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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה שלמה חיים שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מכ"ח אייר עם המצורף רשימת התלמידים.

ומהנכון הי' באם לא עשו כזה עד עתה, שיבקשו מהת' שי' הרושמים כאן את השיחות בעת 

ההתועדות, שימציאו להם השיחות בענין דופרצת בלימוד, שתקותי שיוכל לנצלם וכן הנהלת תו"ת 

בכלל תוכנם להתחזקות הלימוד והגברתו, ויהי רצון שיהיו דברים היוצאין מן הלב שאז נכנסין אל 

הלב ופועלים פעולתם.

ויהי רצון שגם פעולה זו תהי' באופן דופרצת...

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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,jzelrda zyxt zay .c"qa
g"kyzd ,oeiq h"i
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

E˙ÏÚ‰aיאירּו הּמנֹורה ּפני מּול אל הּנרת את ¿«¬…¿ְְִֵֵֶֶַַָָֹ

הּנרֹות  ּב'לּקּוטי 1ׁשבעת ּומבאר . ְְְִִֵֵַַָֹ

נאמר 2ּתֹורה' ׁשעליה הּמנֹורה ראיתי 3ׁשענין ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

יׂשראל, ּכנסת על קאי ּכּולּה, זהב מנֹורת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוהּנה

ּכמֹו נר, קרּויה הּנׁשמה ּכי יׂשראל, נׁשמֹות ְְְְְְִִִֵֵַָָָָמקֹור

נׁשמֹות 4ׁשּכתּוב  ּוכללּות אדם, נׁשמת ה' נר ְְְִִֵֶַָָָָ

ׁשהם  נרֹות, ז' ּבּה ויׁש מנֹורה, נקראֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָיׂשראל

ׁשּבּנפׁש, הּמּדֹות ז' [והינּו ה' ּבעבֹודת מדרגֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַז'

עֹובד  יׁש למעלה], הּספירֹות מז' ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָׁשּמׁשּתלׁשלֹות

מאהבה  ויׁש החסד], [מּדת ּכּמים מׁשּו ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמאהבה

הּתֹורה  עלֿידי ויׁש הּגבּורה], [מּדת אׁש ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָּכרׁשפי

נּצחֹון  עלֿידי ויׁש הּתפארת], [מּדת הּממּוצע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָקו

ועׂשה  מרע ּב'סּור ה' ּבעבֹודת ּולהתּגּבר ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָלנּצח

אינֹו ּכאׁשר  ׁשּגם [הינּו, הֹודיה עלֿידי ויׁש ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָטֹוב',

ּבאֹופן  עבֹודתֹו עֹובד מּכלֿמקֹום ּבׂשכלֹו, ְְְֲִִִֵֵֶָָָמבין

כּו' האמת על ׁשּמֹודה הֹודיה, יׁש5ׁשל וכן ,[ ְֱֵֵֶֶֶֶַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר התנּׂשאּות, עלֿידי ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָעבֹודה

ּבני  יׂשראל ּכל ּדׁשּבת, י"ד ּפרק סֹוף ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמׁשנה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הם, ה',6מלכים ּבדרכי לּבֹו וּיגּבּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

(ּבסעיף  לבאר ּוממׁשי כּו'. ׁשפלּות עלֿידי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָויׁש

לפי  הּללּו, הּנרֹות את הּמדליק הּוא ׁשאהרן ְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹב'),

ואלקּות  חּיּות הּממׁשיכים רֹועים מּׁשבעה ְְֱִִִִִֶֶַַַָֹׁשהּוא

להעלֹות  ממׁשי והּוא יׂשראל, נׁשמֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַָָלכללּות
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בהעלותך.1) ב.2)ר"פ לג, שם וראה ג). (כט, בהעלותך בהעלותך.3)ר"פ פ' הפטרת - ב ד, כז.4)זכרי' כ, ראה 5)משלי

ובכ"מ. ג. שג, דא"ח עם ו.6)סידור יז, הימיםֿב דברי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
– השבוע בפרשת נאמר המקדש ובבית במשכן המנורה נרות הדלקת על

אליו: ואמרת אהרן אל דבר לאמר, משה אל ה' "וידבר

E˙ÏÚ‰aמדליק אתה ‰p¯˙כאשר הנרות ‡˙ שהדלקת רש"י ופירש ¿«¬…¿∆«≈…
שצריך  עליה לשון בהדלקתן כתוב עולה, שהלהב שם "על "בהעלתך", נקראת

עולה  שלהבת שתהא עד להדליק

מכאן  רבותינו דרשו ועוד מאליה.

המנורה  לפני היתה (מדרגה) שמעלה

ומיטיב" עומד הכהן ÏeÓשעליה Ï‡∆
‰¯Bn‰ Èt נר "אל רש"י: ופירש ¿≈«¿»

של  בגוף אלא בקנים שאינו האמצעי

‰B¯p˙מנורה" ˙Ú·L e¯È‡È1 »ƒƒ¿««≈
ששת  שעל "ששה רש"י: ופירש

למול  פונים המזרחים שלשת הקנים,

שלשה  וכן שבהן, הפתילות האמצעי

למול  הפתילות ראשי המערביים

האמצעי...".

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Óe2 ¿…»¿ƒ≈»
הזקן  ‰Bn¯‰לאדמו"ר ÔÈÚL∆ƒ¿««¿»

¯Ó‡ ‰ÈÏÚL3בנביאÈ˙È‡¯ ∆»∆»∆¡«»ƒƒ
È‡˜ ,dÏek ·‰Ê ˙¯BÓ ‰p‰Â¿ƒ≈¿«»»»»≈

Ï‡¯NÈ,מכוון ˙Òk ÏÚ בחינה «¿∆∆ƒ¿»≈
עלֿשם  זה בשם שנקראת באלוקות

שלB˜Ó¯שהיא BÓL˙השורש ¿ƒ¿
‰Èe¯˜ ‰ÓLp‰ Èk ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ«¿»»¿»

·e˙kL BÓk ,¯4˙ÓL '‰ ¯ ≈¿∆»≈ƒ¿«
Ï‡¯NÈ ˙BÓL ˙eÏÏÎe ,Ì„‡»»¿»ƒ¿ƒ¿»≈

רבים  נרות BÓ¯‰,שהם ˙B‡¯˜ƒ¿»¿»
da LÈÂ כללות של הכללית בבחינה ¿≈»

"מנורה" הנקראת ישראל Ê'נשמות
˙B‚¯„Ó 'Ê Ì‰L ,˙B¯ שונות ≈∆≈«¿≈

˙Bcn‰ 'Ê eÈ‰Â] '‰ ˙„B·Úa«¬«¿«¿«ƒ
LÙpaL,האדם˙BÏLÏzLnL ∆«∆∆∆ƒ¿«¿¿

‰ÏÚÓÏ ˙B¯ÈÙq‰ 'ÊÓ שבע ƒ«¿ƒ¿«¿»
העליונות  הקדושות שבספירות המידות

הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, שהן

ומלכות  Ó‡‰·‰יסוד „·BÚ LÈ ,[≈≈≈«¬»
ÌÈnk CeLÓ שעובדות נשמות יש »««ƒ

של  באופן האהבה במידת ה' את

וזורמים שנמשכים למים שנמשלה אהבה והיא ‰ÒÁ„],קירוב, ˙cÓ]ƒ««∆∆
LÈÂ'ה את שעובדות ‡Lנשמות ÈÙL¯k ‰·‰‡Ó צימאון של אהבה ¿≈≈«¬»¿ƒ¿≈≈

לאש שנמשלה אהבה והיא הריחוק LÈÂמחמת ,[‰¯e·b‰ ˙cÓ] נשמות ƒ««¿»¿≈
בעיקר ה' את ‰ÚˆeÓnשעובדות Â˜ ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ החסד בין «¿≈«»««¿»

‰Ùz‡¯˙והגבורה ˙cÓ] גבורה וגם חסד גם בתוכה LÈÂשכוללת ,[ ƒ««ƒ¿∆∆¿≈
בעיקר היא שלהם ה' שעבודת ÁvÏנשמות ÔBÁv È„ÈŒÏÚ מונע כל «¿≈ƒ»¿«≈«

ה' מעבודת NÚÂ‰ומעכב Ú¯Ó ¯eÒ'a '‰ ˙„B·Úa ¯ab˙‰Ïe¿ƒ¿«≈«¬«¿≈»«¬≈
'·BË,שבנפש הנצח מידת את במיוחד להפעיל צריך כך שלשם בפועל,

,eÈ‰] ‰È„B‰ È„ÈŒÏÚ LÈÂ¿≈«¿≈»»«¿
ÔÈ·Ó BÈ‡ ¯L‡k ÌbL∆««¬∆≈≈ƒ

BÏÎNa,'ה בעבודת מסויים עניין ¿ƒ¿
B˙„B·Ú „·BÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈¬»
‰„BnL ,‰È„B‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆»»∆∆

'eÎ ˙Ó‡‰ ÏÚ למרות לה ומסכים «»¡∆
אותה  מבין הוא עבודת ]5שאין והיא

האדם, שבנפש ההוד מידת עלֿידי ה'

È„ÈŒÏÚ ‰„B·Ú LÈ ÔÎÂ¿≈≈¬»«¿≈
˙e‡O˙‰ לגאווה (בניגוד חיובית ƒ¿«¿

Ï"Êשלילית), eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók¿«¬««≈«
,˙aLc „"È ˜¯t ÛBÒ ‰Lna«ƒ¿»∆∆¿«»
,Ì‰ ÌÈÎÏÓ Èa Ï‡¯NÈ Ïk»ƒ¿»≈¿≈¿»ƒ≈
היא  ה' בעבודת הדרכים אחת ולכן

של  ובחשיבות במעלה הכרה מתוך

כיהודי e˙kL·האדם BÓÎe6 ¿∆»
'‰ ÈÎ¯„a BaÏ da‚iÂ במובן «ƒ¿«ƒ¿«¿≈

eÎ'החיובי, ˙eÏÙL È„ÈŒÏÚ LÈÂ¿≈«¿≈ƒ¿
שפלות  מתוך ה' את שעובדות נשמות

ההתנשאות. היפך והכנעה,

CÈLÓÓe הזקן Ï·‡¯אדמו"ר «¿ƒ¿»≈
'· ÛÈÚÒa) ב'לקוטי המאמר של ƒ¿ƒ

‰ÈÏ„n˜תורה' ‡e‰ Ô¯‰‡L ,(∆«¬…««¿ƒ
,eÏl‰ ˙B¯p‰ הוא ‡˙ כלומר, ∆«≈«»

הנשמות  סוגי שבעה את המעורר

האמורים  האופנים בשבעת ה' לעבודת

‡e‰L ÈÙÏ אהרן‰Ú·MÓ ¿ƒ∆ƒƒ¿»
˙eiÁ ÌÈÎÈLÓn‰ ÌÈÚB¯ƒ««¿ƒƒ«
˙BÓL ˙eÏÏÎÏ ˙e˜Ï‡Â∆¡…ƒ¿»ƒ¿

,Ï‡¯NÈ והקמנו" מיכה בספר נאמר ƒ¿»≈
נסיכי  ושמונה רועים שבעה עליו

ששבעת  ומבואר הם אדם", הרועים

אהרן, משה, יעקב, יצחק, אברהם,

חג  של ה'אושפיזין' (שבעת ודוד יוסף

באור  ישראל נשמות את ולפרנס לרעות ממשיכים הדורות שבכל הסוכות)

מזון לו ומשפיע הצאן את מפרנס שהרועה כשם בתור e‰Â‡אלוקי אהרן ¿
הרועים  משבעת לנשמות CÈLÓÓאחד ֿ ומשפיע הדלקת ידי על ישראל «¿ƒ
כוחות  הנרות בעצמם BÏÚ‰Ï˙העלאת Ï‰',לעורר ‰fÚ ‰·‰‡ ¿«¬«¬»«»«
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

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

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

   בהעלותך את הנרותה "מאמר ד  )ג

ה   ................  ח"כתש'ה, ט סיון"י ,שבת פרשת בהעלותך

  , בהעלותךפרשת  שבתשיחת   )ד

יד  ..........................................  ח"תשכ'ה, סיון ט"י

כג  ....  א"תנש'אייר ה' ו, מצורע-פ תזריע"משיחות ש  )ה

  בהעלותךפרשת  –לקוטי שיחות   )ו

הכ  ..............................................  חכרך ) ק"בלה(

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

דל  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' בל רהמקו

הל  .........  בהעלותךפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

ול  .......  בהעלותךלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ט

זפ  ..........  בהעלותךלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

חפ  ................................  בהעלותךלשבוע פרשת  

זצ  ........  בהעלותךלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יב

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

ם"שיעורי רמב

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

גמק   ....  בהעלותךלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )טו

בנק  ....... בהעלותךלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

הנק  ...................................  יג-יבפרק  משלי, זפרק  ישעיה

  נגעיםמסכת  –משניות   )יח

זנק  ..................................................  ביאור קהתי

  

גקס  .............................................  מסכת יומא יעקבעין   )יט

  עם ביאורים  נדריםמסכת   )כ

  דקס  ................................................  יגד דף ע זמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

בקצ  .................................................  ר הזקן"אדמו

  לפי לוח רב יומי שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

בקצ  .................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כג

דקצ  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

חקצ  .............................................  ר האמצעי"אדמו

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

טקצ  ......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

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

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

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

  י"תשמאמרים ספר ה  )כח

רא  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש- ת"ש'ספר השיחות ה  )כט

בר  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

גר  .........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

דר  .................................  בפרק ביאורים לפרקי אבות   )לא

הר  ..  בהעלותך רשתפ תלקריאה בציבור לשבחומש   )לב

ידר  .................  בהעלותךלשבוע פרשת לוח זמנים   )לג

טור  .......  רב שבת קודשעלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לד



ה

,jzelrda zyxt zay .c"qa
g"kyzd ,oeiq h"i
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

E˙ÏÚ‰aיאירּו הּמנֹורה ּפני מּול אל הּנרת את ¿«¬…¿ְְִֵֵֶֶַַָָֹ

הּנרֹות  ּב'לּקּוטי 1ׁשבעת ּומבאר . ְְְִִֵֵַַָֹ

נאמר 2ּתֹורה' ׁשעליה הּמנֹורה ראיתי 3ׁשענין ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

יׂשראל, ּכנסת על קאי ּכּולּה, זהב מנֹורת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוהּנה

ּכמֹו נר, קרּויה הּנׁשמה ּכי יׂשראל, נׁשמֹות ְְְְְְִִִֵֵַָָָָמקֹור

נׁשמֹות 4ׁשּכתּוב  ּוכללּות אדם, נׁשמת ה' נר ְְְִִֵֶַָָָָ

ׁשהם  נרֹות, ז' ּבּה ויׁש מנֹורה, נקראֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָיׂשראל

ׁשּבּנפׁש, הּמּדֹות ז' [והינּו ה' ּבעבֹודת מדרגֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַז'

עֹובד  יׁש למעלה], הּספירֹות מז' ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָׁשּמׁשּתלׁשלֹות

מאהבה  ויׁש החסד], [מּדת ּכּמים מׁשּו ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמאהבה

הּתֹורה  עלֿידי ויׁש הּגבּורה], [מּדת אׁש ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָּכרׁשפי

נּצחֹון  עלֿידי ויׁש הּתפארת], [מּדת הּממּוצע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָקו

ועׂשה  מרע ּב'סּור ה' ּבעבֹודת ּולהתּגּבר ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָלנּצח

אינֹו ּכאׁשר  ׁשּגם [הינּו, הֹודיה עלֿידי ויׁש ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָטֹוב',

ּבאֹופן  עבֹודתֹו עֹובד מּכלֿמקֹום ּבׂשכלֹו, ְְְֲִִִֵֵֶָָָמבין

כּו' האמת על ׁשּמֹודה הֹודיה, יׁש5ׁשל וכן ,[ ְֱֵֵֶֶֶֶַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר התנּׂשאּות, עלֿידי ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָעבֹודה

ּבני  יׂשראל ּכל ּדׁשּבת, י"ד ּפרק סֹוף ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמׁשנה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הם, ה',6מלכים ּבדרכי לּבֹו וּיגּבּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

(ּבסעיף  לבאר ּוממׁשי כּו'. ׁשפלּות עלֿידי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָויׁש

לפי  הּללּו, הּנרֹות את הּמדליק הּוא ׁשאהרן ְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹב'),

ואלקּות  חּיּות הּממׁשיכים רֹועים מּׁשבעה ְְֱִִִִִֶֶַַַָֹׁשהּוא

להעלֹות  ממׁשי והּוא יׂשראל, נׁשמֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַָָלכללּות
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בהעלותך.1) ב.2)ר"פ לג, שם וראה ג). (כט, בהעלותך בהעלותך.3)ר"פ פ' הפטרת - ב ד, כז.4)זכרי' כ, ראה 5)משלי

ובכ"מ. ג. שג, דא"ח עם ו.6)סידור יז, הימיםֿב דברי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
– השבוע בפרשת נאמר המקדש ובבית במשכן המנורה נרות הדלקת על

אליו: ואמרת אהרן אל דבר לאמר, משה אל ה' "וידבר

E˙ÏÚ‰aמדליק אתה ‰p¯˙כאשר הנרות ‡˙ שהדלקת רש"י ופירש ¿«¬…¿∆«≈…
שצריך  עליה לשון בהדלקתן כתוב עולה, שהלהב שם "על "בהעלתך", נקראת

עולה  שלהבת שתהא עד להדליק

מכאן  רבותינו דרשו ועוד מאליה.

המנורה  לפני היתה (מדרגה) שמעלה

ומיטיב" עומד הכהן ÏeÓשעליה Ï‡∆
‰¯Bn‰ Èt נר "אל רש"י: ופירש ¿≈«¿»

של  בגוף אלא בקנים שאינו האמצעי

‰B¯p˙מנורה" ˙Ú·L e¯È‡È1 »ƒƒ¿««≈
ששת  שעל "ששה רש"י: ופירש

למול  פונים המזרחים שלשת הקנים,

שלשה  וכן שבהן, הפתילות האמצעי

למול  הפתילות ראשי המערביים

האמצעי...".

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Óe2 ¿…»¿ƒ≈»
הזקן  ‰Bn¯‰לאדמו"ר ÔÈÚL∆ƒ¿««¿»

¯Ó‡ ‰ÈÏÚL3בנביאÈ˙È‡¯ ∆»∆»∆¡«»ƒƒ
È‡˜ ,dÏek ·‰Ê ˙¯BÓ ‰p‰Â¿ƒ≈¿«»»»»≈

Ï‡¯NÈ,מכוון ˙Òk ÏÚ בחינה «¿∆∆ƒ¿»≈
עלֿשם  זה בשם שנקראת באלוקות

שלB˜Ó¯שהיא BÓL˙השורש ¿ƒ¿
‰Èe¯˜ ‰ÓLp‰ Èk ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ«¿»»¿»

·e˙kL BÓk ,¯4˙ÓL '‰ ¯ ≈¿∆»≈ƒ¿«
Ï‡¯NÈ ˙BÓL ˙eÏÏÎe ,Ì„‡»»¿»ƒ¿ƒ¿»≈

רבים  נרות BÓ¯‰,שהם ˙B‡¯˜ƒ¿»¿»
da LÈÂ כללות של הכללית בבחינה ¿≈»

"מנורה" הנקראת ישראל Ê'נשמות
˙B‚¯„Ó 'Ê Ì‰L ,˙B¯ שונות ≈∆≈«¿≈

˙Bcn‰ 'Ê eÈ‰Â] '‰ ˙„B·Úa«¬«¿«¿«ƒ
LÙpaL,האדם˙BÏLÏzLnL ∆«∆∆∆ƒ¿«¿¿

‰ÏÚÓÏ ˙B¯ÈÙq‰ 'ÊÓ שבע ƒ«¿ƒ¿«¿»
העליונות  הקדושות שבספירות המידות

הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, שהן

ומלכות  Ó‡‰·‰יסוד „·BÚ LÈ ,[≈≈≈«¬»
ÌÈnk CeLÓ שעובדות נשמות יש »««ƒ

של  באופן האהבה במידת ה' את

וזורמים שנמשכים למים שנמשלה אהבה והיא ‰ÒÁ„],קירוב, ˙cÓ]ƒ««∆∆
LÈÂ'ה את שעובדות ‡Lנשמות ÈÙL¯k ‰·‰‡Ó צימאון של אהבה ¿≈≈«¬»¿ƒ¿≈≈

לאש שנמשלה אהבה והיא הריחוק LÈÂמחמת ,[‰¯e·b‰ ˙cÓ] נשמות ƒ««¿»¿≈
בעיקר ה' את ‰ÚˆeÓnשעובדות Â˜ ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ החסד בין «¿≈«»««¿»

‰Ùz‡¯˙והגבורה ˙cÓ] גבורה וגם חסד גם בתוכה LÈÂשכוללת ,[ ƒ««ƒ¿∆∆¿≈
בעיקר היא שלהם ה' שעבודת ÁvÏנשמות ÔBÁv È„ÈŒÏÚ מונע כל «¿≈ƒ»¿«≈«

ה' מעבודת NÚÂ‰ומעכב Ú¯Ó ¯eÒ'a '‰ ˙„B·Úa ¯ab˙‰Ïe¿ƒ¿«≈«¬«¿≈»«¬≈
'·BË,שבנפש הנצח מידת את במיוחד להפעיל צריך כך שלשם בפועל,

,eÈ‰] ‰È„B‰ È„ÈŒÏÚ LÈÂ¿≈«¿≈»»«¿
ÔÈ·Ó BÈ‡ ¯L‡k ÌbL∆««¬∆≈≈ƒ

BÏÎNa,'ה בעבודת מסויים עניין ¿ƒ¿
B˙„B·Ú „·BÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈¬»
‰„BnL ,‰È„B‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆»»∆∆

'eÎ ˙Ó‡‰ ÏÚ למרות לה ומסכים «»¡∆
אותה  מבין הוא עבודת ]5שאין והיא

האדם, שבנפש ההוד מידת עלֿידי ה'

È„ÈŒÏÚ ‰„B·Ú LÈ ÔÎÂ¿≈≈¬»«¿≈
˙e‡O˙‰ לגאווה (בניגוד חיובית ƒ¿«¿

Ï"Êשלילית), eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók¿«¬««≈«
,˙aLc „"È ˜¯t ÛBÒ ‰Lna«ƒ¿»∆∆¿«»
,Ì‰ ÌÈÎÏÓ Èa Ï‡¯NÈ Ïk»ƒ¿»≈¿≈¿»ƒ≈
היא  ה' בעבודת הדרכים אחת ולכן

של  ובחשיבות במעלה הכרה מתוך

כיהודי e˙kL·האדם BÓÎe6 ¿∆»
'‰ ÈÎ¯„a BaÏ da‚iÂ במובן «ƒ¿«ƒ¿«¿≈

eÎ'החיובי, ˙eÏÙL È„ÈŒÏÚ LÈÂ¿≈«¿≈ƒ¿
שפלות  מתוך ה' את שעובדות נשמות

ההתנשאות. היפך והכנעה,

CÈLÓÓe הזקן Ï·‡¯אדמו"ר «¿ƒ¿»≈
'· ÛÈÚÒa) ב'לקוטי המאמר של ƒ¿ƒ

‰ÈÏ„n˜תורה' ‡e‰ Ô¯‰‡L ,(∆«¬…««¿ƒ
,eÏl‰ ˙B¯p‰ הוא ‡˙ כלומר, ∆«≈«»

הנשמות  סוגי שבעה את המעורר

האמורים  האופנים בשבעת ה' לעבודת

‡e‰L ÈÙÏ אהרן‰Ú·MÓ ¿ƒ∆ƒƒ¿»
˙eiÁ ÌÈÎÈLÓn‰ ÌÈÚB¯ƒ««¿ƒƒ«
˙BÓL ˙eÏÏÎÏ ˙e˜Ï‡Â∆¡…ƒ¿»ƒ¿

,Ï‡¯NÈ והקמנו" מיכה בספר נאמר ƒ¿»≈
נסיכי  ושמונה רועים שבעה עליו

ששבעת  ומבואר הם אדם", הרועים

אהרן, משה, יעקב, יצחק, אברהם,

חג  של ה'אושפיזין' (שבעת ודוד יוסף

באור  ישראל נשמות את ולפרנס לרעות ממשיכים הדורות שבכל הסוכות)

מזון לו ומשפיע הצאן את מפרנס שהרועה כשם בתור e‰Â‡אלוקי אהרן ¿
הרועים  משבעת לנשמות CÈLÓÓאחד ֿ ומשפיע הדלקת ידי על ישראל «¿ƒ
כוחות  הנרות בעצמם BÏÚ‰Ï˙העלאת Ï‰',לעורר ‰fÚ ‰·‰‡ ¿«¬«¬»«»«

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

 מפתח  כללי

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

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

   בהעלותך את הנרותה "מאמר ד  )ג

ה   ................  ח"כתש'ה, ט סיון"י ,שבת פרשת בהעלותך

  , בהעלותךפרשת  שבתשיחת   )ד

יד  ..........................................  ח"תשכ'ה, סיון ט"י

כג  ....  א"תנש'אייר ה' ו, מצורע-פ תזריע"משיחות ש  )ה

  בהעלותךפרשת  –לקוטי שיחות   )ו

הכ  ..............................................  חכרך ) ק"בלה(

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

דל  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' בל רהמקו

הל  .........  בהעלותךפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

ול  .......  בהעלותךלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ט

זפ  ..........  בהעלותךלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

חפ  ................................  בהעלותךלשבוע פרשת  

זצ  ........  בהעלותךלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יב

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

ם"שיעורי רמב

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

גמק   ....  בהעלותךלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )טו

בנק  ....... בהעלותךלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

הנק  ...................................  יג-יבפרק  משלי, זפרק  ישעיה

  נגעיםמסכת  –משניות   )יח

זנק  ..................................................  ביאור קהתי

  

גקס  .............................................  מסכת יומא יעקבעין   )יט

  עם ביאורים  נדריםמסכת   )כ

  דקס  ................................................  יגד דף ע זמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

בקצ  .................................................  ר הזקן"אדמו

  לפי לוח רב יומי שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

בקצ  .................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כג

דקצ  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

חקצ  .............................................  ר האמצעי"אדמו

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

טקצ  ......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

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

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

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

  י"תשמאמרים ספר ה  )כח

רא  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש- ת"ש'ספר השיחות ה  )כט

בר  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

גר  .........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

דר  .................................  בפרק ביאורים לפרקי אבות   )לא

הר  ..  בהעלותך רשתפ תלקריאה בציבור לשבחומש   )לב

ידר  .................  בהעלותךלשבוע פרשת לוח זמנים   )לג

טור  .......  רב שבת קודשעלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לד



g"kyz'dו ,oeiq h"i ,jzelrda t"y

האהבה  אׁש מדּורת ּולהגּדיל לה', עּזה ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָאהבה

ויתרֹון  ההפרׁש לבאר ּוממׁשי כּו'. אׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָּכרׁשפי

אברהם  ּומדרגת מעלת על אהרן ּבחינת ְְְֲֲֲִֵַַַַַַַַַַָָֹמעלת

אֹוהבי  אברהם ׁשּנקרא עליוֿהּׁשלֹום 7אבינּו ְְֲִִִֶַַָָָָָָָ

ׁשמבּקׁשים  ּכמֹו ּכּמים, אהבה ענין זכֹור 8(והּוא ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָ

ּכּמים  אחרי נמׁש ּדאברהם 9אב ׁשהאהבה ,( ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָ

ּדאהרן  האהבה אבל עֹולם, אהבת נקראת ְְֲֲֲֲִִֵַַַַָָָָָֹאבינּו

ּבארּוּכה. ׁשם ּכמבאר כּו', רּבה אהבה ְֲֲִַַַַָָָָָֹהיא

הּמדרגֹות p‰Â‰ב) ז' ׁשהם הּנרֹות ז' ּבענין ¿ƒ≈ְְְִֵֵֵֶַַַַ

מפרט  הּמּדֹות, ז' ּכנגד ה', ְְֲִֵֶֶַַַָּבעבֹודת

ּגבּורה  חסד הּמּדֹות ׁשּמּצד העבֹודה ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָאֹופּני

עבֹודה  יׁש וכן ּומסּים: והֹוד, נצח ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָּתפארת

כּו', ׁשפלּות עלֿידי ויׁש כּו' התנּׂשאּות ְְְְְְִִֵֵֵַַַעלֿידי

הּיסֹוד  מּדת ׁשּמּצד העבֹודה אֹופן מבאר 10ואינֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

יסֹוד  הם וׁשפלּות ׁשהתנּׂשאּות לֹומר ְְְְְְִִֵֵֶַַ[ואין

ענין  הּוא ׁשּיסֹוד מצינּו לא ּכי ְְְִִִֶַַָֹּומלכּות,

ענין  הּוא התנּׂשאּות ואדרּבה, ְְְְְְְִִִַַַַַַָההתנּׂשאּות,

מאמר  זה על  ׁשּמביא מּזה ּגם (וכּמּובן ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָהּמלכּות

 ֿ ּוכמֹו הם). מלכים ּבני יׂשראל ּכל ז"ל ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָרּבֹותינּו

ענין  הּוא ׁשּיסֹוד ּגיסא, לאיד לֹומר אין ְְְִִִֵֵֶַַָָכן

סדר  לפי זה ׁשאין לכ נֹוסף ּכי ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָהּׁשפלּות,

לספירת  ׁשּי הּׁשפלּות ענין הרי ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָהּספירֹות,

אתּבּטלת  ארעא ּבענין ּכּידּוע ולא 11הּמלכּות, , ְְְְְְְִִַַַַַַַַָָֹ

הּיסֹוד  ּב'אֹור 12לספירת זה ענין נתּבאר אבל .[ ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ּכדלקּמן. צדק', לה'צמח ְְְִֶֶֶַַַַָָהּתֹורה'
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ח.7) מא, גשם.8)ישעי' רמג).9)פיוט ע' תרמ"ד (סה"מ תרמ"ד בהעלותך גו' וידבר סד"ה גם המקום 10)ראה וכאן

הענינים, לפרטי לב שימת ללא הענין, כללות שלומדים באופן ולא דא, כגון בענינים גם לדייק יש הלקו"ת שבלימוד להעיר

פשוטים. לענינים לב שמים לא ההשכלה עומק לימוד שמצד ב.11)או קעו, תשמ"ח.12)זח"ב בהעלותך ד"ה גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ L‡ ÈÙL¯k ‰·‰‡‰ L‡ ˙¯e„Ó ÏÈc‚‰Ïe הבוערת אש כמו ¿«¿ƒ¿«≈»«¬»¿ƒ¿≈≈

רב. ובתוקף בחוזק

CÈLÓÓe'תורה ב'לקוטי הזקן ‰‰L¯Ùאדמו"ר ¯‡·Ï ההבדלÔB¯˙ÈÂ «¿ƒ¿»≈«∆¿≈¿ƒ¿
ÏÚ Ô¯‰‡ ˙ÈÁa ˙ÏÚÓ לעומתeÈ·‡ Ì‰¯·‡ ˙‚¯„Óe ˙ÏÚÓ «¬«¿ƒ««¬…««¬««¿≈««¿»»»ƒ

ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ הראשון הרועה »»«»
משפי  הוא שאף הרועים על משבעת ע

עליונים  רוחניים כוחות ישראל נשמות

È·‰B‡ Ì‰¯·‡ ‡¯˜pL7 ∆ƒ¿»«¿»»¬ƒ
את  עבד החסד מידת שמידתו ואברהם

האהבה  במידת בעיקר ¿(e‰Â‡ה'
BÓk ,ÌÈnk ‰·‰‡ ÔÈÚƒ¿««¬»««ƒ¿

ÌÈLw·ÓL8 הגשמים על בתפילה ∆¿«¿ƒ
עצרת  ‡·בשמיני ¯BÎÊ אברהם ¿»

‡EÈ¯Áאבינו  CLÓ'ה באהבת ƒ¿««¬∆
ÌÈnk9,וקירוב דבקות שעניינה ««ƒ

מתוך  שהיא אש כרשפי מאהבה בשונה

וצימאון  L‰‡‰·‰ריחוק ,(∆»«¬»
˙·‰‡ ˙‡¯˜ eÈ·‡ Ì‰¯·‡c¿«¿»»»ƒƒ¿≈«¬«
Ô¯‰‡c ‰·‰‡‰ Ï·‡ ,ÌÏBÚ»¬»»«¬»¿«¬…
¯‡·Ók ,'eÎ ‰a¯ ‰·‰‡ ‡È‰ƒ«¬»«»«¿…»

ÌL בהעלותך פרשת תורה' ב'לקוטי »
.‰ke¯‡a המבואר מתוך קטע להלן, «¬»

ומדרגת  מעלת ... שם: תורה' ב'לקוטי

עליוֿהשלום  אבינו אברהם בחינת

כי  עולם אהבת נקרא זו שאהבה

איך  וזמן, מקום עולם מבחינת נלקחה

ממטה  ונקרא יתברך אליו בטלים שהם

אבל  האדם... עבודת שהוא לפי למעלה

אחרת... בחינה הוא אהרן בחינת

חפצו  שכל דהיינו למטה מלמעלה

לעיני  ה' כבוד נגלה להיות ותשוקתו

יתברך  אלוקותו גילוי שיהיה בשר

באה  זו ואהבה למעלה... כמו למטה

עצמה  ההתבוננות אותה עלֿידי

ישים  כאשר ב'אחד' שבקריאתֿשמע

כיֿאם  בשר לעיני נראה שלא אלוקותו המסתיר החשך על בנפשו מרירות

נפשו  יתמרמר לזאת ואי יתברך... פניו מאור רחוקים והם וזמן מקום בחינת

מאוד  מאוד נפשו ירדה אשר זה וריחוק זו ירידה לבו אל ישים כאשר מאד

ה' אור לו להאיר לו בצר ה' אל ויצעק בתכלית מה' רחוק המדרגות בשפל

עלֿידי  לעולם... אלוקותו התגלות שיהיה דהיינו המבדיל... ומסך החשך בתוך

זו  וצעקה במרירות דלתתא רוח אתערותא שיערה עד דלעילא אתערותא גורם

זו  ואהבה נראה... אותיות אהרן בחינת וזהו ה'... כבוד נגלה להיות ממרום

בחינת  עולם אהבת מבחינת למעלה שהיא רבה אהבה נקרא זו ראיה שבבחינת

ע  להיות ימשוך זה ואחר אדם של ותשוקתו חפצו יהיה וזאת וזמן... זה מקום

אלוקותו  גילוי שיהיה לזאת רק יֿה שלהבת אש רשפי ורשפיה אהבה כמות

יתברך...".

˙B¯p‰ 'Ê ÔÈÚa ‰p‰Â המנורה·) ‰B‚¯„n˙כנגד Ì‰Lשל 'Ê ¿ƒ≈¿ƒ¿««≈∆≈««¿≈
,˙Bcn‰ 'Ê „‚k ,'‰ ˙„B·Úa«¬«¿∆∆«ƒ

לעיל  הזקן Ë¯ÙÓכאמור אדמו"ר ¿»≈
תורה' ב'לקוטי הנזכר ≈»‡ÈpÙBבמאמר

‰„B·Ú‰הרוחנית„vnL »¬»∆ƒ«
˙¯‡Ùz ‰¯e·b „ÒÁ ˙Bcn‰«ƒ∆∆¿»ƒ¿∆∆

,„B‰Â Áˆ לעיל גם שהובא כפי  ≈«¿
ŒÏÚ ‰„B·Ú LÈ ÔÎÂ :ÌiÒÓe¿«≈¿≈≈¬»«

'eÎ ˙e‡O˙‰ È„È ויגבה" כמו ¿≈ƒ¿«¿
ה'" בדרכי È„ÈŒÏÚלבו LÈÂ¿≈«¿≈
,'eÎ ˙eÏÙL,והכנעה ביטול מתוך ƒ¿

‰„B·Ú‰ ÔÙB‡ ¯‡·Ó BÈ‡Â¿≈¿»≈∆»¬»
„BÒi‰ ˙cÓ „vnL10ÔÈ‡Â] ∆ƒ«ƒ««¿¿≈

˙eÏÙLÂ ˙e‡O˙‰L ¯ÓBÏ«∆ƒ¿«¿¿ƒ¿
Ì‰ הבאות המידות שתי של העבודות ≈

ההוד  מידת eÎÏÓe˙,אחרי „BÒÈ¿«¿
ÔÈÚ ‡e‰ „BÒiL eÈˆÓ ‡Ï Èkƒ…»ƒ∆¿ƒ¿«
,‰a¯„‡Â ,˙e‡O˙‰‰«ƒ¿«¿¿«¿«»
˙eÎÏn‰ ÔÈÚ ‡e‰ ˙e‡O˙‰ƒ¿«¿ƒ¿«««¿
מהעם, מנושא בפשטות שמלך כשם

קשורה  שהתנשאות לומר אין ולכן

היסוד fÓ‰במידת Ìb Ô·enÎÂ)¿«»«ƒ∆
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ‰Ê ÏÚ ‡È·nL∆≈ƒ«∆«¬««≈
ÌÈÎÏÓ Èa Ï‡¯NÈ Ïk Ï"Ê«»ƒ¿»≈¿≈¿»ƒ

Ì‰ הקשר את יותר עוד שמדגיש דבר ≈
למידת  ההתנשאות עניין של והשייכות

היסוד  למידת ולא ŒBÓÎeהמלכות .(¿
,‡ÒÈb C„È‡Ï ¯ÓBÏ ÔÈ‡ ÔÎ≈≈«¿ƒ»ƒ»

שני, ÔÈÚלצד ‡e‰ „BÒiL∆¿ƒ¿«
ÔÈ‡L CÎÏ ÛÒB Èk ,˙eÏÙM‰«ƒ¿ƒ»¿»∆≈

,˙B¯ÈÙq‰ ¯„Ò ÈÙÏ ‰Ê אם כי ∆¿ƒ≈∆«¿ƒ
להזכיר  צריך היה ליסוד קשורה שפלות

וגם  ההתנשאות, עניין לפני ההוד, במידת העבודה אחרי מיד הזו העבודה את

הדברים  תוכן ‰eÎÏn˙,מצד ˙¯ÈÙÒÏ CiL ˙eÏÙM‰ ÔÈÚ È¯‰¬≈ƒ¿««ƒ¿«»ƒ¿ƒ«««¿
˙Ïha˙‡ ‡Ú¯‡ ÔÈÚa Úe„ik11, בחסידות כמבואר מתבטלת, ארץ «»«¿ƒ¿««¿»ƒ¿«¿«

דשין  "שהכל בביטול היא שהארץ כשם כי "ארץ" נקראת המלכות שספירת

ולכן  כלום", מגרמה לה "דלית ביטול, הוא עניינה המלכות ספירת כך עליה",

למלכות, שייך השפלות ‰BÒi„עניין ˙¯ÈÙÒÏ ‡ÏÂ12¯‡a˙ Ï·‡ .[ ¿…ƒ¿ƒ««¿¬»ƒ¿»≈
‰Ê ÔÈÚ האדם בעבודת היסוד מידת של ‰Bz¯‰'עניינה ¯B‡'a ƒ¿»∆¿«»

.Ôn˜Ï„k ,'˜„ˆ ÁÓˆ'‰Ï¿«∆«∆∆¿ƒ¿«»
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zexpd zray exi`i dxepnd ipt len l` zexpd z` jzelrda

,ÌÈc˜‰·e ּבספר ּגם נמצא הּנ"ל ׁשּמאמר ¿«¿ƒְְֲִֵֶֶַַַַָָ

תקס"ב  הּזקן אדמּו"ר ,13מאמרי ְְֵֵַַַַָ

צדק' לה'צמח הּתֹורה' ּב'אֹור על 14וכן (נֹוסף ְְְֵֶֶֶַַַַָָ

ּבתֹוספת  ּתֹורה' ׁשּב'לּקּוטי הּמאמר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָהעּתקת

ּוביאּורים  לא 15הּגהֹות כּו', וׁשינּויים ּבהֹוספֹות ,( ְְִִִֵַָָֹ

ועד  הּסדר, ׁשינּוי ּגם אּלא הּלׁשֹון, ׁשינּוי ְִִֵֶֶַַַַַָָרק

ׁשּכל  אףֿעלּֿפי הענינים, ּבתֹוכן ּגם ְְְִִִִֶֶַַַָָָלׁשינּוי

הן  הּזקן, מאדמּו"ר  הם הּנ"ל ְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָהּמאמרים

ׁשל  הּלׁשֹון ּכּנראה ׁשהּוא ּתֹורה' ְְִִֵֶֶֶַַָָּב'לּקּוטי

צדק' ה'צמח הּגהֹות (מּלבד מּמׁש הּזקן ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאדמּו"ר

ׁשהּוא  ּדתקס"ב  ּבּביכל והן זעירין), ּבאתון ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָׁשהם

ּבב' לֹומר ויׁש האמצעי. אדמּו"ר ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹּבכתבֿידֿקדׁש

הּזקן 16אֹופּנים  אדמּו"ר אמרֹו זה ׁשּמאמר הא', , ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָ

ּביאּורים  הֹוסיף ּפעם ּובכל ּפעמים, ְְִִִֵַַַָָָּכּמה

ּבלא  ּביתֿהּמדרׁש אין ׁשהרי כּו', ְְְֲִִִֵֵֵֶַָֹוחידּוׁשים

ּכּמה 17חידּוׁש עליו נאמרּו זה ׁשּמאמר והּב', . ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָ

 ֿ על ׁשּמצינּו (ּכפי ׁשֹונים ּבאֹופּנים ְְִִִִִֵֶַַָּביאּורים,

ׁשּכאׁשר  מּובן, ּומּזה ּדתֹורה). ּבנגלה ּגם ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָּדרֿזה

הענין  לברר אפׁשר אחד, ּבמאמר קֹוׁשי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָיׁשנֹו

הּׁשני. ּבּמאמר העּיּון ְֲִִֵֵַַַַָָעלֿידי

‰p‰Â'הּתֹורה ׁשּב'אֹור ׁשז'18ּבּמאמר מבאר ¿ƒ≈ְְֲֵֶֶַַַָָָ

ׁשּבּפסּוק  הּמּדֹות ז' הם הוי'19הּנרֹות ל ְֲִֵֵֶַַַָָָ

כל  ּכי ׁשּכתּוב ׁשּמה ּומבאר, וגֹו', ְְְִֵֶֶַַָָָֹהּגדּוּלה

ענין  הּוא הּיסֹוד, ּבחינת ּובארץ, ְְְִִִֶַַַַַָָָּבּׁשמים

ּבפניֿעצמּה,20ההתקּׁשרּות  מּדה ׁשאינֹו כּו', ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשּכל  הּנ"ל, מּדֹות הה' לכל ּכללּות הּוא ְְִִִֶַַַָָָּכיֿאם

ּכמֹו ּדוקא. קׁשר ּבבחינת להיֹות צריכֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַַָהּמּדֹות

ּבמּדת  לאמּתֹו ּבאמת מקּוׁשר ׁשּיהיה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָהאהבה,

אפׁשר  ועלּֿפיֿזה ּתמיד. התקּׁשרּות ּבבחינת יהיה הּיראה, מּדת וכן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהאהבה.

לפי  הּיסֹוד, מּדת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הּזקן אדמּו"ר הזּכיר ׁשּלא הּטעם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹלבאר
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ואילך.13) רטו ס"ע ואילך.14)ח"א שכז ע' ואילך.15)בהעלותך שלו ע' אדה"ז 16)שם למאמרי דבר" "פתח גם ראה

שליט"א). אדמו"ר כ"ק (ממענה 4 הערה ח"ב א.17)תקס"ב ג, חגיגה - חז"ל לשון ג"כ18)ע"פ וראה של. שלד ע' ע'

ואילך. תעז ס"ע עטר"ת סה"מ שמא. ע' יא.19)ואילך. כט, הימיםֿא ע'20)דברי ח"א תקס"ב אדה"ז מאמרי גם ראה

רטז.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"p‰ ¯Ó‡nL ,ÌÈc˜‰·e'תורה ב'לקוטי בהעלותך דיבורֿהמתחיל ¿«¿ƒ∆«¬»««

·"Ò˜˙ Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ È¯Ó‡Ó ¯ÙÒa Ìb ‡ˆÓ13ÔÎÂ , ƒ¿»«¿≈∆««¿≈«¿«»≈¿≈
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰Ï '‰¯Bz‰ ¯B‡'a14¯Ó‡n‰ ˙˜zÚ‰ ÏÚ ÛÒB) ¿«»¿«∆«∆∆»««¿»«««¬»

ÌÈ¯e‡È·e ˙B‰b‰ ˙ÙÒB˙a '‰¯Bz ÈËewÏ'aL15, לכך בנוסף ∆¿ƒ≈»¿∆∆«»≈ƒ
מ'לקוטי  המאמר התורה' שב'אור

תורה' שב'לקוטי בנוסח מופיע תורה'

מופיע  הרי וביאורים, הגהות בתוספת

«¿BÙÒB‰a˙אחר,בנוסח ),גם 
,'eÎ ÌÈÈeÈLÂ הם Ï‡והשינויים ¿ƒƒ…

Ìb ‡l‡ ,ÔBLl‰ ÈeÈL ˜«̄ƒ«»∆»«
Ìb ÈeÈLÏ „ÚÂ ,¯„q‰ ÈeÈLƒ«≈∆¿«¿ƒ«

,ÌÈÈÚ‰ ÔÎB˙a הם והשינויים ¿∆»ƒ¿»ƒ
ÌÈ¯Ó‡n‰ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»««¬»ƒ
Ô‰ ,Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡Ó Ì‰ Ï"p‰««≈≈«¿«»≈≈
‰‡¯pk ‡e‰L '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»∆«ƒ¿∆
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ÏL ÔBLl‰«»∆«¿«»≈
ÁÓˆ'‰ ˙B‰b‰ „·lÓ) LnÓ«»ƒ¿««»«∆«

Ì‰L 'לקוטי מודפסות ˆ„˜' בספר ∆∆∆≈
ÔÈ¯ÈÚÊתורה' ÔÂ˙‡a באותיות ¿«¿»¿ƒƒ
ÏÎÈaaקטנות  Ô‰Â של ), כרך ¿≈«ƒ¿

בכתבֿיד  e‰L‡מאמרים ·"Ò˜˙c¿∆
¯"eÓ„‡ L„˜Œ„ÈŒ·˙Îaƒ¿«»…∆«¿

.ÈÚˆÓ‡‰ שהמאמר תמוה ולכאורה »∆¿»ƒ
ממקום  כך כל גדולים בשינויים מופיע

ÓBÏ¯למקום  LÈÂ הדבר בהסבר ¿≈«
ÌÈpÙB‡ '·a16,'‡‰ אחד , הסבר ¿«ƒ»

‰Ê ¯Ó‡nL עצמוB¯Ó‡ ∆«¬»∆¬»
,ÌÈÓÚt ‰nk Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡«¿«»≈«»¿»ƒ
ÌÈ¯e‡Èa ÛÈÒB‰ ÌÚt ÏÎ·e¿»««ƒ≈ƒ

È¯‰L ,'eÎ ÌÈLe„ÈÁÂ כמאמר ¿ƒƒ∆¬≈
ז"ל  L¯„n‰Œ˙Èaחכמינו ÔÈ‡≈≈«ƒ¿»

Le„ÈÁ ‡Ïa17 המאמר ולכן ¿…ƒ
שונים. נוסחים בכמה »¿a‰Â',נרשם
שהמאמר  לכך נוסף מופיע הסבר

הוא  נוסחים Ê‰בכמה ¯Ó‡nL∆«¬»∆
,ÌÈ¯e‡Èa ‰nk ÂÈÏÚ e¯Ó‡∆∆¿»»«»≈ƒ
eÈˆnL ÈÙk) ÌÈBL ÌÈpÙB‡a¿«ƒƒ¿ƒ∆»ƒ
‰¯B˙c ‰Ï‚a Ìb ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆«¿ƒ¿∆¿»

שונים  באופנים נתבאר עניין ).שאותו
BLÈ ¯L‡kL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«¬∆∆¿

,„Á‡ ¯Ó‡Óa ÈLB˜ שהוא כפי ƒ¿«¬»∆»

הנוסחים, באחד Ó‡na¯מופיע ÔeiÚ‰ È„ÈŒÏÚ ÔÈÚ‰ ¯¯·Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»≈»ƒ¿»«¿≈»ƒ««¬»
שהוא  בנוסח כפי של ‰ÈMמופיע בסופו והשינויים, ההבדלים למרות כי «≈ƒ

מאמר. אותו של שונות מהדורות הן אלו דבר

'‰¯Bz‰ ¯B‡'aL ¯Ó‡na ‰p‰Â18¯‡·Ó'צדק ה'צמח אדמו"ר ¿ƒ≈««¬»∆¿«»¿»≈
B¯p‰ 'ÊL˙ המנורה כנגד ‰Ìשל ∆«≈≈

˜eÒtaL ˙Bcn‰ 'Ê19'ÈÂ‰ EÏ «ƒ∆«»¿¬»»
,'B‚Â ‰le„b‰ בחסידות כמובא «¿»¿

המידות  שבע כל נרמזו זה שבפסוק

(חסד) הגדולה ה' "לך העליונות,

כי  וההוד והנצח והתפארת, והגבורה,

שיתבאר  כפי (יסוד, ובארץ בשמים כל

(מלכות)" הממלכה ה' לך להלן),

ÏÎ Èk ·e˙kL ‰nL ,¯‡·Óe¿»≈∆«∆»ƒ…
˙ÈÁa ,ı¯‡·e ÌÈÓMa«»«ƒ»»∆¿ƒ«
ÔÈÚ ‡e‰ ,„BÒi‰«¿ƒ¿«

˙e¯M˜˙‰‰20 המשפיע בין «ƒ¿«¿
ŒÈÙaוהמקבל  ‰cÓ BÈ‡L ,'eÎ∆≈ƒ»ƒ¿≈
dÓˆÚ כמו משלה ותוכן תכונות עם «¿»

והגבורה, ‰e‡היסוד Ì‡ŒÈkהחסד ƒƒ
,Ï"p‰ ˙BcÓ '‰‰ ÏÎÏ ˙eÏÏk¿»¿»«ƒ««
˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆ ˙Bcn‰ ÏkL∆»«ƒ¿ƒƒ¿

‡˜Âc ¯L˜ ˙ÈÁ·a הן אז ורק ƒ¿ƒ«∆∆«¿»
ולהשפיע. לפעול למשל BÓkיכולות ¿
‰È‰iL האוהב ‰‡‰·‰, »«¬»∆ƒ¿∆

˙cÓa BzÓ‡Ï ˙Ó‡a ¯Le˜Ó¿»∆¡∆«¬ƒ¿ƒ«
,‰‡¯i‰ ˙cÓ ÔÎÂ .‰·‰‡‰»«¬»¿≈ƒ««ƒ¿»
˙e¯M˜˙‰ ˙ÈÁ·a ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿

„ÈÓz,ממנו ירא שהוא  הדבר עם »ƒ
או  שהאהבה היא הכוונה ה' ובעבודת

מידת  בליווי להיות צריכה היראה

צריך  ה' את הירא או האוהב כי היסוד

 ֿ הקדוש עם תמידית בהתקשרות להיות

ברוךֿהוא.

¯‡·Ï ¯LÙ‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆∆¿»¿»≈
¯"eÓ„‡ ¯ÈkÊ‰ ‡lL ÌÚh‰«««∆…ƒ¿ƒ«¿

'‰¯Bz ÈËewÏ'a Ô˜f‰ בפירוט «»≈¿ƒ≈»
המנורה  קני שכנגד »cÓƒ˙המידות
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ז g"kyz'd ,oeiq h"i ,jzelrda t"y

האהבה  אׁש מדּורת ּולהגּדיל לה', עּזה ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָאהבה

ויתרֹון  ההפרׁש לבאר ּוממׁשי כּו'. אׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָּכרׁשפי

אברהם  ּומדרגת מעלת על אהרן ּבחינת ְְְֲֲֲִֵַַַַַַַַַַָָֹמעלת

אֹוהבי  אברהם ׁשּנקרא עליוֿהּׁשלֹום 7אבינּו ְְֲִִִֶַַָָָָָָָ

ׁשמבּקׁשים  ּכמֹו ּכּמים, אהבה ענין זכֹור 8(והּוא ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָ

ּכּמים  אחרי נמׁש ּדאברהם 9אב ׁשהאהבה ,( ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָ

ּדאהרן  האהבה אבל עֹולם, אהבת נקראת ְְֲֲֲֲִִֵַַַַָָָָָֹאבינּו

ּבארּוּכה. ׁשם ּכמבאר כּו', רּבה אהבה ְֲֲִַַַַָָָָָֹהיא

הּמדרגֹות p‰Â‰ב) ז' ׁשהם הּנרֹות ז' ּבענין ¿ƒ≈ְְְִֵֵֵֶַַַַ

מפרט  הּמּדֹות, ז' ּכנגד ה', ְְֲִֵֶֶַַַָּבעבֹודת

ּגבּורה  חסד הּמּדֹות ׁשּמּצד העבֹודה ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָאֹופּני

עבֹודה  יׁש וכן ּומסּים: והֹוד, נצח ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָּתפארת

כּו', ׁשפלּות עלֿידי ויׁש כּו' התנּׂשאּות ְְְְְְִִֵֵֵַַַעלֿידי

הּיסֹוד  מּדת ׁשּמּצד העבֹודה אֹופן מבאר 10ואינֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

יסֹוד  הם וׁשפלּות ׁשהתנּׂשאּות לֹומר ְְְְְְִִֵֵֶַַ[ואין

ענין  הּוא ׁשּיסֹוד מצינּו לא ּכי ְְְִִִֶַַָֹּומלכּות,

ענין  הּוא התנּׂשאּות ואדרּבה, ְְְְְְְִִִַַַַַַָההתנּׂשאּות,

מאמר  זה על  ׁשּמביא מּזה ּגם (וכּמּובן ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָהּמלכּות

 ֿ ּוכמֹו הם). מלכים ּבני יׂשראל ּכל ז"ל ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָרּבֹותינּו

ענין  הּוא ׁשּיסֹוד ּגיסא, לאיד לֹומר אין ְְְִִִֵֵֶַַָָכן

סדר  לפי זה ׁשאין לכ נֹוסף ּכי ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָהּׁשפלּות,

לספירת  ׁשּי הּׁשפלּות ענין הרי ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָהּספירֹות,

אתּבּטלת  ארעא ּבענין ּכּידּוע ולא 11הּמלכּות, , ְְְְְְְִִַַַַַַַַָָֹ

הּיסֹוד  ּב'אֹור 12לספירת זה ענין נתּבאר אבל .[ ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ּכדלקּמן. צדק', לה'צמח ְְְִֶֶֶַַַַָָהּתֹורה'
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ח.7) מא, גשם.8)ישעי' רמג).9)פיוט ע' תרמ"ד (סה"מ תרמ"ד בהעלותך גו' וידבר סד"ה גם המקום 10)ראה וכאן

הענינים, לפרטי לב שימת ללא הענין, כללות שלומדים באופן ולא דא, כגון בענינים גם לדייק יש הלקו"ת שבלימוד להעיר

פשוטים. לענינים לב שמים לא ההשכלה עומק לימוד שמצד ב.11)או קעו, תשמ"ח.12)זח"ב בהעלותך ד"ה גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ L‡ ÈÙL¯k ‰·‰‡‰ L‡ ˙¯e„Ó ÏÈc‚‰Ïe הבוערת אש כמו ¿«¿ƒ¿«≈»«¬»¿ƒ¿≈≈

רב. ובתוקף בחוזק

CÈLÓÓe'תורה ב'לקוטי הזקן ‰‰L¯Ùאדמו"ר ¯‡·Ï ההבדלÔB¯˙ÈÂ «¿ƒ¿»≈«∆¿≈¿ƒ¿
ÏÚ Ô¯‰‡ ˙ÈÁa ˙ÏÚÓ לעומתeÈ·‡ Ì‰¯·‡ ˙‚¯„Óe ˙ÏÚÓ «¬«¿ƒ««¬…««¬««¿≈««¿»»»ƒ

ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ הראשון הרועה »»«»
משפי  הוא שאף הרועים על משבעת ע

עליונים  רוחניים כוחות ישראל נשמות

È·‰B‡ Ì‰¯·‡ ‡¯˜pL7 ∆ƒ¿»«¿»»¬ƒ
את  עבד החסד מידת שמידתו ואברהם

האהבה  במידת בעיקר ¿(e‰Â‡ה'
BÓk ,ÌÈnk ‰·‰‡ ÔÈÚƒ¿««¬»««ƒ¿

ÌÈLw·ÓL8 הגשמים על בתפילה ∆¿«¿ƒ
עצרת  ‡·בשמיני ¯BÎÊ אברהם ¿»

‡EÈ¯Áאבינו  CLÓ'ה באהבת ƒ¿««¬∆
ÌÈnk9,וקירוב דבקות שעניינה ««ƒ

מתוך  שהיא אש כרשפי מאהבה בשונה

וצימאון  L‰‡‰·‰ריחוק ,(∆»«¬»
˙·‰‡ ˙‡¯˜ eÈ·‡ Ì‰¯·‡c¿«¿»»»ƒƒ¿≈«¬«
Ô¯‰‡c ‰·‰‡‰ Ï·‡ ,ÌÏBÚ»¬»»«¬»¿«¬…
¯‡·Ók ,'eÎ ‰a¯ ‰·‰‡ ‡È‰ƒ«¬»«»«¿…»

ÌL בהעלותך פרשת תורה' ב'לקוטי »
.‰ke¯‡a המבואר מתוך קטע להלן, «¬»

ומדרגת  מעלת ... שם: תורה' ב'לקוטי

עליוֿהשלום  אבינו אברהם בחינת

כי  עולם אהבת נקרא זו שאהבה

איך  וזמן, מקום עולם מבחינת נלקחה

ממטה  ונקרא יתברך אליו בטלים שהם

אבל  האדם... עבודת שהוא לפי למעלה

אחרת... בחינה הוא אהרן בחינת

חפצו  שכל דהיינו למטה מלמעלה

לעיני  ה' כבוד נגלה להיות ותשוקתו

יתברך  אלוקותו גילוי שיהיה בשר

באה  זו ואהבה למעלה... כמו למטה

עצמה  ההתבוננות אותה עלֿידי

ישים  כאשר ב'אחד' שבקריאתֿשמע

כיֿאם  בשר לעיני נראה שלא אלוקותו המסתיר החשך על בנפשו מרירות

נפשו  יתמרמר לזאת ואי יתברך... פניו מאור רחוקים והם וזמן מקום בחינת

מאוד  מאוד נפשו ירדה אשר זה וריחוק זו ירידה לבו אל ישים כאשר מאד

ה' אור לו להאיר לו בצר ה' אל ויצעק בתכלית מה' רחוק המדרגות בשפל

עלֿידי  לעולם... אלוקותו התגלות שיהיה דהיינו המבדיל... ומסך החשך בתוך

זו  וצעקה במרירות דלתתא רוח אתערותא שיערה עד דלעילא אתערותא גורם

זו  ואהבה נראה... אותיות אהרן בחינת וזהו ה'... כבוד נגלה להיות ממרום

בחינת  עולם אהבת מבחינת למעלה שהיא רבה אהבה נקרא זו ראיה שבבחינת

ע  להיות ימשוך זה ואחר אדם של ותשוקתו חפצו יהיה וזאת וזמן... זה מקום

אלוקותו  גילוי שיהיה לזאת רק יֿה שלהבת אש רשפי ורשפיה אהבה כמות

יתברך...".

˙B¯p‰ 'Ê ÔÈÚa ‰p‰Â המנורה·) ‰B‚¯„n˙כנגד Ì‰Lשל 'Ê ¿ƒ≈¿ƒ¿««≈∆≈««¿≈
,˙Bcn‰ 'Ê „‚k ,'‰ ˙„B·Úa«¬«¿∆∆«ƒ

לעיל  הזקן Ë¯ÙÓכאמור אדמו"ר ¿»≈
תורה' ב'לקוטי הנזכר ≈»‡ÈpÙBבמאמר

‰„B·Ú‰הרוחנית„vnL »¬»∆ƒ«
˙¯‡Ùz ‰¯e·b „ÒÁ ˙Bcn‰«ƒ∆∆¿»ƒ¿∆∆

,„B‰Â Áˆ לעיל גם שהובא כפי  ≈«¿
ŒÏÚ ‰„B·Ú LÈ ÔÎÂ :ÌiÒÓe¿«≈¿≈≈¬»«

'eÎ ˙e‡O˙‰ È„È ויגבה" כמו ¿≈ƒ¿«¿
ה'" בדרכי È„ÈŒÏÚלבו LÈÂ¿≈«¿≈
,'eÎ ˙eÏÙL,והכנעה ביטול מתוך ƒ¿

‰„B·Ú‰ ÔÙB‡ ¯‡·Ó BÈ‡Â¿≈¿»≈∆»¬»
„BÒi‰ ˙cÓ „vnL10ÔÈ‡Â] ∆ƒ«ƒ««¿¿≈

˙eÏÙLÂ ˙e‡O˙‰L ¯ÓBÏ«∆ƒ¿«¿¿ƒ¿
Ì‰ הבאות המידות שתי של העבודות ≈

ההוד  מידת eÎÏÓe˙,אחרי „BÒÈ¿«¿
ÔÈÚ ‡e‰ „BÒiL eÈˆÓ ‡Ï Èkƒ…»ƒ∆¿ƒ¿«
,‰a¯„‡Â ,˙e‡O˙‰‰«ƒ¿«¿¿«¿«»
˙eÎÏn‰ ÔÈÚ ‡e‰ ˙e‡O˙‰ƒ¿«¿ƒ¿«««¿
מהעם, מנושא בפשטות שמלך כשם

קשורה  שהתנשאות לומר אין ולכן

היסוד fÓ‰במידת Ìb Ô·enÎÂ)¿«»«ƒ∆
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ‰Ê ÏÚ ‡È·nL∆≈ƒ«∆«¬««≈
ÌÈÎÏÓ Èa Ï‡¯NÈ Ïk Ï"Ê«»ƒ¿»≈¿≈¿»ƒ

Ì‰ הקשר את יותר עוד שמדגיש דבר ≈
למידת  ההתנשאות עניין של והשייכות

היסוד  למידת ולא ŒBÓÎeהמלכות .(¿
,‡ÒÈb C„È‡Ï ¯ÓBÏ ÔÈ‡ ÔÎ≈≈«¿ƒ»ƒ»

שני, ÔÈÚלצד ‡e‰ „BÒiL∆¿ƒ¿«
ÔÈ‡L CÎÏ ÛÒB Èk ,˙eÏÙM‰«ƒ¿ƒ»¿»∆≈

,˙B¯ÈÙq‰ ¯„Ò ÈÙÏ ‰Ê אם כי ∆¿ƒ≈∆«¿ƒ
להזכיר  צריך היה ליסוד קשורה שפלות

וגם  ההתנשאות, עניין לפני ההוד, במידת העבודה אחרי מיד הזו העבודה את

הדברים  תוכן ‰eÎÏn˙,מצד ˙¯ÈÙÒÏ CiL ˙eÏÙM‰ ÔÈÚ È¯‰¬≈ƒ¿««ƒ¿«»ƒ¿ƒ«««¿
˙Ïha˙‡ ‡Ú¯‡ ÔÈÚa Úe„ik11, בחסידות כמבואר מתבטלת, ארץ «»«¿ƒ¿««¿»ƒ¿«¿«

דשין  "שהכל בביטול היא שהארץ כשם כי "ארץ" נקראת המלכות שספירת

ולכן  כלום", מגרמה לה "דלית ביטול, הוא עניינה המלכות ספירת כך עליה",

למלכות, שייך השפלות ‰BÒi„עניין ˙¯ÈÙÒÏ ‡ÏÂ12¯‡a˙ Ï·‡ .[ ¿…ƒ¿ƒ««¿¬»ƒ¿»≈
‰Ê ÔÈÚ האדם בעבודת היסוד מידת של ‰Bz¯‰'עניינה ¯B‡'a ƒ¿»∆¿«»

.Ôn˜Ï„k ,'˜„ˆ ÁÓˆ'‰Ï¿«∆«∆∆¿ƒ¿«»
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zexpd zray exi`i dxepnd ipt len l` zexpd z` jzelrda

,ÌÈc˜‰·e ּבספר ּגם נמצא הּנ"ל ׁשּמאמר ¿«¿ƒְְֲִֵֶֶַַַַָָ

תקס"ב  הּזקן אדמּו"ר ,13מאמרי ְְֵֵַַַַָ

צדק' לה'צמח הּתֹורה' ּב'אֹור על 14וכן (נֹוסף ְְְֵֶֶֶַַַַָָ

ּבתֹוספת  ּתֹורה' ׁשּב'לּקּוטי הּמאמר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָהעּתקת

ּוביאּורים  לא 15הּגהֹות כּו', וׁשינּויים ּבהֹוספֹות ,( ְְִִִֵַָָֹ

ועד  הּסדר, ׁשינּוי ּגם אּלא הּלׁשֹון, ׁשינּוי ְִִֵֶֶַַַַַָָרק

ׁשּכל  אףֿעלּֿפי הענינים, ּבתֹוכן ּגם ְְְִִִִֶֶַַַָָָלׁשינּוי

הן  הּזקן, מאדמּו"ר  הם הּנ"ל ְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָהּמאמרים

ׁשל  הּלׁשֹון ּכּנראה ׁשהּוא ּתֹורה' ְְִִֵֶֶֶַַָָּב'לּקּוטי

צדק' ה'צמח הּגהֹות (מּלבד מּמׁש הּזקן ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאדמּו"ר

ׁשהּוא  ּדתקס"ב  ּבּביכל והן זעירין), ּבאתון ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָׁשהם

ּבב' לֹומר ויׁש האמצעי. אדמּו"ר ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹּבכתבֿידֿקדׁש

הּזקן 16אֹופּנים  אדמּו"ר אמרֹו זה ׁשּמאמר הא', , ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָ

ּביאּורים  הֹוסיף ּפעם ּובכל ּפעמים, ְְִִִֵַַַָָָּכּמה

ּבלא  ּביתֿהּמדרׁש אין ׁשהרי כּו', ְְְֲִִִֵֵֵֶַָֹוחידּוׁשים

ּכּמה 17חידּוׁש עליו נאמרּו זה ׁשּמאמר והּב', . ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָ

 ֿ על ׁשּמצינּו (ּכפי ׁשֹונים ּבאֹופּנים ְְִִִִִֵֶַַָּביאּורים,

ׁשּכאׁשר  מּובן, ּומּזה ּדתֹורה). ּבנגלה ּגם ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָּדרֿזה

הענין  לברר אפׁשר אחד, ּבמאמר קֹוׁשי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָיׁשנֹו

הּׁשני. ּבּמאמר העּיּון ְֲִִֵֵַַַַָָעלֿידי

‰p‰Â'הּתֹורה ׁשּב'אֹור ׁשז'18ּבּמאמר מבאר ¿ƒ≈ְְֲֵֶֶַַַָָָ

ׁשּבּפסּוק  הּמּדֹות ז' הם הוי'19הּנרֹות ל ְֲִֵֵֶַַַָָָ

כל  ּכי ׁשּכתּוב ׁשּמה ּומבאר, וגֹו', ְְְִֵֶֶַַָָָֹהּגדּוּלה

ענין  הּוא הּיסֹוד, ּבחינת ּובארץ, ְְְִִִֶַַַַַָָָּבּׁשמים

ּבפניֿעצמּה,20ההתקּׁשרּות  מּדה ׁשאינֹו כּו', ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשּכל  הּנ"ל, מּדֹות הה' לכל ּכללּות הּוא ְְִִִֶַַַָָָּכיֿאם

ּכמֹו ּדוקא. קׁשר ּבבחינת להיֹות צריכֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַַָהּמּדֹות

ּבמּדת  לאמּתֹו ּבאמת מקּוׁשר ׁשּיהיה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָהאהבה,

אפׁשר  ועלּֿפיֿזה ּתמיד. התקּׁשרּות ּבבחינת יהיה הּיראה, מּדת וכן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהאהבה.

לפי  הּיסֹוד, מּדת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הּזקן אדמּו"ר הזּכיר ׁשּלא הּטעם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹלבאר
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ואילך.13) רטו ס"ע ואילך.14)ח"א שכז ע' ואילך.15)בהעלותך שלו ע' אדה"ז 16)שם למאמרי דבר" "פתח גם ראה

שליט"א). אדמו"ר כ"ק (ממענה 4 הערה ח"ב א.17)תקס"ב ג, חגיגה - חז"ל לשון ג"כ18)ע"פ וראה של. שלד ע' ע'

ואילך. תעז ס"ע עטר"ת סה"מ שמא. ע' יא.19)ואילך. כט, הימיםֿא ע'20)דברי ח"א תקס"ב אדה"ז מאמרי גם ראה

רטז.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"p‰ ¯Ó‡nL ,ÌÈc˜‰·e'תורה ב'לקוטי בהעלותך דיבורֿהמתחיל ¿«¿ƒ∆«¬»««

·"Ò˜˙ Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ È¯Ó‡Ó ¯ÙÒa Ìb ‡ˆÓ13ÔÎÂ , ƒ¿»«¿≈∆««¿≈«¿«»≈¿≈
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰Ï '‰¯Bz‰ ¯B‡'a14¯Ó‡n‰ ˙˜zÚ‰ ÏÚ ÛÒB) ¿«»¿«∆«∆∆»««¿»«««¬»

ÌÈ¯e‡È·e ˙B‰b‰ ˙ÙÒB˙a '‰¯Bz ÈËewÏ'aL15, לכך בנוסף ∆¿ƒ≈»¿∆∆«»≈ƒ
מ'לקוטי  המאמר התורה' שב'אור

תורה' שב'לקוטי בנוסח מופיע תורה'

מופיע  הרי וביאורים, הגהות בתוספת

«¿BÙÒB‰a˙אחר,בנוסח ),גם 
,'eÎ ÌÈÈeÈLÂ הם Ï‡והשינויים ¿ƒƒ…

Ìb ‡l‡ ,ÔBLl‰ ÈeÈL ˜«̄ƒ«»∆»«
Ìb ÈeÈLÏ „ÚÂ ,¯„q‰ ÈeÈLƒ«≈∆¿«¿ƒ«

,ÌÈÈÚ‰ ÔÎB˙a הם והשינויים ¿∆»ƒ¿»ƒ
ÌÈ¯Ó‡n‰ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»««¬»ƒ
Ô‰ ,Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡Ó Ì‰ Ï"p‰««≈≈«¿«»≈≈
‰‡¯pk ‡e‰L '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»∆«ƒ¿∆
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ÏL ÔBLl‰«»∆«¿«»≈
ÁÓˆ'‰ ˙B‰b‰ „·lÓ) LnÓ«»ƒ¿««»«∆«

Ì‰L 'לקוטי מודפסות ˆ„˜' בספר ∆∆∆≈
ÔÈ¯ÈÚÊתורה' ÔÂ˙‡a באותיות ¿«¿»¿ƒƒ
ÏÎÈaaקטנות  Ô‰Â של ), כרך ¿≈«ƒ¿

בכתבֿיד  e‰L‡מאמרים ·"Ò˜˙c¿∆
¯"eÓ„‡ L„˜Œ„ÈŒ·˙Îaƒ¿«»…∆«¿

.ÈÚˆÓ‡‰ שהמאמר תמוה ולכאורה »∆¿»ƒ
ממקום  כך כל גדולים בשינויים מופיע

ÓBÏ¯למקום  LÈÂ הדבר בהסבר ¿≈«
ÌÈpÙB‡ '·a16,'‡‰ אחד , הסבר ¿«ƒ»

‰Ê ¯Ó‡nL עצמוB¯Ó‡ ∆«¬»∆¬»
,ÌÈÓÚt ‰nk Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡«¿«»≈«»¿»ƒ
ÌÈ¯e‡Èa ÛÈÒB‰ ÌÚt ÏÎ·e¿»««ƒ≈ƒ

È¯‰L ,'eÎ ÌÈLe„ÈÁÂ כמאמר ¿ƒƒ∆¬≈
ז"ל  L¯„n‰Œ˙Èaחכמינו ÔÈ‡≈≈«ƒ¿»

Le„ÈÁ ‡Ïa17 המאמר ולכן ¿…ƒ
שונים. נוסחים בכמה »¿a‰Â',נרשם
שהמאמר  לכך נוסף מופיע הסבר

הוא  נוסחים Ê‰בכמה ¯Ó‡nL∆«¬»∆
,ÌÈ¯e‡Èa ‰nk ÂÈÏÚ e¯Ó‡∆∆¿»»«»≈ƒ
eÈˆnL ÈÙk) ÌÈBL ÌÈpÙB‡a¿«ƒƒ¿ƒ∆»ƒ
‰¯B˙c ‰Ï‚a Ìb ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆«¿ƒ¿∆¿»

שונים  באופנים נתבאר עניין ).שאותו
BLÈ ¯L‡kL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«¬∆∆¿

,„Á‡ ¯Ó‡Óa ÈLB˜ שהוא כפי ƒ¿«¬»∆»

הנוסחים, באחד Ó‡na¯מופיע ÔeiÚ‰ È„ÈŒÏÚ ÔÈÚ‰ ¯¯·Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»≈»ƒ¿»«¿≈»ƒ««¬»
שהוא  בנוסח כפי של ‰ÈMמופיע בסופו והשינויים, ההבדלים למרות כי «≈ƒ

מאמר. אותו של שונות מהדורות הן אלו דבר

'‰¯Bz‰ ¯B‡'aL ¯Ó‡na ‰p‰Â18¯‡·Ó'צדק ה'צמח אדמו"ר ¿ƒ≈««¬»∆¿«»¿»≈
B¯p‰ 'ÊL˙ המנורה כנגד ‰Ìשל ∆«≈≈

˜eÒtaL ˙Bcn‰ 'Ê19'ÈÂ‰ EÏ «ƒ∆«»¿¬»»
,'B‚Â ‰le„b‰ בחסידות כמובא «¿»¿

המידות  שבע כל נרמזו זה שבפסוק

(חסד) הגדולה ה' "לך העליונות,

כי  וההוד והנצח והתפארת, והגבורה,

שיתבאר  כפי (יסוד, ובארץ בשמים כל

(מלכות)" הממלכה ה' לך להלן),

ÏÎ Èk ·e˙kL ‰nL ,¯‡·Óe¿»≈∆«∆»ƒ…
˙ÈÁa ,ı¯‡·e ÌÈÓMa«»«ƒ»»∆¿ƒ«
ÔÈÚ ‡e‰ ,„BÒi‰«¿ƒ¿«

˙e¯M˜˙‰‰20 המשפיע בין «ƒ¿«¿
ŒÈÙaוהמקבל  ‰cÓ BÈ‡L ,'eÎ∆≈ƒ»ƒ¿≈
dÓˆÚ כמו משלה ותוכן תכונות עם «¿»

והגבורה, ‰e‡היסוד Ì‡ŒÈkהחסד ƒƒ
,Ï"p‰ ˙BcÓ '‰‰ ÏÎÏ ˙eÏÏk¿»¿»«ƒ««
˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆ ˙Bcn‰ ÏkL∆»«ƒ¿ƒƒ¿

‡˜Âc ¯L˜ ˙ÈÁ·a הן אז ורק ƒ¿ƒ«∆∆«¿»
ולהשפיע. לפעול למשל BÓkיכולות ¿
‰È‰iL האוהב ‰‡‰·‰, »«¬»∆ƒ¿∆

˙cÓa BzÓ‡Ï ˙Ó‡a ¯Le˜Ó¿»∆¡∆«¬ƒ¿ƒ«
,‰‡¯i‰ ˙cÓ ÔÎÂ .‰·‰‡‰»«¬»¿≈ƒ««ƒ¿»
˙e¯M˜˙‰ ˙ÈÁ·a ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿

„ÈÓz,ממנו ירא שהוא  הדבר עם »ƒ
או  שהאהבה היא הכוונה ה' ובעבודת

מידת  בליווי להיות צריכה היראה

צריך  ה' את הירא או האוהב כי היסוד

 ֿ הקדוש עם תמידית בהתקשרות להיות

ברוךֿהוא.

¯‡·Ï ¯LÙ‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆∆¿»¿»≈
¯"eÓ„‡ ¯ÈkÊ‰ ‡lL ÌÚh‰«««∆…ƒ¿ƒ«¿

'‰¯Bz ÈËewÏ'a Ô˜f‰ בפירוט «»≈¿ƒ≈»
המנורה  קני שכנגד »cÓƒ˙המידות
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g"kyz'dח ,oeiq h"i ,jzelrda t"y

ּכללי  ענין ּכיֿאם ּבפניֿעצמּה, מּדה ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָׁשאינּה

דייקת  ּכד אמנם, הּמּדֹות. ּבכל להיֹות ְְְְִִִֶַַַַָָָָׁשּצרי

היּו עלּֿפיֿזה ׁשהרי ּכן, לֹומר איֿאפׁשר ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּפיר,

ׁשּיׁשנם  וכיון נרֹות, ו' רק ּבּמנֹורה להיֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָצריכים

על  ׁשּנֹוסף  לֹומר צרי עלּֿכרח נרֹות, ְֲִֵֶַַַָָָז'

הּמּדֹות, לכל (התקּׁשרּות) הּיסֹוד ּדמּדת ְְְְְִִִַַַַַַָָהּׁשּיכּות

 ֿ ּבפני מּדה ׁשהּוא ּכפי הּיסֹוד ענין ּגם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָיׁשנֹו

הּדעה 21עצמה  עלּֿפי ּובפרט ּבפניֿעצמֹו. נר ,22 ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

עד  מערב רק לא ּדֹולק (ׁשהיה הּמערבי ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנר

היה  ּומּמּנּו המעתֿלעת, ּכל ּבמׁש אּלא ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבֹוקר,

כו' למזרח),23מדליק (מּמערב הּׁשּׁשי נר הּוא ( ְְְֲִִִִִֵַַַָָ

הּיסֹוד  מּדת ּכנגד לוּדאי 24ׁשהּוא קרֹוב ולכן, . ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

הּמאמר  ׁשל הּכתבֿידֿקדׁש ׁשּבהעּתקת ְְְֲֶֶֶַַַַַַַָָָֹלֹומר

טעּות  עלֿידי ׁשּורה נׁשמטה ּתֹורה' ְְְְִִֵֵַָָָָּב'לּקּוטי

עלֿידי  ּגם נעּתק ּכזה ּובאֹופן ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָהּמעּתיק,

ׁשּמצינּו ועלּֿדר] ׁשּלאחריֿזה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּמעּתיקים

ׁשּנׁשמטּו ענינים ׁשּיׁש ׁשּבּתניא הּקדׁש' ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּב'אּגרת

הּצענזֹור  ּגם 25עלֿידי נׁשמט ועלֿידיֿזה , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַ

הּיגיעה  ּולאחר ׁשּלאחריֿזה]. ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָּבּדפּוסים

ּכפי  זֹו, הׁשמטה ימצאּו ּבכתבֿיד, ְְְְְְִִִִַַַָָָוהחיּפּוׂש

ׁשּנׁשמטּו ענינים וכּמה ּכּמה מצאּו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָׁשּכבר

ּתֹורה'. ו'לּקּוטי אֹור' ְְִֵָָּב'תֹורה

הּמנֹורה ‡Cג) נרֹות ז' ענין ּכללּות להבין צרי «ְְְְִִִֵַַָָָָ

נׁשמֹות  ּדכללּות ההתחּלקּות על ְְְְִִִֶֶַַַָׁשּמֹורה

ה'. ּבעבֹודת מדרגֹות ז' ׁשהם סּוגים לז' ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָיׂשראל

הּנׂשיאים  לפרׁשת נסמכה הּמנֹורה ּפרׁשת ּבארּוּכה 26ּדהּנה, מסּוּפר ׁשּבּה , ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשבטֹו,אֹו עבּור הקריב נׂשיא ׁשּכל יׂשראל, נׂשיאי ּדי"ב הּקרּבנֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָדֹות

מּובן  אינֹו נׂשיא,27ּדלכאֹורה ּכל ׁשל הּקרּבנֹות ּפרטי ּבּתֹורה ׁשּמפֹורׁש הּטעם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

את  לפרט יכֹול הּכתּוב היה ואםּֿכן קרּבנֹות, אֹותם הקריבּו ׁשּכּלם היֹות ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻעם

כּו', עׂשה וכן כּו' עׂשה ּכן לֹומר  ואחרּֿכ הראׁשֹון, הּנׂשיא ׁשל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָהּקרּבנֹות
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קכזֿח.21) ע' תשנ"ח) (קה"ת, המנורה רשימת גם רשימת 22)ראה בארוכה וראה רפ"ו. ספ"ג. תמיד להרמב"ם פיה"מ

ואילך. י ע' ב.23)המנורה פו, מנחות ב. כב, ע'24)שבת שם אוה"ת שכו. ע' חנוכה האמצעי אדמו"ר מאמרי גם ראה

ואילך.25)שמז. 25 ע' התניא ספר על ביבליוגרפי' - חב"ד תורת לספר "מבוא" פרשתנו.26)ראה ריש ראה 27)פירש"י

ובכ"מ. רנד. ע' נשא אוה"ת ג. צח, ברכה לקו"ת גם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,dÓˆÚŒÈÙa ‰cÓ dÈ‡L ÈÙÏ ,„BÒi‰ לה מיוחד ותוכן עניין עם «¿¿ƒ∆≈»ƒ»ƒ¿≈«¿»

ÈÏÏk ÔÈÚ Ì‡ŒÈk ההתקשרות ‰Bcn˙.עניין ÏÎa ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ƒƒƒ¿»¿»ƒ∆»ƒƒ¿¿»«ƒ
,¯ÈtL ˙˜ÈÈ„ „k ,ÌÓ‡,היטב תדייק ÓBÏ¯כאשר ¯LÙ‡ŒÈ‡ »¿»««¿««ƒƒ∆¿»«

,Ôk היסוד מידת את כאן הזכיר לא הזקן שרבנו לכך הסיבה È¯‰Lשזו ≈∆¬≈
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ ‰ÊŒÈtŒÏÚ«ƒ∆»¿ƒƒƒ¿

,˙B¯ 'Â ˜¯ ‰¯Bna שש כנגד «¿»«≈
מידת המידות  ללא מלכות עד מחסד

ÌLiLהיסוד, ÔÂÈÎÂ בפועל'Ê ¿≈»∆∆¿»
,˙B¯ ששה,שבעה רק ולא נרות ≈

EÁ¯kŒÏÚ בהכרח¯ÓBÏ CÈ¯ˆ «»¿¬»ƒ«
˙cÓc ˙eÎiM‰ ÏÚ ÛÒBpL∆»«««»¿ƒ«
ÏÎÏ (˙e¯M˜˙‰) „BÒi‰«¿ƒ¿«¿¿»
„BÒi‰ ÔÈÚ Ìb BLÈ ,˙Bcn‰«ƒ∆¿«ƒ¿««¿
ŒÈÙa ‰cÓ ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒ»ƒ¿≈

‰ÓˆÚ21,,לה מיוחד ותוכן עניין עם «¿»
BÓˆÚŒÈÙaכנגד  ¯.במנורה ≈ƒ¿≈«¿

‰Úc‰ ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e22¯pL ƒ¿»«ƒ«≈»∆≈
˜¯ ‡Ï ˜ÏBc ‰È‰L) È·¯Ún‰««¬»ƒ∆»»≈…«

,¯˜Ba „Ú ·¯ÚÓ הלילה במשך ≈∆∆«∆
,˙ÚÏŒ˙ÚÓ‰ Ïk CLÓa ‡l‡∆»¿∆∆»«≈≈¿≈

היממה  ‰È‰כל epnÓe הכהן ƒ∆»»
'ÂÎ ˜ÈÏ„Ó23 הנרות שאר כל )את «¿ƒ

·¯ÚnÓ) ÈMM‰ ¯ ‡e‰≈«ƒƒƒ«¬»
˙cÓ „‚k ‡e‰L ,(Á¯ÊÓÏ¿ƒ¿»∆¿∆∆ƒ«

„BÒi‰24 בוודאי זו דעה ולפי «¿
ולא  עצמה, בפני נמנית היסוד שמידת

המידות. לכל השייך כללי כעניין רק

¯ÓBÏ È‡cÂÏ ·B¯˜ ,ÔÎÏÂ¿»≈»¿«««
L„˜Œ„ÈŒ·˙k‰ ˙˜zÚ‰aL∆¿«¿»««¿«»…∆
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯Ó‡n‰ ÏL∆««¬»¿ƒ≈»
˙eÚË È„ÈŒÏÚ ‰¯eL ‰ËÓLƒ¿¿»»«¿≈»
˜zÚ ‰Êk ÔÙB‡·e ,˜ÈzÚn‰««¬ƒ¿∆»∆∆¿«
ÌÈ˜ÈzÚn‰ È„ÈŒÏÚ Ìb««¿≈««¬ƒƒ
C¯cŒÏÚÂ] ‰ÊŒÈ¯Á‡lL∆¿«¬≈∆¿«∆∆
'L„w‰ ˙¯b‡'a eÈˆnL∆»ƒ¿ƒ∆∆«…∆
ÌÈÈÚ LiL ‡ÈzaL∆««¿»∆≈ƒ¿»ƒ

¯BÊÚv‰ È„ÈŒÏÚ eËÓLpL25, ∆ƒ¿¿«¿≈«∆¿
מטעם  היהודיים הספרים את המבקר

פגיעה  בהם שאין לוודא הממשלה,

ולנצרות  לממשלה הנוגעים בעניינים

Ìb ËÓL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿««

‰ÊŒÈ¯Á‡lL ÌÈÒeÙca הצנזור של ביקורת הייתה לא כבר ].שבהם «¿ƒ∆¿«¬≈∆
„ÈŒ·˙Îa NetÈÁ‰Â ‰ÚÈ‚i‰ ¯Á‡Ïe,מקורי‰ËÓL‰ e‡ˆÓÈ ¿«««¿ƒ»¿«ƒƒ¿«»ƒ¿¿«¿»»

,BÊ המידות משבע אחת בתור היסוד עניין ביאור e‡ˆÓשל ¯·kL ÈÙk¿ƒ∆¿»»¿
.'‰¯Bz ÈËewÏ'Â '¯B‡ ‰¯B˙'a eËÓLpL ÌÈÈÚ ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿¿»¿ƒ≈»

C‡ השמטת ‚) ביאור שיהיה איך «
תורה' שב'לקוטי במאמר היסוד עניין

'Ê ÔÈÚ ˙eÏÏk ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«
ÏÚ ‰¯BnL ‰¯Bn‰ ˙B¯≈«¿»∆∆«
˙BÓL ˙eÏÏÎc ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿

Ï‡¯NÈ אחד ענין הם שבכללות אף ƒ¿»≈
ÌÈ‚eÒ 'ÊÏשונים'Ê Ì‰L ¿ƒ∆≈

,‰p‰c .'‰ ˙„B·Úa ˙B‚¯„Ó«¿≈«¬«¿ƒ≈
‰¯Bn‰ ˙L¯t בתחילת האמורה »»««¿»

בהעלותך L¯ÙÏ˙פרשת ‰ÎÓÒƒ¿¿»¿»»«
ÌÈ‡ÈNp‰26 פרשת בסוף האמורה «¿ƒƒ

הנשיאים daLנשא, בפרשת ∆»
˙B„B‡ ‰ke¯‡a ¯teÒÓ¿»«¬»
È‡ÈN ·"Èc ˙Ba¯w‰«»¿»¿¿ƒ≈

,Ï‡¯NÈ השבטים עשר שנים ראשי ƒ¿»≈
·È¯˜‰ ‡ÈN ÏkL חנוכת בעת ∆»»ƒƒ¿ƒ

B‡ÎÏc¯‰המשכן ,BË·L ¯e·Ú¬ƒ¿¿ƒ¿»
Ô·eÓ BÈ‡27L¯BÙnL ÌÚh‰ ≈»«««∆¿»

ÏL ˙Ba¯w‰ ÈË¯t ‰¯Bza«»¿»≈«»¿»∆
ÌÚ ,‡ÈN ÏkÌlkL ˙BÈ‰ כל »»ƒƒ¡∆À»

השבטים עשר ‡Ì˙Bשנים e·È¯˜‰ƒ¿ƒ»
˙Ba¯˜,בדיוק‰È‰ ÔkŒÌ‡Â »¿»¿ƒ≈»»

˙‡ Ë¯ÙÏ ÏBÎÈ ·e˙k‰«»»¿»≈∆
‡ÈNp‰ ÏL ˙Ba¯w‰«»¿»∆«»ƒ

,ÔBL‡¯‰ השבטים עשר שנים מבין »ƒ
יהודה) שבט נשיא עמינדב בן (נחשון

¯ÓBÏ CkŒ¯Á‡Â אחד כל לגבי ¿««»«
הנותרים  השבטים NÚ‰מי"א Ôk≈»»

CÈ¯ˆ ‰nÏÂ ,'eÎ ‰NÚ ÔÎÂ 'eÎ¿≈»»¿»»»ƒ
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zexpd zray exi`i dxepnd ipt len l` zexpd z` jzelrda

ּפרטי  ּכל ּפעמים י"ב לכּפֹול צרי ְְְְִִִֵָָָָָָולּמה

ׁשּמצינּו הּוא, הענין א ׁשוים. ׁשהיּו ְְִִִֶֶַַָָָָָָָהּקרּבנֹות

ז"ל  חכמינּו ּכל 28ּבמדרׁשי ׁשל קרּבנֹו על ׁשאמרּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּפעּולת  הינּו, ּבפניֿעצמּה. וכּונה ענין - ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָנׂשיא

ּכל  אצל היתה כּו', וההעלאה ההמׁשכה ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָהּקרּבן,

ולכן  ׁשבטֹו, ׁשל העבֹודה אֹופן לפי ְְְֲִִִֵֶֶָָָָנׂשיא

ולא  הּנׂשיאים, י"ב  ׁשל הּקרּבנֹות ּפרטי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹנתּפרׁשּו

ּבאֹופּני  ההתחּלקּות מּצד כּו', עׂשה ּכן ְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָנאמר

להבין  צרי ועלּֿפיֿזה הּׁשבטים. ּדי"ב ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָהעבֹודה

להדלקת  הּנׂשיאים קרּבנֹות ׁשּבין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָהחילּוק

לי"ב  היא החלּוקה הּנׂשיאים ׁשּבקרּבנֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָהּנרֹות,

החלּוקה  הּנרֹות ּבהדלקת ואילּו עבֹודה, ְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָאֹופּני

עבֹודה. אֹופּני לז' ְֲִֵַָהיא

ּתֹורה'ÔÈÚ‰Âד) ּב'לּקּוטי ּכמבאר 29ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִֵֶַָָָֹ

קריעת  ּגּבי מצינּו ְְְִִֵֶַַַַָָׁשּכהאיּֿגונא

ׁשבט  לכל ּגזרים, לי"ב הּים ׁשּנקרע ְְְְִִֵֶֶַַַָָָיםֿסּוף,

ּבפניֿעצמּה על 30מסילה ידֹו והניף ּגּבי ּולעתיד , ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

ּכתיב  כּו' נחלים.31הּנהר לׁשבעה והּכהּו ְְְְְִִִִַָָָָָ

נאמר  העתידה ׁשּבּגאּולה ׁשאף ּכימי 32ּובהקּדים, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

נפלאֹות, אראּנּו מצרים מארץ לפי צאת והינּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

מיציאת  היא העתידה לּגאּולה ּכח' ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹׁשה'ּנתינת

ּבּזהר  מבאר מּכלֿמקֹום ׁשהּגילּויים 33מצרים, ְְִִִִִֶַַַַָָָֹֹ

יציאת  לגּבי נפלאֹות ׁשל ּבאֹופן יהיּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּדלעתיד

ּדתֹורה, נגלה עלּֿפי ּגם הּוא וכן ְְְְִִִִֵֶַַַָמצרים,

ז"ל  רּבֹותינּו מּמאמר ֿ 34ּכדמּוכח לעתיד ׁשּגם ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ

מצרים  ׁשּיציאת הינּו, מצרים, יציאת יזּכירּו ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָֹלבא

הּגאּולה  לגּבי ּבלבד טפל ׁשל ּבאֹופן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּתהיה

לגּבי  העתידה ּדגאּולה העילּויים ואחד ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָהעתידה.

יםֿסּוף  קריעת ׁשּבין ּבחילּוק הּוא מצרים ְְְִִִִִֵֶַַַַַיציאת

ּב'לּקּוטי  ּוממׁשי נחלים. לׁשבעה לעתידֿלבא הּנהר ּובקיעת ּגזרים, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלי"ב

ׁשביעיֿׁשל-ּפסח  (ּבדרּוׁשי אחר ּבמקֹום ּׁשּמבאר הּגאּולה 35ּתֹורה', עם (ׁשּקׁשּור ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

עלּית  להיֹות והינּו הּמלכּות, ּבבחינת הּוא יםֿסּוף ׁשּקריעת ְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָהעתידה))
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אֿיא.28) פי"ד, ואילך. יד פי"ג, ב.29)במדב"ר לא, יג.30)פרשתנו קלו, תהלים טו.31)פירש"י יא, ז,32)ישעי' מיכה

תפז.33)טו. ע' ח"א נ"ך אוה"ת וראה ב. רסא, ב.34)ח"א יב, ברכות וגמרא ואילך.35)משנה א יז, צו לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÈÂL eÈ‰L ˙Ba¯w‰ ÈË¯t Ïk ÌÈÓÚt ·"È ÏBtÎÏ דבר ƒ¿¿»ƒ»¿»≈«»¿»∆»»ƒ

מיותרת.? ככפילות לכאורה שנראה

Ï"Ê eÈÓÎÁ ÈL¯„Óa eÈˆnL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡28e¯Ó‡L «»ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ¿¿≈¬»≈«∆»¿
dÓˆÚŒÈÙa ‰eÎÂ ÔÈÚ - ‡ÈN Ïk ÏL Ba¯˜ ÏÚ המיוחדת «»¿»∆»»ƒƒ¿»¿«»»ƒ¿≈«¿»

בפרט. ÏeÚtL˙לו ,eÈ‰«¿∆¿«
‰ÎLÓ‰‰ ,Ôa¯w‰ האור של «»¿»««¿»»

למטה  מלמעלה האלוקי והשפע

‰‡ÏÚ‰‰Â של לאלוקות ההתקרבות ¿««¬»»
והדומם  והצומח (החי הגשמיות

למעלה  מלמטה כקרבן) eÎ',הבאים
‡ÈN Ïk Ïˆ‡ ‰˙È‰ בצורה »¿»≈∆»»ƒ

לו ‰B·Ú„‰מיוחדת ÔÙB‡ ÈÙÏ¿ƒ∆»¬»
ÔÎÏÂהמיוחד  ,BË·L ÏL∆ƒ¿¿»≈

ÏL ˙Ba¯w‰ ÈË¯t eL¯t˙ƒ¿»¿¿»≈«»¿»∆
,ÌÈ‡ÈNp‰ ·"È ואחד אחד כל אצל «¿ƒƒ

בפרט NÚ‰מהם Ôk ¯Ó‡ ‡ÏÂ¿…∆¡«≈»»
ÈpÙB‡a ˙e˜lÁ˙‰‰ „vÓ ,'eÎƒ««ƒ¿«¿¿«≈
.ÌÈË·M‰ ·"Èc ‰„B·Ú‰»¬»¿«¿»ƒ
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿»ƒ

˜eÏÈÁ‰ ההבדל˙Ba¯˜ ÔÈaL «ƒ∆≈»¿¿
,˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰Ï ÌÈ‡ÈNp‰«¿ƒƒ¿«¿»««≈
ÌÈ‡ÈNp‰ ˙Ba¯˜aL∆¿»¿¿«¿ƒƒ

‰˜eÏÁ‰ ישראל נשמות כללות של «¬»
,‰„B·Ú ÈpÙB‡ ·"ÈÏ ‡È‰ לכל ƒ¿«≈¬»

לו,שבט המיוחד eÏÈ‡Â¿ƒאופן
‰˜eÏÁ‰ ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰a של ¿«¿»««≈«¬»

נשמות ‡ÈpÙBכללות 'ÊÏ ‡È‰ƒ¿«≈
.‰„B·Ú¬»

¯‡·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â („¿»ƒ¿»»∆«¿…»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a29ŒÈ‡‰kL ¿ƒ≈»∆¿«

‡Âbזה חכמינו eÈˆÓכעין בדברי «¿»»ƒ
ÛeÒŒÌÈ,ז"ל ˙ÚÈ¯˜ Èab«≈¿ƒ««

ÌÈ¯Êb ·"ÈÏ Ìi‰ Ú¯˜pL∆ƒ¿««»¿¿»ƒ
ÏÈÒÓ‰נפרדים, Ë·L ÏÎÏ¿»≈∆¿ƒ»

dÓˆÚŒÈÙa30, בקרבנות כמו ƒ¿≈«¿»
בימות È˙ÚÏe„הנשיאים, לבוא, ¿»ƒ

‰p‰¯המשיח ÏÚ B„È ÛÈ‰Â Èab«≈¿≈ƒ»««»»
·È˙k 'eÎ31‰Ú·LÏ e‰k‰Â ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
ÌÈÏÁ.המנורה בהדלקת כמו ¿»ƒ

‰Ïe‡baL Û‡L ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆«∆«¿»
¯Ó‡ ‰„È˙Ú‰32E˙‡ˆ ÈÓÈk »¬ƒ»∆¡«ƒ≈≈¿

ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆

,˙B‡ÏÙלבוא העתידה לגאולה מצרים יציאת בין דמיון יש כן eÈ‰Âואם ƒ¿»¿«¿
הוא  זה לדמיון הפנימי Ïe‡bÏ‰הטעם 'Ák ˙È˙p'‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿ƒ«…««¿»

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÓ ‡È‰ ‰„È˙Ú‰ הדמיון למרות »¬ƒ»ƒƒƒ«ƒ¿«ƒƒ»»
הגאולות שתי בין הפנימי הקשר fa‰¯ולמרות ¯‡·Ó33ÌÈÈeÏÈb‰L ¿…»«…«∆«ƒƒ

העליונים  האלוקיים האורות של

„È˙ÚÏc לבוא לעתיד ויאירו שיתגלו ƒ¿»ƒ
Èa‚Ï ˙B‡ÏÙ ÏL ÔÙB‡a eÈ‰Èƒ¿¿∆∆ƒ¿»¿«≈

,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ של ה'גילויים' כי ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
יותר  הרבה יהיו העתידה הגאולה

ביציאת  שהיו מה'גילויים' נעלים

ÈtŒÏÚמצרים  Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««ƒ
‰Ï‚ הפשט חלק הגלוי, החלק ƒ¿∆

¯Ó‡nÓ ÁÎeÓ„k ,‰¯B˙c¿»ƒ¿»ƒ«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯34Œ„È˙ÚÏ ÌbL «≈«∆«∆»ƒ

‡·Ï המשיח e¯ÈkÊÈבימות »…«¿ƒ
˙‡ÈˆiL ,eÈ‰ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ«¿∆¿ƒ«
ÏÙË ÏL ÔÙB‡a ‰È‰z ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ¿∆¿∆∆»≈
‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰ Èa‚Ï „·Ïaƒ¿«¿«≈«¿»»¬ƒ»
יציאת  את להזכיר שלא מקום היה ולכן

שחכמים  אלא לעתידֿלבוא מצרים

זאת. בכל להזכירה »»¿Á‡Â„חידשו
‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡‚c ÌÈÈeÏÈÚ‰»ƒƒƒ¿»»¬ƒ»
‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ Èa‚Ï¿«≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ

˜eÏÈÁa ההבדל˙ÚÈ¯˜ ÔÈaL «ƒ∆≈¿ƒ«
˙ÚÈ˜·e ,ÌÈ¯Êb ·"ÈÏ ÛeÒŒÌÈ«¿¿»ƒ¿ƒ«
‰Ú·LÏ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ¯‰p‰«»»∆»ƒ»…¿ƒ¿»

,ÌÈÏÁ היא לשבעה שחלוקה כלומר ¿»ƒ
עשר. לשנים מחלוקה יותר נעלה עניין

,'‰¯Bz ÈËewÏ'a CÈLÓÓe«¿ƒ¿ƒ≈»
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nM∆¿…»¿»«≈

ÈLe¯„a) החסידות חג מאמרי של ƒ¿≈
ÁÒt-ÏLŒÈÚÈ·L35¯eLwL) ¿ƒƒ∆∆«∆»

‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰ ÌÚ כמבואר ƒ«¿»»¬ƒ»
חג בחסידות  של הראשונים שהימים

ואילו  מצרים, ביציאת קשורים הפסח

בגאולה הימים  קשורים האחרונים

ÛeÒŒÌÈהעתידה) ˙ÚÈ¯wL (∆¿ƒ««
‡e‰ אלוקות »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙גילוי
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ט g"kyz'd ,oeiq h"i ,jzelrda t"y

ּכללי  ענין ּכיֿאם ּבפניֿעצמּה, מּדה ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָׁשאינּה

דייקת  ּכד אמנם, הּמּדֹות. ּבכל להיֹות ְְְְִִִֶַַַַָָָָׁשּצרי

היּו עלּֿפיֿזה ׁשהרי ּכן, לֹומר איֿאפׁשר ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּפיר,

ׁשּיׁשנם  וכיון נרֹות, ו' רק ּבּמנֹורה להיֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָצריכים

על  ׁשּנֹוסף  לֹומר צרי עלּֿכרח נרֹות, ְֲִֵֶַַַָָָז'

הּמּדֹות, לכל (התקּׁשרּות) הּיסֹוד ּדמּדת ְְְְְִִִַַַַַַָָהּׁשּיכּות

 ֿ ּבפני מּדה ׁשהּוא ּכפי הּיסֹוד ענין ּגם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָיׁשנֹו

הּדעה 21עצמה  עלּֿפי ּובפרט ּבפניֿעצמֹו. נר ,22 ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

עד  מערב רק לא ּדֹולק (ׁשהיה הּמערבי ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנר

היה  ּומּמּנּו המעתֿלעת, ּכל ּבמׁש אּלא ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבֹוקר,

כו' למזרח),23מדליק (מּמערב הּׁשּׁשי נר הּוא ( ְְְֲִִִִִֵַַַָָ

הּיסֹוד  מּדת ּכנגד לוּדאי 24ׁשהּוא קרֹוב ולכן, . ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

הּמאמר  ׁשל הּכתבֿידֿקדׁש ׁשּבהעּתקת ְְְֲֶֶֶַַַַַַַָָָֹלֹומר

טעּות  עלֿידי ׁשּורה נׁשמטה ּתֹורה' ְְְְִִֵֵַָָָָּב'לּקּוטי

עלֿידי  ּגם נעּתק ּכזה ּובאֹופן ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָהּמעּתיק,

ׁשּמצינּו ועלּֿדר] ׁשּלאחריֿזה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּמעּתיקים

ׁשּנׁשמטּו ענינים ׁשּיׁש ׁשּבּתניא הּקדׁש' ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּב'אּגרת

הּצענזֹור  ּגם 25עלֿידי נׁשמט ועלֿידיֿזה , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַ

הּיגיעה  ּולאחר ׁשּלאחריֿזה]. ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָּבּדפּוסים

ּכפי  זֹו, הׁשמטה ימצאּו ּבכתבֿיד, ְְְְְְִִִִַַַָָָוהחיּפּוׂש

ׁשּנׁשמטּו ענינים וכּמה ּכּמה מצאּו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָׁשּכבר

ּתֹורה'. ו'לּקּוטי אֹור' ְְִֵָָּב'תֹורה

הּמנֹורה ‡Cג) נרֹות ז' ענין ּכללּות להבין צרי «ְְְְִִִֵַַָָָָ

נׁשמֹות  ּדכללּות ההתחּלקּות על ְְְְִִִֶֶַַַָׁשּמֹורה

ה'. ּבעבֹודת מדרגֹות ז' ׁשהם סּוגים לז' ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָיׂשראל

הּנׂשיאים  לפרׁשת נסמכה הּמנֹורה ּפרׁשת ּבארּוּכה 26ּדהּנה, מסּוּפר ׁשּבּה , ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשבטֹו,אֹו עבּור הקריב נׂשיא ׁשּכל יׂשראל, נׂשיאי ּדי"ב הּקרּבנֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָדֹות

מּובן  אינֹו נׂשיא,27ּדלכאֹורה ּכל ׁשל הּקרּבנֹות ּפרטי ּבּתֹורה ׁשּמפֹורׁש הּטעם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

את  לפרט יכֹול הּכתּוב היה ואםּֿכן קרּבנֹות, אֹותם הקריבּו ׁשּכּלם היֹות ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻעם

כּו', עׂשה וכן כּו' עׂשה ּכן לֹומר  ואחרּֿכ הראׁשֹון, הּנׂשיא ׁשל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָהּקרּבנֹות
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קכזֿח.21) ע' תשנ"ח) (קה"ת, המנורה רשימת גם רשימת 22)ראה בארוכה וראה רפ"ו. ספ"ג. תמיד להרמב"ם פיה"מ

ואילך. י ע' ב.23)המנורה פו, מנחות ב. כב, ע'24)שבת שם אוה"ת שכו. ע' חנוכה האמצעי אדמו"ר מאמרי גם ראה

ואילך.25)שמז. 25 ע' התניא ספר על ביבליוגרפי' - חב"ד תורת לספר "מבוא" פרשתנו.26)ראה ריש ראה 27)פירש"י

ובכ"מ. רנד. ע' נשא אוה"ת ג. צח, ברכה לקו"ת גם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,dÓˆÚŒÈÙa ‰cÓ dÈ‡L ÈÙÏ ,„BÒi‰ לה מיוחד ותוכן עניין עם «¿¿ƒ∆≈»ƒ»ƒ¿≈«¿»

ÈÏÏk ÔÈÚ Ì‡ŒÈk ההתקשרות ‰Bcn˙.עניין ÏÎa ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ƒƒƒ¿»¿»ƒ∆»ƒƒ¿¿»«ƒ
,¯ÈtL ˙˜ÈÈ„ „k ,ÌÓ‡,היטב תדייק ÓBÏ¯כאשר ¯LÙ‡ŒÈ‡ »¿»««¿««ƒƒ∆¿»«

,Ôk היסוד מידת את כאן הזכיר לא הזקן שרבנו לכך הסיבה È¯‰Lשזו ≈∆¬≈
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ ‰ÊŒÈtŒÏÚ«ƒ∆»¿ƒƒƒ¿

,˙B¯ 'Â ˜¯ ‰¯Bna שש כנגד «¿»«≈
מידת המידות  ללא מלכות עד מחסד

ÌLiLהיסוד, ÔÂÈÎÂ בפועל'Ê ¿≈»∆∆¿»
,˙B¯ ששה,שבעה רק ולא נרות ≈

EÁ¯kŒÏÚ בהכרח¯ÓBÏ CÈ¯ˆ «»¿¬»ƒ«
˙cÓc ˙eÎiM‰ ÏÚ ÛÒBpL∆»«««»¿ƒ«
ÏÎÏ (˙e¯M˜˙‰) „BÒi‰«¿ƒ¿«¿¿»
„BÒi‰ ÔÈÚ Ìb BLÈ ,˙Bcn‰«ƒ∆¿«ƒ¿««¿
ŒÈÙa ‰cÓ ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒ»ƒ¿≈

‰ÓˆÚ21,,לה מיוחד ותוכן עניין עם «¿»
BÓˆÚŒÈÙaכנגד  ¯.במנורה ≈ƒ¿≈«¿

‰Úc‰ ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e22¯pL ƒ¿»«ƒ«≈»∆≈
˜¯ ‡Ï ˜ÏBc ‰È‰L) È·¯Ún‰««¬»ƒ∆»»≈…«

,¯˜Ba „Ú ·¯ÚÓ הלילה במשך ≈∆∆«∆
,˙ÚÏŒ˙ÚÓ‰ Ïk CLÓa ‡l‡∆»¿∆∆»«≈≈¿≈

היממה  ‰È‰כל epnÓe הכהן ƒ∆»»
'ÂÎ ˜ÈÏ„Ó23 הנרות שאר כל )את «¿ƒ

·¯ÚnÓ) ÈMM‰ ¯ ‡e‰≈«ƒƒƒ«¬»
˙cÓ „‚k ‡e‰L ,(Á¯ÊÓÏ¿ƒ¿»∆¿∆∆ƒ«

„BÒi‰24 בוודאי זו דעה ולפי «¿
ולא  עצמה, בפני נמנית היסוד שמידת

המידות. לכל השייך כללי כעניין רק

¯ÓBÏ È‡cÂÏ ·B¯˜ ,ÔÎÏÂ¿»≈»¿«««
L„˜Œ„ÈŒ·˙k‰ ˙˜zÚ‰aL∆¿«¿»««¿«»…∆
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯Ó‡n‰ ÏL∆««¬»¿ƒ≈»
˙eÚË È„ÈŒÏÚ ‰¯eL ‰ËÓLƒ¿¿»»«¿≈»
˜zÚ ‰Êk ÔÙB‡·e ,˜ÈzÚn‰««¬ƒ¿∆»∆∆¿«
ÌÈ˜ÈzÚn‰ È„ÈŒÏÚ Ìb««¿≈««¬ƒƒ
C¯cŒÏÚÂ] ‰ÊŒÈ¯Á‡lL∆¿«¬≈∆¿«∆∆
'L„w‰ ˙¯b‡'a eÈˆnL∆»ƒ¿ƒ∆∆«…∆
ÌÈÈÚ LiL ‡ÈzaL∆««¿»∆≈ƒ¿»ƒ

¯BÊÚv‰ È„ÈŒÏÚ eËÓLpL25, ∆ƒ¿¿«¿≈«∆¿
מטעם  היהודיים הספרים את המבקר

פגיעה  בהם שאין לוודא הממשלה,

ולנצרות  לממשלה הנוגעים בעניינים

Ìb ËÓL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿««

‰ÊŒÈ¯Á‡lL ÌÈÒeÙca הצנזור של ביקורת הייתה לא כבר ].שבהם «¿ƒ∆¿«¬≈∆
„ÈŒ·˙Îa NetÈÁ‰Â ‰ÚÈ‚i‰ ¯Á‡Ïe,מקורי‰ËÓL‰ e‡ˆÓÈ ¿«««¿ƒ»¿«ƒƒ¿«»ƒ¿¿«¿»»

,BÊ המידות משבע אחת בתור היסוד עניין ביאור e‡ˆÓשל ¯·kL ÈÙk¿ƒ∆¿»»¿
.'‰¯Bz ÈËewÏ'Â '¯B‡ ‰¯B˙'a eËÓLpL ÌÈÈÚ ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿¿»¿ƒ≈»

C‡ השמטת ‚) ביאור שיהיה איך «
תורה' שב'לקוטי במאמר היסוד עניין

'Ê ÔÈÚ ˙eÏÏk ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«
ÏÚ ‰¯BnL ‰¯Bn‰ ˙B¯≈«¿»∆∆«
˙BÓL ˙eÏÏÎc ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿

Ï‡¯NÈ אחד ענין הם שבכללות אף ƒ¿»≈
ÌÈ‚eÒ 'ÊÏשונים'Ê Ì‰L ¿ƒ∆≈

,‰p‰c .'‰ ˙„B·Úa ˙B‚¯„Ó«¿≈«¬«¿ƒ≈
‰¯Bn‰ ˙L¯t בתחילת האמורה »»««¿»

בהעלותך L¯ÙÏ˙פרשת ‰ÎÓÒƒ¿¿»¿»»«
ÌÈ‡ÈNp‰26 פרשת בסוף האמורה «¿ƒƒ

הנשיאים daLנשא, בפרשת ∆»
˙B„B‡ ‰ke¯‡a ¯teÒÓ¿»«¬»
È‡ÈN ·"Èc ˙Ba¯w‰«»¿»¿¿ƒ≈

,Ï‡¯NÈ השבטים עשר שנים ראשי ƒ¿»≈
·È¯˜‰ ‡ÈN ÏkL חנוכת בעת ∆»»ƒƒ¿ƒ

B‡ÎÏc¯‰המשכן ,BË·L ¯e·Ú¬ƒ¿¿ƒ¿»
Ô·eÓ BÈ‡27L¯BÙnL ÌÚh‰ ≈»«««∆¿»

ÏL ˙Ba¯w‰ ÈË¯t ‰¯Bza«»¿»≈«»¿»∆
ÌÚ ,‡ÈN ÏkÌlkL ˙BÈ‰ כל »»ƒƒ¡∆À»

השבטים עשר ‡Ì˙Bשנים e·È¯˜‰ƒ¿ƒ»
˙Ba¯˜,בדיוק‰È‰ ÔkŒÌ‡Â »¿»¿ƒ≈»»

˙‡ Ë¯ÙÏ ÏBÎÈ ·e˙k‰«»»¿»≈∆
‡ÈNp‰ ÏL ˙Ba¯w‰«»¿»∆«»ƒ

,ÔBL‡¯‰ השבטים עשר שנים מבין »ƒ
יהודה) שבט נשיא עמינדב בן (נחשון

¯ÓBÏ CkŒ¯Á‡Â אחד כל לגבי ¿««»«
הנותרים  השבטים NÚ‰מי"א Ôk≈»»

CÈ¯ˆ ‰nÏÂ ,'eÎ ‰NÚ ÔÎÂ 'eÎ¿≈»»¿»»»ƒ
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zexpd zray exi`i dxepnd ipt len l` zexpd z` jzelrda

ּפרטי  ּכל ּפעמים י"ב לכּפֹול צרי ְְְְִִִֵָָָָָָולּמה

ׁשּמצינּו הּוא, הענין א ׁשוים. ׁשהיּו ְְִִִֶֶַַָָָָָָָהּקרּבנֹות

ז"ל  חכמינּו ּכל 28ּבמדרׁשי ׁשל קרּבנֹו על ׁשאמרּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּפעּולת  הינּו, ּבפניֿעצמּה. וכּונה ענין - ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָנׂשיא

ּכל  אצל היתה כּו', וההעלאה ההמׁשכה ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָהּקרּבן,

ולכן  ׁשבטֹו, ׁשל העבֹודה אֹופן לפי ְְְֲִִִֵֶֶָָָָנׂשיא

ולא  הּנׂשיאים, י"ב  ׁשל הּקרּבנֹות ּפרטי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹנתּפרׁשּו

ּבאֹופּני  ההתחּלקּות מּצד כּו', עׂשה ּכן ְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָנאמר

להבין  צרי ועלּֿפיֿזה הּׁשבטים. ּדי"ב ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָהעבֹודה

להדלקת  הּנׂשיאים קרּבנֹות ׁשּבין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָהחילּוק

לי"ב  היא החלּוקה הּנׂשיאים ׁשּבקרּבנֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָהּנרֹות,

החלּוקה  הּנרֹות ּבהדלקת ואילּו עבֹודה, ְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָאֹופּני

עבֹודה. אֹופּני לז' ְֲִֵַָהיא

ּתֹורה'ÔÈÚ‰Âד) ּב'לּקּוטי ּכמבאר 29ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִֵֶַָָָֹ

קריעת  ּגּבי מצינּו ְְְִִֵֶַַַַָָׁשּכהאיּֿגונא

ׁשבט  לכל ּגזרים, לי"ב הּים ׁשּנקרע ְְְְִִֵֶֶַַַָָָיםֿסּוף,

ּבפניֿעצמּה על 30מסילה ידֹו והניף ּגּבי ּולעתיד , ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

ּכתיב  כּו' נחלים.31הּנהר לׁשבעה והּכהּו ְְְְְִִִִַָָָָָ

נאמר  העתידה ׁשּבּגאּולה ׁשאף ּכימי 32ּובהקּדים, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

נפלאֹות, אראּנּו מצרים מארץ לפי צאת והינּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

מיציאת  היא העתידה לּגאּולה ּכח' ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹׁשה'ּנתינת

ּבּזהר  מבאר מּכלֿמקֹום ׁשהּגילּויים 33מצרים, ְְִִִִִֶַַַַָָָֹֹ

יציאת  לגּבי נפלאֹות ׁשל ּבאֹופן יהיּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּדלעתיד

ּדתֹורה, נגלה עלּֿפי ּגם הּוא וכן ְְְְִִִִֵֶַַַָמצרים,

ז"ל  רּבֹותינּו מּמאמר ֿ 34ּכדמּוכח לעתיד ׁשּגם ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ

מצרים  ׁשּיציאת הינּו, מצרים, יציאת יזּכירּו ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָֹלבא

הּגאּולה  לגּבי ּבלבד טפל ׁשל ּבאֹופן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּתהיה

לגּבי  העתידה ּדגאּולה העילּויים ואחד ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָהעתידה.

