוברת "התמים" – בסמוך הנזכר ָוואלף
"דברי  רבינו רשימת – אודותו ראה סג"ל. ליב יהודה ר' (105
פכ"ד  ח"א רבי בית כ. ע' תשע"א) (קה"ת, הזקן" אדמו"ר חיי ימי

ב). (נד,
חיים. טובי' ר' = (106

שם. רבי בית – אודותה ראה סטערנא. הרבנית (107
בהתייסדות  ההשתלשלות "אופן רבינו רשימת ראה (108

סל"ח  ס"ה. תשס"ט) (קה"ת, שני" דור ראשון דור חב"ד חסידות
כט. הערה

קצרים  מאמרים אמר ממעזריטש, בבואו הזקן, רבינו (109
השי  ספר גם וראה ואילך. 25 ע' תש"א השיחות ספר חות (ראה

וש"נ). .23 ע' תש"ו
השנים  סדר על הקצרים הזקן אדמו"ר מאמרי רשימת וראה
(קה"ת, הקצרים הזקן אדמו"ר מאמרי ספר בסוף הנדפסת
זה  מאמר להוסיף יש בפנים, מ"ש (וע"פ תריא ע' תשמ"א)

שם). המאמרים לרשימת
הזקן. אדמו"ר (110
ו. טו, לך לך (111
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בכבשן  שמים שם וקידש אלקות על מס"נ לו הי' אאע"ה הלא והקשה, לצדקה, לו ויחשבה
לו 112האש  שיהי' השלום עליו אבינו אברהם של תביעתו כי ותירץ, בה'. שהאמין הפלא מהו ,

האש  דכבשן מס"נ הוא יירש 113בן אשר בן לו שיהי' תשוקתו כי תשוקתו, לגודל זאת ועשה ,
כו' כ"א זה ירשך לא הובטח זה ועל ה', בעבודת עבודתו אופן לאברהם 114את הוקשה אבל .

שהאמין  האמונה וזהו בעקבותיו, שילך בזה בטוח להיות יכול ואיך בחירה, בעל הוא יצחק הלא
הבחירה  את מכרחת אינה שלמעלה הידיעה כי  והסביר, .115בה'.

ונראה  נשמע בלי לבו מקירות חרישית בבכי' בכה התורה, את רט"ח החסיד ששמע בעת
ערירים. ישארו לא כי  להשי"ת בלבו ויתפלל אצלו, לעומדים

ויקראו  – מיודעיהם כל את ושמח שהפליא מה בן, בתי' ואשתו לרט"ח נולד תקכ"ח בשנת
ישראל. בשם – אדמו"ר כ"ק הוד הוראת עפ"י – לו

ברכה  נתן והשי"ת ויתומות, יתומים עם וחסד צדקה לעשות המשיכו אשתו ובתי' הרט"ח
מלמדים  אצל וידריכוהו החסידים, בעדת ישראל בנם את ויחנכו בריווח, היתה ופרנסתם במסחרם

השני  בחדר רבנו תלמידי בין הי' כבר הנה שנה עשרים כבן ובהיותו .116טובים,
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ב"ר  רפנ"ב. פכ"ו. דר"א פרקי א. קיח, פסחים ראה (112
יג. פל"ח,

ואולי  שלפנינו. בהעתקה כ"ה האש: דכבשן מס "נ הוא (113
האש. דכבשן המס"נ ע"ד מס"נ, היא התביעה שעצם הכוונה

ממעיך  יצא אשר אם כי הכתוב: והמשך ד. שם, לך לך (114
יירשך. הוא

ועוד. ואילך. רסה ע' ח"א להצ"צ הזהר ביאורי ראה (115
החסידות" "אבות מאמר ראה – החדרים סידור ע"ד (116
"ויכוח  רבינו רשימת ואילך. ב] [עב, נ ע' ב חוברת ב"התמים"
השיחות  ספר וש"נ. ה. ע' תשס"ט) (קה"ת, במינסק" הגדול

וש"נ. .400 ע' ה'שי"ת

•
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רפ"ב  כסלו אדר"ח ה' ב"ה

דאן  ראסטוב

אוהב  ומרומם, הנכבד עוז ידידי כבוד

בחכ' ואשרו, טובו שלומו ודורש עמו

בבינה  דבר, על משכיל ה', וביראת

המכונה  שי' פנחס מו"ה אי"א יתירה,

כהן  דאקטור

וברכה! שלום

להשביע  הזה, לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו ברוך

רעהו, בשלום איש לשוחח ורעים, אוהבים לב משאלת

יברכם  וטובם, אשרם נפשינו, מחמדי אחינו, שלו' ולדרוש

בשובע  פנים להתראות יזכינו יתברך והוא האלקים,

ותורתו. ישראל בנועם תחזינה ועינינו שמחות,

הנעלה  לידידינו כתבתי אשר את יראה ראה נפשי ידיד

המדינות  מרחבי בכל התעמולה אודות יחי' ראזענהיים מר

ברוסיא, תורה'ס והתלמוד החדרים תלמידי לטובת

כאמור. וסעד עזר הדרושה

ה' ישראל בית אחינו לטובת עבודתו חריצות ידעתי

בהנוגע  גם ומה דעת, בתעצומת עת, בכל יחיו עליהם

הטהורות, ליבות על וזריעתם והיראה, התורה להחזקת

איפוא  אי' ברור, אדע לא באשר אמנם יעקב. בית ילדי

הנני  ורק בזה, הדיבור את להרחיב אוכל לא כבו', נמצא

בעד  וכסף אוכל בגדים בספרים עזרה, בבקשת ידי מושיט

מדינות  מרחבי בכל והתלמוד-תורה'ס החדרים תלמידי כל

ירבו. כן רוסיא,

להתפלל  נפשם ותשוקת ממצבם להודיעם והנני

חפצים  אין, תפלה וסידורי בשמים, אל אל נפשם ולשפוך

נחוצה. עזרה ובכן ימצא, לא וחומש ללמוד הם

הממשלה  מטעם יתאשר בקרוב אשר תאמצני תקותי

לטובת  המשתדל מאסקבא, בעיר הרבנים שלשת ועד
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תלמידי  למען עשות נא השתדלו ועתה, הנ"ל. התלמידים

רוסיא. במרחבי והישיבות תורה'ס תלמוד ישראל חדרי

ועד  מנפש התורה נותן בברכת תתברכו זאת ובגלל

בשר.

כולנו  אנחנו הטוב, שלומו מנועם לשמוע לי ינעם מאד

אלקים. ויעזור בחיוה"ש, ת"ל

ומכבדו  מוקירו הדו"ש, וידידו כאו"נ ושלו' ברכה והי'

כבוד, ברגשי

שניאורסאהן. יצחק יוסף

ci jxk v"iixden w"b`

•
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בכבשן  שמים שם וקידש אלקות על מס"נ לו הי' אאע"ה הלא והקשה, לצדקה, לו ויחשבה
לו 112האש  שיהי' השלום עליו אבינו אברהם של תביעתו כי ותירץ, בה'. שהאמין הפלא מהו ,

האש  דכבשן מס"נ הוא יירש 113בן אשר בן לו שיהי' תשוקתו כי תשוקתו, לגודל זאת ועשה ,
כו' כ"א זה ירשך לא הובטח זה ועל ה', בעבודת עבודתו אופן לאברהם 114את הוקשה אבל .

שהאמין  האמונה וזהו בעקבותיו, שילך בזה בטוח להיות יכול ואיך בחירה, בעל הוא יצחק הלא
הבחירה  את מכרחת אינה שלמעלה הידיעה כי  והסביר, .115בה'.

ונראה  נשמע בלי לבו מקירות חרישית בבכי' בכה התורה, את רט"ח החסיד ששמע בעת
ערירים. ישארו לא כי  להשי"ת בלבו ויתפלל אצלו, לעומדים

ויקראו  – מיודעיהם כל את ושמח שהפליא מה בן, בתי' ואשתו לרט"ח נולד תקכ"ח בשנת
ישראל. בשם – אדמו"ר כ"ק הוד הוראת עפ"י – לו

ברכה  נתן והשי"ת ויתומות, יתומים עם וחסד צדקה לעשות המשיכו אשתו ובתי' הרט"ח
מלמדים  אצל וידריכוהו החסידים, בעדת ישראל בנם את ויחנכו בריווח, היתה ופרנסתם במסחרם

השני  בחדר רבנו תלמידי בין הי' כבר הנה שנה עשרים כבן ובהיותו .116טובים,
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ב"ר  רפנ"ב. פכ"ו. דר"א פרקי א. קיח, פסחים ראה (112
יג. פל"ח,

ואולי  שלפנינו. בהעתקה כ"ה האש: דכבשן מס "נ הוא (113
האש. דכבשן המס"נ ע"ד מס"נ, היא התביעה שעצם הכוונה

ממעיך  יצא אשר אם כי הכתוב: והמשך ד. שם, לך לך (114
יירשך. הוא

ועוד. ואילך. רסה ע' ח"א להצ"צ הזהר ביאורי ראה (115
החסידות" "אבות מאמר ראה – החדרים סידור ע"ד (116
"ויכוח  רבינו רשימת ואילך. ב] [עב, נ ע' ב חוברת ב"התמים"
השיחות  ספר וש"נ. ה. ע' תשס"ט) (קה"ת, במינסק" הגדול

וש"נ. .400 ע' ה'שי"ת

•

ycew zexb`

רפ"ב  כסלו אדר"ח ה' ב"ה

דאן  ראסטוב

אוהב  ומרומם, הנכבד עוז ידידי כבוד

בחכ' ואשרו, טובו שלומו ודורש עמו

בבינה  דבר, על משכיל ה', וביראת

המכונה  שי' פנחס מו"ה אי"א יתירה,

כהן  דאקטור

וברכה! שלום

להשביע  הזה, לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו ברוך

רעהו, בשלום איש לשוחח ורעים, אוהבים לב משאלת

יברכם  וטובם, אשרם נפשינו, מחמדי אחינו, שלו' ולדרוש

בשובע  פנים להתראות יזכינו יתברך והוא האלקים,

ותורתו. ישראל בנועם תחזינה ועינינו שמחות,

הנעלה  לידידינו כתבתי אשר את יראה ראה נפשי ידיד

המדינות  מרחבי בכל התעמולה אודות יחי' ראזענהיים מר

ברוסיא, תורה'ס והתלמוד החדרים תלמידי לטובת

כאמור. וסעד עזר הדרושה

ה' ישראל בית אחינו לטובת עבודתו חריצות ידעתי

בהנוגע  גם ומה דעת, בתעצומת עת, בכל יחיו עליהם

הטהורות, ליבות על וזריעתם והיראה, התורה להחזקת

איפוא  אי' ברור, אדע לא באשר אמנם יעקב. בית ילדי

הנני  ורק בזה, הדיבור את להרחיב אוכל לא כבו', נמצא

בעד  וכסף אוכל בגדים בספרים עזרה, בבקשת ידי מושיט

מדינות  מרחבי בכל והתלמוד-תורה'ס החדרים תלמידי כל

ירבו. כן רוסיא,

להתפלל  נפשם ותשוקת ממצבם להודיעם והנני

חפצים  אין, תפלה וסידורי בשמים, אל אל נפשם ולשפוך

נחוצה. עזרה ובכן ימצא, לא וחומש ללמוד הם

הממשלה  מטעם יתאשר בקרוב אשר תאמצני תקותי

לטובת  המשתדל מאסקבא, בעיר הרבנים שלשת ועד
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

תלמידי  למען עשות נא השתדלו ועתה, הנ"ל. התלמידים

רוסיא. במרחבי והישיבות תורה'ס תלמוד ישראל חדרי

ועד  מנפש התורה נותן בברכת תתברכו זאת ובגלל

בשר.