יםֿסּוף  קריעת ׁשּבין ּבחילּוק הּוא מצרים ְְְִִִִִֵֶַַַַַיציאת

ּב'לּקּוטי  ּוממׁשי נחלים. לׁשבעה לעתידֿלבא הּנהר ּובקיעת ּגזרים, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלי"ב

ׁשביעיֿׁשל-ּפסח  (ּבדרּוׁשי אחר ּבמקֹום ּׁשּמבאר הּגאּולה 35ּתֹורה', עם (ׁשּקׁשּור ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

עלּית  להיֹות והינּו הּמלכּות, ּבבחינת הּוא יםֿסּוף ׁשּקריעת ְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָהעתידה))
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g"kyz'dי ,oeiq h"i ,jzelrda t"y

הּבריאה, ׁשּבעֹולם ׁשבטים י"ב ְְְְְְִִִֶַַָָָוהתחּברּות

 ֿ ּדזעיר אלכסֹון ּגבּולי ּבי"ב ּבאצילּות ְְְְְְֲֲִִֵֵַָָָּבׁשרׁשן

ידֹו והניף אמנם, ּגזרים. לי"ב נקרע ולכן ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָאנּפין,

ונהר  ּבענין (ּכּידּוע ּבינה ּבחינת הינּו הּנהר, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָעל

הּגן  את להׁשקֹות מעדן הּוא 36יֹוצא ׁשעדן , ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ּבינה  ּבחינת הּוא ונהר חכמה, ),37ּבחינת ְְְְִִִַַָָָָָ

להיֹות  וצרי החכמה, אֹור על מעלמת ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשהּבינה

מלּוּבׁש ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף החכמה, אֹור ְְִֵֶַָָָּגילּוי

נמׁש ׁשּבחכמה זה ׁשּגילּוי ּולפי ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָּבחכמה,

והּכהּו נאמר לכן ּדעּתיק, ּתחּתֹונֹות ז' ְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָמּבחינת

ּכללּות  ּדהּנה ּבזה, והענין נחלים. ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָלׁשבעה

עֹולמֹות  ּכללּיים, עֹולמֹות לג' נחלקים ְְְִִִֶָָָָָָהעֹולמֹות

ועֹולמֹות  האצילּות, עֹולם ְְְֲֲִִִִָָָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

יֹותר, ּובפרטּיּות מאצילּות. ׁשּלמעלה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָהאיןֿסֹוף

ּבין  ממּוצע הּוא האצילּות ׁשעֹולם ּכיון ְֲִִֵֵֵֶָָָָהּנה

 ֿ האין לעֹולמֹות ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְֲִִִֵָָָָָָעֹולמֹות

מאצ  ׁשּלמעלה אּלּוסֹוף ּדרגֹות ּב' יׁשנן ילּות, ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָ

הּמדרגֹות  ּב' ׁשהן ּגּופא, האצילּות ְְֲִֵֵֶַַָָָּבעֹולם

ּדרגין, ּדכל סֹופא היא ׁשּמלכּות ּובינה, ְְְְְִִִֶַַַָָָּדמלכּות

ּדחירּותא  עלמא היא נאמר 38ּובינה זה (ועל ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָ

ּדהינּו39ּבּזהר  ּבׁשביעאה, ׁשביעאה לקׁשרא ְְְְְְִִִַַַַָָָָָֹ

קריעת  ׁשּבין החילּוק וזהּו ּבינה). עד ְְְִִִִֵֶֶַַַַָמּמלכּות
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י.36) ב, ב.37)בראשית לט, שה"ש ב.38)לקו"ת ס, ג. נז, לר"ה דרושים לקו"ת א. קפג, זח"ב סע"ב.39)ראה רס, ח"ב

ואילך. א'פט ע' ח"ב תער"ב המשך ב. עא, ליו"כ דרושים ב. לא, פרשתנו לקו"ת וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
eÈ‰Â ,˙eÎÏn‰ היא הגילוי של וההשפעה iÏÚ˙הפעולה ˙BÈ‰Ï ««¿¿«¿ƒ¿¬ƒ«

ÌÈË·L ·"È ˙e¯aÁ˙‰Â י"ב של השורש שהן באלוקות הבחינות ¿ƒ¿«¿¿»ƒ
ÈÏe·bהשבטים  ·"Èa ˙eÏÈˆ‡a ÔL¯La ,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚaL∆¿»«¿ƒ»¿»¿»»¬ƒ¿¿≈
ÔBÒÎÏ‡ מעלה דרום, צפון, מערב, מזרח, – קצוות ששה יש דבר (לכל ¬«¿

 ֿ זוויות י"ב יש הקצוות ולשש ומטה,

המידות ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc,נות)פי  של ƒ¿≈«¿ƒ
הו' (כנגד שש שמספרן העליונות

(ונקראות  באצילות שהן כפי קצוות)

המאיר  לאור ביחס כי קטנות' 'פנים

המאיר  לאור ביחס מזה ויותר במוחין,

הספירות, שמעל אנפין' 'אריך בבחינת

מועט), אור הוא במידות המאיר האור

עליה  פועל סוף, ים קריעת של והגילוי

כפי  השבטים שורש של והתחברות

כפי  שרשו עם הבריאה בעולם שהוא

ובאצילות  האצילות, בעולם שהוא

גבולי  י"ב בבחינת כאמור, הוא,

ÈÏ"·אלכסון  Ú¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«¿
ÏÚ B„È ÛÈ‰Â ,ÌÓ‡ .ÌÈ¯Êb¿»ƒ»¿»¿≈ƒ»«

,¯‰p‰,לבוא לעתיד ‰eÈשיהיה «»»«¿
ÔÈÚa Úe„ik) ‰Èa ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ»«»«¿ƒ¿«
˙‡ ˙B˜L‰Ï Ô„ÚÓ ‡ˆBÈ ¯‰Â¿»»≈≈≈∆¿«¿∆

Ôb‰36, במעשה בתורה האמור «»
ÈÁa˙בראשית, ‡e‰ Ô„ÚL∆≈∆¿ƒ«

˙ÈÁa ‡e‰ ¯‰Â ,‰ÓÎÁ»¿»¿»»¿ƒ«
‰Èa37 והסתעפות התרחבות שהיא ƒ»

החכמה  נקודה,של בבחינת שהיא

מהחכמה), ("יוצא") נמשכת והבינה

¯B‡ ÏÚ ˙ÓÏÚÓ ‰Èa‰L∆«ƒ»«¬∆∆«
,‰ÓÎÁ‰ התגלות יש כאשר כי «»¿»

הנקודה  של רבים והסתעפות לפרטים

איננה  כבר עצמה הנקודה ושונים,

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Lבגלוי  ,‰ÓÎÁ‰ ¯B‡ ÈeÏÈb ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿ƒ«»¿»∆≈
והמידות  מהמוחין Ê‰שלמעלה ÈeÏÈbL ÈÙÏe ,‰ÓÎÁa LaeÏÓ¿»¿»¿»¿ƒ∆ƒ∆

,˜ÈzÚc ˙BBzÁz 'Ê ˙ÈÁaÓ CLÓ ‰ÓÎÁaL המידות שבע ∆«»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿¿«ƒ
כפי  ראשונות') 'ג' שהם ודעת, בינה חכמה המוחין, לגבי 'תחתונות' (הנקראות

מהספירות  שלמעלה ה'כתר' במדריגת בחינה יומין', 'עתיק בבחינת שהן

ונבדל  שנעתק שם על – מהם ואחד טעמים, מכמה יומין' 'עתיק (הנקראת

היא  זו שבחינה וכיון מגילוי) למעלה הוא 'עתיק' כי וגילוי, אור היינו מ'יומין'

המידות שבע ÌÈÏÁ,כנגד ‰Ú·LÏ e‰k‰Â ¯Ó‡ ÔÎÏ וכפי »≈∆¡«¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ
ומבאר. שממשיך

˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏÏk ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â הרוחניים'‚Ï ÌÈ˜ÏÁ ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿»»»∆¿»ƒ¿
ÏÏk ˙BÓÏBÚ,ÌÈi הוא אחד iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a‰,חלק ˙BÓÏBÚ »¿»ƒƒ»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

הוא  השני והחלק נבראים, של מציאות יש שבהם «ÌÏBÚעולמות
,˙eÏÈˆ‡‰ והוא המאציל בבורא לגמרי ומאוחדות בטלות שבו שהספירות »¬ƒ

אלוקות שכולו השלישי Âעולם ‰‡ÛBÒŒÔÈהחלק ˙BÓÏBÚ מאיר שבהם ¿»»≈
האינסופי  האלוקי  eÏÈˆ‡Ó˙האור ‰ÏÚÓlL ביותר הנעלה היותו שעם ∆¿«¿»≈¬ƒ

 ֿ אצילותֿבריאה העולמות מארבעת

עם  עולם הוא מכלֿמקום יצירהֿעשיה,

ושייך  מוגדרות ל'סדר ספירות

BÈ˙¯,השתלשלות'. ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚL ÔÂÈk ‰p‰ƒ≈≈»∆»»¬ƒ

ÚˆeÓÓ ‡e‰ ביניים ÔÈaדרגת ¿»≈
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚÏ¿»»≈∆¿«¿»
˙B‚¯c 'a ÔLÈ ,˙eÏÈˆ‡Ó≈¬ƒ∆¿»¿»

el‡,וההגבלה ההגדרה עניין של ≈
והבליֿגבול וענין  «¿ÌÏBÚaהאיןֿסוף

‡Ùeb ˙eÏÈˆ‡‰ עצמו'a Ô‰L , »¬ƒ»∆≈
,‰È·e ˙eÎÏÓc ˙B‚¯„n‰««¿≈¿«¿ƒ»
ÏÎc ‡ÙBÒ ‡È‰ ˙eÎÏnL∆«¿ƒ»¿»

,ÔÈ‚¯c ומסמלת הדרגות כל את סוף «¿ƒ
הגבול  ‰È‡עניין ‰È·e בלשון ƒ»ƒ

e¯ÈÁc˙‡הזוהר  ‡ÓÏÚ38 עולם »¿»¿≈»
וחסידות החירות  בקבלה שמבואר כפי

נאמר  שעליו היובל, לעניין גם

שהיא  וחירות חופש דרור", "וקראתם

שבע  אחרי (הבאה החמישים שנת

בחינת  שנים), מ"ט שהן שמיטות

בינה' שערי Ê‰'חמישים ÏÚÂ)¿«∆
¯‰fa ¯Ó‡39‡¯L˜Ï ∆¡««…«¿«¿»

,‰‡ÚÈ·La ‰‡ÚÈ·L את לקשר ¿ƒ»»ƒ¿ƒ»»
בשביעי  eÎÏnÓ˙השביעי eÈ‰c¿«¿ƒ«¿

מחס  המידות במניין השביעית ד שהיא

Èa‰ומטה  „Ú השביעית שהיא «ƒ»
ב'המשך' שמבואר וכפי למעלה, מלמטה אותן כשמונים הספירות, במניין

במספר  דהרי שביעאה נק' שהבינה מה כן גם "וזהו הרש"ב: לאדמו"ר תער"ב

כאשר  וזהו השמינית... ספירה היא הבינה המלכות מן למעלה מלמטה

אינה  והמלכות למעלה מלמטה שביעאה היא הבינה אז מיסוד מחשבין

שהרי  דוחק זהו אך לבריאהֿיצירהֿעשיה... יורדת שהמלכות מפני נחשבת...

הרי  עצמותה אבל בבריאהֿיצירהֿעשיה שמתלבשת בלבד הארתה רק זהו

טפלה  שהמלכות הוא... העניין אך נמנית? אינה ולמה באצילות נשאר

הספירות  חיצוניות בבחינת היינו תמינאה נקראת שהבינה דמה לזעירֿאנפין...

זעירֿאנפין  יחוד בבחינת אבל בפניֿעצמן... מדריגות הן ומלכות דזעירֿאנפין

נקראת  הבינה זעירֿאנפין... בבחינת שמתאחדת המלכות פנימיות ומלכות...

הפנימיות"). בבחינת והיינו שביעאה
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zexpd zray exi`i dxepnd ipt len l` zexpd z` jzelrda

ׁשּבקריעת  לעתידֿלבא, הּנהר לבקיעת ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹיםֿסּוף

ּכדי  מלכּות, ּבבחינת היא הּבקיעה ְְְְִִִִֵַַַַָיםֿסּוף

לאצילּות, מּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה העלּיה ְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַָָָָָׁשּתהיה

ענין  ׁשּזהּו י"ב, מסּפר עם קׁשּורה זֹו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָועלּיה

ּבאצילּות, לׁשרׁשן ׁשּבבריאה ׁשבטים י"ב ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָעלּית

ׁשּכתּוב  ּובקיעת 40ּכמֹו גֹו', ׁשבטים עלּו ׁשּׁשם ְְְִִֶֶַָָָָ

הינּו, ּבינה, ּבבחינת היא לעתידֿלבא ְְִִִִִֶַַַָָָָָֹהּנהר

העלּיה  ׁשּתהיה ּכדי החכמה, ּבחינת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָלהמׁשי

ׁשּלמעלה  האיןֿסֹוף לעֹולמֹות ְְְֲִֵֵֶַָָָמאצילּות

ז' ז', מסּפר עם קׁשּורה זֹו ועלּיה ְְֲֲִִִִֵַָָָמאצילּות,

הּגילּוי  נמׁש ׁשעלֿידן ּדעּתיק, ְְְִִִֶַַַַָָָּתחּתֹונֹות

זה  ׁשּכעין ּתֹורה', ּב'לּקּוטי ּומסּים ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבחכמה.

הּנׂשיאים, קרּבנֹות ּבין ההפרׁש ּגםּֿכן ְְְְִִֵֵֵֶַַַָהּוא

מּבריאה  - ׁשבטים עלּו ׁשּׁשם ּבחינת ְְְִִִִֶֶַָָָָׁשהּוא

 ֿ ּבפני העלאה ׁשבט לכל היה ולכן ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָלאצילּות,

העלאת  אבל ׁשּבאצילּות. מּׁשרׁשֹו ׁשּמקּבל ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָעצמֹו

אֹור  עלֿידי היא ההעלאה ׁשעיקר הּמנֹורה, ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָנרֹות

נמׁש לכן הּׁשמן, ּבחינת הּוא ׁשּמּׁשם ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהחכמה,

והּכהּו ּבחינת מעין ּדיקא, נרֹות ז' ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָּבבחינת

ּדיקא. נחלים ְְְְִִָָָָלׁשבעה

ים e‡È·e¯ה) ּדהּנה האדם, ּבעבֹודת הענין ≈ְְֲִִֵַַָָָָָָ

הּוא  ים ּומחׁשבה, ּדּבּור הם ְֲִֵַָָָָָונהר

הּמחׁשבה  ענין הּוא ונהר הּדּבּור, .41ענין ְְְֲִִִַַַַַָָָָ

ה  ׁשּדּבּור הּוא, ּביניהם הּגילּוי והחילּוק ענין ּוא ְְִִִִֵֵֶֶַַַ

מעׂשה  נקרא ׁשהּדּבּור וזהּו מּמקֹורֹו, ׁשּנפרד ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָלפי

מּמׁש.42זּוטא  למעׂשה אחרּֿכ נמׁש ׁשּמּמּנּו , ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ

וזהּו ּבעצמֹו. ההעלם ענין הּוא מחׁשבה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָואילּו

- הּנהר לבקיעת יםֿסּוף קריעת ׁשּבין ְְִִִִֵֶַַַַַָָהחילּוק

והּבירּור  הרע ּביטּול ׁשעלֿידי האדם, ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָּבעבֹודת

הענין  נעׂשה (ּדּבּור), הּגלּויים ּבענינים ְְְֲִִִִִֶַַָָָָכּו'

הּנהר  ּדבקיעת הענין ואילּו יםֿסּוף, ְְְְִִִִִִַַַַָָָָּדקריעת

ּבענינים  העבֹודה עלֿידי נעׂשה ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלעתידֿלבא
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ד.40) קכב, ובכ"מ.41)תהלים שם. צו א.42)לקו"ת סה, סנהדרין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ e‰ÊÂגזרים לי"ב ÚÈ˜·Ï˙שהיא ¿∆«ƒ∆≈¿ƒ««ƒ¿ƒ«

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ¯‰p‰,נחלים לשבעה ÛeÒŒÌÈשהיא ˙ÚÈ¯˜aL «»»∆»ƒ»…∆ƒ¿ƒ««
‰ÚÈ˜a‰הגדרים פריצת של באופן אלוקות ÈÁ·a˙גילוי  ‡È‰ «¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aÓ ‰iÏÚ‰ ‰È‰zL È„k ,˙eÎÏÓ«¿¿≈∆ƒ¿∆»¬ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
‰¯eL˜ BÊ ‰iÏÚÂ ,˙eÏÈˆ‡Ï«¬ƒ«¬ƒ»¿»
ÔÈÚ e‰fL ,·"È ¯tÒÓ ÌÚƒƒ¿»∆∆ƒ¿«
‰‡È¯·aL ÌÈË·L ·"È ˙iÏÚ¬ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»

,˙eÏÈˆ‡a ÔL¯LÏ לעיל כנזכר ¿»¿»«¬ƒ
הנשיאים  י"ב של הקרבנות לעניין

·e˙kL BÓk40eÏÚ ÌML ¿∆»∆»»
,'B‚ ÌÈË·L י"ב לעליית רמז ¿»ƒ

לאצילות מבריאה »ÚÈ˜·e¿ƒ˙השבטים
‡È‰ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ¯‰p‰«»»∆»ƒ»…ƒ
CÈLÓ‰Ï ,eÈ‰ ,‰Èa ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ»«¿¿«¿ƒ

את ולגלות למטה »ÈÁa¿ƒ˙מלמעלה
,‰ÓÎÁ‰ הבינה כלל שבדרך «»¿»

לעיל, כאמור עליה, ≈¿È„kמעלימה
˙eÏÈˆ‡Ó ‰iÏÚ‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆»¬ƒ»≈¬ƒ
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚÏ¿»»≈∆¿«¿»

BÊ ‰iÏÚÂ ,˙eÏÈˆ‡Ó מאצילות ≈¬ƒ«¬ƒ»
נעלית  יותר עלייה (שהיא לאיןֿסוף

לאצילות) שמבריאה העלייה מאשר

'Ê ,'Ê ¯tÒÓ ÌÚ ‰¯eL¿̃»ƒƒ¿»
,˜ÈzÚc ˙BBzÁz המידות שבע «¿¿«ƒ

שלמעלה  יומין' ב'עתיק שהן כפי

דאצילות  ובינה ««»∆Ô„ÈŒÏÚLמחכמה
ד'עתיק' ‰ÈeÏÈbהמידות CLÓƒ¿»«ƒ

ה aLדאיןֿסוף ÓÎÁ‰.ספירת ∆«»¿»
,'‰¯Bz ÈËewÏ'a ÌiÒÓe¿«≈¿ƒ≈»
ÔkŒÌb ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚkL∆¿≈∆«≈
˙Ba¯˜ ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈»¿¿

ÌÈ‡ÈNp‰,המנורה להדלקת «¿ƒƒ
‡e‰L קרבנות שעלֿידי העלייה עניין ∆

הוא  eÏÚהנשיאים ÌML ˙ÈÁa¿ƒ«∆»»
,˙eÏÈˆ‡Ï ‰‡È¯aÓ - ÌÈË·L¿»ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ
‰‡ÏÚ‰ Ë·L ÏÎÏ ‰È‰ ÔÎÏÂ¿»≈»»¿»≈∆«¬»»
BL¯MÓ Ïa˜nL BÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿∆¿«≈ƒ»¿

˙eÏÈˆ‡aL וכאמור) לו המיוחד ∆«¬ƒ
י"ב  אלכסון, גבולי י"ב בחינת שהיא

שונות). B¯˙דרגות ˙‡ÏÚ‰ Ï·‡¬»«¬»«≈
‰‡ÏÚ‰‰ ¯˜ÈÚL ,‰¯Bn‰ של «¿»∆ƒ«««¬»»

הנפעלת  למעלה מלמטה התחתונים

המנורה ‡B¯בהדלקת È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈

ÌMnL ,‰ÓÎÁ‰ החכמה ‰ÔÓM,מאור ˙ÈÁa ‡e‰ בקבלה כמבוא «»¿»∆ƒ»¿ƒ««∆∆
שתושבי  ז"ל חכמינו בדברי גם (כמובא לחכמה רומז שהשמן וחסידות

גדולים) חכמים היו בשמן מבורכים שהיו ÈÁ·a˙המקומות CLÓ ÔÎÏ»≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«
,‡˜Èc ˙B¯ 'Ê דווקא שבע Ú·LÏ‰שמספרם e‰k‰Â ˙ÈÁa ÔÈÚÓ ≈»¿»≈≈¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»

‡˜Èc ÌÈÏÁ של שההתגלות כפי ¿»ƒ»¿»
במספר  דווקא קשורה לעתידֿלבוא

כמבואר  י"ב, ממספר הנעלה שבע

לעיל.

˙„B·Úa ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (‰≈»ƒ¿»«¬«
ÌÈ ‰p‰c ,Ì„‡‰ בעת שנקרע »»»¿ƒ≈»

מצרים  ֿ Â‰¯יציאת לעתיד שיבקע ¿»»
ÌÈלבוא ,‰·LÁÓe ¯eac Ì‰≈ƒ«¬»»»

‡e‰ ¯‰Â ,¯eac‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒ¿»»
‰·LÁn‰ ÔÈÚ41, שממשיך כפי ƒ¿«««¬»»

ומבאר.

,‡e‰ Ì‰ÈÈa ˜eÏÈÁ‰Â¿«ƒ≈≈∆
ÈÙÏ ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ‡e‰ ¯eacL∆ƒƒ¿««ƒ¿ƒ

,B¯B˜nÓ „¯ÙpL בספר וכמבואר ∆ƒ¿«ƒ¿
כשמדבר  "שהאדם כא) (פרק התניא

הוא  שבפיו הדיבור הבל הרי דיבור

מובדל  עצמו בפני דבר ונראה מורגש

מה  לשומעים מגלה הוא משרשו...

במחשבתו", ונעלם צפון ∆¿e‰ÊÂשהיה
‰NÚÓ ‡¯˜ ¯eac‰L∆«ƒƒ¿»«¬∆

‡ËeÊ42,זעיר epnnLמעשה »∆ƒ∆
‰NÚÓÏ CkŒ¯Á‡ CLÓƒ¿»««»¿«¬∆
‡e‰ ‰·LÁÓ eÏÈ‡Â .LnÓ«»¿ƒ«¬»»

BÓˆÚa ÌÏÚ‰‰ ÔÈÚ בתוך ƒ¿««∆¿≈¿«¿
החוצה  להתגלות מבלי עצמו, האדם

הזולת. אל

˙ÚÈ¯˜ ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ∆≈¿ƒ«
- ¯‰p‰ ˙ÚÈ˜·Ï ÛeÒŒÌÈ«ƒ¿ƒ««»»
È„ÈŒÏÚL ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»∆«¿≈

¯e¯Èa‰Â Ú¯‰ ÏeËÈa ההבדלה ƒ»«¿«≈
מהרע הטוב של eÎ'וההפרדה

,(¯eac) ÌÈÈeÏb‰ ÌÈÈÚa»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
ŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ««

,ÛeÒ י"ב במספר אלוקות גילוי שהוא

ששורשו  אלכסון'), גבולי ('י"ב

העליונות, ‰ÔÈÚבמידות eÏÈ‡Â¿ƒ»ƒ¿»
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ¯‰p‰ ˙ÚÈ˜·cƒ¿ƒ««»»∆»ƒ»…
שבע, במספר אלוקות גילוי שהוא

(ז' מהספירות שלמעלה משורש
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יי g"kyz'd ,oeiq h"i ,jzelrda t"y

הּבריאה, ׁשּבעֹולם ׁשבטים י"ב ְְְְְְִִִֶַַָָָוהתחּברּות

 ֿ ּדזעיר אלכסֹון ּגבּולי ּבי"ב ּבאצילּות ְְְְְְֲֲִִֵֵַָָָּבׁשרׁשן

ידֹו והניף אמנם, ּגזרים. לי"ב נקרע ולכן ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָאנּפין,

ונהר  ּבענין (ּכּידּוע ּבינה ּבחינת הינּו הּנהר, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָעל

הּגן  את להׁשקֹות מעדן הּוא 36יֹוצא ׁשעדן , ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ּבינה  ּבחינת הּוא ונהר חכמה, ),37ּבחינת ְְְְִִִַַָָָָָ

להיֹות  וצרי החכמה, אֹור על מעלמת ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשהּבינה

מלּוּבׁש ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף החכמה, אֹור ְְִֵֶַָָָּגילּוי

נמׁש ׁשּבחכמה זה ׁשּגילּוי ּולפי ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָּבחכמה,

והּכהּו נאמר לכן ּדעּתיק, ּתחּתֹונֹות ז' ְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָמּבחינת

ּכללּות  ּדהּנה ּבזה, והענין נחלים. ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָלׁשבעה

עֹולמֹות  ּכללּיים, עֹולמֹות לג' נחלקים ְְְִִִֶָָָָָָהעֹולמֹות

ועֹולמֹות  האצילּות, עֹולם ְְְֲֲִִִִָָָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

יֹותר, ּובפרטּיּות מאצילּות. ׁשּלמעלה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָהאיןֿסֹוף

ּבין  ממּוצע הּוא האצילּות ׁשעֹולם ּכיון ְֲִִֵֵֵֶָָָָהּנה

 ֿ האין לעֹולמֹות ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְֲִִִֵָָָָָָעֹולמֹות

מאצ  ׁשּלמעלה אּלּוסֹוף ּדרגֹות ּב' יׁשנן ילּות, ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָ

הּמדרגֹות  ּב' ׁשהן ּגּופא, האצילּות ְְֲִֵֵֶַַָָָּבעֹולם

ּדרגין, ּדכל סֹופא היא ׁשּמלכּות ּובינה, ְְְְְִִִֶַַַָָָּדמלכּות

ּדחירּותא  עלמא היא נאמר 38ּובינה זה (ועל ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָ

ּדהינּו39ּבּזהר  ּבׁשביעאה, ׁשביעאה לקׁשרא ְְְְְְִִִַַַַָָָָָֹ

קריעת  ׁשּבין החילּוק וזהּו ּבינה). עד ְְְִִִִֵֶֶַַַַָמּמלכּות
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י.36) ב, ב.37)בראשית לט, שה"ש ב.38)לקו"ת ס, ג. נז, לר"ה דרושים לקו"ת א. קפג, זח"ב סע"ב.39)ראה רס, ח"ב

ואילך. א'פט ע' ח"ב תער"ב המשך ב. עא, ליו"כ דרושים ב. לא, פרשתנו לקו"ת וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
eÈ‰Â ,˙eÎÏn‰ היא הגילוי של וההשפעה iÏÚ˙הפעולה ˙BÈ‰Ï ««¿¿«¿ƒ¿¬ƒ«

ÌÈË·L ·"È ˙e¯aÁ˙‰Â י"ב של השורש שהן באלוקות הבחינות ¿ƒ¿«¿¿»ƒ
ÈÏe·bהשבטים  ·"Èa ˙eÏÈˆ‡a ÔL¯La ,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚaL∆¿»«¿ƒ»¿»¿»»¬ƒ¿¿≈
ÔBÒÎÏ‡ מעלה דרום, צפון, מערב, מזרח, – קצוות ששה יש דבר (לכל ¬«¿

 ֿ זוויות י"ב יש הקצוות ולשש ומטה,

המידות ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc,נות)פי  של ƒ¿≈«¿ƒ
הו' (כנגד שש שמספרן העליונות

(ונקראות  באצילות שהן כפי קצוות)

המאיר  לאור ביחס כי קטנות' 'פנים

המאיר  לאור ביחס מזה ויותר במוחין,

הספירות, שמעל אנפין' 'אריך בבחינת

מועט), אור הוא במידות המאיר האור

עליה  פועל סוף, ים קריעת של והגילוי

כפי  השבטים שורש של והתחברות

כפי  שרשו עם הבריאה בעולם שהוא

ובאצילות  האצילות, בעולם שהוא

גבולי  י"ב בבחינת כאמור, הוא,

ÈÏ"·אלכסון  Ú¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«¿
ÏÚ B„È ÛÈ‰Â ,ÌÓ‡ .ÌÈ¯Êb¿»ƒ»¿»¿≈ƒ»«

,¯‰p‰,לבוא לעתיד ‰eÈשיהיה «»»«¿
ÔÈÚa Úe„ik) ‰Èa ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ»«»«¿ƒ¿«
˙‡ ˙B˜L‰Ï Ô„ÚÓ ‡ˆBÈ ¯‰Â¿»»≈≈≈∆¿«¿∆

Ôb‰36, במעשה בתורה האמור «»
ÈÁa˙בראשית, ‡e‰ Ô„ÚL∆≈∆¿ƒ«

˙ÈÁa ‡e‰ ¯‰Â ,‰ÓÎÁ»¿»¿»»¿ƒ«
‰Èa37 והסתעפות התרחבות שהיא ƒ»

החכמה  נקודה,של בבחינת שהיא

מהחכמה), ("יוצא") נמשכת והבינה

¯B‡ ÏÚ ˙ÓÏÚÓ ‰Èa‰L∆«ƒ»«¬∆∆«
,‰ÓÎÁ‰ התגלות יש כאשר כי «»¿»

הנקודה  של רבים והסתעפות לפרטים

איננה  כבר עצמה הנקודה ושונים,

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Lבגלוי  ,‰ÓÎÁ‰ ¯B‡ ÈeÏÈb ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿ƒ«»¿»∆≈
והמידות  מהמוחין Ê‰שלמעלה ÈeÏÈbL ÈÙÏe ,‰ÓÎÁa LaeÏÓ¿»¿»¿»¿ƒ∆ƒ∆

,˜ÈzÚc ˙BBzÁz 'Ê ˙ÈÁaÓ CLÓ ‰ÓÎÁaL המידות שבע ∆«»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿¿«ƒ
כפי  ראשונות') 'ג' שהם ודעת, בינה חכמה המוחין, לגבי 'תחתונות' (הנקראות

מהספירות  שלמעלה ה'כתר' במדריגת בחינה יומין', 'עתיק בבחינת שהן

ונבדל  שנעתק שם על – מהם ואחד טעמים, מכמה יומין' 'עתיק (הנקראת

היא  זו שבחינה וכיון מגילוי) למעלה הוא 'עתיק' כי וגילוי, אור היינו מ'יומין'

המידות שבע ÌÈÏÁ,כנגד ‰Ú·LÏ e‰k‰Â ¯Ó‡ ÔÎÏ וכפי »≈∆¡«¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ
ומבאר. שממשיך

˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏÏk ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â הרוחניים'‚Ï ÌÈ˜ÏÁ ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿»»»∆¿»ƒ¿
ÏÏk ˙BÓÏBÚ,ÌÈi הוא אחד iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a‰,חלק ˙BÓÏBÚ »¿»ƒƒ»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

הוא  השני והחלק נבראים, של מציאות יש שבהם «ÌÏBÚעולמות
,˙eÏÈˆ‡‰ והוא המאציל בבורא לגמרי ומאוחדות בטלות שבו שהספירות »¬ƒ

אלוקות שכולו השלישי Âעולם ‰‡ÛBÒŒÔÈהחלק ˙BÓÏBÚ מאיר שבהם ¿»»≈
האינסופי  האלוקי  eÏÈˆ‡Ó˙האור ‰ÏÚÓlL ביותר הנעלה היותו שעם ∆¿«¿»≈¬ƒ

 ֿ אצילותֿבריאה העולמות מארבעת

עם  עולם הוא מכלֿמקום יצירהֿעשיה,

ושייך  מוגדרות ל'סדר ספירות

BÈ˙¯,השתלשלות'. ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚL ÔÂÈk ‰p‰ƒ≈≈»∆»»¬ƒ

ÚˆeÓÓ ‡e‰ ביניים ÔÈaדרגת ¿»≈
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚÏ¿»»≈∆¿«¿»
˙B‚¯c 'a ÔLÈ ,˙eÏÈˆ‡Ó≈¬ƒ∆¿»¿»

el‡,וההגבלה ההגדרה עניין של ≈
והבליֿגבול וענין  «¿ÌÏBÚaהאיןֿסוף

‡Ùeb ˙eÏÈˆ‡‰ עצמו'a Ô‰L , »¬ƒ»∆≈
,‰È·e ˙eÎÏÓc ˙B‚¯„n‰««¿≈¿«¿ƒ»
ÏÎc ‡ÙBÒ ‡È‰ ˙eÎÏnL∆«¿ƒ»¿»

,ÔÈ‚¯c ומסמלת הדרגות כל את סוף «¿ƒ
הגבול  ‰È‡עניין ‰È·e בלשון ƒ»ƒ

e¯ÈÁc˙‡הזוהר  ‡ÓÏÚ38 עולם »¿»¿≈»
וחסידות החירות  בקבלה שמבואר כפי

נאמר  שעליו היובל, לעניין גם

שהיא  וחירות חופש דרור", "וקראתם

שבע  אחרי (הבאה החמישים שנת

בחינת  שנים), מ"ט שהן שמיטות

בינה' שערי Ê‰'חמישים ÏÚÂ)¿«∆
¯‰fa ¯Ó‡39‡¯L˜Ï ∆¡««…«¿«¿»

,‰‡ÚÈ·La ‰‡ÚÈ·L את לקשר ¿ƒ»»ƒ¿ƒ»»
בשביעי  eÎÏnÓ˙השביעי eÈ‰c¿«¿ƒ«¿

מחס  המידות במניין השביעית ד שהיא

Èa‰ומטה  „Ú השביעית שהיא «ƒ»
ב'המשך' שמבואר וכפי למעלה, מלמטה אותן כשמונים הספירות, במניין

במספר  דהרי שביעאה נק' שהבינה מה כן גם "וזהו הרש"ב: לאדמו"ר תער"ב

כאשר  וזהו השמינית... ספירה היא הבינה המלכות מן למעלה מלמטה

אינה  והמלכות למעלה מלמטה שביעאה היא הבינה אז מיסוד מחשבין

שהרי  דוחק זהו אך לבריאהֿיצירהֿעשיה... יורדת שהמלכות מפני נחשבת...

הרי  עצמותה אבל בבריאהֿיצירהֿעשיה שמתלבשת בלבד הארתה רק זהו

טפלה  שהמלכות הוא... העניין אך נמנית? אינה ולמה באצילות נשאר

הספירות  חיצוניות בבחינת היינו תמינאה נקראת שהבינה דמה לזעירֿאנפין...

זעירֿאנפין  יחוד בבחינת אבל בפניֿעצמן... מדריגות הן ומלכות דזעירֿאנפין

נקראת  הבינה זעירֿאנפין... בבחינת שמתאחדת המלכות פנימיות ומלכות...

הפנימיות"). בבחינת והיינו שביעאה
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ׁשּבקריעת  לעתידֿלבא, הּנהר לבקיעת ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹיםֿסּוף

ּכדי  מלכּות, ּבבחינת היא הּבקיעה ְְְְִִִִֵַַַַָיםֿסּוף

לאצילּות, מּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה העלּיה ְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַָָָָָׁשּתהיה

ענין  ׁשּזהּו י"ב, מסּפר עם קׁשּורה זֹו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָועלּיה

ּבאצילּות, לׁשרׁשן ׁשּבבריאה ׁשבטים י"ב ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָעלּית

ׁשּכתּוב  ּובקיעת 40ּכמֹו גֹו', ׁשבטים עלּו ׁשּׁשם ְְְִִֶֶַָָָָ

הינּו, ּבינה, ּבבחינת היא לעתידֿלבא ְְִִִִִֶַַַָָָָָֹהּנהר

העלּיה  ׁשּתהיה ּכדי החכמה, ּבחינת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָלהמׁשי

ׁשּלמעלה  האיןֿסֹוף לעֹולמֹות ְְְֲִֵֵֶַָָָמאצילּות

ז' ז', מסּפר עם קׁשּורה זֹו ועלּיה ְְֲֲִִִִֵַָָָמאצילּות,

הּגילּוי  נמׁש ׁשעלֿידן ּדעּתיק, ְְְִִִֶַַַַָָָּתחּתֹונֹות

זה  ׁשּכעין ּתֹורה', ּב'לּקּוטי ּומסּים ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבחכמה.

הּנׂשיאים, קרּבנֹות ּבין ההפרׁש ּגםּֿכן ְְְְִִֵֵֵֶַַַָהּוא

מּבריאה  - ׁשבטים עלּו ׁשּׁשם ּבחינת ְְְִִִִֶֶַָָָָׁשהּוא

 ֿ ּבפני העלאה ׁשבט לכל היה ולכן ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָלאצילּות,

העלאת  אבל ׁשּבאצילּות. מּׁשרׁשֹו ׁשּמקּבל ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָעצמֹו

אֹור  עלֿידי היא ההעלאה ׁשעיקר הּמנֹורה, ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָנרֹות

נמׁש לכן הּׁשמן, ּבחינת הּוא ׁשּמּׁשם ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהחכמה,

והּכהּו ּבחינת מעין ּדיקא, נרֹות ז' ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָּבבחינת

ּדיקא. נחלים ְְְְִִָָָָלׁשבעה

ים e‡È·e¯ה) ּדהּנה האדם, ּבעבֹודת הענין ≈ְְֲִִֵַַָָָָָָ

הּוא  ים ּומחׁשבה, ּדּבּור הם ְֲִֵַָָָָָונהר

הּמחׁשבה  ענין הּוא ונהר הּדּבּור, .41ענין ְְְֲִִִַַַַַָָָָ

ה  ׁשּדּבּור הּוא, ּביניהם הּגילּוי והחילּוק ענין ּוא ְְִִִִֵֵֶֶַַַ

מעׂשה  נקרא ׁשהּדּבּור וזהּו מּמקֹורֹו, ׁשּנפרד ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָלפי

מּמׁש.42זּוטא  למעׂשה אחרּֿכ נמׁש ׁשּמּמּנּו , ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ

וזהּו ּבעצמֹו. ההעלם ענין הּוא מחׁשבה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָואילּו

- הּנהר לבקיעת יםֿסּוף קריעת ׁשּבין ְְִִִִֵֶַַַַַָָהחילּוק

והּבירּור  הרע ּביטּול ׁשעלֿידי האדם, ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָּבעבֹודת

הענין  נעׂשה (ּדּבּור), הּגלּויים ּבענינים ְְְֲִִִִִֶַַָָָָכּו'

הּנהר  ּדבקיעת הענין ואילּו יםֿסּוף, ְְְְִִִִִִַַַַָָָָּדקריעת

ּבענינים  העבֹודה עלֿידי נעׂשה ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלעתידֿלבא
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‰‡È¯·aL ÌÈË·L ·"È ˙iÏÚ¬ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»

,˙eÏÈˆ‡a ÔL¯LÏ לעיל כנזכר ¿»¿»«¬ƒ
הנשיאים  י"ב של הקרבנות לעניין

·e˙kL BÓk40eÏÚ ÌML ¿∆»∆»»
,'B‚ ÌÈË·L י"ב לעליית רמז ¿»ƒ
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כמבואר  י"ב, ממספר הנעלה שבע

לעיל.

˙„B·Úa ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (‰≈»ƒ¿»«¬«
ÌÈ ‰p‰c ,Ì„‡‰ בעת שנקרע »»»¿ƒ≈»

מצרים  ֿ Â‰¯יציאת לעתיד שיבקע ¿»»
ÌÈלבוא ,‰·LÁÓe ¯eac Ì‰≈ƒ«¬»»»

‡e‰ ¯‰Â ,¯eac‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒ¿»»
‰·LÁn‰ ÔÈÚ41, שממשיך כפי ƒ¿«««¬»»

ומבאר.

,‡e‰ Ì‰ÈÈa ˜eÏÈÁ‰Â¿«ƒ≈≈∆
ÈÙÏ ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ‡e‰ ¯eacL∆ƒƒ¿««ƒ¿ƒ

,B¯B˜nÓ „¯ÙpL בספר וכמבואר ∆ƒ¿«ƒ¿
כשמדבר  "שהאדם כא) (פרק התניא

הוא  שבפיו הדיבור הבל הרי דיבור

מובדל  עצמו בפני דבר ונראה מורגש

מה  לשומעים מגלה הוא משרשו...

במחשבתו", ונעלם צפון ∆¿e‰ÊÂשהיה
‰NÚÓ ‡¯˜ ¯eac‰L∆«ƒƒ¿»«¬∆

‡ËeÊ42,זעיר epnnLמעשה »∆ƒ∆
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הזולת. אל

˙ÚÈ¯˜ ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ∆≈¿ƒ«
- ¯‰p‰ ˙ÚÈ˜·Ï ÛeÒŒÌÈ«ƒ¿ƒ««»»
È„ÈŒÏÚL ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»∆«¿≈

¯e¯Èa‰Â Ú¯‰ ÏeËÈa ההבדלה ƒ»«¿«≈
מהרע הטוב של eÎ'וההפרדה

,(¯eac) ÌÈÈeÏb‰ ÌÈÈÚa»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
ŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ««

,ÛeÒ י"ב במספר אלוקות גילוי שהוא
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‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ¯‰p‰ ˙ÚÈ˜·cƒ¿ƒ««»»∆»ƒ»…
שבע, במספר אלוקות גילוי שהוא

(ז' מהספירות שלמעלה משורש
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ּגם  הּוא ועלּֿדר ֿזה (מחׁשבה). ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָהּנעלמים

הּנׂשיאים  (ּוקטֹורת) קרּבנֹות ּבין ְְְְִִִֵֶַַָהחילּוק

לי"ב  יׂשראל ּבני עבֹודת נחלקת זה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ(ׁשּבענין

לי"ב  יםֿסּוף קריעת עלּֿדר עבֹודה, ְְֲִֵֶֶַַַַָאֹופּני

נחלקת  זה (ׁשּבענין הּנרֹות להדלקת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּגזרים)

עלּֿדר עבֹודה, אֹופּני לז' יׂשראל ּבני ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָעבֹודת

הּקרּבנֹות  ענין ּדהּנה, נחלים), לז' הּנהר ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָּבקיעת

ּכללּות  על קאי הּמזּבח, ּגּבי על מקריבים ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשהיּו

לפי  והינּו ּגׁשמּיים, ּבדברים הּבירּורים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָעבֹודת

הּמנֹורה  מּנרֹות יֹותר ּגׁשמּיים הם ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשהּקרּבנֹות

עלּֿדר הּוא ּביניהם והחילּוק אֹור, הּוא ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשענינם

החילּוק  ּכללּות ׁשּזהּו לאֹור, ּכלי ׁשּבין ְְְִִִֵֶֶֶַַָהחילּוק

הּתקּון  לעֹולם הּתהּו עֹולם ׁשּבעֹולם 43ׁשּבין , ְְִֵֶֶַַָָָֹ

מּועטים, וכלים מרּוּבים אֹורֹות היּו ְְִִִֵַָָֹהּתהּו

נקרא  (ולכן האֹורֹות אל ּבטלים ׁשהּכלים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּובאֹופן

האֹור  ׁשם על הּכלים 44ּתהּו, הּתקּון ּובעֹולם ,( ְִִֵֵַַַָָֹ

ּכללּות  הּוא ודּוגמתֹו מּועטים, והאֹורֹות ְְְְְִִָָָָמרּוּבים

ונמצא, ּגּופא. ּבקדּוׁשה לכלי אֹור ּבין ְְְְִִִִִֵַָָָהחילּוק

הּמנֹורה  נרֹות ואילּו הּכלי, ענין הּוא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּקרּבנֹות

ּב'לּקּוטי  המבאר עלּֿפי ּובפרט האֹור. ענין ְְְְִִִִֵַַַָָָֹהּוא

החכמה  אֹור ענין הּוא הּמנֹורה ׁשּנרֹות ְְְִֵֶַַַָָָָּתֹורה'

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּׁשמן, ענין ּגם הּטֹוב 45[וזהּו ּכּׁשמן ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

עלּֿפי  ׁשּיֹורד גֹו' הּזקן על יֹורד הראׁש ִֵֵֶַַַַָָָֹעל

יֹורד מ  ׁשרק החכמה, ענין הּוא ׁשמן ּדֹותיו, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

למעלה  הּוא עצמֹו הּׁשמן אבל מּדֹותיו, ְְְֲִִֶֶַַַַָָָעלּֿפי

חכמה  לבחינת ועד החכמה], ּבבחינת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמהם,

ידּוע 46סתימאה  והרי היא 47, החכמה ׁשּספירת ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

הרמּב"ן  ּׁשּכתב מה ּגם וזהּו ּכלי. ּבלי 48אֹור ְְְְִִֶֶַַַַַָָ

הּמדרׁש ּדברי הּנרֹות 49ּבביאּור הדלקת ּבמעלת ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָ

זמן  ּכל ׁשהּקרּבנֹות הּנׂשיאים, קרּבנֹות ְְְְְִִֶַַַַָָָָעל

הּנרֹות  אבל נֹוהגין, הם קּים ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּביתֿהּמקּדׁש
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ד'עתיק') ‰ÌÈÓÏÚpתחתונות  ÌÈÈÚa ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈»¬»»ƒ¿»ƒ«∆¿»ƒ

(‰·LÁÓ).יותר נעלית עבודה שהיא «¬»»
(˙¯BË˜e) ˙Ba¯˜ ÔÈa ˜eÏÈÁ‰ Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆««ƒ≈»¿¿¿∆
·"ÈÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Ú ˙˜ÏÁ ‰Ê ÔÈÚaL) ÌÈ‡ÈNp‰«¿ƒƒ∆¿ƒ¿»∆∆¿∆∆¬«¿≈ƒ¿»≈¿

C¯cŒÏÚ ,‰„B·Ú ÈpÙB‡«≈¬»«∆∆
(ÌÈ¯Êb ·"ÈÏ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯¿̃ƒ««¿¿»ƒ
‰Ê ÔÈÚaL) ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰Ï¿«¿»««≈∆¿ƒ¿»∆
'ÊÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Ú ˙˜ÏÁ∆¿∆∆¬«¿≈ƒ¿»≈¿
C¯cŒÏÚ ,‰„B·Ú ÈpÙB‡«≈¬»«∆∆
,(ÌÈÏÁ 'ÊÏ ¯‰p‰ ˙ÚÈ˜a¿ƒ««»»¿¿»ƒ

בפרטיות, לעיל ≈p‰c¿ƒ‰,כמבואר
ÌÈ·È¯˜Ó eÈ‰L ˙Ba¯w‰ ÔÈÚƒ¿««»¿»∆»«¿ƒƒ
ÏÚ È‡˜ ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«»≈«
ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏk¿»¬««≈ƒ

,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a הוא שעניינה ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
שבדברים להפ  מהרע הטוב את ריד

ומקורו  לשורשו ולהעלותו הגשמיים

Ba¯w‰L˙בקדושה, ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«»¿»
והחי הצומח הדומם, מן ≈‰Ìהבאים

‰¯Bn‰ ˙B¯pÓ ¯˙BÈ ÌÈiÓLb«¿ƒƒ≈ƒ≈«¿»
¯B‡ ‡e‰ ÌÈÚL יותר דבר שהוא ∆ƒ¿»»

ועדין, ‰e‡זך Ì‰ÈÈa ˜eÏÈÁ‰Â¿«ƒ≈≈∆
ÈÏk ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ C¯cŒÏÚ«∆∆«ƒ∆≈¿ƒ

מאיר  האור ועלֿידו ¿B‡Ï¯שבו
זך  יותר הוא עצמו שהאור ומובן עצמו,

האור  את ומגביל המודד הכלי מאשר

ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»«ƒ∆≈
e‰z‰ ÌÏBÚ ובו הזה לעולם שקדם »«…

בצורה  ולא גדול בתוקף האורות האירו

'תוהו' של בדרך אלא ומסודרת מדודה

Ôe˜z‰ ÌÏBÚÏ43 העולמות שהוא ¿»«ƒ
האור  בהם השתלשלות' 'סדר של

והדרגה, בסדר מתגלה האלוקי

˙B¯B‡ eÈ‰ e‰z‰ ÌÏBÚaL∆¿»«…»
ÌÈËÚeÓ ÌÈÏÎÂ ÌÈae¯Ó שלא ¿ƒ¿≈ƒ»ƒ

ולהכיל  האורות את לקלוט יכולים

ÌÈÏËaאותם, ÌÈÏk‰L ÔÙB‡·e¿∆∆«≈ƒ¿≈ƒ
,e‰z ‡¯˜ ÔÎÏÂ) ˙B¯B‡‰ Ï‡∆»¿»≈ƒ¿»…

¯B‡‰ ÌL ÏÚ44 בריבוי המאיר «≈»
‰Ôe˜zובתוקף  ÌÏBÚ·e ,(¿»«ƒ

˙B¯B‡‰Â ÌÈae¯Ó ÌÈÏk‰«≈ƒ¿ƒ¿»
,ÌÈËÚeÓ מדודים יותר האורות ולכן »ƒ

בגילוי, פחות ÈÏÎÏוהם ¯B‡ ÔÈa ˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏk ‡e‰ B˙Ó‚e„Â¿¿»¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ

‡Ùeb ‰Le„˜a את מדגיש והכלי בריבוי הגילוי את מדגיש שהאור עצמה ƒ¿»»
וההגבלה. המדידה

‡e‰ ‰¯Bn‰ ˙B¯ eÏÈ‡Â ,ÈÏk‰ ÔÈÚ ‡e‰ ˙Ba¯wL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ≈«¿»
¯B‡‰ ÔÈÚ יותר נעלית שבע) (במספר המנורה של ההמשכה זה ומטעם ƒ¿«»

(במספר  הקרבנות שעלֿידי מההמשכה

‰Ó·‡¯י"ב). ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ«¿…»
˙B¯pL '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»∆≈

ÔÈÚ ‡e‰ ‰¯Bn‰ והמשכה גילוי «¿»ƒ¿«
[e‰ÊÂשל  ‰ÓÎÁ‰ ¯B‡ עניין «»¿»¿∆

הוא  ‰ÔÓM,החכמה ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««∆∆
·e˙kL BÓk45·Bh‰ ÔÓMk ¿∆»«∆∆«

'B‚ Ô˜f‰ ÏÚ „¯BÈ L‡¯‰ ÏÚ«»…≈««»»
ÔÓL ,ÂÈ˙BcÓ ÈtŒÏÚ „¯BiL∆≈«ƒƒ»∆∆
„¯BÈ ˜¯L ,‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««»¿»∆«≈
ÔÓM‰ Ï·‡ ,ÂÈ˙BcÓ ÈtŒÏÚ«ƒƒ»¬»«∆∆
,Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ BÓˆÚ«¿¿«¿»≈∆

והוא  מהמידות »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙למעלה
‰ÓÎÁ‰ הדרגה הספירות, ראשית «»¿»

שלמעלה  במוחין נעלית הכי

ÓÎÁ‰מהמידות  ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ ,[¿«ƒ¿ƒ«»¿»
‰‡ÓÈ˙Ò46, ונעלמת סתומה חכמה ¿ƒ»»

מגילוי, Úe„Èשלמעלה È¯‰Â47 «¬≈»«
‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙqL שההתגלות ∆¿ƒ««»¿»

'נתפסת' שלא בלבד כנקודה היא שלה

בכלים, ÈÏaומתלבשת ¯B‡ ‡È‰ƒ¿ƒ
ÈÏk לברק ולכן נמשלה החכמה ¿ƒ

ומוגדר  קיים לדבר ולא לרגע המבריק

מדוד. כלי בתוך

·˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»«
Ô"aÓ¯‰48È¯·c ¯e‡È·a »«¿«¿≈ƒ¿≈
L¯„n‰49˙˜Ï„‰ ˙ÏÚÓa «ƒ¿»¿«¬««¿»«

,ÌÈ‡ÈNp‰ ˙Ba¯˜ ÏÚ ˙B¯p‰«≈«»¿¿«¿ƒƒ
הכהן  אהרן של דעתו חלשה שכאשר

לו  אמר קרבנות, הביאו שהנשיאים

(הדלקת  "שלך הקדושֿברוךֿהוא

(קרבנות  משלהם גדולה המנורה)

הרמב"ן  מפרש כך ועל הנשיאים)

המנורה  הדלקת של והיתרון שהמעלה

היא  הנשיאים לקרבנות ביחס

Œ˙ÈaL ÔÓÊ Ïk ˙Ba¯w‰L∆«»¿»»¿«∆≈
ÔÈ‚‰B Ì‰ Ìi˜ Lc˜n‰ ואחרי «ƒ¿»«»≈¬ƒ

קרבנות  להביא אפשר אי הבית חורבן

‡ÔÈבפועל, ,‰¯Bn‰ Èt ÏeÓ Ï‡ ÌÏBÚÏ ˙B¯p‰ Ï·‡ÔÈÏËa ¬»«≈¿»∆¿≈«¿»≈»¿≈ƒ
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zexpd zray exi`i dxepnd ipt len l` zexpd z` jzelrda

לעֹולם, ּבטלין אינן הּמנֹורה, ּפני מּול אל ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָלעֹולם

ׁשהיא  חׁשמֹונאי חנּוּכת ׁשל נרֹות על ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּדקאי

לפי  והינּו, ּבגלּותנּו, החּורּבן לאחר אף ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָנֹוהגת

היא  האֹור ּומעלת האֹור, ענין הּוא ְֲִִֵֶַַַַָָׁשהּנרֹות

ה'ּפרּדס' מׁשל ּכּידּוע ׁשינּויים, ּבֹו מּמים 50ׁשאין ְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

 ֿ ׁשאף החּלֹון, ּדר ׁשעֹובר ואֹור ּבכלי, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַהּנתּונים

מּכלֿמקֹום  הּזכּוכית, ּכגון נראה ׁשהאֹור ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָעלּֿפי

ּבאמּתּיּות. ּבֹו נקנה הּגון ְֲִִִֵֶֶַָָאין

על ‡ÌÓו) הּנרֹות הדלקת מעלת ׁשּגדלה אף »¿»ְְֲֵֶַַַַַַַָָָ

הּידּוע  עלּֿפי הּנה הּקרּבנֹות, ְֲִִֵַַַַַַָָָמעלת

ּבמעׂשינּו ּתלּויים ּדלעתיד הּגילּויים ְְְֲִִִִִֵֶַַָָׁשּכל

הּגלּות  מׁש זמן ּכל ׁשּכדי 51ועבֹודתנּו מּובן, , ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָ

נחלים, לׁשבעה הּנהר ּדבקיעת הענין את ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָלפעֹול

ּבענין  הּגלּות ּבזמן העבֹודה להיֹות ְְְְְֲִִִִַַַָָָָצריכה

להיֹות  ׁשּיּוכל ּכדי מּכלֿמקֹום הּנרֹות, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָהדלקת

ּתחילה  להיֹות צרי הּמנֹורה, ּדהדלקת ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָהענין

הּנׂשיאים  הקריבּו ׁשּתחלה ּוכמֹו הּקרּבנֹות, ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָענין

הּמנֹורה  הדלקת היתה ואחרּֿכ הּקרּבנֹות, ְְְְְֶַַַַַַָָָָָָָאת

צריכה  ׁשּתחלה ּבעבֹודה, וענינֹו אהרן. ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹעלֿידי

הּקרּבנֹות  ענין ׁשּזהּו הּתפּלה, עבֹודת ,52להיֹות ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ

הּתֹורה  ּדלימּוד העבֹודה ּבאה ׁשּזהּו53ואחרּֿכ , ְְֲִֶֶַַַָָָָָָ

אֹור  ּתֹורה הּמנֹורה, הדלקת ועלֿידיֿזה 54ענין . ְְְְְִֵֶַַַַַָָָ

ּכמֹו הּׁשכינה , ּדגילּוי הענין ּכללּות ְְְְְֲִִִֶַַָָָָנעׂשה

אחד 55ׁשּכתּוב  ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, וׁשכנּתי ְְְְִֶֶַָָָָָ

לכל 56ואחד  היא ׁשעדּות הּמנֹורה ענין ׁשּזהּו , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּביׂשראל  ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ועד 23ּבאי , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו העֹולם, ּבכל הּׁשכינה ּגילּוי כל 57ּׁשּנעׂשה וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח עלֿידי העתידה, ּבּגאּולה גֹו', יחּדו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָּבׂשר
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ו. פט"ו, במדב"ר ח. פ"ד.50)פרשתנו וכלים) עצמות (שער ד רפל"ז.51)שער אֿב.52)תניא כו, ברכות ראה 53)ראה

סקנ"ה. או"ח אדה"ז שו"ע א. סד, כג.54)שם ו, ח.55)משלי כה, קרוב 56)תרומה פ"ו האהבה שער חכמה ראשית ראה

תרומה  תושב"כ חלק א. רא, א. סט, של"ה לומדים"). ("שמעתי שם תרומה עה"פ אלשיך פסוקים). ושני (ד"ה לתחילתו

סע"ב. כ, נשא לקו"ת ב. שכו, ב. ה.57)שכה, מ, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È‡˜c ,ÌÏBÚÏ הכוונהÈ‡BÓLÁ ˙keÁ ÏL ˙B¯ ÏÚ חנוכה נרות ¿»¿»≈«≈∆¬««¿»ƒ

החשמונאים בימי שהיה הנס שם Á‡Ï¯על Û‡ ˙‚‰B ‡È‰L∆ƒ∆∆«¿««
,¯B‡‰ ÔÈÚ ‡e‰ ˙B¯p‰L ÈÙÏ ,eÈ‰Â ,e˙eÏ‚a Ôa¯eÁ‰«¿»¿»≈¿«¿¿ƒ∆«≈ƒ¿«»

ÌÈÈeÈL Ba ÔÈ‡L ‡È‰ ¯B‡‰ ˙ÏÚÓe לא מאיר הוא בה והסביבה «¬«»ƒ∆≈ƒƒ
האור, על ÏLÓמשפיעה Úe„ik«»«»»

'Òc¯t'‰50,לרמ"ק הפרדס (ספר ««¿≈
קורדובירו) משה רבי ÌÈnÓƒ«ƒהמקובל

ÈÏÎa ÌÈe˙p‰,מסוים צבע עם «¿ƒƒ¿ƒ
ÔBlÁ‰ C¯c ¯·BÚL ¯B‡Â¿∆≈∆∆««

מסוים, בצבע ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒהצבוע
,˙ÈÎeÎf‰ ÔÂ‚k ‰‡¯ ¯B‡‰L∆»ƒ¿∆¿»∆«¿ƒ
נראים  המים למשל, אדום, הכלי ואם

שהמים ÌB˜ÓŒÏkÓאדומים  למרות ƒ»»
הכלי בצבע נצבעו כאילו ≈‡ÔÈנראים

˙eizÓ‡a Ba ‰˜ ÔÂb‰«»∆ƒ¿∆»¬ƒƒ
נשתנה  לא המים צבע דבר של ולאמתו

בעניין  גם קשור הזה השינוי והעדר

לאחר  שגם המנורה נרות של הנצחיות

הנרות  הדלקת ענין הבית, חורבן

חנוכה. בנרות להתקיים ממשיך

˙ÏÚÓ ‰Ï„bL Û‡ ÌÓ‡ (Â»¿»«∆»¿»«¬«
˙ÏÚÓ ÏÚ ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰«¿»««≈««¬«

,˙Ba¯w‰ כמבואר בחינות, מכמה «»¿»
שני  מצד זאת בכל באריכות, לעיל

ÏkL Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«ƒ«»«∆»
ÌÈÈeÏÈb‰ האלוקי האור של «ƒƒ
„È˙ÚÏc לבוא העתידה בגאולה ƒ¿»ƒ

e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa ÌÈÈeÏz¿ƒ¿«¬≈«¬»≈
˙eÏb‰ CLÓ ÔÓÊ Ïk51,Ô·eÓ , »¿«∆∆«»»

ÔÈÚ‰ ˙‡ ÏBÚÙÏ È„kL∆¿≈ƒ¿∆»ƒ¿»
‰Ú·LÏ ¯‰p‰ ˙ÚÈ˜·cƒ¿ƒ««»»¿ƒ¿»

Á,ÌÈÏ לעתיד של ההתגלות שהיא ¿»ƒ
‰B·Ú„‰לבוא ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»¬»

˙˜Ï„‰ ÔÈÚa ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»¿ƒ¿««¿»«
,˙B¯p‰ צריכה העבודה כאמור כי «≈

כתוצאה  שיתגלה הגילוי מעין להיות

לעתידֿלבוא, ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒממנה
ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k¿≈∆«ƒ¿»ƒ¿»

‰¯Bn‰ ˙˜Ï„‰c,בהתאם לעתיד הגילוי יהיה מזה וכתוצאה בעבודה ¿«¿»««¿»
BÓÎe ,˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ‰ÏÈÁz ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ בחנוכת בפועל שהיה »ƒƒ¿¿ƒ»ƒ¿««»¿»¿

CkŒ¯Á‡Âהמשכן ,˙Ba¯w‰ ˙‡ ÌÈ‡ÈNp‰ e·È¯˜‰ ‰ÏÁzL∆¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆«»¿»¿««»
.Ô¯‰‡ È„ÈŒÏÚ ‰¯Bn‰ ˙˜Ï„‰ ‰˙È‰»¿»«¿»««¿»«¿≈«¬…

BÈÚÂ הקרבנות עבודת הקדמת של ¿ƒ¿»
הנרות  הדלקת «¬«B·Úa„‰,לעבודת

˙„B·Ú ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏÁzL∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿¬«
ÔÈÚ e‰fL ,‰lÙz‰«¿ƒ»∆∆ƒ¿«

˙Ba¯w‰52, ז"ל חכמינו כדברי «»¿»
הקרבנות, כנגד הן »»¿Œ¯Á‡Âשהתפילות

„eÓÈÏc ‰„B·Ú‰ ‰‡a Ck»»»»¬»¿ƒ
‰¯Bz‰53˙˜Ï„‰ ÔÈÚ e‰fL , «»∆∆ƒ¿««¿»«

,‰¯Bn‰ התורה לימוד שהוא «¿»
הכתוב  ‡B¯כלשון ‰¯Bz54. »
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ עבודת גם ישנה כאשר ¿«¿≈∆

לימוד  וגם הקרבנות) (כנגד התפילה

המנורה) הדלקת (כנגד ∆¬»NÚ‰התורה
ÈeÏÈ‚c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»¿ƒ

,‰ÈÎM‰ המשכן של ענינו שהוא «¿ƒ»
המקדש בית e˙kL·ושל BÓk55 ¿∆»
מקדש" לי ÌÎB˙a,"ועשו ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»

נאמר  שלא מכך מדייקים ז"ל וחכמינו

היא  שהכוונה "בתוכם" אלא "בתוכו"

השכינה ‡Á„להשראת Ïk CB˙a¿»∆»
„Á‡Â56‰¯Bn‰ ÔÈÚ e‰fL , ¿∆»∆∆ƒ¿««¿»

ÌÏBÚ È‡a ÏÎÏ ‡È‰ ˙e„ÚL∆≈ƒ¿»»≈»
ÈÎM‰LÏ‡¯NÈa ‰¯BL ‰23, ∆«¿ƒ»»¿ƒ¿»≈

מישראל, ואחד אחד לכל והכוונה

‰ÈÎM‰ ÈeÏÈb ‰NÚpM „ÚÂ¿«∆«¬∆ƒ«¿ƒ»
·e˙kL BÓk ,ÌÏBÚ‰ ÏÎa57 ¿»»»¿∆»

ÏÎ e‡¯Â 'ÈÂ‰ „B·k ‰Ï‚Â¿ƒ¿»¿¬»»¿»»
,'B‚ ÂcÁÈ ¯Na בני רק לא היינו »»«¿»

יהיה  וזה העולם, כל אלא ישראל

È„ÈŒÏÚ ,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒ»«¿≈
.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
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יג g"kyz'd ,oeiq h"i ,jzelrda t"y

ּגם  הּוא ועלּֿדר ֿזה (מחׁשבה). ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָהּנעלמים

הּנׂשיאים  (ּוקטֹורת) קרּבנֹות ּבין ְְְְִִִֵֶַַָהחילּוק

לי"ב  יׂשראל ּבני עבֹודת נחלקת זה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ(ׁשּבענין

לי"ב  יםֿסּוף קריעת עלּֿדר עבֹודה, ְְֲִֵֶֶַַַַָאֹופּני

נחלקת  זה (ׁשּבענין הּנרֹות להדלקת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּגזרים)

עלּֿדר עבֹודה, אֹופּני לז' יׂשראל ּבני ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָעבֹודת

הּקרּבנֹות  ענין ּדהּנה, נחלים), לז' הּנהר ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָּבקיעת

ּכללּות  על קאי הּמזּבח, ּגּבי על מקריבים ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשהיּו

לפי  והינּו ּגׁשמּיים, ּבדברים הּבירּורים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָעבֹודת

הּמנֹורה  מּנרֹות יֹותר ּגׁשמּיים הם ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשהּקרּבנֹות

עלּֿדר הּוא ּביניהם והחילּוק אֹור, הּוא ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשענינם

החילּוק  ּכללּות ׁשּזהּו לאֹור, ּכלי ׁשּבין ְְְִִִֵֶֶֶַַָהחילּוק

הּתקּון  לעֹולם הּתהּו עֹולם ׁשּבעֹולם 43ׁשּבין , ְְִֵֶֶַַָָָֹ

מּועטים, וכלים מרּוּבים אֹורֹות היּו ְְִִִֵַָָֹהּתהּו

נקרא  (ולכן האֹורֹות אל ּבטלים ׁשהּכלים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּובאֹופן

האֹור  ׁשם על הּכלים 44ּתהּו, הּתקּון ּובעֹולם ,( ְִִֵֵַַַָָֹ

ּכללּות  הּוא ודּוגמתֹו מּועטים, והאֹורֹות ְְְְְִִָָָָמרּוּבים

ונמצא, ּגּופא. ּבקדּוׁשה לכלי אֹור ּבין ְְְְִִִִִֵַָָָהחילּוק

הּמנֹורה  נרֹות ואילּו הּכלי, ענין הּוא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּקרּבנֹות

ּב'לּקּוטי  המבאר עלּֿפי ּובפרט האֹור. ענין ְְְְִִִִֵַַַָָָֹהּוא

החכמה  אֹור ענין הּוא הּמנֹורה ׁשּנרֹות ְְְִֵֶַַַָָָָּתֹורה'

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּׁשמן, ענין ּגם הּטֹוב 45[וזהּו ּכּׁשמן ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

עלּֿפי  ׁשּיֹורד גֹו' הּזקן על יֹורד הראׁש ִֵֵֶַַַַָָָֹעל

יֹורד מ  ׁשרק החכמה, ענין הּוא ׁשמן ּדֹותיו, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

למעלה  הּוא עצמֹו הּׁשמן אבל מּדֹותיו, ְְְֲִִֶֶַַַַָָָעלּֿפי

חכמה  לבחינת ועד החכמה], ּבבחינת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמהם,

ידּוע 46סתימאה  והרי היא 47, החכמה ׁשּספירת ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

הרמּב"ן  ּׁשּכתב מה ּגם וזהּו ּכלי. ּבלי 48אֹור ְְְְִִֶֶַַַַַָָ

הּמדרׁש ּדברי הּנרֹות 49ּבביאּור הדלקת ּבמעלת ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָ

זמן  ּכל ׁשהּקרּבנֹות הּנׂשיאים, קרּבנֹות ְְְְְִִֶַַַַָָָָעל

הּנרֹות  אבל נֹוהגין, הם קּים ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּביתֿהּמקּדׁש
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קיד.43) ע' תער"בֿתרע"ו סה"מ ואילך.44)ראה סע"ג יב, א. ט, בראשית תו"ח פ"ה. התיקון) (שער י שער חיים עץ ראה

ב.45)ובכ"מ. קלג, תתצא.46)תהלים ע' ח"ב תער"ב שסו.47)המשך ע' תרע"ח סה"מ ב.48)ראה ח, תנחומא 49)פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ד'עתיק') ‰ÌÈÓÏÚpתחתונות  ÌÈÈÚa ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈»¬»»ƒ¿»ƒ«∆¿»ƒ

(‰·LÁÓ).יותר נעלית עבודה שהיא «¬»»
(˙¯BË˜e) ˙Ba¯˜ ÔÈa ˜eÏÈÁ‰ Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆««ƒ≈»¿¿¿∆
·"ÈÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Ú ˙˜ÏÁ ‰Ê ÔÈÚaL) ÌÈ‡ÈNp‰«¿ƒƒ∆¿ƒ¿»∆∆¿∆∆¬«¿≈ƒ¿»≈¿

C¯cŒÏÚ ,‰„B·Ú ÈpÙB‡«≈¬»«∆∆
(ÌÈ¯Êb ·"ÈÏ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯¿̃ƒ««¿¿»ƒ
‰Ê ÔÈÚaL) ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰Ï¿«¿»««≈∆¿ƒ¿»∆
'ÊÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Ú ˙˜ÏÁ∆¿∆∆¬«¿≈ƒ¿»≈¿
C¯cŒÏÚ ,‰„B·Ú ÈpÙB‡«≈¬»«∆∆
,(ÌÈÏÁ 'ÊÏ ¯‰p‰ ˙ÚÈ˜a¿ƒ««»»¿¿»ƒ

בפרטיות, לעיל ≈p‰c¿ƒ‰,כמבואר
ÌÈ·È¯˜Ó eÈ‰L ˙Ba¯w‰ ÔÈÚƒ¿««»¿»∆»«¿ƒƒ
ÏÚ È‡˜ ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«»≈«
ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏk¿»¬««≈ƒ

,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a הוא שעניינה ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
שבדברים להפ  מהרע הטוב את ריד

ומקורו  לשורשו ולהעלותו הגשמיים

Ba¯w‰L˙בקדושה, ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«»¿»
והחי הצומח הדומם, מן ≈‰Ìהבאים

‰¯Bn‰ ˙B¯pÓ ¯˙BÈ ÌÈiÓLb«¿ƒƒ≈ƒ≈«¿»
¯B‡ ‡e‰ ÌÈÚL יותר דבר שהוא ∆ƒ¿»»

ועדין, ‰e‡זך Ì‰ÈÈa ˜eÏÈÁ‰Â¿«ƒ≈≈∆
ÈÏk ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ C¯cŒÏÚ«∆∆«ƒ∆≈¿ƒ

מאיר  האור ועלֿידו ¿B‡Ï¯שבו
זך  יותר הוא עצמו שהאור ומובן עצמו,

האור  את ומגביל המודד הכלי מאשר

ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»«ƒ∆≈
e‰z‰ ÌÏBÚ ובו הזה לעולם שקדם »«…

בצורה  ולא גדול בתוקף האורות האירו

'תוהו' של בדרך אלא ומסודרת מדודה

Ôe˜z‰ ÌÏBÚÏ43 העולמות שהוא ¿»«ƒ
האור  בהם השתלשלות' 'סדר של

והדרגה, בסדר מתגלה האלוקי

˙B¯B‡ eÈ‰ e‰z‰ ÌÏBÚaL∆¿»«…»
ÌÈËÚeÓ ÌÈÏÎÂ ÌÈae¯Ó שלא ¿ƒ¿≈ƒ»ƒ

ולהכיל  האורות את לקלוט יכולים

ÌÈÏËaאותם, ÌÈÏk‰L ÔÙB‡·e¿∆∆«≈ƒ¿≈ƒ
,e‰z ‡¯˜ ÔÎÏÂ) ˙B¯B‡‰ Ï‡∆»¿»≈ƒ¿»…

¯B‡‰ ÌL ÏÚ44 בריבוי המאיר «≈»
‰Ôe˜zובתוקף  ÌÏBÚ·e ,(¿»«ƒ

˙B¯B‡‰Â ÌÈae¯Ó ÌÈÏk‰«≈ƒ¿ƒ¿»
,ÌÈËÚeÓ מדודים יותר האורות ולכן »ƒ

בגילוי, פחות ÈÏÎÏוהם ¯B‡ ÔÈa ˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏk ‡e‰ B˙Ó‚e„Â¿¿»¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ

‡Ùeb ‰Le„˜a את מדגיש והכלי בריבוי הגילוי את מדגיש שהאור עצמה ƒ¿»»
וההגבלה. המדידה

‡e‰ ‰¯Bn‰ ˙B¯ eÏÈ‡Â ,ÈÏk‰ ÔÈÚ ‡e‰ ˙Ba¯wL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ≈«¿»
¯B‡‰ ÔÈÚ יותר נעלית שבע) (במספר המנורה של ההמשכה זה ומטעם ƒ¿«»

(במספר  הקרבנות שעלֿידי מההמשכה

‰Ó·‡¯י"ב). ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ«¿…»
˙B¯pL '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»∆≈

ÔÈÚ ‡e‰ ‰¯Bn‰ והמשכה גילוי «¿»ƒ¿«
[e‰ÊÂשל  ‰ÓÎÁ‰ ¯B‡ עניין «»¿»¿∆

הוא  ‰ÔÓM,החכמה ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««∆∆
·e˙kL BÓk45·Bh‰ ÔÓMk ¿∆»«∆∆«

'B‚ Ô˜f‰ ÏÚ „¯BÈ L‡¯‰ ÏÚ«»…≈««»»
ÔÓL ,ÂÈ˙BcÓ ÈtŒÏÚ „¯BiL∆≈«ƒƒ»∆∆
„¯BÈ ˜¯L ,‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««»¿»∆«≈
ÔÓM‰ Ï·‡ ,ÂÈ˙BcÓ ÈtŒÏÚ«ƒƒ»¬»«∆∆
,Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ BÓˆÚ«¿¿«¿»≈∆

והוא  מהמידות »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙למעלה
‰ÓÎÁ‰ הדרגה הספירות, ראשית «»¿»

שלמעלה  במוחין נעלית הכי

ÓÎÁ‰מהמידות  ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ ,[¿«ƒ¿ƒ«»¿»
‰‡ÓÈ˙Ò46, ונעלמת סתומה חכמה ¿ƒ»»

מגילוי, Úe„Èשלמעלה È¯‰Â47 «¬≈»«
‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙqL שההתגלות ∆¿ƒ««»¿»

'נתפסת' שלא בלבד כנקודה היא שלה

בכלים, ÈÏaומתלבשת ¯B‡ ‡È‰ƒ¿ƒ
ÈÏk לברק ולכן נמשלה החכמה ¿ƒ

ומוגדר  קיים לדבר ולא לרגע המבריק

מדוד. כלי בתוך

·˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»«
Ô"aÓ¯‰48È¯·c ¯e‡È·a »«¿«¿≈ƒ¿≈
L¯„n‰49˙˜Ï„‰ ˙ÏÚÓa «ƒ¿»¿«¬««¿»«

,ÌÈ‡ÈNp‰ ˙Ba¯˜ ÏÚ ˙B¯p‰«≈«»¿¿«¿ƒƒ
הכהן  אהרן של דעתו חלשה שכאשר

לו  אמר קרבנות, הביאו שהנשיאים

(הדלקת  "שלך הקדושֿברוךֿהוא

(קרבנות  משלהם גדולה המנורה)

הרמב"ן  מפרש כך ועל הנשיאים)

המנורה  הדלקת של והיתרון שהמעלה

היא  הנשיאים לקרבנות ביחס

Œ˙ÈaL ÔÓÊ Ïk ˙Ba¯w‰L∆«»¿»»¿«∆≈
ÔÈ‚‰B Ì‰ Ìi˜ Lc˜n‰ ואחרי «ƒ¿»«»≈¬ƒ

קרבנות  להביא אפשר אי הבית חורבן

‡ÔÈבפועל, ,‰¯Bn‰ Èt ÏeÓ Ï‡ ÌÏBÚÏ ˙B¯p‰ Ï·‡ÔÈÏËa ¬»«≈¿»∆¿≈«¿»≈»¿≈ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

zexpd zray exi`i dxepnd ipt len l` zexpd z` jzelrda

לעֹולם, ּבטלין אינן הּמנֹורה, ּפני מּול אל ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָלעֹולם

ׁשהיא  חׁשמֹונאי חנּוּכת ׁשל נרֹות על ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּדקאי

לפי  והינּו, ּבגלּותנּו, החּורּבן לאחר אף ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָנֹוהגת

היא  האֹור ּומעלת האֹור, ענין הּוא ְֲִִֵֶַַַַָָׁשהּנרֹות

ה'ּפרּדס' מׁשל ּכּידּוע ׁשינּויים, ּבֹו מּמים 50ׁשאין ְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

 ֿ ׁשאף החּלֹון, ּדר ׁשעֹובר ואֹור ּבכלי, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַהּנתּונים

מּכלֿמקֹום  הּזכּוכית, ּכגון נראה ׁשהאֹור ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָעלּֿפי

ּבאמּתּיּות. ּבֹו נקנה הּגון ְֲִִִֵֶֶַָָאין

על ‡ÌÓו) הּנרֹות הדלקת מעלת ׁשּגדלה אף »¿»ְְֲֵֶַַַַַַַָָָ

הּידּוע  עלּֿפי הּנה הּקרּבנֹות, ְֲִִֵַַַַַַָָָמעלת

ּבמעׂשינּו ּתלּויים ּדלעתיד הּגילּויים ְְְֲִִִִִֵֶַַָָׁשּכל

הּגלּות  מׁש זמן ּכל ׁשּכדי 51ועבֹודתנּו מּובן, , ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָ

נחלים, לׁשבעה הּנהר ּדבקיעת הענין את ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָלפעֹול

ּבענין  הּגלּות ּבזמן העבֹודה להיֹות ְְְְְֲִִִִַַַָָָָצריכה

להיֹות  ׁשּיּוכל ּכדי מּכלֿמקֹום הּנרֹות, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָהדלקת

ּתחילה  להיֹות צרי הּמנֹורה, ּדהדלקת ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָהענין

הּנׂשיאים  הקריבּו ׁשּתחלה ּוכמֹו הּקרּבנֹות, ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָענין

הּמנֹורה  הדלקת היתה ואחרּֿכ הּקרּבנֹות, ְְְְְֶַַַַַַָָָָָָָאת

צריכה  ׁשּתחלה ּבעבֹודה, וענינֹו אהרן. ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹעלֿידי

הּקרּבנֹות  ענין ׁשּזהּו הּתפּלה, עבֹודת ,52להיֹות ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ

הּתֹורה  ּדלימּוד העבֹודה ּבאה ׁשּזהּו53ואחרּֿכ , ְְֲִֶֶַַַָָָָָָ

אֹור  ּתֹורה הּמנֹורה, הדלקת ועלֿידיֿזה 54ענין . ְְְְְִֵֶַַַַַָָָ

ּכמֹו הּׁשכינה , ּדגילּוי הענין ּכללּות ְְְְְֲִִִֶַַָָָָנעׂשה

אחד 55ׁשּכתּוב  ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, וׁשכנּתי ְְְְִֶֶַָָָָָ

לכל 56ואחד  היא ׁשעדּות הּמנֹורה ענין ׁשּזהּו , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּביׂשראל  ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ועד 23ּבאי , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו העֹולם, ּבכל הּׁשכינה ּגילּוי כל 57ּׁשּנעׂשה וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח עלֿידי העתידה, ּבּגאּולה גֹו', יחּדו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָּבׂשר
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ו. פט"ו, במדב"ר ח. פ"ד.50)פרשתנו וכלים) עצמות (שער ד רפל"ז.51)שער אֿב.52)תניא כו, ברכות ראה 53)ראה

סקנ"ה. או"ח אדה"ז שו"ע א. סד, כג.54)שם ו, ח.55)משלי כה, קרוב 56)תרומה פ"ו האהבה שער חכמה ראשית ראה

תרומה  תושב"כ חלק א. רא, א. סט, של"ה לומדים"). ("שמעתי שם תרומה עה"פ אלשיך פסוקים). ושני (ד"ה לתחילתו

סע"ב. כ, נשא לקו"ת ב. שכו, ב. ה.57)שכה, מ, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È‡˜c ,ÌÏBÚÏ הכוונהÈ‡BÓLÁ ˙keÁ ÏL ˙B¯ ÏÚ חנוכה נרות ¿»¿»≈«≈∆¬««¿»ƒ

החשמונאים בימי שהיה הנס שם Á‡Ï¯על Û‡ ˙‚‰B ‡È‰L∆ƒ∆∆«¿««
,¯B‡‰ ÔÈÚ ‡e‰ ˙B¯p‰L ÈÙÏ ,eÈ‰Â ,e˙eÏ‚a Ôa¯eÁ‰«¿»¿»≈¿«¿¿ƒ∆«≈ƒ¿«»

ÌÈÈeÈL Ba ÔÈ‡L ‡È‰ ¯B‡‰ ˙ÏÚÓe לא מאיר הוא בה והסביבה «¬«»ƒ∆≈ƒƒ
האור, על ÏLÓמשפיעה Úe„ik«»«»»

'Òc¯t'‰50,לרמ"ק הפרדס (ספר ««¿≈
קורדובירו) משה רבי ÌÈnÓƒ«ƒהמקובל

ÈÏÎa ÌÈe˙p‰,מסוים צבע עם «¿ƒƒ¿ƒ
ÔBlÁ‰ C¯c ¯·BÚL ¯B‡Â¿∆≈∆∆««

מסוים, בצבע ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒהצבוע
,˙ÈÎeÎf‰ ÔÂ‚k ‰‡¯ ¯B‡‰L∆»ƒ¿∆¿»∆«¿ƒ
נראים  המים למשל, אדום, הכלי ואם

שהמים ÌB˜ÓŒÏkÓאדומים  למרות ƒ»»
הכלי בצבע נצבעו כאילו ≈‡ÔÈנראים

˙eizÓ‡a Ba ‰˜ ÔÂb‰«»∆ƒ¿∆»¬ƒƒ
נשתנה  לא המים צבע דבר של ולאמתו

בעניין  גם קשור הזה השינוי והעדר

לאחר  שגם המנורה נרות של הנצחיות

הנרות  הדלקת ענין הבית, חורבן

חנוכה. בנרות להתקיים ממשיך

˙ÏÚÓ ‰Ï„bL Û‡ ÌÓ‡ (Â»¿»«∆»¿»«¬«
˙ÏÚÓ ÏÚ ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰«¿»««≈««¬«

,˙Ba¯w‰ כמבואר בחינות, מכמה «»¿»
שני  מצד זאת בכל באריכות, לעיל

ÏkL Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«ƒ«»«∆»
ÌÈÈeÏÈb‰ האלוקי האור של «ƒƒ
„È˙ÚÏc לבוא העתידה בגאולה ƒ¿»ƒ

e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa ÌÈÈeÏz¿ƒ¿«¬≈«¬»≈
˙eÏb‰ CLÓ ÔÓÊ Ïk51,Ô·eÓ , »¿«∆∆«»»

ÔÈÚ‰ ˙‡ ÏBÚÙÏ È„kL∆¿≈ƒ¿∆»ƒ¿»
‰Ú·LÏ ¯‰p‰ ˙ÚÈ˜·cƒ¿ƒ««»»¿ƒ¿»

Á,ÌÈÏ לעתיד של ההתגלות שהיא ¿»ƒ
‰B·Ú„‰לבוא ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»¬»

˙˜Ï„‰ ÔÈÚa ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»¿ƒ¿««¿»«
,˙B¯p‰ צריכה העבודה כאמור כי «≈

כתוצאה  שיתגלה הגילוי מעין להיות

לעתידֿלבוא, ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒממנה
ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k¿≈∆«ƒ¿»ƒ¿»

‰¯Bn‰ ˙˜Ï„‰c,בהתאם לעתיד הגילוי יהיה מזה וכתוצאה בעבודה ¿«¿»««¿»
BÓÎe ,˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ‰ÏÈÁz ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ בחנוכת בפועל שהיה »ƒƒ¿¿ƒ»ƒ¿««»¿»¿

CkŒ¯Á‡Âהמשכן ,˙Ba¯w‰ ˙‡ ÌÈ‡ÈNp‰ e·È¯˜‰ ‰ÏÁzL∆¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆«»¿»¿««»
.Ô¯‰‡ È„ÈŒÏÚ ‰¯Bn‰ ˙˜Ï„‰ ‰˙È‰»¿»«¿»««¿»«¿≈«¬…

BÈÚÂ הקרבנות עבודת הקדמת של ¿ƒ¿»
הנרות  הדלקת «¬«B·Úa„‰,לעבודת

˙„B·Ú ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏÁzL∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿¬«
ÔÈÚ e‰fL ,‰lÙz‰«¿ƒ»∆∆ƒ¿«

˙Ba¯w‰52, ז"ל חכמינו כדברי «»¿»
הקרבנות, כנגד הן »»¿Œ¯Á‡Âשהתפילות

„eÓÈÏc ‰„B·Ú‰ ‰‡a Ck»»»»¬»¿ƒ
‰¯Bz‰53˙˜Ï„‰ ÔÈÚ e‰fL , «»∆∆ƒ¿««¿»«

,‰¯Bn‰ התורה לימוד שהוא «¿»
הכתוב  ‡B¯כלשון ‰¯Bz54. »
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ עבודת גם ישנה כאשר ¿«¿≈∆

לימוד  וגם הקרבנות) (כנגד התפילה

המנורה) הדלקת (כנגד ∆¬»NÚ‰התורה
ÈeÏÈ‚c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»¿ƒ

,‰ÈÎM‰ המשכן של ענינו שהוא «¿ƒ»
המקדש בית e˙kL·ושל BÓk55 ¿∆»
מקדש" לי ÌÎB˙a,"ועשו ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»

נאמר  שלא מכך מדייקים ז"ל וחכמינו

היא  שהכוונה "בתוכם" אלא "בתוכו"

השכינה ‡Á„להשראת Ïk CB˙a¿»∆»
„Á‡Â56‰¯Bn‰ ÔÈÚ e‰fL , ¿∆»∆∆ƒ¿««¿»

ÌÏBÚ È‡a ÏÎÏ ‡È‰ ˙e„ÚL∆≈ƒ¿»»≈»
ÈÎM‰LÏ‡¯NÈa ‰¯BL ‰23, ∆«¿ƒ»»¿ƒ¿»≈

מישראל, ואחד אחד לכל והכוונה

‰ÈÎM‰ ÈeÏÈb ‰NÚpM „ÚÂ¿«∆«¬∆ƒ«¿ƒ»
·e˙kL BÓk ,ÌÏBÚ‰ ÏÎa57 ¿»»»¿∆»

ÏÎ e‡¯Â 'ÈÂ‰ „B·k ‰Ï‚Â¿ƒ¿»¿¬»»¿»»
,'B‚ ÂcÁÈ ¯Na בני רק לא היינו »»«¿»

יהיה  וזה העולם, כל אלא ישראל

È„ÈŒÏÚ ,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒ»«¿≈
.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
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.g"kyz'd ,oeiq h"i ,jzelrda zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

בהעלותך ‡. אליו ואמרת אהרן אל דבר לאמר, משה אל ה' "וידבר פרשתנו: בהתחלת שנאמר בציווי
לאהרן: והן למשה הן השייכות מודגשת - הנרות" את

ל  שנאמרו dynהשייכות התורה עניני כל כמו לאהרן, שיאמר למשה נאמר זה שציווי לכך נוסף -
שכתוב  כמו למשה, ז"ל 1תחילה רבותינו וכמאמר גו'", משה לנו צוה מסיני 2"תורה תורה קיבל "משה

כיֿתשא  בפרשת רש"י שפירש וכפי כו'", הגבורה,3ומסרה מפי לומד היה משה המשנה, סדר "כיצד
(בפעם  נאמר שעלֿזה המנורה, להדלקת בנוגע מיוחד ענין ישנו - וכו'" פירקו משה לו שנה אהרן, נכנס

תצוה  בפרשת - המנורה הדלקת ענין בתורה שנזכר ויקחו4הראשונה ישראל בני את תצוה "ואתה (jil`
ציבור  ממון להיות הוצרך שהשמן (אףֿעלֿפי דוקא משה אל גו'", כל 5שמן כמו יחיד, ממון ולא ,

בגמרא  כדאיתא כהונה, בגדי וכן והקטורת, בה..6הקרבנות ועובד לובשה כתונת, אמו לו שעשתה "כהן
(וכמו  למשה במיוחד שייך המנורה הדלקת שענין מודגש שבזה יפה"), יפה לציבור.. שימסרנה ובלבד

נאמר  בה שגם אדומה, שעשה `jil"ויקחו7בפרה הפרה מאפר גם להיות הוצרך הפרות שבכל ועד ,"
).8משה 

ל  המנורה `oxdוהשייכות שהדלקת ואף דוקא, לאהרן נאמר הנרות" את "בהעלותך הציווי שהרי -
שעושה  באופן זה הרי כהן, כל עלֿידי להיות יכולה אלא דוקא, גדול כהן עלֿידי להיות צריכה אינה

מצד eayזאת oxd`"תחתיו המשיח ל"כהן נמשך אהרן של שענינו שכשם והיינו, ענינים 9, ישנם כמוֿכן ,
הכהנים. לכל גם אלא) לכהןֿגדול, רק (לא מאהרן שנמשכים

אור'·. ב'תורה המבואר בהקדם דמלכא 10ויובן שושבינא הוא שמשה - ואהרן משה של ,11ענינם
דמטרוניתא  שושבינא הוא (שזהו 11ואהרן ישראל בני עם הקב"ה של היחוד נעשה יחד שניהם ועלֿידי ,

העבודה). ענין כל

ואהרן  שמשה - בזה נשמות 12והענין לכללות עניניהם את וממשיכים שמפרנסים הרועים משבעת הם
שבו  משה בחינת מישראל אחד בכל שיש כך מרעיתו), צאן שמפרנס הרועה (כמו בחינת 13ישראל וכן ,

שבו. אהרן

הרצון  את לגלות ענינו ואהרן למטה, מלמעלה אלקות לגלות משה של שענינו - פשוטות ובאותיות
נעשית  שעלֿידיֿזה הכלי, הכנת עלֿידי שזהו האלקות, המשכת לקבל מישראל אחד לכל שיש והתשוקה

ז"ל  רבותינו מאמר (ועלֿדרך האור  כלי",14המשכת שעשאה למי אלא ברית "כורתת האשה שאין
אחד" לבשר ש"היו באופן הנישואין ענין נעשה ).15שעלֿידיֿזה

שכתוב  כמו תורה, ענינו שמשה - בעבודה משה",16וענינם לנו צוה "תורה עבדי", משה תורת "זכרו
ביותר, נעלית דרגא זו הרי גופא שבאלקות ועד למטה, מלמעלה אלקות המשכת הוא התורה ענין והרי
בדרגת  כמו [דלא כו' שינוי פועל זה אין כו', העליון רצון היפך שהוא במקום למטה בירידתה שגם
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ד.1) לג, ברכה
רפ"א.2) אבות
לב.3) לד,
בתחילתה.4)
ב.5) כד, אמור רמב"ן וראה ע"ב. ריש ג, יומא
וש"נ.6) ע"ב. ריש לה, שם
ב.7) יט, חוקת
וש"נ.8) .127 ע' חל"ג לקו"ש ראה
טו.9) ו, צו - הכתוב לשון

ואילך).10) א (קי, בהוספות תצוה

ב.11) נג, (ברע"מ). א כ, ח"ג ב. מט, ח"ב ב. רסו, ח"א זהר
ב. ערה,
גם 12) וראה ובכ"מ . שם. ובתו"א פרשתנו, ריש בלקו"ת כ"ה

ח"מ  מנחם (תורת ס"ו תשכ"ד סיון י"ט בהעלותך, ש"פ שיחת
וש"נ. .(112 ע' ריש

רפמ"ב.13) תניא ראה
ע"ב.14) ריש כב, סנהדרין
כד.15) ב, בראשית
א.16) טו, בשלח מכילתא א. פט, שבת וראה כב. ג, מלאכי

וש"נ. ד. פ"ל, שמו"ר

g"kyz'd ,oeiq h"i ,jzelrda zyxt zay zgiy

אמרו  שעליה ט 17האלקות במאי הגמרא "אלקיכם.. כדברי אינו 18ביל"], אש מה כאש, דברי כה "הלא
ומנהג  להלכה בנוגע גם ומתבטא שנמשך ועד טומאה", מקבלין אינן תורה דברי אף טומאה, מקבל
בטהרתה  נשארת שהתורה כיון תורה, לגבי קריין) (דבעלי  לטבילותא" ש"בטלוה - הענינים) (כבכל בפועל

שהיא. כמו

שאינו  עצמו, מצד בו שיש מה מישראל אחד כל אצל לגלות - למעלה מלמטה הוא אהרן של וענינו
מאלקות  נפרד להיות יכול ואינו על 19רוצה להשפיע ומבלי בהעלם, לפעמים להיות יכול זה שענין אלא ,