כולנו  אנחנו הטוב, שלומו מנועם לשמוע לי ינעם מאד

אלקים. ויעזור בחיוה"ש, ת"ל

ומכבדו  מוקירו הדו"ש, וידידו כאו"נ ושלו' ברכה והי'

כבוד, ברגשי

שניאורסאהן. יצחק יוסף

ci jxk v"iixden w"b`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc migqt(ipy meil)

wx mikiiy el` zeyyge .zaya eznda xg` xngn xeqi` lr§©¥
yi j` ,dwc dndaa `le dk`lnl zcrein `idy dqb dndaa
meyne .dwc dnda zxikna mb mnvr lr xingdl ebdpy zenewn

.ef dpyn epipy mibdpnd ipica wqer df wxty
,íéøëðì äwc äîäa øBkîì eâäpL íB÷îda miyer oi`y meyn ¨¤¨£¦§§¥¨©¨§¨§¦

,dk`lnïéøëBî.mdl xeknl xzen -,øBkîì eâäð àlL íB÷î §¦¨¤Ÿ¨£¦§
,dqb dnda mdl xeknl e`eai `ny mnvr lr exingdyïéà¥

ïéøëBî.mdl xeknl xeq` - §¦
:miebl zeqb zenda zxikna dpc dpyndíB÷î ìëáeebdpy s` §¨¨

,dwc dnda xeknläqb äîäa íäì ïéøëBî ïéàzcgeiny meyn ¥§¦¨¤§¥¨©¨
a s` `ed xeqi`de .dk`lnlïéçééñe íéìâòs`y ,[miphw mixeng-] £¨¦§¨¦

exizie erhi mi`exdy yeygl yi ,dk`lnl eiykr miie`x mpi`y
oia xeq`e .milecb zxikn s`e ïéîìLoia,ïéøeáLmixeaydy s`e §¥¦§¦

s` exiziy yygn mzxikn xeq`l exfb ,dk`lnl miie`x mpi`
.minily zxikn

:dfa miwlegd yiy d`ian dpynd,äøeáMa øézî äãeäé éaø©¦§¨©¦©§¨
dhgey `l` ,dze` ddyn iebd oi` dk`lnl die`x dpi`y oeiky
el xeknl xizdl `eai `le ,elv` dze` d`ex l`xyi oi`e ,cin

.dnily
,ñeqa øézî àøéúa ïaea xefbl oi`e ,daikxl `l` cner epi`y ¤§¥¨©¦©

dqpiy e` ,zaya eilr akxie iebl exikyi e` eli`yi `ny meyn
dpi` daikxy meyn ,eilr akex iebdyk ezngn jlie eze`

.opaxcn 'zeay' xeqi` `l` dxezdn dxeq`d dk`ln
.mly `edyk ezelvl devne ,ilv elke`l ezevn gqt oaxw
ilv xya lek`l `ly bedpl yi dfd onfa m` x`eai epzpyna

:gqt lilaìBëàì eâäpL íB÷îxyaéìödfd onfa,íéçñt éìéìa ¨¤¨£¤¡¨¦§¥¥§¨¦
,milyexil ueg gqt oaxw lke`k d`xiy miyyeg mpi`eïéìëBà§¦

.lek`l mdl xzen -,ïéìëBà ïéà ,ìBëàì àlL eâäpL íB÷î`ly ¨¤¨£¤Ÿ¤¡¥§¦
.milyexil ueg gqt lke`k d`xi

àøîâ
:`xnbd zxne`øîàiL íãàì Bì øeñà ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨¨¨¨¤Ÿ©

äæ øNa[hgypy xg`l s`],àeä çñôìjxevl didiy ezpeeky s` ¨¨¤§¤©
,gqtd bga xya zlik`Bzîäa Léc÷îk äàøpL éðtîzepwl ¦§¥¤¦§¤§©§¦§¤§

,gqt oaxw dinca.õeça íéLã÷ ìëBàå:`xnbd dtiqenáø øîà §¥¨¨¦©¨©©
øNa à÷åc ,àtt,oaxwl ie`xyìáàaéhéçmpi`y [mihga-] ¨¨©§¨¨¨£¨¦¥

miie`x,gqt oaxwl,àìoi`e ,gqtl el` mihg xnel xzene Ÿ
eyxti ik ,gqt oaxw jxevl mdinc yicwdy exn`iy yeygl

,eixacøîà÷ àçñôì øèðéîcmixneyne mirpven eidiy ezpeek ± §¦§©§¦§¨¨¨©
.gqta mlke`l
:`xnbd dywnàì øNáedf' xnel xeq` ok` xya lr ike ± ¨¨Ÿ

,'gqtlúà âéäðä éîBø Léà ñBãBz ,éñBé éaø øîà ,éáéúéî¥¦¥¨©©¦¥¦¦¦§¦¤
ïéñle÷î íééãb ìBëàì éîBø éðajxck mzenlya miielv ± §¥¦¤¡§¨¦§¨¦

,gqtd oaxw ziilv,íéçñt éìéìa.gqt oaxwl xkfBì eçìL §¥¥§¨¦¨§
,minkgñBãBz àìîìàaeyg mc`y `l m` ±eðøæb ,äzà ¦§¨¥©¨¨©§

éìòL ,éecð Ez`f jzbdpdaíéLã÷ ìàøNé úà ìéëàî äzà ¨¤¦¤©¨©£¦¤¦§¨¥¨¨¦
õeça. ©

:`xnbd zxxanCzòc à÷ìñ íéLã÷jzrc lr dlrz ike ± ¨¨¦¨§¨©§¨
daiyn .miicbd z` eyicwd `l ixd ,uega miycw mlik`dy

:`xnbdàîéà àlà,el eglyy dn yxtl xn`z jk `l` ± ¤¨¥¨
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שני עמ' א



iyilyקנח ,ipy ,oey`x - ak ,`k - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àöú-éë úùøô
àëéàöú-ékïåùàøéáéà-ìr äîçìnìýåýé Bðúðe E ¦«¥¥¬©¦§¨−̈©«Ÿ§¤®§¨º§Ÿ̈¯

éäìà:BéáL úéáLå Eãéa EàéäéáMa úéàøå ¡Ÿ¤²§¨¤−§¨¦¬¨¦§«§¨¦̧¨Æ©¦§½̈
Eì zç÷ìå dá z÷Lçå øàz-úôé úLà¥−¤§©®Ÿ©§¨«©§¨´½̈§¨«©§¨¬§−

:äMàìáé-úà äçlâå Eúéa CBz-ìà dúàáäå §¦¨«©«£¥−̈¤´¥¤®§¦§¨Æ¤
:äéðøtö-úà äúNrå dLàøâé-úà äøéñäå Ÿ½̈§¨«§−̈¤¦¨«§¤«¨§¥¦Á¨Á¤

äúëáe Eúéáa äáLéå äéìrî déáL úìîN¦§©̧¦§¹̈¥«¨¤À¨§¨«§¨Æ§¥¤½¨«§¨²
àBáz ïk øçàå íéîé çøé dnà-úàå äéáà-úà¤¨¦¬¨§¤¦−̈¤©́¨¦®§©̧©¥¹¨³

:äMàì Eì äúéäå dzìráe äéìàãéäéäå ¥¤̧¨Æ§©§½̈§¨«§¨¬§−§¦¨«§¨º̈
øëîe dLôðì dzçlLå da zöôç àì-íà¦¯Ÿ¨©´§¨À̈§¦©§¨Æ§©§½̈¨¬Ÿ
úçz da ønrúú-àì óñka äpøkîú-àì«Ÿ¦§§¤−¨©¨®¤«Ÿ¦§©¥´½̈©−©

:dúépr øLàñ(éåì)åèézL Léàì ïééäú-ék £¤¬¦¦¨«¦¦«§¤̧¨§¦¹§¥´
Bì-eãìéå äàeðN úçàäå äáeäà úçàä íéLð̈¦À¨«©©³£¨Æ§¨«©©´§½̈§¨«§´
øëaä ïaä äéäå äàeðOäå äáeäàä íéðá̈¦½¨«£−̈§©§¨®§¨¨²©¥¬©§−Ÿ

:äàéðOìæèúà åéða-úà Bìéçðä íBéa äéäå ©§¦¨«§¨À̈§Æ©§¦´¤¨½̈¥¬
äáeäàä-ïa-úà økáì ìëeé àì Bì äéäé-øLà£¤¦«§¤−®´Ÿ©À§©¥Æ¤¤¨´£½̈

:øëaä äàeðOä-ïá éðt-ìræéøëaä-úà ék ©§¥¬¤©§−̈©§«Ÿ¦Á¤©§¸Ÿ
ìëa íéðL ét Bì úúì øéké äàeðOä-ïa¤©§¹̈©¦À¨³¤Æ¦´§©½¦§¬Ÿ
ètLî Bì Bðà úéLàø àeä-ék Bì àöné-øLà£¤¦¨¥−®¦Æ¥¦´Ÿ½−¦§©¬

äøëaä:ñ(ìàøùé)çéøøBñ ïa Léàì äéäé-ék ©§Ÿ̈«¦¦«§¤´§¦À¥µ¥´
eøqéå Bnà ìB÷áe åéáà ìB÷a rîL epðéà äøBîe¤½¥¤´Ÿ¥½©§¬¨¦−§´¦®§¦§´

:íäéìà òîLé àìå Búàèéåéáà Bá eNôúå Ÿ½§¬Ÿ¦§©−£¥¤«§¨¬§−¨¦´
ørL-ìàå Bøér éð÷æ-ìà Búà eàéöBäå Bnàå§¦®§¦¯Ÿ²¤¦§¥¬¦−§¤©¬©

:Bî÷îëøøBñ äæ eðða Bøér éð÷æ-ìà eøîàå §Ÿ«§¨«§º¤¦§¥´¦À§¥³¤Æ¥´
:àáñå ììBæ eðì÷a rîL epðéà äøîeàëeäîâøe Ÿ¤½¥¤¬Ÿ¥−©§Ÿ¥®¥−§Ÿ¥«Â§¨ªÂ

òøä zøráe úîå íéðáàá Bøér éLðà-ìk̈©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½¦«©§¨¬¨−̈
:eàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwîñ ¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(32 'nr d zegiy ihewl)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»

ּגמרא. ׁשעּור ּתלמידיו עם לֹומד היה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ערכין למּסכת ב)ּכׁשהּגיעּו "ליׁשנא (טו, הּמאמר את ולמדּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

הרע  לׁשֹון הּבעלֿׁשםֿטֹוב: ּפרׁש ּתליתאי", קטיל ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָּתליתאי

ׁשּזהּו אּלא והּמאזין. הּמסּפר, הּממציא, – הּׁשלׁשה ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהֹורג

ּגׁשמית. מרציחה יֹותר קׁשה ׁשהיא רּוחנּיים, ּבלבּוׁשים ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָרציחה

éðùáëúîeäå úåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©−̈¤§¨®
:õr-ìr Búà úéìúåâëõrä-ìr Búìáð ïéìú-àì §¨¦¬¨Ÿ−©¥««Ÿ¨¦̧¦§¨¹©¨¥À

íéäìà úìì÷-ék àeää íBia epøa÷z øBá÷-ék¦«¨³¦§§¤¸Æ©´©½¦«¦§©¬¡Ÿ¦−
ýåýé øLà Eúîãà-úà ànèú àìå éeìz̈®§³Ÿ§©¥Æ¤©§¨´§½£¤Æ§Ÿ̈´

éäìà:äìçð Eì ïúð Eñáëàäàøú-àì ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨««Ÿ¦§¤Á
éçà øBL-úàzîlrúäå íéçcð BéN-úà Bà E ¤¸¨¦¹³¤¥Æ¦¨¦½§¦§©©§−̈

éçàì íáéLz áLä íäî:EááBø÷ àì-íàå ¥¤®¨¥¬§¦¥−§¨¦«§¦¸Ÿ¨¬
éçàéìà EEúéa CBz-ìà Bzôñàå Bzrãé àìå E ¨¦²¥¤−§´Ÿ§©§®©«£©§Æ¤´¥¤½

éçà Løc ãr Enr äéäå:Bì BúáLäå Búà E §¨¨´¦§À©´§³¨¦̧ÆŸ½©«£¥«Ÿ−«
âïëå BúìîNì äNrz ïëå Bøîçì äNrz ïëå§¥¯©«£¤´©«£ŸÀ§¥´©«£¤»§¦§¨¼§¥̧

éçà úãáà-ìëì äNrzepnî ãáàz-øLà E ©«£¤¹§¨£¥©¬¨¦²£¤Ÿ©¬¦¤−
:ílrúäì ìëeú àì dúàöîeñãäàøú-àì §¨®̈¬Ÿ©−§¦§©¥««Ÿ¦§¤Á

éçà øBîç-úàCøca íéìôð BøBL Bà E ¤£¸¨¦¹³Æ«Ÿ§¦´©¤½¤
:Bnr íé÷z í÷ä íäî zîlrúäåñääéäé-àì §¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−¦«Ÿ¦«§¤³

äMà úìîN øáb Laìé-àìå äMà-ìr øáâ-éìë§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤¦§©´¦¨®
éäìà ýåýé úárBú ékE:älà äNò-ìkôåék ¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥¥«¤¦´
éðôì | øBtö-ï÷ àøwéBà | õr-ìëa Cøca E ¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´

úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìr©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ
íàä çwú-àì íéöéaä-ìr Bà íéçøôàä-ìr©¨«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−

:íéðaä-ìræ-úàå íàä-úà çlLz çlL ©©¨¦«©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤
zëøàäå Cì áèéé ïrîì Cì-çwz íéðaä©¨¦−¦©®̈§©̧©Æ¦´©½̈§©«£©§−̈

:íéîéñ ¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(oeyg bi mei meid)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»

ּבּתניא סכ"ב)מבאר הּקדׁש הרע (אגרת לׁשֹון ׁשּמחׁשבת , ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּתחׁשבּו אל רעהּו רעת את "ואיׁש מּדּבּור: יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָחמּורה

יהדפנה  ּתעלה ואם לעֹולם, לב על יעלה ולא ּכתיב, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבלבבכם

ּכי  מּמׁש. זרה עבֹודה מחׁשבת ּוכמֹו עׁשן, ּכהנּדף ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹמּלּבֹו

ּוׁשפיכּות  עריֹות וגּלּוי זרה עבֹודה ּכנגד הרע לׁשֹון ְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָּגדֹולה

יתרֹון  לב חכם לכל נֹודע ּוכבר כּו'. ּכ ּבדּבּור ואם ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָּדּמים,

למּוטב". והן לטֹוב הן הּדּבּור, על הּמחׁשבה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהכׁשר

,éðù
éùéìùçEbâì ä÷rî úéNrå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®

:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«
èäàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì«Ÿ¦§©¬©§§−¦§®̈¦¤¦§©À©«§¥¨³

zea` iwxtl mixe`ia

h dpyn a wxt
éaøå ,äéððç ïa òLBäé éaøå ,ñBð÷øä ïa øæòéìà éaø ,ïä elàå ,éàkæ ïa ïðçBé ïaøì Bì eéä íéãéîìú äMîç£¦¨©§¦¦¨§©¨¨¨¤©©§¥¥©¦¡¦¤¤¤ª§§§©¦§ª©¤£©§¨§©¦
,ñBð÷øä ïa øæòéìà éaø .íçáL äðBî äéä àeä .Cøò ïa øæòìà éaøå ,ìàðúð ïa ïBòîL éaøå ,ïäkä éñBé¥©¥§©¦¦§¤§©§¥§©¦¤§¨¨¤£¨¨¨¤§¨¨©¦¡¦¤¤¤ª§§
ïa ïBòîL éaø .ãéñç ,ïäkä éñBé éaø .BzãìBé éøLà ,äéððç ïa òLBäé éaø .ätè ãaàî BðéàL ãeñ øBa¤¥§©¥¦¨©¦§ª©¤£©§¨©§¥©§©¦¥©Ÿ¥¨¦©¦¦§¤
óëa ìàøNé éîëç ìk eéäé íà ,øîBà äéä àeä .øabúnä ïéòîk ,Cøò ïa øæòìà éaøå .àèç àøé ,ìàðúð§©§¥§¥¥§§©¦¤§¨¨¤£¨§©§¨©¦§©¥¨¨¥¦¦§¨©§¥¦§¨¥§©
éîëç ìk eéäé íà ,BîMî øîBà ìeàL àaà .ílk úà òéøëî ,äiðL óëa ñBð÷øä ïa øæòéìàå ,íéðæàîŸ§©¦¤¡¦¤¤¤ª§§§©§¦¨©§¦©¤ª¨©¨¨¥¦§¦¦§¨©§¥
.ílk úà òéøëî ,äiðL óëa Cøò ïa øæòìà éaøå ,íänò óà ñBð÷øä ïa øæòéìà éaøå íéðæàî óëa ìàøNé¦§¨¥§©Ÿ§©¦§©¦¡¦¤¤¤ª§§©¦¨¤§©¦¤§¨¨¤£¨§©§¦¨©§¦©¤ª¨

ycew zegiyn zecewp
אמרו  זכאי 1רז"ל בן יוחנן רבי בין מסויים דמיון שישנו

לשלש  שנחלקו שנה ועשרים מאה חיו שניהם רבינו: למשה
שנה, ארבעים במצרים הי' משה שנה. ארבעים של תקופות
ורבי  שנה; ארבעים ישראל את ופירנס שנה, ארבעים ובמדין
חכמים  ושימש שנה, ארבעים בפרקמטיא עסק זכאי בן יוחנן

שנה. ארבעים ישראל את ופירנס שנה, ארבעים

נוסף: צדֿהשווה למצוא ניתן במשנתנו

לחמשה  מחולקת משה", "תורת שנקראת התורה,
לשתים, נחלקים משה ידי על שניתנו הלוחות (וכן חומשים
יוחנן  רבי של תורתו וכן דברות); חמש מצויות צד כשבכל
אחד  וכל תלמידים, של סוגים לחמשה נתחלקה זכאי בן

תורה. חומשי מחמשה אחד כנגד הוא מהם

הגדול" אליעזר "רבי שנקרא הורקנוס, בן אליעזר ,2רבי
רז"ל  כמאמר בראשית, חומש כנגד זו 3הוא – "הגדולה

בראשית". מעשה

חנניא  בן יהושע הוא רבי יולדתו, "אשרי רבו אמר עליו ,
ישראל  של גאולתם על מסופר בו שמות, חומש כנגד

ללידה  שנמשלה חנניא 4ממצרים, בן יהושע רבי נוסף: קשר .
העולם  אומות חכמי עם בויכוחים להרבות ומסתבר 5נהג ,

"קרוב  להיותו בכך עסק חנניא בן יהושע רבי שדוקא
בביתו 6למלכות" שגדל – משה שניהל לויכוחים קשור וזה ;

בחומש  מסופר עליהם מצרים, מלך פרעה עם – פרעה של
שמות.

"תורת  שנקרא ויקרא, חומש כנגד הוא הכהן יוסי רבי
.7כהנים"

מעצם  שפחד היינו חטא", "ירא הי' נתנאל בן שמעון רבי
והחסרון  חומש 8החטא כנגד וזהו שכר. מניעת או מעונש לא ,

הפקודים" "חומש שנקרא לדרגת 9במדבר, להגיע הדרך כי ,
את  תמיד סופר כשאדם ומספר: מנין ידי על הוא חטא" "ירא
הוא  אזי בעולם, שליחותו את למלא כדי לו שניתנו הימים

וחסרון. "חטא" ללא בשלימות, זמנו את מנצל

כנגד  הוא המתגבר", "כמעיין שהי' ערך, בן אלעזר רבי
עצמו" "מפי משה שאמרו דברים, ידי 10חומש שעל היינו ,

נעשה  הקב"ה, מפי הראשונים החומשים ארבעה שקבל
עצמו" "מפי תורה משנה ואמר המתגבר" .11"כמעיין

éàkæ ïa ïðçBé ïaøì Bì eéä íéãéîìú äMîç£¦¨©§¦¦¨§©¨¨¨¤©©
במפרשים  יותר 12מבואר היו זכאי בן יוחנן שלרבי ,

תלמידיו  שכל הוא הפירוש אלא כמובן, תלמידים, מחמשה
ודרגות. סוגים לחמשה נחלקים

ולומדי  התלמידים כל לגבי גם הוא שכן לומר, ויש
נאמר  עליהם ישראל, כל וכן – בכלל בניך 13תורה "וכל
סוגים. לחמשה מחולקים שהם – ה'" לימודי

ישראל  בני מתחלקים לחמשה, זו חלוקה מלבד והנה,
ה  שבעת כנגד דרגות, לשבעה שעובד גם מי יש מדות:

למלכות  ועד מיראה, שעובד מי יש מצינו 14מאהבה, וכן .
ו"שבעה  תורה חומשי חמשה התורה: בחלוקת אופנים שני

תורה" אופני 15ספרי שני בין ההבדל את לבאר ויש .
ושבעה: חמשה – החלוקה

שבעה  ואילו בקדושה, העבודה עם בכלל קשור חמשה
חמש  בספירות, שהוא וכפי בעולם. גם העבודה על מורה

כידוע  המדות, עיקר את כוללים הוד עד מחסד 16המדות

הספירות  ותשלום "סוף הוא הוד, החמישית, שהספירה
ומלכות, יסוד והשביעית, הששית והספירה המדות"; בעיקר

לבי"ע  ההשפעה מקור דפרודא 17הן .18עלמא

לשבעה  ישראל בני חלוקת בין ההבדלים אחד זהו
הדרגות  גם בישראל, הדרגות כל כולל - שבעה ולחמשה:

בעלמא" ("בריות הששית 19התחתונות הספירה כנגד ,(
בתור  זה למספר מתחלקים ישראל בני - חמשה והשביעית.
תלמידיו  (חמשה כולו ופירושה תורה חומשי חמשה לומדי
היינו  וקדושה), תורה הי' ענינו שכל זכאי, בן יוחנן רבי של

ספירות). (חמש קדושה עם בעיקר קשורים שהם כפי

היא  הרגילה החלוקה התורה: בחלוקת זה דרך ועל
אך  בקדושה. קשור התורה ענין עיקר שכן ספרים, לחמשה
ימי  בשבעת שנברא בעולם, גם לפעול צריכה שהיא היות
הדרגה  כולל לשבעה, החלוקה גם בה יש לכן בראשית,

בעולם  ההשפעה מקור שהן והשביעית, .20הששית

שם.1.1.1.1. לפרקי2.2.2.2.ספרי בהקדמה אליעזר האחד שם קונטרס ראה
א.3.3.3.3.דר"א. נח, ילקו"ש4.4.4.4.ברכות וראה ואילך. ד טז, יחזקאל

גוי. מקרב גוי לו לקחת עה"פ תנאים5.5.5.5.ואתחנן תולדות ראה
.(626 (עמ' בערכו (היימאן) לג,7.7.7.7.רש"י.6.6.6.6.ואמוראים קידושין

א).8.8.8.8.א. פב, מטות (לקו"ת חסרון מלשון ב.9.9.9.9.חטא סח, יומא
ב.10.10.10.10. לא, פי11.11.11.11.מגילה על – תשמ"ב דברים ש"פ משיחת

בלבד. השומעים הרשב"ץ.12.12.12.12.רשימת בשם ישעי'13.13.13.13.מד"ש
יג. בהעלותך.14.14.14.14.נד, ר"פ לקו"ת דש,15.15.15.15.ראה דא"ח עם סידור

שעד.16.16.16.16.א. ס"ע בהעלותך ג,17.17.17.17.אוה"ת בראשית תו"א ראה

פל"ב.18.18.18.18.א. תניא ספרים19.19.19.19.ראה לג' נחלק במדבר ספר כי
א). קטז, 20.20.20.20.608.(שבת עמ' ח"ב תנש"א ספה"ש
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ּגמרא. ׁשעּור ּתלמידיו עם לֹומד היה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ערכין למּסכת ב)ּכׁשהּגיעּו "ליׁשנא (טו, הּמאמר את ולמדּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

הרע  לׁשֹון הּבעלֿׁשםֿטֹוב: ּפרׁש ּתליתאי", קטיל ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָּתליתאי

ׁשּזהּו אּלא והּמאזין. הּמסּפר, הּממציא, – הּׁשלׁשה ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהֹורג

ּגׁשמית. מרציחה יֹותר קׁשה ׁשהיא רּוחנּיים, ּבלבּוׁשים ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָרציחה
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ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»

ּבּתניא סכ"ב)מבאר הּקדׁש הרע (אגרת לׁשֹון ׁשּמחׁשבת , ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּתחׁשבּו אל רעהּו רעת את "ואיׁש מּדּבּור: יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָחמּורה

יהדפנה  ּתעלה ואם לעֹולם, לב על יעלה ולא ּכתיב, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבלבבכם

ּכי  מּמׁש. זרה עבֹודה מחׁשבת ּוכמֹו עׁשן, ּכהנּדף ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹמּלּבֹו

ּוׁשפיכּות  עריֹות וגּלּוי זרה עבֹודה ּכנגד הרע לׁשֹון ְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָּגדֹולה

יתרֹון  לב חכם לכל נֹודע ּוכבר כּו'. ּכ ּבדּבּור ואם ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָּדּמים,

למּוטב". והן לטֹוב הן הּדּבּור, על הּמחׁשבה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהכׁשר

,éðù
éùéìùçEbâì ä÷rî úéNrå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®

:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«
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ycew zegiyn zecewp
אמרו  זכאי 1רז"ל בן יוחנן רבי בין מסויים דמיון שישנו

לשלש  שנחלקו שנה ועשרים מאה חיו שניהם רבינו: למשה
שנה, ארבעים במצרים הי' משה שנה. ארבעים של תקופות
ורבי  שנה; ארבעים ישראל את ופירנס שנה, ארבעים ובמדין
חכמים  ושימש שנה, ארבעים בפרקמטיא עסק זכאי בן יוחנן

שנה. ארבעים ישראל את ופירנס שנה, ארבעים

נוסף: צדֿהשווה למצוא ניתן במשנתנו

לחמשה  מחולקת משה", "תורת שנקראת התורה,
לשתים, נחלקים משה ידי על שניתנו הלוחות (וכן חומשים
יוחנן  רבי של תורתו וכן דברות); חמש מצויות צד כשבכל
אחד  וכל תלמידים, של סוגים לחמשה נתחלקה זכאי בן

תורה. חומשי מחמשה אחד כנגד הוא מהם

הגדול" אליעזר "רבי שנקרא הורקנוס, בן אליעזר ,2רבי
רז"ל  כמאמר בראשית, חומש כנגד זו 3הוא – "הגדולה

בראשית". מעשה

חנניא  בן יהושע הוא רבי יולדתו, "אשרי רבו אמר עליו ,
ישראל  של גאולתם על מסופר בו שמות, חומש כנגד

ללידה  שנמשלה חנניא 4ממצרים, בן יהושע רבי נוסף: קשר .
העולם  אומות חכמי עם בויכוחים להרבות ומסתבר 5נהג ,

"קרוב  להיותו בכך עסק חנניא בן יהושע רבי שדוקא
בביתו 6למלכות" שגדל – משה שניהל לויכוחים קשור וזה ;

בחומש  מסופר עליהם מצרים, מלך פרעה עם – פרעה של
שמות.