במחשבה  שינוי שפועל ובאופן בגילוי, בא זה הרי אהרן ועלֿידי בפועל, שלו ומעשה דיבור המחשבה
בפועל. שלו ומעשה דיבור

ענין - זה לכל צורך jepigdוההקדמה יש ובשבילו כללי, ענין שזהו כדלקמן), לפרשתנו, (ששייך
ישראל. בני עם הקב"ה של האחדות את לפעול יכולים שניהם ֿ ידי על ודוקא ואהרן, משה של בענינם

בהעלותך:‚. לפרשת החינוך ענין של השייכות ובהקדם

אהרן  שכשראה לפי הנשיאים, לפרשת המנורה פרשת נסמכה "למה רש"י: מפרש פרשתנו, בהתחלת
משלהם, גדולה שלך - חייך הקב"ה, לו אמר בחנוכה.. עמהם היה שלא דעתו אז חלשה הנשיאים, חנוכת

מובן  ומזה הנרות". את ומטיב מדליק בנוגע20שאתה הוא המנורה" ב"פרשת ההדגשה שעיקר ,zkepgl
בהמשך שבאה החינוך,zkepglהמנורה, ענין שלימות נעשה עלֿידה ודוקא הנשיאים, עלֿידי המזבח

פעם  שנתבאר כו'".21וכמו דעתו אז ש"חלשה אהרן של הצער עלֿידי נפעל זה שענין

בשנים  רק לא - החינוך) ענין הדגשת (מצד מתןֿתורה לזמן בהעלותך פרשת של השייכות גם [וזוהי
לאחרי  מיד קוראין שבהם בשנים גם אלא השבועות, חג לאחרי מיד בהעלותך פרשת קוראין שבהם

המנורה) (חנוכת החינוך ענין מודגש בהעלותך בפרשת שגם כיון - נשא פרשת בהמשך חגֿהשבועות ,
הנשיאים)]. (חנוכת נשא שבפרשת החינוך לענין

בזה: להוסיף ויש

הרמב"ן  כתב - משלהם" גדולה "שלך נאמר שעליה המנורה, חנוכת מעלת ההגדה 22בביאור "ענין :
במדרש  וכדאיתא שני", בבית שהיתה נרות של חנוכה על הפרשה מן רמז לדרוש הקב"ה 23הזו לו "אמר

הם  קיים שביתֿהמקדש  זמן כל הקרבנות, מתוקן.. אתה מזאת לגדולה לאהרן.. לו אמור לך למשה,
שכשאין  ידוע דבר "והנה לעולם", בטלין אינן יאירו.. המנורה פני מול אל לעולם הנרות, אבל נוהגים.
לאחר  אף נוהגת שהיא חשמונאי חנוכת לנרות אלא רמזו לא אבל בטלות, הנרות אף קיים.. ביתֿהמקדש

בגלותנו" .22חורבן

נוסף  הנה - התורה מן שהם המקדש נרות כמו ולא סופרים, מדברי  רק הם חנוכה שנרות ואףֿעלֿפי
הקודש' ב'אגרת המבואר יוצאות 24על הן אלא בפניֿעצמן.. מצוות נחשבות אינן דרבנן מצוות ש"שבע

שנרמזות  רק (לא בהן" וכלולות האילן) מן ונמשכים שיוצאים ענפים (כמו התורה ממצוות ונמשכות
מדברי  יותר סופרים דברי וחביבין חמורין אדרבה: הרי בהן), וכלולות שנמצאות אלא התורה, במצוות

בטלין 25תורה  ש"אינן באופן המנורה דחנוכת השלימות מודגשת חנוכה בנרות שדווקא כך, כדי ועד ,
לעולם".
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סע"א.17) לט, סנהדרין
א.18) כב, ברכות
יום"19) ב"היום (נעתק שפד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק

ועוד. סיון). כא יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה
(תורת 20) בתחילתה תשכ"ה בהעלותך ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 15 ע' חמ"ד מנחם
(תורת 21) ואילך ס"ט תשכ"ו בהעלותך ש"פ שיחת ראה

ואילך). 95 ע' חמ"ז מנחם
פרשתנו.22) ריש
ו.23) פט"ו, במדב"ר
סע"א).24) (קנ, סכ"ט
ה"ד.25) פי"א שם ירושלמי (במשנה). ב פח, סנהדרין ראה

ה"ז. פ"ב שם ירושלמי (ובפירש"י). א לה, ע"ז



טו

.g"kyz'd ,oeiq h"i ,jzelrda zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

בהעלותך ‡. אליו ואמרת אהרן אל דבר לאמר, משה אל ה' "וידבר פרשתנו: בהתחלת שנאמר בציווי
לאהרן: והן למשה הן השייכות מודגשת - הנרות" את

ל  שנאמרו dynהשייכות התורה עניני כל כמו לאהרן, שיאמר למשה נאמר זה שציווי לכך נוסף -
שכתוב  כמו למשה, ז"ל 1תחילה רבותינו וכמאמר גו'", משה לנו צוה מסיני 2"תורה תורה קיבל "משה

כיֿתשא  בפרשת רש"י שפירש וכפי כו'", הגבורה,3ומסרה מפי לומד היה משה המשנה, סדר "כיצד
(בפעם  נאמר שעלֿזה המנורה, להדלקת בנוגע מיוחד ענין ישנו - וכו'" פירקו משה לו שנה אהרן, נכנס

תצוה  בפרשת - המנורה הדלקת ענין בתורה שנזכר ויקחו4הראשונה ישראל בני את תצוה "ואתה (jil`
ציבור  ממון להיות הוצרך שהשמן (אףֿעלֿפי דוקא משה אל גו'", כל 5שמן כמו יחיד, ממון ולא ,

בגמרא  כדאיתא כהונה, בגדי וכן והקטורת, בה..6הקרבנות ועובד לובשה כתונת, אמו לו שעשתה "כהן
(וכמו  למשה במיוחד שייך המנורה הדלקת שענין מודגש שבזה יפה"), יפה לציבור.. שימסרנה ובלבד

נאמר  בה שגם אדומה, שעשה `jil"ויקחו7בפרה הפרה מאפר גם להיות הוצרך הפרות שבכל ועד ,"
).8משה 

ל  המנורה `oxdוהשייכות שהדלקת ואף דוקא, לאהרן נאמר הנרות" את "בהעלותך הציווי שהרי -
שעושה  באופן זה הרי כהן, כל עלֿידי להיות יכולה אלא דוקא, גדול כהן עלֿידי להיות צריכה אינה

מצד eayזאת oxd`"תחתיו המשיח ל"כהן נמשך אהרן של שענינו שכשם והיינו, ענינים 9, ישנם כמוֿכן ,
הכהנים. לכל גם אלא) לכהןֿגדול, רק (לא מאהרן שנמשכים

אור'·. ב'תורה המבואר בהקדם דמלכא 10ויובן שושבינא הוא שמשה - ואהרן משה של ,11ענינם
דמטרוניתא  שושבינא הוא (שזהו 11ואהרן ישראל בני עם הקב"ה של היחוד נעשה יחד שניהם ועלֿידי ,

העבודה). ענין כל

ואהרן  שמשה - בזה נשמות 12והענין לכללות עניניהם את וממשיכים שמפרנסים הרועים משבעת הם
שבו  משה בחינת מישראל אחד בכל שיש כך מרעיתו), צאן שמפרנס הרועה (כמו בחינת 13ישראל וכן ,

שבו. אהרן

הרצון  את לגלות ענינו ואהרן למטה, מלמעלה אלקות לגלות משה של שענינו - פשוטות ובאותיות
נעשית  שעלֿידיֿזה הכלי, הכנת עלֿידי שזהו האלקות, המשכת לקבל מישראל אחד לכל שיש והתשוקה

ז"ל  רבותינו מאמר (ועלֿדרך האור  כלי",14המשכת שעשאה למי אלא ברית "כורתת האשה שאין
אחד" לבשר ש"היו באופן הנישואין ענין נעשה ).15שעלֿידיֿזה

שכתוב  כמו תורה, ענינו שמשה - בעבודה משה",16וענינם לנו צוה "תורה עבדי", משה תורת "זכרו
ביותר, נעלית דרגא זו הרי גופא שבאלקות ועד למטה, מלמעלה אלקות המשכת הוא התורה ענין והרי
בדרגת  כמו [דלא כו' שינוי פועל זה אין כו', העליון רצון היפך שהוא במקום למטה בירידתה שגם
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ד.1) לג, ברכה
רפ"א.2) אבות
לב.3) לד,
בתחילתה.4)
ב.5) כד, אמור רמב"ן וראה ע"ב. ריש ג, יומא
וש"נ.6) ע"ב. ריש לה, שם
ב.7) יט, חוקת
וש"נ.8) .127 ע' חל"ג לקו"ש ראה
טו.9) ו, צו - הכתוב לשון

ואילך).10) א (קי, בהוספות תצוה

ב.11) נג, (ברע"מ). א כ, ח"ג ב. מט, ח"ב ב. רסו, ח"א זהר
ב. ערה,
גם 12) וראה ובכ"מ . שם. ובתו"א פרשתנו, ריש בלקו"ת כ"ה

ח"מ  מנחם (תורת ס"ו תשכ"ד סיון י"ט בהעלותך, ש"פ שיחת
וש"נ. .(112 ע' ריש

רפמ"ב.13) תניא ראה
ע"ב.14) ריש כב, סנהדרין
כד.15) ב, בראשית
א.16) טו, בשלח מכילתא א. פט, שבת וראה כב. ג, מלאכי

וש"נ. ד. פ"ל, שמו"ר

g"kyz'd ,oeiq h"i ,jzelrda zyxt zay zgiy

אמרו  שעליה ט 17האלקות במאי הגמרא "אלקיכם.. כדברי אינו 18ביל"], אש מה כאש, דברי כה "הלא
ומנהג  להלכה בנוגע גם ומתבטא שנמשך ועד טומאה", מקבלין אינן תורה דברי אף טומאה, מקבל
בטהרתה  נשארת שהתורה כיון תורה, לגבי קריין) (דבעלי  לטבילותא" ש"בטלוה - הענינים) (כבכל בפועל

שהיא. כמו

שאינו  עצמו, מצד בו שיש מה מישראל אחד כל אצל לגלות - למעלה מלמטה הוא אהרן של וענינו
מאלקות  נפרד להיות יכול ואינו על 19רוצה להשפיע ומבלי בהעלם, לפעמים להיות יכול זה שענין אלא ,

במחשבה  שינוי שפועל ובאופן בגילוי, בא זה הרי אהרן ועלֿידי בפועל, שלו ומעשה דיבור המחשבה
בפועל. שלו ומעשה דיבור

ענין - זה לכל צורך jepigdוההקדמה יש ובשבילו כללי, ענין שזהו כדלקמן), לפרשתנו, (ששייך
ישראל. בני עם הקב"ה של האחדות את לפעול יכולים שניהם ֿ ידי על ודוקא ואהרן, משה של בענינם

בהעלותך:‚. לפרשת החינוך ענין של השייכות ובהקדם

אהרן  שכשראה לפי הנשיאים, לפרשת המנורה פרשת נסמכה "למה רש"י: מפרש פרשתנו, בהתחלת
משלהם, גדולה שלך - חייך הקב"ה, לו אמר בחנוכה.. עמהם היה שלא דעתו אז חלשה הנשיאים, חנוכת

מובן  ומזה הנרות". את ומטיב מדליק בנוגע20שאתה הוא המנורה" ב"פרשת ההדגשה שעיקר ,zkepgl
בהמשך שבאה החינוך,zkepglהמנורה, ענין שלימות נעשה עלֿידה ודוקא הנשיאים, עלֿידי המזבח

פעם  שנתבאר כו'".21וכמו דעתו אז ש"חלשה אהרן של הצער עלֿידי נפעל זה שענין

בשנים  רק לא - החינוך) ענין הדגשת (מצד מתןֿתורה לזמן בהעלותך פרשת של השייכות גם [וזוהי
לאחרי  מיד קוראין שבהם בשנים גם אלא השבועות, חג לאחרי מיד בהעלותך פרשת קוראין שבהם

המנורה) (חנוכת החינוך ענין מודגש בהעלותך בפרשת שגם כיון - נשא פרשת בהמשך חגֿהשבועות ,
הנשיאים)]. (חנוכת נשא שבפרשת החינוך לענין

בזה: להוסיף ויש

הרמב"ן  כתב - משלהם" גדולה "שלך נאמר שעליה המנורה, חנוכת מעלת ההגדה 22בביאור "ענין :
במדרש  וכדאיתא שני", בבית שהיתה נרות של חנוכה על הפרשה מן רמז לדרוש הקב"ה 23הזו לו "אמר

הם  קיים שביתֿהמקדש  זמן כל הקרבנות, מתוקן.. אתה מזאת לגדולה לאהרן.. לו אמור לך למשה,
שכשאין  ידוע דבר "והנה לעולם", בטלין אינן יאירו.. המנורה פני מול אל לעולם הנרות, אבל נוהגים.
לאחר  אף נוהגת שהיא חשמונאי חנוכת לנרות אלא רמזו לא אבל בטלות, הנרות אף קיים.. ביתֿהמקדש

בגלותנו" .22חורבן

נוסף  הנה - התורה מן שהם המקדש נרות כמו ולא סופרים, מדברי  רק הם חנוכה שנרות ואףֿעלֿפי
הקודש' ב'אגרת המבואר יוצאות 24על הן אלא בפניֿעצמן.. מצוות נחשבות אינן דרבנן מצוות ש"שבע

שנרמזות  רק (לא בהן" וכלולות האילן) מן ונמשכים שיוצאים ענפים (כמו התורה ממצוות ונמשכות
מדברי  יותר סופרים דברי וחביבין חמורין אדרבה: הרי בהן), וכלולות שנמצאות אלא התורה, במצוות

בטלין 25תורה  ש"אינן באופן המנורה דחנוכת השלימות מודגשת חנוכה בנרות שדווקא כך, כדי ועד ,
לעולם".
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סע"א.17) לט, סנהדרין
א.18) כב, ברכות
יום"19) ב"היום (נעתק שפד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק

ועוד. סיון). כא יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה
(תורת 20) בתחילתה תשכ"ה בהעלותך ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 15 ע' חמ"ד מנחם
(תורת 21) ואילך ס"ט תשכ"ו בהעלותך ש"פ שיחת ראה

ואילך). 95 ע' חמ"ז מנחם
פרשתנו.22) ריש
ו.23) פט"ו, במדב"ר
סע"א).24) (קנ, סכ"ט
ה"ד.25) פי"א שם ירושלמי (במשנה). ב פח, סנהדרין ראה

ה"ז. פ"ב שם ירושלמי (ובפירש"י). א לה, ע"ז
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תלמוד  הלכות בהתחלת הזקן רבינו שכתב כמו סופרים, מדברי רק הוא דקטן החינוך ענין גם והרי
סופרים", מדברי אלא התורה, מן במצוות לחנכו חייב אינו אביו וגם המצוות, מכל פטור ש"הקטן תורה,
"כמשל  האור, ותוקף תוספת עם קשור  החינוך שענין וכידוע כו', יתירה מעלה בזה יש ואףֿעלֿפיֿכן

כו'" מתנה איזו או התקרבות איזו כמו תוספת איזו עלֿידי ללמוד.. אותו שמחנכין וזאת,26התינוק ,
שיהיה  לזמן הכנה רק  שהוא החינוך ענין כללות כמו שלאחרי ֿזה, הלימוד עבור הכנה רק שזוהי למרות

עצמו. מדעת זאת יעשה שאז גדול,

ש  במצוות החינוך בענין תורה תלמוד הלכות מתחיל הזקן שרבינו mixteq[ולהעיר, ixacn בתלמוד ולא ,
ש"מצותֿעשה dxezdתורה, on אודות כאן מדובר שלא אףֿעלֿפי תורה", הקטן בנו את ללמד האב על

של החשיבות מודגשת שבזה - תורה תלמוד הלכות אודות אלא חינוך, mixteqהלכות ixac ביחס גם
שמ'דברי  שהענינים והיינו, אחד, ענינם סופרים' ו'דברי תורה' ש'דברי ועד התורה, מן שחיובם לענינים

כנ"ל]. מהם, ונמשכים התורה, שמן בענינים כבר ישנם סופרים'

לעניננו:„. ובנוגע

וגו'" משה לנו צוה תורה מלמדו (אביו) לדבר "משיתחיל - הוא כפשוטו החינוך ענין .27התחלת

הכנה  הוא זה לימוד (ב) משה". לנו צוה "תורה הפסוק וידיעת לימוד עצם (א) ענינים: ב' יש ובזה
משה", לנו צוה "תורה הפסוק מלמדים דוקא שאותו שרואה מזה שמתחיל שלאחריֿזה, החינוך להמשך

התורה). בברכת שאומרים (כפי העמים" מכל בנו "בחר שהקב"ה כיון יהודי, לאינו זאת מלמדים ולא

וההשגה  שההבנה לדבר, שמתחיל תינוק אודות מדובר הרי - כשלעצמו הפסוק ללימוד בנוגע אמנם,
שפועל  שלאחריֿזה, ההמשך עלֿידי הוא החינוך עיקר ולכן מקיף; באופן ורק ביותר, קטנה היא שלו

בפנימיות. קליטה של ובאופן יותר, עליו

שזהו  למטה, מלמעלה ההמשכה - לכלֿלראש והעלאה: המשכה ואהרן, דמשה הענינים ב' גם וזהו
עבודתו  גם שתהיה עד שלאחריֿזה, ההמשך לכל ההכנה גם נעשית ועלֿידיֿזה כשלעצמו; הפסוק לימוד

למעלה. מלמטה בעצמו

את  ד"בהעלותך הענין עם במיוחד קשור זה הרי החינוך, ענין לכללות בנוגע לעיל האמור על ונוסף
לקמן. שיתבאר כפי הנרות",

***

הדרוש ‰. דרך על שהוא כפי הנרות" את ד"בהעלותך לענין לקבלה 28בנוגע ועד הרמז, דרך על וכן ,
תורה' ב'לקוטי מבואר - שכתוב 29וחסידות כמו נר, קרויה נשמות 30ש"הנשמה וכללות אדם, נשמת ה' נר

וכו'". מאהבה עובד יש ה', בעבודת מדרגות ז' שהם נרות, ז' בחינת בה ויש מנורה, נקראים ישראל

עבודתו  נשמתו שמצד מי שגם והיינו, מישראל. אחד לכל הנרות שבעת כל שייכים - יותר ובפרטיות
ערבים  ישראל "כל שהרי המדות, בשאר היא שעבודתם ישראל בני לשאר גם שייכות לו יש מאהבה, היא

בזה" .31זה

ההתכללות, ענין ישנו שבקדושה ידוע שהרי - מזה ויתירה

שכלולות  המדות פרטי כל את לכלול בכדי ימים, מ"ט שבועות, ז' שסופרים העומר, בספירת וכמו -
ממדת  הוא ביתֿהלל של שהשורש שאף וביתֿהלל , לביתֿשמאי בנוגע מצינו ועלֿדרךֿזה מדה. בכל
להחמיר, הנהגתן ולכן הגבורה, ממדת הוא ביתֿשמאי של והשורש להקל, הנהגתן ולכן החסד,

שבקדושה  ההתכללות ענין מצד ביתֿשמאי, וקולי ביתֿהלל חומרי גם יש .32מכלֿמקום
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ד.26) כט, וישב תו"א גם וראה א. כט, נשא לקו"ת
וש"נ.27) בתחלתן. לאדה"ז ת"ת הל'
אמיתיים.28) דרשנים ע"י שנכתבו הדרשנים בספרי כמבואר
(29.12 שבהערה

כז.30) כ, משלי
וש"נ.31) סע"א. לט, שבועות
ובכ"מ.32) סי"ג. אגה"ק תניא ראה
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התורה  כל שתלמדני עלֿמנת גיירני לו אמר שמאי, לפני שבא אחד בנכרי מה"מעשה גם ולהעיר
אחת" רגל על עומד והיינו 33כשאני אחת,34, רגל רק יש ששם התהו, מעולם היה הנכרי של ששרשו ,

שכתוב  וכמו אחת, בבת רגלים שתי שיהיו שכל 35ואיֿאפשר והיינו, גו'", וימלוך גו' וימת גו' "וימלוך
ואמר  הלל, לפני "בא וכאשר אחר. מישהו של למלוכה מקום נתינת אין ד"וימלוך", המצב שישנו זמן

כו'" לו אמר גיירני, דשתי 33לו ומצב למעמד שיבוא עליו פעל אבל אחת", ב"רגל עמו שהתחיל והיינו, ,
- שבקדושה ההתכללות ענין מצד רגלים ,

כמים" משוך מאהבה "עובד שהוא מי גם הרי שבקדושה, ההתכללות ענין משאר 29ומצד גם אצלו יש ,
המזלות). דשאר ההתכללות גם בו יש וכו', נוגה מאדים, במזל שנולד מי שגם (וכמו המדות

ש"אהרן  - הנרות" את בהעלותך גו' אהרן אל "דבר נאמר זה הנרות,36ועל מעלה היה גדול כהן
בחינת  יאירו המנורה פני מול בחינת שהוא ממש, ברוךֿהוא לאיןֿסוף מכוון לבם שיהיה ישראל, נשמות

מדרגות ז' שהן הנרות, הסביבה שבעת בכל אור גילוי נעשה ועלֿידיֿזה כנ"ל"; ה' עובדי שבנשמות
העולם  לכל יוצאה אורה היתה ֿ המקדש שבבית מהמנורה שהרי כולו, .37והעולם

שבזה, הדינים פרטי ככל כפשוטו, בגשמיות הנרות בהדלקת אהרן של פעולתו עלֿידי נעשה זה וענין
שכתוב  אחיזה 38כמו תהיה דבר שלכל הוא העליון שרצון כיון - שינה" "שלא אהרן", כן "ויעש

הבנה  עלֿידי נתפס  שאינו ה"עצם", את  ולוקחים מגיעים גשמית מצוה עלֿידי דוקא  ואדרבה: בגשמיות ,
והשגה.

אהרן  עלֿידי נעשה למעלה, מלמטה ההעלאה ענין שהוא הנרות", את ד"בהעלותך שהענין אף אמנם,
העלם  לשון בעולם, גם הנה יכול", "כל הוא שהקב"ה דכיון מלמעלה, כח בנתינת צורך יש יכולים 39- ,

משה, עלֿידי נעשה מלמעלה כח' ה'נתינת והתגלות והמשכת אדם"; נשמת הוי' "נר שיאיר לפעול
א). סעיף (כנ"ל דוקא משה אל אליך", "ויקחו נאמר שלכן דמלכא", "שושבינא

.Â:החינוך ענין הוא – מישראל אחד כל בעבודת וענינו

לרעך  "ואהבת הציווי מצד אלא שבו, אדם" נשמת ה' ל"נר בנוגע בעבודתו להסתפק יכול אינו יהודי
הבעלֿשםֿטוב 40כמוך" וכתורת בהענין 41, להשתדל צריך כו', ראהו לא שמעולם יהודי גם לאהוב שצריך

את  שמבטל (לאחרי אדם" נשמת ה' "נר יאיר אצלו שגם להזולת, בנוגע גם הנרות" את ד"בהעלותך
שבקרבו  זר" ה"אל מאליה"42השפעת עולה שלהבת שתהא "עד זאת ולעשות להסתפק 43), שלא והיינו, ,

ולפעול  להוסיף צריך אלא לטייל... לילך כבר יכול שאחרֿכך ולחשוב יהודי, עם תפילין שהניח בכך
בקיום  השלימות עלֿידי גידים, ושס"ה אברים רמ"ח בכל שלימות של ומצב למעמד שיבוא עד עליו,

לאֿתעשה  מצוות ושס"ה מצוותֿעשה .44רמ"ח

לרעך ד"ואהבת הענין כמוֿכן jenkואמיתית יהודי, עוד על לפעול בעצמו שמתעסק שכשם - הוא "
נוספים. יהודים על ויפעל יתעסק הוא שגם הזולת על לפעול צריך

אדמו"ר  מו"ח כ"ק ורבו"45וכדברי "פרו היא בתורה הראשונה שהמצוה יהודי 46, עוד לעשות היינו, ,
המשנה  מדברי כמובן ברוחניות, וכלֿשכן בגשמיות, קודמת,47- רבו של רבו, ואבידת אביו "אבידת

הבא". העולם לחיי מביאו חכמה שלמדו ורבו הזה, לעולם הביאו שאביו
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א.33) לא, שבת
א.34) שיג, חנוכה אוה"ת גם ראה
ואילך.35) לב לו, וישלח
סע"ד.36) ל, שם לקו"ת
ועוד.37) ה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי
ובפ 38) ג ח, ע'פרשתנו חמ"ט מנחם תורת גם וראה ירש"י.

וש"נ. .407
ובכ"מ.39) ד. לז, שלח לקו"ת ראה
יח.40) יט, קדושים

ב"היום 41) (נעתק וש"נ סקל"ג. בהוספות טוב שם כתר ראה
א). אדר ג שם גם וראה כסלו. טו יום"

ב.42) קה, שבת ראה
פרשתנו.43) ריש פירש"י
ובכ"מ.44) ג. מה, נצבים לקו"ת ראה
(45.46 ע' תש"א .262 ע' תרצ"א סה"ש
כח.46) א, בראשית
א.47) לג, ב"מ
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תלמוד  הלכות בהתחלת הזקן רבינו שכתב כמו סופרים, מדברי רק הוא דקטן החינוך ענין גם והרי
סופרים", מדברי אלא התורה, מן במצוות לחנכו חייב אינו אביו וגם המצוות, מכל פטור ש"הקטן תורה,
"כמשל  האור, ותוקף תוספת עם קשור  החינוך שענין וכידוע כו', יתירה מעלה בזה יש ואףֿעלֿפיֿכן

כו'" מתנה איזו או התקרבות איזו כמו תוספת איזו עלֿידי ללמוד.. אותו שמחנכין וזאת,26התינוק ,
שיהיה  לזמן הכנה רק  שהוא החינוך ענין כללות כמו שלאחרי ֿזה, הלימוד עבור הכנה רק שזוהי למרות

עצמו. מדעת זאת יעשה שאז גדול,

ש  במצוות החינוך בענין תורה תלמוד הלכות מתחיל הזקן שרבינו mixteq[ולהעיר, ixacn בתלמוד ולא ,
ש"מצותֿעשה dxezdתורה, on אודות כאן מדובר שלא אףֿעלֿפי תורה", הקטן בנו את ללמד האב על

של החשיבות מודגשת שבזה - תורה תלמוד הלכות אודות אלא חינוך, mixteqהלכות ixac ביחס גם
שמ'דברי  שהענינים והיינו, אחד, ענינם סופרים' ו'דברי תורה' ש'דברי ועד התורה, מן שחיובם לענינים

כנ"ל]. מהם, ונמשכים התורה, שמן בענינים כבר ישנם סופרים'

לעניננו:„. ובנוגע

וגו'" משה לנו צוה תורה מלמדו (אביו) לדבר "משיתחיל - הוא כפשוטו החינוך ענין .27התחלת

הכנה  הוא זה לימוד (ב) משה". לנו צוה "תורה הפסוק וידיעת לימוד עצם (א) ענינים: ב' יש ובזה
משה", לנו צוה "תורה הפסוק מלמדים דוקא שאותו שרואה מזה שמתחיל שלאחריֿזה, החינוך להמשך

התורה). בברכת שאומרים (כפי העמים" מכל בנו "בחר שהקב"ה כיון יהודי, לאינו זאת מלמדים ולא

וההשגה  שההבנה לדבר, שמתחיל תינוק אודות מדובר הרי - כשלעצמו הפסוק ללימוד בנוגע אמנם,
שפועל  שלאחריֿזה, ההמשך עלֿידי הוא החינוך עיקר ולכן מקיף; באופן ורק ביותר, קטנה היא שלו

בפנימיות. קליטה של ובאופן יותר, עליו

שזהו  למטה, מלמעלה ההמשכה - לכלֿלראש והעלאה: המשכה ואהרן, דמשה הענינים ב' גם וזהו
עבודתו  גם שתהיה עד שלאחריֿזה, ההמשך לכל ההכנה גם נעשית ועלֿידיֿזה כשלעצמו; הפסוק לימוד

למעלה. מלמטה בעצמו

את  ד"בהעלותך הענין עם במיוחד קשור זה הרי החינוך, ענין לכללות בנוגע לעיל האמור על ונוסף
לקמן. שיתבאר כפי הנרות",

***

הדרוש ‰. דרך על שהוא כפי הנרות" את ד"בהעלותך לענין לקבלה 28בנוגע ועד הרמז, דרך על וכן ,
תורה' ב'לקוטי מבואר - שכתוב 29וחסידות כמו נר, קרויה נשמות 30ש"הנשמה וכללות אדם, נשמת ה' נר

וכו'". מאהבה עובד יש ה', בעבודת מדרגות ז' שהם נרות, ז' בחינת בה ויש מנורה, נקראים ישראל

עבודתו  נשמתו שמצד מי שגם והיינו, מישראל. אחד לכל הנרות שבעת כל שייכים - יותר ובפרטיות
ערבים  ישראל "כל שהרי המדות, בשאר היא שעבודתם ישראל בני לשאר גם שייכות לו יש מאהבה, היא

בזה" .31זה

ההתכללות, ענין ישנו שבקדושה ידוע שהרי - מזה ויתירה

שכלולות  המדות פרטי כל את לכלול בכדי ימים, מ"ט שבועות, ז' שסופרים העומר, בספירת וכמו -
ממדת  הוא ביתֿהלל של שהשורש שאף וביתֿהלל , לביתֿשמאי בנוגע מצינו ועלֿדרךֿזה מדה. בכל
להחמיר, הנהגתן ולכן הגבורה, ממדת הוא ביתֿשמאי של והשורש להקל, הנהגתן ולכן החסד,

שבקדושה  ההתכללות ענין מצד ביתֿשמאי, וקולי ביתֿהלל חומרי גם יש .32מכלֿמקום
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ד.26) כט, וישב תו"א גם וראה א. כט, נשא לקו"ת
וש"נ.27) בתחלתן. לאדה"ז ת"ת הל'
אמיתיים.28) דרשנים ע"י שנכתבו הדרשנים בספרי כמבואר
(29.12 שבהערה

כז.30) כ, משלי
וש"נ.31) סע"א. לט, שבועות
ובכ"מ.32) סי"ג. אגה"ק תניא ראה
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התורה  כל שתלמדני עלֿמנת גיירני לו אמר שמאי, לפני שבא אחד בנכרי מה"מעשה גם ולהעיר
אחת" רגל על עומד והיינו 33כשאני אחת,34, רגל רק יש ששם התהו, מעולם היה הנכרי של ששרשו ,

שכתוב  וכמו אחת, בבת רגלים שתי שיהיו שכל 35ואיֿאפשר והיינו, גו'", וימלוך גו' וימת גו' "וימלוך
ואמר  הלל, לפני "בא וכאשר אחר. מישהו של למלוכה מקום נתינת אין ד"וימלוך", המצב שישנו זמן

כו'" לו אמר גיירני, דשתי 33לו ומצב למעמד שיבוא עליו פעל אבל אחת", ב"רגל עמו שהתחיל והיינו, ,
- שבקדושה ההתכללות ענין מצד רגלים ,

כמים" משוך מאהבה "עובד שהוא מי גם הרי שבקדושה, ההתכללות ענין משאר 29ומצד גם אצלו יש ,
המזלות). דשאר ההתכללות גם בו יש וכו', נוגה מאדים, במזל שנולד מי שגם (וכמו המדות

ש"אהרן  - הנרות" את בהעלותך גו' אהרן אל "דבר נאמר זה הנרות,36ועל מעלה היה גדול כהן
בחינת  יאירו המנורה פני מול בחינת שהוא ממש, ברוךֿהוא לאיןֿסוף מכוון לבם שיהיה ישראל, נשמות

מדרגות ז' שהן הנרות, הסביבה שבעת בכל אור גילוי נעשה ועלֿידיֿזה כנ"ל"; ה' עובדי שבנשמות
העולם  לכל יוצאה אורה היתה ֿ המקדש שבבית מהמנורה שהרי כולו, .37והעולם

שבזה, הדינים פרטי ככל כפשוטו, בגשמיות הנרות בהדלקת אהרן של פעולתו עלֿידי נעשה זה וענין
שכתוב  אחיזה 38כמו תהיה דבר שלכל הוא העליון שרצון כיון - שינה" "שלא אהרן", כן "ויעש

הבנה  עלֿידי נתפס  שאינו ה"עצם", את  ולוקחים מגיעים גשמית מצוה עלֿידי דוקא  ואדרבה: בגשמיות ,
והשגה.

אהרן  עלֿידי נעשה למעלה, מלמטה ההעלאה ענין שהוא הנרות", את ד"בהעלותך שהענין אף אמנם,
העלם  לשון בעולם, גם הנה יכול", "כל הוא שהקב"ה דכיון מלמעלה, כח בנתינת צורך יש יכולים 39- ,

משה, עלֿידי נעשה מלמעלה כח' ה'נתינת והתגלות והמשכת אדם"; נשמת הוי' "נר שיאיר לפעול
א). סעיף (כנ"ל דוקא משה אל אליך", "ויקחו נאמר שלכן דמלכא", "שושבינא

.Â:החינוך ענין הוא – מישראל אחד כל בעבודת וענינו

לרעך  "ואהבת הציווי מצד אלא שבו, אדם" נשמת ה' ל"נר בנוגע בעבודתו להסתפק יכול אינו יהודי
הבעלֿשםֿטוב 40כמוך" וכתורת בהענין 41, להשתדל צריך כו', ראהו לא שמעולם יהודי גם לאהוב שצריך

את  שמבטל (לאחרי אדם" נשמת ה' "נר יאיר אצלו שגם להזולת, בנוגע גם הנרות" את ד"בהעלותך
שבקרבו  זר" ה"אל מאליה"42השפעת עולה שלהבת שתהא "עד זאת ולעשות להסתפק 43), שלא והיינו, ,

ולפעול  להוסיף צריך אלא לטייל... לילך כבר יכול שאחרֿכך ולחשוב יהודי, עם תפילין שהניח בכך
בקיום  השלימות עלֿידי גידים, ושס"ה אברים רמ"ח בכל שלימות של ומצב למעמד שיבוא עד עליו,

לאֿתעשה  מצוות ושס"ה מצוותֿעשה .44רמ"ח

לרעך ד"ואהבת הענין כמוֿכן jenkואמיתית יהודי, עוד על לפעול בעצמו שמתעסק שכשם - הוא "
נוספים. יהודים על ויפעל יתעסק הוא שגם הזולת על לפעול צריך

אדמו"ר  מו"ח כ"ק ורבו"45וכדברי "פרו היא בתורה הראשונה שהמצוה יהודי 46, עוד לעשות היינו, ,
המשנה  מדברי כמובן ברוחניות, וכלֿשכן בגשמיות, קודמת,47- רבו של רבו, ואבידת אביו "אבידת

הבא". העולם לחיי מביאו חכמה שלמדו ורבו הזה, לעולם הביאו שאביו

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

א.33) לא, שבת
א.34) שיג, חנוכה אוה"ת גם ראה
ואילך.35) לב לו, וישלח
סע"ד.36) ל, שם לקו"ת
ועוד.37) ה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי
ובפ 38) ג ח, ע'פרשתנו חמ"ט מנחם תורת גם וראה ירש"י.

וש"נ. .407
ובכ"מ.39) ד. לז, שלח לקו"ת ראה
יח.40) יט, קדושים

ב"היום 41) (נעתק וש"נ סקל"ג. בהוספות טוב שם כתר ראה
א). אדר ג שם גם וראה כסלו. טו יום"

ב.42) קה, שבת ראה
פרשתנו.43) ריש פירש"י
ובכ"מ.44) ג. מה, נצבים לקו"ת ראה
(45.46 ע' תש"א .262 ע' תרצ"א סה"ש
כח.46) א, בראשית
א.47) לג, ב"מ
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הנשמה  את לגלות - אהרן של בפעולתו והן התורה, ענין - משה של בפעולתו הן צורך יש זה, ובענין
כו'.

.Ê שהוא החינוך לענין בנוגע ואהרן משה של בפעולתם הצורך אודות לעיל האמור עלֿפי אמנם,
כולה. התורה כל לכללות בנוגע גם כן להיות צריך היה - כללי ענין

משה" לנו צוה "תורה כי: כולה, התורה בכל זאת מצינו שאכן - הוא הענין וכתיב 1אך תורת 16, "זכרו
ונשמעה  עמנו אתה "דבר טענו ישראל שבני [לאחרי משה עלֿידי ההתחלה שישנה ולאחרי עבדי", משה

דברו"48גו'" אשר כל "הטיבו ואמר הסכים והקב"ה כללות 49, וכן אהרן, עלֿידי גם נמשך זה הרי ,[
נאמר  שעליהם שכתוב 50הלויים, כמו – וישרתוך" עליך לישראל".51"וילוו ותורתך ליעקב משפטיך "יורו

.Á.'כו יהודי עוד לעשות החינוך, מעלת גודל - לעיל האמור כל וסיכום

יכולים  שאינם אלו וכן הילדים, את בעצמם שמחנכים - החינוך בענין המתעסקים של חלקם ואשרי
וכו'. בממונם ההשתתפות עלֿידי זאת עושים  ולכן בעצמם, זאת לעשות

המנו  שהרי זאת, רואים גוים שגם ועד אדם", נשמת ה' "נר את מאירים "עדות ועלֿידיֿזה היא 52רה
בישראל" שורה שהשכינה עולם .53לבאי

***

.Ë.'גו הנרות את בהעלותך דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.È אדמו"ר מו"ח כ"ק עלֿידי שנמסר הזקן רבינו פתגם והיינו,54ידוע הזמן, עם לחיות שצריכים ,
בפרשת  רש"י פירוש על להתעכב יש לכך, ובהתאם זה. לזמן שנוגעת הוראה יש השבוע שבפרשת

עתה. גם מזה ההוראה ולבאר השבוע,

הפסוק  חנם 55על דגים להם נותנים שמצריים תאמר "אם רש"י: מפרש חנם", במצרים נאכל "אשר
כסף" אין חנם "ויצאה עלֿדרך כפשוטו, נאמר 56(חנם כבר והלא לא 57), תבן אם לכם, ינתן לא ותבן

המצוות". מן חנם חנם, אומר ומהו חנם? להם נותנין היו דגים חנם, להם נותנין היו

רש"י  במפרשי מן 58ומבואר "חנם דלכאורה, - במצרים" נאכל ל"אשר המצוות" מן ד"חנם השייכות
במצרים  הדגים לאכילת שייכותו ומהי במצוות, חייבים היו לא שבמצרים בפניֿעצמו, ענין הוא המצוות"
נקיים  שאם לפעולתינו, שכר שהם עכשיו שהן כמו המצוות קיום עלֿידי אז מזונותינו היו "שלא -

כדכתיב  מזונות, לנו יהיו לא לאו ואם מזונות, לנו יהיו מצוותי 59המצוות אל תשמעו שמוע אם והיה
מזונותינו  היו במצרים אבל יבולה, את תתן לא והאדמה לאו, ואם ויצהרך, ותירושך דגנך ואספת וגו'

מצוה". קיום שום בלי בחנם, באים

להבין: וצריך

המצוות; בקיום תלויים מזונותיהם היו אזי - ישראל לארץ ישראל בני שנכנסו לאחרי בשלמא א)
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כד.48) ה, ואתחנן וראה טז. כ, יתרו
כה.49) שם,
ב.50) יח, קרח
פי"ג 51) ויובל שמיטה הל' רמב"ם וראה יו"ד. לג, ברכה

הי"ב.
וש"נ.52) ב. כב, שבת
(המו"ל).53) הסיום חסר

חשון).54) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
ה.55) יא, פרשתנו
יא.56) כא, משפטים
יח.57) ה, שמות
ושפ"ח.58) רא"ם
ואילך.59) יג יא, עקב
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דעה"אבל  ל"דור השמים"60בנוגע מן "לחם מה"מן", שניזונו במדבר, שהמזון 61בהיותם מצינו לא -
שכתוב  כמו שוה, ובאופן מהמן, ניזונו ואבירם דתן גם שהרי המצוות, בקיום תלוי המרבה 62היה "וילקטו

באים  המזונות היו שבמצרים הפירוש מהו ואםֿכן החסיר", לא והממעיט המרבה העדיף ולא והממעיט..
כן? אינו ועכשיו בחנם,

יומא  מסכת בגמרא בני 63[ולהעיר: של לדרגתם בהתאם חילוקים היו המן, בירידת שגם אמנם מצינו
"כתיב  וכתיב 64ישראל: עליו], המן [ירד לילה המחנה על הטל וכתיב 61וברדת ולקטו, העם שטו 65ויצא

אבל  ולקטו"; שטו רשעים, ולקטו. יצאו בינונים, בתיהם. פתח על ירד צדיקים, כיצד: הא ולקטו. העם
ולקטו", העם "שטו שכתוב מה מפרש רש"י ואדרבה, הכתובים, בפשטות רש"י בפירוש הובא לא זה ענין

עמל"]. בלא טיול.. לשון אלא שייט "אין

הרי  - חנם" להם נותנין היו דגים חנם, להם נותנין היו לא תבן "אם הקלֿוחומר מהו יתכן 66ב)
כיון  להם, נותנים היו לאכילה דגים אבל בעצמם, שיקוששו שרצו כיון להם, נותנים היו לא תבן שדוקא

יותר?! בתוקף לעבוד ויוכלו כחם, יתחזק שעלֿידיֿזה

במצרים  נאכל "אשר התיבות את רק מהפסוק העתיק למה - "דגים" בפירושו מזכיר שרש"י כיון ג)
התיבות  את גם להעתיק רש"י צריך היה לא - ד"חנם" הענין הוא העיקר ואם "הדגה"?! תיבת ללא חנם",

במצרים"?! נאכל "אשר

באופן  הפשט, בדרך מוכרחים להיות צריכים רש"י שבפירוש הענינים שכל פעמים, כמה וכמדובר
בעצמו  זאת לתפוס יוכל למקרא' חמש  זאת.67שה'בן להבהיר צריך רש"י היה זאת, לולי כי ,

.‡È:בזה והביאור

היא ה"תבן" שנתינת - הוא ל"דגים" "תבן" בין mnvrהחילוק miixvnd liaya עבורם בנו שעלֿידיֿזה ,
ישראל  כחם בני יתחזק האכילה שעלֿידי אף - ה"דגים" נתינת מהֿשאיןֿכן וכו'; רעמסס ואת פיתום את

הדגים ניתנים בינתיים הרי תוקף, ביתר לעבוד ויוכלו ישראל בני  l`xyiשל ipal.עצמם

איֿאפשר  שאם - חנם" להם נותנין היו דגים חנם, להם נותנין היו לא תבן "אם הקלֿוחומר וזהו
ורעמסס פיתום לבנות כדי תבן נתינת עלֿידי היהודי על להקל גוי על iebdלפעול liaya לא בוודאי הרי ,

אכילתו בשביל מאכל דבר ליתן עליו לפעול icedidיוכלו ly!

כיון  - "הדגה" תיבת ללא חנם", במצרים נאכל "אשר התיבות את רק מהפסוק רש"י מעתיק ולכן
("אשר ישראל בני של למאכלם בנוגע אלא) דוקא, לדגים בנוגע (לא היא ההדגשה lk`pשעיקר

חנם שיתנו יתכן שלא l`xyiבמצרים"), ipa zlik`l ורעמסס פיתום בניית לצורך תבן שאפילו בשעה בה ,
mnvr miixvnd xear ישראל שבני בגלל זה הרי - דוקא "הדגה" הכתוב שנקט ומה חנם; להם נתנו לא ,

שכתוב  ממה (כמובן בנילוס שהיו דגים אכלו שבפועל בגלל בטענתם, זאת אשר 68הזכירו "והדגה
בריבוי  .69ביאור")

קיום  עלֿידי אז מזונותינו היו "שלא הנ"ל המפרשים כדברי לא - הוא המצוות" מן ד"חנם והפירוש
כנ"ל, המצוות, בקיום תלוי היה לא המן גם  שהרי  כו'", לפעולתינו שכר שהם עכשיו שהן כמו המצוות

עצמו  ל"מן" בנוגע שהיו למצוות היא הכוונה שכתוב 70אלא כמו ופירש 61, בתורתי", הילך אנסנו "למען
שטענתם  והיינו, ללקוט", בשבת יצאו ולא ממנו, יותירו שלא בו, התלויות מצוות ישמרו "אם רש"י:
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וש"נ.60) ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה
ד.61) טז, בשלח
יזֿיח.62) שם,
א.63) עה,
ט.64) שם, פרשתנו
ח.65) שם,
ושפ"ח.66) לדוד משכיל גם ראה

יהודי 67) אם גם בבתֿשחוק: הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק
שלומד  חמש' ה'בן כמו שאינו כיון זאת, תופס אינו שנה ע"ה בן
לומד  ואינו הזולת, של לימודו את שומע רק אלא להבין, ורוצה

בעצמו.
יח.68) ז, וארא
זו).69) (משיחה 11 הערה 71 ע' חל"ג לקו"ש גם ראה
זו).70) (משיחה 10 הערה שם לקו"ש גם ראה
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הנשמה  את לגלות - אהרן של בפעולתו והן התורה, ענין - משה של בפעולתו הן צורך יש זה, ובענין
כו'.

.Ê שהוא החינוך לענין בנוגע ואהרן משה של בפעולתם הצורך אודות לעיל האמור עלֿפי אמנם,
כולה. התורה כל לכללות בנוגע גם כן להיות צריך היה - כללי ענין

משה" לנו צוה "תורה כי: כולה, התורה בכל זאת מצינו שאכן - הוא הענין וכתיב 1אך תורת 16, "זכרו
ונשמעה  עמנו אתה "דבר טענו ישראל שבני [לאחרי משה עלֿידי ההתחלה שישנה ולאחרי עבדי", משה

דברו"48גו'" אשר כל "הטיבו ואמר הסכים והקב"ה כללות 49, וכן אהרן, עלֿידי גם נמשך זה הרי ,[
נאמר  שעליהם שכתוב 50הלויים, כמו – וישרתוך" עליך לישראל".51"וילוו ותורתך ליעקב משפטיך "יורו

.Á.'כו יהודי עוד לעשות החינוך, מעלת גודל - לעיל האמור כל וסיכום

יכולים  שאינם אלו וכן הילדים, את בעצמם שמחנכים - החינוך בענין המתעסקים של חלקם ואשרי
וכו'. בממונם ההשתתפות עלֿידי זאת עושים  ולכן בעצמם, זאת לעשות

המנו  שהרי זאת, רואים גוים שגם ועד אדם", נשמת ה' "נר את מאירים "עדות ועלֿידיֿזה היא 52רה
בישראל" שורה שהשכינה עולם .53לבאי

***

.Ë.'גו הנרות את בהעלותך דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.È אדמו"ר מו"ח כ"ק עלֿידי שנמסר הזקן רבינו פתגם והיינו,54ידוע הזמן, עם לחיות שצריכים ,
בפרשת  רש"י פירוש על להתעכב יש לכך, ובהתאם זה. לזמן שנוגעת הוראה יש השבוע שבפרשת

עתה. גם מזה ההוראה ולבאר השבוע,

הפסוק  חנם 55על דגים להם נותנים שמצריים תאמר "אם רש"י: מפרש חנם", במצרים נאכל "אשר
כסף" אין חנם "ויצאה עלֿדרך כפשוטו, נאמר 56(חנם כבר והלא לא 57), תבן אם לכם, ינתן לא ותבן

המצוות". מן חנם חנם, אומר ומהו חנם? להם נותנין היו דגים חנם, להם נותנין היו

רש"י  במפרשי מן 58ומבואר "חנם דלכאורה, - במצרים" נאכל ל"אשר המצוות" מן ד"חנם השייכות
במצרים  הדגים לאכילת שייכותו ומהי במצוות, חייבים היו לא שבמצרים בפניֿעצמו, ענין הוא המצוות"
נקיים  שאם לפעולתינו, שכר שהם עכשיו שהן כמו המצוות קיום עלֿידי אז מזונותינו היו "שלא -

כדכתיב  מזונות, לנו יהיו לא לאו ואם מזונות, לנו יהיו מצוותי 59המצוות אל תשמעו שמוע אם והיה
מזונותינו  היו במצרים אבל יבולה, את תתן לא והאדמה לאו, ואם ויצהרך, ותירושך דגנך ואספת וגו'

מצוה". קיום שום בלי בחנם, באים

להבין: וצריך

המצוות; בקיום תלויים מזונותיהם היו אזי - ישראל לארץ ישראל בני שנכנסו לאחרי בשלמא א)
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כד.48) ה, ואתחנן וראה טז. כ, יתרו
כה.49) שם,
ב.50) יח, קרח
פי"ג 51) ויובל שמיטה הל' רמב"ם וראה יו"ד. לג, ברכה

הי"ב.
וש"נ.52) ב. כב, שבת
(המו"ל).53) הסיום חסר

חשון).54) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
ה.55) יא, פרשתנו
יא.56) כא, משפטים
יח.57) ה, שמות
ושפ"ח.58) רא"ם
ואילך.59) יג יא, עקב
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דעה"אבל  ל"דור השמים"60בנוגע מן "לחם מה"מן", שניזונו במדבר, שהמזון 61בהיותם מצינו לא -
שכתוב  כמו שוה, ובאופן מהמן, ניזונו ואבירם דתן גם שהרי המצוות, בקיום תלוי המרבה 62היה "וילקטו

באים  המזונות היו שבמצרים הפירוש מהו ואםֿכן החסיר", לא והממעיט המרבה העדיף ולא והממעיט..
כן? אינו ועכשיו בחנם,

יומא  מסכת בגמרא בני 63[ולהעיר: של לדרגתם בהתאם חילוקים היו המן, בירידת שגם אמנם מצינו
"כתיב  וכתיב 64ישראל: עליו], המן [ירד לילה המחנה על הטל וכתיב 61וברדת ולקטו, העם שטו 65ויצא

אבל  ולקטו"; שטו רשעים, ולקטו. יצאו בינונים, בתיהם. פתח על ירד צדיקים, כיצד: הא ולקטו. העם
ולקטו", העם "שטו שכתוב מה מפרש רש"י ואדרבה, הכתובים, בפשטות רש"י בפירוש הובא לא זה ענין

עמל"]. בלא טיול.. לשון אלא שייט "אין

הרי  - חנם" להם נותנין היו דגים חנם, להם נותנין היו לא תבן "אם הקלֿוחומר מהו יתכן 66ב)
כיון  להם, נותנים היו לאכילה דגים אבל בעצמם, שיקוששו שרצו כיון להם, נותנים היו לא תבן שדוקא

יותר?! בתוקף לעבוד ויוכלו כחם, יתחזק שעלֿידיֿזה

במצרים  נאכל "אשר התיבות את רק מהפסוק העתיק למה - "דגים" בפירושו מזכיר שרש"י כיון ג)
התיבות  את גם להעתיק רש"י צריך היה לא - ד"חנם" הענין הוא העיקר ואם "הדגה"?! תיבת ללא חנם",

במצרים"?! נאכל "אשר

באופן  הפשט, בדרך מוכרחים להיות צריכים רש"י שבפירוש הענינים שכל פעמים, כמה וכמדובר
בעצמו  זאת לתפוס יוכל למקרא' חמש  זאת.67שה'בן להבהיר צריך רש"י היה זאת, לולי כי ,

.‡È:בזה והביאור

היא ה"תבן" שנתינת - הוא ל"דגים" "תבן" בין mnvrהחילוק miixvnd liaya עבורם בנו שעלֿידיֿזה ,
ישראל  כחם בני יתחזק האכילה שעלֿידי אף - ה"דגים" נתינת מהֿשאיןֿכן וכו'; רעמסס ואת פיתום את

הדגים ניתנים בינתיים הרי תוקף, ביתר לעבוד ויוכלו ישראל בני  l`xyiשל ipal.עצמם

איֿאפשר  שאם - חנם" להם נותנין היו דגים חנם, להם נותנין היו לא תבן "אם הקלֿוחומר וזהו
ורעמסס פיתום לבנות כדי תבן נתינת עלֿידי היהודי על להקל גוי על iebdלפעול liaya לא בוודאי הרי ,

אכילתו בשביל מאכל דבר ליתן עליו לפעול icedidיוכלו ly!

כיון  - "הדגה" תיבת ללא חנם", במצרים נאכל "אשר התיבות את רק מהפסוק רש"י מעתיק ולכן
("אשר ישראל בני של למאכלם בנוגע אלא) דוקא, לדגים בנוגע (לא היא ההדגשה lk`pשעיקר

חנם שיתנו יתכן שלא l`xyiבמצרים"), ipa zlik`l ורעמסס פיתום בניית לצורך תבן שאפילו בשעה בה ,
mnvr miixvnd xear ישראל שבני בגלל זה הרי - דוקא "הדגה" הכתוב שנקט ומה חנם; להם נתנו לא ,

שכתוב  ממה (כמובן בנילוס שהיו דגים אכלו שבפועל בגלל בטענתם, זאת אשר 68הזכירו "והדגה
בריבוי  .69ביאור")

קיום  עלֿידי אז מזונותינו היו "שלא הנ"ל המפרשים כדברי לא - הוא המצוות" מן ד"חנם והפירוש
כנ"ל, המצוות, בקיום תלוי היה לא המן גם  שהרי  כו'", לפעולתינו שכר שהם עכשיו שהן כמו המצוות

עצמו  ל"מן" בנוגע שהיו למצוות היא הכוונה שכתוב 70אלא כמו ופירש 61, בתורתי", הילך אנסנו "למען
שטענתם  והיינו, ללקוט", בשבת יצאו ולא ממנו, יותירו שלא בו, התלויות מצוות ישמרו "אם רש"י:
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וש"נ.60) ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה
ד.61) טז, בשלח
יזֿיח.62) שם,
א.63) עה,
ט.64) שם, פרשתנו
ח.65) שם,
ושפ"ח.66) לדוד משכיל גם ראה

יהודי 67) אם גם בבתֿשחוק: הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק
שלומד  חמש' ה'בן כמו שאינו כיון זאת, תופס אינו שנה ע"ה בן
לומד  ואינו הזולת, של לימודו את שומע רק אלא להבין, ורוצה

בעצמו.
יח.68) ז, וארא
זו).69) (משיחה 11 הערה 71 ע' חל"ג לקו"ש גם ראה
זו).70) (משיחה 10 הערה שם לקו"ש גם ראה
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שלה  נעשה מהמצריים, מאכלם שקיבלו לאחרי שבמצרים, כרצונם,היתה בו לנהוג יכולים והיו לגמרי, ם
שישנן  כיון כרצונם, בו לנהוג עליו בעלות להם אין מה"מן", כשניזונים עתה, מהֿשאיןֿכן הגבלות. ללא

כו'. מצוות כמה

.·È"הקישואים "את דיבורֿהמתחיל רש"י בפירוש משתנה 55הביאור המן מה מפני שמעון, רבי "אמר ,
משל  התינוק, מפני ובצל שום תאכלי אל לאשה אומרים למניקות, קשים שהן מפני מאלו, חוץ דבר לכל

בספרי", כדאיתא וכו', למלך

" (ולא הקישואים" "את שנאמר דכיון -eטענה שזוהי מוכח הקישואים"), הטענה dycgאת על (נוסף
אלו  למינים משתנה אינו שהמן המצוות"), מן "חנם ולא מצוות, עם קשורה המן שאכילת .71הקודמת

ובצל  שום תאכלי אל לאשה אומרים למניקות, קשים שהן מפני שמעון.. רבי "אמר - לזה והמענה
בכתוב: כסדרם (שלא לבצל שום מקדים ולכן אדם. לכל רעים מאכלים שאינם אף התינוק"*, מפני

"בצלים 

שומים") חכמים 72.. שהרי ש"אוכלין dnkמנו73- תיקן שעזרא ועד "שום", באכילת טובות מעלות
שבת" בערב שום"73שום "אוכלי ישראל כל נקראים זה מאכל 74(ובגלל שהוא לומר צריך כן ועל ,**(

היה  שבהם "קישואים", גם כולל המינים, לשאר בנוגע גם הוא שכן למדים ומזה בלבד, למניקות קשה
בשמם  שנרמז ועד אדם, לכל רע מאכל שהם לפרש הגמרא 75מקום כדברי "ברברבי"76, - לקישואים בנוגע

נזכרו  המינים שכל כיון ואףֿעלֿפיֿכן כחרבות", לגוף קשים שהן מפני קשואים, שמן נקרא "למה -
לומר  יותר פשוט מחתא, בחדא אלא 77בכתוב אדם, לכל קשים שאינם לקישואים, בנוגע גם הוא שכן

בלבד***. למניקות

כו'" ו"מפני שמעון, רבי בשם נמצא זה רק כי - בספרי" כדאיתא וכו', למלך "משל לסיים רש"י והוצרך (*

מצויה?]. בלתי בגירסא [שמצא רש"י ביאור הוא

(בשבת  בסעודה נמצא בוודאי שומים קצת): אחר (באופן ועוד באווארענען. דאס דארפן לכלֿלראש וא"כ (**ַַָָ

כו'. בצל מהֿשאיןֿכן עזרא), תקנת עלֿפי – עלֿכלֿפנים 

לא  ועוד: אדם. לכל שקשים יענום שתיכףֿומיד טענה אומרים היו לא - רברבי באם ופשוט: ועוד (***

קושיית  מתורצת - חילוק שאין ואםֿתמציֿלומר לזוטרי. רברבי בין חילוק יש - לטעם שבנוגע פשוט כלֿכך

ב). (ס, מכתובות תמימה' ה'תורה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

שהאכילה 71) - היא ל"דגה") (בנוגע הקודמת הטענה כלומר:
ה"מן" מאכילת יותר טובה היתה המצוות") מן ("חנם במצרים
ל"קישואים  (בנוגע החדשה הטענה ואילו מצוות); כמה בו (שיש

ב"מן". כלל נמצאים אינם אלו שמינים - היא וגו'")
המינים 72) שאר ולא דוקא, ובצל" "שום שמפרש הטעם

כל  במשך מצויים ובצל שום (א) כי: - לפניהם בכתוב שנזכרו
לאשה  ש"אומרים לשמוע למקרא' חמש ה'בן רגיל ולכן השנה,
לפנ"ז, שנזכרו המינים שאר משא"כ ובצל"; שום תאכלי אל
שהם  כיון השנה, כל במשך אותם רואה אינו למקרא' חמש שה'בן
הקיץ*. בסוף או החורף בתחילת - קבועים בזמנים  רק מצויים

בבירור יודעים - ובצל שום המינים (ב) שאר משא"כ הם, מה
דעות  חילוקי בזה ויש הם, מה לפרש רש"י שצריך שלפנ"ז

בפנים). (כדלקמן

א.73) פב, ב"ק
מ"י.74) פ"ג נדרים
תכונתו,75) על מורה הדבר ששם הפשט ע"ד גם מסתבר והרי

344 ס"ע חנ"ב מנחם (תורת סט"ו שמיני ש"פ (שיחת כמשנת"ל
ו"ינשוף". "כוס" ל"שלך", בנוגע וש"נ) ואילך).

ב.76) נז, ברכות
רק 77) מחתא בחדא המינים כל נזכרו שלכאורה השאלה על

מהי  אבל אלו, למינים נשתנה לא שהמן הצדֿהשוה בגלל
שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה - שוה היא לכך הסיבה שגם ההוכחה
שלכאו"א  לומר הפשט בדרך גלאטיקער זהו (1 ַהאומנם:
זוטרי  אבל ברברבי, דוקא מדבר דקרא (2 [ובנדו"ד בפ"ע?! טעם

להו?!]. הוי

...!mixg` mipipra 'yng oa'd weqr f`y ,"mipnfd oia" ly dtewza :wegyÎzaa siqed `"hily x"enc` w"k (*

g"kyz'd ,oeiq h"i ,jzelrda zyxt zay zgiy

בש"ס  כי - בוציניא" ית ותרגומו בלע"ז.. קוקומברו"ש הם "הקשואים לפרש רש"י צריך 78[ולכן

חידוש  בדרך רש"י מפרש ולכן למניקות. קשה ש"דלעת" מצינו ולא "דלעת", "בוצין": רש"י פירש
חולק  - בוציניא" "ית התרגום אבל למניקות. קשים שהם בלע"ז", קוקומברו"ש הם (כאן) ש"קשואים

זה  ].79על

כמודגש  הרוב, את מכריע שהמיעוט יתכן שפעמים לשיטתו, דאזיל שמעון, רבי הוא המאמר ובעל
הדין" מן כולו העולם כל את לפטור אני "יכול אמר שמעון שרבי להכריע 80בכך יכול שהיחיד היינו, ,

מכל  אלו מאכלים מונעים מיעוט, שהן המניקות, שבשביל בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה כולו, העולם כל את
- פרטי איש בטובת להשתדל צריך  כמה עד מזה, וההוראה ישראל.

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי ואילך.81הוגה 71 עמוד לג, חלק שיחות' ב'לקוטי

.‚È- פרטי איש בטובת ההשתדלות אודות כח) נתינת גם (שהיא הנ"ל להוראה בנוגע להוסיף ויש
מתוך להעשות צריך זה שכתוב dgnyשענין כמו החטא, בשעת שהיה ומצב המעמד היפך העם 82, "ויהי

mippe`znk."אפו ויחר ה' וישמע גו'

לטעון: שיכול אף - למקרא' חמש ל'בן גם שייכת רש"י מפירוש שלמדים זו שהוראה זאת, ועוד
כו', גדול צדיק שהיה שמעון רבי בדרגת שאינו בשעה בה כזה, ענין ממנו שתובעים היתכן ַ"געוואלד"...
הוא  שגם האב, על אלא עליו, מוטל אינו החינוך ענין ואפילו המצוות, מכל שפטור קטן שהוא גם ומה

שמעון... רבי בדרגת אינו

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר ממה גם זקנתו 83ולהעיר אמו אותו כיבדה ילד שבהיותו לעצמו, בנוגע
על  הוכיחו נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק אביו אבל חבריו, את גם כיבד אמנם והוא דלעת), (מין ַב"קאווען"

שלם... בלב זאת עשה שלא כך

וכלֿשכן  בדיוק, הם בכלל חסידים סיפורי (שהרי נשיאינו רבותינו בדברי הדיוק גודל רואים זה, ובענין
אדמו"ר  מו"ח כ"ק דברי על נוסף - נשיא) של שנהג 84סיפור כפי הפרטים, כל עם סיפור לספר שצריך

אודות  שההוראה לכך בהתאם הוא דוקא, "קאווען" עם אירע הנ"ל שסיפור שהעובדה - כו' ַבעצמו
ל"דלעת". בקשר בתורה נאמרה - פרטי איש בטובת ההשתדלות

.„È רבי מדברי שנלמדת ההוראה עלֿפי פרטי, איש בטובת להשתדל האמור, באופן מתנהגים וכאשר
בזהר  כמסופר תורה, אמירת עלֿידי בעולם שפעל שמעון רבי של כחו ומתגלה נמשך אזי - 85שמעון

הפסוק  על תורה אמירת והיינו,86שעלֿידי גשמים, ירדו יחד", גם אחים שבת נעים ומה טוב מה "הנה
כל  נמשכות שעלֿידו התורה, באור חדור כולו העולם נעשה יוחאי בן שמעון רבי תורת שעלֿידי

הקב"ה. של ההמשכות

פסולת  בו שאין השמים" מן "לחם של באופן הן אלו שהמשכות זאת, מו"ח 87ועוד כ"ק וכדברי ,
בריאים  דברים עבור בה שישתמשו - ובעיקר - גם נוגע לפרנסה, בנוגע הברכה שבהמשכת אדמו"ר,

,88כו'

ז"ל  רבותינו כמאמר ביתֿהמקדש, עבור בזהב משתמשים ואז וזהב, כסף ריבוי גם נברא 89ונמשך "לא
ומ  ביתֿהמקדש", בשביל אלא שלו,(זהב) הפרטי ביתֿהמקדש את בונה - כו' ונחושת הכסף
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רע"א.78) מח, ברכות
"לא 79) יספו", "ולא כה): (יא, בפרשתנו שמצינו וע"ד

ו)תרגם  זה על (חולק ואונקלוס לבדו.. היום אותו אלא נתנבאו
מהם". נבואה פסקה שלא פסקין, ולא

ב.80) מה, סוכה
זו.81) שנה שלח ש"פ בשיחת ההמשך בשילוב
א.82) שם, פרשתנו
(83.11 ע' תש"ה סה"ש
תש"84) סה"ש ע'ראה חל"ג מנחם תורת גם וראה .143 ע' ד

וש"נ. .75 הערה 389
ע"ב.85) ריש נט, ח"ג
א.86) קלג, תהלים
ב.87) עה, יומא ראה
ע'88) חי"ב .140 ע' ח"י .74 ע' ח"ד מנחם תורת גם ראה

.140 ע' חל"א .35 ע' חי"ט .133 ע' .67 ע' חט"ז .108 ע' .60
.225 ע' חמ"ט

רפל"ה.89) שמו"ר ב. פט"ז, ב"ר



כי g"kyz'd ,oeiq h"i ,jzelrda zyxt zay zgiy

שלה  נעשה מהמצריים, מאכלם שקיבלו לאחרי שבמצרים, כרצונם,היתה בו לנהוג יכולים והיו לגמרי, ם
שישנן  כיון כרצונם, בו לנהוג עליו בעלות להם אין מה"מן", כשניזונים עתה, מהֿשאיןֿכן הגבלות. ללא

כו'. מצוות כמה

.·È"הקישואים "את דיבורֿהמתחיל רש"י בפירוש משתנה 55הביאור המן מה מפני שמעון, רבי "אמר ,
משל  התינוק, מפני ובצל שום תאכלי אל לאשה אומרים למניקות, קשים שהן מפני מאלו, חוץ דבר לכל

בספרי", כדאיתא וכו', למלך

" (ולא הקישואים" "את שנאמר דכיון -eטענה שזוהי מוכח הקישואים"), הטענה dycgאת על (נוסף
אלו  למינים משתנה אינו שהמן המצוות"), מן "חנם ולא מצוות, עם קשורה המן שאכילת .71הקודמת

ובצל  שום תאכלי אל לאשה אומרים למניקות, קשים שהן מפני שמעון.. רבי "אמר - לזה והמענה
בכתוב: כסדרם (שלא לבצל שום מקדים ולכן אדם. לכל רעים מאכלים שאינם אף התינוק"*, מפני

"בצלים 

שומים") חכמים 72.. שהרי ש"אוכלין dnkמנו73- תיקן שעזרא ועד "שום", באכילת טובות מעלות
שבת" בערב שום"73שום "אוכלי ישראל כל נקראים זה מאכל 74(ובגלל שהוא לומר צריך כן ועל ,**(

היה  שבהם "קישואים", גם כולל המינים, לשאר בנוגע גם הוא שכן למדים ומזה בלבד, למניקות קשה
בשמם  שנרמז ועד אדם, לכל רע מאכל שהם לפרש הגמרא 75מקום כדברי "ברברבי"76, - לקישואים בנוגע

נזכרו  המינים שכל כיון ואףֿעלֿפיֿכן כחרבות", לגוף קשים שהן מפני קשואים, שמן נקרא "למה -
לומר  יותר פשוט מחתא, בחדא אלא 77בכתוב אדם, לכל קשים שאינם לקישואים, בנוגע גם הוא שכן

בלבד***. למניקות

כו'" ו"מפני שמעון, רבי בשם נמצא זה רק כי - בספרי" כדאיתא וכו', למלך "משל לסיים רש"י והוצרך (*

מצויה?]. בלתי בגירסא [שמצא רש"י ביאור הוא

(בשבת  בסעודה נמצא בוודאי שומים קצת): אחר (באופן ועוד באווארענען. דאס דארפן לכלֿלראש וא"כ (**ַַָָ

כו'. בצל מהֿשאיןֿכן עזרא), תקנת עלֿפי – עלֿכלֿפנים 

לא  ועוד: אדם. לכל שקשים יענום שתיכףֿומיד טענה אומרים היו לא - רברבי באם ופשוט: ועוד (***

קושיית  מתורצת - חילוק שאין ואםֿתמציֿלומר לזוטרי. רברבי בין חילוק יש - לטעם שבנוגע פשוט כלֿכך

ב). (ס, מכתובות תמימה' ה'תורה
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שהאכילה 71) - היא ל"דגה") (בנוגע הקודמת הטענה כלומר:
ה"מן" מאכילת יותר טובה היתה המצוות") מן ("חנם במצרים
ל"קישואים  (בנוגע החדשה הטענה ואילו מצוות); כמה בו (שיש

ב"מן". כלל נמצאים אינם אלו שמינים - היא וגו'")
המינים 72) שאר ולא דוקא, ובצל" "שום שמפרש הטעם

כל  במשך מצויים ובצל שום (א) כי: - לפניהם בכתוב שנזכרו
לאשה  ש"אומרים לשמוע למקרא' חמש ה'בן רגיל ולכן השנה,
לפנ"ז, שנזכרו המינים שאר משא"כ ובצל"; שום תאכלי אל
שהם  כיון השנה, כל במשך אותם רואה אינו למקרא' חמש שה'בן
הקיץ*. בסוף או החורף בתחילת - קבועים בזמנים  רק מצויים

בבירור יודעים - ובצל שום המינים (ב) שאר משא"כ הם, מה
דעות  חילוקי בזה ויש הם, מה לפרש רש"י שצריך שלפנ"ז

בפנים). (כדלקמן

א.73) פב, ב"ק
מ"י.74) פ"ג נדרים
תכונתו,75) על מורה הדבר ששם הפשט ע"ד גם מסתבר והרי

344 ס"ע חנ"ב מנחם (תורת סט"ו שמיני ש"פ (שיחת כמשנת"ל
ו"ינשוף". "כוס" ל"שלך", בנוגע וש"נ) ואילך).

ב.76) נז, ברכות
רק 77) מחתא בחדא המינים כל נזכרו שלכאורה השאלה על

מהי  אבל אלו, למינים נשתנה לא שהמן הצדֿהשוה בגלל
שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה - שוה היא לכך הסיבה שגם ההוכחה
שלכאו"א  לומר הפשט בדרך גלאטיקער זהו (1 ַהאומנם:
זוטרי  אבל ברברבי, דוקא מדבר דקרא (2 [ובנדו"ד בפ"ע?! טעם

להו?!]. הוי

...!mixg` mipipra 'yng oa'd weqr f`y ,"mipnfd oia" ly dtewza :wegyÎzaa siqed `"hily x"enc` w"k (*

g"kyz'd ,oeiq h"i ,jzelrda zyxt zay zgiy

בש"ס  כי - בוציניא" ית ותרגומו בלע"ז.. קוקומברו"ש הם "הקשואים לפרש רש"י צריך 78[ולכן

חידוש  בדרך רש"י מפרש ולכן למניקות. קשה ש"דלעת" מצינו ולא "דלעת", "בוצין": רש"י פירש
חולק  - בוציניא" "ית התרגום אבל למניקות. קשים שהם בלע"ז", קוקומברו"ש הם (כאן) ש"קשואים

זה  ].79על

כמודגש  הרוב, את מכריע שהמיעוט יתכן שפעמים לשיטתו, דאזיל שמעון, רבי הוא המאמר ובעל
הדין" מן כולו העולם כל את לפטור אני "יכול אמר שמעון שרבי להכריע 80בכך יכול שהיחיד היינו, ,

מכל  אלו מאכלים מונעים מיעוט, שהן המניקות, שבשביל בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה כולו, העולם כל את
- פרטי איש בטובת להשתדל צריך  כמה עד מזה, וההוראה ישראל.

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי ואילך.81הוגה 71 עמוד לג, חלק שיחות' ב'לקוטי

.‚È- פרטי איש בטובת ההשתדלות אודות כח) נתינת גם (שהיא הנ"ל להוראה בנוגע להוסיף ויש
מתוך להעשות צריך זה שכתוב dgnyשענין כמו החטא, בשעת שהיה ומצב המעמד היפך העם 82, "ויהי

mippe`znk."אפו ויחר ה' וישמע גו'

לטעון: שיכול אף - למקרא' חמש ל'בן גם שייכת רש"י מפירוש שלמדים זו שהוראה זאת, ועוד
כו', גדול צדיק שהיה שמעון רבי בדרגת שאינו בשעה בה כזה, ענין ממנו שתובעים היתכן ַ"געוואלד"...
הוא  שגם האב, על אלא עליו, מוטל אינו החינוך ענין ואפילו המצוות, מכל שפטור קטן שהוא גם ומה

שמעון... רבי בדרגת אינו

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר ממה גם זקנתו 83ולהעיר אמו אותו כיבדה ילד שבהיותו לעצמו, בנוגע
על  הוכיחו נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק אביו אבל חבריו, את גם כיבד אמנם והוא דלעת), (מין ַב"קאווען"

שלם... בלב זאת עשה שלא כך

וכלֿשכן  בדיוק, הם בכלל חסידים סיפורי (שהרי נשיאינו רבותינו בדברי הדיוק גודל רואים זה, ובענין
אדמו"ר  מו"ח כ"ק דברי על נוסף - נשיא) של שנהג 84סיפור כפי הפרטים, כל עם סיפור לספר שצריך

אודות  שההוראה לכך בהתאם הוא דוקא, "קאווען" עם אירע הנ"ל שסיפור שהעובדה - כו' ַבעצמו
ל"דלעת". בקשר בתורה נאמרה - פרטי איש בטובת ההשתדלות

.„È רבי מדברי שנלמדת ההוראה עלֿפי פרטי, איש בטובת להשתדל האמור, באופן מתנהגים וכאשר
בזהר  כמסופר תורה, אמירת עלֿידי בעולם שפעל שמעון רבי של כחו ומתגלה נמשך אזי - 85שמעון

הפסוק  על תורה אמירת והיינו,86שעלֿידי גשמים, ירדו יחד", גם אחים שבת נעים ומה טוב מה "הנה
כל  נמשכות שעלֿידו התורה, באור חדור כולו העולם נעשה יוחאי בן שמעון רבי תורת שעלֿידי

הקב"ה. של ההמשכות

פסולת  בו שאין השמים" מן "לחם של באופן הן אלו שהמשכות זאת, מו"ח 87ועוד כ"ק וכדברי ,
בריאים  דברים עבור בה שישתמשו - ובעיקר - גם נוגע לפרנסה, בנוגע הברכה שבהמשכת אדמו"ר,

,88כו'

ז"ל  רבותינו כמאמר ביתֿהמקדש, עבור בזהב משתמשים ואז וזהב, כסף ריבוי גם נברא 89ונמשך "לא
ומ  ביתֿהמקדש", בשביל אלא שלו,(זהב) הפרטי ביתֿהמקדש את בונה - כו' ונחושת הכסף
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רע"א.78) מח, ברכות
"לא 79) יספו", "ולא כה): (יא, בפרשתנו שמצינו וע"ד

ו)תרגם  זה על (חולק ואונקלוס לבדו.. היום אותו אלא נתנבאו
מהם". נבואה פסקה שלא פסקין, ולא

ב.80) מה, סוכה
זו.81) שנה שלח ש"פ בשיחת ההמשך בשילוב
א.82) שם, פרשתנו
(83.11 ע' תש"ה סה"ש
תש"84) סה"ש ע'ראה חל"ג מנחם תורת גם וראה .143 ע' ד

וש"נ. .75 הערה 389
ע"ב.85) ריש נט, ח"ג
א.86) קלג, תהלים
ב.87) עה, יומא ראה
ע'88) חי"ב .140 ע' ח"י .74 ע' ח"ד מנחם תורת גם ראה

.140 ע' חל"א .35 ע' חי"ט .133 ע' .67 ע' חט"ז .108 ע' .60
.225 ע' חמ"ט

רפל"ה.89) שמו"ר ב. פט"ז, ב"ר



g"kyz'dכב ,oeiq h"i ,jzelrda zyxt zay zgiy

הוא" ומשוכלל ש"בנוי השלישי, לביתֿהמקדש שזוכים למטה,90ועד ולהתגלות לירד רק וצריך ,
צדקנו. משיח בביאת ממש, בקרוב

***

.ÂË הפסוק על רש"י בפירוש הביאור סעיף 91המשך נשא פרשת שבת בשיחת נכלל - משה" "ובבוא
.92כא 

***

.ÊË..לעצרת פסח שבין שבת בכל אבות פרקי לומר ש"נוהגין בסידור כמובא - אבות לפרקי בנוגע
עם  שמתחילים הקיץ בשבתות שנאמרו חסידות מאמרי שמצינו וכפי הקיץ", שבתות כל כך נוהגין ויש

אבות  בפרקי של 93משנה מאמר גם בו יש פרטית ובהשגחה שני, פרק הזה השבתֿקודש ביום לומדים -
הנ"ל. רש"י בפירוש כמו שמעון, רבי

במשנה  תעש 94הביאור אל מתפלל וכשאתה ובתפילה, בקריאתֿשמע זהיר הוי אומר שמעון "רבי
(בן  שמעון שרבי דכיון - עצמך" בפני רשע תהי ואל המקום.. לפני ותחנונים רחמים אלא קבע, תפילתך

יוחאי) בן שמעון רבי (כמו אומנתו תורתו היתה מפסיק,95נתנאל) אינו לקריאתֿשמע שאפילו ,
חלישות  אצלם תהיה שלא תלמידיו, את להזהיר הוצרך לכן לתפילה, מפסיק שאינו ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה
מפסיקין  ואין לקריאתֿשמע שמפסיקין לחבריו, נוספת והוראה ובתפילה; בקריאתֿשמע זהיר") ("הוי

לזמן  מזמן מתפלל") ("כשאתה מתפללים שכאשר - רחמים 96לתפילה אלא קבע תפילתם יעשו לא ,
כו'"97ותחנונים  ברשע עצמך תחזיק "לא הרמב"ם: (כפירוש עצמך" בפני רשע תהי "ואל שאז 98; ,

(שתורתו 99יתייאש  שמעון רבי של פעולתו מצד זו, באזהרה מיוחד צורך שיש - כו') תשובה מעשיית
מלמעלה  פורענות עליו מביאים לא שלכן עוונותיהם, כל וסובל הפורענות מפני דורו על שמגין אומנתו)

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - בתשובה לעורר 100356כדי עמוד יז, חלק שיחות' ב'לקוטי
ואילך.
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ועוד.90) סע"א. מא, סוכה ותוס' פירש"י
נשא.91) ס"פ
ואילך.92) 100 ע' חנ"ג מנחם תורת
וש"נ.93) .384 ע' ריש חל"ט מנחם תורת גם ראה
מי"ג.94)
וראה 95) - רשב"י. הוא ר"ש שסתם הכלל נזכר זה בענין

ואילך). 279 ע' חנ"ג מנחם (תורת ואילך סכ"ה בלק ש"פ שיחת
להתפלל,96) שהוצרך זמנים מצינו רשב"י אצל שאפילו ועד

סע"ב) לג, (שבת ר"ש" מסי הוי ר"א מחי דהוה היכא "כל וכמו
הי' הפעמים ברוב הנה תורה, ע"י התיקון הי' שלפעמים שאף -

תפילה. ע"י זה
ותחנונים",97) ד"רחמים הענין אצלם שייך לא שלכאורה אף

בנוגע  אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי וע"ד מאומה. להם חסר שלא כיון
סיבה  לו היתה שלא כיון בכי", "בעל הי' שלא מהר"ש, לאדמו"ר
ענינו  מהו מהצ"צ ששמע לפי ,(125 ע' ריש תש"ד (סה"ש לבכות

שבשמים. אביו רצון - רצונו ומילא כו', ותפקידו
זה 98) הרי שלכן - בתחילתו בתניא הזקן רבינו מפרש וכן

אומרים  כולו העולם כל "ואפילו ב) ל, (נדה להמאמר בסתירה
כמו  הפירושים, לשאר משא"כ כרשע"; בעיניך הי' אתה, צדיק לך
ואין  חדרים "בחדרי עצמך", בפני כשאתה אפילו רשע תהי' "לא

) אותך" רואה אדם בדבר שום רשע תהי "אל וכן שמואל), מדרש
- הרע"ב) (פי' עצמך" בפני ותעמוד הציבור מן שתפרוש זה
קצרות" והערות הגהות "מ"מ, גם (ראה ליתא מעיקרא קושיא

שם). לתניא
המאמר  על השאלה (לאחרי בתניא הזקן רבינו מוסיף ולכן
בפני  רשע תהי ואל תנן.. דהא להבין, "וצריך כרשע", בעיניך "הי'
- וכו'" עצב ויהי' לבבו ירע כרשע בעיניו יהי' אם "וגם עצמך")
להוסיף  הצורך מהו מפורשת, ממשנה קושיא שיש כיון דלכאורה:
בפני  רשע תהי "אל במאמר הנ"ל הפירושים לפי כי - כו'" "וגם
הוצרך  ולכן כרשע", בעיניך "הי' למאמר סתירה מזה אין עצמך",
הנ"ל, כהפירושים נפרש אם שגם כו'", "וגם להוסיף הזקן רבינו
בעיניו  יהי' "אם כי כרשע", בעיניך "הי' המאמר יוקשה עדיין

פירושים"). ב"לקוטי שם גם (ראה כו'" לבבו ירע כרשע
שגם 99) שני", ד"פסח ההוראה היפך הוא היאוש ענין והרי

ברצונו  הי' זה אם ואפילו רחוקה", בדרך או לנפש "טמא שהי' מי
("היום  התשובה ענין מועיל אעפ"כ יו"ד), ט, (פרשתנו "לכם" -
אצל  מאשר יותר גדול עילוי אצלו שנעשה ועד אייר), יד יום"
תורת  וראה עה"פ. (פירש"י בבית" עמו ומצה ש"חמץ - צדיק

וש"נ). ואילך. רנו ס"ע אייר סה"מ מנחם
זו.100) שנה בלק וש"פ שלח ש"פ בשיחות ההמשך בשילוב

.`"ypz'd xii` 'e ,rxevnÎrixfz t"y zegiyn .c"qa
Ë דאבות שני פרק עם גם קשור לעיל ...האמור .

"רבי  שהתחלתו – זה) הש"ק ביום (שלומדים
כל  האדם לו שיבור ישרה דרך היא איזו אומר

האדם": מן לו ותפארת לעושי' תפארת שהיא

ומהם  – זו במשנה הדיוקים (א)71ובהקדם :
דיבר  מלא מקרא הרי – ישרה" דרך היא "איזו

לו)72הכתוב  "(שיבור (ב) ה'", דרכי "ישרים
mc`d במדרגה הוא ש"אדם דייקא, "אדם" – "

הקשר  (ג) ס"ד), (כנ"ל דכולא" שלימו גדולה..
" – המאמר ולא iaxלבעל הקדוש, רבינו – אומר"

תיכף  שנזכר כפי הנשיא", יהודה ("רבי בשמו
"רבי". בתואר אלא שלאח"ז), במשנה

לעיל  להאמור בהמשך – בזה הביאור לומר ויש
המשיח: וביאת להתגלות בנוגע

iax אם" (בזמנו) נאמר עליו – הקדוש) (רבינו
giynודאי עכשיו שחיין yecwdמאותן epiax epiid,

שהי' דאף הוה", גמור וחסיד תחלואים דסובל
עבודתו  שגמר גמור", סובל 73"חסיד הי' אעפ"כ ,

(ששמו  משיח כמו הגלות, תחלואי תחלואים,
שעם  רבי"), בית של "מצורע רבי", דבי "חיוורא

תחלואי  וכואב סובל השלימות, בתכלית היותו
ס"ב). (כנ"ל הגלות

ישרה  דרך היא איזו אומר "רבי – מאמרו ותוכן
האדם": לו שיבור

במדרגה  (ש"הוא הזה "אדם על קאי – "האדם"
ותיקן  מעשיו כשמוכשרין דכולא") שלימו גדולה..
לא  עדיין לבושיו שבסוף פסולת רק הדברים.. כל
ובדורנו  רבי; כמו – הגלות ענין מצד כו'" נתברר
דמשיחא, עקבתא הגלות, של האחרון דור – זה
שהיו  העבודה עניני כל ונשלמו נסתיימו שכבר
שכל  י"ל – הגלות זמן במשך להעשות צריכים

זו. בדרגא הם בנ"י

"מעשינו  נסתיימו שכבר כיון היא: והשאלה
ה" מהי – הגלות" משך זמן כל jxcועבודתינו

dxyi דרכי כל מבין ביותר והמהירה (הקלה "
עניני  שגמר בנ"י) (כללות האדם לו שיבור התורה)

כדי giyndהעבודה z`iae zelbzd lertl74?

לעושי' תפארת שהיא "כל – לזה והמענה
האדם": מן לו ותפארת

מתן  זו ("תפארת התורה על קאי – "תפארת"
ב' לחבר בכחה מעלתה גודל שמצד תורה"),
"תפארת  להקב"ה, ודביקות (קירוב דרצוא התנועות
מן  לו "תפארת למטה, (המשכה ושוב לעושי'")
ויתגלו  יומשכו העליונים שהאורות האדם"),
האמיתי  ענינו מתגלה שעי"ז ס"ו), (כנ"ל בכלים
ענין  שמושלל באופן עליונים), (אורות הגלות של
(כנ"ל  גלות אחרי' שאין גאולה כפשוטו, הגלות

ס"זֿח).

הטעם בביאור להוסיף (תפארת)dxezdyויש
ע"פ  – המשיח והבאת להתגלות ישרה" "דרך היא

ענינים:75הידוע  ב' ישנם צדקנו jlnשבמשיח
המשיח) העם),axe(המלך כל את תורה (שילמד

מורה  שבמשיח ה"מלך" שענין שביניהם, והחילוק

שילה 67) אמרי שילא רבי "דבי הסוגיא): (בהתחלת ושם
שמו  ינון אמרי ינאי רבי דבי שילה, יבוא כי עד שנאמר שמו,
שמו  יהי שנאמר שמו*), אחר דורש הי' אחד כל ינאי, (כמו
שמו, חנינה אמרי חנינה רבי דבי שמו, ינון שמש לפני לעולם
חזקי'** בן מנחם אומרים ויש חנינה, לכם אתן לא אשר שנאמר
ירושלמי  גם וראה נפשי". משיב מנחם ממני רחק כי שנאמר שמו,
מארז"ל  על לוי"צ לקוטי וראה נא. פ"א, איכ"ר ה"ד. פ"ב ברכות

עיי"ש. דא"ח", ואלו ואלו הם אמת הדעות ש"כל קו ע'
נשיאינו, לרבותינו (בנוגע אבתרייהו נעני' (חסידים) ואנן
שנאמר  שמו, יוסף – דורנו) נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ובפרט
שמו, יצחק גו'", ישראל נדחי ואסף גו' ידו שנית אדנֿי  "יוסיף

פינו". שחוק ימלא "אז שנאמר
תזו"מ 71) ש"פ משיחות קונטרס גם ראה – לקמן בהבא

ואילך). (ס"ה .cereתש"נ
יו"ד.72) יד, הושע
שנגמר 73) כלי "מלשון – גמור" ב"צדיק הפירוש ע"ד

א). פא, סוכות דרושי (לקו"ת מלאכתו"

xg` yxec 'id cg` lk" i"yx oeyl weicn xirdle - .my i"yxt (*
(max myk enyy eycig micinlzdy `le) "eny.

"mgpn" :x"ki`e inlyexiae ,epiptly miqetca ("'iwfg oa") d"k (**
."'iwfg oa" siqene ,"mgpn" zaiz wizrn i"yxy xirdle - .mzq
"owiz" xrvrfd-xegady `l` ,"'iwfg oa b"d" i"yxta l"vy d`xpke

.r"vre ."b"d" hinyde

המשיח74) וביאת מהתגלות l`xyinומתחיל `"e`kay,
המשיח  מלך על שקאי גו'" מיעקב כוכב "דרך שהפסוק כידוע
(ירושלמי  מישראל כאו"א על גם קאי ה"ה), פ"ד תענית (ירושלמי
עינים  (מאור משיח מנשמת ניצוץ בו שיש כיון ה"ו), פ"ד מע"ש

פינחס). ס"פ
סהמ"צ 75) – ובארוכה תתטז. ע' ג) (כרך פרשתנו אוה"ת

מלך. מינוי מצות להצ"צ



כג g"kyz'd ,oeiq h"i ,jzelrda zyxt zay zgiy

הוא" ומשוכלל ש"בנוי השלישי, לביתֿהמקדש שזוכים למטה,90ועד ולהתגלות לירד רק וצריך ,
צדקנו. משיח בביאת ממש, בקרוב

***

.ÂË הפסוק על רש"י בפירוש הביאור סעיף 91המשך נשא פרשת שבת בשיחת נכלל - משה" "ובבוא
.92כא 

***

.ÊË..לעצרת פסח שבין שבת בכל אבות פרקי לומר ש"נוהגין בסידור כמובא - אבות לפרקי בנוגע
עם  שמתחילים הקיץ בשבתות שנאמרו חסידות מאמרי שמצינו וכפי הקיץ", שבתות כל כך נוהגין ויש

אבות  בפרקי של 93משנה מאמר גם בו יש פרטית ובהשגחה שני, פרק הזה השבתֿקודש ביום לומדים -
הנ"ל. רש"י בפירוש כמו שמעון, רבי

במשנה  תעש 94הביאור אל מתפלל וכשאתה ובתפילה, בקריאתֿשמע זהיר הוי אומר שמעון "רבי
(בן  שמעון שרבי דכיון - עצמך" בפני רשע תהי ואל המקום.. לפני ותחנונים רחמים אלא קבע, תפילתך

יוחאי) בן שמעון רבי (כמו אומנתו תורתו היתה מפסיק,95נתנאל) אינו לקריאתֿשמע שאפילו ,
חלישות  אצלם תהיה שלא תלמידיו, את להזהיר הוצרך לכן לתפילה, מפסיק שאינו ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה
מפסיקין  ואין לקריאתֿשמע שמפסיקין לחבריו, נוספת והוראה ובתפילה; בקריאתֿשמע זהיר") ("הוי

לזמן  מזמן מתפלל") ("כשאתה מתפללים שכאשר - רחמים 96לתפילה אלא קבע תפילתם יעשו לא ,
כו'"97ותחנונים  ברשע עצמך תחזיק "לא הרמב"ם: (כפירוש עצמך" בפני רשע תהי "ואל שאז 98; ,

(שתורתו 99יתייאש  שמעון רבי של פעולתו מצד זו, באזהרה מיוחד צורך שיש - כו') תשובה מעשיית
מלמעלה  פורענות עליו מביאים לא שלכן עוונותיהם, כל וסובל הפורענות מפני דורו על שמגין אומנתו)

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - בתשובה לעורר 100356כדי עמוד יז, חלק שיחות' ב'לקוטי
ואילך.
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ועוד.90) סע"א. מא, סוכה ותוס' פירש"י
נשא.91) ס"פ
ואילך.92) 100 ע' חנ"ג מנחם תורת
וש"נ.93) .384 ע' ריש חל"ט מנחם תורת גם ראה
מי"ג.94)
וראה 95) - רשב"י. הוא ר"ש שסתם הכלל נזכר זה בענין

ואילך). 279 ע' חנ"ג מנחם (תורת ואילך סכ"ה בלק ש"פ שיחת
להתפלל,96) שהוצרך זמנים מצינו רשב"י אצל שאפילו ועד

סע"ב) לג, (שבת ר"ש" מסי הוי ר"א מחי דהוה היכא "כל וכמו
הי' הפעמים ברוב הנה תורה, ע"י התיקון הי' שלפעמים שאף -

תפילה. ע"י זה
ותחנונים",97) ד"רחמים הענין אצלם שייך לא שלכאורה אף

בנוגע  אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי וע"ד מאומה. להם חסר שלא כיון
סיבה  לו היתה שלא כיון בכי", "בעל הי' שלא מהר"ש, לאדמו"ר
ענינו  מהו מהצ"צ ששמע לפי ,(125 ע' ריש תש"ד (סה"ש לבכות

שבשמים. אביו רצון - רצונו ומילא כו', ותפקידו
זה 98) הרי שלכן - בתחילתו בתניא הזקן רבינו מפרש וכן

אומרים  כולו העולם כל "ואפילו ב) ל, (נדה להמאמר בסתירה
כמו  הפירושים, לשאר משא"כ כרשע"; בעיניך הי' אתה, צדיק לך
ואין  חדרים "בחדרי עצמך", בפני כשאתה אפילו רשע תהי' "לא

) אותך" רואה אדם בדבר שום רשע תהי "אל וכן שמואל), מדרש
- הרע"ב) (פי' עצמך" בפני ותעמוד הציבור מן שתפרוש זה
קצרות" והערות הגהות "מ"מ, גם (ראה ליתא מעיקרא קושיא

שם). לתניא
המאמר  על השאלה (לאחרי בתניא הזקן רבינו מוסיף ולכן
בפני  רשע תהי ואל תנן.. דהא להבין, "וצריך כרשע", בעיניך "הי'
- וכו'" עצב ויהי' לבבו ירע כרשע בעיניו יהי' אם "וגם עצמך")
להוסיף  הצורך מהו מפורשת, ממשנה קושיא שיש כיון דלכאורה:
בפני  רשע תהי "אל במאמר הנ"ל הפירושים לפי כי - כו'" "וגם
הוצרך  ולכן כרשע", בעיניך "הי' למאמר סתירה מזה אין עצמך",
הנ"ל, כהפירושים נפרש אם שגם כו'", "וגם להוסיף הזקן רבינו
בעיניו  יהי' "אם כי כרשע", בעיניך "הי' המאמר יוקשה עדיין

פירושים"). ב"לקוטי שם גם (ראה כו'" לבבו ירע כרשע
שגם 99) שני", ד"פסח ההוראה היפך הוא היאוש ענין והרי

ברצונו  הי' זה אם ואפילו רחוקה", בדרך או לנפש "טמא שהי' מי
("היום  התשובה ענין מועיל אעפ"כ יו"ד), ט, (פרשתנו "לכם" -
אצל  מאשר יותר גדול עילוי אצלו שנעשה ועד אייר), יד יום"
תורת  וראה עה"פ. (פירש"י בבית" עמו ומצה ש"חמץ - צדיק

וש"נ). ואילך. רנו ס"ע אייר סה"מ מנחם
זו.100) שנה בלק וש"פ שלח ש"פ בשיחות ההמשך בשילוב

.`"ypz'd xii` 'e ,rxevnÎrixfz t"y zegiyn .c"qa
Ë דאבות שני פרק עם גם קשור לעיל ...האמור .

"רבי  שהתחלתו – זה) הש"ק ביום (שלומדים
כל  האדם לו שיבור ישרה דרך היא איזו אומר

האדם": מן לו ותפארת לעושי' תפארת שהיא

ומהם  – זו במשנה הדיוקים (א)71ובהקדם :
דיבר  מלא מקרא הרי – ישרה" דרך היא "איזו

לו)72הכתוב  "(שיבור (ב) ה'", דרכי "ישרים
mc`d במדרגה הוא ש"אדם דייקא, "אדם" – "

הקשר  (ג) ס"ד), (כנ"ל דכולא" שלימו גדולה..
" – המאמר ולא iaxלבעל הקדוש, רבינו – אומר"

תיכף  שנזכר כפי הנשיא", יהודה ("רבי בשמו
"רבי". בתואר אלא שלאח"ז), במשנה

לעיל  להאמור בהמשך – בזה הביאור לומר ויש
המשיח: וביאת להתגלות בנוגע

iax אם" (בזמנו) נאמר עליו – הקדוש) (רבינו
giynודאי עכשיו שחיין yecwdמאותן epiax epiid,

שהי' דאף הוה", גמור וחסיד תחלואים דסובל
עבודתו  שגמר גמור", סובל 73"חסיד הי' אעפ"כ ,

(ששמו  משיח כמו הגלות, תחלואי תחלואים,
שעם  רבי"), בית של "מצורע רבי", דבי "חיוורא

תחלואי  וכואב סובל השלימות, בתכלית היותו
ס"ב). (כנ"ל הגלות

ישרה  דרך היא איזו אומר "רבי – מאמרו ותוכן
האדם": לו שיבור

במדרגה  (ש"הוא הזה "אדם על קאי – "האדם"
ותיקן  מעשיו כשמוכשרין דכולא") שלימו גדולה..
לא  עדיין לבושיו שבסוף פסולת רק הדברים.. כל
ובדורנו  רבי; כמו – הגלות ענין מצד כו'" נתברר
דמשיחא, עקבתא הגלות, של האחרון דור – זה
שהיו  העבודה עניני כל ונשלמו נסתיימו שכבר
שכל  י"ל – הגלות זמן במשך להעשות צריכים

זו. בדרגא הם בנ"י

"מעשינו  נסתיימו שכבר כיון היא: והשאלה
ה" מהי – הגלות" משך זמן כל jxcועבודתינו

dxyi דרכי כל מבין ביותר והמהירה (הקלה "
עניני  שגמר בנ"י) (כללות האדם לו שיבור התורה)

כדי giyndהעבודה z`iae zelbzd lertl74?

לעושי' תפארת שהיא "כל – לזה והמענה
האדם": מן לו ותפארת

מתן  זו ("תפארת התורה על קאי – "תפארת"
ב' לחבר בכחה מעלתה גודל שמצד תורה"),
"תפארת  להקב"ה, ודביקות (קירוב דרצוא התנועות
מן  לו "תפארת למטה, (המשכה ושוב לעושי'")
ויתגלו  יומשכו העליונים שהאורות האדם"),
האמיתי  ענינו מתגלה שעי"ז ס"ו), (כנ"ל בכלים
ענין  שמושלל באופן עליונים), (אורות הגלות של
(כנ"ל  גלות אחרי' שאין גאולה כפשוטו, הגלות

ס"זֿח).

הטעם בביאור להוסיף (תפארת)dxezdyויש
ע"פ  – המשיח והבאת להתגלות ישרה" "דרך היא

ענינים:75הידוע  ב' ישנם צדקנו jlnשבמשיח
המשיח) העם),axe(המלך כל את תורה (שילמד

מורה  שבמשיח ה"מלך" שענין שביניהם, והחילוק

שילה 67) אמרי שילא רבי "דבי הסוגיא): (בהתחלת ושם
שמו  ינון אמרי ינאי רבי דבי שילה, יבוא כי עד שנאמר שמו,
שמו  יהי שנאמר שמו*), אחר דורש הי' אחד כל ינאי, (כמו
שמו, חנינה אמרי חנינה רבי דבי שמו, ינון שמש לפני לעולם
חזקי'** בן מנחם אומרים ויש חנינה, לכם אתן לא אשר שנאמר
ירושלמי  גם וראה נפשי". משיב מנחם ממני רחק כי שנאמר שמו,
מארז"ל  על לוי"צ לקוטי וראה נא. פ"א, איכ"ר ה"ד. פ"ב ברכות

עיי"ש. דא"ח", ואלו ואלו הם אמת הדעות ש"כל קו ע'
נשיאינו, לרבותינו (בנוגע אבתרייהו נעני' (חסידים) ואנן
שנאמר  שמו, יוסף – דורנו) נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ובפרט
שמו, יצחק גו'", ישראל נדחי ואסף גו' ידו שנית אדנֿי  "יוסיף

פינו". שחוק ימלא "אז שנאמר
תזו"מ 71) ש"פ משיחות קונטרס גם ראה – לקמן בהבא

ואילך). (ס"ה .cereתש"נ
יו"ד.72) יד, הושע
שנגמר 73) כלי "מלשון – גמור" ב"צדיק הפירוש ע"ד

א). פא, סוכות דרושי (לקו"ת מלאכתו"

xg` yxec 'id cg` lk" i"yx oeyl weicn xirdle - .my i"yxt (*
(max myk enyy eycig micinlzdy `le) "eny.

"mgpn" :x"ki`e inlyexiae ,epiptly miqetca ("'iwfg oa") d"k (**
."'iwfg oa" siqene ,"mgpn" zaiz wizrn i"yxy xirdle - .mzq
"owiz" xrvrfd-xegady `l` ,"'iwfg oa b"d" i"yxta l"vy d`xpke

.r"vre ."b"d" hinyde

המשיח74) וביאת מהתגלות l`xyinומתחיל `"e`kay,
המשיח  מלך על שקאי גו'" מיעקב כוכב "דרך שהפסוק כידוע
(ירושלמי  מישראל כאו"א על גם קאי ה"ה), פ"ד תענית (ירושלמי
עינים  (מאור משיח מנשמת ניצוץ בו שיש כיון ה"ו), פ"ד מע"ש

פינחס). ס"פ
סהמ"צ 75) – ובארוכה תתטז. ע' ג) (כרך פרשתנו אוה"ת

מלך. מינוי מצות להצ"צ
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הקודש  ללשון מתורגם
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בדרך  או לנפש טמא יהיה כי איש "איש הפסוק מן
בדרך 1רחוקה..." "או המלים את רש"י מצטט ,

ודאי, שרחוקה לא לומר עליו, "נקוד ואומר: רחוקה",

שחיטה". זמן כל העזרה לאסקופת חוץ שהיה אלא

הרמב"ן: שואל כך על

א)2במשנה  דעות: שתי זה פסוק לגבי מופיעות
השחיטה  זמן בתחילת נמצא, שאין 3שהאדם במקום ,

זמן  כל במשך העזרה אל ממנו להגיע יכול הוא

כפירוש  ולחוץ", העזרה "מאסקופת ב) השחיטה.
יותר  הרבה קרובה הראשונה הדעה ולכאורה, רש"י.

שהרי, – השניה הדעה מאשר מקרא" של ל"פשוטו
נכללים העזרה" לאסקופת שב"חוץ המקומות lkכיון

– ממש לעזרה בסמוך אף העזרה, לאסקופת שמחוץ

כך, ואם "רחוקה". של המשמעות בפשטות זו אין
הוא  שבו התורה, על בפירושו לבחור רש"י היה צריך

את הדעה eheytמפרש של הפירוש את מקרא, של

הראשונה?

הפשוטה  במשמעותה אינה "רחוקה" המילה אמנם
זאת  בכל אך עליו", ש"נקוד מזה שמוכח כפי ממש,
הניקוד  מובן הראשונה הדעה לפי שגם רמב"ן, אומר
היא  עצמה, לדרך הכוונה היתה אילו זו: מילה מעל
של  הליכה מרחק כי רחוקה", כ"דרך מוגדרת היתה לא

רחוקה" "דרך אינו יום מגדירה 4חצי שהתורה כיון אך .
ביחס רק רחוקה" כ"דרך לגביmc`l5זאת ,ziiyr

gqtdאשר במקום נמצא שהוא ,dhigyd onf jyna אין
לכן  – הפסח את להקריב כדי לעזרה להגיע יכול הוא

עליו". "נקוד

השאלה: נותרה ולכן,

העזרה" לאסקופת "מחוץ רש"י מפרש פירוש 6מדוע ,
הפשוט  מהפירוש לכאורה, מאד, "jxcaשל7הרחוק

"dwegx8?

.·
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העזרה" לאסקופת "חוץ הפירוש לפי גם אמנם,
כפי  "רחוקה", המושג את כלשהו באופן לבאר אפשר

שרחוקה "לא רש"י רק i`ceשמדגיש אומר (ואינו "
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יו"ד.1) ט, פרשתנו
ב.2) צג, פסחים
אבל3) השמש". עליית "עם ה"ט: פ"ה ק"פ הל' i"yxaברמב"ם

גם  וראה כבפנים. הוא כאן, וברמב"ן עשר) חמשה (ד"ה שם פסחים
שעות. לשש קודם ה"ב: פ"ט פסחים ירוש'

כמות 4) לפי הוא הריחוק ששיעור סי"א להלן המבואר לפי ובפרט
– נקרא לעזרה שבסמיכות המקום וגם רחוקה".seqaהזמן, "דרך – היום

סה"ב.5) שם ירושלמי ראה
הכתוב 6) בא לא והרי לרש"י, לי' שהוקשה כאן: לדוד במשכיל

"נקוד  מפרש ולכן רחוקה, דרך היא איזו לימא ומאן לפרש, אלא לסתום
בנוגע  כאן שמדבר מכיון בפשטות, אבל כו'". ודאי שרחוקה לא עליו
להכנס  יכול שאינו – הוא רחוקה דדרך שהשיעור מובן הפסח, לעשיית
היינו  – ו) יב, (בא אותו" ב"ושחטו המתחילה – הפסח לעשות בעזרה

.(8 בהערה נעתק – כאן וגו"א (כברא"ם שחיטה בשעת
יג) (ט, לאח"ז ממ"ש היא רש"י שהוכחת לדוד, במשכיל תירוץ עוד

"ובדרך" – הי'" לא אבל mzq"ובדרך סע"ב). צג, בפסחים (וכדאיתא
מכתוב היא רש"י הוכחת באם עכ"פ f"g`ly(א) או להעתיקו הו"ל –

"בדרך מ"ש להיפך: צ"ל בפשטות (ב) כאן. בדוקא dwegxלרמזו הוא ,"
ומ"שeyxit(שהרי שסומך mzq"ובדרך"`k"gהכתוב) לפי הוא –
.f"ptlאמ"ש

פי'7) שמשני [ומובן ההלכה כפי  אי"ז הרי – פשוטו milewyוגם ע"פ
שכלל  ובפרט ההלכה. ע"פ להלימוד שמתאים לזה קדימה – מקרא של
– ההלכה ע"ד וגם א). טז, (סוטה כו' מקרא עוקרת אינה שהלכה הוא
(כד, יבמות – (לגמרי) פשוטו מידי יוצא מקרא אין כולה התורה בכל

א)].
לדעת 8) שגם הרמב"ן שכתב שמה כאן, גו"א) גם (וראה ברא"ם

מובן  הניקוד בלי גם כי נכון", זה "אין – הניקוד טעם לפרש אפשר ר"ע
"רחוקה היא רחוקה" ב"דרך el,gqtdשהכוונה ziiyra'ראי ומביא ."