"תורת  שנקרא ויקרא, חומש כנגד הוא הכהן יוסי רבי
.7כהנים"

מעצם  שפחד היינו חטא", "ירא הי' נתנאל בן שמעון רבי
והחסרון  חומש 8החטא כנגד וזהו שכר. מניעת או מעונש לא ,

הפקודים" "חומש שנקרא לדרגת 9במדבר, להגיע הדרך כי ,
את  תמיד סופר כשאדם ומספר: מנין ידי על הוא חטא" "ירא
הוא  אזי בעולם, שליחותו את למלא כדי לו שניתנו הימים

וחסרון. "חטא" ללא בשלימות, זמנו את מנצל

כנגד  הוא המתגבר", "כמעיין שהי' ערך, בן אלעזר רבי
עצמו" "מפי משה שאמרו דברים, ידי 10חומש שעל היינו ,

נעשה  הקב"ה, מפי הראשונים החומשים ארבעה שקבל
עצמו" "מפי תורה משנה ואמר המתגבר" .11"כמעיין

éàkæ ïa ïðçBé ïaøì Bì eéä íéãéîìú äMîç£¦¨©§¦¦¨§©¨¨¨¤©©
במפרשים  יותר 12מבואר היו זכאי בן יוחנן שלרבי ,

תלמידיו  שכל הוא הפירוש אלא כמובן, תלמידים, מחמשה
ודרגות. סוגים לחמשה נחלקים

ולומדי  התלמידים כל לגבי גם הוא שכן לומר, ויש
נאמר  עליהם ישראל, כל וכן – בכלל בניך 13תורה "וכל
סוגים. לחמשה מחולקים שהם – ה'" לימודי

ישראל  בני מתחלקים לחמשה, זו חלוקה מלבד והנה,
ה  שבעת כנגד דרגות, לשבעה שעובד גם מי יש מדות:

למלכות  ועד מיראה, שעובד מי יש מצינו 14מאהבה, וכן .
ו"שבעה  תורה חומשי חמשה התורה: בחלוקת אופנים שני

תורה" אופני 15ספרי שני בין ההבדל את לבאר ויש .
ושבעה: חמשה – החלוקה

שבעה  ואילו בקדושה, העבודה עם בכלל קשור חמשה
חמש  בספירות, שהוא וכפי בעולם. גם העבודה על מורה

כידוע  המדות, עיקר את כוללים הוד עד מחסד 16המדות

הספירות  ותשלום "סוף הוא הוד, החמישית, שהספירה
ומלכות, יסוד והשביעית, הששית והספירה המדות"; בעיקר

לבי"ע  ההשפעה מקור דפרודא 17הן .18עלמא

לשבעה  ישראל בני חלוקת בין ההבדלים אחד זהו
הדרגות  גם בישראל, הדרגות כל כולל - שבעה ולחמשה:

בעלמא" ("בריות הששית 19התחתונות הספירה כנגד ,(
בתור  זה למספר מתחלקים ישראל בני - חמשה והשביעית.
תלמידיו  (חמשה כולו ופירושה תורה חומשי חמשה לומדי
היינו  וקדושה), תורה הי' ענינו שכל זכאי, בן יוחנן רבי של

ספירות). (חמש קדושה עם בעיקר קשורים שהם כפי

היא  הרגילה החלוקה התורה: בחלוקת זה דרך ועל
אך  בקדושה. קשור התורה ענין עיקר שכן ספרים, לחמשה
ימי  בשבעת שנברא בעולם, גם לפעול צריכה שהיא היות
הדרגה  כולל לשבעה, החלוקה גם בה יש לכן בראשית,

בעולם  ההשפעה מקור שהן והשביעית, .20הששית

שם.1.1.1.1. לפרקי2.2.2.2.ספרי בהקדמה אליעזר האחד שם קונטרס ראה
א.3.3.3.3.דר"א. נח, ילקו"ש4.4.4.4.ברכות וראה ואילך. ד טז, יחזקאל

גוי. מקרב גוי לו לקחת עה"פ תנאים5.5.5.5.ואתחנן תולדות ראה
.(626 (עמ' בערכו (היימאן) לג,7.7.7.7.רש"י.6.6.6.6.ואמוראים קידושין

א).8.8.8.8.א. פב, מטות (לקו"ת חסרון מלשון ב.9.9.9.9.חטא סח, יומא
ב.10.10.10.10. לא, פי11.11.11.11.מגילה על – תשמ"ב דברים ש"פ משיחת

בלבד. השומעים הרשב"ץ.12.12.12.12.רשימת בשם ישעי'13.13.13.13.מד"ש
יג. בהעלותך.14.14.14.14.נד, ר"פ לקו"ת דש,15.15.15.15.ראה דא"ח עם סידור

שעד.16.16.16.16.א. ס"ע בהעלותך ג,17.17.17.17.אוה"ת בראשית תו"א ראה

פל"ב.18.18.18.18.א. תניא ספרים19.19.19.19.ראה לג' נחלק במדבר ספר כי
א). קטז, 20.20.20.20.608.(שבת עמ' ח"ב תנש"א ספה"ש
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המדּבר, - ּתליתאי" קטיל ּתליתאי "ליׁשנא רז"ל ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָאמרּו

ׁשל  אׁשמתֹו מהי וקׁשה, מדּברים. ׁשעליו והאדם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשֹומע

מן  מֹוציא הּדּבּור ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדּברּו. ׁשעליו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָהאדם

הרע  על מדּברים לא עֹוד ּכל הּגּלּוי. אל מחׁשבה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹההעלם,

ּומחּכה  אף מארי והּקּב"ה ּב'העלם', זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבאדם,

מתּגּלה  והּדבר ּכ על ּכׁשּמדּברים א ּבתׁשּובה. ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁשּוב

נזק. ׁשּיגרם קטרּוג מּזה לצאת עלּול הּדּבּור, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבעֹולם
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õeçî-ìà àöéå äìéì-äøwî øBäè äéäé-àìŸ¦«§¤¬¨−¦§¥¨®§¨§¨¨Æ¤¦´

:äðçnä CBz-ìà àáé àì äðçnìáéäéäå ©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬©©«£¤«§¨¨¬
e íéna õçøé áør-úBðôìàáé LîMä àáë ¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤¨−Ÿ

:äðçnä CBz-ìàâéäðçnì õeçî Eì äéäz ãéå ¤¬©©«£¤«§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®
:õeç änL úàöéåãéðæà-ìr Eì äéäz ãúéåE §¨¨¬¨−̈¨«§¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®

úéqëå záLå dá äzøôçå õeç EzáLa äéäå§¨¨Æ§¦§§´½§¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨
:Eúàö-úàåèéäìà ýåýé ékáø÷a | Cläúî E ¤¥«¨¤«¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤

ðçîéáéà úúìå Eìéväì Eéðôì Eäéäå E ©«£¤À§©¦«§Æ§¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬
éðçîáLå øác úåør Eá äàøé-àìå LBã÷ E ©«£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³§Æ¤§©´¨½̈§−̈

éøçàî:Eñæèåéðãà-ìà ãár øébñú-àì ¥©«£¤««Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ¨®
éìà ìöpé-øLà:åéðãà írî EæéáLé Enr £¤¦¨¥¬¥¤−¥¦¬£Ÿ¨«¦§º¥¥´

éørL ãçàa øçáé-øLà íB÷na Eaø÷aE §¦§§À©¨¯£¤¦§©²§©©¬§¨¤−
:epðBz àì Bì áBhañçéäLã÷ äéäú-àì ©´®−Ÿ¤«Ÿ¦«§¤¬§¥−̈

:ìàøNé éðaî Lã÷ äéäé-àìå ìàøNé úBðaî¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−¦§¥¬¦§¨¥«
èéýåýé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àì«Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬

éäìàéäìà ýåýé úárBú ék øãð-ìëì EE ¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:íäéðL-íbñëéMú-àìéçàì Cóñk CLð E ©§¥¤««Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤

:CMé øLà øác-ìk CLð ìëà CLðàëéøëpì ¤´¤®Ÿ¤¤¾¤¨¨−̈£¤¬¦¨«©¨§¦´
éMúéçàìe CéMú àì Eýåýé Eëøáé ïrîì C ©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹§Ÿ̈´

éäìàäzà-øLà õøàä-ìr Eãé çìLî ìëa E ¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬
dzLøì änL-àá:ñáëýåýéì øãð øcú-ék ¨−̈¨§¦§¨«¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´

éäìàì øçàú àì EepLøãé Løã-ék BîlL ¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®¦«¨¸¦§§¤¹
éäìà ýåýé:àèç Eá äéäå Cnrî Eâëéëå §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−¥«§§¦¬

:àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçúãëàöBî ¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§¨¬
éúôNýåýéì zøãð øLàk úéNrå øîLz E §¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨©«Ÿ̈³

éäìàéôa zøac øLà äáãð E:Eñ ¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(cvw 'nr f ycw zexb`)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמּו"ר מו"ח מכ"ק ְְִִַַָׁשמעּתי

על  ּתּקּון וׁשאל ליחידּות אחד אליו נכנס אׁשר לי, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּסּפר

ּבאֹותּיֹות  הרּוחני מּצבֹו ּתאר מעׂשה ּובׁשעת ענינים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאיזה

הענין  חמר ידּוע אׁשר אדמּו"ר, מו"ח כ"ק וענהּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹמבהילֹות.

וד"ל. עצמֹו. על וגם חברֹו על לסּפר ׁשאסּור הרע, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָּדלׁשֹון

éùéîçäëíéáðr zìëàå Erø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²
éìk-ìàå EráN ELôðk:ïzú àì Eñåëék §©§§−¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«¦³

Lîøçå Eãéa úìéìî zôè÷å Erø úî÷a àáú̈ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®§¤§¥Æ
éðú àì:Erø úî÷ ìr óñãëàçwé-ék ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«¦«¦©¬

ïç-àöîú àì-íà äéäå dìráe äMà Léà¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ¦§¨¥´
øôñ dì áúëå øác úåør dá àöî-ék åéðéra§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©¹̈¥³¤

:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøkáäàöéå §¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«§¨«§−̈
:øçà-Léàì äúéäå äëìäå BúéaîâdàðNe ¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«§¥¨»

ïúðå úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä̈¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ§¨©´
Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´

:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàäãeé-àììë ¨©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨««Ÿ©´
ì dçlL-øLà ïBLàøä dìradzç÷ì áeL ©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸§©§¹̈

-ék äànhä øLà éøçà äMàì Bì úBéäì¦«§¯´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨¦
õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì àåä äárBú«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤

éäìà ýåýé øLà:äìçð Eì ïúð Eñ £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
,מל מּנּוי - לארץ ּבכניסתן יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשלׁש

מביאה  עמלק ׁשמחּיית הרי הּמקּדׁש. ּבית ּובנין עמלק ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמחּית

ּבתבת  נּקּוד אֹופּני ׁשני יׁש והּנה, הּמקּדׁש. ּבבית ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָׁשלמּות

נקּדֹות, ב' ּבצירי, ׁשּזכר לֹומר, ויׁש ּבסגל. אֹו ּבצירי – ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֻ"זכר"

ראׁשֹון  ּבית מקּדׁשֹות, לׁשּתי ׁשּקדמה עמלק מחּית על ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרֹומזת

עמלק  מחּית על רֹומז נקּודֹות, ׁשלׁש ּבסגל, וזכר ׁשני. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּובית

הּׁשליׁשי. הּמקּדׁש לבית ׁשּקֹודמת
רביעי ,חמישי ,שישי 

ְְְִִִֵֶֶֶַַָ

éùùäàáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äðL Búéáì äéäé é÷ð øác-ìëì åéìr øáré-àìå§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨®̈¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçàåìáçé-àì ¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«Ÿ©«£¬Ÿ



קסי iyily - bk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

òøfä:íøkä úàeáúe òøæz øLàñé-àì ©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤Ÿ
:åcçé øîçáe-øBLa LøçúàéæðèrL Laìú àì ©«£¬§«©«£−Ÿ©§¨«³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½

:åcçé íézLôe øîöñáérz íéìãbCl-äN ¤¬¤¦§¦−©§¨«§¦¦−©«£¤¨®
:da-äqëz øLà Eúeñk úBôðk òaøà-ìrñ ©©§©²©§¬§«§−£¤¬§©¤¨«

âé:dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwé-ékãéíNå ¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«§¨¬
øîàå òø íL äéìr àöBäå íéøác úìéìr dì̈Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´®̈§¨©À
-àìå äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨§«Ÿ

:íéìeúa dì éúàöîåèéáà ç÷ìåáéúëøòðä ¨¨¬¦−̈§¦«§¨©²£¦¬
éø÷éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äørpäáéúëøòðä ©©«£−̈§¦®̈§¦¹¤§¥¯
éø÷:äørMä øérä éð÷æ-ìà äørpäæèéáà øîàå ©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨§¨©²£¦¬

áéúëøòðäéø÷ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äørpä©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦
:äàðNiå äMàì äfä LéàìæéíN àeä-äpäå ¨¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨§¦¥¿¨Á

Ezáì éúàöî-àì øîàì íéøác úìéìr£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦§¦§Æ
éðôì äìîOä eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈¦§¥−

:øérä éð÷æçé-úà àåää-øérä éð÷æ eç÷ìå ¦§¥¬¨¦«§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤
:Búà eøqéå Léàäèéóñë äàî Búà eLðrå ¨¦®§¦§−Ÿ«§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤

ìr òø íL àéöBä ék äørpä éáàì eðúðå§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³¦Æ¥´½̈©−
ìëeé-àì äMàì äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa§©´¦§¨¥®§¦«§¤´§¦½̈«Ÿ©¬

ì:åéîé-ìk dçlLñëúîà-íàåøácä äéä §©§−̈¨¨¨«§¦¡¤´¨½̈©¨−̈
íéìeúá eàöîð-àì äfäáéúëøòðìéø÷:äørpì ©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−©©«£¨«

àë-úà eàéöBäåáéúëøòðäéø÷çút-ìà äørpä §¦̧¤©©«£¹̈¤¤´©
äúîå íéðáàa døér éLðà äeì÷ñe äéáà-úéa¥«¨¦À¨§¨Á¨Á©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨
äéáà úéa úBðæì ìàøNéa äìáð äúNr-ék¦¨«§¨³§¨¨Æ§¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨

:Eaøwî òøä zøráeñáëLéà àöné-ék ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦«¦¨¥̧¦¹
íäéðL-íb eúîe ìra-úìrá äMà-ír | áëLŸ¥´¦¦¨´§ª«©©À©¥̧Æ©§¥¤½
òøä zøráe äMàäå äMàä-ír áëMä Léàä̈¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦®̈¦«©§¨¬¨−̈

:ìàøNiîñâëäéäé ékáéúëøòðéø÷äørð ¦¦§¨¥«¦³¦«§¤Æ©«£¨´
áëLå øéra Léà dàöîe Léàì äNøàî äìeúá§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬¦²¨¦−§¨©¬

:dnrãëøérä | ørL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå ¦¨«§«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´
eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe àåää©¦À§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼

-úàáéúëøòðäéø÷ä÷rö-àì øLà øác-ìr ørpä ¤©©«£À̈©§©Æ£¤´Ÿ¨«£¨´
úLà-úà äpr-øLà øác-ìr Léàä-úàå øérá̈¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤¦−̈¤¥´¤

:Eaøwî òøä zøráe eärøñäëäãOa-íàå ¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«§¦©¨¤º

-úà Léàä àöîéáéúëøòðäéø÷äørpääNøàîä ¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈
Léàä úîe dnr áëLå Léàä da-÷éæçäå§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦®̈¥À¨¦²

:Bcáì dnr áëL-øLàåëáéúëøòðìåéø÷äørpìå £¤¨©¬¦−̈§©«§©©«£¨Æ
äNrú-àìïéà øáãáéúëøòðìéø÷àèç äørpì Ÿ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§

Lôð Bçöøe eärø-ìr Léà íe÷é øLàk ék úåî̈®¤¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤
:äfä øácä ïkæëä÷rö dàöî äãOá ék ¥−©¨¨¬©¤«¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈

áéúëøòðäéø÷réLBî ïéàå äNøàîä äørpä©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬¦−©
:dìñçëLéà àöîé-ékáéúëøòðéø÷äørð ¨«¦«¦§¨´¦À©«£¨³

dnr áëLå dNôúe äNøà-àì øLà äìeúá§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨§¨−̈§¨©´¦¨®
:eàöîðåèëéáàì dnr áëMä Léàä ïúðå §¦§¨«Â§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬

áéúëøòðäéø÷äéäú-Bìå óñk íéMîç äørpä©©«£−̈£¦¦´¨®¤§¦«§¤´
dçlL ìëeé-àì dpr øLà úçz äMàì§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬©§−̈

:åéîé-ìkñâëàúLà-úà Léà çwé-àì ¨¨¨««Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤
ðk älâé àìå åéáà:åéáà óñáàáé-àì ¨¦®§¬Ÿ§©¤−§©¬¨¦««Ÿ¨¯Ÿ

:ýåýé ìä÷a äëôL úeøëe àkc-reöôñ §«©©¨²§¬¨§−̈¦§©¬§Ÿ̈«
âéøéNr øBc íb ýåýé ìä÷a øæîî àáé-àì«Ÿ¨¬Ÿ©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½

ýåýé ìä÷a Bì àáé-àì:ñãéðBnr àáé-àì «Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬§Ÿ̈««Ÿ¨¯Ÿ©¦²
àáé-àì éøéNr øBc íb ýåýé ìä÷a éáàBîe«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ

:íìBò-ãr ýåýé ìä÷a íäìäøLà øác-ìr ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«©§©º£¤̧
íëúàöa Cøca íénáe íçla íëúà eîc÷-àì«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦©¤−¤§¥«§¤´

éìr øëN øLàå íéøönîøBòa-ïa írìa-úà E ¦¦§¨®¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹¤¦§¨´¤§À
:jìì÷ì íéøäð íøà øBútîåýåýé äáà-àìå ¦§²£©¬©«£©−¦§©§¤«¨§«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³

éäìàì Eéäìà ýåýé Côäiå írìa-ìà rîLE ¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯
ýåýé Eáäà ék äëøáì äììwä-úà El§²¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−§Ÿ̈¬

éäìà:Eæéîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àìE ¡Ÿ¤««Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨®̈¨¨¤−
:íìBòìñ

éùéìù
§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr i zegiy ihewl)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»

המדּבר, - ּתליתאי" קטיל ּתליתאי "ליׁשנא רז"ל ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָאמרּו

ׁשל  אׁשמתֹו מהי וקׁשה, מדּברים. ׁשעליו והאדם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשֹומע

מן  מֹוציא הּדּבּור ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדּברּו. ׁשעליו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָהאדם

הרע  על מדּברים לא עֹוד ּכל הּגּלּוי. אל מחׁשבה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹההעלם,

ּומחּכה  אף מארי והּקּב"ה ּב'העלם', זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבאדם,

מתּגּלה  והּדבר ּכ על ּכׁשּמדּברים א ּבתׁשּובה. ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁשּוב

נזק. ׁשּיגרם קטרּוג מּזה לצאת עלּול הּדּבּור, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבעֹולם

iyiy ,iying ,iriax - ck - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éòéáøçéçà ék éîãà árúú-àì-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ
:Böøàá úééä øâ-ék éøöî árúúèíéða §©¥´¦§¦½¦¥−¨¦¬¨§©§«¨¦²

ìä÷a íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−¦§©¬
:ýåýéñééáéà-ìr äðçî àöú-ékzøîLðå E §Ÿ̈«¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈

:òø øác ìkîàéøLà Léà Eá äéäé-ék ¦−Ÿ¨¨¬¨«¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²
õeçî-ìà àöéå äìéì-äøwî øBäè äéäé-àìŸ¦«§¤¬¨−¦§¥¨®§¨§¨¨Æ¤¦´

:äðçnä CBz-ìà àáé àì äðçnìáéäéäå ©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬©©«£¤«§¨¨¬
e íéna õçøé áør-úBðôìàáé LîMä àáë ¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤¨−Ÿ

:äðçnä CBz-ìàâéäðçnì õeçî Eì äéäz ãéå ¤¬©©«£¤«§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®
:õeç änL úàöéåãéðæà-ìr Eì äéäz ãúéåE §¨¨¬¨−̈¨«§¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®

úéqëå záLå dá äzøôçå õeç EzáLa äéäå§¨¨Æ§¦§§´½§¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨
:Eúàö-úàåèéäìà ýåýé ékáø÷a | Cläúî E ¤¥«¨¤«¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤

ðçîéáéà úúìå Eìéväì Eéðôì Eäéäå E ©«£¤À§©¦«§Æ§¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬
éðçîáLå øác úåør Eá äàøé-àìå LBã÷ E ©«£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³§Æ¤§©´¨½̈§−̈

éøçàî:Eñæèåéðãà-ìà ãár øébñú-àì ¥©«£¤««Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ¨®
éìà ìöpé-øLà:åéðãà írî EæéáLé Enr £¤¦¨¥¬¥¤−¥¦¬£Ÿ¨«¦§º¥¥´

éørL ãçàa øçáé-øLà íB÷na Eaø÷aE §¦§§À©¨¯£¤¦§©²§©©¬§¨¤−
:epðBz àì Bì áBhañçéäLã÷ äéäú-àì ©´®−Ÿ¤«Ÿ¦«§¤¬§¥−̈

:ìàøNé éðaî Lã÷ äéäé-àìå ìàøNé úBðaî¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−¦§¥¬¦§¨¥«
èéýåýé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àì«Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬

éäìàéäìà ýåýé úárBú ék øãð-ìëì EE ¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:íäéðL-íbñëéMú-àìéçàì Cóñk CLð E ©§¥¤««Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤

:CMé øLà øác-ìk CLð ìëà CLðàëéøëpì ¤´¤®Ÿ¤¤¾¤¨¨−̈£¤¬¦¨«©¨§¦´
éMúéçàìe CéMú àì Eýåýé Eëøáé ïrîì C ©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹§Ÿ̈´

éäìàäzà-øLà õøàä-ìr Eãé çìLî ìëa E ¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬
dzLøì änL-àá:ñáëýåýéì øãð øcú-ék ¨−̈¨§¦§¨«¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´

éäìàì øçàú àì EepLøãé Løã-ék BîlL ¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®¦«¨¸¦§§¤¹
éäìà ýåýé:àèç Eá äéäå Cnrî Eâëéëå §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−¥«§§¦¬

:àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçúãëàöBî ¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§¨¬
éúôNýåýéì zøãð øLàk úéNrå øîLz E §¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨©«Ÿ̈³

éäìàéôa zøac øLà äáãð E:Eñ ¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(cvw 'nr f ycw zexb`)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמּו"ר מו"ח מכ"ק ְְִִַַָׁשמעּתי

על  ּתּקּון וׁשאל ליחידּות אחד אליו נכנס אׁשר לי, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּסּפר

ּבאֹותּיֹות  הרּוחני מּצבֹו ּתאר מעׂשה ּובׁשעת ענינים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאיזה

הענין  חמר ידּוע אׁשר אדמּו"ר, מו"ח כ"ק וענהּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹמבהילֹות.

וד"ל. עצמֹו. על וגם חברֹו על לסּפר ׁשאסּור הרע, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָּדלׁשֹון

éùéîçäëíéáðr zìëàå Erø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²
éìk-ìàå EráN ELôðk:ïzú àì Eñåëék §©§§−¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«¦³

Lîøçå Eãéa úìéìî zôè÷å Erø úî÷a àáú̈ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®§¤§¥Æ
éðú àì:Erø úî÷ ìr óñãëàçwé-ék ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«¦«¦©¬

ïç-àöîú àì-íà äéäå dìráe äMà Léà¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ¦§¨¥´
øôñ dì áúëå øác úåør dá àöî-ék åéðéra§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©¹̈¥³¤

:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøkáäàöéå §¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«§¨«§−̈
:øçà-Léàì äúéäå äëìäå BúéaîâdàðNe ¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«§¥¨»

ïúðå úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä̈¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ§¨©´
Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´

:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàäãeé-àììë ¨©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨««Ÿ©´
ì dçlL-øLà ïBLàøä dìradzç÷ì áeL ©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸§©§¹̈

-ék äànhä øLà éøçà äMàì Bì úBéäì¦«§¯´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨¦
õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì àåä äárBú«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤

éäìà ýåýé øLà:äìçð Eì ïúð Eñ £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
,מל מּנּוי - לארץ ּבכניסתן יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשלׁש

מביאה  עמלק ׁשמחּיית הרי הּמקּדׁש. ּבית ּובנין עמלק ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמחּית

ּבתבת  נּקּוד אֹופּני ׁשני יׁש והּנה, הּמקּדׁש. ּבבית ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָׁשלמּות

נקּדֹות, ב' ּבצירי, ׁשּזכר לֹומר, ויׁש ּבסגל. אֹו ּבצירי – ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֻ"זכר"

ראׁשֹון  ּבית מקּדׁשֹות, לׁשּתי ׁשּקדמה עמלק מחּית על ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרֹומזת

עמלק  מחּית על רֹומז נקּודֹות, ׁשלׁש ּבסגל, וזכר ׁשני. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּובית

הּׁשליׁשי. הּמקּדׁש לבית ׁשּקֹודמת
רביעי ,חמישי ,שישי 

ְְְִִִֵֶֶֶַַָ

éùùäàáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äðL Búéáì äéäé é÷ð øác-ìëì åéìr øáré-àìå§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨®̈¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçàåìáçé-àì ¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«Ÿ©«£¬Ÿ



iriayקסב - dk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçøñæàöné-ék ¥©−¦¨®̈¤¦¤−¤¬Ÿ¥«¦«¦¨¥̧
Ba-ønrúäå ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðb Léà¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§¦§©¤−
òøä zøráe àeää ápbä úîe Bøëîe§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈

:Eaøwîñçì úrøvä-òâða øîMäãàî øîL ¦¦§¤«¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ
íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà ìëk úBNrìå§©«£®§ŸÁ£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²

:úBNrì eøîLz íúéeö øLàkèúà øBëæ ©«£¤¬¦¦¦−¦§§¬©«£«¨¾¥¯
éäìà ýåýé äNr-øLàCøca íéøîì E £¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤

:íéøönî íëúàöañéúàMî Erøá äMú-ék §¥«§¤¬¦¦§¨«¦¦«©¤¬§¥«£−©©´
:Bèár èárì Búéa-ìà àáú-àì äîeàî§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«

àéBá äLð äzà øLà Léàäå ãîrz õeça©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½
éìà àéöBé:äöeçä èBárä-úà EáéLéà-íàå ¦¬¥¤²¤¨«£−©«¨§¦¦¬

:Bèára ákLú àì àeä éðrâéBì áéLz áLä ¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«¨¥Á¨¦̧³
BúîìNa áëLå LîMä àBák èBárä-úà¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬§©§¨−

éäìà ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe:Eñ ¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(328 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
מּזה. למּטה זה ,"קר" ּבתבת ּפרּוׁשים –˜¯e¯È˙ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ¿ƒ

ּבקרירּות. ּתהיה ׁשעבֹודתֹו האדם, את מקרר –Ó˜¯‰עמלק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָƒ¿∆
ּפרטית. הׁשּגחה עניני לראֹות לא לאדם ּגֹורם ÓË‡‰עמלק ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹÀ¿»

"לׁשֹון  וּיקרא ּפרׁשת ריׁש ּכפרש"י האדם, את מטּמא עמלק –ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו וטמאה, ּבלעם".iÂ˜¯עראי אל אלקים ְְְֲֶַָָֻ«ƒ∆ְֱִִֶָֹ

éòéáùãééçàî ïBéáàå éðr øéëN ÷Lrú-àìBà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯
éørLa Eöøàa øLà Eøbî:Eåèïzú BîBéa ¦¥«§²£¤¬§©§§−¦§¨¤«§Á¦¥̧

àeä éðr ék LîMä åéìr àBáú-àìå BøëN§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ½
éìr àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàåE §¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ

:àèç Eá äéäå ýåýé-ìàñæèúBáà eúîeé-àì ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§Ÿ«§³¨Æ
Léà úBáà-ìr eúîeé-àì íéðáe íéða-ìr©¨¦½¨¦−Ÿ«§´©¨®¦¬

:eúîeé BàèçañæéíBúé øb ètLî ähú àì §¤§−¨«´Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®
:äðîìà ãâa ìáçú àìåçéúééä ãár ék zøëæå §´Ÿ©£½Ÿ¤−¤©§¨¨«§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ

éäìà ýåýé Ecôiå íéøöîaéëðà ïk-ìr íMî E §¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³
:äfä øácä-úà úBNrì Eeöîñèéøö÷ú ék §©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«¦´¦§ŸÁ

áeLú àì äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À³Ÿ¨Æ
ïrîì äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©

éäìà ýåýé Eëøáéìëa Eéãé äNrî:Eñëék §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«¦³

éøçà øàôú àì Eúéæ èaçúíBúiì øbì E ©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬
äéäé äðîìàìå:àëììBòú àì Eîøk øöáú ék §¨«©§¨−̈¦«§¤«¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−

éøçà:äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Eáëzøëæå ©«£¤®©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«§¨´©§½̈
Eeöî éëðà ïk-ìr íéøöî õøàa úééä ãár-ék¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§®̈¦©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ

:äfä øácä-úà úBNrìñäëàäéäé-ék ©«£½¤©¨−̈©¤«¦¦«§¤¬
íeèôLe ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈§¨®
:òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«

áèôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨®̈§¦¦³©Ÿ¥Æ
:øtñîa BúrLø éãk åéðôì eäkäåâíéraøà §¦¨´§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«©§¨¦¬

éñé àì epkééñé-ït óäkî älà-ìr Búkäì ó ©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ©¨´
éçà äì÷ðå äaøéðérì E:EãøBL íñçú-àì ©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤««Ÿ©§¬Ÿ−

:BLéãañäãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék §¦«¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³
äöeçä únä-úLà äéäú-àì Bì-ïéà ïáe íäî¥¤Æ¥´¥«½Ÿ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨
äMàì-Bì dç÷ìe äéìr àáé dîáé øæ Léàì§¦´¨®§¨¨Æ¨´Ÿ¨¤½¨§¨¨¬«§¦−̈

:dîaéååíL-ìr íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå §¦§¨«§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬
:ìàøNiî BîL äçné-àìå únä åéçàæ-íàå ¨¦−©¥®§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«§¦

äúìrå Bzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
éîáé ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äørMä Bzîáé§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹
:éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈©§¦«

çøîàå ãîrå åéìà eøaãå Bøér-éð÷æ Bì-eàø÷å§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥®̈§¨©´§¨©½
:dzç÷ì ézöôç àìèåéìà Bzîáé äLbðå ¬Ÿ¨©−§¦§©§¨«§¦§¨̧§¦§´¥¨»

ä÷øéå Bìâø ìrî Bìrð äöìçå íéð÷fä éðérì§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ¥©´©§½§¨«§−̈
øLà Léàì äNré äëk äøîàå äúðrå åéðôa§¨¨®§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤´¨¦½£¤¬

:åéçà úéa-úà äðáé-àìéìàøNéa BîL àø÷ðå «Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«§¦§¨¬§−§¦§¨¥®
:ìrpä õeìç úéañàéåcçé íéLðà eöpé-ék ¥−£¬©¨«©¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ

-úà ìéväì ãçàä úLà äáø÷å åéçàå Léà¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤¨«¤½̈§©¦¬¤
ä÷éæçäå dãé äçìLå eäkî ãiî dLéà¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈§¤«¡¦−¨

:åéLáîaáéñBçú àì dtk-úà äúv÷å ¦§ª¨«§©Ÿ−̈¤©¨®¬Ÿ¨−
ðér:Eñâéïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé-àì ¥¤«Ÿ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨¨®¤

:äpè÷e äìBãbãéäôéà Eúéáa Eì äéäé-àì §−̈§©¨«Ÿ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´
:äpè÷e äìBãb äôéàååè÷ãöå äîìL ïáà §¥¨®§−̈§©¨«¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ

ïrîì Cl-äéäé ÷ãöå äîìL äôéà Cl-äéäé¦«§¤½̈¥¨¯§¥¨²¨¤−¤¦«§¤®̈§©̧©Æ
éîé eëéøàééäìà ýåýé-øLà äîãàä ìr EE ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

xihtn - dk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Cì ïúðæèéäìà ýåýé úárBú ékäNò-ìk E Ÿ¥¬¨«¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥
:ìår äNò ìk älàôæéäNr-øLà úà øBëæ ¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥¨«¤¨¾¥²£¤¨¨¬

:íéøönî íëúàöa Cøca ÷ìîr EìçéøLà §−£¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧
éøçà íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷E ¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½

ér äzàå:íéäìà àøé àìå râéå óèéäéäå §©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈
éäìà ýåýé çéðäaéáéà-ìkî Eì | Eáéáqî E §¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À

éäìà-ýåýé øLà õøàaäìçð Eì ïúð E ¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ
øëæ-úà äçîz dzLøì*(øëæ)úçzî ÷ìîr §¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½¦©−©

:çkLz àì íéîMättt ©¨®̈¦−Ÿ¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(104 'nr zegiy ihewl)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
ואינֹו 'חֹות' הּוא ראׁשֹו", את "ּומלק מּלׁשֹון הּוא ְְֲִֵֵֵֶַָָֹעמלק

זהּו ׁשּבּלב. לּמּדֹות לרדת ׁשּבּמח הּׂשכלית להבנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמאפׁשר

יפחדּו ׁשּלא העֹולם אּמֹות את ׁשּקרר ,"קר "א ׁשר ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּנאמר

ּוקריעת  מצרים יציאת ׁשל והּנפלאֹות הּנּסים למרֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָמּיׂשראל,

ּגרם  ועמלק הרעֹות, הּמּדֹות ׁשבע הן האּמֹות ׁשבע סּוף: ֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻים

ׁשל  הּׂשכלית מההבנה יׁשּפעּו לא ׁשּבּלב ׁשהּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻלכ

ויׂשראל. ה' ועצמת ְְְְְִֵַַָָּגדלּות

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

øéèôîæéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöaçéápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³

éøçà íéìLçpä-ìk Eaér äzàå Eàìå râéå ó §Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ
:íéäìà àøéèééäìà ýåýé çéðäa äéäåEì | E ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â

éáéà-ìkîéäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqî EE ¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤Â
øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð Eì ïúð*(øëæ) Ÿ¥̧§³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́

:çkLz àì íéîMä úçzî ÷ìîrttt £¨¥½¦©−©©¨®̈¦−Ÿ¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(345 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈

"מחה נאמר ּבסֹוף ÁÓz‰ּכאן ואּלּו האדם, ּפעּלת ," ֱֶַָָֹƒ¿∆ְְְִַָָָֻ

"מחה נאמר ּבׁשּלח ּוכתיב ‡ÁÓ‰ּפרׁשת ה', ּפעּלת ," ְֱֶַַַַָָָֹ∆¿∆ְְִַֻ

ּבּטּול Ï‰'"מלחמה ׁשל הּוּדאּות מדּגׁשת ׁשּבזה ּבעמלק", ְִָָ«ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּתֹורה, ּבמׁשנה היא ּפרׁשתנּו ּדהּנה לבאר, ויׁש לגמרי. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָעמלק

ד' ּכמֹו לא הּקדׁש), (ּוברּוח עצמֹו" "מּפי מׁשה ְְְִִֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשאמר

ׁשהּגּלּוי  וכיון הּגבּורה". "מּפי ׁשאמר הראׁשֹונים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּספרים

עמלק  ּבּטּול מדּגׁש יֹותר, הּספרים ּבד' מאיר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשּלמעלה

ּבפרׁשתנּו. מאׁשר יֹותר ּבׁשּלח ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבפרׁשת

.ïîéñ é"ìò ,íé÷åñô é"÷

úáéú íééîòô øîåà àøå÷ ìòáäù åðéâäðî (*øëæ.(ìåâñá) øëæ éðùäå (äøéöá) øëæ ïåùàøä ,¥¤¤¤

.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



קסג iriay - dk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçøñæàöné-ék ¥©−¦¨®̈¤¦¤−¤¬Ÿ¥«¦«¦¨¥̧
Ba-ønrúäå ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðb Léà¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§¦§©¤−
òøä zøráe àeää ápbä úîe Bøëîe§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈

:Eaøwîñçì úrøvä-òâða øîMäãàî øîL ¦¦§¤«¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ
íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà ìëk úBNrìå§©«£®§ŸÁ£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²

:úBNrì eøîLz íúéeö øLàkèúà øBëæ ©«£¤¬¦¦¦−¦§§¬©«£«¨¾¥¯
éäìà ýåýé äNr-øLàCøca íéøîì E £¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤

:íéøönî íëúàöañéúàMî Erøá äMú-ék §¥«§¤¬¦¦§¨«¦¦«©¤¬§¥«£−©©´
:Bèár èárì Búéa-ìà àáú-àì äîeàî§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«

àéBá äLð äzà øLà Léàäå ãîrz õeça©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½
éìà àéöBé:äöeçä èBárä-úà EáéLéà-íàå ¦¬¥¤²¤¨«£−©«¨§¦¦¬

:Bèára ákLú àì àeä éðrâéBì áéLz áLä ¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«¨¥Á¨¦̧³
BúîìNa áëLå LîMä àBák èBárä-úà¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬§©§¨−

éäìà ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe:Eñ ¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(328 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
מּזה. למּטה זה ,"קר" ּבתבת ּפרּוׁשים –˜¯e¯È˙ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ¿ƒ

ּבקרירּות. ּתהיה ׁשעבֹודתֹו האדם, את מקרר –Ó˜¯‰עמלק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָƒ¿∆
ּפרטית. הׁשּגחה עניני לראֹות לא לאדם ּגֹורם ÓË‡‰עמלק ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹÀ¿»

"לׁשֹון  וּיקרא ּפרׁשת ריׁש ּכפרש"י האדם, את מטּמא עמלק –ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו וטמאה, ּבלעם".iÂ˜¯עראי אל אלקים ְְְֲֶַָָֻ«ƒ∆ְֱִִֶָֹ

éòéáùãééçàî ïBéáàå éðr øéëN ÷Lrú-àìBà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯
éørLa Eöøàa øLà Eøbî:Eåèïzú BîBéa ¦¥«§²£¤¬§©§§−¦§¨¤«§Á¦¥̧

àeä éðr ék LîMä åéìr àBáú-àìå BøëN§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ½
éìr àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàåE §¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ

:àèç Eá äéäå ýåýé-ìàñæèúBáà eúîeé-àì ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§Ÿ«§³¨Æ
Léà úBáà-ìr eúîeé-àì íéðáe íéða-ìr©¨¦½¨¦−Ÿ«§´©¨®¦¬

:eúîeé BàèçañæéíBúé øb ètLî ähú àì §¤§−¨«´Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®
:äðîìà ãâa ìáçú àìåçéúééä ãár ék zøëæå §´Ÿ©£½Ÿ¤−¤©§¨¨«§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ

éäìà ýåýé Ecôiå íéøöîaéëðà ïk-ìr íMî E §¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³
:äfä øácä-úà úBNrì Eeöîñèéøö÷ú ék §©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«¦´¦§ŸÁ

áeLú àì äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À³Ÿ¨Æ
ïrîì äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©

éäìà ýåýé Eëøáéìëa Eéãé äNrî:Eñëék §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«¦³

éøçà øàôú àì Eúéæ èaçúíBúiì øbì E ©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬
äéäé äðîìàìå:àëììBòú àì Eîøk øöáú ék §¨«©§¨−̈¦«§¤«¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−

éøçà:äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Eáëzøëæå ©«£¤®©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«§¨´©§½̈
Eeöî éëðà ïk-ìr íéøöî õøàa úééä ãár-ék¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§®̈¦©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ

:äfä øácä-úà úBNrìñäëàäéäé-ék ©«£½¤©¨−̈©¤«¦¦«§¤¬
íeèôLe ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈§¨®
:òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«

áèôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨®̈§¦¦³©Ÿ¥Æ
:øtñîa BúrLø éãk åéðôì eäkäåâíéraøà §¦¨´§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«©§¨¦¬

éñé àì epkééñé-ït óäkî älà-ìr Búkäì ó ©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ©¨´
éçà äì÷ðå äaøéðérì E:EãøBL íñçú-àì ©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤««Ÿ©§¬Ÿ−

:BLéãañäãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék §¦«¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³
äöeçä únä-úLà äéäú-àì Bì-ïéà ïáe íäî¥¤Æ¥´¥«½Ÿ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨
äMàì-Bì dç÷ìe äéìr àáé dîáé øæ Léàì§¦´¨®§¨¨Æ¨´Ÿ¨¤½¨§¨¨¬«§¦−̈