ולחוץ". העזרה מאסקופת נקוד.. "לפיכך שם) (פסחים יוסי ר' ממ"ש
של  לפשוטו קרובים הם ר"א "דברי כי ר"א, כדעת רש"י מפרש ולכן

מובן: אינו אבל ר"ע". מדברי יותר מקרא
שב  ממה יג)k"ekא) פ"ג, במדב"ר ד. פל"ד, באדר"נ (נמנו מקומות

oi` חזקה קושיא אינו הניקוד שענין מוכח הניקוד*, טעם מפרש רש"י
שעי"ז  לפי הוא הניקוד, טעם מפרש שרש"י ובמקומות הפשט. בדרך כ"כ

ענין איזה –zehytaמתיישב וכתיב קרי בענין הקושיות (וע"ד הכתוב.
.**(15 ובהערה 17 ע' ח"ה לקו"ש ראה

ש"דרך  לומר הניקוד בא הפשט דרך ע"פ שגם את"ל אפילו ב)
כשהי' גם – פירושה בלי lekiרחוקה" גם (כי בזמן לעזרה משם לבוא

לפרש  אפשר הרי מ"מ לו"), "רחוקה הוא רחוקה" "דרך פי' – הניקוד
zvwשהיא dwegx'בפי רע"ב ראה – אמות*** ה ' ריחוק [כמו עכ"פ

mrhd yxtn (d ,fh) jl 'ta :efn dxizie .weqtd eze`ay cr zaizay o"iird lry cewipd yxetn epi` ,"epipale epl lr cewp" yxtny (gk ,hk) miavp 'ta elit`e (*
.(my x"acna .my p"xc` d`xe) c"eid lr cewpy s` ,`ln `ed "jipiae"y dn

"'ek dcewpd mrhy okzie" azeky o`k o"anxay 'ld oepbqn mb xirdl (**meiqaitl m`a mb `id "`"x zhiy el qtz dnl" eziiyewy ,zvw rnyn dfny ,oiprd
r"x zhiy`l.cewpd mrh oaen 'id

xnel iziz ikidne .fnxa `l elit` ± llk df xikfn i"yx oi` la` .zen` 'd wegixl `id "dxfrd ztewq`l ueg"a i"yx zpeeky xnel xyt`y ,cecl likyna (***
!zen` 'd 'it "ueg"c

`"ypz'd xii` 'e ,rxevnÎrixfz t"y zegiyn

באופן ההשפעה הביטול siwnעל ע"י שנעשית
מורה  שבמשיח ה"רב" וענין מלכותו, עול דקבלת

באופן ההשפעה לימוד iniptעל ע"י שנעשית
ילדו" "כאילו שחשיב עד לומר,76התורה ויש ,

יחדיו  ופנימי) מקיף ורב, (מלך שניהם שצירוף
מהתלבשות  שלמעלה עליונים האורות שגם מורה
ומתגלים  נמשכים בלבד) מקיף באופן (כ"א בכלים

("תפארת"). התורה בכח פנימי), (באופן בכלים

1
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8

א.76) ג, במדבר פרש"י סע"ב. יט, סנהדרין

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה ישראל כהן שי'

שלום וברכה!

כעין  הק'  הזהר  מספר  לקוט  לעשות  הסברא  אודות  כותב  בו  לעומר  ממ"ד  למכתבו  במענה 

הלקוט דעין יעקב בהנוגע להש"ס ושואל דעתי בזה.

וספרי  שהזהר  היא,  חב"ד  חסידות  ששיטת  כיון  כהאמור,  בענין  דיעה  לחוות  לי  קשה  הנה 

כלשון  אשר  זו,  בתקופתנו  וביחוד  דתורה  דנגלה  הלימוד  כמו  ללומדם  צריך  בכלל,  התורה  פנימיות 

האר"י החי מצוה לגלות זאת החכמה, ואף מי שאין אפשר לו מפני סיבות שונות שאינן תלויות בו כלל 

לעסוק בהנ"ל באופן של לימוד, הרי סגולה ישנה גם באמירת האותיות.

- אשר גם בזה שוה לנגלה דתורה וכידוע דברי השל"ה בהקדמתו )בית אחרון( שאפילו אמירת 

שמות חמשה חומשי תורה נ"כ וכו' גם זה סגולה היא -

אבל פשוט שצריך להשתדל ככל האפשרי להפיץ לימוד האמור ויעוין דברים מבהילים שנאמרו 

בגודל העונש על מניעת לימוד זה, שמזה מובן גם גודל השכר, בהקדמת הרח"ו לשער ההקדמות )מיוסד 

גאולה,  מביאים   - והשגה  דהבנה  באופן  לימוד  שדוקא  מובן  שמשם  רז"ל(,  ומדרשי  הזהר  דברי  על 

וכלשון הבעש"ט באגה"ק שלו הידוע, שבהיותו בהיכל המשיח, המענה הי', לכשיפוצו מעינותיך חוצה.

בכל זה כיון שכל ענין של הפצת התורה ענין גדול הוא, איני רוצה ח"ו לחוות דעת גם בכיוון 

אחר, ולכן יפנה לגדולי ישראל סבא אשר באה"ק ת"ו ועמם יתייעץ בהאמור.

והנה כל הנ"ל הוא בהנוגע לאחרים, אבל פשוט שבנוגע לכ' הנה כיון שנתעורר בענין האמור, 

עליו להוסיף בקביעות עתים בלימוד פנימיות התורה וכנ"ל באופן דהבנה והשגה, וכמובא ג"כ בשו"ע 

או"ח סוף סי' נו"ן במגן אברהם בהנוגע ללמוד תורה שבע"פ וידוע ג"כ פתגם רבנו הזקן בעל התניא 

)פוסק בנסתר דתורה( והשו"ע )פוסק בנגלה דתורה( שצ"ל קביעות לא רק בזמן אלא גם בנפש והוא 

העיקר, וק"ל.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



כה

jzelrda zyxt zegiyÎihewlg jxk

הקודש  ללשון מתורגם
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בדרך  או לנפש טמא יהיה כי איש "איש הפסוק מן
בדרך 1רחוקה..." "או המלים את רש"י מצטט ,

ודאי, שרחוקה לא לומר עליו, "נקוד ואומר: רחוקה",

שחיטה". זמן כל העזרה לאסקופת חוץ שהיה אלא

הרמב"ן: שואל כך על

א)2במשנה  דעות: שתי זה פסוק לגבי מופיעות
השחיטה  זמן בתחילת נמצא, שאין 3שהאדם במקום ,

זמן  כל במשך העזרה אל ממנו להגיע יכול הוא

כפירוש  ולחוץ", העזרה "מאסקופת ב) השחיטה.
יותר  הרבה קרובה הראשונה הדעה ולכאורה, רש"י.

שהרי, – השניה הדעה מאשר מקרא" של ל"פשוטו
נכללים העזרה" לאסקופת שב"חוץ המקומות lkכיון

– ממש לעזרה בסמוך אף העזרה, לאסקופת שמחוץ

כך, ואם "רחוקה". של המשמעות בפשטות זו אין
הוא  שבו התורה, על בפירושו לבחור רש"י היה צריך

את הדעה eheytמפרש של הפירוש את מקרא, של

הראשונה?

הפשוטה  במשמעותה אינה "רחוקה" המילה אמנם
זאת  בכל אך עליו", ש"נקוד מזה שמוכח כפי ממש,
הניקוד  מובן הראשונה הדעה לפי שגם רמב"ן, אומר
היא  עצמה, לדרך הכוונה היתה אילו זו: מילה מעל
של  הליכה מרחק כי רחוקה", כ"דרך מוגדרת היתה לא

רחוקה" "דרך אינו יום מגדירה 4חצי שהתורה כיון אך .
ביחס רק רחוקה" כ"דרך לגביmc`l5זאת ,ziiyr

gqtdאשר במקום נמצא שהוא ,dhigyd onf jyna אין
לכן  – הפסח את להקריב כדי לעזרה להגיע יכול הוא

עליו". "נקוד

השאלה: נותרה ולכן,

העזרה" לאסקופת "מחוץ רש"י מפרש פירוש 6מדוע ,
הפשוט  מהפירוש לכאורה, מאד, "jxcaשל7הרחוק

"dwegx8?
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העזרה" לאסקופת "חוץ הפירוש לפי גם אמנם,
כפי  "רחוקה", המושג את כלשהו באופן לבאר אפשר

שרחוקה "לא רש"י רק i`ceשמדגיש אומר (ואינו "

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

יו"ד.1) ט, פרשתנו
ב.2) צג, פסחים
אבל3) השמש". עליית "עם ה"ט: פ"ה ק"פ הל' i"yxaברמב"ם

גם  וראה כבפנים. הוא כאן, וברמב"ן עשר) חמשה (ד"ה שם פסחים
שעות. לשש קודם ה"ב: פ"ט פסחים ירוש'

כמות 4) לפי הוא הריחוק ששיעור סי"א להלן המבואר לפי ובפרט
– נקרא לעזרה שבסמיכות המקום וגם רחוקה".seqaהזמן, "דרך – היום

סה"ב.5) שם ירושלמי ראה
הכתוב 6) בא לא והרי לרש"י, לי' שהוקשה כאן: לדוד במשכיל

"נקוד  מפרש ולכן רחוקה, דרך היא איזו לימא ומאן לפרש, אלא לסתום
בנוגע  כאן שמדבר מכיון בפשטות, אבל כו'". ודאי שרחוקה לא עליו
להכנס  יכול שאינו – הוא רחוקה דדרך שהשיעור מובן הפסח, לעשיית
היינו  – ו) יב, (בא אותו" ב"ושחטו המתחילה – הפסח לעשות בעזרה

.(8 בהערה נעתק – כאן וגו"א (כברא"ם שחיטה בשעת
יג) (ט, לאח"ז ממ"ש היא רש"י שהוכחת לדוד, במשכיל תירוץ עוד

"ובדרך" – הי'" לא אבל mzq"ובדרך סע"ב). צג, בפסחים (וכדאיתא
מכתוב היא רש"י הוכחת באם עכ"פ f"g`ly(א) או להעתיקו הו"ל –

"בדרך מ"ש להיפך: צ"ל בפשטות (ב) כאן. בדוקא dwegxלרמזו הוא ,"
ומ"שeyxit(שהרי שסומך mzq"ובדרך"`k"gהכתוב) לפי הוא –
.f"ptlאמ"ש

פי'7) שמשני [ומובן ההלכה כפי  אי"ז הרי – פשוטו milewyוגם ע"פ
שכלל  ובפרט ההלכה. ע"פ להלימוד שמתאים לזה קדימה – מקרא של
– ההלכה ע"ד וגם א). טז, (סוטה כו' מקרא עוקרת אינה שהלכה הוא
(כד, יבמות – (לגמרי) פשוטו מידי יוצא מקרא אין כולה התורה בכל

א)].
לדעת 8) שגם הרמב"ן שכתב שמה כאן, גו"א) גם (וראה ברא"ם

מובן  הניקוד בלי גם כי נכון", זה "אין – הניקוד טעם לפרש אפשר ר"ע
"רחוקה היא רחוקה" ב"דרך el,gqtdשהכוונה ziiyra'ראי ומביא ."

ולחוץ". העזרה מאסקופת נקוד.. "לפיכך שם) (פסחים יוסי ר' ממ"ש
של  לפשוטו קרובים הם ר"א "דברי כי ר"א, כדעת רש"י מפרש ולכן

מובן: אינו אבל ר"ע". מדברי יותר מקרא
שב  ממה יג)k"ekא) פ"ג, במדב"ר ד. פל"ד, באדר"נ (נמנו מקומות

oi` חזקה קושיא אינו הניקוד שענין מוכח הניקוד*, טעם מפרש רש"י
שעי"ז  לפי הוא הניקוד, טעם מפרש שרש"י ובמקומות הפשט. בדרך כ"כ

ענין איזה –zehytaמתיישב וכתיב קרי בענין הקושיות (וע"ד הכתוב.
.**(15 ובהערה 17 ע' ח"ה לקו"ש ראה

ש"דרך  לומר הניקוד בא הפשט דרך ע"פ שגם את"ל אפילו ב)
כשהי' גם – פירושה בלי lekiרחוקה" גם (כי בזמן לעזרה משם לבוא

לפרש  אפשר הרי מ"מ לו"), "רחוקה הוא רחוקה" "דרך פי' – הניקוד
zvwשהיא dwegx'בפי רע"ב ראה – אמות*** ה ' ריחוק [כמו עכ"פ

mrhd yxtn (d ,fh) jl 'ta :efn dxizie .weqtd eze`ay cr zaizay o"iird lry cewipd yxetn epi` ,"epipale epl lr cewp" yxtny (gk ,hk) miavp 'ta elit`e (*
.(my x"acna .my p"xc` d`xe) c"eid lr cewpy s` ,`ln `ed "jipiae"y dn

"'ek dcewpd mrhy okzie" azeky o`k o"anxay 'ld oepbqn mb xirdl (**meiqaitl m`a mb `id "`"x zhiy el qtz dnl" eziiyewy ,zvw rnyn dfny ,oiprd
r"x zhiy`l.cewpd mrh oaen 'id

xnel iziz ikidne .fnxa `l elit` ± llk df xikfn i"yx oi` la` .zen` 'd wegixl `id "dxfrd ztewq`l ueg"a i"yx zpeeky xnel xyt`y ,cecl likyna (***
!zen` 'd 'it "ueg"c

`"ypz'd xii` 'e ,rxevnÎrixfz t"y zegiyn

באופן ההשפעה הביטול siwnעל ע"י שנעשית
מורה  שבמשיח ה"רב" וענין מלכותו, עול דקבלת

באופן ההשפעה לימוד iniptעל ע"י שנעשית
ילדו" "כאילו שחשיב עד לומר,76התורה ויש ,

יחדיו  ופנימי) מקיף ורב, (מלך שניהם שצירוף
מהתלבשות  שלמעלה עליונים האורות שגם מורה
ומתגלים  נמשכים בלבד) מקיף באופן (כ"א בכלים

("תפארת"). התורה בכח פנימי), (באופן בכלים
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א.76) ג, במדבר פרש"י סע"ב. יט, סנהדרין
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שרחוקה"), ועם "לא מסויים, מרחק זה שאין שמראה
את  לחלוטין שולל המילה על הניקוד אין זאת

"רחוקה" המושג של ,9המשמעות

המפרשים  מחוץ 10וכדברי האדם נמצא שכאשר :
כי  הפסח, מהקרבת "רחוק" הוא העזרה, לאסקופת

xeq`,הפסח את אז להקריב לו

הממעט  זה, ניקוד לאחר שגם בפשטות, מובן אך
באופן  זאת לבאר יש – המסויימת המילה משמעות את
להוציא  כלומר, האפשר. ככל קטן יהיה שה"מיעוט"

ממשמעותה המילה האפשר.dheytdאת ככל מעט
של  לפשוטו יותר קרובה הראשונה שהדעה וכיון

דעה להביא רש"י היה צריך ?efמקרא,

.‚
Ë˘ÙÏ ¯˙ÂÈ ‰·Â¯˜ ‰Â˘‡¯‰ ‰Ú„‰

על  הראשונה הדעה מעלת יותר: קשה אף השאלה
אלא  רחוקה", "דרך המלים בהבנת רק אינה השניה פני
לגבי  – השני..." בחודש לה' פסח "ועשה הדין לפי גם
היותו  עקב הראשון, במועדו הפסח את הקריב שלא מי

רחוקה: בדרך או טמא

במל  למקום אם היא הכוונה רחוקה" "בדרך ים
זמן  כל במשך לעזרה להגיע אפשרות אין שממנו
היה  כאשר שדוקא התורה אומרת מדוע מובן השחיטה,
להקריב  רשאי הוא רחוקה" "בדרך או לנפש" "טמא
לא  ובדרך טהור הוא אשר "והאיש ואילו שני, פסח

הפסח, לעשות וחדל dinrn"היה `idd ytpd dzxkpe11,

שני  פסח מקריב אינו טהור 12והוא היה אדם כאשר :
הקריב  לא אדם כאשר אך מזיד. הוא לעזרה, וקרוב

או  לנפש" "טמא בהיותו אפשרות, מחוסר ראשון פסח

אפשרות  לו שהיתה למרות הרי רחוקה", "בדרך
לעזרה ללכת בכל iptlלהתחיל השחיטה, זמן התחלת

מתחילה  כאשר השחיטה, זמן שבתחילת כיון זאת
היה daegd13לחול לא כבר הוא הפסח, הקרבת של

לעזרה  להגיע מאפשרת 14יכול והתורה אנוס, הוא הרי ,

שני. פסח לעשות לו

"חוץ  היא רחוקה" "דרך המלים משמעות אם אך

"בדרך  שהיה מי גם מובן: לא העזרה", לאסקופת
לעזרה  להיכנס יכול היה זו 15רחוקה" לא מכך: ויותר ,

ממנו  נדרשה לא אף אלא אנוס, היה לא  שהוא בלבד

היה  יכול כבר הוא בלבד אחד בצעד – מיוחדת טרחה
בעזרה במה zligzaeלהימצא כך, ואם השחיטה. זמן

בעזרה? והיה היה", לא ש"בדרך ממי הדבר שונה

רגע השחיטה זמן במשך בעזרה הנמצא `cgלאדם
מגיע  מהעזרה, רחוק הוא הנותר הזמן ובמשך בלבד,

הנמצא  ולאדם במועדו, הפסח הקרבת אי על כרת עונש
במשך ממש לעזרה ובמשך lkבסמוך השחיטה זמן

לא הוא יום העזרה gixhdחצי  סף על לדרוך עצמו את

ש  בלבד זו לא מציעים – אלא כרת, עונש לו מגיע אין
שני?! פסח להקריב אפשרות עבורו

והן  רחוקה" "בדרך הפסוק לשון מפני שהן וכיון
"בדרך  שבמלים להסביר יותר "חלק" הענין, תוכן מפני
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ה  על הוא שהניקוד במה נרמז שזה שמפרש שם, פסחים ],d"`המשניות
כחוט lkולא לה הסמוכים גם – העזרה" לאסקופת ש"חוץ המקומות

השערה.
דמשמע9) בא הדבר למעט ניקוד "וכל שם: לפסחים deinqבפרש"י

כאילו "נקוד כאן: בבעה"ט (וכ"ה מהכא". תיבה אבל l`להא נכתב").
א  למקרא), חמש (לבן הפשט דרך שע"פ מובן לומר – מקום שום ין

בא ע'xewrlשהניקוד חט"ו לקו"ש גם וראה התורה! מן התיבה את
.113

כאן.10) גו"א
יג.11) ט,
טהור 12) הוא אשר "האיש גם הרמב"ם, לדעת ההלכה דרך ע"פ

ואפילו הי'", לא –cifdykובדרך הראשון על כרת שחייב אף בראשון,
רפ"ה). שם רמב"ם ואילך. ב צב, (פסחים מהכרת ויפטר השני את יעשה

ב  הריeheytאבל מקרא, השני yxetnשל בחדש לה' פסח "ועשה דהדין
דינו  גו'", טהור הוא אשר "האיש (אבל גו'", לנפש ל"טמא רק הוא גו'"

'eb dzxkpe" yxetne`hg`yi– ההלכה דרך ע"פ וגם תקנה. לו ואין "
כן*). הדין – רש"י גם כולל דיעות לכמה

וכיו"ב,13) מצוה מכשירי להכין החיוב בגדרי השקו"ט iptlידועה
שלפי  סי"ג, סרמ"ח או"ח אדה"ז שו"ע ראה – המצוה קיום חיוב זמן
כשיודע  גם השבת, לפני ימים ג' קודם בשיירא לצאת מותר א' דעה

xenb xexiaa ימים ג' כי (והטעם: אח"כ שבת לחלל יצטרך שבודאי
וגם  ה'); סעיף שם - הבא לשבת מתייחסים אינם שבשבוע הראשונים
השבת  שלפני ימים בג' האיסור (וכן בזה איסור שיש שם השני' דעה לפי
א' סי' יו"כ מע' אס"ד שד"ח וראה מד"ס. רק הוא האיסור לד"ה), –
יהי' א"א באם גדלי', בצום להתענות (וצריך) מותר אם שקו"ט – סק"י
לדעה  שגם נראה), אמנם (ד"ה ושם שלאחריו. ביו"כ להתענות עי"ז לו

עיי"ש. להתענות. מותר הנ"ל השני'
לומר 14) "ואין א): צג, (פסחים אלא תוד"ה וראה ה"ב, שם ירושלמי

עצמו". שהרחיק מה על כרת דחייב דס"ד
הרע"ב 15) פי' גם וראה – שם (פסחים להרמב"ם המשניות בפי'

יכול  הי' שלא הכוונה ולחוץ" העזרה "מאסקופת ר"א לדעת שגם שם),
והי' הקרבן, בשעת בעזרה drydלהכנס seqa.העזרה לאסקופת כשהגיע

העזרה לאסקופת חוץ "שהי' עה"ת: בפרש"י – dhigyאבל onf lk."
עייל. דמצי ואע"ג ב: צד, פסחים גם וראה

v"ndqa m"anxd t"ke .iaxc `ail` mb ok l"q i"yxy ,my g"lvae ."ipyd z` dyr elit`e oey`xd lr zxk aiig" :oey`xc oinelyz d"c ± ` ,bv migqt i"yx (*
.a"d my t"w 'ld m"anxa d"ke .zxkdn `ed xhtp iaxc `ail` la` ,`wec p"xc `ail` ok azk i"yxy ,my ycg xe`a la` .fp r"n

.(ea xfg m"anxdy ,(b ,nx) fp r"n `lxrt s"ixd xe`iaa oiir ± zxk aeign xhtp `l iax zrcly l"pk azek my n"dqac s`e)
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מסביר  מדוע רחוק, למקום אכן היא הכוונה רחוקה"
העזרה" לאסקופת "חוץ ?16רש"י

.„
È"˘¯ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘

אינם  רש"י, של פירושו עצם על זה לקושי בנוסף
פרטים: כמה גם מובנים

כך, ואם "רחוקה". המילה על מופיע הניקוד א)
מילה  רק הפסוק מן לכאורה, לצטט, רש"י היה צריך

ef שלפי כיון "בדרך", המילה את גם היותר, לכל או, ,
המשמעות  משתנית העזרה" לאסקופת "חוץ פירושו
רש"י  מצטט מדוע כפשוטה. שלא "בדרך", המילה של

רחוקה"? בדרך "או המלים שלוש את

אינו  לפיכך, ל"ספק". מנוגד "ודאי" המושג ב)
הוא  ודאי": שרחוקה "לא רש"י בדברי הניסוח מובן

שרחוקה "לא לומר היה ביטוי ynn17"צריך וכדומה,
מתאים  כיצד אך ביותר. קטן שהמרחק כך על המצביע

המושג ש "i`ce"לכאן ,epi` אלא המרחק, לגודל קשור
ו"ספק"? "ודאי" של להגדרה

שהיה  אלא ודאי שרחוקה "לא מפרש רש"י כאשר ג)
שחיטה". זמן "כל מוסיף הוא העזרה", לאסקופת חוץ
שעליו  הזמן את לציין לנכון מוצא רש"י אם ולכאורה,
בעצמו, התלמיד זאת יידע לא שמא בפסוק, מדובר
המתחיל" ב"דיבור זאת לקבוע לכאורה, היה, מתאים
ייתכן  ודאי" "שרחוקה הפירוש לפי גם כי נפרד.
של  הקשר מהו מדובר. זמן איזה על יידע לא שהתלמיד

את המציינות שחיטה", זמן "כל היה onfdהמלים שבו
לגבי  רש"י, של לפירושו רחוקה", "בדרך האדם

zernyndשל"dwegx jxca"18 קשה אף זו שאלה ?
"בדרך  האדם היה מתי לתלמיד ברור אין אם יותר:

"טמא  לגבי גם אצלו קיים ספק אותו הרי רחוקה",
המלים  על זאת לציין רש"י היה צריך כך, ואם לנפש",

"בדרך  את והן לנפש" "טמא את הן הכוללות יהיה", "כי

שחיטה"? זמן ל"כל היא שהכוונה שם, ולבאר רחוקה",

.‰
‰Ê È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ· È˘ ÁÒÙ ÈÈ„

המילה  על הניקוד את רש"י שמפרש לאחר

"דיבור  באותו ואומר ממשיך הוא "רחוקה",

שם  ואין בבית, עמו וחמץ מצה שני "פסח המתחיל":
ואינו  באכילתו". עמו אלא חמץ איסור ואין טוב, יום

כלל: מובן

פשוטם  את רק התורה על בפירושו מבאר רש"י א)

כאן מביא הוא ומדוע הפסוקים, פסח mipicשל של

דינים שלושה (ודוקא קשורים el`19שני שאינם ,(
הפסוקים? של פשוטם להבנת

רש"י אם oekplב) `ven הוא אלו, דינים להביא
מפורטים  כאשר הפסוקים, בהמשך להביאם צריך היה

mipicd שלא במי העוסק בפסוקנו, ולא שני, פסח של
פסח לכך?oey`xהקריב ובגורמים ,

דינים אם אף מובן: אינו מזה חוץ קשורים `elג)

ב"דיבור  להיכתב צריכים היו הם רחוקה", בדרך ל"או
"נקוד  לפירושו רש"י זאת מקשר מדוע נפרד. המתחיל"

עליו..."?

הראשון  הדין קשורים עצמם הדינים שלושת בין ד)

איסור  ו"אין בבית" עמו וחמץ "מצה – השלישי והדין

רש"י  היה צריך ולכאורה, חמץ. של לענין – חמץ..."
דינים  שני בין מפריד הוא ומדוע בסמיכות, להציבם

טוב" יום שם "ואין הדין ידי על ?20אלו
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לאסקופת 16) "חוץ להפי' קושיא: עוד להוסיף אפשר לכאורה
למקדש  להכנס אסור הטמא והרי – לנפש" "טמא נאמר למה העזרה",
של  בפשוטו (ובפרט י"ל כי אינו. אבל רחוקה"? ב"בדרך כבר נכלל וא"כ

שנקט  שמה מקרא)
על  כתשובה בעיקר, באה שהפרשה לפי (א) הוא לנפש" "טמא גם
בטענתם  (ב) ט'). סעיף (כדלקמן אדם לנפש טמאים שהיו האנשים שאלת

הפסח להקריב שיוכלו התכוונו נגרע" ט,ecrena"למה (לעיל כדפרש"י ,
הכתוב הוצרך ולכן כו'". הדם "יזרק טמא ycglז) יהי' כי איש "איש

לה' פסח ועשה ipydלנפש.. ycga– ראשון.epi`eגו'" פסח לעשות יכול
לא  בראשון למיעבד בעי דאי טמא.. נאמר "למה א: צג, וכבפסחים

לי'". שבקינן
ישנה 17) במשנה שגם ולהעיר, כברש"י. הוא המשנה שלשון אף

ממש". "שרחוקה למשניות: נוסחאות" ב"שינויי הובאה – גירסא
גם 18) היא, שחיטה" זמן ב"כל רש"י שכוונת לתרץ, אפשר לכאורה

(ולאwxכשהי' העזרה לאסקופת זמן חוץ כל במשך ממש) רחוקה בדרך

.(15 הערה לעיל (ראה שחיטה
היא zehytnאבל, שחיטה" זמן ב"כל שכוונתו משמע, רש"י לשון

ד"יהי' הזמן לפרש –ueg ± dwegx jxca."העזרה לאסקופת
צה 19) (פסחים שבמשנה פסח ובפרט ש"בין אחרים דינים נמנו רע"א) ,

יו"ט" שם "ואין רש"י שמוסיף שמה שי"ל, אלא לשני". epi`yראשון
משא"כ  פסח, לקרבן שייך אינו דיו"ט הענין ההלכה, שע"ד לפי הוא, במשנה
באכילתו" הלל טעון "אינו שמשמיט ומה הבאה); הערה (ראה הפשט בדרך

שבדרך לפי ראשון hytdשבמשנה, לפסח בנוגע גם מקום בשום מצינו לא –
הלל. טעון שיהי'

היו"ט 20) ראשון, בפסח גם קושיא: עוד להקשות אפשר לכאורה
e"hay"יו"ט שם "אין ענין נוגע ומה ל"פסח", שייך ואינו בפ"ע הו"ע
gqtl"'לה חג אותו "וחגותם יד) יב, (בא ממ"ש כי אינו. – אבל שני?

שייך  החג הפשט) ש(בדרך מוכח הפסח, הקרבת לדיני ובהמשך בסמיכות
רש"י מפרש ולכן ipyלפסח*. gqt ipica."יו"ט שם ש"אין

.gqtd bg ± eny lr [dxezd oeyla mb ± (ai ,h epzyxt) r"aiz yexit itle ,(22 dxrdl b"dey d`x) minkg oeyla] `xwp n"ivic bgd zellky dn mrhd mb edfy (*
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שרחוקה"), ועם "לא מסויים, מרחק זה שאין שמראה
את  לחלוטין שולל המילה על הניקוד אין זאת

"רחוקה" המושג של ,9המשמעות

המפרשים  מחוץ 10וכדברי האדם נמצא שכאשר :
כי  הפסח, מהקרבת "רחוק" הוא העזרה, לאסקופת

xeq`,הפסח את אז להקריב לו

הממעט  זה, ניקוד לאחר שגם בפשטות, מובן אך
באופן  זאת לבאר יש – המסויימת המילה משמעות את
להוציא  כלומר, האפשר. ככל קטן יהיה שה"מיעוט"

ממשמעותה המילה האפשר.dheytdאת ככל מעט
של  לפשוטו יותר קרובה הראשונה שהדעה וכיון

דעה להביא רש"י היה צריך ?efמקרא,

.‚
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על  הראשונה הדעה מעלת יותר: קשה אף השאלה
אלא  רחוקה", "דרך המלים בהבנת רק אינה השניה פני
לגבי  – השני..." בחודש לה' פסח "ועשה הדין לפי גם
היותו  עקב הראשון, במועדו הפסח את הקריב שלא מי

רחוקה: בדרך או טמא

במל  למקום אם היא הכוונה רחוקה" "בדרך ים
זמן  כל במשך לעזרה להגיע אפשרות אין שממנו
היה  כאשר שדוקא התורה אומרת מדוע מובן השחיטה,
להקריב  רשאי הוא רחוקה" "בדרך או לנפש" "טמא
לא  ובדרך טהור הוא אשר "והאיש ואילו שני, פסח

הפסח, לעשות וחדל dinrn"היה `idd ytpd dzxkpe11,

שני  פסח מקריב אינו טהור 12והוא היה אדם כאשר :
הקריב  לא אדם כאשר אך מזיד. הוא לעזרה, וקרוב

או  לנפש" "טמא בהיותו אפשרות, מחוסר ראשון פסח

אפשרות  לו שהיתה למרות הרי רחוקה", "בדרך
לעזרה ללכת בכל iptlלהתחיל השחיטה, זמן התחלת

מתחילה  כאשר השחיטה, זמן שבתחילת כיון זאת
היה daegd13לחול לא כבר הוא הפסח, הקרבת של

לעזרה  להגיע מאפשרת 14יכול והתורה אנוס, הוא הרי ,

שני. פסח לעשות לו

"חוץ  היא רחוקה" "דרך המלים משמעות אם אך

"בדרך  שהיה מי גם מובן: לא העזרה", לאסקופת
לעזרה  להיכנס יכול היה זו 15רחוקה" לא מכך: ויותר ,

ממנו  נדרשה לא אף אלא אנוס, היה לא  שהוא בלבד

היה  יכול כבר הוא בלבד אחד בצעד – מיוחדת טרחה
בעזרה במה zligzaeלהימצא כך, ואם השחיטה. זמן

בעזרה? והיה היה", לא ש"בדרך ממי הדבר שונה

רגע השחיטה זמן במשך בעזרה הנמצא `cgלאדם
מגיע  מהעזרה, רחוק הוא הנותר הזמן ובמשך בלבד,

הנמצא  ולאדם במועדו, הפסח הקרבת אי על כרת עונש
במשך ממש לעזרה ובמשך lkבסמוך השחיטה זמן

לא הוא יום העזרה gixhdחצי  סף על לדרוך עצמו את

ש  בלבד זו לא מציעים – אלא כרת, עונש לו מגיע אין
שני?! פסח להקריב אפשרות עבורו

והן  רחוקה" "בדרך הפסוק לשון מפני שהן וכיון
"בדרך  שבמלים להסביר יותר "חלק" הענין, תוכן מפני
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ה  על הוא שהניקוד במה נרמז שזה שמפרש שם, פסחים ],d"`המשניות
כחוט lkולא לה הסמוכים גם – העזרה" לאסקופת ש"חוץ המקומות

השערה.
דמשמע9) בא הדבר למעט ניקוד "וכל שם: לפסחים deinqבפרש"י

כאילו "נקוד כאן: בבעה"ט (וכ"ה מהכא". תיבה אבל l`להא נכתב").
א  למקרא), חמש (לבן הפשט דרך שע"פ מובן לומר – מקום שום ין

בא ע'xewrlשהניקוד חט"ו לקו"ש גם וראה התורה! מן התיבה את
.113

כאן.10) גו"א
יג.11) ט,
טהור 12) הוא אשר "האיש גם הרמב"ם, לדעת ההלכה דרך ע"פ

ואפילו הי'", לא –cifdykובדרך הראשון על כרת שחייב אף בראשון,
רפ"ה). שם רמב"ם ואילך. ב צב, (פסחים מהכרת ויפטר השני את יעשה

ב  הריeheytאבל מקרא, השני yxetnשל בחדש לה' פסח "ועשה דהדין
דינו  גו'", טהור הוא אשר "האיש (אבל גו'", לנפש ל"טמא רק הוא גו'"

'eb dzxkpe" yxetne`hg`yi– ההלכה דרך ע"פ וגם תקנה. לו ואין "
כן*). הדין – רש"י גם כולל דיעות לכמה

וכיו"ב,13) מצוה מכשירי להכין החיוב בגדרי השקו"ט iptlידועה
שלפי  סי"ג, סרמ"ח או"ח אדה"ז שו"ע ראה – המצוה קיום חיוב זמן
כשיודע  גם השבת, לפני ימים ג' קודם בשיירא לצאת מותר א' דעה

xenb xexiaa ימים ג' כי (והטעם: אח"כ שבת לחלל יצטרך שבודאי
וגם  ה'); סעיף שם - הבא לשבת מתייחסים אינם שבשבוע הראשונים
השבת  שלפני ימים בג' האיסור (וכן בזה איסור שיש שם השני' דעה לפי
א' סי' יו"כ מע' אס"ד שד"ח וראה מד"ס. רק הוא האיסור לד"ה), –
יהי' א"א באם גדלי', בצום להתענות (וצריך) מותר אם שקו"ט – סק"י
לדעה  שגם נראה), אמנם (ד"ה ושם שלאחריו. ביו"כ להתענות עי"ז לו

עיי"ש. להתענות. מותר הנ"ל השני'
לומר 14) "ואין א): צג, (פסחים אלא תוד"ה וראה ה"ב, שם ירושלמי

עצמו". שהרחיק מה על כרת דחייב דס"ד
הרע"ב 15) פי' גם וראה – שם (פסחים להרמב"ם המשניות בפי'

יכול  הי' שלא הכוונה ולחוץ" העזרה "מאסקופת ר"א לדעת שגם שם),
והי' הקרבן, בשעת בעזרה drydלהכנס seqa.העזרה לאסקופת כשהגיע

העזרה לאסקופת חוץ "שהי' עה"ת: בפרש"י – dhigyאבל onf lk."
עייל. דמצי ואע"ג ב: צד, פסחים גם וראה

v"ndqa m"anxd t"ke .iaxc `ail` mb ok l"q i"yxy ,my g"lvae ."ipyd z` dyr elit`e oey`xd lr zxk aiig" :oey`xc oinelyz d"c ± ` ,bv migqt i"yx (*
.a"d my t"w 'ld m"anxa d"ke .zxkdn `ed xhtp iaxc `ail` la` ,`wec p"xc `ail` ok azk i"yxy ,my ycg xe`a la` .fp r"n

.(ea xfg m"anxdy ,(b ,nx) fp r"n `lxrt s"ixd xe`iaa oiir ± zxk aeign xhtp `l iax zrcly l"pk azek my n"dqac s`e)

jzelrda zyxt zegiyÎihewl

מסביר  מדוע רחוק, למקום אכן היא הכוונה רחוקה"
העזרה" לאסקופת "חוץ ?16רש"י

.„
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אינם  רש"י, של פירושו עצם על זה לקושי בנוסף
פרטים: כמה גם מובנים

כך, ואם "רחוקה". המילה על מופיע הניקוד א)
מילה  רק הפסוק מן לכאורה, לצטט, רש"י היה צריך

ef שלפי כיון "בדרך", המילה את גם היותר, לכל או, ,
המשמעות  משתנית העזרה" לאסקופת "חוץ פירושו
רש"י  מצטט מדוע כפשוטה. שלא "בדרך", המילה של

רחוקה"? בדרך "או המלים שלוש את

אינו  לפיכך, ל"ספק". מנוגד "ודאי" המושג ב)
הוא  ודאי": שרחוקה "לא רש"י בדברי הניסוח מובן

שרחוקה "לא לומר היה ביטוי ynn17"צריך וכדומה,
מתאים  כיצד אך ביותר. קטן שהמרחק כך על המצביע

המושג ש "i`ce"לכאן ,epi` אלא המרחק, לגודל קשור
ו"ספק"? "ודאי" של להגדרה

שהיה  אלא ודאי שרחוקה "לא מפרש רש"י כאשר ג)
שחיטה". זמן "כל מוסיף הוא העזרה", לאסקופת חוץ
שעליו  הזמן את לציין לנכון מוצא רש"י אם ולכאורה,
בעצמו, התלמיד זאת יידע לא שמא בפסוק, מדובר
המתחיל" ב"דיבור זאת לקבוע לכאורה, היה, מתאים
ייתכן  ודאי" "שרחוקה הפירוש לפי גם כי נפרד.
של  הקשר מהו מדובר. זמן איזה על יידע לא שהתלמיד

את המציינות שחיטה", זמן "כל היה onfdהמלים שבו
לגבי  רש"י, של לפירושו רחוקה", "בדרך האדם

zernyndשל"dwegx jxca"18 קשה אף זו שאלה ?
"בדרך  האדם היה מתי לתלמיד ברור אין אם יותר:

"טמא  לגבי גם אצלו קיים ספק אותו הרי רחוקה",
המלים  על זאת לציין רש"י היה צריך כך, ואם לנפש",

"בדרך  את והן לנפש" "טמא את הן הכוללות יהיה", "כי

שחיטה"? זמן ל"כל היא שהכוונה שם, ולבאר רחוקה",

.‰
‰Ê È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ· È˘ ÁÒÙ ÈÈ„

המילה  על הניקוד את רש"י שמפרש לאחר

"דיבור  באותו ואומר ממשיך הוא "רחוקה",

שם  ואין בבית, עמו וחמץ מצה שני "פסח המתחיל":
ואינו  באכילתו". עמו אלא חמץ איסור ואין טוב, יום

כלל: מובן

פשוטם  את רק התורה על בפירושו מבאר רש"י א)

כאן מביא הוא ומדוע הפסוקים, פסח mipicשל של

דינים שלושה (ודוקא קשורים el`19שני שאינם ,(
הפסוקים? של פשוטם להבנת

רש"י אם oekplב) `ven הוא אלו, דינים להביא
מפורטים  כאשר הפסוקים, בהמשך להביאם צריך היה

mipicd שלא במי העוסק בפסוקנו, ולא שני, פסח של
פסח לכך?oey`xהקריב ובגורמים ,

דינים אם אף מובן: אינו מזה חוץ קשורים `elג)

ב"דיבור  להיכתב צריכים היו הם רחוקה", בדרך ל"או
"נקוד  לפירושו רש"י זאת מקשר מדוע נפרד. המתחיל"

עליו..."?

הראשון  הדין קשורים עצמם הדינים שלושת בין ד)

איסור  ו"אין בבית" עמו וחמץ "מצה – השלישי והדין

רש"י  היה צריך ולכאורה, חמץ. של לענין – חמץ..."
דינים  שני בין מפריד הוא ומדוע בסמיכות, להציבם

טוב" יום שם "ואין הדין ידי על ?20אלו
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לאסקופת 16) "חוץ להפי' קושיא: עוד להוסיף אפשר לכאורה
למקדש  להכנס אסור הטמא והרי – לנפש" "טמא נאמר למה העזרה",
של  בפשוטו (ובפרט י"ל כי אינו. אבל רחוקה"? ב"בדרך כבר נכלל וא"כ

שנקט  שמה מקרא)
על  כתשובה בעיקר, באה שהפרשה לפי (א) הוא לנפש" "טמא גם
בטענתם  (ב) ט'). סעיף (כדלקמן אדם לנפש טמאים שהיו האנשים שאלת

הפסח להקריב שיוכלו התכוונו נגרע" ט,ecrena"למה (לעיל כדפרש"י ,
הכתוב הוצרך ולכן כו'". הדם "יזרק טמא ycglז) יהי' כי איש "איש

לה' פסח ועשה ipydלנפש.. ycga– ראשון.epi`eגו'" פסח לעשות יכול
לא  בראשון למיעבד בעי דאי טמא.. נאמר "למה א: צג, וכבפסחים

לי'". שבקינן
ישנה 17) במשנה שגם ולהעיר, כברש"י. הוא המשנה שלשון אף

ממש". "שרחוקה למשניות: נוסחאות" ב"שינויי הובאה – גירסא
גם 18) היא, שחיטה" זמן ב"כל רש"י שכוונת לתרץ, אפשר לכאורה

(ולאwxכשהי' העזרה לאסקופת זמן חוץ כל במשך ממש) רחוקה בדרך

.(15 הערה לעיל (ראה שחיטה
היא zehytnאבל, שחיטה" זמן ב"כל שכוונתו משמע, רש"י לשון

ד"יהי' הזמן לפרש –ueg ± dwegx jxca."העזרה לאסקופת
צה 19) (פסחים שבמשנה פסח ובפרט ש"בין אחרים דינים נמנו רע"א) ,

יו"ט" שם "ואין רש"י שמוסיף שמה שי"ל, אלא לשני". epi`yראשון
משא"כ  פסח, לקרבן שייך אינו דיו"ט הענין ההלכה, שע"ד לפי הוא, במשנה
באכילתו" הלל טעון "אינו שמשמיט ומה הבאה); הערה (ראה הפשט בדרך

שבדרך לפי ראשון hytdשבמשנה, לפסח בנוגע גם מקום בשום מצינו לא –
הלל. טעון שיהי'

היו"ט 20) ראשון, בפסח גם קושיא: עוד להקשות אפשר לכאורה
e"hay"יו"ט שם "אין ענין נוגע ומה ל"פסח", שייך ואינו בפ"ע הו"ע
gqtl"'לה חג אותו "וחגותם יד) יב, (בא ממ"ש כי אינו. – אבל שני?

שייך  החג הפשט) ש(בדרך מוכח הפסח, הקרבת לדיני ובהמשך בסמיכות
רש"י מפרש ולכן ipyלפסח*. gqt ipica."יו"ט שם ש"אין

.gqtd bg ± eny lr [dxezd oeyla mb ± (ai ,h epzyxt) r"aiz yexit itle ,(22 dxrdl b"dey d`x) minkg oeyla] `xwp n"ivic bgd zellky dn mrhd mb edfy (*
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להשיב, לכאורה, היה, אפשר האחרונה השאלה על

הזמנים: סדר לפי רש"י בפירוש מופיעים שהדינים
שבזמן בבית", עמו וחמץ מותרת zhigy"מצה הפסח

יום, שמבעוד לזמן קשורה בבית, חמץ הימצאות
בזמן  חמץ הימצאות אסורה שבו ראשון, מפסח בשונה

לזמן 21השחיטה  רק קשור טוב" יום שם "ואין הדין .
מתחיל מתחיל dlildשבו שבו ראשון, מפסח בשונה ,

חמץ  איסור "ואין והדין הלילה. בתחילת טוב יום לחול
לזמן רק קשור באכילתו" עמו זמן `zlikאלא הפסח,

הלילה. תחילת לאחר מה

לדין  מתכוון רש"י היה אילו כך: זאת ליישב אין אך
קשור `xeqiשל הדבר היה שני, פסח אכילת בעת חמץ

רש"י אך האכילה. חמץ yibcnלזמן איסור את לא כאן

אלא, ראשון, לפסח שני פסח זהה בכך כי באכילתו,
את כאן מציין הוא "oi`eלהיפך, dlilyd חמץ איסור

)`l`מאכילתו שחוץ באכילתו)", איסור `oiעמו
ודין22חמץ  .df הלילה בתחילת מיד כך,23מתחיל ואם .

חמץ..." איסור "ואין הדין את לכתוב רש"י היה צריך
ל"מצה בבית"?ungeבסמוך עמו

.Ê
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הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

בפסוקנו, אצלו המתעורר לקושי רומז בעצמו רש"י
חוץ  עליו... "נקוד רק כותב אינו הוא ליישבו כדי אשר

שחיטה", זמן כל העזרה מוסיף לאסקופת אף אלא

שהוא  ידי על בבית...", עמו וחמץ מצה שני "פסח
רחוקה". בדרך "או המלים את פירושו לפני מצטט

המלים  של למשמעות קשורה אינה "או" המילה

ש"בדרך  מבהירה רק אלא שלאחריה, רחוקה" "בדרך
הדוגמאות  אחת זוהי אלא היחיד, הענין אינו רחוקה"
דוגמאות  לציון מתאימה "או" המילה שהרי, בפסוק.

שונות.

להבהיר, כדי "או", המילה את גם רש"י מצטט לכן
או  לניקוד, הטעם את להסביר אינה העיקרית שכוונתו
היא  כאן רחוקה" "בדרך של שהמשמעות לפרש

ליישב: כוונתו אלא העזרה", לאסקופת חוץ "שהיה

הגורמים  של דוגמאות כאן מפרט שהפסוק כיון
"טמא  לאחר אומר הוא מדוע פסח, קרבן הקרבת לאי

כאן  חשוב (מדוע הדוגמא 24לנפש" את (ורק) דוקא ,(
ענינים קיימים והרי רחוקה", "בדרך כפי mitqepשל ,

ותשובתו  הפסח? עשיית את המעכבים להלן, שיוסבר
חוץ  עליו... "נקוד פירושו ידי על היא זו לשאלה
כדלהלן. בבית...", עמו וחמץ מצה העזרה... לאסקופת

.Á
˙ÂÏ‡˘ È˙˘Ï ‰·Â˘˙ Y È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ È˜ÏÁ È˘
הן: הפסח עשיית את המונעות הסיבות הפשט, לפי
בזמן  קיים" "חמצו ג) לעזרה. מחוץ היה ב) טומאה. א)

הפסח. שחיטת

איש  (א) הפסח: את המעכבות נוספות סיבות יש
תכסו" אכלו בו"25לפי יאכל לא ערל "כל (ב) אך 26, .

לפי  "איש לפרשתנו: קשורים אינם אלו ענינים שני
פסח  לגבי רק הפשט, דרך לפי נאמר, תכסו" אכלו

דורות  פסח לגבי ולא יאכל 27מצרים, לא ערל ו"כל .
רק  מעכב את `zlikאת28בו" לא אך הפסח,

.29הקרבתו 

השאלה: מתעוררת

לעז  מחוץ להימצא יכול אדם סיבות,א) מכמה רה
אפשר  אי ולכן רחוקה". "בדרך היותו עקב רק ולא
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כה.21) לד, תשא טו. יב, בא פרש"י
(22(1 י"ל: – בבית" עמו וחמץ "מצה על זה שבדין והחידוש

לא א) דינים: שני – בפ"ר חמץ באיסור (2 באכילה. גם hgyzשמותר
ב) שם); (תשא חמץ "ixg`lעל – miniהשחיטה zray היא (שהתחלתם

בפרשת  זה וממ"ש יט), שם, (בא בבתיכם" ימצא לא שאור מהלילה)
,(20 הערה לעיל (ראה ל"פסח"* שייך זה דין שגם מוכח פסח, קרבן

yxetnke(ב ט, (פרשתנו miniברש"י zray" gqt ipicny ולביעור למצה
ש  לומר רש"י הוזקק ולכן וחמץ a'חמץ". "מצה בפ"ש: אינם האיסורים

– בבית" "ixg`lשחיטה;zryaעמו חמץoi`eהשחיטה `l`איסור
בזה. י"ל ועוד ע"ב). ריש צה, פסחים רש"י (וראה באכילתו" עמו

הקודמת.23) הערה ראה
ט'.24) סעיף לקמן ראה

ד.25) יב, בא
מח.26) שם,
פרט 27) לאכילה "הראוי לפרש ד) יב, (שם רש"י הוכרח שלכן

רחוקה  ובדרך טמא (כאן): בקרא המפורש באופן לא – כו'" וזקן לחולה
במצרים. שייך שאינו כיון –

אין 28) הפסח, בהקרבת גם אסור הי' ערל באם אפילו לזה: ונוסף
רק  שמונה י"ל, כי – ערל גם הכתוב מנה לא למה להקשות שייך
למול  יכול ערל והרי שחיטה, זמן לאחרי עד לתקנם שא"א כאלו דוגמאות

יום. בעוד עצמו
לא29) מח) (שם, הכתוב כל lk`iכפשטות לו "המול שם ומ"ש בו.

יקרב ואז אתךezeyrlזכר יגור א"וכי קאי "xb."

" (` ,ev dpyn my) ;dyyl lk`pd :(a ,dv) migqt mb d`x (*gqte.(a"r yix ,ev ± my `xnba yxtnck) evenigl `id dpeekdy s` ± "dray lk bdep zexec

jzelrda zyxt zegiyÎihewl

בעזרה נמצא שאינו אדם לגבי כך על .cifnaלשאול
יכול  ואינו כרת חייב אכן הוא הפשוט, ההגיון לפי כי

שני  פסח את ייתכנו 30להקריב היא: השאלה אך .
הואmiaxגורמים להגיע `qepשבגללם יכול ואינו

של  הדוגמא דוקא בפסוק מוזכרת ומדוע לעזרה.
רחוקה"? "בדרך

האדם  כאשר הוא יותר גדול חידוש מכך: יותר ב)
כי dxfraנמצא הפסח", לעשות יוכל "לא זאת ובכל

לכך  הגורמות אפשרויות כמה ייתכנו קיים": "חמצו
יוכל  ולא אנוס, יהיה הוא השחיטה זמן תחילת שלאחר
לפחות, לציין, צריכה היתה והתורה החמץ? את לבער

זו, ש sqepaדוגמא רחוקה", "דרך של ed`לאפשרות
ואין  רחוקה", ב"דרך נמצא חמצו אך בעזרה, נמצא

לבערו  ?31באפשרותו

"נקוד  בפירושו רש"י מיישב אלו שאלות שתי
בבית...". עמו וחמץ "מצה ובדבריו עליו..."

מציין  הפסוק אין (מדוע הראשונה שהשאלה וכיון
כאשר לעזרה מחוץ שהיה מי של הדוגמא היה l`את

מ  נובעת רחוקה") envr"בדרך df weqt כתוב מדוע :
על  השאלה ואילו רחוקה", "בדרך דוקא בפסוק
לכן  – אחרת מפרשה מתעוררת קיים" "חמצו הדוגמא
מכן  לאחר ורק עליו...", "נקוד בתחילה רש"י כותב
סדר  לפי – בבית..." עמו וחמץ מצה שני  "פסח

השאלות:

לאסקופת  חוץ שהיה אלא עליו... "נקוד בפירושו
מזכירה  התורה אין מדוע רש"י מבאר העזרה"
זה, פירוש לפי כי לעזרה", "חוץ לגבי אחרות דוגמאות

רחוקה" "בדרך של המשמעות במקום,`dpiאכן מרחק
העזרה lkאלא לאסקופת חוץ "היה של ואף אופן ,"

ובמלים  ג'. בסעיף כדלעיל במזיד, לעזרה נכנס שלא מי
מובאת  אין מדוע מוסבר בבית..." עמו וחמץ "מצה
להלן. שיוסבר כפי קיים", "חמצו של הדוגמא בפסוק

.Ë
ÔÈ„‰ ÈÂÈ˘ Â‡ Ì¯Â‚‰ ÏÂËÈ·

כי  איש איש "וידבר... הפרשה מקרא, של בפשוטו

של  לשאלתם תשובה מהווה לנפש..." טמא יהיה
נגרע...". למה – אדם לנפש טמאים היו אשר "אנשים
לנפש... טמא יהיה כי איש "איש היא לכך התשובה

שני. פסח הקרבת היא שתקנתם לה'", פסח ועשה

של  ההלכה את הקדושֿברוךֿהוא הורה וכאשר
בדרך  "או הוסיף הוא לנפש", טמא יהיה כי איש "איש

כך  על שאלו שלא למרות – זה 32רחוקה" מקרה גם כי ,
המקרים  בשני לנפש": "טמא של למקרה דומה

zlhaznשני פסח הקרבת זמן את daiqdלפני המונעת
ראשון. פסח הקרבת

בפרשה להוסיף מקום אין של efולכן המקרה את
להשתנות  צריכה אין זה במקרה כי קיים", "חמצו
שהרי  והמציאות, הסיבה שני פסח בעת ולהתבטל

גם בבית". עמו וחמץ מצה שני חמץ dzr"פסח יש
אלא ראשון oicdyבביתו, פסח הקרבת בזמן השתנה:

הדבר  אין שני בפסח ואילו ההקרבה, את החמץ מנע
מעכב.

.È
'·ÂË ÌÂÈ' ÂÈ‡ 'È˘ ÁÒÙ' Í‡ ,˙Â‰Ê ˙ÂÎÏ‰‰
עמו  וחמץ מצה – שני "פסח אומר רש"י כאשר אך
לכך? המקור מהו השאלה, מיד מתעוררת בבית",
בפשטות  סתירה לכך יש ראשון במבט ואדרבה,

יותר  מאוחר פסוקים מספר "33הפסוקים: lkkנאמר
זהה  שני פסח כלומר, אותו". יעשו הפסח חוקת

ש  נאמר אפוא, מדוע, ראשון. לפסח בפסח בהלכותיו
מפסח  בשונה בבית, חמץ הימצאות מותרת שני

ראשון?

הרי טוב": יום שם "ואין – רש"י מסביר ,xexaלכן
צריך  רש"י אין זאת את טוב. יום אינו שני שפסח
יציאת  זמן הוא ראשון פסח מובן: הדבר כי להסביר,

טוב  יום הוא כך ומשום חל 34מצרים, שני פסח .
מצרים, יציאת בזמן לא אייר, בחודש השני", "בחדש

טוב  יום אינו שני שפסח וכיון טוב. יום  הוא ,35ואין
חמץ  איסור .36אין

כדי  טוב", יום שם "ואין אומר שרש"י לאחר
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(30.12 הערה לעיל ראה
נזכר31) לא הרי – הביטול ההלכה eheytaענין ע"ד וגם מקרא. של

לבטל. לו שאא"פ מציאות אפ"ל –
(היינו 32) בספרי הלימוד `elitוגם להקפיד zekldcבאופן דאין ,

דהענינים בהשייכות או zehytaכ"כ ששאל דבר זה לנפש טמא כאן: (
שאל. שלא דבר זה רחוקה בדרך

יב.33) ט,
(34yxetnke יד יב, (בא (וברש"י בכתוב לזכרון לכם הזה היום "והי' (

אשר הזה היום את זכור ת"ל הזכרון יום איזהו וחגותם mz`viשם: (
חוגגו". אתה לזכרון לך שהוא "יום – אותו"

אף35) זאת, אלולי פסח epi`yאבל במקום שהוא מכיון דיצי"מ, בהזמן
" אשר (ועד שאסור lkkראשון לומר אפשר הי' – אתו") יעשו הפסח חוקת

ראשון. כפסח השחיטה, בשעת גם אלא) באכילתו", "עמו רק (לא בחמץ
שקאי 36) טו), שם, (בא שאור" תשביתו הראשון "ביום הדין שהרי

חג axrעל אותו ל"וחגותם ובסמיכות בהמשך בא שם), (פרש"י יו"ט
שלפניו. שבפסוק לה'"



כט jzelrda zyxt zegiyÎihewl

.Â
ÌÈÓÊ‰ ¯„Ò ÈÙÏ ‡Ï Y È˘ ÁÒÙ ÈÈ„

להשיב, לכאורה, היה, אפשר האחרונה השאלה על

הזמנים: סדר לפי רש"י בפירוש מופיעים שהדינים
שבזמן בבית", עמו וחמץ מותרת zhigy"מצה הפסח

יום, שמבעוד לזמן קשורה בבית, חמץ הימצאות
בזמן  חמץ הימצאות אסורה שבו ראשון, מפסח בשונה

לזמן 21השחיטה  רק קשור טוב" יום שם "ואין הדין .
מתחיל מתחיל dlildשבו שבו ראשון, מפסח בשונה ,

חמץ  איסור "ואין והדין הלילה. בתחילת טוב יום לחול
לזמן רק קשור באכילתו" עמו זמן `zlikאלא הפסח,

הלילה. תחילת לאחר מה

לדין  מתכוון רש"י היה אילו כך: זאת ליישב אין אך
קשור `xeqiשל הדבר היה שני, פסח אכילת בעת חמץ

רש"י אך האכילה. חמץ yibcnלזמן איסור את לא כאן

אלא, ראשון, לפסח שני פסח זהה בכך כי באכילתו,
את כאן מציין הוא "oi`eלהיפך, dlilyd חמץ איסור

)`l`מאכילתו שחוץ באכילתו)", איסור `oiעמו
ודין22חמץ  .df הלילה בתחילת מיד כך,23מתחיל ואם .

חמץ..." איסור "ואין הדין את לכתוב רש"י היה צריך
ל"מצה בבית"?ungeבסמוך עמו

.Ê
"Â‡" ‰ÏÈÓÏ ‰¯Â˘˜ È"˘¯ ˙Ï‡˘

הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

בפסוקנו, אצלו המתעורר לקושי רומז בעצמו רש"י
חוץ  עליו... "נקוד רק כותב אינו הוא ליישבו כדי אשר

שחיטה", זמן כל העזרה מוסיף לאסקופת אף אלא

שהוא  ידי על בבית...", עמו וחמץ מצה שני "פסח
רחוקה". בדרך "או המלים את פירושו לפני מצטט

המלים  של למשמעות קשורה אינה "או" המילה

ש"בדרך  מבהירה רק אלא שלאחריה, רחוקה" "בדרך
הדוגמאות  אחת זוהי אלא היחיד, הענין אינו רחוקה"
דוגמאות  לציון מתאימה "או" המילה שהרי, בפסוק.

שונות.

להבהיר, כדי "או", המילה את גם רש"י מצטט לכן
או  לניקוד, הטעם את להסביר אינה העיקרית שכוונתו
היא  כאן רחוקה" "בדרך של שהמשמעות לפרש

ליישב: כוונתו אלא העזרה", לאסקופת חוץ "שהיה

הגורמים  של דוגמאות כאן מפרט שהפסוק כיון
"טמא  לאחר אומר הוא מדוע פסח, קרבן הקרבת לאי

כאן  חשוב (מדוע הדוגמא 24לנפש" את (ורק) דוקא ,(
ענינים קיימים והרי רחוקה", "בדרך כפי mitqepשל ,

ותשובתו  הפסח? עשיית את המעכבים להלן, שיוסבר
חוץ  עליו... "נקוד פירושו ידי על היא זו לשאלה
כדלהלן. בבית...", עמו וחמץ מצה העזרה... לאסקופת

.Á
˙ÂÏ‡˘ È˙˘Ï ‰·Â˘˙ Y È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ È˜ÏÁ È˘
הן: הפסח עשיית את המונעות הסיבות הפשט, לפי
בזמן  קיים" "חמצו ג) לעזרה. מחוץ היה ב) טומאה. א)

הפסח. שחיטת

איש  (א) הפסח: את המעכבות נוספות סיבות יש
תכסו" אכלו בו"25לפי יאכל לא ערל "כל (ב) אך 26, .

לפי  "איש לפרשתנו: קשורים אינם אלו ענינים שני
פסח  לגבי רק הפשט, דרך לפי נאמר, תכסו" אכלו

דורות  פסח לגבי ולא יאכל 27מצרים, לא ערל ו"כל .
רק  מעכב את `zlikאת28בו" לא אך הפסח,

.29הקרבתו 

השאלה: מתעוררת

לעז  מחוץ להימצא יכול אדם סיבות,א) מכמה רה
אפשר  אי ולכן רחוקה". "בדרך היותו עקב רק ולא
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כה.21) לד, תשא טו. יב, בא פרש"י
(22(1 י"ל: – בבית" עמו וחמץ "מצה על זה שבדין והחידוש

לא א) דינים: שני – בפ"ר חמץ באיסור (2 באכילה. גם hgyzשמותר
ב) שם); (תשא חמץ "ixg`lעל – miniהשחיטה zray היא (שהתחלתם

בפרשת  זה וממ"ש יט), שם, (בא בבתיכם" ימצא לא שאור מהלילה)
,(20 הערה לעיל (ראה ל"פסח"* שייך זה דין שגם מוכח פסח, קרבן

yxetnke(ב ט, (פרשתנו miniברש"י zray" gqt ipicny ולביעור למצה
ש  לומר רש"י הוזקק ולכן וחמץ a'חמץ". "מצה בפ"ש: אינם האיסורים

– בבית" "ixg`lשחיטה;zryaעמו חמץoi`eהשחיטה `l`איסור
בזה. י"ל ועוד ע"ב). ריש צה, פסחים רש"י (וראה באכילתו" עמו

הקודמת.23) הערה ראה
ט'.24) סעיף לקמן ראה

ד.25) יב, בא
מח.26) שם,
פרט 27) לאכילה "הראוי לפרש ד) יב, (שם רש"י הוכרח שלכן

רחוקה  ובדרך טמא (כאן): בקרא המפורש באופן לא – כו'" וזקן לחולה
במצרים. שייך שאינו כיון –

אין 28) הפסח, בהקרבת גם אסור הי' ערל באם אפילו לזה: ונוסף
רק  שמונה י"ל, כי – ערל גם הכתוב מנה לא למה להקשות שייך
למול  יכול ערל והרי שחיטה, זמן לאחרי עד לתקנם שא"א כאלו דוגמאות

יום. בעוד עצמו
לא29) מח) (שם, הכתוב כל lk`iכפשטות לו "המול שם ומ"ש בו.

יקרב ואז אתךezeyrlזכר יגור א"וכי קאי "xb."

" (` ,ev dpyn my) ;dyyl lk`pd :(a ,dv) migqt mb d`x (*gqte.(a"r yix ,ev ± my `xnba yxtnck) evenigl `id dpeekdy s` ± "dray lk bdep zexec

jzelrda zyxt zegiyÎihewl

בעזרה נמצא שאינו אדם לגבי כך על .cifnaלשאול
יכול  ואינו כרת חייב אכן הוא הפשוט, ההגיון לפי כי

שני  פסח את ייתכנו 30להקריב היא: השאלה אך .
הואmiaxגורמים להגיע `qepשבגללם יכול ואינו

של  הדוגמא דוקא בפסוק מוזכרת ומדוע לעזרה.
רחוקה"? "בדרך

האדם  כאשר הוא יותר גדול חידוש מכך: יותר ב)
כי dxfraנמצא הפסח", לעשות יוכל "לא זאת ובכל

לכך  הגורמות אפשרויות כמה ייתכנו קיים": "חמצו
יוכל  ולא אנוס, יהיה הוא השחיטה זמן תחילת שלאחר
לפחות, לציין, צריכה היתה והתורה החמץ? את לבער

זו, ש sqepaדוגמא רחוקה", "דרך של ed`לאפשרות
ואין  רחוקה", ב"דרך נמצא חמצו אך בעזרה, נמצא

לבערו  ?31באפשרותו

"נקוד  בפירושו רש"י מיישב אלו שאלות שתי
בבית...". עמו וחמץ "מצה ובדבריו עליו..."

מציין  הפסוק אין (מדוע הראשונה שהשאלה וכיון
כאשר לעזרה מחוץ שהיה מי של הדוגמא היה l`את

מ  נובעת רחוקה") envr"בדרך df weqt כתוב מדוע :
על  השאלה ואילו רחוקה", "בדרך דוקא בפסוק
לכן  – אחרת מפרשה מתעוררת קיים" "חמצו הדוגמא
מכן  לאחר ורק עליו...", "נקוד בתחילה רש"י כותב
סדר  לפי – בבית..." עמו וחמץ מצה שני  "פסח

השאלות:

לאסקופת  חוץ שהיה אלא עליו... "נקוד בפירושו
מזכירה  התורה אין מדוע רש"י מבאר העזרה"
זה, פירוש לפי כי לעזרה", "חוץ לגבי אחרות דוגמאות

רחוקה" "בדרך של המשמעות במקום,`dpiאכן מרחק
העזרה lkאלא לאסקופת חוץ "היה של ואף אופן ,"

ובמלים  ג'. בסעיף כדלעיל במזיד, לעזרה נכנס שלא מי
מובאת  אין מדוע מוסבר בבית..." עמו וחמץ "מצה
להלן. שיוסבר כפי קיים", "חמצו של הדוגמא בפסוק

.Ë
ÔÈ„‰ ÈÂÈ˘ Â‡ Ì¯Â‚‰ ÏÂËÈ·

כי  איש איש "וידבר... הפרשה מקרא, של בפשוטו

של  לשאלתם תשובה מהווה לנפש..." טמא יהיה
נגרע...". למה – אדם לנפש טמאים היו אשר "אנשים
לנפש... טמא יהיה כי איש "איש היא לכך התשובה

שני. פסח הקרבת היא שתקנתם לה'", פסח ועשה

של  ההלכה את הקדושֿברוךֿהוא הורה וכאשר
בדרך  "או הוסיף הוא לנפש", טמא יהיה כי איש "איש

כך  על שאלו שלא למרות – זה 32רחוקה" מקרה גם כי ,
המקרים  בשני לנפש": "טמא של למקרה דומה

zlhaznשני פסח הקרבת זמן את daiqdלפני המונעת
ראשון. פסח הקרבת

בפרשה להוסיף מקום אין של efולכן המקרה את
להשתנות  צריכה אין זה במקרה כי קיים", "חמצו
שהרי  והמציאות, הסיבה שני פסח בעת ולהתבטל

גם בבית". עמו וחמץ מצה שני חמץ dzr"פסח יש
אלא ראשון oicdyבביתו, פסח הקרבת בזמן השתנה:

הדבר  אין שני בפסח ואילו ההקרבה, את החמץ מנע
מעכב.

.È
'·ÂË ÌÂÈ' ÂÈ‡ 'È˘ ÁÒÙ' Í‡ ,˙Â‰Ê ˙ÂÎÏ‰‰
עמו  וחמץ מצה – שני "פסח אומר רש"י כאשר אך
לכך? המקור מהו השאלה, מיד מתעוררת בבית",
בפשטות  סתירה לכך יש ראשון במבט ואדרבה,

יותר  מאוחר פסוקים מספר "33הפסוקים: lkkנאמר
זהה  שני פסח כלומר, אותו". יעשו הפסח חוקת

ש  נאמר אפוא, מדוע, ראשון. לפסח בפסח בהלכותיו
מפסח  בשונה בבית, חמץ הימצאות מותרת שני

ראשון?

הרי טוב": יום שם "ואין – רש"י מסביר ,xexaלכן
צריך  רש"י אין זאת את טוב. יום אינו שני שפסח
יציאת  זמן הוא ראשון פסח מובן: הדבר כי להסביר,

טוב  יום הוא כך ומשום חל 34מצרים, שני פסח .
מצרים, יציאת בזמן לא אייר, בחודש השני", "בחדש

טוב  יום אינו שני שפסח וכיון טוב. יום  הוא ,35ואין
חמץ  איסור .36אין

כדי  טוב", יום שם "ואין אומר שרש"י לאחר
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(30.12 הערה לעיל ראה
נזכר31) לא הרי – הביטול ההלכה eheytaענין ע"ד וגם מקרא. של

לבטל. לו שאא"פ מציאות אפ"ל –
(היינו 32) בספרי הלימוד `elitוגם להקפיד zekldcבאופן דאין ,

דהענינים בהשייכות או zehytaכ"כ ששאל דבר זה לנפש טמא כאן: (
שאל. שלא דבר זה רחוקה בדרך

יב.33) ט,
(34yxetnke יד יב, (בא (וברש"י בכתוב לזכרון לכם הזה היום "והי' (

אשר הזה היום את זכור ת"ל הזכרון יום איזהו וחגותם mz`viשם: (
חוגגו". אתה לזכרון לך שהוא "יום – אותו"

אף35) זאת, אלולי פסח epi`yאבל במקום שהוא מכיון דיצי"מ, בהזמן
" אשר (ועד שאסור lkkראשון לומר אפשר הי' – אתו") יעשו הפסח חוקת

ראשון. כפסח השחיטה, בשעת גם אלא) באכילתו", "עמו רק (לא בחמץ
שקאי 36) טו), שם, (בא שאור" תשביתו הראשון "ביום הדין שהרי

חג axrעל אותו ל"וחגותם ובסמיכות בהמשך בא שם), (פרש"י יו"ט
שלפניו. שבפסוק לה'"



jzelrdaל zyxt zegiyÎihewl

הסבר  בבית", עמו וחמץ "מצה לדין הטעם את להסביר
סתירה  בכך שאין מבהיר, הוא זה, במקום מיד הנדרש

מכן  לאחר מיד המופיעה כשם 37להלכה שבדיוק ,
יאכלוהו" מרורים על "ומצות נאמר ראשון ,38שבפסח

ומרורים  מצות "על שני, בפסח גם זה דין חל כך
חמץ  עם ולא מצה, עם דוקא לאוכלו שיש יאכלוהו",
מלבד  אך באכילתו", עמו אלא חמץ איסור "אין כי –

שני. בפסח אחר חמץ איסור אין זאת

.‡È
È‡„Â ÂÈ‡ Y ˜ÂÁÈ¯‰

כדלעיל  מובן, לא עדיין לעיל האמור כל לאחר
שרחוקה "לא רש"י דברי (א) ד': ולא i`ceבסעיף ,"

שרחוקה זמן ynn"לא "כל מוסיף הוא מדוע (ב) ,"
שחיטה".

לא  מישהו שאם לכך הסיבה הוא: לכך ההסבר
"בדרך  או) לנפש" ("טמא היותו מפני הפסח את הקריב
– רש"י) פירוש ללא בפשטות, שנראה (כפי רחוקה",

שהיה מפני היא שני, פסח להביא וכיון `qepיכול .
המרחק שגודל להניח, סביר רק `epiשכך, תלוי

להקרבת  שנותר הזמן במשך אלא עצמו, הפיזי במרחק
פסח: יותר,זמ zligzaקרבן רב המרחק השחיטה ן

חצי  במשך העזרה אל ממנו להגיע שאיֿאפשר מרחק
יותר  קטן כך השחיטה, זמן סוף שמתקרב וככל  יום.

הקובע. המרחק ויותר

"בדרך  של שהמשמעות לומר, הכרחי זה לפי
כאשר גם עליו",l`רחוקה", שהמרחק `dpi"נקוד

שהרי  גדול, הוא בסמוך 39הפיזי יותר קטן זה גודל
"שהיא  – הרמב"ן כפירוש – אלא החמה, לשקיעת

לו gqtdרחוקה ziiyra5."ממש רחוקה לא ,

שבמושג  זה, פירוש שולל רש"י כאשר ולכן,
לעזרה  להגיע אפשרות לחוסר היא הכוונה "רחוקה"

שרחוקה "לא לומר יכול אינו הוא גם ynnבזמן, כי ,"
אלא, ממש". רחוקה ש"לא ידוע כבר רש"י פירוש ללא

ודאי": שרחוקה "לא אומר הוא

רחוקה" "בדרך שבמושג דלעיל, הפירוש לפי
שממנו במקום להימצאותו היא lekiהכוונה `ed oi`

ש"ריחוקו" יוצא, במועד, הפסח להקרבת לעזרה להגיע

הוא הפסח שהוא i`ceמעשיית ספק, שום ללא ברור, :
הפסח. את יקריב לא

לאסקופת  חוץ "שהיה רש"י פירוש לפי ואילו
יוצא, בזמן, לעזרה להגיע ביכולתו כאשר אף העזרה",

הפסח מעשיית הימצאותו `epiשה"ריחוק" בעת ודאי:
אין  אך הפסח, מעשיית "רחוק" אכן הוא לעזרה מחוץ
רגע  בכל להיכנס באפשרותו כי ומוחלט, ודאי ריחוק זה

הפסח. את ולהקריב לעזרה,

.·È
ÔÓÊ ÏÎ ...ıÂÁ" ‰È‰ Ì‡ ˜¯ ,È˘ ÁÒÙ

"‰ËÈÁ˘
שרש  רחוקה"לאחר "בדרך שבמלים מפרש, `oi"י

העזרה", לאסקופת "חוץ אלא ודאי", "רחוקה הכוונה
פסח  "ועשה התורה שנותנת שהאפשרות לחשוב, ייתכן
כי  ראשון פסח הקריב שלא למי השני...", בחודש לה'
גם  קיימת רחוקה", בדרך או) לנפש (טמא "יהיה
השחיטה  זמן רוב במשך האדם היה שבו במקרה

לעזרה: מחוץ שהה אחד לרגע ורק בעזרה,

"רחוקה הוא רחוקה" ל"בדרך ההסבר אם –i`ce,"
בדרך  או לנפש טמא יהיה "כי לדין שהטעם יוצא שאז
אנוס, היותו מפני הוא לה'" פסח ועשה רחוקה...
זמן  בתחילת שאם בפשטות, מובן – ג' בסעיף כדלעיל
מכן  ולאחר היה" לא "ובדרך טהור היה הוא השחיטה
הוא  אין רחוקה", ל"דרך התרחק או ברצונו, נטמא הוא
להקריב  חובה אין אמנם כי שני, פסח להקריב רשאי
אף  להקריבו ואפשר הזמן, בתחילת מיד הפסח את

אנוס  היה הרי הוא ואז האחרון, זאת 40ברגע בכל אך –
עשותו, שבעצם הקרבת xg`lמובן, חובת זמן תחילת

זהו  הרי – הפסח הקרבת את המונעת פעולה הפסח,
.41זדון 

לאסקופת  חוץ "שהיה רש"י, פירוש לפי אך
באפשרותו  והיה לעזרה, קרוב שהיה מי שאף העזרה",
מיוחד  מאמץ ללא הפסח את ולהקריב לעזרה להיכנס
לנפש  "טמא בין שההבחנה יוצא, – שני פסח מקריב
ובדרך  טהור הוא אשר "האיש לבין רחוקה" בדרך או

היה" הכתוב.`dpiלא גזירת זוהי אלא האונס, מפני
בחדש  לה' פסח ש"ועשה לומר כבר אפשר כך, ואם
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יא.37) ט,
ח.38) יב, בא
רחוקה"39) ד"דרך השיעור – מיל ט"ו שגם זמן zlgzaלהעיר

כאן. הרמב"ן מפירוש כדמשמע ממש, רחוקה אינו – שחיטה

ע"ד40) אבל – החקירה שחיובםdklddידועה במצוות –jyn זמן
אונס seqaהאם ycgzpy ראה (לדוגמא אונס המצוה לביטול משוי זמנו

סי"ח). פ"ג במפע"צ הרגצובי להגאון
ה"ד.41) פ"ה ק"פ הל' רמב"ם ראה

jzelrda zyxt zegiyÎihewl

או) לנפש (טמא ש"יהיה מי לגבי גם אפשרי השני..."
רגע רק רחוקה" השחיטה,`cgבדרך זמן במשך

העזרה  לאסקופת חוץ "שהיה רש"י מבאר לכן –
lk שבו במקרה דוקא כאן שמדובר שחיטה", זמן

במשך היה "חוץ lkהאדם או) (טמא השחיטה זמן
טהור  כן לפני היה הוא אם אך העזרה". לאסקופת

jezae טמא" יותר מאוחר היותו לו תועיל לא העזרה,
רחוקה". בדרך או

הוכחות  מביא אינו שרש"י העובדה ומעצם
מאליו, מובן שהענין ניכר, שחיטה", זמן "כל לפירושו

בהוכחה  צורך .42ואין

.‚È
È„„ˆ Ë¯Ù· Â‡ ÁÒÙ‰ ˙ÈÈ˘Ú· „ÈÊÓ

דינים  ורק בהגיון, גם מובנים התורה דיני רוב
mixetq43 שאיֿאפשר דין גם ולכן "חוקים". הם

לפחות ezenilyaלהסבירו למצוא, יש הגיוני, באופן
כדי  האפשר, ככל הגיוני הסבר ממנו, פרטים לכמה

יישאר לא הכתוב.oihelglשהוא גזירת

שהיה  מי בין מבחינה שהתורה להניח, יש לפיכך
כי  רחוקה", "בדרך היה שלא מי לבין רחוקה" "בדרך
הפסח", לעשות "וחדל זאת ולמרות בעזרה שהיה מי
שהיה  מי ואילו עצמה. הפסח בעשיית מזיד הוא הרי
להיכנס  אפשרות לו היתה אמנם רחוקה", "בדרך
מחוץ  בהישארותו הצדדי, בדבר הוא הזדון אך לעזרה,
שהרי  אנוס, הוא עצמה הפסח בעשיית ואילו לעזרה,
ולכן  הימצאו, במקום הפסח את להקריב יכול אינו

שני. פסח להקריב התקנה לו ניתנת

לאסקופת  חוץ "שהיה רש"י פירוש שלפי וכיון
שאם  יוצא, אונס, הוא רחוקה" "בדרך הרי העזרה",

היה הוא השחיטה זמן כך jezaבתחילת ואחר העזרה
מסביר  ולכן לאנוס. נחשב הוא אין משם, יצא הוא

חוץ... "שהיה השחיטה".lkרש"י זמן

.„È
˙Â·¯˜· ÌÈÈÚ ‰˘ÂÏ˘

זה: רש"י שבפירוש תורה" של "יינה של מהענינים

שלוש  הפשט לפי יש ח', בסעיף לעיל, כאמור
מחוץ  היה טומאה, הפסח: עשיית את המעכבות סיבות

קיים. חמצו לעזרה,

הוא: לכך ההסבר

עצם  א) ענינים: שלושה בקרבנות יש כללי, באופן
מלשון  כשמו, לה'" "קרבן הקרבנות, של הענין

על 44קירוב  לקדושֿברוךֿהוא היהודי של התקרבותו –
המתבטאת  למעלה, מלמטה ההעלאה ב) הקרבן. ידי
ג) שלמעלה. באש ועולה הנשרף הקרבן בחלק בעיקר
בחלק  בעיקר המתבטאת למטה, מלמעלה ההמשכה
– הבעלים ידי על או הכהנים ידי על הנאכל הקרבן
דם  ונעשית האדם, לפנימיות חודרת הקרבן שקדושת

כבשרו  .45ובשר

שאת: ביתר אלו ענינים שלושה ישנם פסח בקרבן

אלא מדורג, אינו פסח בקרבן ,belicaה"קירוב"
"פסח" המילה של הפשוטה כלומר,46כמשמעות .

ממציאותו  ומתנתק "מקפץ" הפסח את המקריב היהודי
נשאר  הוא עדיין שלאחריו רגיל, מקירוב בשונה לגמרי,

במציאותו.

רק  אינה הפסח בקרבן למעלה ממטה ההעלאה
הנאכל, בחלק גם אלא המזבח, גבי על הנשרף בחלק

"צלי להיות או `yשעליו במים" "מבושל ולא ,"
משקין  למעלה.47בשאר ממטה העלאה מביעה והאש ,

למטה  מלמעלה ההמשכה שני: מצד גם וכך
יותר  פסח בקרבן ניכרת הקרבן באכילת המתבטאת
אלא  מתחילתו בא "לא זה שקרבן הקרבנות, מכל

.48לאכילה"

שבעת  א) נדרש יושגו, אלו ענינים ששלושה כדי
שיהיה  ב) האדם; ברשות חמץ יהיה לא הפסח עשיית

בעזרה: שיימצא ג) טהור;

וגאוה  התנשאות מבטא בעל 49חמץ שעל וכיון .
יכולין  והוא אני "אין הקדושֿברוךֿהוא אומר גאוה

לה'"50לדור" מה"קירוב ההיפך הוא ה"חמץ" לכן ,
פסח. שבקרבן
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יכולים 42) בלאוֿהכי כי – עכ"פ לכותבו רש"י צריך מ"מ אבל
לטעות.
שלכן43) ולא i"yxtaוי"ל ד"חוקותי" דוגמת מביא דֿה) יח, (אחרי

ה) כו, (תולדות דבמק"א אף – ע"ז.ד"משפטי" גם דוגמא מביא
הובא 44) – קט סי ' הבהיר  (ספר שמקרב ע"ש קרבן אקרי דאמאי

אבל  (ד"ה ט א, ויקרא בחיי גם וראה ב). (ריא, שלו תענית במס' בשל"ה
פ"ח). התפלה שער פע"ח הקרבנות). ענין

(45– ובארוכה לכהנים, ק"ק אכילת מצות להצ"צ ספהמ"צ ראה

וההעלאה  הבירור הו"ע מזבח שאכילת תרס"ג, עליהם עומד והוא ד"ה
עיי"ש. מלמעלמ"ט. המשכה – כהנים ואכילת מלמטלמ"ע

יא.46) יב, בא רש"י
שם.47) וברש"י ט יב, שם
סעיף 48) לעיל ראה (אבל ה"ח. פ"ז שם רמב"ם ב. עו, פסחים משנה

.(28 והערה ח'
ובכ"מ.49) עיי"ש. ג. יג, צו לקו"ת
כו'.50) שורה הקב"ה ואין פ"ו: תניא וראה א. ה, סוטה
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הסבר  בבית", עמו וחמץ "מצה לדין הטעם את להסביר
סתירה  בכך שאין מבהיר, הוא זה, במקום מיד הנדרש

מכן  לאחר מיד המופיעה כשם 37להלכה שבדיוק ,
יאכלוהו" מרורים על "ומצות נאמר ראשון ,38שבפסח

ומרורים  מצות "על שני, בפסח גם זה דין חל כך
חמץ  עם ולא מצה, עם דוקא לאוכלו שיש יאכלוהו",
מלבד  אך באכילתו", עמו אלא חמץ איסור "אין כי –

שני. בפסח אחר חמץ איסור אין זאת

.‡È
È‡„Â ÂÈ‡ Y ˜ÂÁÈ¯‰

כדלעיל  מובן, לא עדיין לעיל האמור כל לאחר
שרחוקה "לא רש"י דברי (א) ד': ולא i`ceבסעיף ,"

שרחוקה זמן ynn"לא "כל מוסיף הוא מדוע (ב) ,"
שחיטה".

לא  מישהו שאם לכך הסיבה הוא: לכך ההסבר
"בדרך  או) לנפש" ("טמא היותו מפני הפסח את הקריב
– רש"י) פירוש ללא בפשטות, שנראה (כפי רחוקה",

שהיה מפני היא שני, פסח להביא וכיון `qepיכול .
המרחק שגודל להניח, סביר רק `epiשכך, תלוי

להקרבת  שנותר הזמן במשך אלא עצמו, הפיזי במרחק
פסח: יותר,זמ zligzaקרבן רב המרחק השחיטה ן

חצי  במשך העזרה אל ממנו להגיע שאיֿאפשר מרחק
יותר  קטן כך השחיטה, זמן סוף שמתקרב וככל  יום.

הקובע. המרחק ויותר

"בדרך  של שהמשמעות לומר, הכרחי זה לפי
כאשר גם עליו",l`רחוקה", שהמרחק `dpi"נקוד

שהרי  גדול, הוא בסמוך 39הפיזי יותר קטן זה גודל
"שהיא  – הרמב"ן כפירוש – אלא החמה, לשקיעת

לו gqtdרחוקה ziiyra5."ממש רחוקה לא ,

שבמושג  זה, פירוש שולל רש"י כאשר ולכן,
לעזרה  להגיע אפשרות לחוסר היא הכוונה "רחוקה"

שרחוקה "לא לומר יכול אינו הוא גם ynnבזמן, כי ,"
אלא, ממש". רחוקה ש"לא ידוע כבר רש"י פירוש ללא

ודאי": שרחוקה "לא אומר הוא

רחוקה" "בדרך שבמושג דלעיל, הפירוש לפי
שממנו במקום להימצאותו היא lekiהכוונה `ed oi`

ש"ריחוקו" יוצא, במועד, הפסח להקרבת לעזרה להגיע

הוא הפסח שהוא i`ceמעשיית ספק, שום ללא ברור, :
הפסח. את יקריב לא

לאסקופת  חוץ "שהיה רש"י פירוש לפי ואילו
יוצא, בזמן, לעזרה להגיע ביכולתו כאשר אף העזרה",

הפסח מעשיית הימצאותו `epiשה"ריחוק" בעת ודאי:
אין  אך הפסח, מעשיית "רחוק" אכן הוא לעזרה מחוץ
רגע  בכל להיכנס באפשרותו כי ומוחלט, ודאי ריחוק זה

הפסח. את ולהקריב לעזרה,

.·È
ÔÓÊ ÏÎ ...ıÂÁ" ‰È‰ Ì‡ ˜¯ ,È˘ ÁÒÙ

"‰ËÈÁ˘
שרש  רחוקה"לאחר "בדרך שבמלים מפרש, `oi"י

העזרה", לאסקופת "חוץ אלא ודאי", "רחוקה הכוונה
פסח  "ועשה התורה שנותנת שהאפשרות לחשוב, ייתכן
כי  ראשון פסח הקריב שלא למי השני...", בחודש לה'
גם  קיימת רחוקה", בדרך או) לנפש (טמא "יהיה
השחיטה  זמן רוב במשך האדם היה שבו במקרה

לעזרה: מחוץ שהה אחד לרגע ורק בעזרה,

"רחוקה הוא רחוקה" ל"בדרך ההסבר אם –i`ce,"
בדרך  או לנפש טמא יהיה "כי לדין שהטעם יוצא שאז
אנוס, היותו מפני הוא לה'" פסח ועשה רחוקה...
זמן  בתחילת שאם בפשטות, מובן – ג' בסעיף כדלעיל
מכן  ולאחר היה" לא "ובדרך טהור היה הוא השחיטה
הוא  אין רחוקה", ל"דרך התרחק או ברצונו, נטמא הוא
להקריב  חובה אין אמנם כי שני, פסח להקריב רשאי
אף  להקריבו ואפשר הזמן, בתחילת מיד הפסח את

אנוס  היה הרי הוא ואז האחרון, זאת 40ברגע בכל אך –
עשותו, שבעצם הקרבת xg`lמובן, חובת זמן תחילת

זהו  הרי – הפסח הקרבת את המונעת פעולה הפסח,
.41זדון 

לאסקופת  חוץ "שהיה רש"י, פירוש לפי אך
באפשרותו  והיה לעזרה, קרוב שהיה מי שאף העזרה",
מיוחד  מאמץ ללא הפסח את ולהקריב לעזרה להיכנס
לנפש  "טמא בין שההבחנה יוצא, – שני פסח מקריב
ובדרך  טהור הוא אשר "האיש לבין רחוקה" בדרך או

היה" הכתוב.`dpiלא גזירת זוהי אלא האונס, מפני
בחדש  לה' פסח ש"ועשה לומר כבר אפשר כך, ואם
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יא.37) ט,
ח.38) יב, בא
רחוקה"39) ד"דרך השיעור – מיל ט"ו שגם זמן zlgzaלהעיר

כאן. הרמב"ן מפירוש כדמשמע ממש, רחוקה אינו – שחיטה

ע"ד40) אבל – החקירה שחיובםdklddידועה במצוות –jyn זמן
אונס seqaהאם ycgzpy ראה (לדוגמא אונס המצוה לביטול משוי זמנו

סי"ח). פ"ג במפע"צ הרגצובי להגאון
ה"ד.41) פ"ה ק"פ הל' רמב"ם ראה

jzelrda zyxt zegiyÎihewl

או) לנפש (טמא ש"יהיה מי לגבי גם אפשרי השני..."
רגע רק רחוקה" השחיטה,`cgבדרך זמן במשך

העזרה  לאסקופת חוץ "שהיה רש"י מבאר לכן –
lk שבו במקרה דוקא כאן שמדובר שחיטה", זמן

במשך היה "חוץ lkהאדם או) (טמא השחיטה זמן
טהור  כן לפני היה הוא אם אך העזרה". לאסקופת

jezae טמא" יותר מאוחר היותו לו תועיל לא העזרה,
רחוקה". בדרך או

הוכחות  מביא אינו שרש"י העובדה ומעצם
מאליו, מובן שהענין ניכר, שחיטה", זמן "כל לפירושו

בהוכחה  צורך .42ואין

.‚È
È„„ˆ Ë¯Ù· Â‡ ÁÒÙ‰ ˙ÈÈ˘Ú· „ÈÊÓ

דינים  ורק בהגיון, גם מובנים התורה דיני רוב
mixetq43 שאיֿאפשר דין גם ולכן "חוקים". הם

לפחות ezenilyaלהסבירו למצוא, יש הגיוני, באופן
כדי  האפשר, ככל הגיוני הסבר ממנו, פרטים לכמה

יישאר לא הכתוב.oihelglשהוא גזירת

שהיה  מי בין מבחינה שהתורה להניח, יש לפיכך
כי  רחוקה", "בדרך היה שלא מי לבין רחוקה" "בדרך
הפסח", לעשות "וחדל זאת ולמרות בעזרה שהיה מי
שהיה  מי ואילו עצמה. הפסח בעשיית מזיד הוא הרי
להיכנס  אפשרות לו היתה אמנם רחוקה", "בדרך
מחוץ  בהישארותו הצדדי, בדבר הוא הזדון אך לעזרה,
שהרי  אנוס, הוא עצמה הפסח בעשיית ואילו לעזרה,
ולכן  הימצאו, במקום הפסח את להקריב יכול אינו

שני. פסח להקריב התקנה לו ניתנת

לאסקופת  חוץ "שהיה רש"י פירוש שלפי וכיון
שאם  יוצא, אונס, הוא רחוקה" "בדרך הרי העזרה",

היה הוא השחיטה זמן כך jezaבתחילת ואחר העזרה
מסביר  ולכן לאנוס. נחשב הוא אין משם, יצא הוא

חוץ... "שהיה השחיטה".lkרש"י זמן

.„È
˙Â·¯˜· ÌÈÈÚ ‰˘ÂÏ˘

זה: רש"י שבפירוש תורה" של "יינה של מהענינים

שלוש  הפשט לפי יש ח', בסעיף לעיל, כאמור
מחוץ  היה טומאה, הפסח: עשיית את המעכבות סיבות

קיים. חמצו לעזרה,

הוא: לכך ההסבר

עצם  א) ענינים: שלושה בקרבנות יש כללי, באופן
מלשון  כשמו, לה'" "קרבן הקרבנות, של הענין

על 44קירוב  לקדושֿברוךֿהוא היהודי של התקרבותו –
המתבטאת  למעלה, מלמטה ההעלאה ב) הקרבן. ידי
ג) שלמעלה. באש ועולה הנשרף הקרבן בחלק בעיקר
בחלק  בעיקר המתבטאת למטה, מלמעלה ההמשכה
– הבעלים ידי על או הכהנים ידי על הנאכל הקרבן
דם  ונעשית האדם, לפנימיות חודרת הקרבן שקדושת

כבשרו  .45ובשר

שאת: ביתר אלו ענינים שלושה ישנם פסח בקרבן

אלא מדורג, אינו פסח בקרבן ,belicaה"קירוב"
"פסח" המילה של הפשוטה כלומר,46כמשמעות .

ממציאותו  ומתנתק "מקפץ" הפסח את המקריב היהודי
נשאר  הוא עדיין שלאחריו רגיל, מקירוב בשונה לגמרי,

במציאותו.

רק  אינה הפסח בקרבן למעלה ממטה ההעלאה
הנאכל, בחלק גם אלא המזבח, גבי על הנשרף בחלק

"צלי להיות או `yשעליו במים" "מבושל ולא ,"
משקין  למעלה.47בשאר ממטה העלאה מביעה והאש ,

למטה  מלמעלה ההמשכה שני: מצד גם וכך
יותר  פסח בקרבן ניכרת הקרבן באכילת המתבטאת
אלא  מתחילתו בא "לא זה שקרבן הקרבנות, מכל

.48לאכילה"

שבעת  א) נדרש יושגו, אלו ענינים ששלושה כדי
שיהיה  ב) האדם; ברשות חמץ יהיה לא הפסח עשיית

בעזרה: שיימצא ג) טהור;

וגאוה  התנשאות מבטא בעל 49חמץ שעל וכיון .
יכולין  והוא אני "אין הקדושֿברוךֿהוא אומר גאוה

לה'"50לדור" מה"קירוב ההיפך הוא ה"חמץ" לכן ,
פסח. שבקרבן
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יכולים 42) בלאוֿהכי כי – עכ"פ לכותבו רש"י צריך מ"מ אבל
לטעות.
שלכן43) ולא i"yxtaוי"ל ד"חוקותי" דוגמת מביא דֿה) יח, (אחרי

ה) כו, (תולדות דבמק"א אף – ע"ז.ד"משפטי" גם דוגמא מביא
הובא 44) – קט סי ' הבהיר  (ספר שמקרב ע"ש קרבן אקרי דאמאי

אבל  (ד"ה ט א, ויקרא בחיי גם וראה ב). (ריא, שלו תענית במס' בשל"ה
פ"ח). התפלה שער פע"ח הקרבנות). ענין

(45– ובארוכה לכהנים, ק"ק אכילת מצות להצ"צ ספהמ"צ ראה

וההעלאה  הבירור הו"ע מזבח שאכילת תרס"ג, עליהם עומד והוא ד"ה
עיי"ש. מלמעלמ"ט. המשכה – כהנים ואכילת מלמטלמ"ע

יא.46) יב, בא רש"י
שם.47) וברש"י ט יב, שם
סעיף 48) לעיל ראה (אבל ה"ח. פ"ז שם רמב"ם ב. עו, פסחים משנה

.(28 והערה ח'
ובכ"מ.49) עיי"ש. ג. יג, צו לקו"ת
כו'.50) שורה הקב"ה ואין פ"ו: תניא וראה א. ה, סוטה
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– לנפש" "טמא – מת טומאת ובמיוחד טומאה,
שבקרבן  למעלה ממטה ההעלאה מענין ההיפך היא

האדם  בשכל אפילו נתפשת, אינה טומאה .51פסח.
בגשמיותו  שינוי שום רואים אין שנטמא כי 52בדבר ,

ואינה קשורה אינה זהו zxkipהטומאה אלא בגוף,
לנשמה  הקשור ברוחניות, היא53שינוי –zcxei ולכן .

שצריכה  למעלה, מלמטה להעלאה הטומאה מפריעה
הרוחני. לעולם הגשמי מהעולם היהודי את לרומם

הוא המוות ענין שכל מת, טומאת הגוף zcixiובמיוחד
חי. בהיותו מדרגתו

קשור זה פרט – לעזרה" חוץ דין sebl"היה שהרי ,
בעזרה, להיות עז רצון לאדם היה כאשר אף חל זה

הוא נפשו מצד54העזרה jezaומצד אך ,sebd הוא
מלמעלה  ההמשכה מענין ההיפך זהו לעזרה. מחוץ
כפשוטה  הפסח באכילת המתבטאת הפסח, של למטה

הגשמי. הגוף מבשר לחלק הפיכתו –

.ÂË
Â˙ÂÏÏÎ· ÁÒÙÏ „Â‚È Y "ÌÈÈ˜ ÂˆÓÁ"

לכך  הענינים בפנימיות האפשרי ההסבר זהו
בדרך  או לנפש "טמא שהיה למי שני פסח שתקנת
למי  ואילו במפורש, שבכתב בתורה מופיעה רחוקה"
לבדה  שבכתב תורה מצד הרי קיים", "חמצו שהיה
לעשות  רשאי אינו שהוא סברא, להיות יכולה היתה

שבעלֿפה, תורה רש"י, בפירוש צורך ויש שני, פסח
שני: פסח של התקנה חלה לגביו שגם להבהיר כדי

הפסח לענין הניגוד הוא שחמץ ,ezellkaכיון
לפרטים  רק הנוגדים רחוקה ומדרך מטומאה בשונה

והמשכה, העלאה – הפסח קרבן בעניני מסויימים
בעשיית  לזדון דומה במזיד החמץ ביעור שאי יוצא,
אינו  במזיד, פסח קרבן הקריב שלא ומי עצמו. הפסח

ל  ג'.רשאי בסעיף לעיל שנתבאר כפי שני, פסח הקריב

.ÊË
"„Â·‡ ¯·„ ÔÈ‡"

דרגה מצד הוא זה כל (שזהו efאך תשובה, של
בתורה 55ענינו  בגלוי מופיעה שהיא כפי שני), פסח של

azkay עשיה בחינת כפי 56, שבעלֿפה, התורה אך .
מהות  שזוהי – שבכתב לתורה בסמיכות מופיעה שהיא
אומרת, – מקרא של פשוטו את המפרש רש"י, פירוש
אינו  שזדונו כיון החמץ, לגבי מזיד שהיה מי שגם
פסח  להקריב רשאי זאת בכל עצמו, הפסח בעשיית

שני.

נעלית  שהיא כפי שבעלֿפה, תורה שבאה עד
פוסקים  כמה לפי לפחות ופוסקת, שבכתב, מתורה

ג' בסעיף עלי 57(כדלעיל "ערבים של הענין מצד – (
סופרים..." הפסח 58דברי בעשיית שהזיד מי שאפילו ,

שני. פסח להקריב יכול עצמו,

כלל  יש מכך: ואשוב...59ויותר אחטא ש"האומר ,
"הואיל  כי תשובה", לעשות בידו מספיקים אין

לחטוא" לו גורמת לומר 60והתשובה ויש שהדבר 61, ,
סניגור" נעשה קטיגור "אין לכלל ,62דומה

מוצאים  איננו הנ"ל, הפוסקים ולדעת בעניננו, אך
הפסח  קרבן את הקריב לא מישהו שאם מקום, בשום
לא  שני שפסח שני, פסח על והסתמך בזדון, במועדו

לו  .63יועיל
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מקואות.51) הל' סוף רמב"ם ראה
דבר 52) שום בפנימיות נכנס שאינו אף ג: ט, שה"ש לקו"ת ראה

דקליפה. מקיף בחי' וזהו בו, כשנוגע גופו נטמא
ג)53) מג, תבא בלקו"ת ונת' א. (מח, סוטה מס' סוף משנה ראה

דבר היא ריח והרי לריח, שייך מג,dnypdyשטהרה (ברכות ממנו נהנית
בחי' היא דקרבנות ההעלאה שענין מזה גם ולהעיר (לקו"ת gixב).

ובכ"מ). ד. צב, שמע"צ
ד"ה 54) פקי"ג. תרל"ו רבים מים בד"ה (הובא הבעש"ט כמאמר

כולו. נמצא הוא שם אדם של שרצונו שבמקום פ"ה) חצר"ת רפאני
איז 55) עס בסופו): בפנים (ראה פ"ש ענין ביאור תוכן זהו שהרי

הביאור  עם זה לקשר ויש אבוד). דבר אין =) כו' פארפאלן קיין ניטא
ענינו  שסזֿח).דפ"ש ע' בהעלותך (אוה"ת אתהפכא

(56– ובארוכה א) (קמד, סכ"ו אגה"ק (בהגהה), ספ"מ תניא ראה
בעשי'. הוא שמקרא ואילך) סע"א (ה, ויקרא לקו"ת

(57.12 הערה שם ראה
שם.58) ופרש"י א לה, ע"ז

ב.59) פה, יומא משנה
פי"א.60) אגה"ת
מכפר).61) ויוה"כ אחטא (לענין ה"ב פ"ד יבום הל' צפע"נ ראה
(6220 להערה שוה"ג לעיל ראה – לפסח (השייך יצי"מ בענין וגם

שאותם  כן, מצינו הפסח) חג – הפסח ע"ש נקרא דיצי"מ החג שכללות
רוצים היו שלא mixvnnהרשעים z`vl שמו"ר) אפלה ימי בשלשת מתו ,

ע"ז. עובדי ואפילו הרשעים, ששאר אף – כב) י, שמות רש"י ג. פי"ד,
יד) תשא תנחומא ב. קע, זח"ב כז. יד, שמות ראובני ילקוט (ראה
ע"ז) לחטא כלל בערך אינו ממצרים לצאת לא הרצון (והרי ממצרים יצאו
נעשה  קטיגור ואין עצמו זה בענין הוא ממצרים לצאת לא הרצון כי –

סניגור.
כו'63) דחק  אם  "אבל  פכ"ה): ח"א בתניא (וכ"ה שם באגה"ת

שהתשובה  די"ל ,16 הערה 1153 ע' ח"ד לקו"ש (וראה תשובתו" מקבלין
שני  בפסח מעלה אבל .(61 הערה לעיל ראה – מיו"כ יותר נעלית דדחק

ואדרבא: מספיקין"* ד"אין הענין כל מלכתחלה בזה deehvpשאין
ואילך. 122 ע' חי"ח לקו"ש וראה שני. פסח להקריב

zcgein dlrn ik ± (mipta onwl d`x) `wec ipy gqtn `ed (bp 'r mei meid) (cea` xac oi` =) "'ek ol`tx`t oiiw `hip fi` qr" f` cenildy dn mb edfy ,l"ie (*
d`xe .daxc`e "oiwitqn oi`"c oiprd lk dlgzkln dfa oi` ("xebipq dyrp xebihw oi`"c `xaqd jiiy dfay) envr gqtd zaxwd oipra 'id epecfyk mby ,y"ta

.d`ad dxrd
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הידוע  לאמרתו בהתאם הוא זה כ"ק 64דבר של
הוא: שני פסח של שענינו ריי"צ, אדמו"ר וחמי מורי

קען מען "פארפאלן", קיין ניטא איז l`n"עס rl`
אפשר אבוד, דבר (=אין לתקן).cinzפאריכטן"

(e"kyz glye jzelrda t"y zgiyn)

•

1

2

3

4

הערה  (ראה ליגאל רוצים שאינם הרשעים גאולת בענין שגם ולהעיר,
לקו"ש  בארוכה (וראה פעמים כמה שדובר וכמו הוא. כן – הקודמת)
"שם", שדוקא נגאל", הי' לא שם הי' "אילו בפירוש (252 ע' ח"א
שעכשיו  (מכיון העתידה בגאולה אבל נגאל, הי' לא מ"ת) (קודם במצרים
ממצרים, נגאלו שלא הרשעים סוג גם כולם, יגאלו מ"ת), אחרי כבר הוא
וראה  בירושלים. גו' אשור בארץ האובדים ובאו יג): כז, (ישעי' וכמש"נ

תש"ג)*. ודתשרי וכו' (בלקו"ת גו' ובאו גו' והי' ד"ה
שהי'64) מי טמא, שהי' מי "אפילו שם ממ"ש ולהעיר שם. יום היום

שמבאר  – ברצונו" געווען איז דאס אז "לכם", אפילו און רחוקה, בדרך
כ  – דפ"ש בדרך eheytהענין או טמא שהי' בזה הי' כשזדונו – מקרא של

"אז (וכהלשון במאמר q`cרחוקה נחית דלא וי"ל ברצונו"). געווען איז
בתושבע"פ. המובאים גם הפרטים כל לפרט זה

.zeny 'tl '` dgiy `"ig y"ewl dkex`a d`xe (*
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הידוע  לאמרתו בהתאם הוא זה כ"ק 64דבר של
הוא: שני פסח של שענינו ריי"צ, אדמו"ר וחמי מורי

קען מען "פארפאלן", קיין ניטא איז l`n"עס rl`
אפשר אבוד, דבר (=אין לתקן).cinzפאריכטן"

(e"kyz glye jzelrda t"y zgiyn)

•

1

2

3

4

הערה  (ראה ליגאל רוצים שאינם הרשעים גאולת בענין שגם ולהעיר,
לקו"ש  בארוכה (וראה פעמים כמה שדובר וכמו הוא. כן – הקודמת)
"שם", שדוקא נגאל", הי' לא שם הי' "אילו בפירוש (252 ע' ח"א
שעכשיו  (מכיון העתידה בגאולה אבל נגאל, הי' לא מ"ת) (קודם במצרים
ממצרים, נגאלו שלא הרשעים סוג גם כולם, יגאלו מ"ת), אחרי כבר הוא
וראה  בירושלים. גו' אשור בארץ האובדים ובאו יג): כז, (ישעי' וכמש"נ

תש"ג)*. ודתשרי וכו' (בלקו"ת גו' ובאו גו' והי' ד"ה
שהי'64) מי טמא, שהי' מי "אפילו שם ממ"ש ולהעיר שם. יום היום

שמבאר  – ברצונו" געווען איז דאס אז "לכם", אפילו און רחוקה, בדרך
כ  – דפ"ש בדרך eheytהענין או טמא שהי' בזה הי' כשזדונו – מקרא של

"אז (וכהלשון במאמר q`cרחוקה נחית דלא וי"ל ברצונו"). געווען איז
בתושבע"פ. המובאים גם הפרטים כל לפרט זה

.zeny 'tl '` dgiy `"ig y"ewl dkex`a d`xe (*
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– לנפש" "טמא – מת טומאת ובמיוחד טומאה,
שבקרבן  למעלה ממטה ההעלאה מענין ההיפך היא

האדם  בשכל אפילו נתפשת, אינה טומאה .51פסח.
בגשמיותו  שינוי שום רואים אין שנטמא כי 52בדבר ,

ואינה קשורה אינה זהו zxkipהטומאה אלא בגוף,
לנשמה  הקשור ברוחניות, היא53שינוי –zcxei ולכן .

שצריכה  למעלה, מלמטה להעלאה הטומאה מפריעה
הרוחני. לעולם הגשמי מהעולם היהודי את לרומם

הוא המוות ענין שכל מת, טומאת הגוף zcixiובמיוחד
חי. בהיותו מדרגתו

קשור זה פרט – לעזרה" חוץ דין sebl"היה שהרי ,
בעזרה, להיות עז רצון לאדם היה כאשר אף חל זה

הוא נפשו מצד54העזרה jezaומצד אך ,sebd הוא
מלמעלה  ההמשכה מענין ההיפך זהו לעזרה. מחוץ
כפשוטה  הפסח באכילת המתבטאת הפסח, של למטה

הגשמי. הגוף מבשר לחלק הפיכתו –

.ÂË
Â˙ÂÏÏÎ· ÁÒÙÏ „Â‚È Y "ÌÈÈ˜ ÂˆÓÁ"

לכך  הענינים בפנימיות האפשרי ההסבר זהו
בדרך  או לנפש "טמא שהיה למי שני פסח שתקנת
למי  ואילו במפורש, שבכתב בתורה מופיעה רחוקה"
לבדה  שבכתב תורה מצד הרי קיים", "חמצו שהיה
לעשות  רשאי אינו שהוא סברא, להיות יכולה היתה

שבעלֿפה, תורה רש"י, בפירוש צורך ויש שני, פסח
שני: פסח של התקנה חלה לגביו שגם להבהיר כדי

הפסח לענין הניגוד הוא שחמץ ,ezellkaכיון
לפרטים  רק הנוגדים רחוקה ומדרך מטומאה בשונה

והמשכה, העלאה – הפסח קרבן בעניני מסויימים
בעשיית  לזדון דומה במזיד החמץ ביעור שאי יוצא,
אינו  במזיד, פסח קרבן הקריב שלא ומי עצמו. הפסח

ל  ג'.רשאי בסעיף לעיל שנתבאר כפי שני, פסח הקריב

.ÊË
"„Â·‡ ¯·„ ÔÈ‡"

דרגה מצד הוא זה כל (שזהו efאך תשובה, של
בתורה 55ענינו  בגלוי מופיעה שהיא כפי שני), פסח של

azkay עשיה בחינת כפי 56, שבעלֿפה, התורה אך .
מהות  שזוהי – שבכתב לתורה בסמיכות מופיעה שהיא
אומרת, – מקרא של פשוטו את המפרש רש"י, פירוש
אינו  שזדונו כיון החמץ, לגבי מזיד שהיה מי שגם
פסח  להקריב רשאי זאת בכל עצמו, הפסח בעשיית

שני.

נעלית  שהיא כפי שבעלֿפה, תורה שבאה עד
פוסקים  כמה לפי לפחות ופוסקת, שבכתב, מתורה

ג' בסעיף עלי 57(כדלעיל "ערבים של הענין מצד – (
סופרים..." הפסח 58דברי בעשיית שהזיד מי שאפילו ,

שני. פסח להקריב יכול עצמו,

כלל  יש מכך: ואשוב...59ויותר אחטא ש"האומר ,
"הואיל  כי תשובה", לעשות בידו מספיקים אין

לחטוא" לו גורמת לומר 60והתשובה ויש שהדבר 61, ,
סניגור" נעשה קטיגור "אין לכלל ,62דומה

מוצאים  איננו הנ"ל, הפוסקים ולדעת בעניננו, אך
הפסח  קרבן את הקריב לא מישהו שאם מקום, בשום
לא  שני שפסח שני, פסח על והסתמך בזדון, במועדו

לו  .63יועיל
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מקואות.51) הל' סוף רמב"ם ראה
דבר 52) שום בפנימיות נכנס שאינו אף ג: ט, שה"ש לקו"ת ראה

דקליפה. מקיף בחי' וזהו בו, כשנוגע גופו נטמא
ג)53) מג, תבא בלקו"ת ונת' א. (מח, סוטה מס' סוף משנה ראה

דבר היא ריח והרי לריח, שייך מג,dnypdyשטהרה (ברכות ממנו נהנית
בחי' היא דקרבנות ההעלאה שענין מזה גם ולהעיר (לקו"ת gixב).

ובכ"מ). ד. צב, שמע"צ
ד"ה 54) פקי"ג. תרל"ו רבים מים בד"ה (הובא הבעש"ט כמאמר

כולו. נמצא הוא שם אדם של שרצונו שבמקום פ"ה) חצר"ת רפאני
איז 55) עס בסופו): בפנים (ראה פ"ש ענין ביאור תוכן זהו שהרי

הביאור  עם זה לקשר ויש אבוד). דבר אין =) כו' פארפאלן קיין ניטא
ענינו  שסזֿח).דפ"ש ע' בהעלותך (אוה"ת אתהפכא

(56– ובארוכה א) (קמד, סכ"ו אגה"ק (בהגהה), ספ"מ תניא ראה
בעשי'. הוא שמקרא ואילך) סע"א (ה, ויקרא לקו"ת

(57.12 הערה שם ראה
שם.58) ופרש"י א לה, ע"ז

ב.59) פה, יומא משנה
פי"א.60) אגה"ת
מכפר).61) ויוה"כ אחטא (לענין ה"ב פ"ד יבום הל' צפע"נ ראה
(6220 להערה שוה"ג לעיל ראה – לפסח (השייך יצי"מ בענין וגם

שאותם  כן, מצינו הפסח) חג – הפסח ע"ש נקרא דיצי"מ החג שכללות
רוצים היו שלא mixvnnהרשעים z`vl שמו"ר) אפלה ימי בשלשת מתו ,

ע"ז. עובדי ואפילו הרשעים, ששאר אף – כב) י, שמות רש"י ג. פי"ד,
יד) תשא תנחומא ב. קע, זח"ב כז. יד, שמות ראובני ילקוט (ראה
ע"ז) לחטא כלל בערך אינו ממצרים לצאת לא הרצון (והרי ממצרים יצאו
נעשה  קטיגור ואין עצמו זה בענין הוא ממצרים לצאת לא הרצון כי –

סניגור.
כו'63) דחק  אם  "אבל  פכ"ה): ח"א בתניא (וכ"ה שם באגה"ת

שהתשובה  די"ל ,16 הערה 1153 ע' ח"ד לקו"ש (וראה תשובתו" מקבלין
שני  בפסח מעלה אבל .(61 הערה לעיל ראה – מיו"כ יותר נעלית דדחק

ואדרבא: מספיקין"* ד"אין הענין כל מלכתחלה בזה deehvpשאין
ואילך. 122 ע' חי"ח לקו"ש וראה שני. פסח להקריב

zcgein dlrn ik ± (mipta onwl d`x) `wec ipy gqtn `ed (bp 'r mei meid) (cea` xac oi` =) "'ek ol`tx`t oiiw `hip fi` qr" f` cenildy dn mb edfy ,l"ie (*
d`xe .daxc`e "oiwitqn oi`"c oiprd lk dlgzkln dfa oi` ("xebipq dyrp xebihw oi`"c `xaqd jiiy dfay) envr gqtd zaxwd oipra 'id epecfyk mby ,y"ta

.d`ad dxrd

jzelrda zyxt zegiyÎihewl

הידוע  לאמרתו בהתאם הוא זה כ"ק 64דבר של
הוא: שני פסח של שענינו ריי"צ, אדמו"ר וחמי מורי

קען מען "פארפאלן", קיין ניטא איז l`n"עס rl`
אפשר אבוד, דבר (=אין לתקן).cinzפאריכטן"

(e"kyz glye jzelrda t"y zgiyn)

•

1

2

3

4

הערה  (ראה ליגאל רוצים שאינם הרשעים גאולת בענין שגם ולהעיר,
לקו"ש  בארוכה (וראה פעמים כמה שדובר וכמו הוא. כן – הקודמת)
"שם", שדוקא נגאל", הי' לא שם הי' "אילו בפירוש (252 ע' ח"א
שעכשיו  (מכיון העתידה בגאולה אבל נגאל, הי' לא מ"ת) (קודם במצרים
ממצרים, נגאלו שלא הרשעים סוג גם כולם, יגאלו מ"ת), אחרי כבר הוא
וראה  בירושלים. גו' אשור בארץ האובדים ובאו יג): כז, (ישעי' וכמש"נ

תש"ג)*. ודתשרי וכו' (בלקו"ת גו' ובאו גו' והי' ד"ה
שהי'64) מי טמא, שהי' מי "אפילו שם ממ"ש ולהעיר שם. יום היום

שמבאר  – ברצונו" געווען איז דאס אז "לכם", אפילו און רחוקה, בדרך
כ  – דפ"ש בדרך eheytהענין או טמא שהי' בזה הי' כשזדונו – מקרא של

"אז (וכהלשון במאמר q`cרחוקה נחית דלא וי"ל ברצונו"). געווען איז
בתושבע"פ. המובאים גם הפרטים כל לפרט זה

.zeny 'tl '` dgiy `"ig y"ewl dkex`a d`xe (*

jzelrda zyxt zegiyÎihewl

הידוע  לאמרתו בהתאם הוא זה כ"ק 64דבר של
הוא: שני פסח של שענינו ריי"צ, אדמו"ר וחמי מורי

קען מען "פארפאלן", קיין ניטא איז l`n"עס rl`
אפשר אבוד, דבר (=אין לתקן).cinzפאריכטן"

(e"kyz glye jzelrda t"y zgiyn)

•

1

2

3

4

הערה  (ראה ליגאל רוצים שאינם הרשעים גאולת בענין שגם ולהעיר,
לקו"ש  בארוכה (וראה פעמים כמה שדובר וכמו הוא. כן – הקודמת)
"שם", שדוקא נגאל", הי' לא שם הי' "אילו בפירוש (252 ע' ח"א
שעכשיו  (מכיון העתידה בגאולה אבל נגאל, הי' לא מ"ת) (קודם במצרים
ממצרים, נגאלו שלא הרשעים סוג גם כולם, יגאלו מ"ת), אחרי כבר הוא
וראה  בירושלים. גו' אשור בארץ האובדים ובאו יג): כז, (ישעי' וכמש"נ

תש"ג)*. ודתשרי וכו' (בלקו"ת גו' ובאו גו' והי' ד"ה
שהי'64) מי טמא, שהי' מי "אפילו שם ממ"ש ולהעיר שם. יום היום

שמבאר  – ברצונו" געווען איז דאס אז "לכם", אפילו און רחוקה, בדרך
כ  – דפ"ש בדרך eheytהענין או טמא שהי' בזה הי' כשזדונו – מקרא של

"אז (וכהלשון במאמר q`cרחוקה נחית דלא וי"ל ברצונו"). געווען איז
בתושבע"פ. המובאים גם הפרטים כל לפרט זה

.zeny 'tl '` dgiy `"ig y"ewl dkex`a d`xe (*

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה אברהם אביש מרדכי שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מעש"ק.

טעם למנהג אנ"ש ללמוד בימי הספירה במס' סוטה. כך שמעתי הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר 

ושכן נהגו משנים בתוככי אנשי חב"ד, ואף שלא אמר הטעם ע"ז, יש לבאר ע"פ המבואר בכ"מ בנגלה 

דתורה ובחסידות, על השייכות שבין ימי ספירת העומר או מנחת העומר והענין דסוטה עד אשר ונקתה 

ונזרעה זרע וכו'.

מתאים  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יזכירוהו  רצון  בעת 

לתוכן כתבו.

ובטח נוסף על שמירתו שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא, יש לו קביעות עתים ללימוד 

הן בנגלה דתורה והן בפנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, וכמבואר ההכרח בהאמור 

בכ"מ ומובן, ומכמה טעמים.

בברכה לבשו"ט.

 ב"ה,  ח"י סיון, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ בנש"ק בעל מדות וכו' מו"ה חיים שמעון זאב שי'

שלום וברכה!

לאחרי השתיקה הכי ארוכה נתקבל מכתבו מפסח שני, שהוא ממוצע בין פסח ראשון וזמן מתן 

תורתנו במהלך הגאולה האמיתית, כי בפסח ראשון חמץ אסור ועד למשהו, בחג השבועות שתי הלחם 

חמץ תאפינה, מצוה מן התורה, ופסח שני חמץ ומצה עמו בבית, מצה חובה, חמץ רשות, ממוצע בין 

שני הענינים, כמובן ג"כ מזוה"ק חלק ב' קפ"ג ע"ב.

בו כותב אודות קביעות זמן נשואי בנם שליט"א בזה הקיץ הבע"ל.

ויהי רצון שאיך שיקבעו הזמן בדיוק, יעלה ליפה ויהי' בשעה טובה ומוצלחת בכל הפרטים...

בברכה לבשו"ט תכה"י.



לד

קעד

ביאור, דיצחק )בחי' גבורה( תיקן תפלת "מנחה", ונעשה 
"מנוחה" – המתקת הגבורות וכו'

ענין מנוחה הוא בחי' המתקת הגבורות.

1פחד  גבורה,  בחי'  הוא  יצחק  שתיקן  מנחה  כי  והוא, 
יצחק, דינא קשיא.

שהיא  בבינה  והוא  הגבורות,  המתקת  הוא  ומנוחה 
בשרשן.  אלא2  נמתקין  הגבורות  אין  כי  הגבורות  מקור 
ועיין בקהלת יעקב מע' מנוחה ב' בשם הפרדס שמנוחה 

הוא3 בינה, ועצם המלה הוא נח"ה גי' ס"ג4 דבינה.

ויש לומר אות נ' דנחה הוא נ' שערי בינה, אות ח' כי 
בינה  כי  ה'  אות  למעלה,  מלמטה  הח'  ספירה  היא  בינה 

היא5 ה' ראשונה שבשם.

לקוטי לוי יצחק, הערות לזוהר פ' שמות-דברים עמוד מג

קעה

ביאור תווך מאחז"ל, דבאדרא רבא דף קכט כתוב דיש 
"ת" בתי דינין, ובדף קלו דיש "כד" בתי דינין, ד"כת בגי' 
"יצחק גבורה", דישנם ב' הבחי' – ומבאר מ"ש ב"ושתי" 
)אסתר א, טו( "כדת מה לעשות במלכה ושתי", ובאסתר 
כתוב )שם ד, טז( "ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת" – 

כד"ת בגי' "משיח בן דוד"

מ"ש ]בזהר חלק ג[ באדרא רבא דף קכ"ט ע"א6 מהאי 
מצחא נהרין ארבע מאה בתי דינין כו'.

דינין  בתי  וארבעה  עשרים  שם  ע"ב7  קל"ו  ובדף 

1( בראשית לא, מב.
2( ראה תניא פרק לא )עמוד לט, ב(. זהר חלק א' דף קנא, א, ובמקדש 
מלך שם.  פרי עץ חיים שער כו )שער שופר( פרק א'. המשך תער"ב 
חלק ג' עמוד א'שיז ואילך. תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק 
ד' סוף עמוד רנב ואילך. )ספר הערכים מע' אותיות אל"ף עמוד שנ(.

3( ראה אור התורה נ"ך עמוד תקנח-ט. ביאורי הזהר עמוד קיא-ב.
4( ֵׁשם ס"ג הוא: יו"ד, ה"י, וא"ו, ה"י בגי' 63, כמנין נח"ה.

האמצעי  אדמו"ר  מאמרי  ה.  פרק  התשובה  אגרת   – תניא  ראה   )5
דברים חלק ב עמוד שסו. ועמוד תרנו.

דינים.  בתי  מאות  ארבע  ובאים  מאירים  )דז"א(  זו  ממצח  וז"ל:   )6
"מצח" פירושו, בחי' הסכם לאחר שנשכח טעם הרצון. ראה בהנסמן 

בהערה 2. לקמן סימן רכה.
7( וז"ל: במצח של ז"א צומח ויוצא שער אחד )והוא סימן להממונים 
במצחו  שמתפשט  בהרשעים(,  דינים  לפעול  שיכולים  הדין,  על 
ז"א,  ויוצא השער במצח של  וכשמתפשט  שהוציא חמשים שערים, 
אז נעשה מצח של ז"א משגיח לפרוע מרשעי העולם, לאותם שאינם 

משתכחין בהאי מצחא כו' וכן הוא באדר"ז דף רצ"ג8 ע"א 
בהאי מצחא תליין כ"ד בתי דינין כו'.

בחי'  שהם  וכ"ד,  ת'  ישנם  הבחי'  ב'  י"ל  לכאורה 
ברשימה  )ועיין  גבור"ה.  יצח"ק  כמספר9  ודינים,  גבורות 
רשע,  אותו  בעל  בעילות  תכ"ד  בסנהדרין10  מארז"ל  על 

כמנין זרזי"ר(.

כדת12 מה  והיינו מה שאמר המלך11 מלכו של עולם, 
לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך, 
שעל המלכה ושתי, מלכות דקליפה צריך להמשיך בחי' 
דז"א  שבמצח  ודינין  גבורות  בחי'  התכ"ד  כל  כד"ת, 
להאבידה, מפני שמצח אשה זונה הי' לה. )כדאיתא במס' 

מגילה13 ואתתי' בי בוציני, פריצתא14 הואי(.

משא"כ אסתר15 מלכות דקדושה, אם שהמלך לא קרא 
אותה לבוא לפניו, אמרה16 ובכן אבוא אל המלך אשר לא 
כד"ת, שלא יהי' בחי' גבורות ודינין, כד"ת, ועיין בקהלת  

זונה  אשה  "ומצח  ג(  ג,  )ירמי'  שכתוב  זהו  במעשיהם,  מתביישים 
הי' לך מאנת הכלם" לפי שלא הי' לך בושת פנים להכלם ממעשיך 

הרעים...

בתי  )כ"ד  מצחא  בהאי  משתכחין  דינין  בתי  וארבעה  עשרים  ותניא 
דינים נמצאים במצח הזה(.

יומין, בספר מאמרים  ראה ביאור ענין דמצחא דז"א ומצחא דעתיק 
עת"ר עמוד של ואילך )מובא לעיל סימן מט הערה 2(, לקוטי תורה 

שיר השירים כג, ג. תורת חיים פרשת תצוה עמוד שס, ג ואילך.
8( וז"ל: במצח זו תלויים כ"ד בתי דינים.

9( יצח"ק )בגי' 208( + גבור"ה )216( = 424, כמספר תכ"ד.
ל,  )משלי  דכתיב  מאי  רב  אמר  נחמן  רב  אמר  ב.  פב,  סנהדרין   )10
לא( זרזיר מתנים או תיש ומלך אלקים עמו, ד' מאות ועשרים וארבע 
בעילות בעל אותו רשע )פי': זמרי( אותו היום, והמתין לו פנחס עד 
שתשש כח, והוא אינו יודע שמלך אלקים עמו. )ופרש"י ד' מאות וכו', 
זרזיר בגימטריא הכי הוו. מתנים, לשון המתנה. או תיש, עד שתשש 

כח. אלקים עמו, שכל הנקמות שלו(.
נדדה שנת המלך, אמר רבי  11( ראה מגילה טו, ע"ב. בלילה ההוא 

תנחום נדדה שנת מלכו של עולם.
12( אסתר א, טו.

בית המלכות,  נשים  ושתי המלכה עשתה משתה  גם  יב.  מגילה   )13
בית הנשים מיבעי ליה, אמר רבא שניהם לדבר עבירה נתכוונו, היינו 
דאמרי אינשי איהו בקרי ואתתי' בבוציני. )ופרש"י איהו בקרי, דלועין 
גדולות. בוציני, דלועין קטנות, כלומר דבאותו מין עצמו זה נואף וזו 
שיסתכלו  נתכונה  לכך  והיא  יופיה  את  להראות  אומר  הוא  נואפת, 

ביופיה(.
14( מגילה שם ע"ב: ותמאן המלכה ושתי מכדי פריצותא הואי דאמר 
יוסי בר חנינא  נתכוונו מ"ט לא אתאי, א"ר  מר שניהן לדבר עבירה 

מלמד שפרחה בה צרעת. )ופרש"י פריצתא הוא, פרוצה היתה(.
15( ראה לעיל סימן קמח.

16( אסתר ד, טז.

ילקוט לוי יצחק על התורה

המשך בעמוד גר



לה

המשך בעמוד גר

כסה  המשכן  את  הקים  וביום   – טו  ט, 
הענן את המשכן לאהל העדות ובערב יהי' על 

המשכן כמראה אש עד בוקר

זו וביום הקים את המשכן כסה הענן  א. כתוב בפרשה 
יהי' על המשכן כמראה  ובערב  את המשכן לאהל העדות 
אש עד בקר כן יהי' תמיד הענן יכסנו וגו' ולפי העלות הענן 
וצריך  שונות1  במלות  ענין  כפל  האלה  בפסוקים  ויש  וגו' 

לעמוד עליהם.

במדבר  ז"ל  מאמרם  עם  שיובנו  דעתי  לעניות  ונראה 
לישראל  הקב"ה  שאמר  בשעה  סימון  א"ר  יב  פרק  רבה 
הם  אף  שיעשו  השרת  למלאכי  רמז  המשכן  את  להקים 
משכן, ובעת שהוקם למטן הוקם למעלן והוא משכן הנער 
ששמו מט"ט שבו מקריב נפשותיהם של צדיקים לכפר על 
אחר  שמשכן  המשכן  את  כתב  ולכך  גלותם  בימי  ישראל 

הוקם עמו וכה"א מכון לשבתך פעלת ה' וגו'.

הרי כי המשכן רומז לגלות שגולים ממקום למקום וכן 
ביום  ויהי  הכתוב  אמר  ולכן  והולך,  מיטלטל  הי'  המשכן 
כלות משה לשון צרה לפי שרומז לימי הגלות, שאילו זכו 
ישראל  לארץ  נכנסין  היו  ממצרים  ליציאתם  תכף  ישראל 
והי' יורד להם בית המקדש בנוי מן השמים כדאיתא בזהר 

פרשת פינחס רכ"ח א' עיין שם.

עליהם  ונגזר  במדבר  נשתהו  בחורב  עגל  בעשותם  אך 
לעשות משכן לרמוז לימי הגלות שבכל מקום שגלו שכינה 
המשכן  גם  דהיינו  המשכן  את  הקים  וביום  זש"ה  עמהם, 
להיות  וכו'  הענן  כסה  הנ"ל  במאמר  שבא  כמו  העליון 
כי  לאות  למשמרת  וזה  בתוכם,  שהשכינה  לישראל  עדות 
ובערב דהיינו בזמן הגלות יהי' על המשכן כמראה אש, על 
דוקא, דהיינו המשכן למעלה ששם מקריב נפשותיהם של 
עד בקר שהוא עת הגאולה, ובזה  וזהו  צדיקים בימי גלות, 
בלשון  וסיים  הענן,  כסה  עבר  בלשון  שהתחיל  שפיר  אתי 

עתיד יהי' על המשכן דהיינו בימי הגלות.

ובמסורה פרשה זו, ובערב ד', וסי' ובערב יהי' על המשכן, 
ובערב תאמר מי יתן בקר )דברים כח, סז(, ובערב חתרתי לי 
בקיר יחזקאל י"ב, ומקטירים לה' עולות בבקר ובערב דברי 
הימים ב' י"ג, הכונה כי ובערב יהי' על המשכן מדבר בזמן 
הגלות, שאז בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן 
בקר וכו', ואז ובערב חתרתי לי בקיר דאיתא בברכות פ"ה 
א"ר אלעזר מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל 
ישראל  ואם תעלה תפלת  ישראל לאביהם שבשמים,  בין 

1( ויש בפסוקים האלה כפל ענין במלות שונות: עיין עוד בזה לקמן סימן מו. נ. נה. 

נו. נז. נט.

למעלה צריך לסתור באותו הקיר עד שתעבור התפלה וזה 
יהי' בתפלות הצבור שהן אל כביר לא ימאס שאין תפלתם 
נמאסת, וזהו ומקטירים לה' עולות בבקר ובערב כי תפלות 
מוגש  מוקטר  מקום  ובכל  אמרו  גם  תקנום,  תמידין  כנגד 
בכל  בתורה  שעוסקין  שבבבל  חכמים  תלמידי  אלו  לשמי 

מקום מעלה עליהם כאילו מקטירים ומגישים לשמי.

וזהו כן יהי' תמיד הענן יכסנו שלא זזה שכינה מישראל 
ומראה אש לילה זה הגלות הדומה ללילה.

ולפי העלות הענן מעל האהל, איתא בפ"ד דר"ה עשר 
מתעכבת  שהיתה  ז"ל  רש"י  ופירש  שכינה  נסעה  מסעות 
ממסע למסע לראות אם יחזרו ישראל בתשובה, ואחרי כן 

יסעו בני ישראל, שגם הם הלכו בגלות.

בחגיגה  מ"ש  הוא  וכו'  הענן  שם  ישכן  אשר  ובמקום 
פ"ב וארא והנה רוח סערה בא מן הצפון שהלך לכבוש את 
וכל כך למה כדי שלא  נבוכדנאצר הרשע  כל העולם לפני 
את  הקב"ה  מסר  שפלה  אומה  ביד  העולם  אומות  יאמרו 
בימי  מקום  להם  להכין  קדמה  השכינה  כי  הנה  ע"כ.  בניו 
גלותם על פי ה' יסעו בני ישראל שהוא יתברך גזר להקדים 
ויביאה עלינו,  ה' על הרעה  לונושנתם2 דשקוד  שתי שנים 
לישראל  ואין  הקץ  נודע  יתברך  לו  רק  כי  יחנו  ה'  פי  ועל 
לצאת מהגלות כי אם על פיו יתברך כי השבע השביע את 

בני ישראל לאמר שלא ידחקו את הקץ3 כנודע.

כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו, זה הי' בגלגל 
ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים  י"ד שנה,  שחנו שם 
כדאיתא  שנה  שס"ט  קצו  שהאריך  שילה  משכן  זה  רבים 
וזה  לנוב  ובאו  שילה  חרבה  כך  אחר  יע"ש.  פי"ד  בזבחים 
ימים מספר על המשכן שהיו  יהי' הענן  ויש אשר  שכתוב 
י"א שנה לבד ואחר כך באו לגבעון, וזהו על פי ה' יחנו ועל 
פי ה' יסעו, וכשחרבה נוב ומת שאול ומלך דוד תחתיו הי' 
ראוי שיבנה בית המקדש וכן הי' רוצה דוד שאמר הנה אנכי 
יושב בבית ארזים וארון ה' בתוך היריעה, ויהי בלילה ההוא 
וישלח ה' ביד נתן הנביא לומר לדוד לא אתה תבנה הבית 
לשמי, וזהו ויש אשר יהי' הענן מערב עד בקר ונעלה הענן 
הכתובים  הטעמים  מן  הקב"ה  רצה  לא  אך  ונסעו  בבקר 
וכו'  יומים  או  וזהו  הבית,  יבנה  ששלמה  רק  במ"א  אצלנו 
מקטירים  היו  כי  עליו  לשכון  המשכן  על  הענן  בהאריך 
בבמה אשר בגבעון, עד שבא שלמה המלך ע"ה ובנה הבית 

וגם הוא חרב, וזהו )י, לג( ויסעו מהר ה' זה בית המקדש4...
גבול בנימין חלק א דרוש לה

2( שתי שנים לונושנתם: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת ואתחנן פרק ד 

פסוק כה, ובהנסמן שם.

3( שלא ידחקו את הקץ כנודע: עיין כתובות קיא.

4( עיין המשך הפירוש לקמן סימן קט.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בהעלותך
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ç(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)úøpä-úà Eúìòäa åéìà zøîàå ïøäà-ìà øac©¥Æ¤©«£½Ÿ§¨«©§−̈¥¨®§©«£«Ÿ§Æ¤©¥½Ÿ
:úBøpä úòáL eøéàé äøBðnä éðt ìeî-ìà¤Æ§¥´©§½̈¨¦−¦§©¬©¥«

i"yx£E˙ÏÚ‰a∑,הּנׂשיאים חנּכת אהרן ׁשּכׁשראה לפי הּנׂשיאים? לפרׁשת הּמנֹורה ּפרׁשת נסמכה לּמה ¿«¬…¿ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
ׁשּל ,חּיי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ׁשבטֹו. ולא הּוא לא ּבחנּכה עּמהם היה ּכׁשּלא ּדעּתֹו, אז ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻחלׁשה

הּנרֹות  את ּומיטיב מדליק ׁשאּתה מּׁשּלהם, ּבהדלקתן ∑E˙ÏÚ‰a.ּגדֹולה ּכתּוב עֹולה, ׁשהּלהב ׁשם על ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«¬…¿ְְֵֶֶַַַַַָָָָ
היתה  ׁשּמעלה מּכאן, רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ועֹוד מאליה. עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא עד להדליק ׁשּצרי "עלּיה", ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָלׁשֹון

ּומיטיב  עֹומד הּכהן ׁשעליה הּמנֹורה, ‰Bn¯‰.לפני Èt ÏeÓŒÏ‡∑ ּבּקנים ׁשאינֹו האמצעי נר מּול אל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ∆¿≈«¿»ְִִֵֵֶֶֶַָָָ
מנֹורה  ׁשל ּבגּוף ‰B¯p˙.אּלא ˙Ú·L e¯È‡È∑ למּול ּפֹונים הּמזרחּיים ׁשלׁשת הּקנים. ׁשׁשת ׁשעל ׁשּׁשה ְְֶֶָָ»ƒƒ¿««≈ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ולּמה? האמצעי, למּול הּפתילֹות ראׁשי הּמערבּיים ׁשלׁשה וכן ׁשּבהן, הּפתילֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹהאמצעי
צרי הּוא .לאֹורּה ְִָָ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙ב  C˙e˜Ï„‡a dÏ ¯ÓÈ˙Â Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿≈«≈¿«¿»»»
ÔÈ¯‰Ó ÔB‰È ‡z¯Ó Èt‡ Ï·˜Ï ‡iÈˆBaƒ«»»√≈«≈¿«¿»¿¿«¬ƒ
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jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã4 'nr gi jxk zegiy ihewl)(9

ההההּנּנּנּנררררֹוֹוֹוֹותתתת אתאתאתאת ּוּוּוּומטיבמטיבמטיבמטיב מדליקמדליקמדליקמדליק ב)ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתהההה ח, (רש"י ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ
הּכהנים.ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתהההה ידי על נקרבּו הּנׂשיאים קרּבנֹות ואּלּו הּמנֹורה, את הדליק עצמֹו אהרן ּוּוּוּומטיבמטיבמטיבמטיב- הן מדליקמדליקמדליקמדליק עׂשה אהרן - ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

הּגמר  את ולא קרּבן) (הבאת ההתחלה את עׂשּו הּנׂשיאים ואּלּו (הדלקתם), הּגמר את והן הּנרֹות) (הטבת ההתחלה ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאת
הּקרּבן). ההההּנּנּנּנררררֹוֹוֹוֹותתתת(הקרבת החיצֹון.אתאתאתאת הּמזּבח על נקרבּו הּנׂשיאים קרּבנֹות ואּלּו ּבפנים, היתה הּנרֹות הדלקת - ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 316 'nr a"g y"ewl t"r)

xfA dxWM "dwlcd"©§¨¨§¥¨§¨

ההההּנּנּנּנררררֹוֹוֹוֹותתתת:::: ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת יאיריאיריאיריאירּוּוּוּו ההההּמּמּמּמננננֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּפּפּפּפניניניני אלאלאלאל־־־־ממממּוּוּוּולללל אתאתאתאת־־־־ההההּנּנּנּנרתרתרתרת ב)ּבּבּבּבהעלתהעלתהעלתהעלת (ח, ְְְְֲֲֲֲַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
אדם" נׁשמת ה' "נר כז)ּכתיב כ, ה'.(משלי ּבאֹור מאירה מּיׂשראל אחד ּכל ׁשּנׁשמת , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

על  הּמסּתירֹות העלמֹות ּבכּמה ּומכּסה הּלב ּבעמק טמּון אּלא לּכל, ּגלּוי אינֹו נׁשמתם ׁשאֹור יׂשראל מּבני ּכאּלּו יׁשנם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻא
ה'. אֹור

יׂשראל ּבנׁשמֹות הּסּוגים ׁשבעת ׁשהם הּנרֹות", "ׁשבעת ּבכל ּולגּלֹות "להעלֹות" ּגדֹול, ּכהן אהרן עבֹודת לקו"ת וזֹוהי (ראה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹ
ג) כט, מאליה"במדבר עֹולה ׁשלהבת ׁש"ּתהא עד נׁשמתם, ׁשל ה'" "נר א)את כא, מאליה (שבת ותתלהט ּתתלהב ׁשּנׁשמתם , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לקֹונם. ְֲַָָָּבעבֹודתם
ּבזר" "ּכׁשרה זֹו ה"ז)ו"הדלקה" פ"ט המקדש ביאת הל' :(רמב"ם ְְְְֵַָָָָ

"זר" וגם ואחד אחד ּכל אּלא יׂשראל, נׁשמֹות והדלקת הּנרֹות" ּב"העלאת הּמצּוה הּוא הּכהן אהרן ׁשרק האדם, יאמר ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻאל
לּתֹורה" ּומקרבן הּברּיֹות את אֹוהב ׁשלֹום, ורֹודף ׁשלֹום אֹוהב אהרן, ׁשל מּתלמידיו "הוי מי"ב)מצּוה פ"א ּכל (אבות ׁשחֹובת , ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

עֹולה  ׁשלהבת ׁש"ּתהא עד ה'", ה"נר את ּולהדליק ּולהעלֹות ּומכּסה, נעלם נׁשמתם ׁשאֹור אּלּו את לקרב היא ואחד ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻאחד
ֵֵֶָמאליה".

(â)äìòä äøBðnä éðt ìeî-ìà ïøäà ïk Nòiå©©³©¥Æ©«£½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¤«¡−̈
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äéúøð¥«Ÿ¤®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ô¯‰‡ Ôk NÚiÂ∑(ספרי) ׁשּנה ׁשּלא אהרן, ׁשל ׁשבחֹו .להּגיד «««≈«¬…ְְֲִִִֶֶַַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 'nr g"lg y"ewl t"r)

dPW `NW ± oxd` lW FgaW¦§¤©£Ÿ¤Ÿ¦¨

אהרן אהרן אהרן אהרן  ּכּכּכּכןןןן ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּיעעעעׂשׂשׂשׂש ֹֹ
ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנהההה ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא אהרןאהרןאהרןאהרן ׁשׁשׁשׁשלללל ׁשׁשׁשׁשבחבחבחבחֹוֹוֹוֹו ובפרש"י)להלהלהלהּגּגּגּגידידידיד ג. (ח, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ִִִִָָָָֹֹ

ה'? מּצּוּוי ׁשּנה ׁשּלא ׁשבחֹו זהּו וכי אהרן, ׁשל הּגדֹול הּׁשבח מה להבין, ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוצרי

‡„Ï˜ג  ‡z¯Ó Èt‡ Ï·˜Ï Ô¯‰‡ Ôk „·ÚÂ«¬«≈«¬…»√≈«≈¿«¿»«¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡‰ÈˆBaƒ»»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

iliey`l` axd - mdxa` ly`

raW ixd ,dipR gkFpl)m"`x(hwp i"Wx . §©¨¤¨£¥¤©©¦¨©
zgPEn dzid dxFpOdW drCM o`M̈©¥¨¤©§¨¨§¨©©

axrnl gxfOn)a ,gv zegpn d`x(dWlW , ¦¦§¨§©£¨§¨
axrOA dWlWE gxfOA mipw)my i"yx(, ¨¦©¦§¨§¨©©£¨

irvn`d xPd Ff drC itl wxW mEXn¦¤©§¦¥¨©¥¨¤§¨¦
mEWl dhFp did `le Fnvrl xi`n did̈¨¥¦§©§§Ÿ¨¨¤§
Exi`i" aEzMd hWR x`Fan dfaE ,cv©¨¤§¨§©©¨¨¦

zraWoFtSW drCl la` ,"zFxPd ¦§©©¥£¨©¥¨¤¨
irvn`d xPd ixd ,zgPEn dzid mFxce§¨¨§¨©©£¥©¥¨¤§¨¦
`xwPd `Ede ,axrn cvl dhFp did̈¨¤§©©£¨§©¦§¨
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zFxPd)d`x la` .oFxMGd xtq iR lr ©¥©¦¥¤©¦¨£¨§¥
a ,gv zFgpnE a ,ak zAW i"Wx©¦©¨§¨

mB) wEqRd WxtOW(oFtSW drCd itl ¤§¨¥©¨©§¦©¥¨¤¨
zgPEn dzid mFxce(i"Wx d`xE . §¨¨§¨©©§¥©¦

± dipR xar lr xi`de" :fl ,dk zFnW§§¥¦©¥¤¨¤¨
,mipTd iW`xAW zFxPd zWW iR dUr£¥¦¥¤©¥¤§¨¥©¨¦
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zFxPd EidIW icM ,irvn`d̈¤§¨¦§¥¤¦§©¥
,dipR xar l` mixi`n mwilcYWM§¤©§¦¥§¦¦¤¥¤¨¤¨
,irvn`d dpTd ipR cv l` mxF` aqEn¨¨¤©§¥©¨¤¨¤§¨¦
xAEcn mW la` ."dxFpOd sEB `EdW¤©§¨£¨¨§¨

otF`AzIUrzFxPd,mipTd iW`xAW §¤£¦©©¥¤§¨¥©¨¦
miaqEn EidIW otF`A mzF` dUrIW¤©£¤¨§¤¤¦§¨¦
xAcn o`M ENi`e ,irvn`d xPd iRlM§©¥©¥¨¤§¨¦§¦¨§©¥

lrzFlizRdzFHdl eilrW ,zFxPAW ©©§¦¤©¥¤¨¨§©
,irvn`d xPd iRlM zFlizRd z ¤̀©§¦§©¥©¥¨¤§¨¦
irvn`d xPd iRlM Exi`i mwilcIWkE§¤©§¦¥¨¦§©¥©¥¨¤§¨¦

)iaxd t"r(.
àì :eøîàé àlL éãk ?änìåàeä døB §¨¨§¥¤ŸŸ§§¨

éøö.C¯lW DxF` dPYWp dOl ,WExiR ¨¦¥¨¨¦§©¨¨¤

mFwn l` zFxPd lM Exi`IW Ff dxFpn§¨¤¨¦¨©¥¤¨
xp liCadl zFxFpOd KxC ixde ,cg ¤̀¨©£¥¤¤©§§©§¦¥
xF`d lM hXRzIW icM ipXd on cg ¤̀¨¦©¥¦§¥¤¦§©¥¨¨

ziAd lkl)`"eb(,azM "i"Wx ipEIr"aE . §¨©©¦§¦¥©¦¨©
miIaxrOd zFxPd lr `id dl`XdW¤©§¥¨¦©©¥©©£¨¦¦
"'d iptl") lkidl mikEnq mdW(, ¤¥§¦©¥¨¦§¥

mdixFg`l mzF` miHn Eid rECn©©¨©¦¨©£¥¤
:uxzn KM lre ?irvn`d xPd iRlM§©¥©¥¨¤§¨¦§©¨§¨¥
`Ed DxF`l Exn`i `NW icM"§¥¤ŸŸ§§¨

."Kixvdxezb ¨¦
(b)ïøäà ïk NòiåBçáL ãébäì Y ©©©¥©£Ÿ§©¦¦§

äpL àlL ïøäà ìL¯gaWl KxvEd ¤©£Ÿ¤Ÿ¦¨§©§¤©
lM EidIW mvnvl ,df xaCW ipRn ,df¤¦§¥¤¨¨¤§©§¥¤¦§¨
irvn`d xPd cbp micCvn zFxPd©¥§ª¨¦¤¤©¥¨¤§¨¦

ax wEIC Kixv ,WOn)`"eb(.dxezc ©¨¨¦¦©



לז jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i oey`x meil inei xeriy

ß oeiq b"i oey`x mei ß

ç(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)úøpä-úà Eúìòäa åéìà zøîàå ïøäà-ìà øac©¥Æ¤©«£½Ÿ§¨«©§−̈¥¨®§©«£«Ÿ§Æ¤©¥½Ÿ
:úBøpä úòáL eøéàé äøBðnä éðt ìeî-ìà¤Æ§¥´©§½̈¨¦−¦§©¬©¥«

i"yx£E˙ÏÚ‰a∑,הּנׂשיאים חנּכת אהרן ׁשּכׁשראה לפי הּנׂשיאים? לפרׁשת הּמנֹורה ּפרׁשת נסמכה לּמה ¿«¬…¿ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
ׁשּל ,חּיי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ׁשבטֹו. ולא הּוא לא ּבחנּכה עּמהם היה ּכׁשּלא ּדעּתֹו, אז ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻחלׁשה

הּנרֹות  את ּומיטיב מדליק ׁשאּתה מּׁשּלהם, ּבהדלקתן ∑E˙ÏÚ‰a.ּגדֹולה ּכתּוב עֹולה, ׁשהּלהב ׁשם על ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«¬…¿ְְֵֶֶַַַַַָָָָ
היתה  ׁשּמעלה מּכאן, רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ועֹוד מאליה. עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא עד להדליק ׁשּצרי "עלּיה", ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָלׁשֹון

ּומיטיב  עֹומד הּכהן ׁשעליה הּמנֹורה, ‰Bn¯‰.לפני Èt ÏeÓŒÏ‡∑ ּבּקנים ׁשאינֹו האמצעי נר מּול אל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ∆¿≈«¿»ְִִֵֵֶֶֶַָָָ
מנֹורה  ׁשל ּבגּוף ‰B¯p˙.אּלא ˙Ú·L e¯È‡È∑ למּול ּפֹונים הּמזרחּיים ׁשלׁשת הּקנים. ׁשׁשת ׁשעל ׁשּׁשה ְְֶֶָָ»ƒƒ¿««≈ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ולּמה? האמצעי, למּול הּפתילֹות ראׁשי הּמערבּיים ׁשלׁשה וכן ׁשּבהן, הּפתילֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹהאמצעי
צרי הּוא .לאֹורּה ְִָָ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙ב  C˙e˜Ï„‡a dÏ ¯ÓÈ˙Â Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿≈«≈¿«¿»»»
ÔÈ¯‰Ó ÔB‰È ‡z¯Ó Èt‡ Ï·˜Ï ‡iÈˆBaƒ«»»√≈«≈¿«¿»¿¿«¬ƒ

:‡iÈˆB· ‡Ú·Lƒ¿»ƒ«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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óeâa àlà ,íéðwa BðéàL éòöîàä̈¤§¨¦¤¥©¨¦¤¨§
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dzidW Dnvr zirvn`d dlizRd©§¦¨¨¤§¨¦©§¨¤¨§¨

jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã4 'nr gi jxk zegiy ihewl)(9

ההההּנּנּנּנררררֹוֹוֹוֹותתתת אתאתאתאת ּוּוּוּומטיבמטיבמטיבמטיב מדליקמדליקמדליקמדליק ב)ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתהההה ח, (רש"י ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ
הּכהנים.ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתהההה ידי על נקרבּו הּנׂשיאים קרּבנֹות ואּלּו הּמנֹורה, את הדליק עצמֹו אהרן ּוּוּוּומטיבמטיבמטיבמטיב- הן מדליקמדליקמדליקמדליק עׂשה אהרן - ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

הּגמר  את ולא קרּבן) (הבאת ההתחלה את עׂשּו הּנׂשיאים ואּלּו (הדלקתם), הּגמר את והן הּנרֹות) (הטבת ההתחלה ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאת
הּקרּבן). ההההּנּנּנּנררררֹוֹוֹוֹותתתת(הקרבת החיצֹון.אתאתאתאת הּמזּבח על נקרבּו הּנׂשיאים קרּבנֹות ואּלּו ּבפנים, היתה הּנרֹות הדלקת - ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 316 'nr a"g y"ewl t"r)

xfA dxWM "dwlcd"©§¨¨§¥¨§¨

ההההּנּנּנּנררררֹוֹוֹוֹותתתת:::: ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת יאיריאיריאיריאירּוּוּוּו ההההּמּמּמּמננננֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּפּפּפּפניניניני אלאלאלאל־־־־ממממּוּוּוּולללל אתאתאתאת־־־־ההההּנּנּנּנרתרתרתרת ב)ּבּבּבּבהעלתהעלתהעלתהעלת (ח, ְְְְֲֲֲֲַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
אדם" נׁשמת ה' "נר כז)ּכתיב כ, ה'.(משלי ּבאֹור מאירה מּיׂשראל אחד ּכל ׁשּנׁשמת , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

על  הּמסּתירֹות העלמֹות ּבכּמה ּומכּסה הּלב ּבעמק טמּון אּלא לּכל, ּגלּוי אינֹו נׁשמתם ׁשאֹור יׂשראל מּבני ּכאּלּו יׁשנם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻא
ה'. אֹור

יׂשראל ּבנׁשמֹות הּסּוגים ׁשבעת ׁשהם הּנרֹות", "ׁשבעת ּבכל ּולגּלֹות "להעלֹות" ּגדֹול, ּכהן אהרן עבֹודת לקו"ת וזֹוהי (ראה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹ
ג) כט, מאליה"במדבר עֹולה ׁשלהבת ׁש"ּתהא עד נׁשמתם, ׁשל ה'" "נר א)את כא, מאליה (שבת ותתלהט ּתתלהב ׁשּנׁשמתם , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לקֹונם. ְֲַָָָּבעבֹודתם
ּבזר" "ּכׁשרה זֹו ה"ז)ו"הדלקה" פ"ט המקדש ביאת הל' :(רמב"ם ְְְְֵַָָָָ

"זר" וגם ואחד אחד ּכל אּלא יׂשראל, נׁשמֹות והדלקת הּנרֹות" ּב"העלאת הּמצּוה הּוא הּכהן אהרן ׁשרק האדם, יאמר ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻאל
לּתֹורה" ּומקרבן הּברּיֹות את אֹוהב ׁשלֹום, ורֹודף ׁשלֹום אֹוהב אהרן, ׁשל מּתלמידיו "הוי מי"ב)מצּוה פ"א ּכל (אבות ׁשחֹובת , ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

עֹולה  ׁשלהבת ׁש"ּתהא עד ה'", ה"נר את ּולהדליק ּולהעלֹות ּומכּסה, נעלם נׁשמתם ׁשאֹור אּלּו את לקרב היא ואחד ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻאחד
ֵֵֶָמאליה".

(â)äìòä äøBðnä éðt ìeî-ìà ïøäà ïk Nòiå©©³©¥Æ©«£½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¤«¡−̈
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äéúøð¥«Ÿ¤®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ô¯‰‡ Ôk NÚiÂ∑(ספרי) ׁשּנה ׁשּלא אהרן, ׁשל ׁשבחֹו .להּגיד «««≈«¬…ְְֲִִִֶֶַַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 'nr g"lg y"ewl t"r)

dPW `NW ± oxd` lW FgaW¦§¤©£Ÿ¤Ÿ¦¨

אהרן אהרן אהרן אהרן  ּכּכּכּכןןןן ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּיעעעעׂשׂשׂשׂש ֹֹ
ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנהההה ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא אהרןאהרןאהרןאהרן ׁשׁשׁשׁשלללל ׁשׁשׁשׁשבחבחבחבחֹוֹוֹוֹו ובפרש"י)להלהלהלהּגּגּגּגידידידיד ג. (ח, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ִִִִָָָָֹֹ

ה'? מּצּוּוי ׁשּנה ׁשּלא ׁשבחֹו זהּו וכי אהרן, ׁשל הּגדֹול הּׁשבח מה להבין, ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוצרי

‡„Ï˜ג  ‡z¯Ó Èt‡ Ï·˜Ï Ô¯‰‡ Ôk „·ÚÂ«¬«≈«¬…»√≈«≈¿«¿»«¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡‰ÈˆBaƒ»»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

iliey`l` axd - mdxa` ly`

raW ixd ,dipR gkFpl)m"`x(hwp i"Wx . §©¨¤¨£¥¤©©¦¨©
zgPEn dzid dxFpOdW drCM o`M̈©¥¨¤©§¨¨§¨©©

axrnl gxfOn)a ,gv zegpn d`x(dWlW , ¦¦§¨§©£¨§¨
axrOA dWlWE gxfOA mipw)my i"yx(, ¨¦©¦§¨§¨©©£¨

irvn`d xPd Ff drC itl wxW mEXn¦¤©§¦¥¨©¥¨¤§¨¦
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עבֹודת  ידי על הּבאה התּגּלּות אֹופּנים, ׁשני ׁשּמּלמעלה ּבּגּלּויים ׁשּיׁש ידּוע הענינים: ּפנימּיּות ע"ד ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָויׁש
ּובאה  הּנבראים, מּגדר למעלה ׁשהיא עליֹונה התּגּלּות ויׁש ּדלעילא", אתערּותא ּדלתּתא "ּבאתערּותא הּזהר ּובלׁשֹון ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהאדם

לׁשם". מּגעת ּדלתּתא אתערּותא ׁשאין ּדלעילא "אתערּותא הּזהר ּובלׁשֹון מּלמעלה, מּתנה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבדר
הּנה  עׂשּיתּה לאחר ואף הּנבראים, עׂשּית ללא – מאליה" נעׂשית הּקּב"ה ידי "על רׁש"י: אֹומר הּמנֹורה עׂשּית על ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹוהּנה
זה  ׁשאף – ּביׂשראל" ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל "עדּות ׁשהיה הּמערבי ּבּנר ּכּמדּגׁש טבעי אֹור היה לא ׁשּבּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻהאֹור
ׁשאין  לחׁשב מקֹום והיה טבעי היה לא הּמנֹורה ׁשאֹור דאף־על־ּפי – אהרן ׁשל ׁשבחֹו וזהּו הּקּב"ה. ּבידי ורק א ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּתלּוי

מהּצּוּוי. אהרן ׁשּנה לא אף־על־ּפי־כן מּׁשמּיא, הּוא ׁשהּנפעל ּכיון הדלקתּה ּבאפן לדּיק ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹצר
הּקּב"ה  מּכל־מקֹום האדם, מעבֹודת למעלה הּוא הּנמׁש ׁשהאֹור דאף־על־ּפי הּוא, אהרן עבֹודת ׁשּנצרכת לזה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהּטעם

הּמהר"ל ּובלׁשֹון האדם, עבֹודת לאחר רק ד)ממׁשיכֹו ח, פרשתינו גו"א הּמנֹורה, עׂשּית הּׁשם,(ּגּבי ׁשּפֹועל מעׂשה ּכל הּוא ּד"ּכ ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ
מ  ּכל לדעת מׁשה צרי היה ּולפיכ ידֹו.. על ּגֹומר יתּבר והׁשם למּטה ּפעל צרי מה הּכל ּכפי ּפעל והיא הּמנֹורה, עׂשה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ידֹו". על ּגֹומר והּקּב"ה יכֹול ְֵֶַַָָָָָָּׁשהיה

(ã)dëøé-ãò áäæ äL÷î äøðnä äNòî äæå§¤̧©«£¥³©§Ÿ̈Æ¦§¨´¨½̈©§¥¨¬
ýåýé äàøä øLà äàønk àåä äL÷î dçøt-ãò©¦§−̈¦§¨´¦®©©§¤À£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ

ô :äøðnä-úà äNò ïk äLî-úà¤¤½¥¬¨−̈¤©§Ÿ̈«
i"yx£‰¯n‰ ‰NÚÓ ‰ÊÂ∑(שם)"וזה" נאמר לכ ּבּה, ׁשּנתקּׁשה לפי ּבאצּבע, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא .ׁשהראהּו ¿∆«¬≈«¿…»ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

‰L˜Ó∑"נקׁשן לדא "ּדא לׁשֹון (געׁשלאגען) ּבלעז ה בטדי"ץ ע )(דניאל ּבקרנס . ּומּקיׁש היתה זהב ּכּכר ׁשל ׁשת ƒ¿»ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻ
חּבּור  ידי על איברים איברים נעׂשית ולא ּכתּקּונן, איבריה לפּׁשט ּבכּׁשיל וחֹות.dÁ¯tŒ„Ú dÎ¯ÈŒ„Ú∑ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ«¿≈»«ƒ¿»

הּׂשרים  ׁשּלפני ּכסף מנֹורת ּכדר חלּול, הרגלים, ׁשעל הּׁשּדה היא dÁ¯tŒ„Ú."ירכּה" dÎ¯ÈŒ„Ú∑ ּכלֹומר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ«¿≈»«ƒ¿»ְַ
ּבּה הּתלּוי וכל ּכּלּה מנֹורה ׁשל ּגדֹול ∑dÎ¯ÈŒ„Ú.ּגּופּה אבר ׁשּבּה∑dÁ¯tŒ„Ú.ׁשהּוא ּדק מעׂשה ׁשהּוא ְְֶַָָָָָָֻ«¿≈»ֵֶֶָ«ƒ¿»ֲֶֶֶַַָ

d„ÈLד  „Ú ·‰„ ‡„È‚ ‡z¯Ó „·BÚ ÔÈ„Â¿≈«¿«¿»¿ƒ»¿««ƒ«
˙È ÈÈ ÈÊÁ‡ Èc eÊÁk ‡È‰ ‡„È‚ dpLBL „Ú«««¿ƒ»ƒ¿≈ƒ«¬≈¿»»

:‡z¯Ó ˙È „·Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬«»¿«¿»
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ּכמֹו זה, ּבלׁשֹון לׁשּמׁש "עד" ודר מקׁשה. הּכל טו)– זית"(שופטים ועדּֿכרם ועדֿקמה "מּגדיׁש :.‰‡¯nk ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ««¿∆

'B‚Â ‰‡¯‰ ¯L‡∑ׁשּנאמר ּכמֹו ּבהר, הראהּו אׁשר כה)ּכּתבנית וגֹו'"(שמות בתבניתם ועׂשה "ּוראה :.Ôk ¬∆∆¿»¿ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ≈
‰¯n‰Œ˙‡ ‰NÚ∑ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו עלֿידי אּגדה: ּומדרׁש ׁשעׂשאּה. מאליה מי .נעׂשית »»∆«¿…»ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 60 'nr g"kg `"e`ae .33 'nr g"lg y"ewl oiieri)

zFcFard x`W lr dxFpOd lW Dzlrn©£¨¨¤©§¨©§¨¨£

אתאתאתאת־־־־ההההּמּמּמּמנרהנרהנרהנרה:::: עעעעׂשׂשׂשׂשהההה ּכּכּכּכןןןן אתאתאתאת־־־־ממממׁשׁשׁשׁשהההה יהוהיהוהיהוהיהוה הראההראההראההראה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכּמּמּמּמראהראהראהראה .... .... ההההּמּמּמּמנרהנרהנרהנרה מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשהההה ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽוזהוזהוזהוזה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ָָָָֹֹֽֽֽֽ
מאליהמאליהמאליהמאליה נענענענעׂשׂשׂשׂשיתיתיתית ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""הההה ידיידיידיידי עלעלעלעל אאאאּגּגּגּגדהדהדהדה ּוּוּוּומדרמדרמדרמדרׁשׁשׁשׁש ׁשׁשׁשׁשעעעעׂשׂשׂשׂשאאאאּהּהּהּה,,,, מימימימי .... .... עעעעׂשׂשׂשׂשהההה ובפרש"י)ּכּכּכּכןןןן ד. (ח, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּׁשאלה ועוד)ידּועה אוה"ח ,אלׁשי הּמנֹורה (אּברּבנאל, מעׂשה ועל הּמנֹורה, הדלקת ּבמצות עֹוסקים הּקֹודמים ּדהּפסּוקים , ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ
ּתרּומה ּבפרׁשת למדנּו לא)ּכבר ּולכתבּה(כה, לׁשּנֹותּה הּכתּוב ׁשהצר לכאן, הּמנֹורה ּדעׂשּית הּׁשּיכּות ּומהי ּבאריכּות, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

ִֵׁשנית?
רׁש"י): ׁשל (לדרּכֹו הּבאּור לֹומר ְְְִֵֵֶַַַַויׁש

השי"ת לֹו ׁשאמר ּוכפי הּנׂשיאים, ידי על הּקרּבנֹות הקרבת על נחמתֹו היא אהרן ידי על הּנרֹות הדלקת ּברׁש"י הּנה (הּובא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּפרׁשתנּו) הּבית,ריׁש חנּכת ענינם היה הּנׂשיאים קרּבנֹות ׁשּגם אף ּגדלה", "ׁשּלֹו מּדּוע לבאר ּובכדי מּׁשּלהם". ּגדֹולה ׁשּל" – ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ
העֹוסק  הּפסּוק הּובא הּמנֹורה, ּבהדלקת ׁשעסקינן אף לכן, הּנה וכיו"ב, הּמזּבח חנּכת על הּמנֹורה חנּכת ּגדלה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּובּמה
הּמנֹורה  חנּכת מעלת ענין יּובן ּדבזה עצמֹו), הּקּב"ה ידי על (ּולהּמדרׁש ה' הראה אׁשר הּמראה ּפי על ׁשּנעׂשתה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּבעׂשּיתּה,

ּגדֹול  ׁשּל" – אהרן ידי מּׁשּלהם".על ה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָֹ
רׁש"י ׁשּכתב מה על־ּפי הּוא ה'", הראה אׁשר "ּכּמראה נעׂשתה הּמנֹורה ׁשּדוקא לכ א)והּטעם כד, הּמערבי (אמור ׁשּנר ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

מיחד. ׁשכינה" "ּגּלּוי ׁשל ּבאפן היתה עׂשּיתּה ּגם ולכן ליׂשראל", ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל עדּות "הּוא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻׁשּבּה

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å):íúà zøäèå ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà ç÷©µ¤©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®§¦«©§−̈Ÿ¨«

i"yx£ÌiÂÏ‰Œ˙‡ Á˜∑ לּמקֹום ׁשּמׁשים להיֹות ׁשּתזּכּו אׁשריכם ּבדברים: .קחם «∆«¿ƒƒְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
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לט jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i oey`x meil inei xeriy
עבֹודת  ידי על הּבאה התּגּלּות אֹופּנים, ׁשני ׁשּמּלמעלה ּבּגּלּויים ׁשּיׁש ידּוע הענינים: ּפנימּיּות ע"ד ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָויׁש
ּובאה  הּנבראים, מּגדר למעלה ׁשהיא עליֹונה התּגּלּות ויׁש ּדלעילא", אתערּותא ּדלתּתא "ּבאתערּותא הּזהר ּובלׁשֹון ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהאדם

לׁשם". מּגעת ּדלתּתא אתערּותא ׁשאין ּדלעילא "אתערּותא הּזהר ּובלׁשֹון מּלמעלה, מּתנה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבדר
הּנה  עׂשּיתּה לאחר ואף הּנבראים, עׂשּית ללא – מאליה" נעׂשית הּקּב"ה ידי "על רׁש"י: אֹומר הּמנֹורה עׂשּית על ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹוהּנה
זה  ׁשאף – ּביׂשראל" ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל "עדּות ׁשהיה הּמערבי ּבּנר ּכּמדּגׁש טבעי אֹור היה לא ׁשּבּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻהאֹור
ׁשאין  לחׁשב מקֹום והיה טבעי היה לא הּמנֹורה ׁשאֹור דאף־על־ּפי – אהרן ׁשל ׁשבחֹו וזהּו הּקּב"ה. ּבידי ורק א ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּתלּוי

מהּצּוּוי. אהרן ׁשּנה לא אף־על־ּפי־כן מּׁשמּיא, הּוא ׁשהּנפעל ּכיון הדלקתּה ּבאפן לדּיק ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹצר
הּקּב"ה  מּכל־מקֹום האדם, מעבֹודת למעלה הּוא הּנמׁש ׁשהאֹור דאף־על־ּפי הּוא, אהרן עבֹודת ׁשּנצרכת לזה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהּטעם

הּמהר"ל ּובלׁשֹון האדם, עבֹודת לאחר רק ד)ממׁשיכֹו ח, פרשתינו גו"א הּמנֹורה, עׂשּית הּׁשם,(ּגּבי ׁשּפֹועל מעׂשה ּכל הּוא ּד"ּכ ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ
מ  ּכל לדעת מׁשה צרי היה ּולפיכ ידֹו.. על ּגֹומר יתּבר והׁשם למּטה ּפעל צרי מה הּכל ּכפי ּפעל והיא הּמנֹורה, עׂשה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ידֹו". על ּגֹומר והּקּב"ה יכֹול ְֵֶַַָָָָָָּׁשהיה

(ã)dëøé-ãò áäæ äL÷î äøðnä äNòî äæå§¤̧©«£¥³©§Ÿ̈Æ¦§¨´¨½̈©§¥¨¬
ýåýé äàøä øLà äàønk àåä äL÷î dçøt-ãò©¦§−̈¦§¨´¦®©©§¤À£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ

ô :äøðnä-úà äNò ïk äLî-úà¤¤½¥¬¨−̈¤©§Ÿ̈«
i"yx£‰¯n‰ ‰NÚÓ ‰ÊÂ∑(שם)"וזה" נאמר לכ ּבּה, ׁשּנתקּׁשה לפי ּבאצּבע, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא .ׁשהראהּו ¿∆«¬≈«¿…»ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

‰L˜Ó∑"נקׁשן לדא "ּדא לׁשֹון (געׁשלאגען) ּבלעז ה בטדי"ץ ע )(דניאל ּבקרנס . ּומּקיׁש היתה זהב ּכּכר ׁשל ׁשת ƒ¿»ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻ
חּבּור  ידי על איברים איברים נעׂשית ולא ּכתּקּונן, איבריה לפּׁשט ּבכּׁשיל וחֹות.dÁ¯tŒ„Ú dÎ¯ÈŒ„Ú∑ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ«¿≈»«ƒ¿»

הּׂשרים  ׁשּלפני ּכסף מנֹורת ּכדר חלּול, הרגלים, ׁשעל הּׁשּדה היא dÁ¯tŒ„Ú."ירכּה" dÎ¯ÈŒ„Ú∑ ּכלֹומר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ«¿≈»«ƒ¿»ְַ
ּבּה הּתלּוי וכל ּכּלּה מנֹורה ׁשל ּגדֹול ∑dÎ¯ÈŒ„Ú.ּגּופּה אבר ׁשּבּה∑dÁ¯tŒ„Ú.ׁשהּוא ּדק מעׂשה ׁשהּוא ְְֶַָָָָָָֻ«¿≈»ֵֶֶָ«ƒ¿»ֲֶֶֶַַָ

d„ÈLד  „Ú ·‰„ ‡„È‚ ‡z¯Ó „·BÚ ÔÈ„Â¿≈«¿«¿»¿ƒ»¿««ƒ«
˙È ÈÈ ÈÊÁ‡ Èc eÊÁk ‡È‰ ‡„È‚ dpLBL „Ú«««¿ƒ»ƒ¿≈ƒ«¬≈¿»»

:‡z¯Ó ˙È „·Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬«»¿«¿»
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jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i oey`x meil inei xeriy
ּכמֹו זה, ּבלׁשֹון לׁשּמׁש "עד" ודר מקׁשה. הּכל טו)– זית"(שופטים ועדּֿכרם ועדֿקמה "מּגדיׁש :.‰‡¯nk ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ««¿∆

'B‚Â ‰‡¯‰ ¯L‡∑ׁשּנאמר ּכמֹו ּבהר, הראהּו אׁשר כה)ּכּתבנית וגֹו'"(שמות בתבניתם ועׂשה "ּוראה :.Ôk ¬∆∆¿»¿ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ≈
‰¯n‰Œ˙‡ ‰NÚ∑ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו עלֿידי אּגדה: ּומדרׁש ׁשעׂשאּה. מאליה מי .נעׂשית »»∆«¿…»ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 60 'nr g"kg `"e`ae .33 'nr g"lg y"ewl oiieri)

zFcFard x`W lr dxFpOd lW Dzlrn©£¨¨¤©§¨©§¨¨£

אתאתאתאת־־־־ההההּמּמּמּמנרהנרהנרהנרה:::: עעעעׂשׂשׂשׂשהההה ּכּכּכּכןןןן אתאתאתאת־־־־ממממׁשׁשׁשׁשהההה יהוהיהוהיהוהיהוה הראההראההראההראה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכּמּמּמּמראהראהראהראה .... .... ההההּמּמּמּמנרהנרהנרהנרה מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשהההה ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽוזהוזהוזהוזה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ָָָָֹֹֽֽֽֽ
מאליהמאליהמאליהמאליה נענענענעׂשׂשׂשׂשיתיתיתית ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""הההה ידיידיידיידי עלעלעלעל אאאאּגּגּגּגדהדהדהדה ּוּוּוּומדרמדרמדרמדרׁשׁשׁשׁש ׁשׁשׁשׁשעעעעׂשׂשׂשׂשאאאאּהּהּהּה,,,, מימימימי .... .... עעעעׂשׂשׂשׂשהההה ובפרש"י)ּכּכּכּכןןןן ד. (ח, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּׁשאלה ועוד)ידּועה אוה"ח ,אלׁשי הּמנֹורה (אּברּבנאל, מעׂשה ועל הּמנֹורה, הדלקת ּבמצות עֹוסקים הּקֹודמים ּדהּפסּוקים , ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ
ּתרּומה ּבפרׁשת למדנּו לא)ּכבר ּולכתבּה(כה, לׁשּנֹותּה הּכתּוב ׁשהצר לכאן, הּמנֹורה ּדעׂשּית הּׁשּיכּות ּומהי ּבאריכּות, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

ִֵׁשנית?
רׁש"י): ׁשל (לדרּכֹו הּבאּור לֹומר ְְְִֵֵֶַַַַויׁש

השי"ת לֹו ׁשאמר ּוכפי הּנׂשיאים, ידי על הּקרּבנֹות הקרבת על נחמתֹו היא אהרן ידי על הּנרֹות הדלקת ּברׁש"י הּנה (הּובא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּפרׁשתנּו) הּבית,ריׁש חנּכת ענינם היה הּנׂשיאים קרּבנֹות ׁשּגם אף ּגדלה", "ׁשּלֹו מּדּוע לבאר ּובכדי מּׁשּלהם". ּגדֹולה ׁשּל" – ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ
העֹוסק  הּפסּוק הּובא הּמנֹורה, ּבהדלקת ׁשעסקינן אף לכן, הּנה וכיו"ב, הּמזּבח חנּכת על הּמנֹורה חנּכת ּגדלה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּובּמה
הּמנֹורה  חנּכת מעלת ענין יּובן ּדבזה עצמֹו), הּקּב"ה ידי על (ּולהּמדרׁש ה' הראה אׁשר הּמראה ּפי על ׁשּנעׂשתה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּבעׂשּיתּה,

ּגדֹול  ׁשּל" – אהרן ידי מּׁשּלהם".על ה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָֹ
רׁש"י ׁשּכתב מה על־ּפי הּוא ה'", הראה אׁשר "ּכּמראה נעׂשתה הּמנֹורה ׁשּדוקא לכ א)והּטעם כד, הּמערבי (אמור ׁשּנר ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

מיחד. ׁשכינה" "ּגּלּוי ׁשל ּבאפן היתה עׂשּיתּה ּגם ולכן ליׂשראל", ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל עדּות "הּוא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻׁשּבּה

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å):íúà zøäèå ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà ç÷©µ¤©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®§¦«©§−̈Ÿ¨«

i"yx£ÌiÂÏ‰Œ˙‡ Á˜∑ לּמקֹום ׁשּמׁשים להיֹות ׁשּתזּכּו אׁשריכם ּבדברים: .קחם «∆«¿ƒƒְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
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`l Kkl ,dil`n ziUrp `ide xE`l̈§¦©£¥¥¥¤¨§¨Ÿ
,"mgpn zxFz"A azke ."dUrY xn`p¤¡©©£¤§¨©§©§©¥
dUrn" lr xAcnd dGd wEqRd lMW¤¨©¨©¤©§©¥©©£¥
z` zF`xdl `N` `A `l ,"dxFpOd©§¨Ÿ¨¤¨§©§¤
,dxFpOd lW DzEaiWge Dzlrn©£¨¨©£¦¨¤©§¨
zwlcdW Ki` xzFi cFr x`Fan dfAW¤¨¤§¨¥¥¤©§¨©
oxd` iciÎlr dxFpOd lW zFxPd©¥¤©§¨©§¥©£Ÿ
zMEpgA mi`iUPd lW mwlgn dlFcB§¨¥¤§¨¤©§¦¦©£©
wEqR lirl i"Wx azMW itM ,oMWOd©¦§¨§¦¤¨©©¦§¥¨
cigId ilMd `id dxFpOd oMW ,a¤¥©§¨¦©§¦©¨¦
DzIUr mbe ,xdA dWnl 'd Ed`xdW¤¤§¨§¤¨¨§©£¦¨¨
iciÎlr dzid 'dcB` Wxcn' itl§¦¦§©©¨¨¨§¨©§¥
cFr biltOd xaC ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¨¨©©§¦

.dxFpOd lW DzlrnA xzFidxezd ¥§©£¨¨¤©§¨
(e)íiåìä úà ç÷:íéøáãa íç÷ Y ©¤©§¦¦¨¥¦§¨¦

íéLnL úBéäì ekæzL íëéøLà©§¥¤¤¦§¦§©¨¦
.íB÷nì¯mc`d lr xnFl KIW oi`W ©¨¤¥©¨©©¨¨¨

iM ,xEAcA `N` miciA dgiwl oFWl§§¦¨§¨©¦¤¨§¦¦



jzelrdaמ zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i oey`x meil inei xeriy

(æ)úàhç éî íäéìò äfä íøäèì íäì äNòú-äëå§Ÿ©«£¤³¨¤Æ§©«£½̈©¥¬£¥¤−¥´©¨®
íäéãâá eñaëå íøNa-ìk-ìò øòú eøéáòäå§¤«¡¦³©̧©Æ©¨§¨½̈§¦§¬¦§¥¤−

:eøähäå§¦¤¨«
i"yx£˙‡hÁ ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ‰f‰∑ ׁשּבהם מתים טמאי מּפני הּפרה, אפר ˙Ú¯.ׁשל e¯È·Ú‰Â∑ ּבדברי מצאתי «≈¬≈∆≈«»ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ¿∆¡ƒ««ְְִִֵָָ

מתים", "זבחי קרּויה: והיא אלילים, עבֹודת ׁשעבדּו הּבכֹורֹות על ּכּפרה ׁשּנּתנּו לפי הּדרׁשן: מׁשה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹרּבי
ּכמצרעים  ּתגלחת הזקיקם – "מת" קרּוי .והמצרע ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹ

(ç)ïîMá äìeìa úìñ Búçðîe ø÷a-ïa øt eç÷ìå§¨«§Æ©´¤¨½̈¦̧§¨½−Ÿ¤§¨´©¨®¤
:úàhçì çwz ø÷a-ïá éðL-øôe©¥¦¬¤¨−̈¦©¬§©¨«

i"yx£¯˜aŒÔa ¯t eÁ˜ÏÂ∑ ּבעבֹודהֿזרה צּבּור קרּבן והּוא עלה", האחד את "ועׂשה ׁשּכתּוב ּכמֹו עֹולה, .והּוא ¿»¿«∆»»ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ÈL ¯Ùe∑(ת"כ)נאכלת לא חּטאת אף נאכלת, לא עֹולה מה :ל לֹומר "ׁשני"? לֹומר ּתלמּוד דברי מה (ע"כ «≈ƒְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

להביא ר"מ) להם היה ׁשּׂשעיר היתה, ׁשעה ׁשהֹוראת אני ואֹומר ּכהנים', ּב'תֹורת לדבריו סמ יׁש ּובזֹו ,ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹ
העֹולה  ּפר עם עבֹודהֿזרה .לחּטאת ְֲִַַַָָָָָ

ÔB‰ÈÏÚז  Èc‡ ÔB‰È‡Bk„Ï ÔB‰Ï „aÚz ÔÈ„Îe¿≈«¿≈¿¿«≈«≈¬≈
Ïk ÏÚ ¯tÒÓ Ôe¯aÚÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡iÓ«»¿«»»¿«¿¿«¿««»

:ÔekcÈÂ ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ÔB‰¯Naƒ¿¿ƒ«¿¿≈¿ƒ«

zÏÒ‡ח  d˙ÁÓe È¯Bz ¯a ¯Bz Ôe·qÈÂ¿ƒ¿«≈ƒ¿¬≈À¿»
·qz È¯Bz ¯a ÔÈz ¯B˙Â ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««≈ƒ«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ixg` KWnp ,zrC oA FzFidA mc`d̈¨¨¦§¤©©¦§¨©£¥
mixaC iEYitA xg` mc`)`"eb t"r(. ¨¨©¥§¦§¨¦

,fh mW .eh ,a ziW`xA i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥¦¨
,g `xwIe .e ,ci zFnW .eh ,bn mW .b¨§©¦§¨
,gi ,fk .dk ,k .` ,fh .fh ,`i oOwl .a§©¨

.eh ,` mixaC .akdxezf §¨¦
(f)úàhç éî íäéìò äfäìL Y ©¥£¥¤¥©¨¤

íéúî éàîè éðtî ,äøtä øôà¥¤©¨¨¦§¥§¥¥¥¦
íäaL¯xn`p mi`nh zWxRW oeiM ¤¨¤¥¨¤¨¨©§¥¦¤¡©

Wcg W`xA wx mdl`l f` cre oqip ¨¤©§ŸŸ¤¦¨§©¨Ÿ
wlg oM m`e ,zn z`nEHn Exdfp¦§£¦§©¥§¦¥¥¤
z`nEhA `nh did i`CeA haXdn¥©¥¤§©©¨¨¨¥§§©
llbaE ,mdn in Erci `NW `N` ,zn¥¤¨¤Ÿ¨§¦¥¤¦§©
mIeld lM EwwfEd mi`nh mzF`¨§¥¦§§¨©§¦¦

.dxR xt`A xdHdl§¦©¥§¥¤¨¨
øòú eøéáòäåéaø éøáãa éúàöî Y §¤¡¦©©¨¨¦§¦§¥©¦

eðzpL éôì :ïLøcä äLî¯.mIeld Ÿ¤©©§¨§¦¤¦§©§¦¦
úBøBëaä ìò äøtk¯i"Wx mB d`x ©¨¨©©§§¥©©¦

dxRM oAxw" :mWe ,h wEqR oOwl§©¨¨§¨¨§©©¨¨
."mdiYgY©§¥¤

äéeø÷ àéäå ,äøæ-äãBáò eãáòL¤¨§£¨¨¨§¦§¨
"íéúî éçáæ"¯.gk ,ew miNdY ¦§¥¥¦§¦¦

ÎdcFar zaFxwY) a ,al dxfÎdcFar£¨¨¨¦§¤£¨
dxf(. ¨¨

úî éeø÷ òøönäå¯.ai ,ai oOwlcM §©§Ÿ̈¨¥§¦§©¨
íéòøönk úçìâz í÷é÷æä¯d`x ¦§¦¨¦§©©©§Ÿ̈¦§¥

.h ,ci `xwIedxezg ©¦§¨
(g)ø÷a ïa øt eç÷ìåàeäå Y §¨§©¤¨¨§

áeúkL Bîk ,äìBò¯.ai wEqR oOwl ¨§¤¨§©¨¨
.`i wEqR oOwl i"WxA cFr d`xE§¥§©¦§©¨¨

àeäå ,"äìBò .. ãçàä úà äNòå"©£¥¤¨¤¨¨§

øeaö ïaø÷¯"Egwle" xn`p okle ¨§©¦§¨¥¤¡©§¨§
.miAx oFWl§©¦

äøæ-äãBáòa¯s`e .ck ,eh oOwlcM ©£¨¨¨§¦§©¨§©
lirlcM ,dxfÎdcFar lr gwlp o`M̈¦§©©£¨¨¨§¦§¥

.i"WxA§©¦
éðL øôeøîBì ãeîìz äî Y ©¥¦©©§©

"éðL"¯xn`X dnA EprinWO dn ¥¦©©§¦¥§©¤¨©
ixd ,mipW EidW cOll m`W ,"ipW"¥¦¤¦§©¥¤¨§©¦£¥
cg`d z` dUre" :KMÎxg` xnF` `Ed¥©©¨©£¥¤¨¤¨

"dlFr cg`d z`e z`Hg)a ,d zeixed(. ©¨§¤¨¤¨¨
dOl `id dl`XdW azM "ipEwfg"de§©¦§¦¨©¤©§¥¨¦¨¨
zncFw z`Hg ixde ,"ipW" xn`̈©¥¦©£¥©¨¤¤
oke .g ,d `xwIe i"Wx d`x ± dlFrl§¨§¥©¦©¦§¨§¥
z` dUre" :ai wEqR oOwl WxFtn§¨§©¨¨©£¥¤
d`xE ."dlFr cg`d z`e z`Hg cg`d̈¤¨©©§¤¨¤¨¨§¥

.ck ,eh oOwl i"Wx©¦§©¨
,úìëàð àì äìBò äî :Eì øîBì©§¨¨Ÿ¤¡¤¤

úìëàð àì úàhç óà¯s`W ©©¨Ÿ¤¡¤¤¤©
,zlk`p dpFvig z`Hg llM KxcAW¤§¤¤§¨©¨¦¨¤¡¤¤
mEXn ,dlFrd FnM ztxUp Ff z`Hg©¨¦§¤¤§¨¨¦
Dpice ,dxfÎdcFar lr d`A `idW¤¦¨¨©£¨¨¨§¦¨
.ztxUp `idW dxfÎdcFar z`HgM§©¨£¨¨¨¤¦¦§¤¤
Bæáe .äLî éaø éøác ïàk ãò¯ ©¨¦§¥©¦Ÿ¤§

.zlk`p Dpi` Ff z`HgW¤©¨¥¨¤¡¤¤
åéøáãì Cîñ Lé¯dWn iAx lW ¥¤¤¦§¨¨¤©¦¤

.oWxCd©©§¨
"íéðäk úøBú"a¯`xEAC `xwIe §©Ÿ£¦©¦§¨¦¨

dn :xnF` oFrnW iAx" :b ,a daFgC§¨©¦¦§¥©
cOll m` ?"ipW xtE" :xnFl cEnlY©§©©¥¦¦§©¥
dUre' :xn`p xaM `lde ,mipW mdW¤¥§©¦©£Ÿ§¨¤¡©©£¥
,'dlFr cg`d z`e z`Hg cg`d z ¤̀¨¤¨©¨§¤¨¤¨¨

,mIeld z`Hg zlk`p `dY lFki `N ¤̀¨¨§¥¤¡¤¤©©©§¦¦
"ipW" ,"ipW xtE" :xnFl cEnlY©§©©¥¦¥¦
s` ,zlk`p `l dlFr dn ,dlFrl§¨¨¨Ÿ¤¡¤¤©
zvw oEIr Kixve ."zlk`p `l z`Hg©¨Ÿ¤¡¤¤§¨¦¦§¨

ixdW ,"Knq" oFWlA hwPX dnWxFtn ©¤¨©¦§¤¤¤£¥§¨
.`Ed

éðà øîBàå¯wFlgl i"Wx zpEM oi` §¥£¦¥©¨©©¦©£
x`al `N` oWxCd dWn iAx lr©©¦¤©©§¨¤¨§¨¥

.eixaC§¨¨
äúéä äòL úàøBäL¯z`xFdd ¤¨©¨¨¨§¨©¨©
` :miYWA dzid drW(E`iadX dn ¨¨¨§¨¦§©¦©¤¥¦

xirU `le) z`Hgl xwA oA xR(a .( ©¤¨¨§©¨§Ÿ¨¦
dElk` `le dEtxVX dn)m"`x d`x(. ©¤§¨¨§Ÿ£¨¨

:`i ,h `xwIe i"Wx d`x la``l" £¨§¥©¦©¦§¨Ÿ
Ff `N` ztxUp dpFvig z`Hg Epivn̈¦©¨¦¨¦§¤¤¤¨
,"xEACd iR lr oNEke ,mi`ENn lWe§¤¦¦§¨©¦©¦
,xnFl Wie .mIel lW z`Hg xiMfd `le§Ÿ¦§¦©¨¤§¦¦§¥©
onfA oqip Wcg W`xAW mEXn¦¤§ŸŸ¤¦¨¦§©
`l oicr ,mi`ENOd z`Hg z` EtxVW¤¨§¤©©©¦¦£©¦Ÿ
z`Hg z` sFxUl d`xFd dzid̈§¨¨¨¦§¤©©
i"Wx azM dfÎKxCÎlre .mIeld©§¦¦§©¤¤¤¨©©¦
:mi`ENOd z`Hg iAB ci ,hk zFnWA¦§©¥©©©¦¦
ztxUp dpFvig z`Hg Epivn `l"Ÿ¨¦©¨¦¨¦§¤¤
ipinW lW z`Hg xiMfd `le ,"Ff `N ¤̀¨§Ÿ¦§¦©¨¤§¦¦
dpYip `l oicrW ipRn ,mi`ENOl©¦¦¦§¥¤£©¦Ÿ¦§¨

.FfM d`xFd¨¨¨
úàhçì àéáäì íäì äéä øéòOL¤¨¦¨¨¨¤§¨¦§©©

äìBòä øt íò äøæ-äãBáò¯oicM £¨¨¨¦©¨¨§¦
,xirU d`AW dxfÎdcFar z`Hg©©£¨¨¨¤¨¨¨¦
dzid o`M `N` ,ck ,eh oOwlcM§¦§©¨¤¨¨¨§¨

jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i oey`x meil inei xeriy

(è)zìä÷äå ãòBî ìäà éðôì íiåìä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥−´Ÿ¤¥®§¦̧§©§½̈
:ìàøNé éða úãò-ìk-úà¤¨£©−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£˙„ÚŒÏkŒ˙‡ zÏ‰˜‰Â∑ וי קר ּבנם על ויעמדּו יבֹואּו ּתחּתיהם, ּכּפרה קרּבן נתּונים ׁשהלוּים סמכּולפי ¿ƒ¿«¿»∆»¬«ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
עליהם  ידיהם .את ְֲֵֵֶֶֶ

(é)-éðá eëîñå ýåýé éðôì íiåìä-úà záø÷äå§¦§©§¨¬¤©«§¦¦−¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¯§¥«
:íiåìä-ìò íäéãé-úà ìàøNé¦§¨¥²¤§¥¤−©©«§¦¦«

(àé)éðäåúàî ýåýé éðôì äôeðz íiåìä-úà ïøäà ó §¥¦Á©«£¸Ÿ¤©«§¦¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¥¥−
:ýåýé úãáò-úà ãáòì eéäå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®§¨¾©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬§Ÿ̈«

i"yx£‰Ùez ÌiÂÏ‰Œ˙‡ Ô¯‰‡ ÛÈ‰Â∑ ּבפרׁשה נאמרּו ּתנּופֹות ׁשלׁש חי. ּתנּופה טעּון מצרע ׁשאׁשם ּכדר ¿≈ƒ«¬…∆«¿ƒƒ¿»ְְְְְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
עליהם: הּקדׁשים קדׁש ׁשעבֹודת לפי ה'", עבדת את לעבד "והיּו ּבם: נאמר לכ קהת, לבני הראׁשֹונה ְְְְְֱֲֲֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹזֹו:
הּקדׁש: עבֹודת היתה עליהם ׁשאף לה'", "ּתנּופה ּבם: נאמר לכ ּגרׁשֹון, לבני הּׁשנּיה וגֹו'. והּׁשלחן ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻהארֹון
והּׁשליׁשית  הּקדׁשים, קדׁש ּבבית הּנראֹות מררי) ּבני מּׂשא ּביד קרׁשים ּדאּלּו ּוקרסים, (צ"ל: ּוקרׁשים ְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹיריעֹות

מררי  .לבני ְְִִֵָ

LBÎ˙Âט  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk Ïk ˙È»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Èaי  ÔeÎÓÒÈÂ ÈÈ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»¿»¿ƒ¿¿¿≈
:È‡ÂÏ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿≈«≈»≈

ÔÓיא  ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ È‡ÂÏ ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬…»≈»≈¬»»√»¿»ƒ
:ÈÈ„ ‡ÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿«»»¿»»«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

z`Hgl xR E`iaIW drW z`xFd¨©¨¨¤¨¦¨§©¨
)m"`x(xwA oA xtE" :aEzMd xn` okle .§¨¥¨©©¨©¤¨¨

gTY"Egwle" xn` `NW) "z`Hgl ¦©§©¨¤Ÿ¨©§¨§
"gTY" `N` ,dlFrA FnM(FGW Epid , §¨¨¤¨¦©©§¤

xR gTil dWnl zcgEin d`xFd dzid̈§¨¨¨§¤¤§¤¦©©
xirU `le z`Hgl xwA oA)`xwi ¤¨¨§©¨§Ÿ¨¦

`ziixe`c(.dxezh

(i-h)úãò ìk úà zìä÷äåéôì Y §¦§©§¨¤¨£©§¦
äøtk ïaø÷ íéðeúð íiåìäL¤©§¦¦§¦¨§©©¨¨

íäézçz¯oeiM .l`xUi ipA zgY ©§¥¤©©§¥¦§¨¥¥¨
ixd ,zFxFkAd zgY dxRM Eid mIeldW¤©§¦¦¨©¨¨©©©§£¥
lM zgY dxRM EpYiPW ENi`M df¤§¦¤¦§©¨¨©©¨
lW mdigElW Eid zFxFkAd iM ,l`xUi¦§¨¥¦©§¨§¥¤¤

l`xUi)`"eb(. ¦§¨¥
úà eëîñéå íðaø÷ ìò eãîòéå eàBáé̈§©©§©¨§¨¨§¦§§¤

.íäéìò íäéãé¯milrAd oicM §¥¤£¥¤§¦©§¨¦
.mpAxw lr cFnrl mikixSWdxez`i ¤§¦¦©£©¨§¨¨

(`i)éðäåäôeðz] íiåìä úà ïøäà ó §¥¦©£Ÿ¤©§¦¦§¨
¯.oFW`x qEtcA `qxiBd oM¥©¦§¨¦§¦

éç äôeðz ïeòè òøöî íLàL Cøãk§¤¤¤£©§Ÿ̈¨§¨©
¯mIeld o`M s` .ai ,ci `xwIe d`x§¥©¦§¨©¨©§¦¦

i"WxA lirlckE ,rxFvn mW`M mpiC¦¨©£©§¨§¦§¥§©¦
.f wEqR̈

ìLBæ äLøôa eøîàð úBôeðz L¯ ¨Ÿ§¤¤§§¨¨¨
± "dtEpY mIeld z` oxd` sipde"§¥¦©£Ÿ¤©§¦¦§¨
± "'dl dtEpY mzF` Ytpde" .df wEqR̈¤§¥©§¨¨§¨©
wEqR ± "dtEpY mzF` Ytpde" .bi wEqR̈§¥©§¨¨§¨¨
WlW mzF` EtipdW xnFl oi`e .eh§¥©¤¥¦¨¨

iC did rxFvn mW`A ixdW ,minrR§¨¦¤£¥©£©§¨¨¨©
zg` dtEpzA)g"ty(. ¦§¨©©

äðBLàøä¯.o`M dxEn`d ¨¦¨¨£¨¨
eéäå" :ía øîàð Cëì ,úä÷ éðáì¦§¥§¨§¨¤¡©¨§¨
úãBáòL éôì ,"'ä úãBáò úà ãáòì©£Ÿ¤£©§¦¤£©

Lã÷¯dXEcTd xaC `Vn),f lirl i"yx Ÿ¤©¨§©©§¨
h(.

íéLãwä¯oNEkAW WCEwnd)lirl i"yx ©¢¨¦©§¨¤§¨
c ,c(.

íäéìò¯miaEzMd zFpFWl iRÎlr £¥¤©¦§©§¦
.mWe mW lirl§¥¨§¨

'Bâå ïçìMä ,ïBøàä¯dxFpOde ¨¨©ª§¨§§©§¨
zxW ilkE zkFxRde zFgAfOde)i"yx §©¦§§§©¨¤§¥¨¥

c ,c lirl(la` .'eke :xnFl Kixv ilE`e .§©¨¦©£¨
dpEMd d`xPke ,h ,f lirl mB `Ed oM¥©§¥§©¦§¤©©¨¨

.EN` milM mdA mixMfPd miaEzMl©§¦©¦§¨¦¨¤¥¦¥
äiðMä¯.bi wEqtA dxEn`d ©§¦¨¨£¨§¨

ía øîàð Cëì ,ïBLøb éðáì¯oOwl ¦§¥¥§§¨¤¡©¨§©¨
.bi wEqR̈

äúéä íäéìò óàL ,"'äì äôeðz"§¨©¤©£¥¤¨§¨
úBòéøé ,Lãwä úãBáò¯,c lirlcM £©©Ÿ¤§¦§¦§¥

.dk
íéñø÷e]¯ciÎiazM dOkA `qxiBd oM §¨¦¥©¦§¨§©¨¦§¥¨

x`WaM `lcE ,mipFW`x miqEtcE§¦¦¦§Ÿ§¦§¨
Eid miWxTd ixdW ,"miWxwE" miqEtC§¦§¨¦¤£¥©§¨¦¨
Eid miqxTdW s`e .ixxn ipA `Vn©¨§¥§¨¦§©¤©§¨¦¨

z` mixAgnx`A"d ziWEwM) zFrixid §©§¦¤©§¦§§©©§¥
"dcVA(Eid oMWOd wExiR zrWA ixd , ©¨¤£¥¦§©¥©¦§¨¨

rnWncM ,miqxTd z` mB miwxtn§¨§¦©¤©§¨¦¦§©§©
cinrdl" :` ,ck oiNEg i"Wx oFWNn¦§©¦¦§©£¦

.mW oIr ,"eiqxw§¨¨©¥¨
íéàøpä¯zFrixid lr od aqEn ©¦§¦¨¥©©§¦

zFpFYgYd)(xirdlE .miqxTd lr ode ©©§§¥©©§¨¦§¨¦
cEOr Wix ,hv zAW `xnBd oFWNn mB©¦§©§¨¨©¨¥©
miakFkM zF`lENA oiqxw oi`xpe" :a§¦§¦§¨¦©¨§¨¦

.d`Ad dxrd d`xE ."riwxÄ¨¦©§¥¤¨¨©¨¨
íéLãwä Lã÷ úéáa¯drCd itl Edf §¥Ÿ¤©¢¨¦¤§¦©¥¨

zFO` xUr zNigzA Eid miqxTdW¤©§¨¦¨¦§¦©¤¤©
itl oMÎoi`XÎdn ,miWcTd Wcw lW¤Ÿ¤©¢¨¦©¤¥¥§¦
iRlM mikEWn Eid miqxTdW drCd©¥¨¤©§¨¦¨§¦§©¥

zkFxRdn zg` dO` gxfn)i"yx d`x ¦§¨©¨©©¥©¨¤
al ,d ,ek zeny(.
úéLéìMäå¯.eh wEqtA dxEn`d §©§¦¦¨£¨§¨
éøøî éðáì¯mB ixdW ,oEIr Kixv ¦§¥§¨¦¨¦¦¤£¥©

mi`xp Eid E`Up ixxn ipAW miWxTd©§¨¦¤§¥§¨¦¨§¨¦§¦
xn`p `l rECnE ,miWcTd Wcw ziaA§¥Ÿ¤©¢¨¦©©Ÿ¤¡©
?"'dl dtEpY" F` "'d zcFar" mdÄ¤£©§¨©
miWxTdOW oeiM ,xnFl Wi ilE`e§©¥©¥¨¤¥©§¨¦
KIW `l ,miWcTd Wcw dpap mnvr©§¨¦§¨Ÿ¤©¢¨¦Ÿ©¨

" mdilr xnFlmi`xPdWcw ziaA ©£¥¤©¦§¦§¥Ÿ¤
miWcTd Wcw zEEdzd iM ,"miWcTd©¢¨¦¦¦§©Ÿ¤©¢¨¦
Îdn ,miWxTd znwd mr cgiA d`Ä¨§©©¦£¨©©§¨¦©
xaMW xg`l Eqxtp zFrixid oMÎoi`X¤¥¥©§¦¦§§§©©¤§¨
xnFl KIW `liOnE ,mIw miWcTd WcwŸ¤©¢¨¦©¨¦¥¨©¨©

WcTd Wcw ziaA mi`xPd" mdilr."mi £¥¤©¦§¦§¥Ÿ¤©¢¨¦
.oEIr Kixv oicredxezai ©£©¦¨¦¦



מי jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i oey`x meil inei xeriy

(æ)úàhç éî íäéìò äfä íøäèì íäì äNòú-äëå§Ÿ©«£¤³¨¤Æ§©«£½̈©¥¬£¥¤−¥´©¨®
íäéãâá eñaëå íøNa-ìk-ìò øòú eøéáòäå§¤«¡¦³©̧©Æ©¨§¨½̈§¦§¬¦§¥¤−

:eøähäå§¦¤¨«
i"yx£˙‡hÁ ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ‰f‰∑ ׁשּבהם מתים טמאי מּפני הּפרה, אפר ˙Ú¯.ׁשל e¯È·Ú‰Â∑ ּבדברי מצאתי «≈¬≈∆≈«»ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ¿∆¡ƒ««ְְִִֵָָ

מתים", "זבחי קרּויה: והיא אלילים, עבֹודת ׁשעבדּו הּבכֹורֹות על ּכּפרה ׁשּנּתנּו לפי הּדרׁשן: מׁשה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹרּבי
ּכמצרעים  ּתגלחת הזקיקם – "מת" קרּוי .והמצרע ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹ

(ç)ïîMá äìeìa úìñ Búçðîe ø÷a-ïa øt eç÷ìå§¨«§Æ©´¤¨½̈¦̧§¨½−Ÿ¤§¨´©¨®¤
:úàhçì çwz ø÷a-ïá éðL-øôe©¥¦¬¤¨−̈¦©¬§©¨«

i"yx£¯˜aŒÔa ¯t eÁ˜ÏÂ∑ ּבעבֹודהֿזרה צּבּור קרּבן והּוא עלה", האחד את "ועׂשה ׁשּכתּוב ּכמֹו עֹולה, .והּוא ¿»¿«∆»»ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ÈL ¯Ùe∑(ת"כ)נאכלת לא חּטאת אף נאכלת, לא עֹולה מה :ל לֹומר "ׁשני"? לֹומר ּתלמּוד דברי מה (ע"כ «≈ƒְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

להביא ר"מ) להם היה ׁשּׂשעיר היתה, ׁשעה ׁשהֹוראת אני ואֹומר ּכהנים', ּב'תֹורת לדבריו סמ יׁש ּובזֹו ,ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹ
העֹולה  ּפר עם עבֹודהֿזרה .לחּטאת ְֲִַַַָָָָָ

ÔB‰ÈÏÚז  Èc‡ ÔB‰È‡Bk„Ï ÔB‰Ï „aÚz ÔÈ„Îe¿≈«¿≈¿¿«≈«≈¬≈
Ïk ÏÚ ¯tÒÓ Ôe¯aÚÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡iÓ«»¿«»»¿«¿¿«¿««»

:ÔekcÈÂ ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ÔB‰¯Naƒ¿¿ƒ«¿¿≈¿ƒ«

zÏÒ‡ח  d˙ÁÓe È¯Bz ¯a ¯Bz Ôe·qÈÂ¿ƒ¿«≈ƒ¿¬≈À¿»
·qz È¯Bz ¯a ÔÈz ¯B˙Â ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««≈ƒ«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ixg` KWnp ,zrC oA FzFidA mc`d̈¨¨¦§¤©©¦§¨©£¥
mixaC iEYitA xg` mc`)`"eb t"r(. ¨¨©¥§¦§¨¦

,fh mW .eh ,a ziW`xA i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥¦¨
,g `xwIe .e ,ci zFnW .eh ,bn mW .b¨§©¦§¨
,gi ,fk .dk ,k .` ,fh .fh ,`i oOwl .a§©¨

.eh ,` mixaC .akdxezf §¨¦
(f)úàhç éî íäéìò äfäìL Y ©¥£¥¤¥©¨¤

íéúî éàîè éðtî ,äøtä øôà¥¤©¨¨¦§¥§¥¥¥¦
íäaL¯xn`p mi`nh zWxRW oeiM ¤¨¤¥¨¤¨¨©§¥¦¤¡©

Wcg W`xA wx mdl`l f` cre oqip ¨¤©§ŸŸ¤¦¨§©¨Ÿ
wlg oM m`e ,zn z`nEHn Exdfp¦§£¦§©¥§¦¥¥¤
z`nEhA `nh did i`CeA haXdn¥©¥¤§©©¨¨¨¥§§©
llbaE ,mdn in Erci `NW `N` ,zn¥¤¨¤Ÿ¨§¦¥¤¦§©
mIeld lM EwwfEd mi`nh mzF`¨§¥¦§§¨©§¦¦

.dxR xt`A xdHdl§¦©¥§¥¤¨¨
øòú eøéáòäåéaø éøáãa éúàöî Y §¤¡¦©©¨¨¦§¦§¥©¦

eðzpL éôì :ïLøcä äLî¯.mIeld Ÿ¤©©§¨§¦¤¦§©§¦¦
úBøBëaä ìò äøtk¯i"Wx mB d`x ©¨¨©©§§¥©©¦

dxRM oAxw" :mWe ,h wEqR oOwl§©¨¨§¨¨§©©¨¨
."mdiYgY©§¥¤

äéeø÷ àéäå ,äøæ-äãBáò eãáòL¤¨§£¨¨¨§¦§¨
"íéúî éçáæ"¯.gk ,ew miNdY ¦§¥¥¦§¦¦

ÎdcFar zaFxwY) a ,al dxfÎdcFar£¨¨¨¦§¤£¨
dxf(. ¨¨

úî éeø÷ òøönäå¯.ai ,ai oOwlcM §©§Ÿ̈¨¥§¦§©¨
íéòøönk úçìâz í÷é÷æä¯d`x ¦§¦¨¦§©©©§Ÿ̈¦§¥

.h ,ci `xwIedxezg ©¦§¨
(g)ø÷a ïa øt eç÷ìåàeäå Y §¨§©¤¨¨§

áeúkL Bîk ,äìBò¯.ai wEqR oOwl ¨§¤¨§©¨¨
.`i wEqR oOwl i"WxA cFr d`xE§¥§©¦§©¨¨

àeäå ,"äìBò .. ãçàä úà äNòå"©£¥¤¨¤¨¨§

øeaö ïaø÷¯"Egwle" xn`p okle ¨§©¦§¨¥¤¡©§¨§
.miAx oFWl§©¦

äøæ-äãBáòa¯s`e .ck ,eh oOwlcM ©£¨¨¨§¦§©¨§©
lirlcM ,dxfÎdcFar lr gwlp o`M̈¦§©©£¨¨¨§¦§¥

.i"WxA§©¦
éðL øôeøîBì ãeîìz äî Y ©¥¦©©§©

"éðL"¯xn`X dnA EprinWO dn ¥¦©©§¦¥§©¤¨©
ixd ,mipW EidW cOll m`W ,"ipW"¥¦¤¦§©¥¤¨§©¦£¥
cg`d z` dUre" :KMÎxg` xnF` `Ed¥©©¨©£¥¤¨¤¨

"dlFr cg`d z`e z`Hg)a ,d zeixed(. ©¨§¤¨¤¨¨
dOl `id dl`XdW azM "ipEwfg"de§©¦§¦¨©¤©§¥¨¦¨¨
zncFw z`Hg ixde ,"ipW" xn`̈©¥¦©£¥©¨¤¤
oke .g ,d `xwIe i"Wx d`x ± dlFrl§¨§¥©¦©¦§¨§¥
z` dUre" :ai wEqR oOwl WxFtn§¨§©¨¨©£¥¤
d`xE ."dlFr cg`d z`e z`Hg cg`d̈¤¨©©§¤¨¤¨¨§¥

.ck ,eh oOwl i"Wx©¦§©¨
,úìëàð àì äìBò äî :Eì øîBì©§¨¨Ÿ¤¡¤¤

úìëàð àì úàhç óà¯s`W ©©¨Ÿ¤¡¤¤¤©
,zlk`p dpFvig z`Hg llM KxcAW¤§¤¤§¨©¨¦¨¤¡¤¤
mEXn ,dlFrd FnM ztxUp Ff z`Hg©¨¦§¤¤§¨¨¦
Dpice ,dxfÎdcFar lr d`A `idW¤¦¨¨©£¨¨¨§¦¨
.ztxUp `idW dxfÎdcFar z`HgM§©¨£¨¨¨¤¦¦§¤¤
Bæáe .äLî éaø éøác ïàk ãò¯ ©¨¦§¥©¦Ÿ¤§

.zlk`p Dpi` Ff z`HgW¤©¨¥¨¤¡¤¤
åéøáãì Cîñ Lé¯dWn iAx lW ¥¤¤¦§¨¨¤©¦¤

.oWxCd©©§¨
"íéðäk úøBú"a¯`xEAC `xwIe §©Ÿ£¦©¦§¨¦¨

dn :xnF` oFrnW iAx" :b ,a daFgC§¨©¦¦§¥©
cOll m` ?"ipW xtE" :xnFl cEnlY©§©©¥¦¦§©¥
dUre' :xn`p xaM `lde ,mipW mdW¤¥§©¦©£Ÿ§¨¤¡©©£¥
,'dlFr cg`d z`e z`Hg cg`d z ¤̀¨¤¨©¨§¤¨¤¨¨

,mIeld z`Hg zlk`p `dY lFki `N ¤̀¨¨§¥¤¡¤¤©©©§¦¦
"ipW" ,"ipW xtE" :xnFl cEnlY©§©©¥¦¥¦
s` ,zlk`p `l dlFr dn ,dlFrl§¨¨¨Ÿ¤¡¤¤©
zvw oEIr Kixve ."zlk`p `l z`Hg©¨Ÿ¤¡¤¤§¨¦¦§¨

ixdW ,"Knq" oFWlA hwPX dnWxFtn ©¤¨©¦§¤¤¤£¥§¨
.`Ed

éðà øîBàå¯wFlgl i"Wx zpEM oi` §¥£¦¥©¨©©¦©£
x`al `N` oWxCd dWn iAx lr©©¦¤©©§¨¤¨§¨¥

.eixaC§¨¨
äúéä äòL úàøBäL¯z`xFdd ¤¨©¨¨¨§¨©¨©
` :miYWA dzid drW(E`iadX dn ¨¨¨§¨¦§©¦©¤¥¦

xirU `le) z`Hgl xwA oA xR(a .( ©¤¨¨§©¨§Ÿ¨¦
dElk` `le dEtxVX dn)m"`x d`x(. ©¤§¨¨§Ÿ£¨¨

:`i ,h `xwIe i"Wx d`x la``l" £¨§¥©¦©¦§¨Ÿ
Ff `N` ztxUp dpFvig z`Hg Epivn̈¦©¨¦¨¦§¤¤¤¨
,"xEACd iR lr oNEke ,mi`ENn lWe§¤¦¦§¨©¦©¦
,xnFl Wie .mIel lW z`Hg xiMfd `le§Ÿ¦§¦©¨¤§¦¦§¥©
onfA oqip Wcg W`xAW mEXn¦¤§ŸŸ¤¦¨¦§©
`l oicr ,mi`ENOd z`Hg z` EtxVW¤¨§¤©©©¦¦£©¦Ÿ
z`Hg z` sFxUl d`xFd dzid̈§¨¨¨¦§¤©©
i"Wx azM dfÎKxCÎlre .mIeld©§¦¦§©¤¤¤¨©©¦
:mi`ENOd z`Hg iAB ci ,hk zFnWA¦§©¥©©©¦¦
ztxUp dpFvig z`Hg Epivn `l"Ÿ¨¦©¨¦¨¦§¤¤
ipinW lW z`Hg xiMfd `le ,"Ff `N ¤̀¨§Ÿ¦§¦©¨¤§¦¦
dpYip `l oicrW ipRn ,mi`ENOl©¦¦¦§¥¤£©¦Ÿ¦§¨

.FfM d`xFd¨¨¨
úàhçì àéáäì íäì äéä øéòOL¤¨¦¨¨¨¤§¨¦§©©

äìBòä øt íò äøæ-äãBáò¯oicM £¨¨¨¦©¨¨§¦
,xirU d`AW dxfÎdcFar z`Hg©©£¨¨¨¤¨¨¨¦
dzid o`M `N` ,ck ,eh oOwlcM§¦§©¨¤¨¨¨§¨

jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i oey`x meil inei xeriy

(è)zìä÷äå ãòBî ìäà éðôì íiåìä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥−´Ÿ¤¥®§¦̧§©§½̈
:ìàøNé éða úãò-ìk-úà¤¨£©−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£˙„ÚŒÏkŒ˙‡ zÏ‰˜‰Â∑ וי קר ּבנם על ויעמדּו יבֹואּו ּתחּתיהם, ּכּפרה קרּבן נתּונים ׁשהלוּים סמכּולפי ¿ƒ¿«¿»∆»¬«ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
עליהם  ידיהם .את ְֲֵֵֶֶֶ

(é)-éðá eëîñå ýåýé éðôì íiåìä-úà záø÷äå§¦§©§¨¬¤©«§¦¦−¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¯§¥«
:íiåìä-ìò íäéãé-úà ìàøNé¦§¨¥²¤§¥¤−©©«§¦¦«

(àé)éðäåúàî ýåýé éðôì äôeðz íiåìä-úà ïøäà ó §¥¦Á©«£¸Ÿ¤©«§¦¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¥¥−
:ýåýé úãáò-úà ãáòì eéäå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®§¨¾©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬§Ÿ̈«

i"yx£‰Ùez ÌiÂÏ‰Œ˙‡ Ô¯‰‡ ÛÈ‰Â∑ ּבפרׁשה נאמרּו ּתנּופֹות ׁשלׁש חי. ּתנּופה טעּון מצרע ׁשאׁשם ּכדר ¿≈ƒ«¬…∆«¿ƒƒ¿»ְְְְְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
עליהם: הּקדׁשים קדׁש ׁשעבֹודת לפי ה'", עבדת את לעבד "והיּו ּבם: נאמר לכ קהת, לבני הראׁשֹונה ְְְְְֱֲֲֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹזֹו:
הּקדׁש: עבֹודת היתה עליהם ׁשאף לה'", "ּתנּופה ּבם: נאמר לכ ּגרׁשֹון, לבני הּׁשנּיה וגֹו'. והּׁשלחן ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻהארֹון
והּׁשליׁשית  הּקדׁשים, קדׁש ּבבית הּנראֹות מררי) ּבני מּׂשא ּביד קרׁשים ּדאּלּו ּוקרסים, (צ"ל: ּוקרׁשים ְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹיריעֹות

מררי  .לבני ְְִִֵָ

LBÎ˙Âט  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk Ïk ˙È»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Èaי  ÔeÎÓÒÈÂ ÈÈ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»¿»¿ƒ¿¿¿≈
:È‡ÂÏ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿≈«≈»≈

ÔÓיא  ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ È‡ÂÏ ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬…»≈»≈¬»»√»¿»ƒ
:ÈÈ„ ‡ÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿«»»¿»»«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

z`Hgl xR E`iaIW drW z`xFd¨©¨¨¤¨¦¨§©¨
)m"`x(xwA oA xtE" :aEzMd xn` okle .§¨¥¨©©¨©¤¨¨

gTY"Egwle" xn` `NW) "z`Hgl ¦©§©¨¤Ÿ¨©§¨§
"gTY" `N` ,dlFrA FnM(FGW Epid , §¨¨¤¨¦©©§¤

xR gTil dWnl zcgEin d`xFd dzid̈§¨¨¨§¤¤§¤¦©©
xirU `le z`Hgl xwA oA)`xwi ¤¨¨§©¨§Ÿ¨¦

`ziixe`c(.dxezh

(i-h)úãò ìk úà zìä÷äåéôì Y §¦§©§¨¤¨£©§¦
äøtk ïaø÷ íéðeúð íiåìäL¤©§¦¦§¦¨§©©¨¨

íäézçz¯oeiM .l`xUi ipA zgY ©§¥¤©©§¥¦§¨¥¥¨
ixd ,zFxFkAd zgY dxRM Eid mIeldW¤©§¦¦¨©¨¨©©©§£¥
lM zgY dxRM EpYiPW ENi`M df¤§¦¤¦§©¨¨©©¨
lW mdigElW Eid zFxFkAd iM ,l`xUi¦§¨¥¦©§¨§¥¤¤

l`xUi)`"eb(. ¦§¨¥
úà eëîñéå íðaø÷ ìò eãîòéå eàBáé̈§©©§©¨§¨¨§¦§§¤

.íäéìò íäéãé¯milrAd oicM §¥¤£¥¤§¦©§¨¦
.mpAxw lr cFnrl mikixSWdxez`i ¤§¦¦©£©¨§¨¨

(`i)éðäåäôeðz] íiåìä úà ïøäà ó §¥¦©£Ÿ¤©§¦¦§¨
¯.oFW`x qEtcA `qxiBd oM¥©¦§¨¦§¦

éç äôeðz ïeòè òøöî íLàL Cøãk§¤¤¤£©§Ÿ̈¨§¨©
¯mIeld o`M s` .ai ,ci `xwIe d`x§¥©¦§¨©¨©§¦¦

i"WxA lirlckE ,rxFvn mW`M mpiC¦¨©£©§¨§¦§¥§©¦
.f wEqR̈

ìLBæ äLøôa eøîàð úBôeðz L¯ ¨Ÿ§¤¤§§¨¨¨
± "dtEpY mIeld z` oxd` sipde"§¥¦©£Ÿ¤©§¦¦§¨
± "'dl dtEpY mzF` Ytpde" .df wEqR̈¤§¥©§¨¨§¨©
wEqR ± "dtEpY mzF` Ytpde" .bi wEqR̈§¥©§¨¨§¨¨
WlW mzF` EtipdW xnFl oi`e .eh§¥©¤¥¦¨¨

iC did rxFvn mW`A ixdW ,minrR§¨¦¤£¥©£©§¨¨¨©
zg` dtEpzA)g"ty(. ¦§¨©©

äðBLàøä¯.o`M dxEn`d ¨¦¨¨£¨¨
eéäå" :ía øîàð Cëì ,úä÷ éðáì¦§¥§¨§¨¤¡©¨§¨
úãBáòL éôì ,"'ä úãBáò úà ãáòì©£Ÿ¤£©§¦¤£©

Lã÷¯dXEcTd xaC `Vn),f lirl i"yx Ÿ¤©¨§©©§¨
h(.