:dîaéååíL-ìr íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå §¦§¨«§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬
:ìàøNiî BîL äçné-àìå únä åéçàæ-íàå ¨¦−©¥®§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«§¦

äúìrå Bzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
éîáé ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äørMä Bzîáé§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹
:éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈©§¦«

çøîàå ãîrå åéìà eøaãå Bøér-éð÷æ Bì-eàø÷å§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥®̈§¨©´§¨©½
:dzç÷ì ézöôç àìèåéìà Bzîáé äLbðå ¬Ÿ¨©−§¦§©§¨«§¦§¨̧§¦§´¥¨»

ä÷øéå Bìâø ìrî Bìrð äöìçå íéð÷fä éðérì§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ¥©´©§½§¨«§−̈
øLà Léàì äNré äëk äøîàå äúðrå åéðôa§¨¨®§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤´¨¦½£¤¬

:åéçà úéa-úà äðáé-àìéìàøNéa BîL àø÷ðå «Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«§¦§¨¬§−§¦§¨¥®
:ìrpä õeìç úéañàéåcçé íéLðà eöpé-ék ¥−£¬©¨«©¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ

-úà ìéväì ãçàä úLà äáø÷å åéçàå Léà¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤¨«¤½̈§©¦¬¤
ä÷éæçäå dãé äçìLå eäkî ãiî dLéà¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈§¤«¡¦−¨

:åéLáîaáéñBçú àì dtk-úà äúv÷å ¦§ª¨«§©Ÿ−̈¤©¨®¬Ÿ¨−
ðér:Eñâéïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé-àì ¥¤«Ÿ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨¨®¤

:äpè÷e äìBãbãéäôéà Eúéáa Eì äéäé-àì §−̈§©¨«Ÿ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´
:äpè÷e äìBãb äôéàååè÷ãöå äîìL ïáà §¥¨®§−̈§©¨«¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ

ïrîì Cl-äéäé ÷ãöå äîìL äôéà Cl-äéäé¦«§¤½̈¥¨¯§¥¨²¨¤−¤¦«§¤®̈§©̧©Æ
éîé eëéøàééäìà ýåýé-øLà äîãàä ìr EE ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

xihtn - dk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Cì ïúðæèéäìà ýåýé úárBú ékäNò-ìk E Ÿ¥¬¨«¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥
:ìår äNò ìk älàôæéäNr-øLà úà øBëæ ¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥¨«¤¨¾¥²£¤¨¨¬

:íéøönî íëúàöa Cøca ÷ìîr EìçéøLà §−£¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧
éøçà íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷E ¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½

ér äzàå:íéäìà àøé àìå râéå óèéäéäå §©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈
éäìà ýåýé çéðäaéáéà-ìkî Eì | Eáéáqî E §¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À

éäìà-ýåýé øLà õøàaäìçð Eì ïúð E ¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ
øëæ-úà äçîz dzLøì*(øëæ)úçzî ÷ìîr §¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½¦©−©

:çkLz àì íéîMättt ©¨®̈¦−Ÿ¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(104 'nr zegiy ihewl)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
ואינֹו 'חֹות' הּוא ראׁשֹו", את "ּומלק מּלׁשֹון הּוא ְְֲִֵֵֵֶַָָֹעמלק

זהּו ׁשּבּלב. לּמּדֹות לרדת ׁשּבּמח הּׂשכלית להבנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמאפׁשר

יפחדּו ׁשּלא העֹולם אּמֹות את ׁשּקרר ,"קר "א ׁשר ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּנאמר

ּוקריעת  מצרים יציאת ׁשל והּנפלאֹות הּנּסים למרֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָמּיׂשראל,

ּגרם  ועמלק הרעֹות, הּמּדֹות ׁשבע הן האּמֹות ׁשבע סּוף: ֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻים

ׁשל  הּׂשכלית מההבנה יׁשּפעּו לא ׁשּבּלב ׁשהּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻלכ

ויׂשראל. ה' ועצמת ְְְְְִֵַַָָּגדלּות

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

øéèôîæéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöaçéápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³

éøçà íéìLçpä-ìk Eaér äzàå Eàìå râéå ó §Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ
:íéäìà àøéèééäìà ýåýé çéðäa äéäåEì | E ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â

éáéà-ìkîéäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqî EE ¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤Â
øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð Eì ïúð*(øëæ) Ÿ¥̧§³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́

:çkLz àì íéîMä úçzî ÷ìîrttt £¨¥½¦©−©©¨®̈¦−Ÿ¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(345 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈

"מחה נאמר ּבסֹוף ÁÓz‰ּכאן ואּלּו האדם, ּפעּלת ," ֱֶַָָֹƒ¿∆ְְְִַָָָֻ

"מחה נאמר ּבׁשּלח ּוכתיב ‡ÁÓ‰ּפרׁשת ה', ּפעּלת ," ְֱֶַַַַָָָֹ∆¿∆ְְִַֻ

ּבּטּול Ï‰'"מלחמה ׁשל הּוּדאּות מדּגׁשת ׁשּבזה ּבעמלק", ְִָָ«ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּתֹורה, ּבמׁשנה היא ּפרׁשתנּו ּדהּנה לבאר, ויׁש לגמרי. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָעמלק

ד' ּכמֹו לא הּקדׁש), (ּוברּוח עצמֹו" "מּפי מׁשה ְְְִִֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשאמר

ׁשהּגּלּוי  וכיון הּגבּורה". "מּפי ׁשאמר הראׁשֹונים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּספרים

עמלק  ּבּטּול מדּגׁש יֹותר, הּספרים ּבד' מאיר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשּלמעלה

ּבפרׁשתנּו. מאׁשר יֹותר ּבׁשּלח ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבפרׁשת

.ïîéñ é"ìò ,íé÷åñô é"÷

úáéú íééîòô øîåà àøå÷ ìòáäù åðéâäðî (*øëæ.(ìåâñá) øëæ éðùäå (äøéöá) øëæ ïåùàøä ,¥¤¤¤

.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



קסד
,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 eðéýìà 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

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì àöú éë úøèôä

ãð ÷øô äéòùéá

ãðàéìäöå äpø éçöt äãìé àì äø÷r épø̈¦¬£¨¨−´Ÿ¨¨®̈¦§¦̧¦¨³§©«£¦Æ
øîà äìeòá éðaî äîîBL-éða íéaø-ék äìç-àìŸ½̈¨¦«©¦¯§¥«¥¨²¦§¥¬§−̈¨©¬

:ýåýéáéúBðkLî úBòéøéå Cìäà íB÷î éáéçøäC §Ÿ̈«©§¦´¦§´¨«¢¥À¦«¦¯¦§§©²¦
éøúéî éëéøàä éëNçz-ìà ehééúãúéå C:é÷fç C ©−©©§®Ÿ¦©«£¦¸¦Æ¥«¨©½¦¦¥«Ÿ©−¦©¥«¦

âíéørå Løéé íéBb Crøæå éöøôz ìåàîNe ïéîé-ék¦¨¦¬§−Ÿ¦§®Ÿ¦§©§¥Æ¦´¦½̈§¨¦¬
:eáéLBé úBnLðã-ìàå éLBáú àì-ék éàøéz-ìà §©−¦«©¦«§¦Æ¦´Ÿ¥½¦§©

éîeìr úLá ék éøétçú àì-ék éîìkzéçkLz C ¦¨«§¦−¦´Ÿ©§¦®¦¦´³Ÿ¤£©̧¦Æ¦§½̈¦
éúeðîìà útøçå:ãBr-éøkæú àì Cäéìrá ékC §¤§©¬©§§©−¦¬Ÿ¦§§¦«¦³«Ÿ£©̧¦Æ

éNòìàøNé LBã÷ Cìàâå BîL úBàáö ýåýé C Ÿ©½¦§Ÿ̈¬§¨−§®§«Ÿ£¥Æ§´¦§¨¥½
:àøwé õøàä-ìë éýìûåúáeörå äáeær äMàë-ék ¡Ÿ¥¬¨¨−̈¤¦¨¥«¦«§¦¨¯£¨²©«£¬©

øîà ñànú ék íéøeòð úLàå ýåýé Càø÷ çeø−©§¨¨´§Ÿ̈®§¥¯¤§¦²¦¬¦¨¥−¨©¬
éäìà:Cæézáær ïè÷ òâøaíéìãb íéîçøáe C ¡Ÿ¨«¦§¤¬©¨−Ÿ£©§¦®§©«£¦¬§Ÿ¦−

:Cöa÷àçCnî òâø éðô ézøzñä óö÷ óöLa £©§¥«§¤´¤¤À¤¦§©̧§¦¨©¬¤¸©Æ¦¥½
ézîçø íìBò ãñçáe:ýåýé Cìàb øîà Cèéî-ék §¤¬¤−̈¦«©§¦®¨©¬«Ÿ£¥−§Ÿ̈«¦¥¬

éìr óöwî ézraLð ïk õøàä-ìr ãBò çð-éî øárî ézraLð øLà éì úàæ çðC Ÿ̧©ÆŸ́¦½£¤´¦§©À§¦¥«£¬Ÿ¥²Ÿ©−©¨¨®¤¥¬¦§©²§¦¦§¬Ÿ¨©−¦
:Ca-ørbîeéúéøáe Leîé-àì Czàî écñçå äðéèeîz úBòábäå eLeîé íéøää ék ¦§¨¨«¦³¤«¨¦Æ¨½§©§¨−§¤®¨§©§¦º¥«¦¥´«Ÿ¨À§¦³

:ýåýé Cîçøî øîà èeîú àì éîBìL§¦Æ´Ÿ¨½¨©¬§©«£¥−§Ÿ̈«

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,épø (àì.äçîNå äpø ïBL,äãìé àì äø÷òzà ¨¦§¦¨§¦§¨£¨¨Ÿ¨¨¨©§

éLðà ék ,äãìé àlL äø÷òk úééä øLà íéìLeøéeìb C §¨©¦£¤¨¦©£¨¨¤Ÿ¨§¨¦£¨©¦¨

.éçîNúå épøz älàbä ïîæa äzò ìáà .íðéàå Cnî¦¥§¥¨£¨©¨¦§©©§ª¨¨Ÿ¦§¦§§¦

,äpø éçöt.äpø ìB÷ íéøäì ät éçút,éìäöåéæìòå ¦§¦¦¨¦§¦¤§¨¦¦¨§©£¦§¦§¦

.ìBãb ìB÷a,äìç àìéìáç íL ìò àeäå .zãìé àlL §¨Ÿ¨¨¤Ÿ¨©§§§©¥¤§¥

"äãìBik ìéç" Bîk ,äãlä.(f,gn mildz),äîîBL éða ©¥¨§¦©¥¨§¥¥¨
.úeìbäî eøæçiL íéìLeøé éða,äìeòaíBãà õøà §¥§¨©¦¤©§§¥©¨§¨¤¤¡

.úáMéî äúéäLéøúéî (á,CìéáLáe ,íéìáçä íä ¤¨§¨§ª¤¤¥¨©¦¥©£¨¦¦§¦

éøö ,ìäàä úà áéçøäì eìëeiLéøàäì C.íéìáçä úà C ¤§§©§¦¤¨Ÿ¤¨¦§©£¦¤©£¨¦

,éöøôz (â.é÷fçúz,éLBáú àì ék (ãàì ék ¦§Ÿ¦¦§©§¦¦Ÿ¥¦¦Ÿ

.úeìâa úBéäì íìBòì ãBò éLBáz,éøétçú àìék ¥¦§¨¦§§¨Ÿ©§¦¦¦

.ätøçì ãBò ééäz àlL úçèáî ééäzéîeìò,Céøeòð.C ¦§¦ª§©©¤Ÿ¦§¦§¤§¨£©¦§©¦

.éðL úéáe ïBLàø úéa úeìb ìò æîø àeäåéúeðîìà,C §¤¤©¨©¦¦©¦¥¦©§§©¦
.úeëìnä ïBøñçéìòá ék (äéNò C,CðBãà ékC ¤§©©§¦Ÿ£©¦Ÿ©¦¦£¥

.CúBà ìécâî,'åâå íéøeòð úLàå (åúLà Bîk ©§¦¨§¥¤§¦§¥¤

ék ,ñeànä ãéîúé àì dìòa éðéòa ñànz íàL ,íéøeòð§¦¤¦¦¨¥§¥¥©§¨Ÿ©§¦©¦¦

.íçøéå áeLéézáæò ïè÷ òâøa (æ,Cét ìò óà ¨¦©¥§¤©¨Ÿ£©§¦©©¦

ãâðk ïè÷ òâøk íéáLçð eéäé ílk ,úeìbä éîé eëøàL¤¨§§¥©¨ª¨¦§¤¡¨¦§¤©¨Ÿ§¤¤

.ïîæa Bîk ,"òâøa" .Cöa÷àLk íéìBãb eéäiL íéîçøä̈©£¦¤¦§§¦§¤£©§¥§¤©§¦§©

,óö÷ óöLa (ç.óö÷ èòîaeLeîé íéøää (é §¤¤¤¤¦§©¤¤¤¨¦¨
,äðéèeîz úBòábäåúBáàä úeëæ äìëz íà óà §©§¨§¤¨©¦¦§¤§¨¨

.úBänàäå§¨¦¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzàéøácî ãçà øáãå ,E,í÷éø áeLé àì øBçà E ©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