íéLãwä¯oNEkAW WCEwnd)lirl i"yx ©¢¨¦©§¨¤§¨
c ,c(.

íäéìò¯miaEzMd zFpFWl iRÎlr £¥¤©¦§©§¦
.mWe mW lirl§¥¨§¨

'Bâå ïçìMä ,ïBøàä¯dxFpOde ¨¨©ª§¨§§©§¨
zxW ilkE zkFxRde zFgAfOde)i"yx §©¦§§§©¨¤§¥¨¥

c ,c lirl(la` .'eke :xnFl Kixv ilE`e .§©¨¦©£¨
dpEMd d`xPke ,h ,f lirl mB `Ed oM¥©§¥§©¦§¤©©¨¨

.EN` milM mdA mixMfPd miaEzMl©§¦©¦§¨¦¨¤¥¦¥
äiðMä¯.bi wEqtA dxEn`d ©§¦¨¨£¨§¨

ía øîàð Cëì ,ïBLøb éðáì¯oOwl ¦§¥¥§§¨¤¡©¨§©¨
.bi wEqR̈

äúéä íäéìò óàL ,"'äì äôeðz"§¨©¤©£¥¤¨§¨
úBòéøé ,Lãwä úãBáò¯,c lirlcM £©©Ÿ¤§¦§¦§¥

.dk
íéñø÷e]¯ciÎiazM dOkA `qxiBd oM §¨¦¥©¦§¨§©¨¦§¥¨

x`WaM `lcE ,mipFW`x miqEtcE§¦¦¦§Ÿ§¦§¨
Eid miWxTd ixdW ,"miWxwE" miqEtC§¦§¨¦¤£¥©§¨¦¨
Eid miqxTdW s`e .ixxn ipA `Vn©¨§¥§¨¦§©¤©§¨¦¨

z` mixAgnx`A"d ziWEwM) zFrixid §©§¦¤©§¦§§©©§¥
"dcVA(Eid oMWOd wExiR zrWA ixd , ©¨¤£¥¦§©¥©¦§¨¨

rnWncM ,miqxTd z` mB miwxtn§¨§¦©¤©§¨¦¦§©§©
cinrdl" :` ,ck oiNEg i"Wx oFWNn¦§©¦¦§©£¦

.mW oIr ,"eiqxw§¨¨©¥¨
íéàøpä¯zFrixid lr od aqEn ©¦§¦¨¥©©§¦

zFpFYgYd)(xirdlE .miqxTd lr ode ©©§§¥©©§¨¦§¨¦
cEOr Wix ,hv zAW `xnBd oFWNn mB©¦§©§¨¨©¨¥©
miakFkM zF`lENA oiqxw oi`xpe" :a§¦§¦§¨¦©¨§¨¦

.d`Ad dxrd d`xE ."riwxÄ¨¦©§¥¤¨¨©¨¨
íéLãwä Lã÷ úéáa¯drCd itl Edf §¥Ÿ¤©¢¨¦¤§¦©¥¨

zFO` xUr zNigzA Eid miqxTdW¤©§¨¦¨¦§¦©¤¤©
itl oMÎoi`XÎdn ,miWcTd Wcw lW¤Ÿ¤©¢¨¦©¤¥¥§¦
iRlM mikEWn Eid miqxTdW drCd©¥¨¤©§¨¦¨§¦§©¥

zkFxRdn zg` dO` gxfn)i"yx d`x ¦§¨©¨©©¥©¨¤
al ,d ,ek zeny(.
úéLéìMäå¯.eh wEqtA dxEn`d §©§¦¦¨£¨§¨
éøøî éðáì¯mB ixdW ,oEIr Kixv ¦§¥§¨¦¨¦¦¤£¥©

mi`xp Eid E`Up ixxn ipAW miWxTd©§¨¦¤§¥§¨¦¨§¨¦§¦
xn`p `l rECnE ,miWcTd Wcw ziaA§¥Ÿ¤©¢¨¦©©Ÿ¤¡©
?"'dl dtEpY" F` "'d zcFar" mdÄ¤£©§¨©
miWxTdOW oeiM ,xnFl Wi ilE`e§©¥©¥¨¤¥©§¨¦
KIW `l ,miWcTd Wcw dpap mnvr©§¨¦§¨Ÿ¤©¢¨¦Ÿ©¨

" mdilr xnFlmi`xPdWcw ziaA ©£¥¤©¦§¦§¥Ÿ¤
miWcTd Wcw zEEdzd iM ,"miWcTd©¢¨¦¦¦§©Ÿ¤©¢¨¦
Îdn ,miWxTd znwd mr cgiA d`Ä¨§©©¦£¨©©§¨¦©
xaMW xg`l Eqxtp zFrixid oMÎoi`X¤¥¥©§¦¦§§§©©¤§¨
xnFl KIW `liOnE ,mIw miWcTd WcwŸ¤©¢¨¦©¨¦¥¨©¨©

WcTd Wcw ziaA mi`xPd" mdilr."mi £¥¤©¦§¦§¥Ÿ¤©¢¨¦
.oEIr Kixv oicredxezai ©£©¦¨¦¦



jzelrdaמב zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i ipy meil inei xeriy
(áé)íéøtä Làø ìò íäéãé-úà eëîñé íiåìäå§©«§¦¦Æ¦§§´¤§¥¤½©−´Ÿ©¨¦®

ýåýéì äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà äNòåÂ©«£¥Â¤¨«¤¨̧©¹̈§¤¨«¤¨³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½
:íiåìä-ìò øtëì§©¥−©©«§¦¦«

(âé)åéðá éðôìå ïøäà éðôì íiåìä-úà zãîòäå§©«£©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®
:ýåýéì äôeðz íúà zôðäå§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈©«Ÿ̈«

(ãé)éì eéäå ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà zìcáäå§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−
:íiåìä©«§¦¦«

ß oeiq c"i ipy mei ß

(åè)ãòBî ìäà-úà ãáòì íiåìä eàáé ïë-éøçàå§©«£¥¥Æ¨´Ÿ©«§¦¦½©«£−Ÿ¤´Ÿ¤¥®
èå:äôeðz íúà zôðäå íúà zøä §¦«©§¨´Ÿ½̈§¥«©§¨¬Ÿ−̈§¨«

(æè)ìàøNé éða CBzî éì änä íéðúð íéðúð ék¦Á§ª¦̧§ª¦¬¥̧¨Æ¦½¦−§¥´¦§¨¥®
ézç÷ì ìàøNé éðaî ìk øBëa íçø-ìk úøèt úçz©Á©Á¦§©¸¨¤¹¤§¬ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¨©¬§¦

:éì íúàŸ−̈¦«
i"yx£ÌÈ˙ ÌÈ˙∑ לׁשיר נתּונים למּׂשא, .ּפתיחת ∑Ët¯˙.נתּונים ¿Àƒ¿Àƒְְְִִִַָָƒ¿«ְִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr bi zegiy ihewl)

ללללׁשׁשׁשׁשיריריריר נתנתנתנתּוּוּוּוניםניםניםנים למלמלמלמּׂשּׂשּׂשּׂשאאאא,,,, טז)נתנתנתנתּוּוּוּוניםניםניםנים ח, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָ
ּבּמדּבר ּבפרׁשת ּכן ּפרׁש ט)לא ׁשם (ג, ּדהּנה לֹומר, ויׁש לֹו". הּמה נתּונים נתּונים ּולבניו, לאהרן הּלוּים את "ונתּתה - ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

" לסּיעללללֹוֹוֹוֹונאמר הּלוּים על הּטל ׁשּבּה הּמׁשּכן, ׁשמירת לעבֹודת והּכּונה אפֹוא,ללללּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים", לפרׁש, אין ׁשּלהם. ּבעבֹודה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
חֹובת ׁשהם וׁשיר, מּׂשא על קאי "ההההּלּלּלּלווווּיּיּיּיםםםםׁשהּכפל נאמר ּכאן א הּלוּים לי לי לי לי עצמם. לעבֹודת ּגם ׁשהּכּונה לפרׁש אפׁשר ולכן ," ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

וׁשיר. מּׂשא -ִַָָ

(æé)äîäaáe íãàa ìàøNé éðáa øBëa-ìë éì ék¦´¦³¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈©§¥¨®
íúà ézLc÷ä íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa§À©Ÿ¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§©¬§¦Ÿ−̈

:éì¦«
i"yx£¯BÎaŒÏÎ ÈÏ Èk∑ לי אֹותם ולקחּתי מצרים, ּבכֹורי ּבין עליהם ׁשהגנּתי הּדין ּבקו הּבכֹורֹות היּו ׁשּלי ƒƒ»¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

אתֿהלוּים" "ואּקח ועכׁשו ּבעגל, ׁשּטעּו .עד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

i¯Bz‡יב  LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÎÓÒÈ È‡ÂÏÂ¿≈»≈ƒ¿¿»¿≈«≈«»
ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ „Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È „aÚÂ¿ƒ≈»««»»¿»«¬»»√»¿»

:È‡ÂÏ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»«≈»≈

È‰Baיג  Ì„˜Â Ô¯‰‡ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È Ì˜˙e¿≈»≈»≈√»«¬…¿»»¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e¿≈»¿¬»»√»¿»

ÔB‰ÈÂיד  Ï‡¯NÈ Èa BbÓ È‡ÂÏ ˙È L¯Ù˙Â¿«¿≈»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
:È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ¿«¿ƒ√»«≈»≈

ÔkLÓטו  ˙È ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ ÔeÏÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈»≈»≈¿ƒ¿«»«¿«
:‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e ÔB‰˙È Èk„˙e ‡ÓÊƒ¿»¿«≈»¿¿≈»¿¬»»

Èaטז  BbÓ ÈÓ„˜ Ôep‡ ÔÈL¯ÙÓ ‡L¯Ù‡ È¯‡¬≈«¿»»«¿¿ƒƒ√»«ƒ¿≈
‡lÎ ‡¯Îea ‡cÏÂ Ïk Á˙t ÛÏÁ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«¿«»«¿»¿»…»

:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙È·¯˜ Ï‡¯NÈ ÈaÓƒ¿≈ƒ¿»≈»≈ƒ»¿√»»

L‡a‡יז  Ï‡¯NÈ È·a ‡¯Îea ÏÎ ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»
‡¯Îea Ïk ˙ÈÏË˜c ‡ÓBÈa ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»¿»
:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙ÈLc˜‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ»¿√»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fh)íéðúð íéðúð,àOîì "íéðúð" Y §ª¦§ª¦§ª¦§©¨
ì "íéðúð"øéL¯mB ixd ,oiadl Wi §ª¦¨¦¥§¨¦£¥©

xAcOA zWxtA)h ,b lirl(xn`p §¨¨©©¦§¨¤¡©
WxiR `l mW rECnE ,"mipEzp mipEzp"§¦§¦©©¨Ÿ¥©
xAEcn mXW xnFl Wie ?mElM i"Wx©¦§§¥©¤¨§¨
,eipalE oxd`l EpYip mIeldW itM§¦¤©§¦¦¦§§©£Ÿ§¨¨
mIeld z` Yzpe" aEzMd oFWlM¦§©¨§¨©¨¤©§¦¦
rIql oiprl Epide ,"eipalE oxd`l§©£Ÿ§¨¨§©§§¦§©§©¥©

mW okle ,WCwOd zxinWA mipdMl©Ÿ£¦¦§¦©©¦§¨§¨¥¨
,xiWle `Vnl dpEMdW Wxtl oYip `lŸ¦¨§¨¥¤©©¨¨§©¨§¨¦
wEGigl "mipEzp" zaiY dlRkp `N ¤̀¨¦§§¨¥©§¦§¦
xn`p o`M la` ,oiprd zWBcde§©§¨©¨¦§¨£¨¨¤¡©
mIeldW itM ,"il dOd mipEzp mipEzp"§¦§¦¥¨¦§¦¤©§¦¦
okle ,`EdÎKExAÎWFcTl zExiWl EpYip¦§§¥©¨¨§¨¥
xiWle `Vnl dpEMdW Wxtl xWt ¤̀§¨§¨¥¤©©¨¨§©¨§¨¦

)iaxd(.

úøètúçéút Y¯:FWExiR "xhR" ¦§©§¦©¤¤¥
dgizR)hi ,cl zeny i"yx d`x(`liOnE , §¦¨¦¥¨

.zgizR :FWExiR "zxhR"dxezfi ¦§©¥§¦©
(gi-fi)øBëa ìë éì ékeéä élL Y ¦¦¨§¤¦¨

úBøBëaä¯lk il iM" WExiR Edf ©§¤¥¦¦¨
`le ,dNigYA iNW EidW ,"xFkA§¤¨¤¦©§¦¨§Ÿ

iNW md eiWkrW)m"`x(. ¤©§¨¥¤¦
éøBëa ïéa íäéìò ézðâäL ,ïécä å÷a§©©¦¤¥©§¦£¥¤¥§¥

jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i ipy meil inei xeriy

(çé):ìàøNé éðáa øBëa-ìk úçz íiåìä-úà çwàå̈«¤©−¤©«§¦¦®©¬©¨§−¦§¥¬¦§¨¥«

(èé)íéðúð íiåìä-úà äðzàå|CBzî åéðáìe ïøäàì ¨«¤§¨̧¤©«§¦¦¹§ª¦´§©«£´Ÿ§¨À̈¦»
ìäàa ìàøNé-éða úãáò-úà ãáòì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥¼©«£ºŸ¤£Ÿ©³§¥«¦§¨¥Æ§´Ÿ¤
ìàøNé éðáa äéäé àìå ìàøNé éða-ìò øtëìe ãòBî¥½§©¥−©§¥´¦§¨¥®§¸Ÿ¦«§¤¹¦§¥³¦§¨¥Æ

âð:Lãwä-ìà ìàøNé-éða úLâa ó ¤½¤§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¤©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ‰z‡Â∑ ּבמקרא אזּכרֹותיהן ׁשּנכּפלּו חּבתן, להֹודיע זה ּבמקרא יׂשראל" "ּבני נאמר ּפעמים חמׁש »∆¿»¿ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ח  חמּׁשה ּכמנין רּבה'אחד ּב'בּמדּבר ראיתי וכ ּתֹורה. Û‚.מׁשי Ï‡¯NÈ È·a ‰È‰È ‡ÏÂ∑יצטרכּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ¿…ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆ְְִֶָֹ
נגף  יהיה – יּגׁשּו ׁשאם הּקדׁש, אל .לגׁשת ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹ

(ë)íiåìì ìàøNé-éða úãò-ìëå ïøäàå äLî Nòiå©©̧©¤¯§©«£²Ÿ§¨£©¬§¥«¦§¨¥−©«§¦¦®
íäì eNò-ïk íiåìì äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëkÂ§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©«§¦¦½¥¨¬¨¤−

:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«
i"yx£'B‚Â ˙„ÚŒÏÎÂ Ô¯‰‡Â ‰LÓ NÚiÂ∑ ידיהם את סמכּו ויׂשראל הניפם, ואהרן העמידן, .מׁשה «««…∆¿«¬…¿»¬«¿ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

(àë)ðiå íäéãâa eñaëéå íiåìä eàhçúiåïøäà ó ©¦§©§´©«§¦¦À©§©§Æ¦§¥¤½©¨̧¤©«£¬Ÿ
ïøäà íäéìò øtëéå ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®©§©¥¯£¥¤²©«£−Ÿ

:íøäèì§©«£¨«
(áë)ìäàa íúãáò-úà ãáòì íiåìä eàa ïë-éøçàå§©«£¥¥º¨´©«§¦¦À©«£³Ÿ¤£«Ÿ̈¨Æ§´Ÿ¤

ýåýé äeö øLàk åéðá éðôìå ïøäà éðôì ãòBî¥½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³
ñ :íäì eNò ïk íiåìä-ìò äLî-úà¤¤Æ©©«§¦¦½¥−¨¬¨¤«

i"yx£eNÚ Ôk 'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡k∑ׁשבח עּכב להּגיד לא מהן ׁשאחד ּבהם, והּנעׂשה .העֹוׂשין «¬∆ƒ»¿≈»ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

È·aיח  ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ˙È·¯˜Â¿»≈ƒ»≈»≈¬«»¿»ƒ¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

È‰B·ÏÂיט  Ô¯‰‡Ï ÔÈ¯ÈÒÓ È‡ÂÏ ˙È ˙È·‰ÈÂƒ»ƒ»≈»≈¿ƒƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
Èa ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡¯NÈ Èa BbÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿«¿≈
Èa ÏÚ ‡¯tÎÏe ‡ÓÊ ÔkLÓa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»«¿≈
·¯˜Óa ‡˙BÓ Ï‡¯NÈ È·a È‰È ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿«

:‡L„e˜Ï Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿¿»

„·Èכ  ‡zLk ÏÎÂ Ô¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿«¬…¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈
‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk È‡ÂÏÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:Ï‡¯NÈ Èa ÔB‰Ï e„·Ú Ôk È‡ÂÏÏ¿≈»≈≈¬»¿¿≈ƒ¿»≈

Ì¯‡Âכא  ÔB‰ÈLe·Ï e¯eÁÂ È‡ÂÏ eikc‡Â¿ƒ«ƒ≈»≈¿«»¿≈«¬≈
ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ô¯‰‡«¬…»¿¬»»√»¿»¿««¬≈

:ÔB‰È‡Bk„Ï Ô¯‰‡«¬…¿«≈

ÔB‰ÁÏtכב  ˙È ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ elÚ Ôk ¯˙·e»«≈«≈»≈¿ƒ¿«»»¿«¿
‡Ók È‰Ba Ì„˜Â Ô¯‰‡ Ì„˜ ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»√»«¬…¿»»¿ƒ¿»
e„·Ú Ôk È‡ÂÏ ÏÚ ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»…∆«≈»≈≈¬»

:ÔB‰Ï¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

eòhL ãò éì íúBà ézç÷ìå ,íéøöî¦§©¦§¨©§¦¨¦©¤¨
."íiåìä úà çwàå" åéLëòå ,ìâòa¯ ¨¥¤§©§¨¨¤©¤©§¦¦

azke ."il mzF` iYWCwd" WExiR Edf¤¥¦§©§¦¨¦§¨©
icM ,"iYWCwd" mFwnA "iYgwl"¨©§¦¦§¦§©§¦§¥
mixaCd KWnd mr oFWNd z` xAgl§©¥¤©¨¦¤§¥©§¨¦

"gT`emixFkAd mcFTOW ,"mIeld z` ¨¤©¤©§¦¦¤¦¤©§¦
z` gT`e" eiWkre ,migEwl Eid̈§¦§©§¨¨¤©¤

"mIeld)m"`x`"ebe("iYgwle" azke . ©§¦¦§¨©§¨©§¦
e"`e ztqFzA)(,sqFp oipr EdGW xnFl , §¤¤¨©¤¤¦§¨¨

okl ,iNW Eid mixFkAdW oeiMWmB ¤¥¨¤©§¦¨¤¦¨¥©
izcFarl mzF` iYgwl)m"`x(.dxezhi ¨©§¦¨©£¨¦

(hi)'Bâå äðzàåíéîòt äMîç Y ¨¤§¨§£¦¨§¨¦
,äæ àø÷îa "ìàøNé éða" øîàð¤¡©§¥¦§¨¥§¦§¨¤
ïäéúBøkæà eìtëpL ,ïúaç òéãBäì§¦©¦¨¨¤¦§§©§¨¥¤
éLîç äMîç ïéðîk ãçà àø÷îa§¦§¨¤¨§¦§©£¦¨ª§¥

äøBz¯ozAig xiMfdl KxvEdX dnE ¨©¤§©§©§¦¦¨¨
xn`X dn iRlM Edf ,o`M `weC Ff©§¨¨¤§©¥©¤¨©
l`xUi ipA ixFkA zgY E`A mIeldW¤©§¦¦¨©©§¥§¥¦§¨¥

o`M ricFn okl ,lbrA ErHW ipRn¦§¥¤¨¨¥¤¨¥¦©¨
lv` miaiag md okÎiRÎlrÎs`W¤©©¦¥¥£¦¦¥¤
dxFYdW di`xde ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¨§¨¨¤©¨
mB dpYip ,zFcFard lMn zilrp `idW¤¦©£¥¦¨¨£¦§¨©

mdl)cecl likyn(dfA x`al FzpEMW F` . ¨¤¤©¨¨§¨¥¨¤
ipA lr xRkl mikixv mIeldW mrHd©©©¤©§¦¦§¦¦§©¥©§¥

l`xUi)lbrA ElWkPW s`(mEXn Edf , ¦§¨¥©¤¦§§¨¥¤¤¦
`EdÎKExAÎWFcTd lv` miaiag mdW¤¥£¦¦¥¤©¨¨

.dxFz iWng dXngM©£¦¨ª§¥¨
"äaø úéLàøá"a éúéàø Cëå¯ §¨¨¦¦¦§¥¦©¨

Fpi` EpiptNW dAx ziW`xaA),b my d`x ¦§¥¦©¨¤§¨¥¥
d(.c ,a dAx `xwIeA `Ed oM la` ,£¨¥§©¦§¨©¨

âð ìàøNé éðáa äéäé àìåóY §Ÿ¦§¤¦§¥¦§¨¥¤¤
Lãwä ìà úLâì eëøèöé àlL¯ ¤Ÿ¦§¨§¨¤¤¤©Ÿ¤

:xnFl Fl didW ,xvw `xwn df ixde©£¥¤¦§¨¨¨¤¨¨©
oxd`l mipEzp mIeld z` dpY`ë¤§¨¤©§¦¦§¦§©£Ÿ
l` l`xUi ipA EWBi `le ,eipalE§¨¨§Ÿ¦§§¥¦§¨¥¤
mrh iM .sbp mda didi `le ,WcTd©Ÿ¤§Ÿ¦§¤¨¤¤¤¦©©

icM `Ed ,WcTd zcFarA mIeld zpizp§¦©©§¦¦©£©©Ÿ¤§¥
`le WcTd zcFar md EcarIW¤©©§¥£©©Ÿ¤§Ÿ
,WcTd l` zWbl l`xUi ipA Ekxhvi¦§¨§§¥¦§¨¥¨¤¤¤©Ÿ¤
zWbl l`xUi ipA Ekxhvi `NW mrhe§©©¤Ÿ¦§¨§§¥¦§¨¥¨¤¤
mdA didi `NW icM `Ed ,WCwd l ¤̀©Ÿ¤§¥¤Ÿ¦§¤¨¤

WcTd l` mYWba sbp)m"`x(. ¤¤§¦§¨¤©Ÿ¤
âð äéäé Y eLbé íàLó¯llMn iM ¤¦¦§¦§¤¤¤¦¦§©

dpEMd xTir dfe .od rnFW dY` e`l̈©¨¥©¥§¤¦©©©¨¨
"sbp .. didi `le" Fxn`A)m"`x(.dxezk §¨§§Ÿ¦§¤¤¤

(k)'Bâå úãò ìëå ïøäàå äLî Nòiå©©©Ÿ¤§©£Ÿ§¨£©§
,íôéðä ïøäàå ,ïãéîòä äLî YŸ¤¤¡¦¨§©£Ÿ¡¦¨

íäéãé úà eëîñ ìàøNéå¯oi`W §¦§¨¥¨§¤§¥¤¤¥
lM `N` ,mNEkA deW "UrIe" zaiY¥©©©©¨¨§¨¤¨¨
eilr lHEOd z` dUr mixMfPdn cg ¤̀¨¥©¦§¨¦¨¨¤©¨¨¨

)`"ebe m"`x(.dxez`k

(ak)eNò ïk 'Bâå 'ä äeö øLàkY ©£¤¦¨§¥¨
íäa äNòpäå ïéNBòä çáL ãébäì¯ §©¦¤©¨¦§©©£¨¨¤

s`) "EUr oM" xn`e aEW xfg okle§¨¥¨©§¨©¥¨©



מג jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i ipy meil inei xeriy
(áé)íéøtä Làø ìò íäéãé-úà eëîñé íiåìäå§©«§¦¦Æ¦§§´¤§¥¤½©−´Ÿ©¨¦®

ýåýéì äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà äNòåÂ©«£¥Â¤¨«¤¨̧©¹̈§¤¨«¤¨³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½
:íiåìä-ìò øtëì§©¥−©©«§¦¦«

(âé)åéðá éðôìå ïøäà éðôì íiåìä-úà zãîòäå§©«£©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®
:ýåýéì äôeðz íúà zôðäå§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈©«Ÿ̈«

(ãé)éì eéäå ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà zìcáäå§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−
:íiåìä©«§¦¦«

ß oeiq c"i ipy mei ß

(åè)ãòBî ìäà-úà ãáòì íiåìä eàáé ïë-éøçàå§©«£¥¥Æ¨´Ÿ©«§¦¦½©«£−Ÿ¤´Ÿ¤¥®
èå:äôeðz íúà zôðäå íúà zøä §¦«©§¨´Ÿ½̈§¥«©§¨¬Ÿ−̈§¨«

(æè)ìàøNé éða CBzî éì änä íéðúð íéðúð ék¦Á§ª¦̧§ª¦¬¥̧¨Æ¦½¦−§¥´¦§¨¥®
ézç÷ì ìàøNé éðaî ìk øBëa íçø-ìk úøèt úçz©Á©Á¦§©¸¨¤¹¤§¬ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¨©¬§¦

:éì íúàŸ−̈¦«
i"yx£ÌÈ˙ ÌÈ˙∑ לׁשיר נתּונים למּׂשא, .ּפתיחת ∑Ët¯˙.נתּונים ¿Àƒ¿Àƒְְְִִִַָָƒ¿«ְִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr bi zegiy ihewl)

ללללׁשׁשׁשׁשיריריריר נתנתנתנתּוּוּוּוניםניםניםנים למלמלמלמּׂשּׂשּׂשּׂשאאאא,,,, טז)נתנתנתנתּוּוּוּוניםניםניםנים ח, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָ
ּבּמדּבר ּבפרׁשת ּכן ּפרׁש ט)לא ׁשם (ג, ּדהּנה לֹומר, ויׁש לֹו". הּמה נתּונים נתּונים ּולבניו, לאהרן הּלוּים את "ונתּתה - ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

" לסּיעללללֹוֹוֹוֹונאמר הּלוּים על הּטל ׁשּבּה הּמׁשּכן, ׁשמירת לעבֹודת והּכּונה אפֹוא,ללללּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים", לפרׁש, אין ׁשּלהם. ּבעבֹודה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
חֹובת ׁשהם וׁשיר, מּׂשא על קאי "ההההּלּלּלּלווווּיּיּיּיםםםםׁשהּכפל נאמר ּכאן א הּלוּים לי לי לי לי עצמם. לעבֹודת ּגם ׁשהּכּונה לפרׁש אפׁשר ולכן ," ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

וׁשיר. מּׂשא -ִַָָ

(æé)äîäaáe íãàa ìàøNé éðáa øBëa-ìë éì ék¦´¦³¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈©§¥¨®
íúà ézLc÷ä íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa§À©Ÿ¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§©¬§¦Ÿ−̈

:éì¦«
i"yx£¯BÎaŒÏÎ ÈÏ Èk∑ לי אֹותם ולקחּתי מצרים, ּבכֹורי ּבין עליהם ׁשהגנּתי הּדין ּבקו הּבכֹורֹות היּו ׁשּלי ƒƒ»¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

אתֿהלוּים" "ואּקח ועכׁשו ּבעגל, ׁשּטעּו .עד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

i¯Bz‡יב  LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÎÓÒÈ È‡ÂÏÂ¿≈»≈ƒ¿¿»¿≈«≈«»
ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ „Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È „aÚÂ¿ƒ≈»««»»¿»«¬»»√»¿»

:È‡ÂÏ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»«≈»≈

È‰Baיג  Ì„˜Â Ô¯‰‡ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È Ì˜˙e¿≈»≈»≈√»«¬…¿»»¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e¿≈»¿¬»»√»¿»

ÔB‰ÈÂיד  Ï‡¯NÈ Èa BbÓ È‡ÂÏ ˙È L¯Ù˙Â¿«¿≈»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
:È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ¿«¿ƒ√»«≈»≈

ÔkLÓטו  ˙È ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ ÔeÏÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈»≈»≈¿ƒ¿«»«¿«
:‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e ÔB‰˙È Èk„˙e ‡ÓÊƒ¿»¿«≈»¿¿≈»¿¬»»

Èaטז  BbÓ ÈÓ„˜ Ôep‡ ÔÈL¯ÙÓ ‡L¯Ù‡ È¯‡¬≈«¿»»«¿¿ƒƒ√»«ƒ¿≈
‡lÎ ‡¯Îea ‡cÏÂ Ïk Á˙t ÛÏÁ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«¿«»«¿»¿»…»

:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙È·¯˜ Ï‡¯NÈ ÈaÓƒ¿≈ƒ¿»≈»≈ƒ»¿√»»

L‡a‡יז  Ï‡¯NÈ È·a ‡¯Îea ÏÎ ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»
‡¯Îea Ïk ˙ÈÏË˜c ‡ÓBÈa ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»¿»
:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙ÈLc˜‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ»¿√»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fh)íéðúð íéðúð,àOîì "íéðúð" Y §ª¦§ª¦§ª¦§©¨
ì "íéðúð"øéL¯mB ixd ,oiadl Wi §ª¦¨¦¥§¨¦£¥©

xAcOA zWxtA)h ,b lirl(xn`p §¨¨©©¦§¨¤¡©
WxiR `l mW rECnE ,"mipEzp mipEzp"§¦§¦©©¨Ÿ¥©
xAEcn mXW xnFl Wie ?mElM i"Wx©¦§§¥©¤¨§¨
,eipalE oxd`l EpYip mIeldW itM§¦¤©§¦¦¦§§©£Ÿ§¨¨
mIeld z` Yzpe" aEzMd oFWlM¦§©¨§¨©¨¤©§¦¦
rIql oiprl Epide ,"eipalE oxd`l§©£Ÿ§¨¨§©§§¦§©§©¥©

mW okle ,WCwOd zxinWA mipdMl©Ÿ£¦¦§¦©©¦§¨§¨¥¨
,xiWle `Vnl dpEMdW Wxtl oYip `lŸ¦¨§¨¥¤©©¨¨§©¨§¨¦
wEGigl "mipEzp" zaiY dlRkp `N ¤̀¨¦§§¨¥©§¦§¦
xn`p o`M la` ,oiprd zWBcde§©§¨©¨¦§¨£¨¨¤¡©
mIeldW itM ,"il dOd mipEzp mipEzp"§¦§¦¥¨¦§¦¤©§¦¦
okle ,`EdÎKExAÎWFcTl zExiWl EpYip¦§§¥©¨¨§¨¥
xiWle `Vnl dpEMdW Wxtl xWt ¤̀§¨§¨¥¤©©¨¨§©¨§¨¦

)iaxd(.

úøètúçéút Y¯:FWExiR "xhR" ¦§©§¦©¤¤¥
dgizR)hi ,cl zeny i"yx d`x(`liOnE , §¦¨¦¥¨

.zgizR :FWExiR "zxhR"dxezfi ¦§©¥§¦©
(gi-fi)øBëa ìë éì ékeéä élL Y ¦¦¨§¤¦¨

úBøBëaä¯lk il iM" WExiR Edf ©§¤¥¦¦¨
`le ,dNigYA iNW EidW ,"xFkA§¤¨¤¦©§¦¨§Ÿ

iNW md eiWkrW)m"`x(. ¤©§¨¥¤¦
éøBëa ïéa íäéìò ézðâäL ,ïécä å÷a§©©¦¤¥©§¦£¥¤¥§¥

jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i ipy meil inei xeriy

(çé):ìàøNé éðáa øBëa-ìk úçz íiåìä-úà çwàå̈«¤©−¤©«§¦¦®©¬©¨§−¦§¥¬¦§¨¥«

(èé)íéðúð íiåìä-úà äðzàå|CBzî åéðáìe ïøäàì ¨«¤§¨̧¤©«§¦¦¹§ª¦´§©«£´Ÿ§¨À̈¦»
ìäàa ìàøNé-éða úãáò-úà ãáòì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥¼©«£ºŸ¤£Ÿ©³§¥«¦§¨¥Æ§´Ÿ¤
ìàøNé éðáa äéäé àìå ìàøNé éða-ìò øtëìe ãòBî¥½§©¥−©§¥´¦§¨¥®§¸Ÿ¦«§¤¹¦§¥³¦§¨¥Æ

âð:Lãwä-ìà ìàøNé-éða úLâa ó ¤½¤§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¤©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ‰z‡Â∑ ּבמקרא אזּכרֹותיהן ׁשּנכּפלּו חּבתן, להֹודיע זה ּבמקרא יׂשראל" "ּבני נאמר ּפעמים חמׁש »∆¿»¿ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ח  חמּׁשה ּכמנין רּבה'אחד ּב'בּמדּבר ראיתי וכ ּתֹורה. Û‚.מׁשי Ï‡¯NÈ È·a ‰È‰È ‡ÏÂ∑יצטרכּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ¿…ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆ְְִֶָֹ
נגף  יהיה – יּגׁשּו ׁשאם הּקדׁש, אל .לגׁשת ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹ

(ë)íiåìì ìàøNé-éða úãò-ìëå ïøäàå äLî Nòiå©©̧©¤¯§©«£²Ÿ§¨£©¬§¥«¦§¨¥−©«§¦¦®
íäì eNò-ïk íiåìì äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëkÂ§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©«§¦¦½¥¨¬¨¤−

:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«
i"yx£'B‚Â ˙„ÚŒÏÎÂ Ô¯‰‡Â ‰LÓ NÚiÂ∑ ידיהם את סמכּו ויׂשראל הניפם, ואהרן העמידן, .מׁשה «««…∆¿«¬…¿»¬«¿ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

(àë)ðiå íäéãâa eñaëéå íiåìä eàhçúiåïøäà ó ©¦§©§´©«§¦¦À©§©§Æ¦§¥¤½©¨̧¤©«£¬Ÿ
ïøäà íäéìò øtëéå ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®©§©¥¯£¥¤²©«£−Ÿ

:íøäèì§©«£¨«
(áë)ìäàa íúãáò-úà ãáòì íiåìä eàa ïë-éøçàå§©«£¥¥º¨´©«§¦¦À©«£³Ÿ¤£«Ÿ̈¨Æ§´Ÿ¤

ýåýé äeö øLàk åéðá éðôìå ïøäà éðôì ãòBî¥½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³
ñ :íäì eNò ïk íiåìä-ìò äLî-úà¤¤Æ©©«§¦¦½¥−¨¬¨¤«

i"yx£eNÚ Ôk 'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡k∑ׁשבח עּכב להּגיד לא מהן ׁשאחד ּבהם, והּנעׂשה .העֹוׂשין «¬∆ƒ»¿≈»ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

È·aיח  ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ˙È·¯˜Â¿»≈ƒ»≈»≈¬«»¿»ƒ¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

È‰B·ÏÂיט  Ô¯‰‡Ï ÔÈ¯ÈÒÓ È‡ÂÏ ˙È ˙È·‰ÈÂƒ»ƒ»≈»≈¿ƒƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
Èa ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡¯NÈ Èa BbÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿«¿≈
Èa ÏÚ ‡¯tÎÏe ‡ÓÊ ÔkLÓa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»«¿≈
·¯˜Óa ‡˙BÓ Ï‡¯NÈ È·a È‰È ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿«

:‡L„e˜Ï Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿¿»

„·Èכ  ‡zLk ÏÎÂ Ô¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿«¬…¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈
‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk È‡ÂÏÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:Ï‡¯NÈ Èa ÔB‰Ï e„·Ú Ôk È‡ÂÏÏ¿≈»≈≈¬»¿¿≈ƒ¿»≈

Ì¯‡Âכא  ÔB‰ÈLe·Ï e¯eÁÂ È‡ÂÏ eikc‡Â¿ƒ«ƒ≈»≈¿«»¿≈«¬≈
ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ô¯‰‡«¬…»¿¬»»√»¿»¿««¬≈

:ÔB‰È‡Bk„Ï Ô¯‰‡«¬…¿«≈

ÔB‰ÁÏtכב  ˙È ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ elÚ Ôk ¯˙·e»«≈«≈»≈¿ƒ¿«»»¿«¿
‡Ók È‰Ba Ì„˜Â Ô¯‰‡ Ì„˜ ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»√»«¬…¿»»¿ƒ¿»
e„·Ú Ôk È‡ÂÏ ÏÚ ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»…∆«≈»≈≈¬»

:ÔB‰Ï¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

eòhL ãò éì íúBà ézç÷ìå ,íéøöî¦§©¦§¨©§¦¨¦©¤¨
."íiåìä úà çwàå" åéLëòå ,ìâòa¯ ¨¥¤§©§¨¨¤©¤©§¦¦

azke ."il mzF` iYWCwd" WExiR Edf¤¥¦§©§¦¨¦§¨©
icM ,"iYWCwd" mFwnA "iYgwl"¨©§¦¦§¦§©§¦§¥
mixaCd KWnd mr oFWNd z` xAgl§©¥¤©¨¦¤§¥©§¨¦

"gT`emixFkAd mcFTOW ,"mIeld z` ¨¤©¤©§¦¦¤¦¤©§¦
z` gT`e" eiWkre ,migEwl Eid̈§¦§©§¨¨¤©¤

"mIeld)m"`x`"ebe("iYgwle" azke . ©§¦¦§¨©§¨©§¦
e"`e ztqFzA)(,sqFp oipr EdGW xnFl , §¤¤¨©¤¤¦§¨¨

okl ,iNW Eid mixFkAdW oeiMWmB ¤¥¨¤©§¦¨¤¦¨¥©
izcFarl mzF` iYgwl)m"`x(.dxezhi ¨©§¦¨©£¨¦

(hi)'Bâå äðzàåíéîòt äMîç Y ¨¤§¨§£¦¨§¨¦
,äæ àø÷îa "ìàøNé éða" øîàð¤¡©§¥¦§¨¥§¦§¨¤
ïäéúBøkæà eìtëpL ,ïúaç òéãBäì§¦©¦¨¨¤¦§§©§¨¥¤
éLîç äMîç ïéðîk ãçà àø÷îa§¦§¨¤¨§¦§©£¦¨ª§¥

äøBz¯ozAig xiMfdl KxvEdX dnE ¨©¤§©§©§¦¦¨¨
xn`X dn iRlM Edf ,o`M `weC Ff©§¨¨¤§©¥©¤¨©
l`xUi ipA ixFkA zgY E`A mIeldW¤©§¦¦¨©©§¥§¥¦§¨¥

o`M ricFn okl ,lbrA ErHW ipRn¦§¥¤¨¨¥¤¨¥¦©¨
lv` miaiag md okÎiRÎlrÎs`W¤©©¦¥¥£¦¦¥¤
dxFYdW di`xde ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¨§¨¨¤©¨
mB dpYip ,zFcFard lMn zilrp `idW¤¦©£¥¦¨¨£¦§¨©

mdl)cecl likyn(dfA x`al FzpEMW F` . ¨¤¤©¨¨§¨¥¨¤
ipA lr xRkl mikixv mIeldW mrHd©©©¤©§¦¦§¦¦§©¥©§¥

l`xUi)lbrA ElWkPW s`(mEXn Edf , ¦§¨¥©¤¦§§¨¥¤¤¦
`EdÎKExAÎWFcTd lv` miaiag mdW¤¥£¦¦¥¤©¨¨

.dxFz iWng dXngM©£¦¨ª§¥¨
"äaø úéLàøá"a éúéàø Cëå¯ §¨¨¦¦¦§¥¦©¨

Fpi` EpiptNW dAx ziW`xaA),b my d`x ¦§¥¦©¨¤§¨¥¥
d(.c ,a dAx `xwIeA `Ed oM la` ,£¨¥§©¦§¨©¨

âð ìàøNé éðáa äéäé àìåóY §Ÿ¦§¤¦§¥¦§¨¥¤¤
Lãwä ìà úLâì eëøèöé àlL¯ ¤Ÿ¦§¨§¨¤¤¤©Ÿ¤

:xnFl Fl didW ,xvw `xwn df ixde©£¥¤¦§¨¨¨¤¨¨©
oxd`l mipEzp mIeld z` dpY`ë¤§¨¤©§¦¦§¦§©£Ÿ
l` l`xUi ipA EWBi `le ,eipalE§¨¨§Ÿ¦§§¥¦§¨¥¤
mrh iM .sbp mda didi `le ,WcTd©Ÿ¤§Ÿ¦§¤¨¤¤¤¦©©

icM `Ed ,WcTd zcFarA mIeld zpizp§¦©©§¦¦©£©©Ÿ¤§¥
`le WcTd zcFar md EcarIW¤©©§¥£©©Ÿ¤§Ÿ
,WcTd l` zWbl l`xUi ipA Ekxhvi¦§¨§§¥¦§¨¥¨¤¤¤©Ÿ¤
zWbl l`xUi ipA Ekxhvi `NW mrhe§©©¤Ÿ¦§¨§§¥¦§¨¥¨¤¤
mdA didi `NW icM `Ed ,WCwd l ¤̀©Ÿ¤§¥¤Ÿ¦§¤¨¤

WcTd l` mYWba sbp)m"`x(. ¤¤§¦§¨¤©Ÿ¤
âð äéäé Y eLbé íàLó¯llMn iM ¤¦¦§¦§¤¤¤¦¦§©

dpEMd xTir dfe .od rnFW dY` e`l̈©¨¥©¥§¤¦©©©¨¨
"sbp .. didi `le" Fxn`A)m"`x(.dxezk §¨§§Ÿ¦§¤¤¤

(k)'Bâå úãò ìëå ïøäàå äLî Nòiå©©©Ÿ¤§©£Ÿ§¨£©§
,íôéðä ïøäàå ,ïãéîòä äLî YŸ¤¤¡¦¨§©£Ÿ¡¦¨

íäéãé úà eëîñ ìàøNéå¯oi`W §¦§¨¥¨§¤§¥¤¤¥
lM `N` ,mNEkA deW "UrIe" zaiY¥©©©©¨¨§¨¤¨¨
eilr lHEOd z` dUr mixMfPdn cg ¤̀¨¥©¦§¨¦¨¨¤©¨¨¨

)`"ebe m"`x(.dxez`k

(ak)eNò ïk 'Bâå 'ä äeö øLàkY ©£¤¦¨§¥¨
íäa äNòpäå ïéNBòä çáL ãébäì¯ §©¦¤©¨¦§©©£¨¨¤

s`) "EUr oM" xn`e aEW xfg okle§¨¥¨©§¨©¥¨©



jzelrdaמד zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i ipy meil inei xeriy

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)äðL íéøNòå Lîç ïaî íiåìì øLà úàæ−Ÿ£¤´©«§¦¦®¦¤Á¨¥̧§¤§¦³¨¨Æ
:ãòBî ìäà úãáòa àáö àáöì àBáé äìòîå̈©½§¨¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌiÂÏÏ ¯L‡ ˙‡Ê∑ ּבהם ּפֹוסלין הּמּומין ואין ּבהם, ּפֹוסלין ÌÈ¯NÚÂ.ׁשנים LÓÁ ÔaÓ∑ ּובמקֹום …¬∆«¿ƒƒְְְִִִִֵֶֶַָָָƒ∆»≈¿∆¿ƒְָ
אֹומר ד)אחר ּכיצד?(במדבר הא ׁשנה". ׁשלׁשים "מּבן כז): חמׁש(חולין ולֹומד עבֹודה הלכֹות ללמד ּבא כ"ה מּבן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

רֹואה  אינֹו ׁשּׁשּוב ׁשנים, ּבחמׁש ּבמׁשנתֹו יפה סימן ראה ׁשּלא לתלמיד מּכאן עֹובד. ׁשלׁשים ּובן .ׁשנים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

(äë)àìå äãáòä àávî áeLé äðL íéMîç ïaîe¦¤Æ£¦¦´¨½̈¨−¦§¨´¨«£Ÿ̈®§¬Ÿ
:ãBò ãáòé©«£−Ÿ«

i"yx£„BÚ „·ÚÈ ‡ÏÂ∑וזהּו עגלֹות. ולטעֹון ולׁשיר ׁשערים לנעילת הּוא חֹוזר אבל ּבּכתף, מּׂשא עבֹודת ¿…«¬…ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּכתרּגּומֹו אחֹוהי", "עם – אתֿאחיו" ."וׁשרת ְְְֲִִֵֵֶֶַָ

(åë)ì ãòBî ìäàa åéçà-úà úøLåúøîLî øîL §¥¥¸¤¤¹̈§³Ÿ¤¥Æ¦§´Ÿ¦§¤½¤
ô :íúøîLîa íiåìì äNòz äëk ãáòé àì äãáòå©«£Ÿ̈−´Ÿ©«£®Ÿ¨²¨©«£¤¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«

i"yx£˙¯ÓLÓ ¯ÓLÏ∑ הּמּסעֹות ּבׁשעת ּולהֹוריד ּולהקים לאהל, סביב .לחנֹות ƒ¿…ƒ¿∆∆ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÈLכד  ÔÈ¯NÚÂ LÓÁ ¯aÓ È‡ÂÏÏ Èc ‡c»ƒ¿≈»≈ƒ«»≈¿«¿ƒ¿ƒ
ÔkLÓ ÔÁÏÙa ‡ÏÈÁ ‡ÏÈÁÏ È˙ÈÈ ‡lÚÏe¿≈»≈≈«¬»»≈»¿»¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

ÁÏt‡כה  ÏÈÁÓ ·e˙È ÔÈL ÔÈLÓÁ ¯aÓeƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈≈»¿»»
:„BÚ ÁÏÙÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿«

hÓÏ¯כו  ‡ÓÊ ÔkLÓa È‰BÁ‡ ÌÚ LnLÈÂƒ««ƒ¬ƒ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ«
È‡ÂÏÏ „aÚz ÔÈ„k ÁÏÙÈ ‡Ï ‡ÁÏÙe ‡¯hÓ«»»»¿»»»ƒ¿»¿≈«¿≈¿≈»≈

:ÔB‰˙¯hÓa¿«¿«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"'ebe dWn UrIe" lirl xn`p xaMW(, ¤§¨¤¡©§¥©©©¤
dWn) miUFrd lr od aqEn "EUr ok"e§¥¨¨¥©¨¦¤

l`xUie oxd`(dUrPW in lr ode ©£Ÿ§¦§¨¥§¥©¦¤©£¨
mIeld) mdA(. ¨¤©§¦¦

ákò àì íäî ãçàL¯l`xUi ipA ¤¤¨¥¤Ÿ¦¥§¥¦§¨¥
mnFwnA Egwlp mIeldW s` ,EaMr `lŸ¦§©¤©§¦¦¦§§¦§¨
,EaMr `l mIelde .WCwOd zcFarl©£©©¦§¨§©§¦¦Ÿ¦§
mixdfp zFidl mikixv EidW s ©̀¤¨§¦¦¦§¦§¨¦
`l oxd`e dWn .EWpri `NW dXEcTA©§¨¤Ÿ¥¨§¤§©£ŸŸ

OW s` ,EaMreiWkre cal Eid dNigY ¦§©¤¦§¦¨¨§¨§©§¨
mdil` mIeld mB Etxhvd¦§¨§©©§¦¦£¥¤

)`"eb(.dxezbk

(ck)íiåìì øLà úàæíéðL Y Ÿ£¤©§¦¦¨¦
ïéìñBt ïéîenä ïéàå ,íäa ïéìñBt§¦¨¤§¥©¦§¦

íäa¯`hErin rnWn "z`f")oileg i"yx ¨¤Ÿ©§©¦¨
` ,ck(,mdA lqFR o`M xMfPX dn EpidC .§©§©¤¦§¨¨¥¨¤

.mipdMA ExMfPW minEOd `le§Ÿ©¦¤¦§§©Ÿ£¦
íéøNòå Lîç ïaîøçà íB÷îáe Y ¦¤¨¥§¤§¦§¨©¥

øîBà¯.b ,c lirl ¥§¥
ìL ïaî"ïaî ?ãöéë àä ,"äðL íéL ¦¤§Ÿ¦¨¨¨¥©¦¤

úBëìä ãîìì àa Lîçå íéøNò¤§¦§¨¥¨¦§Ÿ¦§
äãBáò¯Fwxtl oMWOd cixFdl £¨§¦©¦§¨§¨§

,eiWxwE eiqxw cinrdl ,FzFhple§¦§§©£¦§¨¨§¨¨
ilkaE dtA oAxwl xiXde),ck oileg i"yx §©¦§¨§¨§¤¦§¦

`(.
ìL ïáe ,íéðL Lîç ãîBìåãáBò íéL §¥¨¥¨¦¤§Ÿ¦¥

¯libA cFarl ligzOW mrHde§©©©¤©§¦©£§¦
:a ,c lirl i"Wx d`x ± `weC miWlW§¦©§¨§¥©¦§¥
.. FgM `Nnzp `l miWlXn zFgRd"©¨¦§¦Ÿ¦§©¥Ÿ
Wigkn FgM miXng oA lr xzFIde§©¥©¤£¦¦Ÿ©§¦

."dYrn¥©¨
äôé ïîéñ äàø àlL ãéîìúì ïàkî¦¨§©§¦¤Ÿ¨¨¦¨¨¤
Bðéà áeML ,íéðL Lîça BúðLîa§¦§¨§¨¥¨¦¤¥

.äàBø¯FgkFWe cnFl)oileg i"yx ¤¥§£
my(.dxezdk

(ek-dk)ãBò ãáòé àìåúãBáò" Y §Ÿ©£Ÿ£©
"àOî¯.fn ,c lirl aEzMd oFWl ©¨§©¨§¥
óúka¯FgM zEXY ipRn)lirl i"yx d`x ©¨¥¦§¥©Ÿ

a ,c(,calA zdw ipaA xAEcnE .§¨¦§¥§¨¦§¨
szMA z`Ul dzid mzcFarW)m"`x(. ¤£¨¨¨§¨¨¥©¨¥

àeä øæBç ìáà¯dpEMde .cFarl £¨¥©£§©©¨¨
aIg `EdW `le ,xFfgl lFkIW)m"`x(. ¤¨©£§Ÿ¤©¨

íéøòL úìéòðì¯ixdW ,oEIr Kixv ¦§¦©§¨¦¨¦¦¤£¥
,oMWOA mixrW zlirp dzid `lŸ¨§¨§¦©§¨¦©¦§¨

d`xE .mixrXd zxinWl dpEMd ilE`e§©©©¨¨¦§¦©©§¨¦§¥
± "LEzxWie" :a ,gi oOwl i"Wx mB©©¦§©¨¦¨§

."mixrXd zxinWA¦§¦©©§¨¦
ìåøéL¯fn ,c lirl i"Wx d`x §¨¦§¥©¦§¥

`xwp zFxFPke miYlvnA xiXdW¤©¦¦§¦§©¦§¦¦§¨
dxiWl o`M dpEMd df itlE ,"dcFar"£¨§¦¤©©¨¨¨§¦¨

`weC dtA)iaxd t"r(. §¤©§¨
,úBìâò ïòèìåúà úøLå" eäæå §¦§Ÿ£¨§¤§¥¥¤

"éäBçà íò" ,"åéçà¯Epid ,eig` mr ¤¨¦£¦¦¤¨©§
oFWxb ipA mr cgi EzxWi zdw ipAW¤§¥§¨§¨§©©¦§¥¥§

mzcFarA ixxn ipaE)m"`x(. §¥§¨¦©£¨¨
.BîebøúkìúøîLî øîLúBðçì Y §©§¦§Ÿ¦§¤¤©£

ìäàì áéáñ¯xFnWl" xnFlM ¨¦¨Ÿ¤§©¦§
mr zxWe"l sqFp xaC Edf "zxnWn¦§¤¤¤¨¨¨¦§¥¥¦

"eig`)dcya x`a(. ¤¨
úBòqnä úòLa ãéøBäìe íé÷äìe§¨¦§¦¦§©©©¨

¯xFnWl" xcbA md EN` lM̈¥¥§¤¤¦§
:f ,b lirl i"WxA x`Fanke ,"zxnWn¦§¤¤§©§¨§©¦§¥
eilr dPEnn mc`dW iEPn lMW"¤¨¦¤¨¨¨§¤¨¨
iExw ,FzFUrl eilr lHEnE¨¨¨©£¨

."zxnWndxez` ¦§¤¤

jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyily meil inei xeriy

ß oeiq e"h iyily mei ß

è(à)äðMa éðéñ-øaãîá äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈´¤¤´§¦§©Â¦©Â©¨¨̧
ïBLàøä Lãça íéøöî õøàî íúàöì úéðMä©¥¦¹§¥¨̧¥¤¯¤¦§©²¦©¬Ÿ¤¨«¦−

:øîàì¥«Ÿ
i"yx£ÔBL‡¯‰ L„Áa∑למדּת אּיר, עד נאמרה לא הּספר ׁשּבראׁש ספרי)ּפרׁשה פ"ק. מקּדם (פסחים סדר ׁשאין «…∆»ƒְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ

יׂשראל  ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ׁשּכל יׂשראל, ׁשל ּגנּותן ׁשהּוא מּפני ּבזֹו? ּפתח לא ולּמה ּבּתֹורה. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻּומאחר
ּבלבד  זה ּפסח אּלא הקריבּו לא .ּבּמדּבר, ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹ

(á):BãòBîa çñtä-úà ìàøNé-éðá eNòéå§©«£¯§¥«¦§¨¥²¤©−̈©§«£«
i"yx£B„ÚBÓa∑(שם) ּבטמאה אף – ּבמֹועדֹו ּבׁשּבת, .אף ¿¬ְְְְֲַַַָָֻ

zLa‡א  ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«¿«»
‡Á¯Èa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ ‡˙Èƒ̇¿≈»¿ƒ«¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»

:¯ÓÈÓÏ ‰‡Ó„«̃¿»»¿≈»

dÓÊa:ב  ‡ÁÒt ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`)ïBLàøä LãçaäLøt Y ©Ÿ¤¨¦¨¨¨
øôqä LàøaL¯.` ,` lirl ¤§Ÿ©¥¤§¥

øià ãò äøîàð àì¯mW WxFtnM Ÿ¤¤§¨©¦¨©§¨¨
ENi`e ,"ipXd Wcgl cg`A" :aEzMA©¨§¤¨©Ÿ¤©¥¦§¦
WcgA" okl mcFw dxn`p Ff dWxR̈¨¨¤¤§¨¤¨¥©Ÿ¤

."oFW`xd̈¦
øçàîe íc÷î øãñ ïéàL zãîì̈©§¨¤¥¥¤ª§¨§ª¨

äøBza¯xcq lr dxFY dciRwd `l ©¨Ÿ¦§¦¨¨©¥¤
Exn`PW zFIWxtE ,xgE`nE mCwEn§¨§¨¨¨¦¤¤¤§

Dl zFxgE`nd EniCwd ,dNgY)i"yx §¦¨¦§¦©§¨¨
a ,e migqt(rEci xaM df llMW s` .©¤§¨¤§¨¨©

mixg` miwEqRn)my .b ,e ziy`xa i"yx d`x ¦§¦£¥¦
,g `xwie .gi ,`l my .` ,hi my .k ,c zeny .hk ,dl

a(" i"Wx azFM o`M `weC ,Ycnloi`W ©§¨¨¥©¦¨©§¨¤¥
ipRn ,"dxFYA xgE`nE mCwEn xcq¥¤§¨§¨©¨¦§¥
onf WxFtn ,EN` zFIWxR iYWAW¤¦§¥¨¨¦¥§¨§©
z` dxFYd dniCwdW dGnE ,ozxin £̀¦¨¨¦¤¤¦§¦¨©¨¤
xgE`nd onGd WxFtn DAW dWxRd©¨¨¨¤¨§¨©§©©§¨
,mCwEOd onGd WxFtn DAW dWxRl©¨¨¨¤¨§¨©§©©§¨
xgE`nE mCwEn oi`W micnl Ep`̈§¥¦¤¥§¨§¨
zFnFwOd x`WA oMÎoi`XÎdn ,dxFYA©¨©¤¥¥¦§¨©§
dWxRdW aEzMA WxFtn Fpi` mdAW¤¨¤¥§¨©¨¤©¨¨¨
Wi cFre .mcFw dxn`p zxgE`nd©§¤¤¤¤§¨¤§¥
mBW ,`Ed o`M WECigdW ,xnFl©¤©¦¨¤©
,mzxin` onf z` dWiBcn dxFYdWM§¤©¨©§¦¨¤§©£¦¨¨

xRql DzpEM d`xPMWxcq z` ¤©¦§¤©¨¨¨§©¥¤¥¤
xcq oi`" f` mB ,miiEESd lW miPnGd©§©¦¤©¦¦©¨¥¥¤
dn Edfe ,"dxFYA xgE`nE mCwEn§¨§¨©¨§¤©

oi`" aFYkl i"Wx wICXxcqmCwEn ¤¦¥©¦¦§¥¥¤§¨
"dxFYA xgE`nE)iaxd(. §¨©¨

Bæa çúô àì änìå¯lF`Wl wIC §¨¨Ÿ¨©§¦¥¦§
`l dOle" `le ,"gzR `l dOle"§¨¨Ÿ¨©§Ÿ§¨¨Ÿ
lr `id dl`XdW ipRn ,"miCwd¦§¦¦§¥¤©§¥¨¦©

gzR `l rECn ,`weC xtQd zgizR§¦©©¥¤©§¨©©Ÿ¨©
oMW ,Ff dWxtA xAcOA xtq z ¤̀¥¤©¦§¨§¨¨¨¤¥
zWxtA xAcOA xtq z` gzRW mrHd©©©¤¨©¤¥¤©¦§¨§¨¨©
DA WIW ipRn Edf ,l`xUi ipA oipn¦§©§¥¦§¨¥¤¦§¥¤¥¨
i"WxA x`FanM ,l`xUi lW ozAig¦¨¨¤¦§¨¥©§¨§©¦
zFnW mixtQd zgizR `Ed oke ,mẄ§¥§¦©©§¨¦§
dAig lW oiprA gzFRW ,`xwIe©¦§¨¤¥©§¦§¨¤¦¨
,i"Wxl dWwEd df itlE ,l`xUil§¦§¨¥§¦¤§¨§©¦
,Ff dWxtA gFYtl Kixv did dxF`kl¦§¨¨¨¨¦¦§©§¨¨¨
Wie ,miPnGd xcqA zncwEn mB `idW¤¦©§¤¤§¥¤©§©¦§¥
z` EniITW ,l`xUi lW ozAig mB DÄ©¦¨¨¤¦§¨¥¤¦§¤
`NW EN` ,FGn dxzie ,F`FlnA 'd iEEiv¦¦§¦¥¨¦¥¤Ÿ
,"rxBp dOl" Eraze E`A mIwl Elkï§§©¥¨§¨§¨¨¦¨©
gqR mdl oYipe ,dlAwzp mzWTaE©¨¨¨¦§©§¨§¦©¨¤¤©

ipW)iaxd(. ¥¦
àéä]L éðtî¯qEtcA `qxiBd oM ¦§¥¤¦¥©¦§¨¦§

.`EdW :miqEtC x`WaE .ipW¥¦¦§¨§¦¤
íéòaøà ìkL ,ìàøNé ìL ïúeðb§¨¤¦§¨¥¤¨©§¨¦
àì øaãna ìàøNé eéäL äðL̈¨¤¨¦§¨¥©¦§¨Ÿ

ãáìa äæ çñt àlà eáéø÷ä¯dfe ¦§¦¤¨¤©¤¦§¨§¤
:d wEqR oOwl aEzMX dOn micnFl§¦¦©¤¨§©¨¨
,"ipiq xAcnA .. gqRd z` EUrIe"©©£¤©¤©§¦§©¦¨
z` EUr "ipiq xAcnA" wxW rnWOW¤©§©¤©§¦§©¦©¨¤
mdA EidW zFnFwn x`WA `le ,gqRd©¤©§Ÿ¦§¨§¤¨¨¤

dpW mirAx` KWnA)g"ty(mB d`xE . §¤¤©§¨¦¨¨§¥©
l`xUi ipA EUrIe" :dk ,d qFnr i"Wx©¦¨©©£§¥¦§¨¥
EUr `NW ciBn ,FcrFnA gqRd z ¤̀©¤©§£©¦¤Ÿ¨
."FCal gqR FzF` `N` xAcOA l`xUi¦§¨¥©¦§¨¤¨¤©§©
Wie ?Eaixwd `l dOle :xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¨Ÿ¦§¦§¥
`kdC `PzM Edl `xiaqC ,xnFl©¦§¦¨§§©¨§¨¨
Fpi` d`iA xn`PW mFwn lMW xn`C©£©¤¨¨¤¤¡©¦¨¥
gqRaE ,daiWie dXExi xg` `N ¤̀¨©©§¨¦¦¨©¤©
K`id oM m` :xn`Y m`e .d`iA xn`p¤¡©¦¨§¦Ÿ©¦¥¥¨

lr EUrW ,xnFl Wie ?df gqR Eaixwd¦§¦¤©¤§¥©¤¨©
zFnW i"WxA WxFtn oke] xEAiCd iR¦©¦§¥§¨§©¦§
mz`iaA Ff devn aEzMd dlY :dk ,ai¨¨©¨¦§¨§¦¨¨
`N` xAcOA EaIgzp `le ,ux`l̈¨¤§Ÿ¦§©§©¦§¨¤¨
lre zipXd dpXA EUrW cg` gqtA§¤©¤¨¤¨©¨¨©¥¦§©
oiCd oOW oeiM :xn`Y m`e .[xEACd iR¦©¦§¦Ÿ©¥¨¤¦©¦
did zEpB dn ,zFUrl mdl did `lŸ¨¨¨¤©£©§¨¨
,mzEpB EpidC xnFl Wie ?mdl̈¤§¥©§©§§¨
dpW 'n cr ux`l qpMil EdYWPW¤¦§©¦¨¥¨¨¤©¨¨
,EEhvp `l KkitlE ,milBxn oFr ipRn¦§¥£§©§¦§¦¨Ÿ¦§©
Eid ± cIn ux`l qpMil mikFf Eid m`e§¦¨¦¦¨¥¨¨¤¦¨¨
`xiaqC ,xnFl Wi cFr .cIn miEEvn§¦¦¨¥©¦§¦¨
aEzMd d`iaC xn`C `PY i`d iM Dil¥¦©©¨©£©§¦¨©¨
Ff devn dUr :rnWn oiNitY iAB©¥§¦¦©§©£¥¦§¨
rnWn oke ,ux`l qpMY DliaWAW¤¦§¦¨¦¨¥¨¨¤§¥©§©

gqR iAB aizkC d`iA)a ,fl oiyeciw 'qez(. ¦¨¦§¦©¥¤©
xaFq o`M mBW ,azM "mgpn zxFz"aE§©§©¥¨©¤©¨¥
miaIg Eid `l l`xUi ipAW i"Wx©¦¤§¥¦§¨¥Ÿ¨©¨¦
,df gqR caNn xAcOA gqR zIUrA©£¦©¤©©¦§¨¦§©¤©¤
miWlW KWnAW okYid :`id zEpBde§©§¦£¦¨¥¤§¤¤§¦
EWwA `l xAcOA EidW dpW rWzë¥©¨¨¤¨©¦§¨Ÿ¦§
mdl xWt`IW `EdÎKExAÎWFcTdn¥©¨¨¤§©§¥¨¤
Îlw mixaCd ixde ?gqR oAxw aixwdl§©§¦¨§©¤©©£¥©§¨¦©
Ff dWTA EWwA micigi m` dnE ,xnFgë¤¨¦§¦¦¦§©¨¨
,ipW gqR mdl oYip KMn d`vFzkE§¨¨¦¨¦©¨¤¤©¥¦
Eid l`xUi lM m`A oMWÎlM ixd£¥¨¤¥§¦¨¦§¨¥¨

miWwandpWe dpW lkA gqR zFUrl §©§¦©£¤©§¨¨¨§¨¨
did i`CeA ,xAcOA mzFid zrA§¥¡¨©¦§¨§©©¨¨
z` `Nnn `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§©¥¤

.mWTEandxeza §¨¨
(a)BãòBîa¯`Ed cEOiNd §£©¦

`le ,a wEqtA xEn`d "FcrFnA"n¦§£¨¨§¨§Ÿ
b wEqtA ltMX dOn)m"`x(WxFtn oke . ¦©¤¨©§¨§¥§¨



מה jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i ipy meil inei xeriy

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)äðL íéøNòå Lîç ïaî íiåìì øLà úàæ−Ÿ£¤´©«§¦¦®¦¤Á¨¥̧§¤§¦³¨¨Æ
:ãòBî ìäà úãáòa àáö àáöì àBáé äìòîå̈©½§¨¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌiÂÏÏ ¯L‡ ˙‡Ê∑ ּבהם ּפֹוסלין הּמּומין ואין ּבהם, ּפֹוסלין ÌÈ¯NÚÂ.ׁשנים LÓÁ ÔaÓ∑ ּובמקֹום …¬∆«¿ƒƒְְְִִִִֵֶֶַָָָƒ∆»≈¿∆¿ƒְָ
אֹומר ד)אחר ּכיצד?(במדבר הא ׁשנה". ׁשלׁשים "מּבן כז): חמׁש(חולין ולֹומד עבֹודה הלכֹות ללמד ּבא כ"ה מּבן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

רֹואה  אינֹו ׁשּׁשּוב ׁשנים, ּבחמׁש ּבמׁשנתֹו יפה סימן ראה ׁשּלא לתלמיד מּכאן עֹובד. ׁשלׁשים ּובן .ׁשנים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

(äë)àìå äãáòä àávî áeLé äðL íéMîç ïaîe¦¤Æ£¦¦´¨½̈¨−¦§¨´¨«£Ÿ̈®§¬Ÿ
:ãBò ãáòé©«£−Ÿ«

i"yx£„BÚ „·ÚÈ ‡ÏÂ∑וזהּו עגלֹות. ולטעֹון ולׁשיר ׁשערים לנעילת הּוא חֹוזר אבל ּבּכתף, מּׂשא עבֹודת ¿…«¬…ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּכתרּגּומֹו אחֹוהי", "עם – אתֿאחיו" ."וׁשרת ְְְֲִִֵֵֶֶַָ

(åë)ì ãòBî ìäàa åéçà-úà úøLåúøîLî øîL §¥¥¸¤¤¹̈§³Ÿ¤¥Æ¦§´Ÿ¦§¤½¤
ô :íúøîLîa íiåìì äNòz äëk ãáòé àì äãáòå©«£Ÿ̈−´Ÿ©«£®Ÿ¨²¨©«£¤¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«

i"yx£˙¯ÓLÓ ¯ÓLÏ∑ הּמּסעֹות ּבׁשעת ּולהֹוריד ּולהקים לאהל, סביב .לחנֹות ƒ¿…ƒ¿∆∆ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÈLכד  ÔÈ¯NÚÂ LÓÁ ¯aÓ È‡ÂÏÏ Èc ‡c»ƒ¿≈»≈ƒ«»≈¿«¿ƒ¿ƒ
ÔkLÓ ÔÁÏÙa ‡ÏÈÁ ‡ÏÈÁÏ È˙ÈÈ ‡lÚÏe¿≈»≈≈«¬»»≈»¿»¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

ÁÏt‡כה  ÏÈÁÓ ·e˙È ÔÈL ÔÈLÓÁ ¯aÓeƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈≈»¿»»
:„BÚ ÁÏÙÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿«

hÓÏ¯כו  ‡ÓÊ ÔkLÓa È‰BÁ‡ ÌÚ LnLÈÂƒ««ƒ¬ƒ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ«
È‡ÂÏÏ „aÚz ÔÈ„k ÁÏÙÈ ‡Ï ‡ÁÏÙe ‡¯hÓ«»»»¿»»»ƒ¿»¿≈«¿≈¿≈»≈

:ÔB‰˙¯hÓa¿«¿«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"'ebe dWn UrIe" lirl xn`p xaMW(, ¤§¨¤¡©§¥©©©¤
dWn) miUFrd lr od aqEn "EUr ok"e§¥¨¨¥©¨¦¤

l`xUie oxd`(dUrPW in lr ode ©£Ÿ§¦§¨¥§¥©¦¤©£¨
mIeld) mdA(. ¨¤©§¦¦

ákò àì íäî ãçàL¯l`xUi ipA ¤¤¨¥¤Ÿ¦¥§¥¦§¨¥
mnFwnA Egwlp mIeldW s` ,EaMr `lŸ¦§©¤©§¦¦¦§§¦§¨
,EaMr `l mIelde .WCwOd zcFarl©£©©¦§¨§©§¦¦Ÿ¦§
mixdfp zFidl mikixv EidW s ©̀¤¨§¦¦¦§¦§¨¦
`l oxd`e dWn .EWpri `NW dXEcTA©§¨¤Ÿ¥¨§¤§©£ŸŸ

OW s` ,EaMreiWkre cal Eid dNigY ¦§©¤¦§¦¨¨§¨§©§¨
mdil` mIeld mB Etxhvd¦§¨§©©§¦¦£¥¤

)`"eb(.dxezbk

(ck)íiåìì øLà úàæíéðL Y Ÿ£¤©§¦¦¨¦
ïéìñBt ïéîenä ïéàå ,íäa ïéìñBt§¦¨¤§¥©¦§¦

íäa¯`hErin rnWn "z`f")oileg i"yx ¨¤Ÿ©§©¦¨
` ,ck(,mdA lqFR o`M xMfPX dn EpidC .§©§©¤¦§¨¨¥¨¤

.mipdMA ExMfPW minEOd `le§Ÿ©¦¤¦§§©Ÿ£¦
íéøNòå Lîç ïaîøçà íB÷îáe Y ¦¤¨¥§¤§¦§¨©¥

øîBà¯.b ,c lirl ¥§¥
ìL ïaî"ïaî ?ãöéë àä ,"äðL íéL ¦¤§Ÿ¦¨¨¨¥©¦¤

úBëìä ãîìì àa Lîçå íéøNò¤§¦§¨¥¨¦§Ÿ¦§
äãBáò¯Fwxtl oMWOd cixFdl £¨§¦©¦§¨§¨§

,eiWxwE eiqxw cinrdl ,FzFhple§¦§§©£¦§¨¨§¨¨
ilkaE dtA oAxwl xiXde),ck oileg i"yx §©¦§¨§¨§¤¦§¦

`(.
ìL ïáe ,íéðL Lîç ãîBìåãáBò íéL §¥¨¥¨¦¤§Ÿ¦¥

¯libA cFarl ligzOW mrHde§©©©¤©§¦©£§¦
:a ,c lirl i"Wx d`x ± `weC miWlW§¦©§¨§¥©¦§¥
.. FgM `Nnzp `l miWlXn zFgRd"©¨¦§¦Ÿ¦§©¥Ÿ
Wigkn FgM miXng oA lr xzFIde§©¥©¤£¦¦Ÿ©§¦

."dYrn¥©¨
äôé ïîéñ äàø àlL ãéîìúì ïàkî¦¨§©§¦¤Ÿ¨¨¦¨¨¤
Bðéà áeML ,íéðL Lîça BúðLîa§¦§¨§¨¥¨¦¤¥

.äàBø¯FgkFWe cnFl)oileg i"yx ¤¥§£
my(.dxezdk

(ek-dk)ãBò ãáòé àìåúãBáò" Y §Ÿ©£Ÿ£©
"àOî¯.fn ,c lirl aEzMd oFWl ©¨§©¨§¥
óúka¯FgM zEXY ipRn)lirl i"yx d`x ©¨¥¦§¥©Ÿ

a ,c(,calA zdw ipaA xAEcnE .§¨¦§¥§¨¦§¨
szMA z`Ul dzid mzcFarW)m"`x(. ¤£¨¨¨§¨¨¥©¨¥

àeä øæBç ìáà¯dpEMde .cFarl £¨¥©£§©©¨¨
aIg `EdW `le ,xFfgl lFkIW)m"`x(. ¤¨©£§Ÿ¤©¨

íéøòL úìéòðì¯ixdW ,oEIr Kixv ¦§¦©§¨¦¨¦¦¤£¥
,oMWOA mixrW zlirp dzid `lŸ¨§¨§¦©§¨¦©¦§¨

d`xE .mixrXd zxinWl dpEMd ilE`e§©©©¨¨¦§¦©©§¨¦§¥
± "LEzxWie" :a ,gi oOwl i"Wx mB©©¦§©¨¦¨§

."mixrXd zxinWA¦§¦©©§¨¦
ìåøéL¯fn ,c lirl i"Wx d`x §¨¦§¥©¦§¥

`xwp zFxFPke miYlvnA xiXdW¤©¦¦§¦§©¦§¦¦§¨
dxiWl o`M dpEMd df itlE ,"dcFar"£¨§¦¤©©¨¨¨§¦¨

`weC dtA)iaxd t"r(. §¤©§¨
,úBìâò ïòèìåúà úøLå" eäæå §¦§Ÿ£¨§¤§¥¥¤

"éäBçà íò" ,"åéçà¯Epid ,eig` mr ¤¨¦£¦¦¤¨©§
oFWxb ipA mr cgi EzxWi zdw ipAW¤§¥§¨§¨§©©¦§¥¥§

mzcFarA ixxn ipaE)m"`x(. §¥§¨¦©£¨¨
.BîebøúkìúøîLî øîLúBðçì Y §©§¦§Ÿ¦§¤¤©£

ìäàì áéáñ¯xFnWl" xnFlM ¨¦¨Ÿ¤§©¦§
mr zxWe"l sqFp xaC Edf "zxnWn¦§¤¤¤¨¨¨¦§¥¥¦

"eig`)dcya x`a(. ¤¨
úBòqnä úòLa ãéøBäìe íé÷äìe§¨¦§¦¦§©©©¨

¯xFnWl" xcbA md EN` lM̈¥¥§¤¤¦§
:f ,b lirl i"WxA x`Fanke ,"zxnWn¦§¤¤§©§¨§©¦§¥
eilr dPEnn mc`dW iEPn lMW"¤¨¦¤¨¨¨§¤¨¨
iExw ,FzFUrl eilr lHEnE¨¨¨©£¨

."zxnWndxez` ¦§¤¤

jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyily meil inei xeriy

ß oeiq e"h iyily mei ß

è(à)äðMa éðéñ-øaãîá äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈´¤¤´§¦§©Â¦©Â©¨¨̧
ïBLàøä Lãça íéøöî õøàî íúàöì úéðMä©¥¦¹§¥¨̧¥¤¯¤¦§©²¦©¬Ÿ¤¨«¦−

:øîàì¥«Ÿ
i"yx£ÔBL‡¯‰ L„Áa∑למדּת אּיר, עד נאמרה לא הּספר ׁשּבראׁש ספרי)ּפרׁשה פ"ק. מקּדם (פסחים סדר ׁשאין «…∆»ƒְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ

יׂשראל  ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ׁשּכל יׂשראל, ׁשל ּגנּותן ׁשהּוא מּפני ּבזֹו? ּפתח לא ולּמה ּבּתֹורה. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻּומאחר
ּבלבד  זה ּפסח אּלא הקריבּו לא .ּבּמדּבר, ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹ

(á):BãòBîa çñtä-úà ìàøNé-éðá eNòéå§©«£¯§¥«¦§¨¥²¤©−̈©§«£«
i"yx£B„ÚBÓa∑(שם) ּבטמאה אף – ּבמֹועדֹו ּבׁשּבת, .אף ¿¬ְְְְֲַַַָָֻ

zLa‡א  ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«¿«»
‡Á¯Èa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ ‡˙Èƒ̇¿≈»¿ƒ«¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»

:¯ÓÈÓÏ ‰‡Ó„«̃¿»»¿≈»

dÓÊa:ב  ‡ÁÒt ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`)ïBLàøä LãçaäLøt Y ©Ÿ¤¨¦¨¨¨
øôqä LàøaL¯.` ,` lirl ¤§Ÿ©¥¤§¥

øià ãò äøîàð àì¯mW WxFtnM Ÿ¤¤§¨©¦¨©§¨¨
ENi`e ,"ipXd Wcgl cg`A" :aEzMA©¨§¤¨©Ÿ¤©¥¦§¦
WcgA" okl mcFw dxn`p Ff dWxR̈¨¨¤¤§¨¤¨¥©Ÿ¤

."oFW`xd̈¦
øçàîe íc÷î øãñ ïéàL zãîì̈©§¨¤¥¥¤ª§¨§ª¨

äøBza¯xcq lr dxFY dciRwd `l ©¨Ÿ¦§¦¨¨©¥¤
Exn`PW zFIWxtE ,xgE`nE mCwEn§¨§¨¨¨¦¤¤¤§

Dl zFxgE`nd EniCwd ,dNgY)i"yx §¦¨¦§¦©§¨¨
a ,e migqt(rEci xaM df llMW s` .©¤§¨¤§¨¨©

mixg` miwEqRn)my .b ,e ziy`xa i"yx d`x ¦§¦£¥¦
,g `xwie .gi ,`l my .` ,hi my .k ,c zeny .hk ,dl

a(" i"Wx azFM o`M `weC ,Ycnloi`W ©§¨¨¥©¦¨©§¨¤¥
ipRn ,"dxFYA xgE`nE mCwEn xcq¥¤§¨§¨©¨¦§¥
onf WxFtn ,EN` zFIWxR iYWAW¤¦§¥¨¨¦¥§¨§©
z` dxFYd dniCwdW dGnE ,ozxin £̀¦¨¨¦¤¤¦§¦¨©¨¤
xgE`nd onGd WxFtn DAW dWxRd©¨¨¨¤¨§¨©§©©§¨
,mCwEOd onGd WxFtn DAW dWxRl©¨¨¨¤¨§¨©§©©§¨
xgE`nE mCwEn oi`W micnl Ep`̈§¥¦¤¥§¨§¨
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אתאתאתאת־־־־ההההּפּפּפּפסח סח סח סח  בניבניבניבני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ויעויעויעויעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו .... .... הראהראהראהראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבחדחדחדחדׁשׁשׁשׁש .... .... ההההּׁשּׁשּׁשּׁשניתניתניתנית ּבּבּבּבּׁשּׁשּׁשּׁשנהנהנהנה .... .... יהוהיהוהיהוהיהוה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוידוידוידוידּבּבּבּברררר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ׁשּכל יׂשראל, ׁשל ּגנּותן ׁשהּוא מּפני ּבזֹו, ּפתח לא ולּמה . . אּיר עד נאמרה לא הּספר ׁשּבראׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּפרׁשה

ּבלבד זה ּפסח אּלא הקריבּו לא ּבּמדּבר ובפרש"י)יׂשראל א־ב. (ט, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
מפרׁשים הקׁשּו ועוד)ּכבר כאן. ושפ"ח רא"ם לא (ראה הּׁשנים ׁשּבׁשאר מּפני הּוא זה", ּפסח אּלא הקריבּו ׁש"לא זה הרי , ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

רש"י ׁשּכתב ּוכמֹו ּבּמדּבר, הּפסח את להקריב ּכלל כה)נתחּיבּו יב, לארץ,(בא ּבביאתם ּפסח] [קרּבן זֹו מצוה הּכתּוב "ּתלה ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
הקריבּו ׁשּלא ּבזה יׂשראל ׁשל ּגנּותן מהי ּכן ואם הּדּבּור", ּפי על הּׁשנית ּבּׁשנה ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר נתחּיבּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹולא

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים לבאר ונדחקּו הּפסח? את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָאז
הּפסח, קרּבן את להקריב יכלּו ּדכׁשּלא אדם", לנפׁש ה"טמאים אֹודֹות מדּבר זֹו ּבפרׁשה ּדהּנה חדׁש. ּבאפן ּבזה לֹומר ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻויׁש

ונ  הּקּב"ה להם והסּכים ה'", קרּבן את הקריב לבלּתי נּגרע "לּמה מהּקּב"ה ׁשני.ּתבעּו ּפסח מצות להם תן ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
להם  נתן הּפסח, להקריב הּקּב"ה מאת ּכׁשּבּקׁשּו יׂשראל, מּבני מּועט מסּפר אם ּומה קל־וחֹומר, הּדברים הרי ּכן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָואם
ׁשּׁשהּו הּׁשנים ּבׁשאר ּגם הּפסח את להקריב הם ׁשרֹוצים מהׁשם־יתּבר מבּקׁשים היּו ּכּלֹו יׂשראל ּכלל אם הרי ׁשני, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻּפסח

הּפסח! את להקריב להם ונֹותן עּמהם, מסּכים ׁשהיה וקל־וחֹומר ּכל־ׁשּכן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבּמדּבר,
הּׁשנים. ּבׁשאר הּפסח קרּבן את להקריב ּבּקׁשּו ׁשּלא יׂשראל" ׁשל "ּגנּותן ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוזֹוהי
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:Búà eNòz©«£¬Ÿ«
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`liOnE ung zlik`.dSn zlik`A £¦©¨¥¦¥¨©£¦©©¨
xtFq zErh WIW azM o"Anxd K ©̀¨©§©¨©¤¥¨¥
lrW" :KM xnFl Kixv FYrclE ,i"WxA§©¦§©§¨¦©¨¤©
lre eirxM lr FW`x W` ilv ± FtEB§¦¥Ÿ©§¨¨§©
uEgW" zFevn Wi EN`l sqFpaE ."FAxw¦§§¨¨¥¥¦§¤
,"ung xEriaE dSn" odW ,"FtEbl§¤¥©¨¦¨¥
oi`W oeiM ,odA xAC `l o`M aEzMde§©¨¨Ÿ¦¥¨¤¥¨¤¥
xFwn K` .gqRd oAxw mr xWw mdl̈¤¤¤¦¨§©©¤©©§
mWe ,ixtQA `Ed miptAW i"Wx ixaC¦§¥©¦¤¦§¦©¦§¥§¨
`vnpe .EpiptNW `qxiBM `aEn¨©¦§¨¤§¨¥§¦§¨

jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyily meil inei xeriy

(ã):çñtä úNòì ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå©§©¥¬¤²¤§¥¬¦§¨¥−©«£¬©¨«©

i"yx£'B‚Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑(ספרי)נאמר ּכבר והלא לֹומר? ּתלמּוד כג)מה אּלא (ויקרא ה'? מֹועדי את מׁשה וידּבר : «¿«≈…∆¿ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
מעׂשה  ּבׁשעת והזהירם וחזר להם, אמר  - מּסיני מֹועדים ּפרׁשת .ּכׁשּׁשמע  ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(ä)íBé øNò äòaøàa ïBLàøa çñtä-úà eNòiå©©«£´¤©¤¿©¨«¦¿§©§¨¨Á¨¨̧¬
äeö øLà ìëk éðéñ øaãîa íéaøòä ïéa Lãçì©²Ÿ¤¥¬¨«©§©−¦§¦§©´¦¨®Â§ÂŸ£¤̧¦¨³

:ìàøNé éða eNò ïk äLî-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬¦§¨¥«

(å)íãà Lôðì íéàîè eéä øLà íéLðà éäéå©§¦´£¨¦À£¤̧¨³§¥¦Æ§¤´¤¨½̈
éðôì eáø÷iå àeää íBia çñtä-úNòì eìëé-àìå§Ÿ¨«§¬©«£«©¤−©©´©®©¦§§º¦§¥¬

:àeää íBia ïøäà éðôìå äLî¤²§¦§¥¬©«£−Ÿ©¬©«
i"yx£Ô¯‰‡ ÈÙÏÂ ‰LÓ ÈÙÏ∑(ספרי) זה לֹומר יּתכן ולא ּוׁשאלּום; ּבאּו הּמדרׁש, ּבבית יֹוׁשבין ּכׁשּׁשניהם ƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈«¬…ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לֹו? מּנין אהרן יֹודע, היה לא מׁשה ׁשאם זה, .אחר ֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

(æ)íéàîè eðçðà åéìà änää íéLðàä eøîàiåÂ©«Ÿ§Â¨«£¨¦³¨¥̧¨Æ¥½̈£©¬§§¥¦−
ïaø÷-úà áéø÷ä ézìáì òøbð änì íãà Lôðì§¤´¤¨¨®¨´¨¦¨©À§¦§¦̧©§¦¹¤¨§©³

ýåýé:ìàøNé éða CBúa Bãòîa §Ÿ̈Æ§´Ÿ£½§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ú¯b ‰nÏ∑(שם),טהֹורים ּבכהנים עלינּו הּדם יּזרק לֹו: אמרּו ּבטמאה. קרבים קדׁשים אין להם: אמר »»ƒ»«ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֻ

לטמאים  הּבׂשר ראם)iויאכל כ"ג לטהורים. אׁשרי (ס"א: רּבֹו. מּפי לׁשמע הּמבטח ּכתלמיד ואׁשמעה, עמדּו להם: אמר . ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

aÚÓÏ„ד  Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆¿«
:‡ÁÒtƒ¿»

NÚ¯‡ה  ˙Úa¯‡a ÔÒÈa ‡ÁÒt ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒ¿»¿ƒ«¿«¿¿««¿»
ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ‡iLÓL ÔÈa ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ»¿«¿»≈ƒ¿«»¿«¿¿»¿ƒ»
Èa e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

LÙ‡ו  ÈÓËÏ ÔÈ·‡ÒÓ BÂ‰ Èc ‡i¯·‚ BÂ‰Â«¬À¿«»ƒ¬¿»¬ƒƒ¿≈«¿»
‡ÓBÈa ‡ÁÒt „aÚÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡L‡„∆¡»»¿»¿ƒ¿∆¿«ƒ¿»¿»
‡ÓBÈa Ô¯‰‡ Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ e·È¯˜e ‡e‰‰«¿ƒ√»…∆¿»»«¬…¿»

:‡e‰‰«

ÔÈ·‡ÒÓז  ‡Á‡ dÏ Ôep‡‰ ‡i¯·‚ e¯Ó‡Â«¬»À¿«»»ƒ≈¬«¿»¿»¬ƒ
ÏÈ„a ÚÓ˙ ‡ÓÏ ‡L‡„ ‡LÙ ÈÓËÏƒ¿≈«¿»∆¡»»¿»ƒ¿¿«¿ƒ
Èa B‚a dÓÊa ÈÈ„ ‡a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï ‡Ïc¿»¿»»»»À¿»»«¿»¿ƒ¿≈¿¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

bg lW mini zraW i"Wx zrcNW¤§©©©¦¦§©¨¦¤©
ung zlik` xEQi`A od ,zFSOd©©¥§¦£¦©¨¥
zFraFp ,dSn zlik`A ode FxEriaE¦§¥©£¦©©¨§
mi`xwp okle ,gqR oAxw zevOn¦¦§©¨§©¤©§¨¥¦§¨¦
migqR i"Wx d`xE ."FtEB lrW zFevn"¦§¤©§¥©¦§¨¦

ipW gqR oiprA) ` ,dv(lrW zFvn" : §¦§©¤©¥¦¦§¤©
mixaC odW ,xFxnE dSn oFbM ± FtEB§©¨¨¤¥§¨¦
`NW zFvn .Fl daFg oi`aE ,mixg £̀¥¦¨¦¨¦§¤Ÿ

."xF`U zzAWd oFbM ± FtEB lrdxezc ©§©§¨©§
(c)'Bâå äLî øaãéåãeîìz äî Y ©§©¥Ÿ¤§©©§

øîBì¯xAC dWOW dfA EprinWO dn ©©©§¦¥¨¤¤¤¦¥
dWOW xExA ixdW ,l`xUi ipA l ¤̀§¥¦§¨¥¤£¥¨¤¤
z` zFUrl l`xUi ipal xnF` did̈¨¥¦§¥¦§¨¥©£¤
zcgEin d`xFd FGW hxtaE ,gqRd©¤©¦§¨¤¨¨§¤¤
wx xnFl Fl dide ,calA dpW DzF`l§¨¨¨¦§¨§¨¨©©
,"'ebe gqRd z` l`xUi ipA EUrIe"©©£§¥¦§¨¥¤©¤©

.eh wEqtA xEn`M̈¨§¨
øîàð øák àìäå¯.cn ,bk `xwIe ©£Ÿ§¨¤¡©©¦§¨

EprinWn aEzMdW xn`Y m` ,xnFlM§©¦Ÿ©¤©¨©§¦¥
zevn ihxR z` mdl xn` dWOW o`M̈¤¤¨©¨¤¤§¨¥¦§©
zFSOd bg ini zraWe gqRd zIUr£¦©©¤©§¦§©§¥©©©

.Ff dWxtA miWxFtn mpi`W¤¥¨§¨¦§¨¨¨
"'ä éãòî úà äLî øaãéå"¯ ©§©¥Ÿ¤¤Ÿ£¥

oqipA c"iA gqRd zIUr ihxR mllkaE¦§¨¨§¨¥£¦©©¤©§§¦¨
mW d`x ± mini draW zFSOd bge§©©©¦§¨¨¦§¥¨

fÎd miwEqR. §¦
éðéqî íéãòBî úLøt òîMLk àlà¤¨§¤¨©¨¨©£¦¦¦©

íäì øîà¯.xdd on cxIWM cIn ¨©¨¤¦©§¤¨©¦¨¨
äNòî úòLa íøéäæäå øæçå¯ §¨©§¦§¦¨¦§©©£¤

,dUrn mcFw mc`d z` oifxfOW¤§¨§¦¤¨¨¨¤©£¤
dUrn zrWA FzF` oifxfnE oixfFge§§¦§¨§¦¦§©©£¤

),g `xwie i"yx mb d`xe .ck ,hi zeny i"yx

a(.dxezd

(e)ïøäà éðôìå äLî éðôìY ¦§¥Ÿ¤§¦§¥©£Ÿ
eàa Løãnä úéáa ïéáLBé íäéðMLk§¤§¥¤§¦§¥©¦§¨¨

íeìàLe¯ziptEn dzid dl`Xde §¨§©§¥¨¨§¨§¥
oxd`l ,Fnvr iptA mdn cg` lkl§¨¤¨¥¤¦§¥©§§©£Ÿ
dWn iptl" xn` okle ,dWnl FnM§§¤§¨¥¨©¦§¥¤

iptle,"oxd`e dWn iptl" `le ,"oxd` §¦§¥©£Ÿ§Ÿ¦§¥¤§©£Ÿ
dzid dl`XdW rnWn did f`W¤¨¨¨©§©¤©§¥¨¨§¨
lth oxd`e ,dWnl xTirA ziptEn§¥§¦¨§¤§©£Ÿ¨¥

eil`)iaxd(. ¥¨

äæ øçà äæ øîBì ïëzé àìå¯ §Ÿ¦¨¥©¤©©¤
iptl" aEzMd oFWl zEhWR zErnWnM§©§¨©§§©¨¦§¥

dWniptle"oxd`)iaxd(i"Wx d`xE . ¤§¦§¥©£Ÿ§¥©¦
.mW xE`iAaE a ,fk oOwl§©¨©¥¨

ïépî ïøäà ,òãBé äéä àì äLî íàL¤¦Ÿ¤Ÿ¨¨¥©©£Ÿ¦©¦
Bì¯,oxd` z` cOln did dWn ixdW¤£¥¤¨¨§©¥¤©£Ÿ

,cl zFnWA i"Wx azMW FnM§¤¨©©¦¦§
.aldxezf

(g-f)òøbð änìïéà :íäì øîà Y ¨¨¦¨©¨©¨¤¥
äàîèa íéáø÷ íéLã÷¯mde ¨¨¦§¥¦§ª§¨§¥

gqR oAxwl oi`W EaWg mzl`WA¦§¥¨¨¨§¤¥§¨§©¤©
xAcOA)(gqtA FnkE ,miWcw lW xcB ©¦§¨¤¤¤¨¨¦§§¤©

,oAxw lW oiC dfl did `NW mixvn¦§©¦¤Ÿ¨¨¨¤¦¤¨§¨
dpr df lre ?"rxBp dOl" El`W okle§¨¥¨£¨¨¦¨©§©¤¨¨
okle ,oAxw xcB dfl WIW dWn mdl̈¤¤¤¥¨¤¤¤¨§¨§¨¥
d`nEhA miaxw oi`W miWcwM FpiC¦§¨¨¦¤¥§¥¦§§¨

)iaxd(.
íéðäëa eðéìò ícä ÷øfé :Bì eøîà̈§¦¨¥©¨¨¥§Ÿ£¦

íéøBäèì øNaä ìëàéå íéøBäè¯ §¦§¥¨¥©¨¨¦§¦
z` dfA x`al icM df lkl KxvEd§©§¨¤§¥§¨¥¨¤¤

rxBp dOl" :mzl`W oFWliYlal §¦§¥¨¨¨¨¦¨©§¦§¦
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 65 'nr b"kg y"ewl t"r)

xAcOA gqRd zaxwd©§¨©©¤©©¦§¨

אתאתאתאת־־־־ההההּפּפּפּפסח סח סח סח  בניבניבניבני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ויעויעויעויעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו .... .... הראהראהראהראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבחדחדחדחדׁשׁשׁשׁש .... .... ההההּׁשּׁשּׁשּׁשניתניתניתנית ּבּבּבּבּׁשּׁשּׁשּׁשנהנהנהנה .... .... יהוהיהוהיהוהיהוה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוידוידוידוידּבּבּבּברררר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ׁשּכל יׂשראל, ׁשל ּגנּותן ׁשהּוא מּפני ּבזֹו, ּפתח לא ולּמה . . אּיר עד נאמרה לא הּספר ׁשּבראׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּפרׁשה

ּבלבד זה ּפסח אּלא הקריבּו לא ּבּמדּבר ובפרש"י)יׂשראל א־ב. (ט, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
מפרׁשים הקׁשּו ועוד)ּכבר כאן. ושפ"ח רא"ם לא (ראה הּׁשנים ׁשּבׁשאר מּפני הּוא זה", ּפסח אּלא הקריבּו ׁש"לא זה הרי , ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

רש"י ׁשּכתב ּוכמֹו ּבּמדּבר, הּפסח את להקריב ּכלל כה)נתחּיבּו יב, לארץ,(בא ּבביאתם ּפסח] [קרּבן זֹו מצוה הּכתּוב "ּתלה ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
הקריבּו ׁשּלא ּבזה יׂשראל ׁשל ּגנּותן מהי ּכן ואם הּדּבּור", ּפי על הּׁשנית ּבּׁשנה ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר נתחּיבּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹולא

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים לבאר ונדחקּו הּפסח? את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָאז
הּפסח, קרּבן את להקריב יכלּו ּדכׁשּלא אדם", לנפׁש ה"טמאים אֹודֹות מדּבר זֹו ּבפרׁשה ּדהּנה חדׁש. ּבאפן ּבזה לֹומר ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻויׁש

ונ  הּקּב"ה להם והסּכים ה'", קרּבן את הקריב לבלּתי נּגרע "לּמה מהּקּב"ה ׁשני.ּתבעּו ּפסח מצות להם תן ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
להם  נתן הּפסח, להקריב הּקּב"ה מאת ּכׁשּבּקׁשּו יׂשראל, מּבני מּועט מסּפר אם ּומה קל־וחֹומר, הּדברים הרי ּכן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָואם
ׁשּׁשהּו הּׁשנים ּבׁשאר ּגם הּפסח את להקריב הם ׁשרֹוצים מהׁשם־יתּבר מבּקׁשים היּו ּכּלֹו יׂשראל ּכלל אם הרי ׁשני, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻּפסח

הּפסח! את להקריב להם ונֹותן עּמהם, מסּכים ׁשהיה וקל־וחֹומר ּכל־ׁשּכן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבּמדּבר,
הּׁשנים. ּבׁשאר הּפסח קרּבן את להקריב ּבּקׁשּו ׁשּלא יׂשראל" ׁשל "ּגנּותן ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוזֹוהי

(â)íéaøòä ïéa äfä Lãça íBé-øNò äòaøàa§©§¨¨´¨¨«Â©¸Ÿ¤©¤¹¥¯¨«©§©²¦
åéètLî-ìëëe åéúwç-ìëk Bãòîa Búà eNòz©«£¬Ÿ−§«Ÿ£®§¨ªŸ¨¬§¨¦§¨−̈

:Búà eNòz©«£¬Ÿ«
i"yx£ÂÈ˙wÁŒÏÎk∑ ׁשנה ּבן זכר, ּתמים, ׂשה, ׁשּבגּופֹו: מצֹות ּגּופֹו∑ÂÈËtLÓŒÏÎÎe.אּלּו ׁשעל מצ ֹות אּלּו ¿»À…»ְְִִֵֶֶֶָָָָָ¿»ƒ¿»»ְִֵֶַ

ּבן  זכר, ּתמים, ׂשה, ׁשּבגּופֹו: מצֹות אחרים: (ספרים חמץ. ּולבעּור למּצה ימים ׁשבעת ּכגֹון אחר, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמּמקֹום
חמץ) ּובעּור מּצה לגּופֹו: ׁשחּוץ קרּבֹו; ועל ּכרעיו על ראׁשֹו צליֿאׁש, ּגּופֹו: ׁשעל .ׁשנה. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ÔÈaג  ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a¿«¿¿««¿»»¿«¿»»≈≈
d˙¯Êb ÏÎk dÓÊa d˙È Ôe„aÚz ‡iLÓLƒ¿«»«¿¿»≈¿ƒ¿≈¿»¿≈»≈

:d˙È Ôe„aÚz dÏ ÈÊÁc ÏÎÎe¿»¿»≈≈«¿¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

EUrIe ± FcrFnA" :` ,eq migqR i"WxA§©¦§¨¦§£©©£
."FcrFnA gqRd z` l`xUi ipA§¥¦§¨¥¤©¤©§£

úaLa óà¯xUr drAx` lg m`W ©§©¨¤¦¨©§¨¨¨¨
gqRd z` miaixwn ,zAWA oqipA§¦¨§©¨©§¦¦¤©¤©

.zAWA§©¨
"BãòBîa"¯miqEtcE ciÎiazM dOkA §£§©¨¦§¥¨§¦

."FcrFnA" zaiY miqxFB `l mipFW`x¦¦Ÿ§¦¥©§£
s`" i"Wx oFWl KWnd zErnWOn K ©̀¦©§¨¤§¥§©¦©
"d`nEhA s`e" `le) "d`nEhA(, §§¨§Ÿ§©§§¨

,Kci`nE .DzF` miqxFB oMW rnWn©§©¤¥§¦¨¥¦¨
dpEMdW xnFl gxkd mEW oi ¥̀¤§¥©©¤©©¨¨
FnM) b wEqtA xEn`d "FcrFnA"l©§£¨¨§¨§

i"Wx iWxtOn dOM EazMW(oYip iM , ¤¨§©¨¦§¨§¥©¦¦¦¨
`Ed cEOiNdW zEhWtA xnFl©§©§¤©¦
i"WxA x`Fanke .oFW`xd "FcrFnA"A©§£¨¦§©§¨§©¦
cinY oAxw iAB) ` ,fr migqR(: §¨¦©¥¨§©¨¦
,oPnf xFari `l rnWn ,FcrFnA"§£©§©Ÿ©£§©¨
."zAW `Ed ENit`e ,oi`nh od ENit`e©£¦¥§¥¦©£¦©¨
zaiY dIpW mrR wiYrd i"WxX dnE©¤©¦¤§¦©©§¦¨¥©
zErnWn oMW xnFl Edf ,"FcrFnA"§£¤©¤¥©§¨
,minrR dOM oM EpivnE ."FcrFnA"§£¨¦¥©¨§¨¦
,daiY DzF`n `Ed cEOiNdW s`W¤©¤©¦¥¨¥¨

liaWA minrR dOM DzF` miwiYrn©§¦¦¨©¨§¨¦¦§¦
.a ,eq `nFi d`x ± sqFPd cEOiNd©¦©¨§¥¨

.cFre .` ,`k zFgpn§¨§
äàîèa óà¯xEASd aFx `nhp m`W ©§ª§¨¤¦¦§¨©¦

gqRd z` miUFr ,zn z`nEhA§§©¥¦¤©¤©
d`nEhA oqipA xUr drAx`A§©§¨¨¨¨§¦¨§§¨

)m"`x(.dxezb

(b)åéúwç ìëkúBöî elà Y §¨ªŸ¨¥¦§
BôeâaL¯mipipr mrnWn ,miTEg ¤§¦©§¨¨¦§¨¦

.Fnvr xaCd sEbl mixEWTd©§¦§©¨¨©§
"äðL ïa ,øëæ ,íéîú ,äN"¯zFnW ¤¨¦¨¨¤¨¨§

:` ,dv migqR i"Wx d`xE .d ,ai§¥©¦§¨¦
eizFcFar xcq oFbM ± FtEbAW zFvn"¦§¤§§¥¤£¨

."ilv zlik`e©£¦©¨¦
åéètLî ìëëeìòL úBöî elà Y §¨¦§¨¨¥¦§¤©

øçà íB÷nî Bôeb¯migqR i"WxA ¦¨©¥§©¦§¨¦
daFg mi`aE mixg` mixaC odW" :mẄ¤¥§¨¦£¥¦¨¦¨

."Fl
øeòáìe ävîì íéîé úòáL ïBâk§¦§©¨¦§©¨§¦

õîç¯lM ung xEriaE zFSn dlik` ¨¥£¦¨©¦¨¥¨
xEn`M ,gqRd ini zraW)f ,bi zeny( ¦§©§¥©¤©¨¨

`le ,minId zraW z` lk`i zFSn"©¥¨¥¥¦§©©¨¦§Ÿ

gqRd xnFlM ."'ebe ung Ll d`xi¥¨¤§¨¥§©©¤©
bg did zipXd dpXA xAcOA EUrW¤¨©¦§¨©¨¨©¥¦¨¨©
oiUFrW gqR FnM) mini draW lW¤¦§¨¨¦§¤©¤¦

zFxFcl(ode dSn zlik` oiprl od , §¥§¦§©£¦©©¨§¥
ung xEriA oiprl)miyexc v"vdl dxezd xe` §¦§©¦¨¥

gqtl(WIW dpEMd oi`W ,xnFl Kixve .§¨¦©¤¥©©¨¨¤¥
,mini draW dSn zlik`A devn¦§¨©£¦©©¨¦§¨¨¦
lFk`l daFg oFW`xd dliNA wx ixdW¤£¥©©©§¨¨¦¨¤¡
`Ed minId x`W oMÎoi`XÎdn ,dSn©¨©¤¥¥§¨©¨¦
eh ,ai zFnW i"WxA x`FanM) zEWx(, §©§¨§©¦§

bg" mini draW EUrW dpEMd `N ¤̀¨©©¨¨¤¨¦§¨¨¦©
xEQi`A `HAzd xaCde ,"zFSOd©©§©¨¨¦§©¥§¦

`liOnE ung zlik`.dSn zlik`A £¦©¨¥¦¥¨©£¦©©¨
xtFq zErh WIW azM o"Anxd K ©̀¨©§©¨©¤¥¨¥
lrW" :KM xnFl Kixv FYrclE ,i"WxA§©¦§©§¨¦©¨¤©
lre eirxM lr FW`x W` ilv ± FtEB§¦¥Ÿ©§¨¨§©
uEgW" zFevn Wi EN`l sqFpaE ."FAxw¦§§¨¨¥¥¦§¤
,"ung xEriaE dSn" odW ,"FtEbl§¤¥©¨¦¨¥
oi`W oeiM ,odA xAC `l o`M aEzMde§©¨¨Ÿ¦¥¨¤¥¨¤¥
xFwn K` .gqRd oAxw mr xWw mdl̈¤¤¤¦¨§©©¤©©§
mWe ,ixtQA `Ed miptAW i"Wx ixaC¦§¥©¦¤¦§¦©¦§¥§¨
`vnpe .EpiptNW `qxiBM `aEn¨©¦§¨¤§¨¥§¦§¨

jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyily meil inei xeriy

(ã):çñtä úNòì ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå©§©¥¬¤²¤§¥¬¦§¨¥−©«£¬©¨«©

i"yx£'B‚Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑(ספרי)נאמר ּכבר והלא לֹומר? ּתלמּוד כג)מה אּלא (ויקרא ה'? מֹועדי את מׁשה וידּבר : «¿«≈…∆¿ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
מעׂשה  ּבׁשעת והזהירם וחזר להם, אמר  - מּסיני מֹועדים ּפרׁשת .ּכׁשּׁשמע  ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(ä)íBé øNò äòaøàa ïBLàøa çñtä-úà eNòiå©©«£´¤©¤¿©¨«¦¿§©§¨¨Á¨¨̧¬
äeö øLà ìëk éðéñ øaãîa íéaøòä ïéa Lãçì©²Ÿ¤¥¬¨«©§©−¦§¦§©´¦¨®Â§ÂŸ£¤̧¦¨³

:ìàøNé éða eNò ïk äLî-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬¦§¨¥«

(å)íãà Lôðì íéàîè eéä øLà íéLðà éäéå©§¦´£¨¦À£¤̧¨³§¥¦Æ§¤´¤¨½̈
éðôì eáø÷iå àeää íBia çñtä-úNòì eìëé-àìå§Ÿ¨«§¬©«£«©¤−©©´©®©¦§§º¦§¥¬

:àeää íBia ïøäà éðôìå äLî¤²§¦§¥¬©«£−Ÿ©¬©«
i"yx£Ô¯‰‡ ÈÙÏÂ ‰LÓ ÈÙÏ∑(ספרי) זה לֹומר יּתכן ולא ּוׁשאלּום; ּבאּו הּמדרׁש, ּבבית יֹוׁשבין ּכׁשּׁשניהם ƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈«¬…ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לֹו? מּנין אהרן יֹודע, היה לא מׁשה ׁשאם זה, .אחר ֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

(æ)íéàîè eðçðà åéìà änää íéLðàä eøîàiåÂ©«Ÿ§Â¨«£¨¦³¨¥̧¨Æ¥½̈£©¬§§¥¦−
ïaø÷-úà áéø÷ä ézìáì òøbð änì íãà Lôðì§¤´¤¨¨®¨´¨¦¨©À§¦§¦̧©§¦¹¤¨§©³

ýåýé:ìàøNé éða CBúa Bãòîa §Ÿ̈Æ§´Ÿ£½§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ú¯b ‰nÏ∑(שם),טהֹורים ּבכהנים עלינּו הּדם יּזרק לֹו: אמרּו ּבטמאה. קרבים קדׁשים אין להם: אמר »»ƒ»«ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֻ

לטמאים  הּבׂשר ראם)iויאכל כ"ג לטהורים. אׁשרי (ס"א: רּבֹו. מּפי לׁשמע הּמבטח ּכתלמיד ואׁשמעה, עמדּו להם: אמר . ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

aÚÓÏ„ד  Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆¿«
:‡ÁÒtƒ¿»

NÚ¯‡ה  ˙Úa¯‡a ÔÒÈa ‡ÁÒt ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒ¿»¿ƒ«¿«¿¿««¿»
ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ‡iLÓL ÔÈa ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ»¿«¿»≈ƒ¿«»¿«¿¿»¿ƒ»
Èa e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

LÙ‡ו  ÈÓËÏ ÔÈ·‡ÒÓ BÂ‰ Èc ‡i¯·‚ BÂ‰Â«¬À¿«»ƒ¬¿»¬ƒƒ¿≈«¿»
‡ÓBÈa ‡ÁÒt „aÚÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡L‡„∆¡»»¿»¿ƒ¿∆¿«ƒ¿»¿»
‡ÓBÈa Ô¯‰‡ Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ e·È¯˜e ‡e‰‰«¿ƒ√»…∆¿»»«¬…¿»

:‡e‰‰«

ÔÈ·‡ÒÓז  ‡Á‡ dÏ Ôep‡‰ ‡i¯·‚ e¯Ó‡Â«¬»À¿«»»ƒ≈¬«¿»¿»¬ƒ
ÏÈ„a ÚÓ˙ ‡ÓÏ ‡L‡„ ‡LÙ ÈÓËÏƒ¿≈«¿»∆¡»»¿»ƒ¿¿«¿ƒ
Èa B‚a dÓÊa ÈÈ„ ‡a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï ‡Ïc¿»¿»»»»À¿»»«¿»¿ƒ¿≈¿¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

bg lW mini zraW i"Wx zrcNW¤§©©©¦¦§©¨¦¤©
ung zlik` xEQi`A od ,zFSOd©©¥§¦£¦©¨¥
zFraFp ,dSn zlik`A ode FxEriaE¦§¥©£¦©©¨§
mi`xwp okle ,gqR oAxw zevOn¦¦§©¨§©¤©§¨¥¦§¨¦
migqR i"Wx d`xE ."FtEB lrW zFevn"¦§¤©§¥©¦§¨¦

ipW gqR oiprA) ` ,dv(lrW zFvn" : §¦§©¤©¥¦¦§¤©
mixaC odW ,xFxnE dSn oFbM ± FtEB§©¨¨¤¥§¨¦
`NW zFvn .Fl daFg oi`aE ,mixg £̀¥¦¨¦¨¦§¤Ÿ

."xF`U zzAWd oFbM ± FtEB lrdxezc ©§©§¨©§
(c)'Bâå äLî øaãéåãeîìz äî Y ©§©¥Ÿ¤§©©§

øîBì¯xAC dWOW dfA EprinWO dn ©©©§¦¥¨¤¤¤¦¥
dWOW xExA ixdW ,l`xUi ipA l ¤̀§¥¦§¨¥¤£¥¨¤¤
z` zFUrl l`xUi ipal xnF` did̈¨¥¦§¥¦§¨¥©£¤
zcgEin d`xFd FGW hxtaE ,gqRd©¤©¦§¨¤¨¨§¤¤
wx xnFl Fl dide ,calA dpW DzF`l§¨¨¨¦§¨§¨¨©©
,"'ebe gqRd z` l`xUi ipA EUrIe"©©£§¥¦§¨¥¤©¤©

.eh wEqtA xEn`M̈¨§¨
øîàð øák àìäå¯.cn ,bk `xwIe ©£Ÿ§¨¤¡©©¦§¨

EprinWn aEzMdW xn`Y m` ,xnFlM§©¦Ÿ©¤©¨©§¦¥
zevn ihxR z` mdl xn` dWOW o`M̈¤¤¨©¨¤¤§¨¥¦§©
zFSOd bg ini zraWe gqRd zIUr£¦©©¤©§¦§©§¥©©©

.Ff dWxtA miWxFtn mpi`W¤¥¨§¨¦§¨¨¨
"'ä éãòî úà äLî øaãéå"¯ ©§©¥Ÿ¤¤Ÿ£¥

oqipA c"iA gqRd zIUr ihxR mllkaE¦§¨¨§¨¥£¦©©¤©§§¦¨
mW d`x ± mini draW zFSOd bge§©©©¦§¨¨¦§¥¨

fÎd miwEqR. §¦
éðéqî íéãòBî úLøt òîMLk àlà¤¨§¤¨©¨¨©£¦¦¦©

íäì øîà¯.xdd on cxIWM cIn ¨©¨¤¦©§¤¨©¦¨¨
äNòî úòLa íøéäæäå øæçå¯ §¨©§¦§¦¨¦§©©£¤

,dUrn mcFw mc`d z` oifxfOW¤§¨§¦¤¨¨¨¤©£¤
dUrn zrWA FzF` oifxfnE oixfFge§§¦§¨§¦¦§©©£¤

),g `xwie i"yx mb d`xe .ck ,hi zeny i"yx

a(.dxezd

(e)ïøäà éðôìå äLî éðôìY ¦§¥Ÿ¤§¦§¥©£Ÿ
eàa Løãnä úéáa ïéáLBé íäéðMLk§¤§¥¤§¦§¥©¦§¨¨

íeìàLe¯ziptEn dzid dl`Xde §¨§©§¥¨¨§¨§¥
oxd`l ,Fnvr iptA mdn cg` lkl§¨¤¨¥¤¦§¥©§§©£Ÿ
dWn iptl" xn` okle ,dWnl FnM§§¤§¨¥¨©¦§¥¤

iptle,"oxd`e dWn iptl" `le ,"oxd` §¦§¥©£Ÿ§Ÿ¦§¥¤§©£Ÿ
dzid dl`XdW rnWn did f`W¤¨¨¨©§©¤©§¥¨¨§¨
lth oxd`e ,dWnl xTirA ziptEn§¥§¦¨§¤§©£Ÿ¨¥

eil`)iaxd(. ¥¨

äæ øçà äæ øîBì ïëzé àìå¯ §Ÿ¦¨¥©¤©©¤
iptl" aEzMd oFWl zEhWR zErnWnM§©§¨©§§©¨¦§¥

dWniptle"oxd`)iaxd(i"Wx d`xE . ¤§¦§¥©£Ÿ§¥©¦
.mW xE`iAaE a ,fk oOwl§©¨©¥¨

ïépî ïøäà ,òãBé äéä àì äLî íàL¤¦Ÿ¤Ÿ¨¨¥©©£Ÿ¦©¦
Bì¯,oxd` z` cOln did dWn ixdW¤£¥¤¨¨§©¥¤©£Ÿ

,cl zFnWA i"Wx azMW FnM§¤¨©©¦¦§
.aldxezf

(g-f)òøbð änìïéà :íäì øîà Y ¨¨¦¨©¨©¨¤¥
äàîèa íéáø÷ íéLã÷¯mde ¨¨¦§¥¦§ª§¨§¥

gqR oAxwl oi`W EaWg mzl`WA¦§¥¨¨¨§¤¥§¨§©¤©
xAcOA)(gqtA FnkE ,miWcw lW xcB ©¦§¨¤¤¤¨¨¦§§¤©

,oAxw lW oiC dfl did `NW mixvn¦§©¦¤Ÿ¨¨¨¤¦¤¨§¨
dpr df lre ?"rxBp dOl" El`W okle§¨¥¨£¨¨¦¨©§©¤¨¨
okle ,oAxw xcB dfl WIW dWn mdl̈¤¤¤¥¨¤¤¤¨§¨§¨¥
d`nEhA miaxw oi`W miWcwM FpiC¦§¨¨¦¤¥§¥¦§§¨

)iaxd(.
íéðäëa eðéìò ícä ÷øfé :Bì eøîà̈§¦¨¥©¨¨¥§Ÿ£¦

íéøBäèì øNaä ìëàéå íéøBäè¯ §¦§¥¨¥©¨¨¦§¦
z` dfA x`al icM df lkl KxvEd§©§¨¤§¥§¨¥¨¤¤

rxBp dOl" :mzl`W oFWliYlal §¦§¥¨¨¨¨¦¨©§¦§¦



jzelrdaמח zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyily meil inei xeriy
הּׁשכינה עם מדּבר היה רֹוצה ׁשהיה זמן ׁשּכל מבטח, ׁשּכ אּׁשה פ"ק)ילּוד זֹו(סנהדרין ּפרׁשה היתה ּוראּויה . ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ

עלֿידי  זכּות ׁשּמגלּגלין עלֿידיהן, ׁשּתאמר אּלּו ׁשּזכּו אּלא ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ּכׁשאר מׁשה עלֿידי ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלהאמר
.זּכאי  ַָ

(ç)äeöi-äî äòîLàå eãîò äLî íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¤®¦§´§¤§§½̈©§©¤¬
ô :íëì ýåýé§Ÿ̈−¨¤«

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)äéäé-ék Léà Léà øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¦´¦´¦¦«§¤´
àîè|íëéúøãì Bà íëì ä÷çø Cøãá Bà Lôðì ¨¥´¨¤¿¤Á§¤¸¤§Ÿ¹̈À¨¤Àµ§Ÿ́Ÿ¥¤½

:ýåýéì çñô äNòå§¨¬¨¤−©©«Ÿ̈«
i"yx£‰˜Á¯ C¯„· B‡∑ זמן ּכל העזרה לאסקּפת חּוץ ׁשהיה אּלא וּדאי, ׁשרחֹוקה לא לֹומר: עליו, נקּוד ¿∆∆¿…»ְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבּבי  עּמֹו וחמץ מּצה – ׁשני ּפסח ּבאכילתֹוׁשחיטה. עּמֹו אּלא חמץ אּסּור ואין יֹוםֿטֹוב, ׁשם ואין .ת ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

Ó‰ח  ÚÓL‡c „Ú eÎÈ¯B‡ ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿…∆ƒ«¿ƒ¿»»
:ÔBÎÏ Èc ÏÚ ÈÈ Ì„˜ „wt˙‡„¿ƒ¿«≈√»¿»«ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èי  ¯·b ¯·b ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿«¬≈
‡Á¯‡· B‡ ‡L‡„ ‡LÙ ÈÓËÏ ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»ƒ¿≈«¿»∆¡»»¿»¿»
Ì„˜ ‡ÁÒt „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï B‡ ÔBÎÏ ‡˜ÈÁ¿̄ƒ»¿¿»≈¿«¿≈ƒ¿»√»

:ÈÈ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

'd oAxw z` aixwdrxBp dOl" `le ," ©§¦¤¨§©§Ÿ¨¨¦¨©
x`an okle ,"gqRd zFUr iYlal§¦§¦£©¤©§¨¥§¨¥
` ,zFl`W iYW El`W md mvrAW( ¤§¤¤¥¨£§¥§¥
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.d`Ad dxrd sFq¤¨¨©¨¨
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.dvxi m` s` ,gqR zFUrl lFki Fpi ¥̀¨©£¤©©¦¦§¤
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ixdW ,Fl "dwFgx KxC" Edf ,dxfrd̈£¨¨¤¤¤§¨¤£¥

gqR mW hFgWl Fl xEq`)`"eb(. ¨¦§¨¤©
Fl dzidW s`W ,`Ed dfA WECigde§©¦¨¤¤©¤¨§¨
zFUrle dxfrl qpMdl zExWt ¤̀§¨§¦¨¥¨£¨¨§©£
zFUrl `Ed lFki ,qpkp `le gqRd©¤©§Ÿ¦§©¨©£

ipW gqR)a ,cv migqt d`x(cEwPX dn Edfe . ¤©¥¦§¤©¤¨
"dwFgx" zaiY lrdpEMd oi`W xnFl , ©¥©§¨©¤¥©©¨¨

lFki Fpi` i`CEW otF`A mFwn wEgixl§¦¨§¤¤©©¥¨

uEgn `vnp `EdW `N` ,gqRd zFUrl©£©¤©¤¨¤¦§¨¦
zIUrn wFgx `EdW Epid ,dxfrl̈£¨¨©§¤¨¥£¦©
i`Ce wEgix df oi`W `N` ,gqRd©¤©¤¨¤¥¤¦©©
qpMdl `Ed lFki rbx lM oMW ,hlgEnE§¨¤¥¨¤©¨§¦¨¥

gqRd zFUrle dxfrA)iaxd(mB d`xE . ¨£¨¨§©£©¤©§¥©
lr dax azM" :h ,gr dAx ziW`xA§¥¦©¨§¨¨¤©
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äèéçL ïîæ ìk¯,gqRd zhigW onf ¨§©§¦¨§©§¦©©¤©

cr ziriaW drW zNigYn `EdW¤¦§¦©¨¨§¦¦©
dOgd zriwW)d"c a ,bv migqt i"yx d`x §¦©©©¨

xyr dyng(ipW gqR zpTYW s`W .¤©¤©¨©¤©¥¦
dxfrd zREwq`l uEgn didW mc`l§¨¨¤¨¨¦§¦§©¨£¨¨
oi` ,aEzMd zxifB `id dhigW onfA¦§©§¦¨¦§¥©©¨¥
didW mc`l mB `id Ff dpTYW xnFl©¤©¨¨¦©§¨¨¤¨¨
uEgn dhigXd onGn cg` rbx wx©¤©¤¨¦§©©§¦¨¦
mc`l wx `N` ,dxfrd zREwq`l§¦§©¨£¨¨¤¨©§¨¨
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uEgn `vnPW in oial dxfrA `vnPW¤¦§¨¨£¨¨§¥¦¤¦§¨¦
`le dxfrA `vnPdW ,`Ed dxfrl̈£¨¨¤©¦§¨¨£¨¨§Ÿ
zIUrA cifn `Ed ixd ,gqR dUr̈¨¤©£¥¥¦©£¦©
uEgn `vnPW in ENi`e ,`tEB gqRd©¤©¨§¦¦¤¦§¨¦
zFUrl dxfrl qpkp `le dxfrl̈£¨¨§Ÿ¦§©¨£¨¨©£
dqipM i`A wx cifn `Ed ixd ,gqRd©¤©£¥¥¦©§¦§¦¨
,qEp` `Ed gqRd zIUrA K` ,dxfrl̈£¨¨©©£¦©©¤©¨
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zExWt` dxFYd Fl dpzp okl ,dxfrl̈£¨¨¨¥¨§¨©¨¤§¨
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ã ycew zegiyn zecewp ã(121 'nr gi zegiy ihewl)

וחמץ וחמץ וחמץ וחמץ  ּבּבּבּבּבּבּבּביתיתיתיתממממּצּצּצּצהההה י)עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו ט, (רש"י ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
לֹו נעׂשּו "זדֹונֹות לטֹוב, הרע את ּגם הֹופכת הּתׁשּובה ּכי ּבּבית, עּמֹו ּומּצה חמץ לכן הּתׁשּובה. לעבֹודת רֹומז ׁשני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָּפסח
ּבׁשעה  עֹולמֹו קֹונה "יׁש ּוכמאמר חדא", ּוברגעא חדא "ּבׁשעּתא היא הּתׁשּובה ּכי אחד, יֹום הּוא ׁשני ּפסח ולכן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּכזכּיֹות".

ַַאחת".

(àé)íéaøòä ïéa íBé øNò äòaøàa éðMä Lãça©¸Ÿ¤©¥¦¹§©§¨¨̧¨¨¬²¥¬¨«©§©−¦
:eäìëàé íéøøîe úBvî-ìò Búà eNòé©«£´Ÿ®©©¬§Ÿ¦−«Ÿ§ª«

(áé)Bá-eøaLé àì íöòå ø÷a-ãò epnî eøéàLé-àì«Ÿ©§¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤§¤−¤´Ÿ¦§§®
:Búà eNòé çñtä úwç-ìëk§¨ª©¬©¤−©©«£¬Ÿ«

(âé)ìãçå äéä-àì Cøãáe øBäè àeä-øLà Léàäå§¨¦Á£¤¸¨¹§¤´¤«Ÿ¨À̈§¨©Æ
ék äénòî àåää Lôpä äúøëðå çñtä úBNòì| ©«£´©¤½©§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¦´

Léàä àOé Bàèç Bãòîa áéø÷ä àì ýåýé ïaø÷̈§©´§Ÿ̈À³Ÿ¦§¦Æ§´Ÿ£½¤§¬¦−̈¨¦¬
:àeää©«

(ãé)úwçk ýåýéì çñô äNòå øb íëzà øeâé-éëå§¦«¨¸¦§¤¹¥À§¨³¨¤̧©Æ©«Ÿ̈½§ª©¬
íëì äéäé úçà äwç äNòé ïk BètLîëe çñtä©¤²©§¦§¨−¥´©«£¤®ª¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½

ñ :õøàä çøæàìe øbìå§©¥−§¤§©¬¨¨«¤
i"yx£ÁÒÙ ‰NÚÂ ¯b ÌÎz‡ ¯e‚ÈŒÈÎÂ∑(ספרי צג. "חּקה (פסחים לֹומר ּתלמּוד מּיד? ּפסח יעׂשה הּמתּגּיר ּכל יכֹול ¿ƒ»ƒ¿∆≈¿»»∆«ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

יעׂשה  וכּמׁשּפט ּכחּקה חבריו, עם ּפסח לעׂשֹות עת ּובא ּגר אּתכם וכיֿיגּור מׁשמעֹו: ּכ אּלא וגֹו'", .אחת ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

ÔÈaיא  ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‡È˙ ‡Á¯Èa¿«¿»ƒ¿»»¿«¿¿««¿»»≈
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:dpÏÎÈÈ≈¿À≈
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:d˙È Ôe„aÚÈ ‡ÁÒt ˙¯Êb ÏÎk da Ôe¯a˙Èƒ¿¿≈¿»¿≈«ƒ¿»«¿¿»≈

ÚÓ˙ÈÂיג  ‰Â‰ ‡Ï Á¯‡·e ÈÎ„ ‡e‰„ ‡¯·‚Â¿«¿»¿¿≈¿…«»¬»¿ƒ¿¿«
dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÁÒt „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««
Ïa˜È d·BÁ dÓÊa ·È¯˜ ‡Ï ÈÈ„ ‡a¯˜ È¯‡¬≈À¿»»«¿»»»ƒ¿ƒ¿≈≈¿«≈

:‡e‰‰ ‡¯·b«¿»«

ÁÒt‡יד  „aÚÈÂ ‡¯Bib ÔBÎnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»¿«¿≈ƒ¿»
„aÚÈ Ôk dÏ ÈÊÁ„ÎÂ ‡ÁÒt ˙¯Ê‚k ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈≈«¿≈
‡·ÈvÈÏe ‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ È‰È „Á ‡ÓÈ¿̃»»«¿≈¿¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú¯‡„¿«¿»
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úéaa Bnò õîçå ävî éðL çñt¯ ¤©¥¦©¨§¨¥¦©©¦
KWndA df oipr i"Wx azMX dn©¤¨©©¦¦§¨¤§¤§¥
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,gqR oAxw llbA aFh mFi `Ed ,oqipA§¦¨¦§©¨§©¤©

aEzMX dOn rnWn oke)ci ,ai zeny( §¥©§©¦©¤¨
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gqRd zaxwd ipicl KWndaE)iaxd(. §¤§¥§¦¥©§¨©©¤©
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dSn oErHW `N` ,ungA xEq`̈§¨¥¤¨¤¨©¨
hwPX dnE ."cIn ung lkF`e ,devnl§¦§¨§¥¨¥¦¨©¤¨©
xnFl Wi ?`weC dGd xcQd i"Wx©¦©¥¤©¤©§¨¥©
gqRn dpFW ipW gqRW hwp dNigYW¤§¦¨¨©¤¤©¥¦¤¦¤©

mihxt ipWA) oFW`x(azM KMÎxg`e , ¦¦§¥§¨¦§©©¨¨©
mIEqn hxtA dnFC ipW gqRX dn©¤¤©¥¦¤¦§¨§¨
itl hwPW xnFl Wi F` .oFW`x gqtl§¤©¦¥©¤¨©§¦
FOr unge dSn" dNigY :miPnGd xcq¥¤©§©¦§¦¨©¨§¨¥¦

onfA s` Epide ,"ziAAzhigWgqRd ©©¦§©§©¦§©§¦©©¤©
mW oi` KMÎxg`e ,xI`A c"iAaFh mFi, §§¦¨§©©¨¥¨

zNigYn EdGWlilÎxg`e ,xI`A e"h ¤¤¦§¦©¥§¦¨§©©
zrWA ung lFk`l Fl xEq` KM̈¨¤¡¨¥¦§©

zlik`.dliNA gqRddxez`i £¦©©¤©©©§¨
(ci)çñô äNòå øb íëzà øeâé éëå§¦¨¦§¤¥§¨¨¤©

çñô äNòé øibúnä ìk ìBëé Y¨¨©¦§©¥©£¤¤©
"'Bâå úçà äwç" øîBì ãeîìz ?ãiî¦¨©§©ª¨©©§

¯x`d gxf`lE xBle mkl didi","u ¦§¤¨¤§©¥§¤§©¨¨¤
`N` gqR dUFr Fpi` xBd mB okle§¨¥©©¥¥¤¤©¤¨
:gn ,ai zFnW i"Wx mB d`xE .FPnfA¦§©§¥©©¦§
?cIn gqR dUri xIBzOd lM lFki"¨¨©¦§©¥©£¤¤©¦¨
dn ,ux`d gxf`M dide :xnFl cEnlY©§©§¨¨§¤§©¨¨¤¨



מט jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyily meil inei xeriy
הּׁשכינה עם מדּבר היה רֹוצה ׁשהיה זמן ׁשּכל מבטח, ׁשּכ אּׁשה פ"ק)ילּוד זֹו(סנהדרין ּפרׁשה היתה ּוראּויה . ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ

עלֿידי  זכּות ׁשּמגלּגלין עלֿידיהן, ׁשּתאמר אּלּו ׁשּזכּו אּלא ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ּכׁשאר מׁשה עלֿידי ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלהאמר
.זּכאי  ַָ

(ç)äeöi-äî äòîLàå eãîò äLî íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¤®¦§´§¤§§½̈©§©¤¬
ô :íëì ýåýé§Ÿ̈−¨¤«

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)äéäé-ék Léà Léà øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¦´¦´¦¦«§¤´
àîè|íëéúøãì Bà íëì ä÷çø Cøãá Bà Lôðì ¨¥´¨¤¿¤Á§¤¸¤§Ÿ¹̈À¨¤Àµ§Ÿ́Ÿ¥¤½

:ýåýéì çñô äNòå§¨¬¨¤−©©«Ÿ̈«
i"yx£‰˜Á¯ C¯„· B‡∑ זמן ּכל העזרה לאסקּפת חּוץ ׁשהיה אּלא וּדאי, ׁשרחֹוקה לא לֹומר: עליו, נקּוד ¿∆∆¿…»ְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבּבי  עּמֹו וחמץ מּצה – ׁשני ּפסח ּבאכילתֹוׁשחיטה. עּמֹו אּלא חמץ אּסּור ואין יֹוםֿטֹוב, ׁשם ואין .ת ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
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וחמץ וחמץ וחמץ וחמץ  ּבּבּבּבּבּבּבּביתיתיתיתממממּצּצּצּצהההה י)עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו ט, (רש"י ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
לֹו נעׂשּו "זדֹונֹות לטֹוב, הרע את ּגם הֹופכת הּתׁשּובה ּכי ּבּבית, עּמֹו ּומּצה חמץ לכן הּתׁשּובה. לעבֹודת רֹומז ׁשני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָּפסח
ּבׁשעה  עֹולמֹו קֹונה "יׁש ּוכמאמר חדא", ּוברגעא חדא "ּבׁשעּתא היא הּתׁשּובה ּכי אחד, יֹום הּוא ׁשני ּפסח ולכן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּכזכּיֹות".

ַַאחת".
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יעׂשה  וכּמׁשּפט ּכחּקה חבריו, עם ּפסח לעׂשֹות עת ּובא ּגר אּתכם וכיֿיגּור מׁשמעֹו: ּכ אּלא וגֹו'", .אחת ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
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¯x`d gxf`lE xBle mkl didi","u ¦§¤¨¤§©¥§¤§©¨¨¤
`N` gqR dUFr Fpi` xBd mB okle§¨¥©©¥¥¤¤©¤¨
:gn ,ai zFnW i"Wx mB d`xE .FPnfA¦§©§¥©©¦§
?cIn gqR dUri xIBzOd lM lFki"¨¨©¦§©¥©£¤¤©¦¨
dn ,ux`d gxf`M dide :xnFl cEnlY©§©§¨¨§¤§©¨¨¤¨



jzelrdaנ zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h iriax meil inei xeriy

ß oeiq f"h iriax mei ß

(åè)ïkLnä-úà ïðòä äqk ïkLnä-úà íé÷ä íBéáe§Æ¨¦´¤©¦§½̈¦¨³¤«¨¨Æ¤©¦§½̈
Là-äàøîk ïkLnä-ìò äéäé áøòáe úãòä ìäàì§−Ÿ¤¨«¥ª®¨¤¹¤¦«§¤¯©©¦§¨²§©§¥¥−

:ø÷a-ãò©«Ÿ¤
i"yx£˙„Ú‰ Ï‰‡Ï ÔkLn‰∑ העדּות ללּוחֹות אהל להיֹות העׂשּוי ÔkLn‰ŒÏÚ.הּמׁשּכן ‰È‰È∑ הוה" ּכמֹו «ƒ¿»¿…∆»≈Àְְְִִֵֶֶַָָָֹƒ¿∆««ƒ¿»ְֶֹ

הּפרׁשה  לׁשֹון ּכל וכן הּמׁשּכן", .על ְְְִֵַַַָָָָָ

(æè):äìéì Là-äàøîe epqëé ïðòä ãéîú äéäé ïk¥µ¦«§¤´¨¦½¤«¨−̈§©¤®©§¥¥−¨«§¨

(æé)eòñé ïë éøçàå ìäàä ìòî ïðòä úBìòä éôìe§¦º¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´¨½Ÿ¤§©´£¥¥½¦§−
eðçé íL ïðòä íL-ïkLé øLà íB÷îáe ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®¦§À£¤³¦§¨¨Æ¤«¨½̈¨¬©«£−

:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«
i"yx£ÔÚ‰ ˙BÏÚ‰∑ ועלה" הענן" עלֹות "ּולפי לכּתב יּתכן ולא הענן". "ונעלה וכן "אסּתּלקּות", ּכתרּגּומֹו: ≈»∆»»ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּכמֹו ועלּיה, צּמּוח אּלא סּלּוק לׁשֹון זה ׁשאין יח)הענן", א מּים"(מלכים עלה ּככףֿאיׁש קטּנה "הּנהֿעב :. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

(çé)eðçé ýåýé ét-ìòå ìàøNé éða eòñé ýåýé ét-ìò©¦´§Ÿ̈À¦§Æ§¥´¦§¨¥½§©¦¬§Ÿ̈−©«£®
:eðçé ïkLnä-ìò ïðòä ïkLé øLà éîé-ìk̈§¥À£¤̧¦§¯Ÿ¤«¨²̈©©¦§−̈©«£«

i"yx£eÚÒÈ '‰ ÈtŒÏÚ∑ יׂשרא ׁשהיּו ּכיון הּמׁשּכן": ּב"מלאכת מתקּפל ׁשנינּו הענן עּמּוד היה נֹוסעים, ל «ƒƒ¿ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

È˙טו  ‡Ú ‡ÙÁ ‡kLÓ ˙È Ì˜z‡c ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»«»«¿¿»¬»¬»»»
‰Â‰ ‡LÓ¯·e ‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓÏ ‡kLÓ«¿¿»¿«¿¿»¿«¬»¿«¿»¬»

:‡¯Ùˆ „Ú ‡˙M‡ eÊÁk ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿≈∆»»««¿»

‡M˙‡טז  eÊÁÂ dÏ ÈÙÁ ‡Ú ‡¯È„˙ ‰Â‰ Ôk≈¬»¿ƒ»¬»»»≈≈¿≈∆»»
:‡ÈÏÈÏa¿≈¿»

kLÓ‡יז  ÈÂlÚÓ ‡Ú ˙e˜lzÒ‡ ÌeÙÏe¿ƒ¿«»¬»»≈ƒ»≈«¿¿»
È¯Lc ‡¯˙‡·e Ï‡¯NÈ Èa ÔÈÏË Ôk ¯˙·e»«≈»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿»≈

:Ï‡¯NÈ Èa Ô¯L Ônz ‡Ú Ôn«̇»¬»»«»»»¿≈ƒ¿»≈

ÏÚÂיח  Ï‡¯NÈ Èa ÔÈÏË ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«
ÏÚ ‡Ú È¯L Èc ÈÓBÈ Ïk Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»»»≈ƒ»≈¬»»«

:Ô¯L ‡kLÓ«¿¿»»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

drAx`A xB s` ,xUr drAx`A gxf ¤̀§¨§©§¨¨¨¨©¥§©§¨¨
."xUr̈¨

íëzà øeâé éëå" :BòîLî Ck àlà¤¨¨©§¨§¦¨¦§¤
çñt úBNòì úò àáe "øb¯Edf ¥¨¥©£¤©¤

."gqt dUre" WExiR¥§¨¨¤©
äNòé ètLnëå äwçk ,åéøáç íò¯ ¦£¥¨©ª¨§©¦§¨©£¤

:aEzMd oFWlM `qxiBd ,inFx qEtcA¦§¦©¦§¨¦§©¨
oM FhRWnkE gqRd zTgM"§ª©©¤©§¦§¨¥

."dUridxezeh ©£¤
(eh)úãòä ìäàì ïkLnäY ©¦§¨§Ÿ¤¨¥ª

éeNòä "ïkLnä"¯zaiY ztqFdA ©¦§¨¤¨§¨©¥©
iEUr oMWOdW i"Wx xidan "iEUrd"¤¨©§¦©¦¤©¦§¨¨

oprd `le ld`l)m"`x(. §Ÿ¤§Ÿ¤¨¨
"ìäà" úBéäì¯`id "zFidl" zNn ¦§Ÿ¤¦©¦§¦

c"nNd iM ,"ld`l" lW c"nNd WExiR¥©¨¤¤§Ÿ¤¦©¨¤
`Ed ,zizilkYd dAiQd lr dxFOd©¨©©¦¨©©§¦¦
ziW`xA i"Wx mB d`x] zFidl mFwnA¦§¦§§¥©©¦§¥¦

[ak ,a)m"`x(.
"úeãòä" úBçìì¯ld`dW `le §ª¨¥§Ÿ¤¨Ÿ¤

zFnW i"Wx d`xE .zEcr `xwp Fnvr©§¦§¨¥§¥©¦§
,"zEcrd oMWn" WxiRW `k ,gl¤¥©¦§©¨¥
xYEW ,l`xUil zEcr" `Ed oMWOdW¤©¦§¨¥§¦§¨¥¤¦¥
dUrn lr `EdÎKExAÎWFcTd mdl̈¤©¨¨©©£¥

."mdipiA FzpikW dxWd ixdW ,lbrd̈¥¤¤£¥¦§¨§¦¨¥¥¤
zpMWd lr dxFn "oMWn" zNn mW K ©̀¨¦©¦§¨¨©©§¨©
eilr xnFl wCvie ,EpkFzA FzpikW§¦¨§¥§¦§©©¨¨
l`xUil zEcr `id EpkFzA FzpikXW¤§¦¨§¥¦¥§¦§¨¥
ld`d la` ,lbrd dUrn xEYie lr©¦©£¥¨¥¤£¨¨Ÿ¤
okl ,"zEcr" eilr xnFl wCvi `lŸ¦§©©¨¨¥¨¥

zFgEll" siqFdl KxvEd")m"`x(. §©§¦§
ïkLnä ìò äéäéìò äåä :Bîk Y ¦§¤©©¦§¨§Ÿ¤©

ïkLnä¯icinY deFd `EdW ipRnE ©¦§¨¦§¥¤¤§¦¦
deFdd xaC lkM ,"didi" xn` okl̈¥¨©¦§¤§¨¨¨©¤

.FzNigzA c"Ei mitiqFOW cinŸ¦¤¦¦¦§¦¨
ì ìk ïëåäLøtä ïBL¯lMW ipRn §¥¨§©¨¨¨¦§¥¤¨

mFi lkA deFdd lr dxFn dWxRd©¨¨¨¨©©¤§¨
aEzMM ,cinY)fh weqt(,"cinY didi oM" ¨¦©¨¥¦§¤¨¦

cizrd lr `le)m"`x(i"Wx mB d`xE . §Ÿ©¤¨¦§¥©©¦
miaYkPd mixaC x`WM" :` ,eh zFnW§¦§¨§¨¦©¦§¨¦
'd iRÎlr .. oFbM ,cIn ode cizr oFWlA¦§¨¦§¥¦¨§©¦
odW itl ,oprd didi xW` Wie ,Epgi©£§¥£¤¦§¤¤¨¨§¦¤¥
oFWl oiA FA ltFpe ,cinY deFdd xaC̈¨©¤¨¦§¥¥§

."xar oFWl oiA cizrdxezfh ¨¦¥§¨¨
(fi)ïðòä úBìòä:Bîebøúk Y ¥¨¤¨¨§©§

"úe÷lzñà"¯oipAn "zFlrd" oFWl ¦§©¨§¥¨¦¦§©
lr dxFn lrtpzEwNYqdlrn] ¦§©¤©¦§©§¥©

oM m`W ,dIlr oFWNn `le ,[oMWOd©¦§¨§Ÿ¦§£¦¨¤¦¥
oipAn "oprd zFlr" xnFl Kixv did̈¨¨¦©£¤¨¨¦¦§©
i"Wx mB d`xE .i"WxA oOwlcM ,lTd©©§¦§©¨§©¦§¥©©¦

ck ,fh oOwl)m"`x(. §©¨
"ïðòä äìòðå" ïëå¯.`k wEqR oOwl §¥§©£¨¤¨¨§©¨¨

wNYqnE" :mW qFlwpE` mEBxzaE§©§§§¨¦§©©
."`ppr£¨¨

úBìò éôìe" :ázëì ïëzé àìå§Ÿ¦¨¥¦§Ÿ§¦£
ì äæ ïéàL ,"ïðòä äìòå" ,"ïðòäïBL ¤¨¨§¨¨¤¨¨¤¥¤§

Bîk ,äiìòå çenö àlà ,÷elñ¦¤¨¦©©£¦¨§
äpäå"¯.dPd :wEqRA §¦¥©¨¦¥

"íiî äìò Léà óëk äpè÷ áò¯ ¨§©¨§©¦Ÿ¨¦¨
.cn ,gi ` miklndxezgi §¨¦

(gi)eòñé 'ä ét-ìòeðéðL Y ©¦¦§¨¦
kLnä úëàìî"a"ï¯.bi wxR ¦§¤¤©¦§¨¤¤

íéòñBð ìàøNé eéäL ïåék¯micnFr ¥¨¤¨¦§¨¥§¦§¦
.rFqpl¦§©

ìò CLîðå ìt÷úî ïðòä ãenò äéä̈¨©¤¨¨¦§©¥§¦§¨©
äøB÷ ïéîk äãeäé éða éab¯ ©¥§¥§¨§¦¨

Ff `zixAW ,azM "cecl liMUO"d©©§¦§¨¦¨©¤¨©§¨
d`x) dxFwM mikNdn EidW zxaFq¤¤¤¨§©§¦§¨§¥

dk ,i oOwl i"WxA dfA zFrCd(okle , ©¥¨¤§©¦§©¨§¨¥
KWnp didWM did rQnl oniQd©¦¨§©¨¨¨§¤¨¨¦§¨

jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h iriax meil inei xeriy
"קּומה  אֹומר: ׁשּמׁשה עד מהּל היה ולא ותקעּו, והריעּו ּתקעּו קֹורה; ּכמין יהּודה ּבני ּגּבי על ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹונמׁש

ּב'ּספרי' זֹו יהּודה. מחנה ּדגל ונסע eÁÈ.ה'" '‰ ÈtŒÏÚÂ∑ מתּמר הענן עּמּוד חֹונים, יׂשראל ׁשהיּו ּכיון ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ¿«ƒ«¬ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אלפי  רבבֹות ה' "ׁשּובה אמר: ׁשּמׁשה עד נפרׂש היה ולא סּכה, ּכמין יהּודה ּבני ּגּבי על ונמׁש ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻועֹולה

ּובידֿמׁשה" ה' "עלּֿפי אֹומר: הוי .יׂשראל", ְְֱִִֵֵֵֶַַָֹ

(èé)éøàäáeeøîLå íéaø íéîé ïkLnä-ìò ïðòä C §©«£¦¯¤«¨²̈©©¦§−̈¨¦´©¦®§¨«§¯
:eòqé àìå ýåýé úøîLî-úà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§¬Ÿ¦¨«

(ë)ïkLnä-ìò øtñî íéîé ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤¯¤«¨²̈¨¦¬¦§−̈©©¦§¨®
:eòqé ýåýé ét-ìòå eðçé ýåýé ét-ìò©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨«

i"yx£LÈÂ∑ ּופעמים tÒÓ¯.ּכלֹומר: ÌÈÓÈ∑ מעטים .ימים ¿≈ְְִַָ»ƒƒ¿»ִִָָֻ

(àë)äìòðå ø÷a-ãò áøòî ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤´¤©½Ÿ¤§©«£¨¯
ïðòä äìòðå äìéìå íîBé Bà eòñðå ø÷aa ïðòä¤«¨²̈©−Ÿ¤§¨¨®µ¨´¨©½§¨§©«£¨¬¤«¨−̈

:eòñðå§¨¨«

(áë)éøàäa íéîé-Bà Lãç-Bà íéîé-Bàïðòä C «Ÿ©¹¦´Ÿ¤«¨¦À§©«£¦¸¤«¨³̈
ì ïkLnä-ìòåéìò ïkLeòqé àìå ìàøNé-éðá eðçé ©©¦§¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬§¥«¦§¨¥−§´Ÿ¦¨®

:eòqé Búìòäáe§¥¨«Ÿ−¦¨«
i"yx£ÌÈÓÈŒB‡∑ּכמֹו כה)ׁשנה, ּגאּלתֹו"(ויקרא ּתהיה ."ימים »ƒְְְִִֶָָָָֻ

(âë)-úà eòqé ýåýé ét-ìòå eðçé ýåýé ét-ìò©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨®¤
ô :äLî-ãéa ýåýé ét-ìò eøîL ýåýé úøîLî¦§¤³¤§Ÿ̈Æ¨½̈©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

ÔÈ‡ÈbÒיט  ÔÈÓBÈ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ú ˙eÎ¯B‡·e¿»¬»»««¿¿»ƒ«ƒƒ
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿«≈¿»«¿»

:ÔÈÏË ‡ÏÂ¿»»¿ƒ

kLÓ‡כ  ÏÚ ÔÈÓ„ ÈÓBÈ ‡Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈¿ƒ¿«««¿¿»
:ÔÈÏË ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»»¿ƒ

ˆÙ¯‡כא  „Ú ‡LÓ¯Ó ‡Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈«¿»««¿»
ÈÏÈÏÂ ÌÓÈ B‡ ÔÈÏËÂ ‡¯Ùˆa ‡Ú ˜lzÒÓeƒ¿«≈¬»»¿«¿»¿»¿ƒ≈»¿≈≈

:ÔÈÏËÂ ‡Ú ˜lzÒÓeƒ¿««¬»»¿»¿ƒ

ÔcÚaכב  ÔcÚ B‡ ‡Á¯È B‡ ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡¿≈ƒ«¿»ƒ»¿ƒ»
È‰BÏÚ È¯LÓÏ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ú ˙eÎ¯B‡a¿»¬»»««¿¿»¿ƒ¿≈¬ƒ
d˙e˜lzÒ‡·e ÔÈÏË ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ Èa Ô¯L»»¿≈ƒ¿»≈¿»»¿ƒ¿ƒ¿«»≈

:ÔÈÏË»¿ƒ

„ÈÈכג  ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»
ÏÚ ÔÈ¯Ë ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È ÔÈÏË»¿ƒ»«¿«≈¿»«¿»»¿ƒ«

:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»ƒ»¿…∆

iliey`l` axd - mdxa` ly`

oFWl znizQn dxF`kl la` .dxFwM§¨£¨¦§¨¦§¦©§
lkl did df oniQW rnWn i"Wx©¦©§©¤¦¨¤¨¨§¨
EidW xn`C o`nl mB iM ,zFrCd©¥¦©§©§¨©¤¨

ozIpgM) daizM oikNdn(oprdW ixd , §©§¦§¥¨©£¦¨¨£¥¤¤¨¨
iM ,rQOd zrWA dxFwM lRwzn did̈¨¦§©¥§¨¦§©©©¨¦
oprd KxC oigadl Elki Ki` oM `l m ¦̀Ÿ¥¥¨§§©§¦¤¤¤¨¨

?dIpgl rQn oiA¥©¨©£¦¨
eò÷úå eòéøäå eò÷z¯d ,i oOwlcM ¨§§¥¦§¨§§¦§©¨

.mW i"WxaE§©¦¨
Cläî äéä àìå¯.oprd §Ÿ¨¨§©¥¤¨¨

"'ä äîe÷" :øîBà äLnL ãò¯oOwl ©¤Ÿ¤¥¨§©¨
.dl ,i

äãeäé äðçî ìâc òñðå¯i"Wx d`x §¨©¤¤©£¥§¨§¥©¦
,wNYqn oprd oi`FxWM" :h ,a lirl§¥§¤¦¤¨¨¦§©¥
rqFpe ,zFxvFvgA mipdMd oirwFY§¦©Ÿ£¦©£§§¥©

."dNgY dcEdi dpgn©£¥§¨§¦¨

éøôña Bæ¯KNdn did `le" zFaiYd §¦§¥©¥§Ÿ¨¨§©¥
opi` ,"'d dnFw xnF` dWOW cr©¤¤¥¨¥¨
oMWOd zk`lnC `zixaA zFritFn¦§¨©§¨¦§¤¤©¦§¨

.ct `wqR ixtQA `N ¤̀¨©¦§¥¦§¨
eðçé 'ä ét-ìòåìàøNé eéäL ïåék Y §©¦©£¥¨¤¨¦§¨¥

äìBòå ønzî ïðòä ãenò ,íéðBç¦©¤¨¨¦©¥§¤
äkñ ïéîk äãeäé éða éab ìò CLîðå§¦§¨©©¥§¥§¨§¦ª¨

¯zk`lnC `zixAn `Ed df rhw¤©¤¦¨©§¨¦§¤¤
.mW oMWOd©¦§¨¨

Nøôð äéä àìå¯.dMEq oinM §Ÿ¨¨¦§¨§¦¨
úBááø 'ä äáeL" :øîBà äLnL ãò©¤Ÿ¤¥¨¦§

"ìàøNé éôìà¯df rhw .el ,i oOwl ©§¥¦§¨¥§©¨¤©¤
.mW 'ixtQ'n `Ed¦¦§¥¨

"äLî ãéá"e "'ä ét-ìò" :øîBà éåä¡¥¥©¦§©Ÿ¤
¯"'d iRÎlr" ,xnFlM .bk wEqR oOwl§©¨¨§©©¦

,"dWn cia"E ,oprd cEOr iRÎlr Epid©§©¦©¤¨¨§©¤

iRÎlr EpidFxEAC `xwpe .dWn ixaC ©§©¦¦§¥¤§¦§¨¦
:FWExiR iM ,"dWn ciA" dWn lW¤¤§©¤¦¥
oprd cEOr did `NW ,dWn zEWxA¦§¤¤Ÿ¨¨©¤¨¨
.dWn lW FzEWx `ll Wxtp F` KNdn§©¥¦§¨§Ÿ§¤¤

.a ,i oOwl i"Wx d`xEdxezhi §¥©¦§©¨
(k)Léåíéîòôe :øîBìk Y¯ §¥§©§¨¦

minrR Wie :FWExitE)oexkfd xtq(d`xE . ¥§¥§¨¦§¥
.f ,hv miNdY i"Wx©¦§¦¦

øtñî íéîéíéèòî íéîé Y¯ ¨¦¦§¨¨¦ª¨¦
lwAW itl ,"xRqn mini" mi`xwpe§¦§¨¦¨¦¦§¨§¦¤§©

Fxtql mc`d lkEi)`"eb(.dxez`k ©¨¨¨§¨§
(ak)íéîé BàäðL Y¯mzFidA Edf ¨¦¨¨¤¦§¨

.`i ,i i"WxA oOwlcM ,axFgA§¥§¦§©¨§©¦
"Búlàb äéäz íéîé" Bîk¯`xwIe §¨¦¦§¤§ª¨©¦§¨

miiExw dnilW dpW ini .hk ,dk§¥¨¨§¥¨§¦
"mini")my i"yx(dxezbk. ¨¦



ני jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h iriax meil inei xeriy

ß oeiq f"h iriax mei ß

(åè)ïkLnä-úà ïðòä äqk ïkLnä-úà íé÷ä íBéáe§Æ¨¦´¤©¦§½̈¦¨³¤«¨¨Æ¤©¦§½̈
Là-äàøîk ïkLnä-ìò äéäé áøòáe úãòä ìäàì§−Ÿ¤¨«¥ª®¨¤¹¤¦«§¤¯©©¦§¨²§©§¥¥−

:ø÷a-ãò©«Ÿ¤
i"yx£˙„Ú‰ Ï‰‡Ï ÔkLn‰∑ העדּות ללּוחֹות אהל להיֹות העׂשּוי ÔkLn‰ŒÏÚ.הּמׁשּכן ‰È‰È∑ הוה" ּכמֹו «ƒ¿»¿…∆»≈Àְְְִִֵֶֶַָָָֹƒ¿∆««ƒ¿»ְֶֹ

הּפרׁשה  לׁשֹון ּכל וכן הּמׁשּכן", .על ְְְִֵַַַָָָָָ

(æè):äìéì Là-äàøîe epqëé ïðòä ãéîú äéäé ïk¥µ¦«§¤´¨¦½¤«¨−̈§©¤®©§¥¥−¨«§¨

(æé)eòñé ïë éøçàå ìäàä ìòî ïðòä úBìòä éôìe§¦º¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´¨½Ÿ¤§©´£¥¥½¦§−
eðçé íL ïðòä íL-ïkLé øLà íB÷îáe ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®¦§À£¤³¦§¨¨Æ¤«¨½̈¨¬©«£−

:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«
i"yx£ÔÚ‰ ˙BÏÚ‰∑ ועלה" הענן" עלֹות "ּולפי לכּתב יּתכן ולא הענן". "ונעלה וכן "אסּתּלקּות", ּכתרּגּומֹו: ≈»∆»»ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּכמֹו ועלּיה, צּמּוח אּלא סּלּוק לׁשֹון זה ׁשאין יח)הענן", א מּים"(מלכים עלה ּככףֿאיׁש קטּנה "הּנהֿעב :. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

(çé)eðçé ýåýé ét-ìòå ìàøNé éða eòñé ýåýé ét-ìò©¦´§Ÿ̈À¦§Æ§¥´¦§¨¥½§©¦¬§Ÿ̈−©«£®
:eðçé ïkLnä-ìò ïðòä ïkLé øLà éîé-ìk̈§¥À£¤̧¦§¯Ÿ¤«¨²̈©©¦§−̈©«£«

i"yx£eÚÒÈ '‰ ÈtŒÏÚ∑ יׂשרא ׁשהיּו ּכיון הּמׁשּכן": ּב"מלאכת מתקּפל ׁשנינּו הענן עּמּוד היה נֹוסעים, ל «ƒƒ¿ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

È˙טו  ‡Ú ‡ÙÁ ‡kLÓ ˙È Ì˜z‡c ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»«»«¿¿»¬»¬»»»
‰Â‰ ‡LÓ¯·e ‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓÏ ‡kLÓ«¿¿»¿«¿¿»¿«¬»¿«¿»¬»

:‡¯Ùˆ „Ú ‡˙M‡ eÊÁk ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿≈∆»»««¿»

‡M˙‡טז  eÊÁÂ dÏ ÈÙÁ ‡Ú ‡¯È„˙ ‰Â‰ Ôk≈¬»¿ƒ»¬»»»≈≈¿≈∆»»
:‡ÈÏÈÏa¿≈¿»

kLÓ‡יז  ÈÂlÚÓ ‡Ú ˙e˜lzÒ‡ ÌeÙÏe¿ƒ¿«»¬»»≈ƒ»≈«¿¿»
È¯Lc ‡¯˙‡·e Ï‡¯NÈ Èa ÔÈÏË Ôk ¯˙·e»«≈»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿»≈

:Ï‡¯NÈ Èa Ô¯L Ônz ‡Ú Ôn«̇»¬»»«»»»¿≈ƒ¿»≈

ÏÚÂיח  Ï‡¯NÈ Èa ÔÈÏË ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«
ÏÚ ‡Ú È¯L Èc ÈÓBÈ Ïk Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»»»≈ƒ»≈¬»»«

:Ô¯L ‡kLÓ«¿¿»»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

drAx`A xB s` ,xUr drAx`A gxf ¤̀§¨§©§¨¨¨¨©¥§©§¨¨
."xUr̈¨

íëzà øeâé éëå" :BòîLî Ck àlà¤¨¨©§¨§¦¨¦§¤
çñt úBNòì úò àáe "øb¯Edf ¥¨¥©£¤©¤

."gqt dUre" WExiR¥§¨¨¤©
äNòé ètLnëå äwçk ,åéøáç íò¯ ¦£¥¨©ª¨§©¦§¨©£¤

:aEzMd oFWlM `qxiBd ,inFx qEtcA¦§¦©¦§¨¦§©¨
oM FhRWnkE gqRd zTgM"§ª©©¤©§¦§¨¥

."dUridxezeh ©£¤
(eh)úãòä ìäàì ïkLnäY ©¦§¨§Ÿ¤¨¥ª

éeNòä "ïkLnä"¯zaiY ztqFdA ©¦§¨¤¨§¨©¥©
iEUr oMWOdW i"Wx xidan "iEUrd"¤¨©§¦©¦¤©¦§¨¨

oprd `le ld`l)m"`x(. §Ÿ¤§Ÿ¤¨¨
"ìäà" úBéäì¯`id "zFidl" zNn ¦§Ÿ¤¦©¦§¦

c"nNd iM ,"ld`l" lW c"nNd WExiR¥©¨¤¤§Ÿ¤¦©¨¤
`Ed ,zizilkYd dAiQd lr dxFOd©¨©©¦¨©©§¦¦
ziW`xA i"Wx mB d`x] zFidl mFwnA¦§¦§§¥©©¦§¥¦

[ak ,a)m"`x(.
"úeãòä" úBçìì¯ld`dW `le §ª¨¥§Ÿ¤¨Ÿ¤

zFnW i"Wx d`xE .zEcr `xwp Fnvr©§¦§¨¥§¥©¦§
,"zEcrd oMWn" WxiRW `k ,gl¤¥©¦§©¨¥
xYEW ,l`xUil zEcr" `Ed oMWOdW¤©¦§¨¥§¦§¨¥¤¦¥
dUrn lr `EdÎKExAÎWFcTd mdl̈¤©¨¨©©£¥

."mdipiA FzpikW dxWd ixdW ,lbrd̈¥¤¤£¥¦§¨§¦¨¥¥¤
zpMWd lr dxFn "oMWn" zNn mW K ©̀¨¦©¦§¨¨©©§¨©
eilr xnFl wCvie ,EpkFzA FzpikW§¦¨§¥§¦§©©¨¨
l`xUil zEcr `id EpkFzA FzpikXW¤§¦¨§¥¦¥§¦§¨¥
ld`d la` ,lbrd dUrn xEYie lr©¦©£¥¨¥¤£¨¨Ÿ¤
okl ,"zEcr" eilr xnFl wCvi `lŸ¦§©©¨¨¥¨¥

zFgEll" siqFdl KxvEd")m"`x(. §©§¦§
ïkLnä ìò äéäéìò äåä :Bîk Y ¦§¤©©¦§¨§Ÿ¤©

ïkLnä¯icinY deFd `EdW ipRnE ©¦§¨¦§¥¤¤§¦¦
deFdd xaC lkM ,"didi" xn` okl̈¥¨©¦§¤§¨¨¨©¤

.FzNigzA c"Ei mitiqFOW cinŸ¦¤¦¦¦§¦¨
ì ìk ïëåäLøtä ïBL¯lMW ipRn §¥¨§©¨¨¨¦§¥¤¨

mFi lkA deFdd lr dxFn dWxRd©¨¨¨¨©©¤§¨
aEzMM ,cinY)fh weqt(,"cinY didi oM" ¨¦©¨¥¦§¤¨¦

cizrd lr `le)m"`x(i"Wx mB d`xE . §Ÿ©¤¨¦§¥©©¦
miaYkPd mixaC x`WM" :` ,eh zFnW§¦§¨§¨¦©¦§¨¦
'd iRÎlr .. oFbM ,cIn ode cizr oFWlA¦§¨¦§¥¦¨§©¦
odW itl ,oprd didi xW` Wie ,Epgi©£§¥£¤¦§¤¤¨¨§¦¤¥
oFWl oiA FA ltFpe ,cinY deFdd xaC̈¨©¤¨¦§¥¥§

."xar oFWl oiA cizrdxezfh ¨¦¥§¨¨
(fi)ïðòä úBìòä:Bîebøúk Y ¥¨¤¨¨§©§

"úe÷lzñà"¯oipAn "zFlrd" oFWl ¦§©¨§¥¨¦¦§©
lr dxFn lrtpzEwNYqdlrn] ¦§©¤©¦§©§¥©

oM m`W ,dIlr oFWNn `le ,[oMWOd©¦§¨§Ÿ¦§£¦¨¤¦¥
oipAn "oprd zFlr" xnFl Kixv did̈¨¨¦©£¤¨¨¦¦§©
i"Wx mB d`xE .i"WxA oOwlcM ,lTd©©§¦§©¨§©¦§¥©©¦

ck ,fh oOwl)m"`x(. §©¨
"ïðòä äìòðå" ïëå¯.`k wEqR oOwl §¥§©£¨¤¨¨§©¨¨

wNYqnE" :mW qFlwpE` mEBxzaE§©§§§¨¦§©©
."`ppr£¨¨

úBìò éôìe" :ázëì ïëzé àìå§Ÿ¦¨¥¦§Ÿ§¦£
ì äæ ïéàL ,"ïðòä äìòå" ,"ïðòäïBL ¤¨¨§¨¨¤¨¨¤¥¤§

Bîk ,äiìòå çenö àlà ,÷elñ¦¤¨¦©©£¦¨§
äpäå"¯.dPd :wEqRA §¦¥©¨¦¥

"íiî äìò Léà óëk äpè÷ áò¯ ¨§©¨§©¦Ÿ¨¦¨
.cn ,gi ` miklndxezgi §¨¦

(gi)eòñé 'ä ét-ìòeðéðL Y ©¦¦§¨¦
kLnä úëàìî"a"ï¯.bi wxR ¦§¤¤©¦§¨¤¤

íéòñBð ìàøNé eéäL ïåék¯micnFr ¥¨¤¨¦§¨¥§¦§¦
.rFqpl¦§©

ìò CLîðå ìt÷úî ïðòä ãenò äéä̈¨©¤¨¨¦§©¥§¦§¨©
äøB÷ ïéîk äãeäé éða éab¯ ©¥§¥§¨§¦¨

Ff `zixAW ,azM "cecl liMUO"d©©§¦§¨¦¨©¤¨©§¨
d`x) dxFwM mikNdn EidW zxaFq¤¤¤¨§©§¦§¨§¥

dk ,i oOwl i"WxA dfA zFrCd(okle , ©¥¨¤§©¦§©¨§¨¥
KWnp didWM did rQnl oniQd©¦¨§©¨¨¨§¤¨¨¦§¨

jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h iriax meil inei xeriy
"קּומה  אֹומר: ׁשּמׁשה עד מהּל היה ולא ותקעּו, והריעּו ּתקעּו קֹורה; ּכמין יהּודה ּבני ּגּבי על ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹונמׁש

ּב'ּספרי' זֹו יהּודה. מחנה ּדגל ונסע eÁÈ.ה'" '‰ ÈtŒÏÚÂ∑ מתּמר הענן עּמּוד חֹונים, יׂשראל ׁשהיּו ּכיון ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ¿«ƒ«¬ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אלפי  רבבֹות ה' "ׁשּובה אמר: ׁשּמׁשה עד נפרׂש היה ולא סּכה, ּכמין יהּודה ּבני ּגּבי על ונמׁש ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻועֹולה

ּובידֿמׁשה" ה' "עלּֿפי אֹומר: הוי .יׂשראל", ְְֱִִֵֵֵֶַַָֹ

(èé)éøàäáeeøîLå íéaø íéîé ïkLnä-ìò ïðòä C §©«£¦¯¤«¨²̈©©¦§−̈¨¦´©¦®§¨«§¯
:eòqé àìå ýåýé úøîLî-úà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§¬Ÿ¦¨«

(ë)ïkLnä-ìò øtñî íéîé ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤¯¤«¨²̈¨¦¬¦§−̈©©¦§¨®
:eòqé ýåýé ét-ìòå eðçé ýåýé ét-ìò©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨«

i"yx£LÈÂ∑ ּופעמים tÒÓ¯.ּכלֹומר: ÌÈÓÈ∑ מעטים .ימים ¿≈ְְִַָ»ƒƒ¿»ִִָָֻ

(àë)äìòðå ø÷a-ãò áøòî ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤´¤©½Ÿ¤§©«£¨¯
ïðòä äìòðå äìéìå íîBé Bà eòñðå ø÷aa ïðòä¤«¨²̈©−Ÿ¤§¨¨®µ¨´¨©½§¨§©«£¨¬¤«¨−̈

:eòñðå§¨¨«

(áë)éøàäa íéîé-Bà Lãç-Bà íéîé-Bàïðòä C «Ÿ©¹¦´Ÿ¤«¨¦À§©«£¦¸¤«¨³̈
ì ïkLnä-ìòåéìò ïkLeòqé àìå ìàøNé-éðá eðçé ©©¦§¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬§¥«¦§¨¥−§´Ÿ¦¨®

:eòqé Búìòäáe§¥¨«Ÿ−¦¨«
i"yx£ÌÈÓÈŒB‡∑ּכמֹו כה)ׁשנה, ּגאּלתֹו"(ויקרא ּתהיה ."ימים »ƒְְְִִֶָָָָֻ

(âë)-úà eòqé ýåýé ét-ìòå eðçé ýåýé ét-ìò©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨®¤
ô :äLî-ãéa ýåýé ét-ìò eøîL ýåýé úøîLî¦§¤³¤§Ÿ̈Æ¨½̈©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

ÔÈ‡ÈbÒיט  ÔÈÓBÈ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ú ˙eÎ¯B‡·e¿»¬»»««¿¿»ƒ«ƒƒ
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿«≈¿»«¿»

:ÔÈÏË ‡ÏÂ¿»»¿ƒ

kLÓ‡כ  ÏÚ ÔÈÓ„ ÈÓBÈ ‡Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈¿ƒ¿«««¿¿»
:ÔÈÏË ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»»¿ƒ

ˆÙ¯‡כא  „Ú ‡LÓ¯Ó ‡Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈«¿»««¿»
ÈÏÈÏÂ ÌÓÈ B‡ ÔÈÏËÂ ‡¯Ùˆa ‡Ú ˜lzÒÓeƒ¿«≈¬»»¿«¿»¿»¿ƒ≈»¿≈≈

:ÔÈÏËÂ ‡Ú ˜lzÒÓeƒ¿««¬»»¿»¿ƒ

ÔcÚaכב  ÔcÚ B‡ ‡Á¯È B‡ ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡¿≈ƒ«¿»ƒ»¿ƒ»
È‰BÏÚ È¯LÓÏ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ú ˙eÎ¯B‡a¿»¬»»««¿¿»¿ƒ¿≈¬ƒ
d˙e˜lzÒ‡·e ÔÈÏË ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ Èa Ô¯L»»¿≈ƒ¿»≈¿»»¿ƒ¿ƒ¿«»≈

:ÔÈÏË»¿ƒ

„ÈÈכג  ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»
ÏÚ ÔÈ¯Ë ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È ÔÈÏË»¿ƒ»«¿«≈¿»«¿»»¿ƒ«

:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»ƒ»¿…∆

iliey`l` axd - mdxa` ly`

oFWl znizQn dxF`kl la` .dxFwM§¨£¨¦§¨¦§¦©§
lkl did df oniQW rnWn i"Wx©¦©§©¤¦¨¤¨¨§¨
EidW xn`C o`nl mB iM ,zFrCd©¥¦©§©§¨©¤¨

ozIpgM) daizM oikNdn(oprdW ixd , §©§¦§¥¨©£¦¨¨£¥¤¤¨¨
iM ,rQOd zrWA dxFwM lRwzn did̈¨¦§©¥§¨¦§©©©¨¦
oprd KxC oigadl Elki Ki` oM `l m ¦̀Ÿ¥¥¨§§©§¦¤¤¤¨¨

?dIpgl rQn oiA¥©¨©£¦¨
eò÷úå eòéøäå eò÷z¯d ,i oOwlcM ¨§§¥¦§¨§§¦§©¨

.mW i"WxaE§©¦¨
Cläî äéä àìå¯.oprd §Ÿ¨¨§©¥¤¨¨

"'ä äîe÷" :øîBà äLnL ãò¯oOwl ©¤Ÿ¤¥¨§©¨
.dl ,i

äãeäé äðçî ìâc òñðå¯i"Wx d`x §¨©¤¤©£¥§¨§¥©¦
,wNYqn oprd oi`FxWM" :h ,a lirl§¥§¤¦¤¨¨¦§©¥
rqFpe ,zFxvFvgA mipdMd oirwFY§¦©Ÿ£¦©£§§¥©

."dNgY dcEdi dpgn©£¥§¨§¦¨

éøôña Bæ¯KNdn did `le" zFaiYd §¦§¥©¥§Ÿ¨¨§©¥
opi` ,"'d dnFw xnF` dWOW cr©¤¤¥¨¥¨
oMWOd zk`lnC `zixaA zFritFn¦§¨©§¨¦§¤¤©¦§¨

.ct `wqR ixtQA `N ¤̀¨©¦§¥¦§¨
eðçé 'ä ét-ìòåìàøNé eéäL ïåék Y §©¦©£¥¨¤¨¦§¨¥

äìBòå ønzî ïðòä ãenò ,íéðBç¦©¤¨¨¦©¥§¤
äkñ ïéîk äãeäé éða éab ìò CLîðå§¦§¨©©¥§¥§¨§¦ª¨

¯zk`lnC `zixAn `Ed df rhw¤©¤¦¨©§¨¦§¤¤
.mW oMWOd©¦§¨¨

Nøôð äéä àìå¯.dMEq oinM §Ÿ¨¨¦§¨§¦¨
úBááø 'ä äáeL" :øîBà äLnL ãò©¤Ÿ¤¥¨¦§

"ìàøNé éôìà¯df rhw .el ,i oOwl ©§¥¦§¨¥§©¨¤©¤
.mW 'ixtQ'n `Ed¦¦§¥¨

"äLî ãéá"e "'ä ét-ìò" :øîBà éåä¡¥¥©¦§©Ÿ¤
¯"'d iRÎlr" ,xnFlM .bk wEqR oOwl§©¨¨§©©¦

,"dWn cia"E ,oprd cEOr iRÎlr Epid©§©¦©¤¨¨§©¤

iRÎlr EpidFxEAC `xwpe .dWn ixaC ©§©¦¦§¥¤§¦§¨¦
:FWExiR iM ,"dWn ciA" dWn lW¤¤§©¤¦¥
oprd cEOr did `NW ,dWn zEWxA¦§¤¤Ÿ¨¨©¤¨¨
.dWn lW FzEWx `ll Wxtp F` KNdn§©¥¦§¨§Ÿ§¤¤

.a ,i oOwl i"Wx d`xEdxezhi §¥©¦§©¨
(k)Léåíéîòôe :øîBìk Y¯ §¥§©§¨¦

minrR Wie :FWExitE)oexkfd xtq(d`xE . ¥§¥§¨¦§¥
.f ,hv miNdY i"Wx©¦§¦¦

øtñî íéîéíéèòî íéîé Y¯ ¨¦¦§¨¨¦ª¨¦
lwAW itl ,"xRqn mini" mi`xwpe§¦§¨¦¨¦¦§¨§¦¤§©

Fxtql mc`d lkEi)`"eb(.dxez`k ©¨¨¨§¨§
(ak)íéîé BàäðL Y¯mzFidA Edf ¨¦¨¨¤¦§¨

.`i ,i i"WxA oOwlcM ,axFgA§¥§¦§©¨§©¦
"Búlàb äéäz íéîé" Bîk¯`xwIe §¨¦¦§¤§ª¨©¦§¨

miiExw dnilW dpW ini .hk ,dk§¥¨¨§¥¨§¦
"mini")my i"yx(dxezbk. ¨¦



jzelrdaנב zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h iriax meil inei xeriy

é(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)äNòz äL÷î óñk úøöBöç ézL Eì äNò£¥´§À§¥Æ£«§´Ÿ¤½¤¦§−̈©«£¤´
:úBðçnä-úà òqîìe äãòä àø÷îì Eì eéäå íúàŸ¨®§¨³§Æ§¦§¨´¨«¥½̈§©©−¤©©«£«

i"yx£EÏŒ‰NÚ∑("מל ּביׁשרּון "ויהי ,ּכמל לפני ּתֹוקעין EÏ.(ׁשּיהיּו ‰NÚ∑ אּתה – ל (עׂשה מּׁשּל ¬≈¿ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָֻ¬≈¿ְְֲִֵֶַָ
אחר) ולא ּבהם, ּומׁשּתּמׁש ‰Ú„‰.עֹוׂשה ‡¯˜ÓÏ∑ ותקראם העם ּוׁשאר הּסנהדרין עם לדּבר ּכׁשּתרצה ְְִֵֵֶֶַַָֹ¿ƒ¿»»≈»ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

חצֹוצרֹות  עלֿידי ּתקראם ,אלי ‡˙BÁn‰Œ˙.לאסף ÚqÓÏe∑;לסימן ּבהם ּתתקעּו מּסעֹות סּלּוק ּבׁשעת ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָֹ¿««∆««¬ְְְְִִִִֶַַָָָ
חצֹוצרֹות  ועלּֿפי מׁשה ועלּֿפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא עלּֿפי נֹוסעים: היּו ׁשלׁשה עלּֿפי אֹומר: אּתה .נמצאת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

‰L˜Ó∑ הּקרנס ּבהּקׁשת ּתעׂשה .מהעׁשת ƒ¿»ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֻ

(â)éìà eãòBðå ïäa eò÷úåçút-ìà äãòä-ìk E §¨«§−¨¥®§«£³¥¤̧Æ¨¨´¥½̈¤¤−©
:ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥«

i"yx£Ô‰a eÚ˜˙Â∑ אהל אלּֿפתח ּכלֿהעדה אלי "ונֹועדּו ׁשּנאמר: העדה, למקרא סימן והּוא ּבׁשּתיהן, ¿»¿»≈ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
.מֹועד" ֵ

(ã)éìà eãòBðå eò÷úé úçàa-íàåéLàø íéàéNpä E §¦§©©−¦§®̈§«£³¥¤̧Æ©§¦¦½¨¥−
:ìàøNé éôìà©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£eÚ˜˙È ˙Á‡aŒÌ‡Â∑ יעידתן הן ואף הּנׂשיאים". אלי "ונֹועדּו ׁשּנאמר: הּנׂשיאים, למקרא סימן הּוא ¿ƒ¿««ƒ¿»ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּב'ּספרי' ּבא הּוא ׁשוה' ּומ'ּגזרה מֹועד, אהל ּפתח .אל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

aÚz„ב  „È‚ ÛÒÎc Ô¯ˆBˆÁ ÔÈz¯z CÏ „·Úƒ≈»«¿≈¬¿«ƒ¿«¿ƒ«¿≈
˙È ‡Ïh‡Ïe ‡zLÎ ‡Ú¯ÚÏ CÏ ÔÈÂ‰ÈÂ Ô‰˙È»¿≈ƒ∆¿»»¿«¿»¿ƒ¿»¿«»»»

:‡˙È¯LÓ«¿ƒ»

zLk‡ג  Ïk C˙ÂÏ Ôen„ÊÈÂ Ô‰a ÔeÚ˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿¿≈¿ƒ¿«¿¿»»»¿ƒ¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»

C˙ÂÏד  Ôen„ÊÈÂ ÔeÚ˜˙È ‡„Áa Ì‡Â¿ƒ«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿«¿¿»»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ¯ ‡i·¯·«̄¿¿«»≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(a))Eì äNòéðôì ïéò÷Bz eéäiL YE £¥§¤¦§§¦§¨¤
¯."Ll" Edfe§¤§

Cìîk¯.Kln iptl mirwFYW FnM §¤¤§¤§¦¦§¥¤¤
"Cìî ïeøLéá éäéå"¯.d ,bl mixaC ©§¦¦ª¤¤§¨¦

mW i"Wx la` .dWn lr dpEMde§©©¨¨©¤£¨©¦¨
.`EdÎKExAÎWFcTd lr FWxtn§¨§©©¨¨

Eì äNòElMî Y¯i"Wx mB d`x £¥§¦¤§§¥©©¦
Ll dUre" :a cEOr Wix ,b `nFi¨¥©©£¥§
zFxvFvg iYW Ll dUr FnM ± [LNXn]¦¤§§£¥§§¥£§

."sqM¤¤
Eì äNòLnzLîe äNBò äzà Y £¥§©¨¤¦§©¥

íäa¯."Ll dUr"A iWilW WExiR Edf ¨¤¤¥§¦¦©£¥§
øçà àìå(.-mixaC i"Wx mB d`xE §Ÿ©¥§¥©©¦§¨¦

ErwY `le ± il` Elidwd" :gk ,`l©§¦¥©§Ÿ¨§
z` lidwdl zFxvFvgA mFId FzF`©©£§§©§¦¤
`le ,Ll dUr xn`PW itl ,ldTd©¨¨§¦¤¤¡©£¥§§Ÿ
,dWn lW eiIgA rWFdi mdilr hilWd¦§¦£¥¤§ª©§©¨¤¤
mIwl ,FzFn mFi mcFw Efpbp eiIgA s`e§©§©¨¦§§¤§©¥

xn`PX dn)g ,g zldw(mFiA oFhlW oi`e ©¤¤¡©§¥¦§§
miqEtcE ciÎiazM dOkA K` ."zeOd©¨¤©§©¨¦§¥¨§¦
rhTd lM miqxFB `l mipFW`x¦¦Ÿ§¦¨©¤©

Ecnr `l i"Wx iWxtn mbe ,xBqEOd©§¨§©§¨§¥©¦Ÿ¨§
.eilr̈¨

äãòä àø÷îìøaãì äöøzLk Y §¦§¨¨¥¨§¤¦§¤§©¥
ïéøãäðqä íò¯zcr ,"dcrd" Wxtn ¦©©§¤§¦§¨¥¨¥¨£©

.` ,ci oOwl i"Wx mB d`xE .oixcdpq©§¤§¦§¥©©¦§©¨
íòä øàLe¯.FhEWtM "dcrd" Wxtn §¨¨¨§¨¥¨¥¨¦§

ø÷úåóñàì íà¯WxtOW rnWn §¦§¨¥¤¡Ÿ©§©¤§¨¥
oFWNn ode d`ixw oFWNn od "`xwnl"§¦§¨¥¦§§¦¨§¥¦§

.qFlwpE` d`xE .dtiq £̀¦¨§¥§§
éìàE¯Eide" xEn`MLl." ¥¤¨¨§¨§

úBøöBöç éãé-ìò íàø÷z¯Edf ¦§¨¥©§¥£§¤
."`xwnl Ll Eide" WExiR¥§¨§§¦§¨

úBðçnä úà òqîìe÷elñ úòLa Y §©©¤©©£¦§©¦
úBòqî¯zFcnFr zFrQOdW drWA ©¨§¨¨¤©©¨§

mW zFpFg mdW mFwOn wNYqdl)`"eb(. §¦§©¥¦¨¤¥¨
zrWA :`qxiBd ciÎiazM dOkaE§©¨¦§¥¨©¦§¨¦§©

.zFpgOd wENiq¦©©£
ïîéñì íäá eò÷úz¯onf riBdW ¦§§¨¤§¦¨¤¦¦©§©

rFqpl)m"`x(. ¦§©
ìL ét-ìò :øîBà äzà úàöîðäL ¦§¥¨©¨¥©¦§Ÿ¨

-Ceøa-LBãwä ét-ìò ,íéòñBð eéä̈§¦©¦©¨¨

äLî ét-ìòå ,àeä¯i"WxA lirlcM §©¦Ÿ¤§¦§¥§©¦
.gi ,h

.úBøöBöç ét-ìòåäL÷îúLòäî Y §©¦£§¦§¨¥¨¤¤
¯sqM lW) zg` dkizgn(. ¥£¦¨©©¤¤¤

ñðøwä úLwäa äNòz¯liMUn"A ©£¤§©¨©©ª§¨§©§¦
odiYXW i"Wx zpEMW azM "cecl§¨¦¨©¤©¨©©¦¤§¥¤
odiYXW oeiM ,zg` zWrn EUrp©£¥¤¤©©¥¨¤§¥¤
WExiR KWndkE ,dxHn DzF`l EWOiW¦§§¨©¨¨§¤§¥¥
Ffe ,"odiYWA ± odA Erwze" :oOwl i"Wx©¦§©¨§¨§¨¤¦§¥¤§
wx Ff daiY WxiR i"WxW dAiQd mB©©¦¨¤©¦¥©¥¨©
wEqRl Fknql icM ,zrM̈¥§¥§¨§©¨

.eixg`NWdxezb ¤§©£¨
(b)ïäa eò÷úåàeäå ,ïäézLa Y §¨§¨¥¦§¥¤§

øîàpL ,"äãòä àø÷îì" ïîéñ¦¨§¦§¨¨¥¨¤¤¡©
éìà eãòBðå"çút ìà äãòä ìk E §£¥¤¨¨¥¨¤¤©
."ãòBî ìäà¯mipdk ipWaE)onwl i"yx Ÿ¤¥¦§¥Ÿ£¦

f weqt(.dxezc

(c)eò÷úé úçàa íàåïîéñ àeä Y §¦§©©¦§¨¦¨
íéàéNpä àø÷îì¯"Erwzi" WExitE §¦§¨©§¦¦¥¦§§

mi`xwPW mrR lkA ,miAx oFWlA¦§©¦§¨©©¤¦§¨¦
mi`iUPd)m"`x(. ©§¦¦

jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h iriax meil inei xeriy

(ä):äîã÷ íéðçä úBðçnä eòñðå äòeøz ízò÷úe§©§¤−§¨®§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−¥«§¨

i"yx£‰Úe¯z ÌzÚ˜˙e∑ הּמקראֹות מן ּב'ּספרי' נדרׁש הּוא ּכ ּותקיעה. ּתרּועה ּתקיעה, הּמחנֹות: מּסע סימן ¿«¿∆¿»ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ
לד)היתרים .(ר"ה ְִֵַ

(å)íéðçä úBðçnä eòñðå úéðL äòeøz ízò÷úe§©§¤³§¨Æ¥¦½§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−
:íäéòñîì eò÷úé äòeøz äðîéz¥¨®¨§¨¬¦§§−§©§¥¤«

(æ):eòéøú àìå eò÷úz ìäwä-úà ìéä÷äáe§©§¦−¤©¨¨®¦§§−§¬Ÿ¨¦«
i"yx£'B‚Â Ï‰w‰Œ˙‡ ÏÈ‰˜‰·e∑ ּמקרא מה אתֿהּמחנֹות". ּולמּסע העדה למקרא ל "והיּו אֹומר ׁשהּוא לפי ¿«¿ƒ∆«»»¿ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּמּסע  מה יכֹול ּבׁשּתיהם. הּמחנֹות מּסע אף וגֹו'", ּבהן "ותקעּו ׁשּנאמר: ּובׁשּתיהן, ּכהנים ּבׁשני ּתֹוקע ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹהעדה
העדה  מקרא ּבין חּלּוק אין ּומעּתה ותֹוקע, ּומריע ּתֹוקע העדה מקרא אף ותֹוקע, ּומריע ּתֹוקע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָהּמחנֹות

ּתלמּו הּמחנֹות? את והּוא למּסע העדה, למקרא ּתרּועה ׁשאין לֹומר וגֹו'", אתֿהּקהל "ּובהקהיל לֹומר ד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ּתרּועה, ּבהם אין וזֹו וזֹו ּבאחת, נׂשיאים וׁשל ּבׁשּתים העדה מקרא לׁשלׁשּתם: סימן הרי לּנׂשיאים, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּדין

ּותקיעה  ּתרּועה עלֿידי – ּבׁשּתים הּמחנֹות .ּומּסע ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָ

(ç)íëì eéäå úBøööça eò÷úé íéðäkä ïøäà éðáe§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¦§§−©«£«Ÿ§®§¨¬¨¤²
:íëéúøãì íìBò úwçì§ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£eÚ˜˙È Ô¯‰‡ È·e∑הּללּו ּובּמּסעֹות .ּבּמקראֹות ¿≈«¬…ƒ¿¿ְִַַַַָָָ

Ô¯Lcה  ‡˙È¯MÓ ÔeÏhÈÂ ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿«
:‡Óecƒ̃»

È¯MÓ˙‡ו  ÔeÏhÈÂ ˙eÈz ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»
:ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔeÚ˜˙È ‡·aÈ ‡ÓB¯c Ô¯Lcƒ¿«»»«»»ƒ¿¿¿«¿»≈

˙Ôe·aÈ:ז  ‡ÏÂ ÔeÚ˜˙z ‡Ï‰˜ ˙È LÎÓ·e¿ƒ¿«»¿»»ƒ¿¿¿»¿«¿

BˆÁaˆ¯˙‡ח  ÔeÚ˜˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ È·e¿≈«¬…»¬«»ƒ¿¿«¬¿»»
:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿ƒ¿«¬»¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

éìà eãòBðå" øîàpL."íéàéNpä E ¤¤¡©§£¥¤©§¦¦
ïúãéòé ïä óàå¯.micrFp Eidi §©¥§¦¨¨¦§£¦

"ãòBî ìäà çút ìà"¯xEn`M ¤¤©Ÿ¤¥¨¨
.dcrd `xwnA§¦§¨¨¥¨

'éøôñ'a àa àeä 'äåL äøæb'îe¯ ¦§¥¨¨¨¨§¦§¥
dcrA driwY dxn`p" :br `wqR¦§¨¤¤§¨§¦¨¨¥¨
driwY dn ,mi`iUPA driwY dxn`pe§¤¤§¨§¦¨©§¦¦©§¦¨
s` ,crFn ld` gztA dcrA dxEn`d̈£¨¨¥¨§¤©Ÿ¤¥©
ld` gztA mi`iUPA dxEn`d driwY§¦¨¨£¨©§¦¦§¤©Ÿ¤

."crFndxezd ¥
(d)äòeøz ízò÷úeòqî ïîéñ Y §©§¤§¨¦©©©

úBðçnä¯`xwn oial DpiA oigadl ©©£§©§¦¥¨§¥¦§¨
mipdk ipWA mdipW ixdW ,dcrd̈¥¨¤£¥§¥¤¦§¥Ÿ£¦

,zFxvFvg iYWaEi"WxA oOwlcM ¦§¥£§§¦§©¨§©¦
.f wEqR̈

äòeøz äòé÷z¯mYrwzE" xn`PW §¦¨§¨¤¤¡©§©§¤
,driwY mYrwzE :xn`w ikd ,"drExY§¨¨¦¨¨©§©§¤§¦¨

drExY Erixd dixg`e)` ,cl d"x i"yx(. §©£¤¨¨¦§¨
ïî 'éøôñ'a Løãð àeä Ck ,äòé÷úe§¦¨¨¦§¨§¦§¥¦

íéøúéä úBàø÷nä¯:br `wqR ©¦§¨©§¥¦¦§¨

driwY `N` il oi` ,"drExY mYrwzE"§©§¤§¨¥¦¤¨§¦¨
drExY xg`l driwY ,drExz iptl¦§¥§¨§¦¨§©©§¨

xnFl cEnlY ?oiPn)e weqt(drExY" ¦©¦©§©§¨
W`x mB d`xE ."mdirqnl Erwzi¦§§§©§¥¤§¥©Ÿ

.mW dpXddxeze ©¨¨¨
(f)'Bâå ìäwä úà ìéä÷äáeéôì Y §©§¦¤©¨¨§§¦

øîBà àeäL¯.a wEqR lirl ¤¥§¥¨
òqîìe äãòä àø÷îì Eì eéäå"§¨§§¦§¨¨¥¨§©©
,äãòä àø÷n äî ,"úBðçnä úà¤©©£©¦§¨¨¥¨
,ïäézLáe íéðäk éðLa ò÷Bz¥©¦§¥Ÿ£¦¦§¥¤

øîàpL¯.b wEqR lirl ¤¤¡©§¥¨
òqî óà ,"'Bâå ïäa eò÷úå"§¨§¨¥§©©©
òqn äî ìBëé .íäézLa úBðçnä©©£¦§¥¤¨©©©
óà ,ò÷Búå òéøîe ò÷Bz úBðçnä©©£¥©¥¦©§¥©©
,ò÷Búå òéøîe ò÷Bz äãòä àø÷î¦§¨¨¥¨¥©¥¦©§¥©
äãòä àø÷î ïéa ÷elç ïéà äzòîe¥©¨¥¦¥¦§¨¨¥¨

úBðçnä úà òqîì¯,xnFlM §©©¤©©£§©
did `l cal zFxvFvgd zriwzA¦§¦©©£§§¨Ÿ¨¨

A la` ,mdipiA wENigzEwNYqdoprd ¦¥¥¤£¨§¦§©§¤¨¨
df did zFxvFvgd zriwY mr cgi©©¦§¦©©£§¨¨¤

rQnl oniqzFpgOd)`"eb(. ¦¨§©©©©£
ìäwä úà ìéä÷äáe" :øîBì ãeîìz©§©§©§¦¤©¨¨

"'Bâå¯."Erixz `le ErwzY" §¦§§§Ÿ¨¦
äãòä àø÷îì äòeøz ïéàL øîBì©¤¥§¨§¦§¨¨¥¨

¯Kixv did `l z`f `lEl la £̀¨¥ŸŸ¨¨¨¦
odA Erwze" azM xaM ixdW ,Fazkl§¨§¤£¥§¨¨©§¨§¨¥

"dcrd lM Lil` EcrFpe)m"`x(. §£¥¤¨¨¥¨
íéàéNpì ïécä àeäå¯mdA xn`PW §©¦©§¦¦¤¤¡©¨¤

.dcrd `xwnA FnM driwY oFWl§§¦¨§§¦§¨¨¥¨
ì ïîéñ éøäìLäãòä àø÷î :ízL £¥¦¨¦§¨§¨¦§¨¨¥¨

Bæå ,úçàa íéàéNð ìLå ,íézLa¦§©¦§¤§¦¦§©©§
òqîe ,äòeøz íäa ïéà Bæå§¥¨¤§¨©©
äòeøz éãé-ìò ,íézLa úBðçnä©©£¦§©¦©§¥§¨

äòé÷úe¯iciÎlr :ciÎiazM dOkA §¦¨§©¨¦§¥¨©§¥
.driwzE drExY driwYdxezg §¦¨§¨§¦¨

(g)eò÷úé ïøäà éðáeY §¥©£Ÿ¦§§
eìlä úBòqnáe úBàø÷na¯oi`e ©¦§¨©©¨©¨§¥

zFriwY WIW xnFl aEzMd zpEM©¨©©¨©¤¥§¦
EN` zFriwY caNn zFxg £̀¥¦§©§¦¥

)`"eb(.dxezh
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é(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)äNòz äL÷î óñk úøöBöç ézL Eì äNò£¥´§À§¥Æ£«§´Ÿ¤½¤¦§−̈©«£¤´
:úBðçnä-úà òqîìe äãòä àø÷îì Eì eéäå íúàŸ¨®§¨³§Æ§¦§¨´¨«¥½̈§©©−¤©©«£«

i"yx£EÏŒ‰NÚ∑("מל ּביׁשרּון "ויהי ,ּכמל לפני ּתֹוקעין EÏ.(ׁשּיהיּו ‰NÚ∑ אּתה – ל (עׂשה מּׁשּל ¬≈¿ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָֻ¬≈¿ְְֲִֵֶַָ
אחר) ולא ּבהם, ּומׁשּתּמׁש ‰Ú„‰.עֹוׂשה ‡¯˜ÓÏ∑ ותקראם העם ּוׁשאר הּסנהדרין עם לדּבר ּכׁשּתרצה ְְִֵֵֶֶַַָֹ¿ƒ¿»»≈»ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

חצֹוצרֹות  עלֿידי ּתקראם ,אלי ‡˙BÁn‰Œ˙.לאסף ÚqÓÏe∑;לסימן ּבהם ּתתקעּו מּסעֹות סּלּוק ּבׁשעת ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָֹ¿««∆««¬ְְְְִִִִֶַַָָָ
חצֹוצרֹות  ועלּֿפי מׁשה ועלּֿפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא עלּֿפי נֹוסעים: היּו ׁשלׁשה עלּֿפי אֹומר: אּתה .נמצאת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

‰L˜Ó∑ הּקרנס ּבהּקׁשת ּתעׂשה .מהעׁשת ƒ¿»ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֻ

(â)éìà eãòBðå ïäa eò÷úåçút-ìà äãòä-ìk E §¨«§−¨¥®§«£³¥¤̧Æ¨¨´¥½̈¤¤−©
:ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥«

i"yx£Ô‰a eÚ˜˙Â∑ אהל אלּֿפתח ּכלֿהעדה אלי "ונֹועדּו ׁשּנאמר: העדה, למקרא סימן והּוא ּבׁשּתיהן, ¿»¿»≈ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
.מֹועד" ֵ

(ã)éìà eãòBðå eò÷úé úçàa-íàåéLàø íéàéNpä E §¦§©©−¦§®̈§«£³¥¤̧Æ©§¦¦½¨¥−
:ìàøNé éôìà©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£eÚ˜˙È ˙Á‡aŒÌ‡Â∑ יעידתן הן ואף הּנׂשיאים". אלי "ונֹועדּו ׁשּנאמר: הּנׂשיאים, למקרא סימן הּוא ¿ƒ¿««ƒ¿»ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּב'ּספרי' ּבא הּוא ׁשוה' ּומ'ּגזרה מֹועד, אהל ּפתח .אל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

aÚz„ב  „È‚ ÛÒÎc Ô¯ˆBˆÁ ÔÈz¯z CÏ „·Úƒ≈»«¿≈¬¿«ƒ¿«¿ƒ«¿≈
˙È ‡Ïh‡Ïe ‡zLÎ ‡Ú¯ÚÏ CÏ ÔÈÂ‰ÈÂ Ô‰˙È»¿≈ƒ∆¿»»¿«¿»¿ƒ¿»¿«»»»

:‡˙È¯LÓ«¿ƒ»

zLk‡ג  Ïk C˙ÂÏ Ôen„ÊÈÂ Ô‰a ÔeÚ˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿¿≈¿ƒ¿«¿¿»»»¿ƒ¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»

C˙ÂÏד  Ôen„ÊÈÂ ÔeÚ˜˙È ‡„Áa Ì‡Â¿ƒ«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿«¿¿»»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ¯ ‡i·¯·«̄¿¿«»≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(a))Eì äNòéðôì ïéò÷Bz eéäiL YE £¥§¤¦§§¦§¨¤
¯."Ll" Edfe§¤§

Cìîk¯.Kln iptl mirwFYW FnM §¤¤§¤§¦¦§¥¤¤
"Cìî ïeøLéá éäéå"¯.d ,bl mixaC ©§¦¦ª¤¤§¨¦

mW i"Wx la` .dWn lr dpEMde§©©¨¨©¤£¨©¦¨
.`EdÎKExAÎWFcTd lr FWxtn§¨§©©¨¨

Eì äNòElMî Y¯i"Wx mB d`x £¥§¦¤§§¥©©¦
Ll dUre" :a cEOr Wix ,b `nFi¨¥©©£¥§
zFxvFvg iYW Ll dUr FnM ± [LNXn]¦¤§§£¥§§¥£§

."sqM¤¤
Eì äNòLnzLîe äNBò äzà Y £¥§©¨¤¦§©¥

íäa¯."Ll dUr"A iWilW WExiR Edf ¨¤¤¥§¦¦©£¥§
øçà àìå(.-mixaC i"Wx mB d`xE §Ÿ©¥§¥©©¦§¨¦

ErwY `le ± il` Elidwd" :gk ,`l©§¦¥©§Ÿ¨§
z` lidwdl zFxvFvgA mFId FzF`©©£§§©§¦¤
`le ,Ll dUr xn`PW itl ,ldTd©¨¨§¦¤¤¡©£¥§§Ÿ
,dWn lW eiIgA rWFdi mdilr hilWd¦§¦£¥¤§ª©§©¨¤¤
mIwl ,FzFn mFi mcFw Efpbp eiIgA s`e§©§©¨¦§§¤§©¥

xn`PX dn)g ,g zldw(mFiA oFhlW oi`e ©¤¤¡©§¥¦§§
miqEtcE ciÎiazM dOkA K` ."zeOd©¨¤©§©¨¦§¥¨§¦
rhTd lM miqxFB `l mipFW`x¦¦Ÿ§¦¨©¤©

Ecnr `l i"Wx iWxtn mbe ,xBqEOd©§¨§©§¨§¥©¦Ÿ¨§
.eilr̈¨

äãòä àø÷îìøaãì äöøzLk Y §¦§¨¨¥¨§¤¦§¤§©¥
ïéøãäðqä íò¯zcr ,"dcrd" Wxtn ¦©©§¤§¦§¨¥¨¥¨£©

.` ,ci oOwl i"Wx mB d`xE .oixcdpq©§¤§¦§¥©©¦§©¨
íòä øàLe¯.FhEWtM "dcrd" Wxtn §¨¨¨§¨¥¨¥¨¦§

ø÷úåóñàì íà¯WxtOW rnWn §¦§¨¥¤¡Ÿ©§©¤§¨¥
oFWNn ode d`ixw oFWNn od "`xwnl"§¦§¨¥¦§§¦¨§¥¦§

.qFlwpE` d`xE .dtiq £̀¦¨§¥§§
éìàE¯Eide" xEn`MLl." ¥¤¨¨§¨§

úBøöBöç éãé-ìò íàø÷z¯Edf ¦§¨¥©§¥£§¤
."`xwnl Ll Eide" WExiR¥§¨§§¦§¨

úBðçnä úà òqîìe÷elñ úòLa Y §©©¤©©£¦§©¦
úBòqî¯zFcnFr zFrQOdW drWA ©¨§¨¨¤©©¨§

mW zFpFg mdW mFwOn wNYqdl)`"eb(. §¦§©¥¦¨¤¥¨
zrWA :`qxiBd ciÎiazM dOkaE§©¨¦§¥¨©¦§¨¦§©

.zFpgOd wENiq¦©©£
ïîéñì íäá eò÷úz¯onf riBdW ¦§§¨¤§¦¨¤¦¦©§©

rFqpl)m"`x(. ¦§©
ìL ét-ìò :øîBà äzà úàöîðäL ¦§¥¨©¨¥©¦§Ÿ¨

-Ceøa-LBãwä ét-ìò ,íéòñBð eéä̈§¦©¦©¨¨

äLî ét-ìòå ,àeä¯i"WxA lirlcM §©¦Ÿ¤§¦§¥§©¦
.gi ,h

.úBøöBöç ét-ìòåäL÷îúLòäî Y §©¦£§¦§¨¥¨¤¤
¯sqM lW) zg` dkizgn(. ¥£¦¨©©¤¤¤

ñðøwä úLwäa äNòz¯liMUn"A ©£¤§©¨©©ª§¨§©§¦
odiYXW i"Wx zpEMW azM "cecl§¨¦¨©¤©¨©©¦¤§¥¤
odiYXW oeiM ,zg` zWrn EUrp©£¥¤¤©©¥¨¤§¥¤
WExiR KWndkE ,dxHn DzF`l EWOiW¦§§¨©¨¨§¤§¥¥
Ffe ,"odiYWA ± odA Erwze" :oOwl i"Wx©¦§©¨§¨§¨¤¦§¥¤§
wx Ff daiY WxiR i"WxW dAiQd mB©©¦¨¤©¦¥©¥¨©
wEqRl Fknql icM ,zrM̈¥§¥§¨§©¨

.eixg`NWdxezb ¤§©£¨
(b)ïäa eò÷úåàeäå ,ïäézLa Y §¨§¨¥¦§¥¤§

øîàpL ,"äãòä àø÷îì" ïîéñ¦¨§¦§¨¨¥¨¤¤¡©
éìà eãòBðå"çút ìà äãòä ìk E §£¥¤¨¨¥¨¤¤©
."ãòBî ìäà¯mipdk ipWaE)onwl i"yx Ÿ¤¥¦§¥Ÿ£¦

f weqt(.dxezc

(c)eò÷úé úçàa íàåïîéñ àeä Y §¦§©©¦§¨¦¨
íéàéNpä àø÷îì¯"Erwzi" WExitE §¦§¨©§¦¦¥¦§§

mi`xwPW mrR lkA ,miAx oFWlA¦§©¦§¨©©¤¦§¨¦
mi`iUPd)m"`x(. ©§¦¦

jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h iriax meil inei xeriy

(ä):äîã÷ íéðçä úBðçnä eòñðå äòeøz ízò÷úe§©§¤−§¨®§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−¥«§¨

i"yx£‰Úe¯z ÌzÚ˜˙e∑ הּמקראֹות מן ּב'ּספרי' נדרׁש הּוא ּכ ּותקיעה. ּתרּועה ּתקיעה, הּמחנֹות: מּסע סימן ¿«¿∆¿»ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ
לד)היתרים .(ר"ה ְִֵַ

(å)íéðçä úBðçnä eòñðå úéðL äòeøz ízò÷úe§©§¤³§¨Æ¥¦½§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−
:íäéòñîì eò÷úé äòeøz äðîéz¥¨®¨§¨¬¦§§−§©§¥¤«

(æ):eòéøú àìå eò÷úz ìäwä-úà ìéä÷äáe§©§¦−¤©¨¨®¦§§−§¬Ÿ¨¦«
i"yx£'B‚Â Ï‰w‰Œ˙‡ ÏÈ‰˜‰·e∑ ּמקרא מה אתֿהּמחנֹות". ּולמּסע העדה למקרא ל "והיּו אֹומר ׁשהּוא לפי ¿«¿ƒ∆«»»¿ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּמּסע  מה יכֹול ּבׁשּתיהם. הּמחנֹות מּסע אף וגֹו'", ּבהן "ותקעּו ׁשּנאמר: ּובׁשּתיהן, ּכהנים ּבׁשני ּתֹוקע ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹהעדה
העדה  מקרא ּבין חּלּוק אין ּומעּתה ותֹוקע, ּומריע ּתֹוקע העדה מקרא אף ותֹוקע, ּומריע ּתֹוקע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָהּמחנֹות

ּתלמּו הּמחנֹות? את והּוא למּסע העדה, למקרא ּתרּועה ׁשאין לֹומר וגֹו'", אתֿהּקהל "ּובהקהיל לֹומר ד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ּתרּועה, ּבהם אין וזֹו וזֹו ּבאחת, נׂשיאים וׁשל ּבׁשּתים העדה מקרא לׁשלׁשּתם: סימן הרי לּנׂשיאים, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּדין

ּותקיעה  ּתרּועה עלֿידי – ּבׁשּתים הּמחנֹות .ּומּסע ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָ

(ç)íëì eéäå úBøööça eò÷úé íéðäkä ïøäà éðáe§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¦§§−©«£«Ÿ§®§¨¬¨¤²
:íëéúøãì íìBò úwçì§ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£eÚ˜˙È Ô¯‰‡ È·e∑הּללּו ּובּמּסעֹות .ּבּמקראֹות ¿≈«¬…ƒ¿¿ְִַַַַָָָ

Ô¯Lcה  ‡˙È¯MÓ ÔeÏhÈÂ ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿«
:‡Óecƒ̃»

È¯MÓ˙‡ו  ÔeÏhÈÂ ˙eÈz ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»
:ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔeÚ˜˙È ‡·aÈ ‡ÓB¯c Ô¯Lcƒ¿«»»«»»ƒ¿¿¿«¿»≈