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

dyì ïéîãB÷ ïéôñeîd zxhwd,ïéëéæámrt xn`p oitqenay itl ¨¦§¦§¨¦¦
'FnFiA mFi xaC' ,'mei' zg`(fl bk `xwie)minrt ipy xn`p oikifaae , §©§

'cinY 'd iptl EPkxri zAXd mFiA zAXd mFiA' ,'mei'(g ck my), §©©¨§©©¨©©§¤¦§¥¨¦
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שבת גודש עמ' א

תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
תחילת ליל רביעי, ח' אלול
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7:076:599:129:089:449:4010:3810:3517:4417:4918:1118:1617:3118:26אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:485:558:508:549:239:2610:3610:3720:1620:0620:4720:3719:5020:41אוקראינה, אודסה )ק(

5:145:238:208:238:528:5510:0610:0819:5219:4220:2520:1419:2620:18אוקראינה, דונייצק )ק(

5:255:338:308:349:039:0610:1710:1920:0419:5420:3720:2619:3720:30אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:465:558:538:579:269:3010:4110:4320:3420:2321:0820:5620:0621:00אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:375:468:468:509:189:2210:3310:3520:2820:1721:0220:5020:0120:54אוקראינה, קייב )ק(

6:166:239:189:219:509:5311:0311:0420:4020:3021:1121:0120:1421:15איטליה, מילאנו )ק(

6:086:078:428:409:129:1010:1410:1318:3018:2918:5118:5018:1118:54אקוואדור, קיטו )ח(

7:357:299:429:3810:1510:1111:1011:0718:2218:2718:4818:5218:0819:03ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:348:2610:3910:3511:1011:0612:0412:0019:0619:1219:3419:3918:5319:43ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:136:199:089:109:409:4210:5110:5220:0920:0120:3720:2819:4420:32ארה"ב, בולטימור )ק(

5:596:058:568:589:289:3010:3910:4020:0319:5420:3120:2219:3820:34ארה"ב, ברוקלין )ק(

6:006:068:568:589:289:3110:3910:4020:0219:5420:3020:2219:3720:35ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:316:389:319:3310:0210:0511:1411:1520:4220:3421:1221:0220:1721:15ארה"ב, דטרויט )ק(

6:446:479:319:3210:0310:0411:1111:1120:0920:0320:3320:2719:4620:37ארה"ב, היוסטן )ק(

6:086:128:599:019:319:3210:4010:4019:4819:4120:1420:0619:2420:16ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:506:529:339:3410:0610:0611:1211:1220:0219:5720:2620:2019:4020:30ארה"ב, מיאמי )ק(

5:556:018:518:539:249:2610:3510:3619:5819:4920:2620:1819:3320:32ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:505:568:498:529:209:2310:3210:3320:0119:5220:3020:2119:3620:32ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:436:409:099:079:389:3610:3810:3618:3218:3418:5518:5618:1519:00בוליביה, לה-פס )ח(

6:206:299:299:3310:0110:0611:1711:1921:1421:0221:4921:3620:4621:55בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:206:299:309:3410:0210:0611:1711:1921:1421:0221:4921:3620:4621:54בלגיה, בריסל )ק(

6:306:268:488:459:199:1610:1710:1417:5317:5518:1618:1817:3718:25ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:156:118:338:319:059:0210:0210:0017:4117:4318:0418:0617:2418:12ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

5:355:458:478:519:189:2210:3410:3620:3420:2221:1020:5720:0621:15בריטניה, לונדון )ק(

5:385:488:528:569:249:2810:4010:4320:4920:3621:2621:1220:2021:32בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:395:498:518:559:239:2710:3910:4220:4320:3021:1921:0620:1521:10גרמניה, ברלין )ק(

6:046:139:149:179:459:4911:0011:0220:5620:4421:3021:1820:2821:22גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:336:288:518:489:219:1810:1810:1617:5317:5618:1718:1917:3818:23דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:176:188:558:569:289:2810:3310:3319:1119:0719:3419:2918:5019:33הודו, בומביי )ח(

6:116:138:528:529:239:2410:2910:2919:0819:0419:3119:2618:4719:30הודו, פונה )ח(

5:315:398:368:399:089:1110:2110:2320:0619:5520:3820:2719:3920:31הונגריה, בודפשט )ק(

6:076:139:049:069:369:3810:4710:4820:1120:0220:3920:3019:4620:34טורקיה, איסטנבול )ק(

6:346:399:289:3010:0010:0211:1011:1120:2620:1820:5320:4520:0220:49יוון, אתונה )ק(

5:546:028:579:009:309:3310:4310:4520:2420:1420:5620:4519:5820:49מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת תצא 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
7:087:109:539:5310:2310:2311:2911:2920:1520:1020:3720:3319:5320:37מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

7:287:209:279:2210:009:5510:5110:4817:4117:4818:1018:1617:3018:20ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:265:298:158:168:458:469:539:5318:5118:4619:1619:1018:2919:14נפאל, קטמנדו )ח(

7:027:029:329:3110:0410:0311:0611:0519:1719:1619:3919:3718:5819:41סינגפור, סינגפור )ח(

5:085:188:218:258:528:5710:0810:1120:1320:0020:4920:3519:4520:39פולין, ורשא )ק(

6:216:188:428:409:159:1310:1510:1318:0618:0618:2818:2817:4818:32פרו, לימה )ח(

6:326:399:359:3810:0710:1011:1911:2120:5920:4921:3021:1920:3321:34צרפת, ליאון )ק(

6:346:429:419:4410:1210:1611:2711:2921:1721:0621:5021:3820:5021:54צרפת, פריז )ק(

5:465:458:228:218:528:519:559:5418:1718:1518:3918:3717:5818:41קולומביה, בוגוטה )ח(

6:146:219:149:179:469:4910:5811:0020:3020:2121:0020:5120:0521:04קנדה, טורונטו )ק(

5:475:548:498:529:219:2410:3310:3520:1120:0120:4220:3219:4520:46קנדה, מונטריאול )ק(

6:016:068:518:529:249:2610:3310:3319:3919:3220:0519:5819:1520:02קפריסין, לרנקה )ק(

6:206:319:369:4110:0810:1311:2511:2821:4121:2822:2022:0521:1222:09רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:486:009:089:139:399:4410:5711:0021:2021:0622:0021:4520:5022:05רוסיה, מוסקבה )ח(

6:106:189:139:179:469:4910:5911:0120:4220:3221:1421:0320:1521:07רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

6:126:209:189:219:499:5311:0311:0520:4920:3921:2121:1020:2321:24שווייץ, ציריך )ק(

6:026:038:388:389:109:1010:1510:1418:4418:4119:0619:0318:2419:07תאילנד, 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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קסז לוח זמנים לשבוע פרשת תצא 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
6:016:048:498:509:219:2210:2910:3019:3119:2519:5619:4919:0619:59באר שבע )ק(

5:576:018:478:489:199:2010:2810:2819:3319:2619:5819:5118:5720:02חיפה )ק(

5:566:008:478:489:189:1910:2710:2719:3219:2519:5719:5018:4719:59ירושלים )ק(

6:006:048:488:509:219:2210:2910:3019:3119:2519:5719:5019:0620:01תל אביב )ק(

5:395:478:458:499:179:2110:3110:3320:1920:0920:5220:4019:5220:56אוסטריה, וינה )ק(

7:076:599:129:089:449:4010:3810:3517:4417:4918:1118:1617:3118:26אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:485:558:508:549:239:2610:3610:3720:1620:0620:4720:3719:5020:41אוקראינה, אודסה )ק(

5:145:238:208:238:528:5510:0610:0819:5219:4220:2520:1419:2620:18אוקראינה, דונייצק )ק(

5:255:338:308:349:039:0610:1710:1920:0419:5420:3720:2619:3720:30אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:465:558:538:579:269:3010:4110:4320:3420:2321:0820:5620:0621:00אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:375:468:468:509:189:2210:3310:3520:2820:1721:0220:5020:0120:54אוקראינה, קייב )ק(

6:166:239:189:219:509:5311:0311:0420:4020:3021:1121:0120:1421:15איטליה, מילאנו )ק(

6:086:078:428:409:129:1010:1410:1318:3018:2918:5118:5018:1118:54אקוואדור, קיטו )ח(

7:357:299:429:3810:1510:1111:1011:0718:2218:2718:4818:5218:0819:03ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:348:2610:3910:3511:1011:0612:0412:0019:0619:1219:3419:3918:5319:43ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:136:199:089:109:409:4210:5110:5220:0920:0120:3720:2819:4420:32ארה"ב, בולטימור )ק(

5:596:058:568:589:289:3010:3910:4020:0319:5420:3120:2219:3820:34ארה"ב, ברוקלין )ק(

6:006:068:568:589:289:3110:3910:4020:0219:5420:3020:2219:3720:35ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:316:389:319:3310:0210:0511:1411:1520:4220:3421:1221:0220:1721:15ארה"ב, דטרויט )ק(

6:446:479:319:3210:0310:0411:1111:1120:0920:0320:3320:2719:4620:37ארה"ב, היוסטן )ק(

6:086:128:599:019:319:3210:4010:4019:4819:4120:1420:0619:2420:16ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:506:529:339:3410:0610:0611:1211:1220:0219:5720:2620:2019:4020:30ארה"ב, מיאמי )ק(

5:556:018:518:539:249:2610:3510:3619:5819:4920:2620:1819:3320:32ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:505:568:498:529:209:2310:3210:3320:0119:5220:3020:2119:3620:32ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:436:409:099:079:389:3610:3810:3618:3218:3418:5518:5618:1519:00בוליביה, לה-פס )ח(

6:206:299:299:3310:0110:0611:1711:1921:1421:0221:4921:3620:4621:55בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:206:299:309:3410:0210:0611:1711:1921:1421:0221:4921:3620:4621:54בלגיה, בריסל )ק(

6:306:268:488:459:199:1610:1710:1417:5317:5518:1618:1817:3718:25ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:156:118:338:319:059:0210:0210:0017:4117:4318:0418:0617:2418:12ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

5:355:458:478:519:189:2210:3410:3620:3420:2221:1020:5720:0621:15בריטניה, לונדון )ק(

5:385:488:528:569:249:2810:4010:4320:4920:3621:2621:1220:2021:32בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:395:498:518:559:239:2710:3910:4220:4320:3021:1921:0620:1521:10גרמניה, ברלין )ק(

6:046:139:149:179:459:4911:0011:0220:5620:4421:3021:1820:2821:22גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:336:288:518:489:219:1810:1810:1617:5317:5618:1718:1917:3818:23דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:176:188:558:569:289:2810:3310:3319:1119:0719:3419:2918:5019:33הודו, בומביי )ח(

6:116:138:528:529:239:2410:2910:2919:0819:0419:3119:2618:4719:30הודו, פונה )ח(

5:315:398:368:399:089:1110:2110:2320:0619:5520:3820:2719:3920:31הונגריה, בודפשט )ק(

6:076:139:049:069:369:3810:4710:4820:1120:0220:3920:3019:4620:34טורקיה, איסטנבול )ק(

6:346:399:289:3010:0010:0211:1011:1120:2620:1820:5320:4520:0220:49יוון, אתונה )ק(

5:546:028:579:009:309:3310:4310:4520:2420:1420:5620:4519:5820:49מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת תצא 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
7:087:109:539:5310:2310:2311:2911:2920:1520:1020:3720:3319:5320:37מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

7:287:209:279:2210:009:5510:5110:4817:4117:4818:1018:1617:3018:20ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:265:298:158:168:458:469:539:5318:5118:4619:1619:1018:2919:14נפאל, קטמנדו )ח(

7:027:029:329:3110:0410:0311:0611:0519:1719:1619:3919:3718:5819:41סינגפור, סינגפור )ח(

5:085:188:218:258:528:5710:0810:1120:1320:0020:4920:3519:4520:39פולין, ורשא )ק(

6:216:188:428:409:159:1310:1510:1318:0618:0618:2818:2817:4818:32פרו, לימה )ח(

6:326:399:359:3810:0710:1011:1911:2120:5920:4921:3021:1920:3321:34צרפת, ליאון )ק(

6:346:429:419:4410:1210:1611:2711:2921:1721:0621:5021:3820:5021:54צרפת, פריז )ק(

5:465:458:228:218:528:519:559:5418:1718:1518:3918:3717:5818:41קולומביה, בוגוטה )ח(

6:146:219:149:179:469:4910:5811:0020:3020:2121:0020:5120:0521:04קנדה, טורונטו )ק(

5:475:548:498:529:219:2410:3310:3520:1120:0120:4220:3219:4520:46קנדה, מונטריאול )ק(

6:016:068:518:529:249:2610:3310:3319:3919:3220:0519:5819:1520:02קפריסין, לרנקה )ק(

6:206:319:369:4110:0810:1311:2511:2821:4121:2822:2022:0521:1222:09רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:486:009:089:139:399:4410:5711:0021:2021:0622:0021:4520:5022:05רוסיה, מוסקבה )ח(

6:106:189:139:179:469:4910:5911:0120:4220:3221:1421:0320:1521:07רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

6:126:209:189:219:499:5311:0311:0520:4920:3921:2121:1020:2321:24שווייץ, ציריך )ק(

6:026:038:388:389:109:1010:1510:1418:4418:4119:0619:0318:2419:07תאילנד, 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¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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