˙Ôe·aÈ:ז  ‡ÏÂ ÔeÚ˜˙z ‡Ï‰˜ ˙È LÎÓ·e¿ƒ¿«»¿»»ƒ¿¿¿»¿«¿

BˆÁaˆ¯˙‡ח  ÔeÚ˜˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ È·e¿≈«¬…»¬«»ƒ¿¿«¬¿»»
:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿ƒ¿«¬»¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

éìà eãòBðå" øîàpL."íéàéNpä E ¤¤¡©§£¥¤©§¦¦
ïúãéòé ïä óàå¯.micrFp Eidi §©¥§¦¨¨¦§£¦

"ãòBî ìäà çút ìà"¯xEn`M ¤¤©Ÿ¤¥¨¨
.dcrd `xwnA§¦§¨¨¥¨

'éøôñ'a àa àeä 'äåL äøæb'îe¯ ¦§¥¨¨¨¨§¦§¥
dcrA driwY dxn`p" :br `wqR¦§¨¤¤§¨§¦¨¨¥¨
driwY dn ,mi`iUPA driwY dxn`pe§¤¤§¨§¦¨©§¦¦©§¦¨
s` ,crFn ld` gztA dcrA dxEn`d̈£¨¨¥¨§¤©Ÿ¤¥©
ld` gztA mi`iUPA dxEn`d driwY§¦¨¨£¨©§¦¦§¤©Ÿ¤

."crFndxezd ¥
(d)äòeøz ízò÷úeòqî ïîéñ Y §©§¤§¨¦©©©

úBðçnä¯`xwn oial DpiA oigadl ©©£§©§¦¥¨§¥¦§¨
mipdk ipWA mdipW ixdW ,dcrd̈¥¨¤£¥§¥¤¦§¥Ÿ£¦

,zFxvFvg iYWaEi"WxA oOwlcM ¦§¥£§§¦§©¨§©¦
.f wEqR̈

äòeøz äòé÷z¯mYrwzE" xn`PW §¦¨§¨¤¤¡©§©§¤
,driwY mYrwzE :xn`w ikd ,"drExY§¨¨¦¨¨©§©§¤§¦¨

drExY Erixd dixg`e)` ,cl d"x i"yx(. §©£¤¨¨¦§¨
ïî 'éøôñ'a Løãð àeä Ck ,äòé÷úe§¦¨¨¦§¨§¦§¥¦

íéøúéä úBàø÷nä¯:br `wqR ©¦§¨©§¥¦¦§¨

driwY `N` il oi` ,"drExY mYrwzE"§©§¤§¨¥¦¤¨§¦¨
drExY xg`l driwY ,drExz iptl¦§¥§¨§¦¨§©©§¨

xnFl cEnlY ?oiPn)e weqt(drExY" ¦©¦©§©§¨
W`x mB d`xE ."mdirqnl Erwzi¦§§§©§¥¤§¥©Ÿ

.mW dpXddxeze ©¨¨¨
(f)'Bâå ìäwä úà ìéä÷äáeéôì Y §©§¦¤©¨¨§§¦

øîBà àeäL¯.a wEqR lirl ¤¥§¥¨
òqîìe äãòä àø÷îì Eì eéäå"§¨§§¦§¨¨¥¨§©©
,äãòä àø÷n äî ,"úBðçnä úà¤©©£©¦§¨¨¥¨
,ïäézLáe íéðäk éðLa ò÷Bz¥©¦§¥Ÿ£¦¦§¥¤

øîàpL¯.b wEqR lirl ¤¤¡©§¥¨
òqî óà ,"'Bâå ïäa eò÷úå"§¨§¨¥§©©©
òqn äî ìBëé .íäézLa úBðçnä©©£¦§¥¤¨©©©
óà ,ò÷Búå òéøîe ò÷Bz úBðçnä©©£¥©¥¦©§¥©©
,ò÷Búå òéøîe ò÷Bz äãòä àø÷î¦§¨¨¥¨¥©¥¦©§¥©
äãòä àø÷î ïéa ÷elç ïéà äzòîe¥©¨¥¦¥¦§¨¨¥¨

úBðçnä úà òqîì¯,xnFlM §©©¤©©£§©
did `l cal zFxvFvgd zriwzA¦§¦©©£§§¨Ÿ¨¨

A la` ,mdipiA wENigzEwNYqdoprd ¦¥¥¤£¨§¦§©§¤¨¨
df did zFxvFvgd zriwY mr cgi©©¦§¦©©£§¨¨¤

rQnl oniqzFpgOd)`"eb(. ¦¨§©©©©£
ìäwä úà ìéä÷äáe" :øîBì ãeîìz©§©§©§¦¤©¨¨

"'Bâå¯."Erixz `le ErwzY" §¦§§§Ÿ¨¦
äãòä àø÷îì äòeøz ïéàL øîBì©¤¥§¨§¦§¨¨¥¨

¯Kixv did `l z`f `lEl la £̀¨¥ŸŸ¨¨¨¦
odA Erwze" azM xaM ixdW ,Fazkl§¨§¤£¥§¨¨©§¨§¨¥

"dcrd lM Lil` EcrFpe)m"`x(. §£¥¤¨¨¥¨
íéàéNpì ïécä àeäå¯mdA xn`PW §©¦©§¦¦¤¤¡©¨¤

.dcrd `xwnA FnM driwY oFWl§§¦¨§§¦§¨¨¥¨
ì ïîéñ éøäìLäãòä àø÷î :ízL £¥¦¨¦§¨§¨¦§¨¨¥¨

Bæå ,úçàa íéàéNð ìLå ,íézLa¦§©¦§¤§¦¦§©©§
òqîe ,äòeøz íäa ïéà Bæå§¥¨¤§¨©©
äòeøz éãé-ìò ,íézLa úBðçnä©©£¦§©¦©§¥§¨

äòé÷úe¯iciÎlr :ciÎiazM dOkA §¦¨§©¨¦§¥¨©§¥
.driwzE drExY driwYdxezg §¦¨§¨§¦¨

(g)eò÷úé ïøäà éðáeY §¥©£Ÿ¦§§
eìlä úBòqnáe úBàø÷na¯oi`e ©¦§¨©©¨©¨§¥

zFriwY WIW xnFl aEzMd zpEM©¨©©¨©¤¥§¦
EN` zFriwY caNn zFxg £̀¥¦§©§¦¥

)`"eb(.dxezh



jzelrdaנד zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iying meil inei xeriy

(è)øøvä øvä-ìò íëöøàa äîçìî eàáú-éëå§¦«¨¸Ÿ¦§¨¹̈§©§§¤À©©©Æ©Ÿ¥´
ýåýé éðôì ízøkæðå úøööça íúòøäå íëúà¤§¤½©«£¥«Ÿ¤−©«£«Ÿ§®Ÿ§¦§©§¤À¦§¥Æ§Ÿ̈´

:íëéáéàî ízòLBðå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§«©§¤−¥«Ÿ§¥¤«

(é)íëLãç éLàøáe íëéãòBîáe íëúçîN íBéáe§¸¦§©§¤´§«£¥¤»§¨¥´¨§¥¤¼
íëéîìL éçáæ ìòå íëéúìò ìò úøööça ízò÷úe§©§¤´©«£«Ÿ§ÀŸ©µŸ´Ÿ¥¤½§©−¦§¥´©§¥¤®
ýåýé éðà íëéäìà éðôì ïBøkæì íëì eéäå§¨¸¨¤³§¦¨Æ¦§¥´¡«Ÿ¥¤½£¦−§Ÿ̈¬

ô :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎÈ˙ÏÚ ÏÚ∑(יא ערכין מדּבר (ספרי. הּכתּוב צּבּור ‡ÌÎÈ‰Ï.ּבקרּבן '‰ È‡∑ עם מלכּיֹות למדנּו מּכאן «……≈∆ְְְִֵַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ְְִִַַָָֻ

– אלהיכם" ה' "אני זכרֹונֹות. הרי "לזּכר ֹון" ׁשֹופרֹות, הרי – "ּותקעּתם" ׁשּנאמר: וׁשֹופרֹות, זֹוזכרֹונֹות ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
וכּו' .מלכּיֹות ְְַֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr bi zegiy ihewl)

מדמדמדמדּבּבּבּברררר ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב צצצצּבּבּבּבּוּוּוּורררר י)ּבּבּבּבקרקרקרקרּבּבּבּבןןןן י, (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
נצחֹון  על ׁשּנקּבע ׂשמחה יֹום היינּו – ׂשמחתכם" "ּוביֹום נאמר לזה ּובהמׁש מאֹויביכם", "ונֹוׁשעּתם נאמר הּקֹודם ְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבּפסּוק
ּבעניני  מדּברת הּפרׁשה ׁשּכל ּומּכיון "ּובמֹועדיכם"). נאמר ּתכף ׁשהרי לׂשמחה", ל"מֹועדים ׁשהּכּונה לֹומר (ּדאין ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהּמלחמה

צּבּור. ּבקרּבן מדּבר ׁשלמיכם" ו"זבחי "עֹולֹותיכם ׁשּגם מּובן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָצּבּור,

ß oeiq f"i iying mei ß

(àé)Lãça íéøNòa éðMä Lãça úéðMä äðMa éäéå©§¦º©¨¨¯©¥¦²©¬Ÿ¤©¥¦−§¤§¦´©®Ÿ¤
:úãòä ïkLî ìòî ïðòä äìòð©«£¨Æ¤«¨½̈¥©−¦§©¬¨«¥ª«

i"yx£ÈM‰ L„Áa∑ּבראׁשֿחדׁש ׁשהרי ּבחֹורב, עׂשּו ימים עׂשרה חסר חדׁש עׂשר ׁשנים אֹומר: אּתה נמצאת «…∆«≈ƒְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹ
הּבאה  לּׁשנה ּבאּיר עׂשרים עד נסע ּו ולא ׁשם חנּו .סיון ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָֹ

ÏÚט  ÔBÎÚ¯‡a ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡Â«¬≈≈¬¿«»»¿»»¿«¿¬«
‡˙¯ˆBˆÁa Ôe·aÈ˙e ÔBÎÏ ÔÈ˜ÈÚÓc È˜ÈÚÓ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿«¿«¬¿»»
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡·ËÏ ÔBÎÈ¯Îec ÏeÚÈÈÂ¿≈¿»≈¿»»√»¿»¡»»

:ÔBÎÈ‡qÓ Ôe˜¯t˙˙Â¿ƒ¿»¿ƒ«¿≈

ÈLÈ¯·eי  ÔBÎÈ„ÚBÓ·e ÔBÎ˙Â„Á ÌBÈ·e¿∆¿«¿¿¬≈¿≈≈
ÔBÎ˙ÂÏÚ ÏÚ ‡˙¯ˆBˆÁa ÔeÚ˜˙˙Â ÔBÎÈÁ¯È«¿≈¿ƒ¿¿«¬¿»»«¬»»¿
‡¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂ ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»¿¿¿»»

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔBÎ‰Ï‡ Ì„√̃»¡»»¬»¿»¡»»

˙È‡יא  ‡Á¯Èa ‡˙È˙ ‡zLa ‰Â‰Â«¬»¿«»ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¿»»
ÈÂlÚÓ ‡Ú ˜lzÒ‡ ‡Á¯ÈÏ ÔÈ¯NÚa¿«¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¬»»≈ƒ»≈

:‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓ«¿¿»¿«¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(i)íëéúìò ìòøeaö ïaø÷a Y ©ŸŸ¥¤§¨§©¦
øaãî áeúkä¯,`i oikxr i"Wx d`x ©¨§©¥§¥©¦£¨¦

iWcw o`M dxEn`d dlFr dn" :a¨¨¨£¨¨¨§¥
,miNw miWcw dlFr Ll oi`C ,miWcw¢¨¦§¥§¨¢¨¦©¦
xiW mipErh o`M mixEn`d minlW s ©̀§¨¦¨£¦¨§¦¦
oi`e ,irYWn miWcw iWcw minlWA¦§¨¦¨§¥¢¨¦¦§¨¥§¥
iUaM `N` miWcw iWcw minlW Ll§§¨¦¨§¥¢¨¦¤¨¦§¥
minlX dnE .od xEAiv inlWC ,zxvr£¤¤§©§¥¦¥©§¨¦
odl rEaw ,xiW iAbl o`M mixEn`d̈£¦¨§©¥¦¨©¨¤
s` ,zxvr iUakA `pniwF` `dC ,onf§©§¨¦§¨§¦§¥£¤¤©
,onf Dl rEaTW o`M dxEn`d dlFr¨¨£¨¨¤¨©¨§©
Dl rEaw oi`C xEAiv zacp iwER`l§©¥¦§©¦§¥¨©¨
cEOiNdW ,azM "mgpn zxFz"aE ."onf§©§©§©¥¨©¤©¦
minIde mixaCd lMW dGn `Ed¦¤¤¨©§¨¦§©¨¦
mkzgnU mFiaE") wEqRA mixMfPd©¦§¨¦©¨§¦§©§¤

"'ebe(oaEnE ,xEAv ipiprA mixAcn§©§¦§¦§§¥¦¨
mkizFlFr lr" aEzMd KWnd mBW¤©¤§¥©¨©¥¤
oAxwA xAcn "mkinlW igaf lre§©¦§¥©§¥¤§©¥§¨§©

.miAx oFWlA Exn`p okle ,xEAv¦§¨¥¤¤§¦§©¦
íëéäìà 'ä éðàïàkî Y¯dGn £¦¡Ÿ¥¤¦¨¦¤

xaMW xg`l ,"mkidl` 'd ip`" xn`W¤¨©£¦¡Ÿ¥¤§©©¤§¨
`NX dnE ."mkidl` iptl" xn`̈©¦§¥¡Ÿ¥¤©¤Ÿ
,"xkU mNWl on`p" ,"'d ip`" Wxtn§¨¥£¦¤¡¨§©¥¨¨
ok iptl xn` xaMW ipRn Edf¤¦§¥¤§¨¨©¦§¥¥
df xkUaE) zFxvvgA mzFrxde"( ©£¥¤©£Ÿ§¦§©¤

"mkiai`n mYrWFpe)iaxd(. §©§¤¥Ÿ§¥¤
úBøôBLå úBðBøëæ íò úBiëìî eðãîì̈©§©§ª¦¦§§¨

¯zFpFxkf o`M ExMfPW dGn ,WExiR¥¦¤¤¦§§¨¦§
,mdOr zFIkln mB ExMfpe zFxtFWe§¨§¦§§©©§ª¦¨¤
ExMfPW s` dpXd W`xA mBW o`Mn¦¨¤©§Ÿ©¨¨©¤¦§§
i"Wx d`x] zFxtFWe zFpFxkf wx©¦§§¨§¥©¦
iwEqR ± drExY oFxkf" :ck ,bk `xwIe©¦§¨¦§§¨§¥
Kixv ,["zFxtFW iwEqtE zFpFxkf¦§§¥¨¨¦

mdOr zFIkln mB zFidl)`"eb(oke . ¦§©©§ª¦¨¤§¥
,zFxtFWe zFpFxkf mixMfPW mFwn lkA§¨¨¤¦§¨¦¦§§¨

mdOr zFIkln Eidi)iaxd(. ¦§©§ª¦¨¤

.úBøôBL éøä ,"ízò÷úe" :øîàpL¤¤¡©§©§¤£¥¨
éøä ,"ïBøkæì"'ä éðà" .úBðBøëæ §¦¨£¥¦§£¦

'eëå úBiëìî Bæ ,"íëéäìà¯qEtcA ¡Ÿ¥¤©§ª§¦§
`qxiBd itlE ."'eke" qxFB `l oFW`x¦Ÿ¥§¦©¦§¨
:'ixtQ'd ixaC KWndl dpEMd ,EpNW¤¨©©¨¨§¤§¥¦§¥©¦§¥
zFIkln xnFl minkg E`x dn oM m`"¦¥¨¨£¨¦©©§ª
?zFxtFWe zFpFxkf KMÎxg`e dNigY§¦¨§©©¨¦§§¨
KMÎxg`e ,dNigY Lilr Edkilnd `N ¤̀¨©§¦¥¨¤§¦¨§©©¨
,Fl xkGYW icM mingx eiptNn WTA©¥¦§¨¨©£¦§¥¤¦¨¥
aFYkl i"Wx KxvEde ."xtFWA ?dOaE©¤§¨§§©©¦¦§
mEXn ,l"Pd ixtQd ixacl oIvl "'eke"§©¥§¦§¥©¦§¥©©¦
aFYkl i"Wx wIC rECn x`Fan dfAW¤¨¤§¨©©¦¥©¦¦§
oke ,"zFxtFWe zFpFxkf mr zFIkln"©§ª¦¦§§¨§¥
s` ,dpXd W`x zNtzA xcQd `Ed©¥¤¦§¦©Ÿ©¨¨©
,zFxtFW :`Ed aEzMA xcQdW¤©¥¤©¨¨

zFIkln ,zFpFxkf)iaxd(.dxez`i ¦§©§ª
(`i)éðMä Lãçaäzà úàöîð Y ©Ÿ¤©¥¦¦§¥¨©¨

äøNò øñç Lãç øNò íéðL :øîBà¥§¥¨¨Ÿ¤¨¥£¨¨

jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iying meil inei xeriy

(áé)ïkLiå éðéñ øaãnî íäéòñîì ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²§©§¥¤−¦¦§©´¦¨®©¦§¬Ÿ
:ïøàt øaãîa ïðòä¤«¨−̈§¦§©¬¨¨«

i"yx£Ì‰ÈÚÒÓÏ∑ אחרֹון ּומי ראׁשֹון מי ּדגליהם, למּסע המפרׁש Ô¯‡t.ּכּמׁשּפט ¯a„Óa∑ הּתאוה קברֹות ¿«¿≈∆ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹ¿ƒ¿«»»ְֲִַַָ
זה  מּמּסע חנּו וׁשם היה, ּפארן .ּבמדּבר ְְְִִֶַַָָָָָָָ

(âé):äLî-ãéa ýåýé ét-ìò äðLàøa eòñiå©¦§−¨¦«Ÿ¨®©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(ãé)íúàáöì äðLàøa äãeäé-éðá äðçî ìâc òqiå©¦©º¤´¤©«£¥¯§¥«§¨²¨¦«Ÿ−̈§¦§Ÿ¨®
:áãðénò-ïa ïBLçð Bàáö-ìòå§©̧§¨½©§−¤©¦«¨¨«

(åè):øòeö-ïa ìàðúð øëùOé éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦¨¨®§©§¥−¤¨«

(æè):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ

(æé)éàNð éøøî éðáe ïBLøâ-éðá eòñðå ïkLnä ãøeäå§©−©¦§¨®§¨«§³§¥¥«§Æ§¥´§¨¦½«Ÿ§¥−
:ïkLnä©¦§¨«

i"yx£ÔkLn‰ „¯e‰Â∑,הארֹון את ּבּה וכּסּו הּפרכת את ּופרקּו ּובניו אהרן נכנסּו יהּודה, ּדגל ׁשּנֹוסע ּכיון ¿««ƒ¿»ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
ד)ׁשּנאמר אֹותֹו(במדבר וטֹוענין הּמׁשּכן ּפֹורקין מררי ּובני ּגרׁשֹון ּובני הּמחנה", ּבנסע ּובניו אהרן "ּובא : ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

מחנה  ּדגל ׁשּנסע עד הּמֹוטֹות על ּונתּונין מכּסין עֹומדים קהת ּבני מּׂשא ׁשל הּקדׁש ּוכלי והארֹון ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻּבעגל ֹות,
הּקהתים" "ונסעּו ואחרּֿכ .ראּובן, ְְְְְִֵַַַָָָ

a„nÓ¯‡יב  ÔB‰ÈÏhÓÏ Ï‡¯NÈ È· eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»≈ƒ«¿¿»
:Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ‡Ú ‡¯Le ÈÈÒ„¿ƒ»¿»¬»»¿«¿¿»¿»»

Èa„‡יג  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‡˙ÈÓ„˜a eÏËe¿»¿«¿≈»«≈¿»«¿»ƒ»
:‰LÓ„¿…∆

ÈÓ„˜a˙‡יד  ‰„e‰È Èa ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈»
:·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ¿≈≈¿«≈≈«¿««ƒ»»

Ï‡˙טו  ¯Î˘OÈ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»¿«¿≈
:¯Úeˆ ¯a«»

a¯טז  ·‡ÈÏ‡ ÔÏe·Ê È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À¡ƒ»«
:ÔBÏÁ≈

È·eיז  ÔBL¯‚ Èa ÔÈÏËÂ ‡kLÓ ˜¯t˙Óeƒ¿»≈«¿¿»¿»¿ƒ¿≈≈¿¿≈
:‡kLÓ ÈÏË È¯¯Ó¿»ƒ»¿≈«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Lãç Làøa éøäL ,áøBça eNò íéîé̈¦¨§¥¤£¥§ŸŸ¤
íL eðç ïåéñ¯` ,hi zFnWA x`FanM ¦¨¨¨©§¨¦§
.mW i"WxaE§©¦¨

äðMì øiàa íéøNò ãò eòñð àìå§Ÿ¨§©¤§¦§¦¨©¨¨
äàaä¯Epl ricFn rECn dfA x`an ©¨¨§¨¥¨¤©©¦©¨

driqpA oprd zFlrd mFi z` aEzMd©¨¤¥¨¤¨¨¦§¦¨
x`WA Epl ricFd `NX dn ,Ff©¤Ÿ¦©¨¦§¨
zrcl lkEPW icM Edf `N` ,zFrQOd©©¨¤¨¤§¥¤©¨©©

ipiq xdA EdW onf dOM dGn)dcya x`a(. ¦¤©¨§©¨§©¦©
ikd dIpgd `id ipiq xdA dIpgd iM¦©£¦¨§©¦©¦©£¦¨¨¦
ixdW ,zFIpgd lM x`Xn zizErnWn©§¨¦¦§¨¨©£¦¤£¥
:Kkl sqFpA ,dxFYd z` ElAw Ff dIpgA©£¦¨¦§¤©¨§¨§¨
dWnE ,lbrd z` mW EUr l`xUi ipA§¥¦§¨¥¨¨¤¨¥¤¤
zFgEl lAwl dlre ,zFgENd z` xAiW¦¥¤©§¨¨§©¥
mrl dxFY mW cOl dWnE ,zFIpW§¦¤¦¥¨¨§©
z` mW Eniwd mB sFQaE ,l`xUi¦§¨¥©©¥¦¨¤
Ff FnM daEWg dIpgA oM m`e ,oMWOd©¦§¨§¦¥©£¦¨£¨§
zFrxF`n dAxd KMÎlM DA Erxi`W¤¥§¨¨¨©§¥§¨
onf dOM EpricFdl mFwn Wi ,miaEWg£¦¥¨§¦¥©¨§©

.mW EdYWpdxezai ¦§©¨
(ai)íäéòñîìLøôîä ètLnk Y §©§¥¤©¦§¨©§Ÿ̈

íäéìâc òqîì¯"mdirqnl" `le §©©¦§¥¤§Ÿ§©§¥¤
ixdW ,irqn zWxtA miWxFtnd©§¨¦§¨¨©©§¥¤£¥

,cg` rQn `N` Erqp `l df rQnA§©¨¤Ÿ¨§¤¨©¨¤¨
oFWlA "mdirqnl" xnFl KIW `le§Ÿ©¨©§©§¥¤¦§

miAx)`"eb(. ©¦
.ïBøçà éîe ïBLàø éîïøàt øaãîa ¦¦¦©£§¦§©¨¨

äåàzä úBøá÷ Y¯oOwl xMfPd ¦§©©£¨©¦§¨§©¨
mFwOd mW z` `xwIe" :cl wEqR̈©¦§¨¤¥©¨

."de`Yd zFxaw `Edd©¦§©©£¨
íLå ,äéä ïøàt øaãîa¯zFxawA §¦§©¨¨¨¨§¨§¦§

.de`Yd©©£¨
äæ òqnî eðç¯de`Yd zFxaTW `le ¨¦©¨¤§Ÿ¤¦§©©£¨

,xg` rQOn FA Epge ,xg` mFwnA did̈¨§¨©¥§¨¦©¨©¥
ErqIe" :WxFtn fh ,bl oOwl ixdW¤£¥§©¨§¨©¦§
."de`Yd zFxawA EpgIe ,ipiq xAcOn¦¦§©¦©©©£§¦§©©£¨
Erqp xg`e" :fh ,ai oOwl xn`PX dnE©¤¤¡©§©¨§©©¨§
,"ox`R xAcnA EpgIe ,zFxvgn mrd̈¨¥£¥©©£§¦§©¨¨
mFwn did ox`R xAcOW ipRn Edf¤¦§¥¤¦§©¨¨¨¨¨
lEaBd sFql E`A rQn FzF`aE ,lFcB̈§©¨¨§©§

ox`R xAcn lW)g"ty(.dxezbi ¤¦§©¨¨
(fi)ïkLnä ãøeäåòñBpL ïåék Y §©©¦§¨¥¨¤¥©

äãeäé ìâc¯rFqpl cnFrWM FWExiR ¤¤§¨¥§¤¥¦§©
i"Wx WxiRW FnkE ,xaM rqPW `le§Ÿ¤¨©§¨§¤¥©©¦
oprdWM ± dpgOd rFqpA" :d ,c lirl§¥¦§©©©£¤§¤¤¨¨

"ErqIW oircFi md wNYqn)m"`x(. ¦§©¥¥§¦¤¦§

úà e÷øôe åéðáe ïøäà eñðëð¦§§©£Ÿ¨¨¨§¤
,ïBøàä úà da eqëå úëøtä©¨Ÿ¤§¦¨¤¨¨

øîàpL¯.d ,c lirl ¤¤¡©§¥
"äðçnä òñða åéðáe ïøäà àáe"¯ ¨©£Ÿ¨¨¦§Ÿ©©©£¤

Da EQke KqOd zkFxR z` EcixFde"§¦¤¨¤©¨¨§¦¨
."zEcrd oFx` z ¥̀£¨¥

ïé÷øBt éøøî éðáe ïBLøb éðáe§¥¥§§¥§¨¦§¦
úBìâòa BúBà ïéðòBèå ïkLnä©¦§¨§£¦¨£¨

íéòñBðå]¯.inFx qEtcA `qxiBd oM §§¦¥©¦§¨¦§¦
mirqFp Eid mde .wEqRA WxFtn oke§¥§¨©¨§¥¨§¦
.dcEdi dpgn lbC rqPW xg`l cIn¦©§©©¤¨©¤¤©£¥§¨

.`k wEqR oOwl i"Wx d`xE[¯Edfe §¥©¦§©¨¨§¤
oMWOd cxEde" :df wEqtA xEn`d̈¨§¨¤§©©¦§¨

."'ebe Erqpe§¨§
éða àOî ìL Lãwä éìëe ïBøàäå§¨¨§¥©Ÿ¤¤©¨§¥
ìò ïéðeúðe ïéqëî íéãîBò úä÷§¨§¦§ª¦§¦©

úBèBnä¯mizdTd Ekxhvi `NW icM ©§¥¤Ÿ¦§¨§©§¨¦
z`Ul `N`)d ,c lirl i"yx t"r(. ¤¨¨¥

"ïáeàø äðçî ìâc òñp"L ãò¯ ©¤¨©¤¤©£¥§¥
.gi wEqR̈

"íéúäwä] eòñðå" Ck-øçàå¯oM §©©¨§¨§©§¨¦¥
WxFtn oke .inFx qEtcA `qxiBd©¦§¨¦§¦§¥§¨
:fi ,a lirl i"Wx d`xE .`k wEqtA§¨§¥©¦§¥
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(è)øøvä øvä-ìò íëöøàa äîçìî eàáú-éëå§¦«¨¸Ÿ¦§¨¹̈§©§§¤À©©©Æ©Ÿ¥´
ýåýé éðôì ízøkæðå úøööça íúòøäå íëúà¤§¤½©«£¥«Ÿ¤−©«£«Ÿ§®Ÿ§¦§©§¤À¦§¥Æ§Ÿ̈´

:íëéáéàî ízòLBðå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§«©§¤−¥«Ÿ§¥¤«

(é)íëLãç éLàøáe íëéãòBîáe íëúçîN íBéáe§¸¦§©§¤´§«£¥¤»§¨¥´¨§¥¤¼
íëéîìL éçáæ ìòå íëéúìò ìò úøööça ízò÷úe§©§¤´©«£«Ÿ§ÀŸ©µŸ´Ÿ¥¤½§©−¦§¥´©§¥¤®
ýåýé éðà íëéäìà éðôì ïBøkæì íëì eéäå§¨¸¨¤³§¦¨Æ¦§¥´¡«Ÿ¥¤½£¦−§Ÿ̈¬

ô :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎÈ˙ÏÚ ÏÚ∑(יא ערכין מדּבר (ספרי. הּכתּוב צּבּור ‡ÌÎÈ‰Ï.ּבקרּבן '‰ È‡∑ עם מלכּיֹות למדנּו מּכאן «……≈∆ְְְִֵַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ְְִִַַָָֻ

– אלהיכם" ה' "אני זכרֹונֹות. הרי "לזּכר ֹון" ׁשֹופרֹות, הרי – "ּותקעּתם" ׁשּנאמר: וׁשֹופרֹות, זֹוזכרֹונֹות ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
וכּו' .מלכּיֹות ְְַֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr bi zegiy ihewl)

מדמדמדמדּבּבּבּברררר ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב צצצצּבּבּבּבּוּוּוּורררר י)ּבּבּבּבקרקרקרקרּבּבּבּבןןןן י, (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
נצחֹון  על ׁשּנקּבע ׂשמחה יֹום היינּו – ׂשמחתכם" "ּוביֹום נאמר לזה ּובהמׁש מאֹויביכם", "ונֹוׁשעּתם נאמר הּקֹודם ְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבּפסּוק
ּבעניני  מדּברת הּפרׁשה ׁשּכל ּומּכיון "ּובמֹועדיכם"). נאמר ּתכף ׁשהרי לׂשמחה", ל"מֹועדים ׁשהּכּונה לֹומר (ּדאין ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהּמלחמה

צּבּור. ּבקרּבן מדּבר ׁשלמיכם" ו"זבחי "עֹולֹותיכם ׁשּגם מּובן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָצּבּור,

ß oeiq f"i iying mei ß

(àé)Lãça íéøNòa éðMä Lãça úéðMä äðMa éäéå©§¦º©¨¨¯©¥¦²©¬Ÿ¤©¥¦−§¤§¦´©®Ÿ¤
:úãòä ïkLî ìòî ïðòä äìòð©«£¨Æ¤«¨½̈¥©−¦§©¬¨«¥ª«

i"yx£ÈM‰ L„Áa∑ּבראׁשֿחדׁש ׁשהרי ּבחֹורב, עׂשּו ימים עׂשרה חסר חדׁש עׂשר ׁשנים אֹומר: אּתה נמצאת «…∆«≈ƒְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹ
הּבאה  לּׁשנה ּבאּיר עׂשרים עד נסע ּו ולא ׁשם חנּו .סיון ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָֹ

ÏÚט  ÔBÎÚ¯‡a ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡Â«¬≈≈¬¿«»»¿»»¿«¿¬«
‡˙¯ˆBˆÁa Ôe·aÈ˙e ÔBÎÏ ÔÈ˜ÈÚÓc È˜ÈÚÓ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿«¿«¬¿»»
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡·ËÏ ÔBÎÈ¯Îec ÏeÚÈÈÂ¿≈¿»≈¿»»√»¿»¡»»

:ÔBÎÈ‡qÓ Ôe˜¯t˙˙Â¿ƒ¿»¿ƒ«¿≈

ÈLÈ¯·eי  ÔBÎÈ„ÚBÓ·e ÔBÎ˙Â„Á ÌBÈ·e¿∆¿«¿¿¬≈¿≈≈
ÔBÎ˙ÂÏÚ ÏÚ ‡˙¯ˆBˆÁa ÔeÚ˜˙˙Â ÔBÎÈÁ¯È«¿≈¿ƒ¿¿«¬¿»»«¬»»¿
‡¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂ ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»¿¿¿»»

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔBÎ‰Ï‡ Ì„√̃»¡»»¬»¿»¡»»

˙È‡יא  ‡Á¯Èa ‡˙È˙ ‡zLa ‰Â‰Â«¬»¿«»ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¿»»
ÈÂlÚÓ ‡Ú ˜lzÒ‡ ‡Á¯ÈÏ ÔÈ¯NÚa¿«¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¬»»≈ƒ»≈

:‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓ«¿¿»¿«¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(i)íëéúìò ìòøeaö ïaø÷a Y ©ŸŸ¥¤§¨§©¦
øaãî áeúkä¯,`i oikxr i"Wx d`x ©¨§©¥§¥©¦£¨¦

iWcw o`M dxEn`d dlFr dn" :a¨¨¨£¨¨¨§¥
,miNw miWcw dlFr Ll oi`C ,miWcw¢¨¦§¥§¨¢¨¦©¦
xiW mipErh o`M mixEn`d minlW s ©̀§¨¦¨£¦¨§¦¦
oi`e ,irYWn miWcw iWcw minlWA¦§¨¦¨§¥¢¨¦¦§¨¥§¥
iUaM `N` miWcw iWcw minlW Ll§§¨¦¨§¥¢¨¦¤¨¦§¥
minlX dnE .od xEAiv inlWC ,zxvr£¤¤§©§¥¦¥©§¨¦
odl rEaw ,xiW iAbl o`M mixEn`d̈£¦¨§©¥¦¨©¨¤
s` ,zxvr iUakA `pniwF` `dC ,onf§©§¨¦§¨§¦§¥£¤¤©
,onf Dl rEaTW o`M dxEn`d dlFr¨¨£¨¨¤¨©¨§©
Dl rEaw oi`C xEAiv zacp iwER`l§©¥¦§©¦§¥¨©¨
cEOiNdW ,azM "mgpn zxFz"aE ."onf§©§©§©¥¨©¤©¦
minIde mixaCd lMW dGn `Ed¦¤¤¨©§¨¦§©¨¦
mkzgnU mFiaE") wEqRA mixMfPd©¦§¨¦©¨§¦§©§¤

"'ebe(oaEnE ,xEAv ipiprA mixAcn§©§¦§¦§§¥¦¨
mkizFlFr lr" aEzMd KWnd mBW¤©¤§¥©¨©¥¤
oAxwA xAcn "mkinlW igaf lre§©¦§¥©§¥¤§©¥§¨§©

.miAx oFWlA Exn`p okle ,xEAv¦§¨¥¤¤§¦§©¦
íëéäìà 'ä éðàïàkî Y¯dGn £¦¡Ÿ¥¤¦¨¦¤

xaMW xg`l ,"mkidl` 'd ip`" xn`W¤¨©£¦¡Ÿ¥¤§©©¤§¨
`NX dnE ."mkidl` iptl" xn`̈©¦§¥¡Ÿ¥¤©¤Ÿ
,"xkU mNWl on`p" ,"'d ip`" Wxtn§¨¥£¦¤¡¨§©¥¨¨
ok iptl xn` xaMW ipRn Edf¤¦§¥¤§¨¨©¦§¥¥
df xkUaE) zFxvvgA mzFrxde"( ©£¥¤©£Ÿ§¦§©¤

"mkiai`n mYrWFpe)iaxd(. §©§¤¥Ÿ§¥¤
úBøôBLå úBðBøëæ íò úBiëìî eðãîì̈©§©§ª¦¦§§¨

¯zFpFxkf o`M ExMfPW dGn ,WExiR¥¦¤¤¦§§¨¦§
,mdOr zFIkln mB ExMfpe zFxtFWe§¨§¦§§©©§ª¦¨¤
ExMfPW s` dpXd W`xA mBW o`Mn¦¨¤©§Ÿ©¨¨©¤¦§§
i"Wx d`x] zFxtFWe zFpFxkf wx©¦§§¨§¥©¦
iwEqR ± drExY oFxkf" :ck ,bk `xwIe©¦§¨¦§§¨§¥
Kixv ,["zFxtFW iwEqtE zFpFxkf¦§§¥¨¨¦

mdOr zFIkln mB zFidl)`"eb(oke . ¦§©©§ª¦¨¤§¥
,zFxtFWe zFpFxkf mixMfPW mFwn lkA§¨¨¤¦§¨¦¦§§¨

mdOr zFIkln Eidi)iaxd(. ¦§©§ª¦¨¤

.úBøôBL éøä ,"ízò÷úe" :øîàpL¤¤¡©§©§¤£¥¨
éøä ,"ïBøkæì"'ä éðà" .úBðBøëæ §¦¨£¥¦§£¦

'eëå úBiëìî Bæ ,"íëéäìà¯qEtcA ¡Ÿ¥¤©§ª§¦§
`qxiBd itlE ."'eke" qxFB `l oFW`x¦Ÿ¥§¦©¦§¨
:'ixtQ'd ixaC KWndl dpEMd ,EpNW¤¨©©¨¨§¤§¥¦§¥©¦§¥
zFIkln xnFl minkg E`x dn oM m`"¦¥¨¨£¨¦©©§ª
?zFxtFWe zFpFxkf KMÎxg`e dNigY§¦¨§©©¨¦§§¨
KMÎxg`e ,dNigY Lilr Edkilnd `N ¤̀¨©§¦¥¨¤§¦¨§©©¨
,Fl xkGYW icM mingx eiptNn WTA©¥¦§¨¨©£¦§¥¤¦¨¥
aFYkl i"Wx KxvEde ."xtFWA ?dOaE©¤§¨§§©©¦¦§
mEXn ,l"Pd ixtQd ixacl oIvl "'eke"§©¥§¦§¥©¦§¥©©¦
aFYkl i"Wx wIC rECn x`Fan dfAW¤¨¤§¨©©¦¥©¦¦§
oke ,"zFxtFWe zFpFxkf mr zFIkln"©§ª¦¦§§¨§¥
s` ,dpXd W`x zNtzA xcQd `Ed©¥¤¦§¦©Ÿ©¨¨©
,zFxtFW :`Ed aEzMA xcQdW¤©¥¤©¨¨

zFIkln ,zFpFxkf)iaxd(.dxez`i ¦§©§ª
(`i)éðMä Lãçaäzà úàöîð Y ©Ÿ¤©¥¦¦§¥¨©¨

äøNò øñç Lãç øNò íéðL :øîBà¥§¥¨¨Ÿ¤¨¥£¨¨

jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iying meil inei xeriy

(áé)ïkLiå éðéñ øaãnî íäéòñîì ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²§©§¥¤−¦¦§©´¦¨®©¦§¬Ÿ
:ïøàt øaãîa ïðòä¤«¨−̈§¦§©¬¨¨«

i"yx£Ì‰ÈÚÒÓÏ∑ אחרֹון ּומי ראׁשֹון מי ּדגליהם, למּסע המפרׁש Ô¯‡t.ּכּמׁשּפט ¯a„Óa∑ הּתאוה קברֹות ¿«¿≈∆ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹ¿ƒ¿«»»ְֲִַַָ
זה  מּמּסע חנּו וׁשם היה, ּפארן .ּבמדּבר ְְְִִֶַַָָָָָָָ

(âé):äLî-ãéa ýåýé ét-ìò äðLàøa eòñiå©¦§−¨¦«Ÿ¨®©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(ãé)íúàáöì äðLàøa äãeäé-éðá äðçî ìâc òqiå©¦©º¤´¤©«£¥¯§¥«§¨²¨¦«Ÿ−̈§¦§Ÿ¨®
:áãðénò-ïa ïBLçð Bàáö-ìòå§©̧§¨½©§−¤©¦«¨¨«

(åè):øòeö-ïa ìàðúð øëùOé éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦¨¨®§©§¥−¤¨«

(æè):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ

(æé)éàNð éøøî éðáe ïBLøâ-éðá eòñðå ïkLnä ãøeäå§©−©¦§¨®§¨«§³§¥¥«§Æ§¥´§¨¦½«Ÿ§¥−
:ïkLnä©¦§¨«

i"yx£ÔkLn‰ „¯e‰Â∑,הארֹון את ּבּה וכּסּו הּפרכת את ּופרקּו ּובניו אהרן נכנסּו יהּודה, ּדגל ׁשּנֹוסע ּכיון ¿««ƒ¿»ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
ד)ׁשּנאמר אֹותֹו(במדבר וטֹוענין הּמׁשּכן ּפֹורקין מררי ּובני ּגרׁשֹון ּובני הּמחנה", ּבנסע ּובניו אהרן "ּובא : ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

מחנה  ּדגל ׁשּנסע עד הּמֹוטֹות על ּונתּונין מכּסין עֹומדים קהת ּבני מּׂשא ׁשל הּקדׁש ּוכלי והארֹון ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻּבעגל ֹות,
הּקהתים" "ונסעּו ואחרּֿכ .ראּובן, ְְְְְִֵַַַָָָ

a„nÓ¯‡יב  ÔB‰ÈÏhÓÏ Ï‡¯NÈ È· eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»≈ƒ«¿¿»
:Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ‡Ú ‡¯Le ÈÈÒ„¿ƒ»¿»¬»»¿«¿¿»¿»»

Èa„‡יג  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‡˙ÈÓ„˜a eÏËe¿»¿«¿≈»«≈¿»«¿»ƒ»
:‰LÓ„¿…∆

ÈÓ„˜a˙‡יד  ‰„e‰È Èa ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈»
:·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ¿≈≈¿«≈≈«¿««ƒ»»

Ï‡˙טו  ¯Î˘OÈ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»¿«¿≈
:¯Úeˆ ¯a«»

a¯טז  ·‡ÈÏ‡ ÔÏe·Ê È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À¡ƒ»«
:ÔBÏÁ≈

È·eיז  ÔBL¯‚ Èa ÔÈÏËÂ ‡kLÓ ˜¯t˙Óeƒ¿»≈«¿¿»¿»¿ƒ¿≈≈¿¿≈
:‡kLÓ ÈÏË È¯¯Ó¿»ƒ»¿≈«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Lãç Làøa éøäL ,áøBça eNò íéîé̈¦¨§¥¤£¥§ŸŸ¤
íL eðç ïåéñ¯` ,hi zFnWA x`FanM ¦¨¨¨©§¨¦§
.mW i"WxaE§©¦¨

äðMì øiàa íéøNò ãò eòñð àìå§Ÿ¨§©¤§¦§¦¨©¨¨
äàaä¯Epl ricFn rECn dfA x`an ©¨¨§¨¥¨¤©©¦©¨

driqpA oprd zFlrd mFi z` aEzMd©¨¤¥¨¤¨¨¦§¦¨
x`WA Epl ricFd `NX dn ,Ff©¤Ÿ¦©¨¦§¨
zrcl lkEPW icM Edf `N` ,zFrQOd©©¨¤¨¤§¥¤©¨©©

ipiq xdA EdW onf dOM dGn)dcya x`a(. ¦¤©¨§©¨§©¦©
ikd dIpgd `id ipiq xdA dIpgd iM¦©£¦¨§©¦©¦©£¦¨¨¦
ixdW ,zFIpgd lM x`Xn zizErnWn©§¨¦¦§¨¨©£¦¤£¥
:Kkl sqFpA ,dxFYd z` ElAw Ff dIpgA©£¦¨¦§¤©¨§¨§¨
dWnE ,lbrd z` mW EUr l`xUi ipA§¥¦§¨¥¨¨¤¨¥¤¤
zFgEl lAwl dlre ,zFgENd z` xAiW¦¥¤©§¨¨§©¥
mrl dxFY mW cOl dWnE ,zFIpW§¦¤¦¥¨¨§©
z` mW Eniwd mB sFQaE ,l`xUi¦§¨¥©©¥¦¨¤
Ff FnM daEWg dIpgA oM m`e ,oMWOd©¦§¨§¦¥©£¦¨£¨§
zFrxF`n dAxd KMÎlM DA Erxi`W¤¥§¨¨¨©§¥§¨
onf dOM EpricFdl mFwn Wi ,miaEWg£¦¥¨§¦¥©¨§©

.mW EdYWpdxezai ¦§©¨
(ai)íäéòñîìLøôîä ètLnk Y §©§¥¤©¦§¨©§Ÿ̈

íäéìâc òqîì¯"mdirqnl" `le §©©¦§¥¤§Ÿ§©§¥¤
ixdW ,irqn zWxtA miWxFtnd©§¨¦§¨¨©©§¥¤£¥

,cg` rQn `N` Erqp `l df rQnA§©¨¤Ÿ¨§¤¨©¨¤¨
oFWlA "mdirqnl" xnFl KIW `le§Ÿ©¨©§©§¥¤¦§

miAx)`"eb(. ©¦
.ïBøçà éîe ïBLàø éîïøàt øaãîa ¦¦¦©£§¦§©¨¨

äåàzä úBøá÷ Y¯oOwl xMfPd ¦§©©£¨©¦§¨§©¨
mFwOd mW z` `xwIe" :cl wEqR̈©¦§¨¤¥©¨

."de`Yd zFxaw `Edd©¦§©©£¨
íLå ,äéä ïøàt øaãîa¯zFxawA §¦§©¨¨¨¨§¨§¦§

.de`Yd©©£¨
äæ òqnî eðç¯de`Yd zFxaTW `le ¨¦©¨¤§Ÿ¤¦§©©£¨

,xg` rQOn FA Epge ,xg` mFwnA did̈¨§¨©¥§¨¦©¨©¥
ErqIe" :WxFtn fh ,bl oOwl ixdW¤£¥§©¨§¨©¦§
."de`Yd zFxawA EpgIe ,ipiq xAcOn¦¦§©¦©©©£§¦§©©£¨
Erqp xg`e" :fh ,ai oOwl xn`PX dnE©¤¤¡©§©¨§©©¨§
,"ox`R xAcnA EpgIe ,zFxvgn mrd̈¨¥£¥©©£§¦§©¨¨
mFwn did ox`R xAcOW ipRn Edf¤¦§¥¤¦§©¨¨¨¨¨
lEaBd sFql E`A rQn FzF`aE ,lFcB̈§©¨¨§©§

ox`R xAcn lW)g"ty(.dxezbi ¤¦§©¨¨
(fi)ïkLnä ãøeäåòñBpL ïåék Y §©©¦§¨¥¨¤¥©

äãeäé ìâc¯rFqpl cnFrWM FWExiR ¤¤§¨¥§¤¥¦§©
i"Wx WxiRW FnkE ,xaM rqPW `le§Ÿ¤¨©§¨§¤¥©©¦
oprdWM ± dpgOd rFqpA" :d ,c lirl§¥¦§©©©£¤§¤¤¨¨

"ErqIW oircFi md wNYqn)m"`x(. ¦§©¥¥§¦¤¦§

úà e÷øôe åéðáe ïøäà eñðëð¦§§©£Ÿ¨¨¨§¤
,ïBøàä úà da eqëå úëøtä©¨Ÿ¤§¦¨¤¨¨

øîàpL¯.d ,c lirl ¤¤¡©§¥
"äðçnä òñða åéðáe ïøäà àáe"¯ ¨©£Ÿ¨¨¦§Ÿ©©©£¤

Da EQke KqOd zkFxR z` EcixFde"§¦¤¨¤©¨¨§¦¨
."zEcrd oFx` z ¥̀£¨¥

ïé÷øBt éøøî éðáe ïBLøb éðáe§¥¥§§¥§¨¦§¦
úBìâòa BúBà ïéðòBèå ïkLnä©¦§¨§£¦¨£¨

íéòñBðå]¯.inFx qEtcA `qxiBd oM §§¦¥©¦§¨¦§¦
mirqFp Eid mde .wEqRA WxFtn oke§¥§¨©¨§¥¨§¦
.dcEdi dpgn lbC rqPW xg`l cIn¦©§©©¤¨©¤¤©£¥§¨

.`k wEqR oOwl i"Wx d`xE[¯Edfe §¥©¦§©¨¨§¤
oMWOd cxEde" :df wEqtA xEn`d̈¨§¨¤§©©¦§¨

."'ebe Erqpe§¨§
éða àOî ìL Lãwä éìëe ïBøàäå§¨¨§¥©Ÿ¤¤©¨§¥
ìò ïéðeúðe ïéqëî íéãîBò úä÷§¨§¦§ª¦§¦©

úBèBnä¯mizdTd Ekxhvi `NW icM ©§¥¤Ÿ¦§¨§©§¨¦
z`Ul `N`)d ,c lirl i"yx t"r(. ¤¨¨¥

"ïáeàø äðçî ìâc òñp"L ãò¯ ©¤¨©¤¤©£¥§¥
.gi wEqR̈

"íéúäwä] eòñðå" Ck-øçàå¯oM §©©¨§¨§©§¨¦¥
WxFtn oke .inFx qEtcA `qxiBd©¦§¨¦§¦§¥§¨
:fi ,a lirl i"Wx d`xE .`k wEqtA§¨§¥©¦§¥



jzelrdaנו zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iying meil inei xeriy

(çé)Bàáö-ìòå íúàáöì ïáeàø äðçî ìâc òñðå§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥−§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½
:øeàéãL-ïa øeöéìà¡¦−¤§¥«

(èé)-ïa ìàéîìL ïBòîL éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§®§ª«¦¥−¤
:écLéøeö¦«©¨«

(ë):ìàeòc-ïa óñéìà ãâ-éðá ähî àáö-ìòå§©§−̈©¥´§¥¨®¤§¨−̈¤§¥«

(àë)-úà eîé÷äå Lc÷nä éàNð íéúäwä eòñðå§¨«§Æ©§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨®§¥¦¬¤
:íàa-ãò ïkLnä©¦§−̈©Ÿ¨«

i"yx£Lc˜n‰ È‡N∑ המקּדׁשים ּדברים ‡˙ÔkLn‰Œ.נֹוׂשאי eÓÈ˜‰Â∑ קֹודמים ׁשהיּו מררי, ּובני ּגרׁשֹון ּבני …¿≈«ƒ¿»ְְְִִֵַָָֻ¿≈ƒ∆«ƒ¿»ְְְְְִִֵֵֵֶָָ
יהּודה. מחנה ּבדגל נראה החניה וסימן ׁשֹוכן, הענן ּכׁשהיה הּמׁשּכן את מקימין היּו ּדגלים, ׁשני מּסע ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָלהם
מקימין  מררי ּובני ּגרׁשֹון ּבני היּו האחרֹונים, ּדגלים ׁשני עם מאחריהם ּבאים קהת ּבני ועדין חֹונים, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָוהם
והּמזּבחֹות; והּמנֹורה והּׁשלחן הארֹון ּבֹו ּומכניסין מכֹונֹו על אֹותֹו מֹוצאים קהת, ּבני ּוכׁשּבאים הּמׁשּכן, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻאת

קהת  ּבני ׁשל - "ּבֹואם" טרם – "עד" אֹותֹו - הּמׁשּכן מקימי - "והקימּו" הּמקרא מׁשמעּות .וזהּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(áë)-ìòå íúàáöì íéøôà-éðá äðçî ìâc òñðå§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥«¤§©−¦§¦§Ÿ¨®§©̧
:ãeäénò-ïa òîLéìà Bàáö§¨½¡¦«¨−̈¤©¦«

ÏÚÂיח  ÔB‰ÈÏÈÁÏ Ô·e‡¯ ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈¿≈≈¿«
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ dÏÈÁ≈≈¡ƒ«¿≈

Ï‡ÈÓÏLיט  ÔBÚÓL È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿Àƒ≈
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a«ƒ«»

a¯כ  ÛÒÈÏ‡ „‚ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚc¿≈

ÔÈÓÈ˜Óeכא  ‡Lc˜Ó ÈÏË ˙‰˜ Èa ÔÈÏËÂ¿»¿ƒ¿≈¿»»¿≈«¿¿»¿ƒƒ
:ÔB‰È˙ÈÓ „Ú ‡kLÓ ˙È»«¿¿»«≈≈

ÔB‰ÈÏÈÁÏכב  ÌÈ¯Ù‡ Èa ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈∆¿«ƒ¿≈≈
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈≈¡ƒ»»««ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

milbc ipW xg`l ± crFn ld` rqpe"§¨©Ÿ¤¥§©©§¥§¨¦
."ElNd[¯lirl i"Wx d`xE .`k wEqR ©¨¨§¥©¦§¥
.fi ,h ,adxezgi

(`k)Lc÷nä éàNðéàNBð Y Ÿ§¥©¦§¨§¥
íéLc÷îä íéøác¯i"Wx mB d`x §¨¦©§ª¨¦§¥©©¦

oFx`d ,oNkAW WCEwnd" :c ,c lirl§¥©§¨¤§ª¨¨¨
zkFxRde zFgAfOde dxFpOde oglXde§©ª§¨§©§¨§©¦§§§©¨¤
,gi oOwl i"Wx mB d`xE ."zxW ilkE§¥¨¥§¥©©¦§©¨

.`
ïkLnä úà eîé÷äåïBLøb éða Y §¥¦¤©¦§¨§¥¥§

éøøî éðáe¯ipA ixdW ,mizdTd `le §¥§¨¦§Ÿ©§¨¦¤£¥§¥
,oMWOd z` E`Up ixxn ipaE oFWxb¥§§¥§¨¦¨§¤©¦§¨

.fi wEqtA lirl xEn`M̈¨§¥§¨
íéìâc éðL òqî íäì íéîãB÷ eéäL¤¨§¦¨¤©©§¥§¨¦

¯ixxnE oFWxb ipA oiA WxtddW s ©̀¤©¤§¥¥§¥¥§§¨¦
Wi ,cg` lbC lW rQn did mizdTl©§¨¦¨¨©¨¤¤¤¤¨¥
Erqp ixxnE oFWxb ipAW xnFl©¤§¥¥§§¨¦¨§
ENi`e ,dcEdi dpgn lbC mr zEcinvA¦§¦¦¤¤©£¥§¨§¦
,iWilXd lbCl micEnv Eid zdw ipA§¥§¨¨§¦©¤¤©§¦¦
zdw ipA oicre" :KWndA i"Wx oFWlM¦§©¦©¤§¥©£©¦§¥§¨
milbc ipW mr mdixg`n mi`Ä¦¥©£¥¤¦§¥§¨¦
mdl Encw mdW `xwp df ,"mipFxg`d̈©£¦¤¦§¨¤¥¨§¨¤

oirkE ."milbc ipW rQn"azM df ©¨§¥§¨¦§¥¤¨©

drCl od oFkp df xace ."dcVA x`A"d©§¥©¨¤§¨¨¤¨¥©¥¨
EidW drCl ode ,daizM oikNdn EidW¤¨§©§¦§¥¨§¥©¥¨¤¨

.dxFwM oikNdn§©§¦§¨
äéäLk ,ïkLnä úà ïéîé÷î eéä̈§¦¦¤©¦§¨§¤¨¨
äàøð äiðçä ïîéñå ,ïëBL ïðòä¤¨¨¥§¦©©£¦¨¦§¤

äãeäé äðçî ìâãa¯lirlcM §¤¤©£¥§¨§¦§¥
.gi ,h i"WxA§©¦

íéàa úä÷ éða ïéãòå ,íéðBç íäå§¥¦©£©¦§¥§¨¨¦
íéìâc éðL íò íäéøçàî¥©£¥¤¦§¥§¨¦

íéðBøçàä¯o`M WxtOW rnWn ¨©£¦©§©¤§¨¥¨
d`xE ,mirqFp Eid dxFwMW drCM©¥¨¤§¨¨§¦§¥

.dk wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨
éøøî éðáe ïBLøb éða eéä[å]§¨§¥¥§§¥§¨¦

,[ïkLnä] úà ïéîé÷î¯`qxiBd oM §¦¦¤©¦§¨¥©¦§¨
Kixve .oFW`x qEtcaE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨¦§¦§¨¦
iM ,xvgd z` miniwn Eid `NW xnFl©¤Ÿ¨§¦¦¤¤¨¥¦
xrWA qipkdl milFki Eid `l f`̈Ÿ¨§¦§©§¦§©©
FMx` didW ,zWFgPd gAfn z` xvgd¤¨¥¤¦§©©§¤¤¨¨¨§
agFxM wEIcA zFO` Wng FAgxe§¨§¨¥©§¦§©

xrXd)iaxd(. ©©©
BúBà íéàöBî úä÷ éða íéàaLëe§¤¨¦§¥§¨§¦
ïBøàä Ba ïéñéðëîe ,BðBëî ìò©§©§¦¦¨¨
eäæå ,úBçaænäå äøBðnäå ïçìMäå§©ª§¨§©§¨§©¦§§§¤

"eîé÷äå" :àø÷nä úeòîLî©§¨©¦§¨§¥¦
BúBà ïkLnä éîé÷î¯df ixde §¦¥©¦§¨©£¥¤

xvw `xwn)m"`x(. ¦§¨¨¨
íøè "ãò"¯,iptl ,"cr" WExiR Edf ©¤¤¤¥©¦§¥

"Lil` i`A cr" FnM)d ,gn ziy`xa(, §©Ÿ¦¥¤
tl" :mW i"Wx WxiRW"Lil` i`FA ip ¤¥©©¦¨¦§¥¦¥¤

)i"gp(.
úä÷ éða ìL "íàa"¯m`FA zraE Ÿ¨¤§¥§¨§¥¨

miqipkn Eide ,FpFkn lr oMWOd did̈¨©¦§¨©§§¨©§¦¦
lr WcTd ilM lke oFx`d skiY FA¥¤¨¨§¨§¥©Ÿ¤©

mpFkn)m"`x(migaf i"Wx mB d`xE . §¨§¥©©¦§¨¦
ixxnE oFWxb ipA oirqFpe" :` ,`q§§¦§¥¥§§¨¦
ipW ixg` zdw ipaE ,cg` lbC xg ©̀©¤¤¤¨§¥§¨©£¥§¥
oFWxb ipA oincFw EdIW icM ,milbc§¨¦§¥¤§§¦§¥¥§
iptl oMWOd z` oicinrnE ,ozIpgA©£¦¨¨©£¦¦¤©¦§¨¦§¥
lbC rQn xg` aizkcM ,zdw ipA `FA§¥§¨§¦§¦©©©©¤¤
xg`e ,'ebe oMWOd cxEde dcEdi ipA§¥§¨§©©¦§¨§©©
mizdTd Erqpe aizM milbc ipW§¥§¨¦§¦§¨§©§¨¦
zFgAfnE oFx` EpidC ,WCwOd i`UFp§¥©¦§¨§©§¨¦§§
z` oFWxb ipA Eniwde ,zxXd ilkE§¥©¨¥§¥¦§¥¥§¤
ipA lW m`FA cr ,oMWOd©¦§¨©¨¤§¥

."zdwdxezak §¨

jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iying meil inei xeriy

(âë):øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðî éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«

(ãë):éðBòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§¦«

(äë)úðçnä-ìëì óqàî ïã-éðá äðçî ìâc òñðå§¨©À¤µ¤©«£¥´§¥½̈§©¥¬§¨©©«£−Ÿ
:écLénò-ïa øæòéçà Bàáö-ìòå íúàáöì§¦§Ÿ¨®§©§¨½£¦¤−¤¤©¦«©¨«

i"yx£˙Án‰ŒÏÎÏ Ûq‡Ó∑ נֹוסע היה ּבאֹוכלֹוסין, מרּבה ּדן ׁשל ׁשבטֹו ׁשהיה לפי ירּוׁשלמי: ּתלמּוד ¿«≈¿»««¬…ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
מאּב ׁשהיה מי וכל לּהּבאחרֹונה, ּומּפיק מהּלכין, היּו ּכתיבה ּדאמר: ּכמאן אתיא לֹו. מחזירֹו היה ּדבר ד ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ב)מן לכלֿהּמחנת"(במדבר "מאּסף מן לּה ּומּפיק מהּלכין, היּו ּכקֹורה ּדאמרי: ואית יּסעּו". ּכן יחנּו "ּכאׁשר :. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` zegiy ihewl)

ללללֹוֹוֹוֹו מחזירמחזירמחזירמחזירֹוֹוֹוֹו היההיההיההיה ּדּדּדּדברברברבר ּמּמּמּמאאאאּבּבּבּבדדדד ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה מימימימי כה)וכלוכלוכלוכל י, (רש"י ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּכל הּמאּבד זה ׁשֹוטה, "איזהּו רז"ל אמהמהמהמהאמרּו לאלקּות, ּבּטּול "מה", מּלמעלה נּתן יהּודי לכל ּכלֹומר: לֹו". ּׁשּנֹותנים ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

להיֹות  עלּול לּמׁשּכן, קרֹובים ּבראׁש, ׁשּצעדּו ּבּמחנֹות אֹותֹו. לאּבד הּוא עלּול (ׁשֹוטה), ּוכסיל" זקן ה"מל הרע, הּיצר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּבגלל
ּבני  לכל אֹותֹו ׁשּמׁשיבים אּלא ּבלבד, זֹו ולא ׁשלם. ה"מה" – רגל ּבחינת ּבּסֹוף, ׁשּצעד ּדן, ּבמחנה א ה"מה"; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹאּבּוד

ְִֵָיׂשראל.

(åë):ïøëò-ïa ìàéòât øLà éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«

(æë):ïðéò-ïa òøéçà éìzôð éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«

(çë):eòqiå íúàáöì ìàøNé-éðá éòñî älà¥²¤©§¥¬§¥«¦§¨¥−§¦§Ÿ¨®©¦¨«

i"yx£ÈÚÒÓ ‰l‡∑ מסעיהם סדר נסעּו∑eÚqiÂ.זה ההּוא .ּבּיֹום ≈∆«¿≈ְֵֵֶֶֶַ«ƒ»ְַַָ

Ï‡ÈÏÓbכג  ‰MÓ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈
:¯eˆ‰„t ¯a«¿»

a¯כד  Ô„È·‡ ÔÓÈ· È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»«
:ÈBÚ„bƒ¿ƒ

ÏÎÏכה  LÈÎÓ Ô„ Èa ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËÂ¿»≈≈««¿ƒ¿≈»«¿≈¿»
¯a ¯ÊÚÈÁ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯MÓ«ƒ¿»»¿≈≈¿«≈≈¬ƒ∆∆«

:ÈcLÈnÚ«ƒ«»

Ï‡ÈÚ‚tכו  ¯L‡ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«¿ƒ≈
:Ô¯ÎÚ ¯a«»¿»

‡Ú¯ÈÁכז  ÈÏzÙ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¬ƒ«
:ÔÈÚ ¯a«≈»

ÔB‰ÈÏÈÁÏכח  Ï‡¯NÈ Èa ÈÏhÓ ÔÈl‡ƒ≈«¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈≈
:eÏËe¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(dk)úðçnä ìëì óqàîãeîìz Y §©¥§¨©©£Ÿ©§
éîìLeøé¯.` dkld d wxR oiaExir §©§¦¥¦¤¤£¨¨

äaøî ïc ìL BèáL äéäL éôì§¦¤¨¨¦§¤¨§ª¤
ïéñeìëàa¯,hl ,` lirlcM 62,700 §ª§¦§¦§¥

.`l ,a lirlcM 157,600 ± FNEM lbCde§©¤¤§¦§¥
xzFi dAExn did dcEdi haW mpn`̈§¨¥¤§¨¨¨§¤¥

186,400 ± FNEM lbCde ,74,600)(K` , §©¤¤©
rFqpl KxvEd Kln FzFidl `Ed¦§¤¤§©¦§©

dNigYA)`"eb(. ©§¦¨
äðBøçàa òñBð äéä¯lirl aEzMM ¨¨¥©¨©£¨©¨§¥

."Erqi dpFxg`l" :`l ,a¨©£¨¦§
øác ãaàî äéäL éî ìëå¯in lMn §¨¦¤¨¨§©¥¨¨¦¨¦

`l md lrFtAW s`e ,mdiptl ErqPW¤¨§¦§¥¤§©¤§©¥Ÿ
dpgn lbC ixdW ,WOn mipFxg` Eid̈©£¦©¨¤£¥¤¤©£¥
`l oicr ,mdiptl ErqPW s` mixt ¤̀§©¦©¤¨§¦§¥¤£©¦Ÿ
EazM ,oc dpgn lbC z` EniCwd¦§¦¤¤¤©£¥¨¨§
did oC haXW KFYOW ,miWxtnd©§¨§¦¤¦¤¥¤¨¨¨
Eid mwlgW ixd ,oiqElkE`A dAExn§¤§§¦£¥¤¤§¨¨
in lMW KM ,axrn oEEkl mihXRzn¦§©§¦§¦©£¨¨¤¨¦
Eid md ,EdXn cA`e mdiptl rqPW¤¨©¦§¥¤§¦¥©¤¥¨

mitqF`)cere .ipewfg ,`"aix(. §¦

Bì Bøéæçî äéä¯sQ`n" WExiRd Edfe ¨¨©£¦§¤©¥§©¥
zFpgOdX dn lMW ,"zFpgOd lkl§¨©©£¤¨©¤©©£
oC haW Eid ,micA`n Eid mixg`d̈£¥¦¨§©§¦¨¥¤¨

.mdilral mixifgnE mitqF`§¦©£¦¦§©§¥¤
øîàc ïàî[k àéúà]¯`qxiBd oM ¨§¨§¨§¨©¥©¦§¨

`qxiBd d`aEd oke ,oFW`x qEtcA¦§¦§¥§¨©¦§¨
,m"`x ,ipEwfg ,`"aix ,i"Wx iWxtnA¦§¨§¥©¦¦¨¦§¦§¥
K` .mW inlWExiA `Ed oke .cFre§§¥©§©§¦¨©
o`n zi`" :mivFtPd miqEtCA `qxiBd©¦§¨©§¦©§¦¦©
oiA xWw oi` Ff `qxiblE ."'eke xn`C§¨©§¦§¨¥¤¤¥
Eid cviM zwFlgOl mcFTd oiprd̈¦§¨©¥©©£¤¥©¨

.mirqFp§¦
ïéëläî eéä äáúk¯oYip `l okle §¥¨¨§©§¦§¨¥Ÿ¦¨

,FhEWtM "zFpgOd lkl sQ`n" Wxtl§¨¥§©¥§¨©©£¦§
Erqp md oMW ,zFpgOd lM sFqA mdW¤¥§¨©©£¤¥¥¨§
did mixt` dpgn lbce ,oFtv cvA§©¨§¤¤©£¥¤§©¦¨¨
Ff drcl okle ,axrn cvA mdixg ©̀£¥¤§©©£¨§¨¥§¥¨
,`Ed "zFpgOd lkl sQ`n" WExiRd©¥§©¥§¨©©£
lM lW zFcia`d lM z` mitqF` EidW¤¨§¦¤¨¨£¥¤¨
mipFxg` Erqp mdW ipRn ,zFpgOd©©£¦§¥¤¥¨§©£¦

)my inlyexi d`x(.

"eòqé ïk eðçé øLàk" ïî dì ÷étîe©¦¨¦©£¤©£¥¦¨
¯lbC lM ,ozIpgM ozkild .fi ,a lirl§¥£¦¨¨©£¦¨¨¨¤¤

Fl rEaTd gExl KNdn)my i"yx(. §©¥¨©©¨©
äøB÷k éøîàc úéàå¯zakFXd §¦§¨§¥§¨©¤¤

.KxF`l̈¤
ïéëläî eéä¯aEzMX dn Ff drclE ¨§©§¦§¥¨©¤¨

dn :FWExiR "ErQi oM Epgi xW`M"©£¤©£¥¦¨¥©
ozriqpA s` ,xEACd iRÎlr ozIpgA©£¦¨¨©¦©¦©¦§¦¨¨

xEACd iRÎlr)my inlyexi(. ©¦©¦
ìëì óqàî" ïî dì ÷étîe©¦¨¦§©¥§¨

"úðçnä¯WExiRd Ff drcNW ©©£Ÿ¤§¥¨©¥
,FhEWtM `Ed "zFpgOd lkl sQ`n"§©¥§¨©©£¦§
lM lW sQ`nde sFQd did `EdW¤¨¨©§©§©¥¤¨
:b ,e rWFdi i"Wx d`xE .zFpgOd©©£§¥©¦§ª©
sQ`n `Ede ,oFxg` rqFPd oC haW"¥¤¨©¥©©£§§©¥
."mipFxg`d miaMrzOd lM z ¤̀¨©¦§©§¦¨©£¦
ixg` KlFdd" :ai ,ap dirWi i"WxaE§©¦§©§¨©¥©£¥
oiYnn `EdW itl ,sQ`n iExw dpgOd©©£¤¨§©¥§¦¤©§¦
z`e miWlgPd z ¤̀©¤¡¨¦§¤

."milWkPddxezek ©¦§¨¦
(gk)éòñî älàíäéòñî øãñ äæ Y ¥¤©§¥¤¥¤©§¥¤
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(çé)Bàáö-ìòå íúàáöì ïáeàø äðçî ìâc òñðå§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥−§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½
:øeàéãL-ïa øeöéìà¡¦−¤§¥«

(èé)-ïa ìàéîìL ïBòîL éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§®§ª«¦¥−¤
:écLéøeö¦«©¨«

(ë):ìàeòc-ïa óñéìà ãâ-éðá ähî àáö-ìòå§©§−̈©¥´§¥¨®¤§¨−̈¤§¥«

(àë)-úà eîé÷äå Lc÷nä éàNð íéúäwä eòñðå§¨«§Æ©§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨®§¥¦¬¤
:íàa-ãò ïkLnä©¦§−̈©Ÿ¨«

i"yx£Lc˜n‰ È‡N∑ המקּדׁשים ּדברים ‡˙ÔkLn‰Œ.נֹוׂשאי eÓÈ˜‰Â∑ קֹודמים ׁשהיּו מררי, ּובני ּגרׁשֹון ּבני …¿≈«ƒ¿»ְְְִִֵַָָֻ¿≈ƒ∆«ƒ¿»ְְְְְִִֵֵֵֶָָ
יהּודה. מחנה ּבדגל נראה החניה וסימן ׁשֹוכן, הענן ּכׁשהיה הּמׁשּכן את מקימין היּו ּדגלים, ׁשני מּסע ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָלהם
מקימין  מררי ּובני ּגרׁשֹון ּבני היּו האחרֹונים, ּדגלים ׁשני עם מאחריהם ּבאים קהת ּבני ועדין חֹונים, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָוהם
והּמזּבחֹות; והּמנֹורה והּׁשלחן הארֹון ּבֹו ּומכניסין מכֹונֹו על אֹותֹו מֹוצאים קהת, ּבני ּוכׁשּבאים הּמׁשּכן, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻאת

קהת  ּבני ׁשל - "ּבֹואם" טרם – "עד" אֹותֹו - הּמׁשּכן מקימי - "והקימּו" הּמקרא מׁשמעּות .וזהּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(áë)-ìòå íúàáöì íéøôà-éðá äðçî ìâc òñðå§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥«¤§©−¦§¦§Ÿ¨®§©̧
:ãeäénò-ïa òîLéìà Bàáö§¨½¡¦«¨−̈¤©¦«

ÏÚÂיח  ÔB‰ÈÏÈÁÏ Ô·e‡¯ ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈¿≈≈¿«
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ dÏÈÁ≈≈¡ƒ«¿≈

Ï‡ÈÓÏLיט  ÔBÚÓL È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿Àƒ≈
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a«ƒ«»

a¯כ  ÛÒÈÏ‡ „‚ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚc¿≈

ÔÈÓÈ˜Óeכא  ‡Lc˜Ó ÈÏË ˙‰˜ Èa ÔÈÏËÂ¿»¿ƒ¿≈¿»»¿≈«¿¿»¿ƒƒ
:ÔB‰È˙ÈÓ „Ú ‡kLÓ ˙È»«¿¿»«≈≈

ÔB‰ÈÏÈÁÏכב  ÌÈ¯Ù‡ Èa ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈∆¿«ƒ¿≈≈
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈≈¡ƒ»»««ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

milbc ipW xg`l ± crFn ld` rqpe"§¨©Ÿ¤¥§©©§¥§¨¦
."ElNd[¯lirl i"Wx d`xE .`k wEqR ©¨¨§¥©¦§¥
.fi ,h ,adxezgi

(`k)Lc÷nä éàNðéàNBð Y Ÿ§¥©¦§¨§¥
íéLc÷îä íéøác¯i"Wx mB d`x §¨¦©§ª¨¦§¥©©¦

oFx`d ,oNkAW WCEwnd" :c ,c lirl§¥©§¨¤§ª¨¨¨
zkFxRde zFgAfOde dxFpOde oglXde§©ª§¨§©§¨§©¦§§§©¨¤
,gi oOwl i"Wx mB d`xE ."zxW ilkE§¥¨¥§¥©©¦§©¨

.`
ïkLnä úà eîé÷äåïBLøb éða Y §¥¦¤©¦§¨§¥¥§

éøøî éðáe¯ipA ixdW ,mizdTd `le §¥§¨¦§Ÿ©§¨¦¤£¥§¥
,oMWOd z` E`Up ixxn ipaE oFWxb¥§§¥§¨¦¨§¤©¦§¨

.fi wEqtA lirl xEn`M̈¨§¥§¨
íéìâc éðL òqî íäì íéîãB÷ eéäL¤¨§¦¨¤©©§¥§¨¦

¯ixxnE oFWxb ipA oiA WxtddW s ©̀¤©¤§¥¥§¥¥§§¨¦
Wi ,cg` lbC lW rQn did mizdTl©§¨¦¨¨©¨¤¤¤¤¨¥
Erqp ixxnE oFWxb ipAW xnFl©¤§¥¥§§¨¦¨§
ENi`e ,dcEdi dpgn lbC mr zEcinvA¦§¦¦¤¤©£¥§¨§¦
,iWilXd lbCl micEnv Eid zdw ipA§¥§¨¨§¦©¤¤©§¦¦
zdw ipA oicre" :KWndA i"Wx oFWlM¦§©¦©¤§¥©£©¦§¥§¨
milbc ipW mr mdixg`n mi`Ä¦¥©£¥¤¦§¥§¨¦
mdl Encw mdW `xwp df ,"mipFxg`d̈©£¦¤¦§¨¤¥¨§¨¤

oirkE ."milbc ipW rQn"azM df ©¨§¥§¨¦§¥¤¨©

drCl od oFkp df xace ."dcVA x`A"d©§¥©¨¤§¨¨¤¨¥©¥¨
EidW drCl ode ,daizM oikNdn EidW¤¨§©§¦§¥¨§¥©¥¨¤¨

.dxFwM oikNdn§©§¦§¨
äéäLk ,ïkLnä úà ïéîé÷î eéä̈§¦¦¤©¦§¨§¤¨¨
äàøð äiðçä ïîéñå ,ïëBL ïðòä¤¨¨¥§¦©©£¦¨¦§¤

äãeäé äðçî ìâãa¯lirlcM §¤¤©£¥§¨§¦§¥
.gi ,h i"WxA§©¦

íéàa úä÷ éða ïéãòå ,íéðBç íäå§¥¦©£©¦§¥§¨¨¦
íéìâc éðL íò íäéøçàî¥©£¥¤¦§¥§¨¦

íéðBøçàä¯o`M WxtOW rnWn ¨©£¦©§©¤§¨¥¨
d`xE ,mirqFp Eid dxFwMW drCM©¥¨¤§¨¨§¦§¥

.dk wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨
éøøî éðáe ïBLøb éða eéä[å]§¨§¥¥§§¥§¨¦

,[ïkLnä] úà ïéîé÷î¯`qxiBd oM §¦¦¤©¦§¨¥©¦§¨
Kixve .oFW`x qEtcaE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨¦§¦§¨¦
iM ,xvgd z` miniwn Eid `NW xnFl©¤Ÿ¨§¦¦¤¤¨¥¦
xrWA qipkdl milFki Eid `l f`̈Ÿ¨§¦§©§¦§©©
FMx` didW ,zWFgPd gAfn z` xvgd¤¨¥¤¦§©©§¤¤¨¨¨§
agFxM wEIcA zFO` Wng FAgxe§¨§¨¥©§¦§©

xrXd)iaxd(. ©©©
BúBà íéàöBî úä÷ éða íéàaLëe§¤¨¦§¥§¨§¦
ïBøàä Ba ïéñéðëîe ,BðBëî ìò©§©§¦¦¨¨
eäæå ,úBçaænäå äøBðnäå ïçìMäå§©ª§¨§©§¨§©¦§§§¤

"eîé÷äå" :àø÷nä úeòîLî©§¨©¦§¨§¥¦
BúBà ïkLnä éîé÷î¯df ixde §¦¥©¦§¨©£¥¤

xvw `xwn)m"`x(. ¦§¨¨¨
íøè "ãò"¯,iptl ,"cr" WExiR Edf ©¤¤¤¥©¦§¥

"Lil` i`A cr" FnM)d ,gn ziy`xa(, §©Ÿ¦¥¤
tl" :mW i"Wx WxiRW"Lil` i`FA ip ¤¥©©¦¨¦§¥¦¥¤

)i"gp(.
úä÷ éða ìL "íàa"¯m`FA zraE Ÿ¨¤§¥§¨§¥¨

miqipkn Eide ,FpFkn lr oMWOd did̈¨©¦§¨©§§¨©§¦¦
lr WcTd ilM lke oFx`d skiY FA¥¤¨¨§¨§¥©Ÿ¤©

mpFkn)m"`x(migaf i"Wx mB d`xE . §¨§¥©©¦§¨¦
ixxnE oFWxb ipA oirqFpe" :` ,`q§§¦§¥¥§§¨¦
ipW ixg` zdw ipaE ,cg` lbC xg ©̀©¤¤¤¨§¥§¨©£¥§¥
oFWxb ipA oincFw EdIW icM ,milbc§¨¦§¥¤§§¦§¥¥§
iptl oMWOd z` oicinrnE ,ozIpgA©£¦¨¨©£¦¦¤©¦§¨¦§¥
lbC rQn xg` aizkcM ,zdw ipA `FA§¥§¨§¦§¦©©©©¤¤
xg`e ,'ebe oMWOd cxEde dcEdi ipA§¥§¨§©©¦§¨§©©
mizdTd Erqpe aizM milbc ipW§¥§¨¦§¦§¨§©§¨¦
zFgAfnE oFx` EpidC ,WCwOd i`UFp§¥©¦§¨§©§¨¦§§
z` oFWxb ipA Eniwde ,zxXd ilkE§¥©¨¥§¥¦§¥¥§¤
ipA lW m`FA cr ,oMWOd©¦§¨©¨¤§¥

."zdwdxezak §¨

jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iying meil inei xeriy

(âë):øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðî éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«

(ãë):éðBòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§¦«

(äë)úðçnä-ìëì óqàî ïã-éðá äðçî ìâc òñðå§¨©À¤µ¤©«£¥´§¥½̈§©¥¬§¨©©«£−Ÿ
:écLénò-ïa øæòéçà Bàáö-ìòå íúàáöì§¦§Ÿ¨®§©§¨½£¦¤−¤¤©¦«©¨«

i"yx£˙Án‰ŒÏÎÏ Ûq‡Ó∑ נֹוסע היה ּבאֹוכלֹוסין, מרּבה ּדן ׁשל ׁשבטֹו ׁשהיה לפי ירּוׁשלמי: ּתלמּוד ¿«≈¿»««¬…ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
מאּב ׁשהיה מי וכל לּהּבאחרֹונה, ּומּפיק מהּלכין, היּו ּכתיבה ּדאמר: ּכמאן אתיא לֹו. מחזירֹו היה ּדבר ד ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ב)מן לכלֿהּמחנת"(במדבר "מאּסף מן לּה ּומּפיק מהּלכין, היּו ּכקֹורה ּדאמרי: ואית יּסעּו". ּכן יחנּו "ּכאׁשר :. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` zegiy ihewl)

ללללֹוֹוֹוֹו מחזירמחזירמחזירמחזירֹוֹוֹוֹו היההיההיההיה ּדּדּדּדברברברבר ּמּמּמּמאאאאּבּבּבּבדדדד ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה מימימימי כה)וכלוכלוכלוכל י, (רש"י ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּכל הּמאּבד זה ׁשֹוטה, "איזהּו רז"ל אמהמהמהמהאמרּו לאלקּות, ּבּטּול "מה", מּלמעלה נּתן יהּודי לכל ּכלֹומר: לֹו". ּׁשּנֹותנים ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

להיֹות  עלּול לּמׁשּכן, קרֹובים ּבראׁש, ׁשּצעדּו ּבּמחנֹות אֹותֹו. לאּבד הּוא עלּול (ׁשֹוטה), ּוכסיל" זקן ה"מל הרע, הּיצר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּבגלל
ּבני  לכל אֹותֹו ׁשּמׁשיבים אּלא ּבלבד, זֹו ולא ׁשלם. ה"מה" – רגל ּבחינת ּבּסֹוף, ׁשּצעד ּדן, ּבמחנה א ה"מה"; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹאּבּוד

ְִֵָיׂשראל.

(åë):ïøëò-ïa ìàéòât øLà éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«

(æë):ïðéò-ïa òøéçà éìzôð éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«

(çë):eòqiå íúàáöì ìàøNé-éðá éòñî älà¥²¤©§¥¬§¥«¦§¨¥−§¦§Ÿ¨®©¦¨«

i"yx£ÈÚÒÓ ‰l‡∑ מסעיהם סדר נסעּו∑eÚqiÂ.זה ההּוא .ּבּיֹום ≈∆«¿≈ְֵֵֶֶֶַ«ƒ»ְַַָ

Ï‡ÈÏÓbכג  ‰MÓ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈
:¯eˆ‰„t ¯a«¿»

a¯כד  Ô„È·‡ ÔÓÈ· È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»«
:ÈBÚ„bƒ¿ƒ

ÏÎÏכה  LÈÎÓ Ô„ Èa ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËÂ¿»≈≈««¿ƒ¿≈»«¿≈¿»
¯a ¯ÊÚÈÁ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯MÓ«ƒ¿»»¿≈≈¿«≈≈¬ƒ∆∆«

:ÈcLÈnÚ«ƒ«»

Ï‡ÈÚ‚tכו  ¯L‡ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«¿ƒ≈
:Ô¯ÎÚ ¯a«»¿»

‡Ú¯ÈÁכז  ÈÏzÙ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¬ƒ«
:ÔÈÚ ¯a«≈»

ÔB‰ÈÏÈÁÏכח  Ï‡¯NÈ Èa ÈÏhÓ ÔÈl‡ƒ≈«¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈≈
:eÏËe¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(dk)úðçnä ìëì óqàîãeîìz Y §©¥§¨©©£Ÿ©§
éîìLeøé¯.` dkld d wxR oiaExir §©§¦¥¦¤¤£¨¨

äaøî ïc ìL BèáL äéäL éôì§¦¤¨¨¦§¤¨§ª¤
ïéñeìëàa¯,hl ,` lirlcM 62,700 §ª§¦§¦§¥

.`l ,a lirlcM 157,600 ± FNEM lbCde§©¤¤§¦§¥
xzFi dAExn did dcEdi haW mpn`̈§¨¥¤§¨¨¨§¤¥

186,400 ± FNEM lbCde ,74,600)(K` , §©¤¤©
rFqpl KxvEd Kln FzFidl `Ed¦§¤¤§©¦§©

dNigYA)`"eb(. ©§¦¨
äðBøçàa òñBð äéä¯lirl aEzMM ¨¨¥©¨©£¨©¨§¥

."Erqi dpFxg`l" :`l ,a¨©£¨¦§
øác ãaàî äéäL éî ìëå¯in lMn §¨¦¤¨¨§©¥¨¨¦¨¦

`l md lrFtAW s`e ,mdiptl ErqPW¤¨§¦§¥¤§©¤§©¥Ÿ
dpgn lbC ixdW ,WOn mipFxg` Eid̈©£¦©¨¤£¥¤¤©£¥
`l oicr ,mdiptl ErqPW s` mixt ¤̀§©¦©¤¨§¦§¥¤£©¦Ÿ
EazM ,oc dpgn lbC z` EniCwd¦§¦¤¤¤©£¥¨¨§
did oC haXW KFYOW ,miWxtnd©§¨§¦¤¦¤¥¤¨¨¨
Eid mwlgW ixd ,oiqElkE`A dAExn§¤§§¦£¥¤¤§¨¨
in lMW KM ,axrn oEEkl mihXRzn¦§©§¦§¦©£¨¨¤¨¦
Eid md ,EdXn cA`e mdiptl rqPW¤¨©¦§¥¤§¦¥©¤¥¨

mitqF`)cere .ipewfg ,`"aix(. §¦

Bì Bøéæçî äéä¯sQ`n" WExiRd Edfe ¨¨©£¦§¤©¥§©¥
zFpgOdX dn lMW ,"zFpgOd lkl§¨©©£¤¨©¤©©£
oC haW Eid ,micA`n Eid mixg`d̈£¥¦¨§©§¦¨¥¤¨

.mdilral mixifgnE mitqF`§¦©£¦¦§©§¥¤
øîàc ïàî[k àéúà]¯`qxiBd oM ¨§¨§¨§¨©¥©¦§¨

`qxiBd d`aEd oke ,oFW`x qEtcA¦§¦§¥§¨©¦§¨
,m"`x ,ipEwfg ,`"aix ,i"Wx iWxtnA¦§¨§¥©¦¦¨¦§¦§¥
K` .mW inlWExiA `Ed oke .cFre§§¥©§©§¦¨©
o`n zi`" :mivFtPd miqEtCA `qxiBd©¦§¨©§¦©§¦¦©
oiA xWw oi` Ff `qxiblE ."'eke xn`C§¨©§¦§¨¥¤¤¥
Eid cviM zwFlgOl mcFTd oiprd̈¦§¨©¥©©£¤¥©¨

.mirqFp§¦
ïéëläî eéä äáúk¯oYip `l okle §¥¨¨§©§¦§¨¥Ÿ¦¨

,FhEWtM "zFpgOd lkl sQ`n" Wxtl§¨¥§©¥§¨©©£¦§
Erqp md oMW ,zFpgOd lM sFqA mdW¤¥§¨©©£¤¥¥¨§
did mixt` dpgn lbce ,oFtv cvA§©¨§¤¤©£¥¤§©¦¨¨
Ff drcl okle ,axrn cvA mdixg ©̀£¥¤§©©£¨§¨¥§¥¨
,`Ed "zFpgOd lkl sQ`n" WExiRd©¥§©¥§¨©©£
lM lW zFcia`d lM z` mitqF` EidW¤¨§¦¤¨¨£¥¤¨
mipFxg` Erqp mdW ipRn ,zFpgOd©©£¦§¥¤¥¨§©£¦

)my inlyexi d`x(.

"eòqé ïk eðçé øLàk" ïî dì ÷étîe©¦¨¦©£¤©£¥¦¨
¯lbC lM ,ozIpgM ozkild .fi ,a lirl§¥£¦¨¨©£¦¨¨¨¤¤

Fl rEaTd gExl KNdn)my i"yx(. §©¥¨©©¨©
äøB÷k éøîàc úéàå¯zakFXd §¦§¨§¥§¨©¤¤

.KxF`l̈¤
ïéëläî eéä¯aEzMX dn Ff drclE ¨§©§¦§¥¨©¤¨

dn :FWExiR "ErQi oM Epgi xW`M"©£¤©£¥¦¨¥©
ozriqpA s` ,xEACd iRÎlr ozIpgA©£¦¨¨©¦©¦©¦§¦¨¨

xEACd iRÎlr)my inlyexi(. ©¦©¦
ìëì óqàî" ïî dì ÷étîe©¦¨¦§©¥§¨

"úðçnä¯WExiRd Ff drcNW ©©£Ÿ¤§¥¨©¥
,FhEWtM `Ed "zFpgOd lkl sQ`n"§©¥§¨©©£¦§
lM lW sQ`nde sFQd did `EdW¤¨¨©§©§©¥¤¨
:b ,e rWFdi i"Wx d`xE .zFpgOd©©£§¥©¦§ª©
sQ`n `Ede ,oFxg` rqFPd oC haW"¥¤¨©¥©©£§§©¥
."mipFxg`d miaMrzOd lM z ¤̀¨©¦§©§¦¨©£¦
ixg` KlFdd" :ai ,ap dirWi i"WxaE§©¦§©§¨©¥©£¥
oiYnn `EdW itl ,sQ`n iExw dpgOd©©£¤¨§©¥§¦¤©§¦
z`e miWlgPd z ¤̀©¤¡¨¦§¤

."milWkPddxezek ©¦§¨¦
(gk)éòñî älàíäéòñî øãñ äæ Y ¥¤©§¥¤¥¤©§¥¤



jzelrdaנח zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iying meil inei xeriy

(èë)ïúç éðéãnä ìàeòø-ïa ááçì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤ÀÂ§ŸÂ̈¤§¥´©¦§¨¦»Ÿ¥´
íéòñð äLî|ýåýé øîà øLà íB÷nä-ìà eðçðà ¤¼«Ÿ§¦´£©À§¤©¨Æ£¤´¨©´§Ÿ̈½

ýåýé-ék Cì eðáèäå eðzà äëì íëì ïzà BúàŸ−¤¥´¨¤®§¨³¦¨̧Æ§¥©´§½̈¦«§Ÿ̈¬
:ìàøNé-ìò áBè-øac¦¤−©¦§¨¥«

i"yx£··Á∑(ספרי)ׁשּנאמר יתרֹו, ד)הּוא לֹומר(שופטים ּתלמּוד ּומה מׁשה". חֹותן חבב "מּבני ב): "וּתבאנה (שמות : …»ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
היּו הר ּבה וׁשמֹות "אּבא", אביהן לאבי קֹורין ׁשהּתינֹוקֹות מלּמד, אביהן"? יתר אלֿרעּואל ׁשם לֹו: על – ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

וכּו' הּתֹורה את ׁשחּבב על – חֹובב ּבּתֹורה, אחת ּפרׁשה ‡ÌB˜n‰ŒÏ.ׁשּיּתר eÁ‡ ÌÈÚÒ∑(ספרי)– מּיד ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ…¿ƒ¬«¿∆«»ִָ
ׁשחטאּו אּלא יׂשראל, לארץ להּכנס עלֿמנת נסעּו הראׁשֹון זה ׁשּבמּסע לארץ; נכנסין אנּו ימים ׁשלׁשה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹעד

נכנס  ׁשהּוא ּוכסבּור עליו, ּגזרה נגזרה לא ׁשעדין עּמהם? עצמֹו מׁשה ׁשּתף מה ּומּפני .ּבּמתאֹוננים. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

È„Ó‡‰כט  Ï‡eÚ¯ ¯a ··ÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…»«¿≈ƒ¿»»»
Èc ‡¯˙‡Ï ‡Á‡ ÔÈÏË ‰LÓ„ È‰eÓÁ¬ƒ¿…∆»¿ƒ¬«¿»¿«¿»ƒ
·ÈËBÂ ‡nÚ ‡˙È‡ ÔBÎÏ Ôz‡ d˙È ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»»≈∆≈¿ƒ»ƒ»»¿≈
:Ï‡¯NÈ ÏÚ ‡·Ë ‰‡˙È‡Ï ÏÈlÓ ÈÈ È¯‡ CÏ»¬≈¿»«ƒ¿«¿»»»»«ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

¯,xcQd did KM rQnE rQn lkAW¤§¨©¨©¨¨¨¨©¥¤
,zFrQOd xRqn ricFdl `AW `le§Ÿ¤¨§¦©¦§©©©¨
llM zFrQn o`M dpFn Fpi` ixdW¤£¥¥¤¨©¨§¨

)m"`x(.
eòqiåeòñð àeää íBia Y¯WcgA" ©¦¨©©¨§©Ÿ¤
ipXdlirl aEzMd "WcgA mixUrA ©¥¦§¤§¦©Ÿ¤©¨§¥

l`xUi ipa ErqIe"n la` ,`i wEqR̈£¨¦©¦§§¥¦§¨¥
wEqR lirlC "ipiq xAcOn mdirqnl§©§¥¤¦¦§©¦©¦§¥¨
,Erqp `Edd mFIAW cFnll oi` ,ai¥¦§¤©©¨§

i`w "mdirqnl" lr `EddC)m"`x(. §©©§©§¥¤¨¥
mEIq `Ed o`M xEn`d "ErqIe" ,xnFlM§©©¦§¨¨¨¦
,lirl `i wEqtA ligzdW oiprd̈¦§¨¤¦§¦§¨§¥
"oprd dlrP"W mFIA FAW FWExitE¥¤©¤©£¨¤¨¨
oiprd wiqtd rvn`AW `N` ,Erqp̈§¤¨¤¨¤§©¦§¦¨¦§¨

zFrQOd xcq xRql)dcya x`a(.dxezhk §©¥¥¤©©¨
(hk)ááçBøúé àeä Y¯lW FpA `le Ÿ¨¦§§Ÿ§¤
Fxzi)bi ,gi zeny i"yx(ozFg" ,xnFlM . ¦§§©¥

"aaFg" lr aqEn o`M xEn`d "dWn¤¨¨¨¨©¨
"l`Erx" lr `le)m"`x(. §Ÿ©§¥

øîàpL¯.`i ,c mihtFW ¤¤¡©§¦
"äLî ïúç ááç éðaî"¯mB d`x ¦§¥Ÿ¨Ÿ¥Ÿ¤§¥©

xnF`d ixacl s`" :bi ,gi zFnW i"Wx©¦§©§¦§¥¨¥
l` FgENiW ,`A dxFY oYn mcFw Fxzi¦§¤©©¨¨¦¤
,dIpW dpW cr `N` did `l Fvx ©̀§Ÿ¨¨¤¨©¨¨§¦¨

xn`p ixdW)fk ,gi my(z` dWn glWIe : ¤£¥¤¡©©§©©¤¤
xn`W milbCd rQnA EpivnE ,FpzFg§¨¦§©©©§¨¦¤¨©

mirqFp :dWn Fl'ebe mFwOd l` Epgp` ¤§¦£©§¤©¨
oYn mcFw Ff m`e ,EpzF` aFfrY `p l ©̀¨©£¨§¦¤©©
Epivn okid Klde FglXXn ,dxFY¨¦¤§¨§¨©¥¨¨¦
Fxzi xn`p `l mW :xn`Y m`e ?xfgW¤¨©§¦Ÿ©¨Ÿ¤¡©¦§
`Ed ,did Fxzi lW FpaE ,aaFg `N ¤̀¨¨§¤¦§¨¨
ipAn :aizM ixdW ,Fxzi `Ed aaFg¨¦§¤£¥§¦¦§¥

."dWn ozFg aaFg¨¥¤
øîBì ãeîìz äîe¯.gi ,a zFnW ©©§©§

"ïäéáà ìàeòø ìà äðàázå"¯ ©¨Ÿ¨¤§¥£¦¤

.Fxzi `Ed l`ErxW rnWOW¤©§©¤§¥¦§
éáàì ïéøB÷ úB÷BðézäL ãnìî§©¥¤©¦¦©£¦

àaà Y ïäéáà¯eia` did l`ErxE £¦¤©¨§¥¨¨¨¦
Wi" mWA mW i"Wx azM oke .Fxzi lW¤¦§§¥¨©©¦¨§¥¥

."mixnF`§¦
Bì eéä äaøä úBîLå¯zFnW i"WxA §¥©§¥¨§©¦§

)` ,gi .gi ,c(Eid zFnW draW"W azM̈©¤¦§¨¥¨
dAxd zFnW" aFYkl wIC o`ke ,"Fl§¨¦¥¦§¥©§¥
l`Erx z` dpFn mXW ipRn ,"Fl Eid̈¦§¥¤¨¤¤§¥
o`M ENi`e ,Fxzi zFnW draXn cg`M§¤¨¦¦§¨§¦§§¦¨
,Fxzi lW eia` did l`ErxW Wxtn§¨¥¤§¥¨¨¨¦¤¦§
,Fxzi lW eizFnXn dpnp Fpi` `liOnE¦¥¨¥¦§¤¦§¨¤¦§
.zFnW dXW Fl Eid Ff drcNW `vnpe§¦§¨¤§¥¨¨¦¨¥
m"`xd oke ipWe oFW`x qEtcA K ©̀¦§¦§¥¦§¥¨§¥
.Fl Eid zFnW ipWE :o`M i"WxA miqxFB§¦§©¦¨§¥¥¨

."'eke" miqxFB `l sFQaE©Ÿ§¦
úçà äLøt øziL íL ìò ,"Bøúé"¦§©¥¤¦¥¨¨¨©©

äøBza¯WxiR mW zFnW i"WxA ©¨§©¦§¨¥©
zg` dWxR xYIW mW lr ,xzi" :xzFi¥¤¤©¥¤¦¥¨¨¨©©
xIBzPWkl ,Fxzi ;'dfgz dY`e' dxFYA©¨§©¨¤¡¤¦§¦§¤¦§©¥

Od mIwelr zg` zF` Fl EtiqFd zFv §¦¥©¦§¦©©©
."FnW§

äøBzä úà áaçL ìò ,"ááç"¯ Ÿ¨©¤¦¥¤©¨
.mW zFnW i"Wx mB d`x§¥©©¦§¨

'eëå¯l`ihER ,ipiw ,xag ,xzi)i"yx §¤¤¤¤¥¦¦¥
mye my zeny(.

íB÷nä ìà eðçðà íéòñðãiî Y¯ Ÿ§¦£©§¤©¨¦¨
"mirqFp" Fl xn`X dOn oM cnFl¥¥¦©¤¨©§¦

.cInE skiY xnFlM ,deFd oFWlA¦§¤§©¥¤¦¨
ìL ãòíéîé äL¯oM cnFNW d`xp ©§Ÿ¨¨¦¦§¤¤¥¥

zixA oFx`e" :bl wEqtA xn`PX dOn¦©¤¤¡©§¨©£§¦
mini zWlW KxC mdiptl rqFp 'd¥©¦§¥¤¤¤§¤¨¦

"dgEpn mdl xEzl)i"gp(mB d`xE . ¨¨¤§¨§¥©
KxC mkl oi`" :ai ,` mixaC i"Wx©¦§¨¦¥¨¤¤¤
xd KxcM rpxA Wcwl axFgn dxvw§¨¨¥¥§¨¥©§¥©§¤¤©

,mFi xUr cg` Kldn `Ed s`e ,xirU¥¦§©©£©©©¨¨
.. mini dWlWA FzF` mYkld mY`e§©¤£©§¤¦§¨¨¦
zhAlzn dpikW dzid KM lke§¨¨¨§¨§¦¨¦§©¤¤

."ux`l mkz`iA xdnl mkliaWA¦§¦§¤§©¥¦©§¤¨¨¤
äæ òqîaL ,õøàì ïéñðëð eðà̈¦§¨¦¨¨¤¤§©¨¤
õøàì ñðkäì úðî-ìò eòñð ïBLàøä̈¦¨§©§¨§¦¨¥§¤¤

ìàøNé¯mirqFp" :Fl xn`W dGn ¦§¨¥¦¤¤¨©§¦
dkl" `le ,"'ebe mFwOd l` Epgp £̀©§¤©¨§Ÿ§¨
"Epgp` miklFd" F`] "mFwOd l` EpY ¦̀¨¤©¨§¦£©§
mdW Fl xn`W rnWn ,[m"`x ±©§©¤¨©¤¥
,cIn ux`l qpMdl zpnÎlr mirqFp§¦©§¨§¦¨¥¨¨¤¦¨

KxCA zFIpge miaEMir mEW `ll)x`a §Ÿ¦¦©£¦©¤¤
dcya(.

íéððBàúîa eàèçL àlà¯,`i oOwl ¤¨¤¨§§¦§§¦§©¨
iEPir lr EppF`zdW `hgd llbAW .`¤¦§©©¥§¤¦§§©¦
EaMrzd ,` ,`i i"WxA oOwlcM ,KxCd©¤¤§¦§©¨§©¦¦§©§

Eqpkp `lernWncM ,cIn ux`l §Ÿ¦§§¨¨¤¦¨¦§©§©
xgIe" ligzOdÎxEAC mW i"Wx oFWNn¦§©¦¨¦©©§¦©¦©
did mippF`zOd `hgl sqFpaE ."FR ©̀§¨§¥§©¦§§¦¨¨
EaMrzd df llbAW ,miE`zOd `hg¥§©¦§©¦¤¦§©¤¦§©§
,`i oOwlcM ,mFi miWlW cFr xAcOA©¦§¨§¦§¦§©¨
`hg ixg` mB la` .Kli`e c§¥¨£¨©©£¥¥§
ÎWFcTd dvx ,miE`zOde mippF`zOd©¦§§¦§©¦§©¦¨¨©¨
,ux`l mkz`iA xdnl" `EdÎKExÄ§©¥¦©§¤¨¨¤
[milBxnd `hgA] mYlwlTW liaWaE¦§¦¤¦§©§¤§¥§©§©§¦
mirAx` xirU xd zFaiaq mkz` aQd¤¥¤§¤§¦©¥¦©§¨¦

"dpW)a ,` mixac i"yx(. ¨¨
íänò Bîöò äLî ózL äî éðtîe¦§¥¨¦¥Ÿ¤©§¦¨¤

¯`Ed ixde ,"Epgp` mirqFp" Fxn`A§¨§§¦£©§©£¥
.ux`l qpkp `lŸ¦§©¨¨¤

åéìò äøæb äøæâð àì ïéãòL¯ ¤£©¦Ÿ¦§§¨§¥¨¨¨
daixn inA eilr dxfbp dxifBdW¤©§¥¨¦§§¨¨¨§¥§¦¨
oOwlcM ,mirAx`d zpWA didW¤¨¨¦§©¨©§¨¦§¦§©¨
ok iptl Ep`vn mpn` .zTg zWxtA§¨¨©ª©¨§¨¨¨¦§¥¥
`Ed oi`W Fnvr dWn lW zFiE`HAzd¦§©§¤¤©§¤¥

jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iying meil inei xeriy

(ì)-ìàå éöøà-ìà-íà ék Cìà àì åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¥¥®¦¯¦¤©§¦²§¤
:Cìà ézãìBî«©§¦−¥¥«

i"yx£Èz„ÏBÓŒÏ‡Â Èˆ¯‡ŒÏ‡∑(ספרי) מׁשּפחּתי ּבׁשביל אם נכסי, ּבׁשביל .אם ∆«¿ƒ¿∆«¿ƒְְְְְִִִִִִִִַַָ

(àì)ék eðúà áæòz àð-ìà øîàiå|zòãé ïk-ìò ©¾Ÿ¤©−̈©«£´ŸŸ¨®¦´©¥´¨©À§¨
:íéðéòì eðl úééäå øaãna eðúðç£Ÿ¥̧Æ©¦§½̈§¨¦¬¨−̈§¥¨«¦

i"yx£·ÊÚz ‡ŒÏ‡∑ׁשּיׁש היה סבּור מחּבה; יתרֹו נתּגּיר לא יאמר ּו: ׁשּלא ּבּקׁשה, לׁשֹון אּלא "נא" אין «»«¬…ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ
לֹו והל הּניחם חלק, להם ׁשאין ׁשראה עכׁשו ּבארץ, חלק a„na¯.לּגרים e˙Á zÚ„È ÔkŒÏÚ Èk∑ ּכי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָƒ«≈»«¿»¬…≈«ƒ¿»ִ

לנּו ׁשּנעׂשּו ּוגבּורֹות נּסים וראית ּבּמדּבר, חנֹותנּו ידעּת אׁשר על זאת לעׂשֹות ל zÚ„È.נאה ÔkŒÏÚ Èk∑ ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹƒ«≈»«¿»
ּכמֹו ידעּת, אׁשר על לח)ּכמֹו: בני"(בראשית לׁשלה לאֿנתּתיה "ּכיֿעלּֿכן יח): עברּתם"(שם "ּכיֿעלּֿכן יט): :(שם ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

È˙e„lÈÏeל  ÈÚ¯‡Ï Ô‰l‡ ÏÊ‡ ‡Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈≈∆»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ
:ÏÊ‡≈≈

Ôkלא  ÏÚ È¯‡ ‡˙È ˜BaLz ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿»»»¬≈«≈
Ô¯e·‚e ‡¯a„Óa Ô¯L ‡ÈÂ‰ „k zÚ„È¿««¿«¬≈»»«¿«¿¿»¿«

:CÈÈÚ· ‡˙ÈÊÁ ‡Ï Ô„È·Ú˙‡c¿ƒ¿¬ƒ«»»¬≈»¿≈»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

:bi ,c zFnW i"Wx d`x) ux`l qpkp¦§¨¨¨¤§¥©¦§
oke ,"ux`l mqipkdl itFq oi`W"¤¥¦§©§¦¨¨¨¤§¥
`Apzp ± Fn`iaY" :fi ,eh mW i"WxA§©¦¨§¦¥¦§©¥
xn`p `l Kkl ,ux`l qpMi `NW dWn¤¤Ÿ¦¨¥¨¨¤§¨Ÿ¤¡©

"Ep`iaY(`EdÎKExAÎWFcTd lW oke , §¦¥§¥¤©¨¨
l`xUi ipA z` qipki `l `EdW dWnl§¤¤Ÿ©§¦¤§¥¦§¨¥
dYr" :` ,e zFnW i"Wx d`x) ux`l̈¨¤§¥©¦§©¨
draW iklnl iEUrd `le ,d`xY¦§¤§Ÿ¤¨§©§¥¦§¨
i"WxA oke ,"ux`l m`ia`WM zFOE`§¤£¦¥¨¨¤§¥§©¦
± rWFdi ipf`A miUe" :ci ,fi mẄ§¦§¨§¥§ª©
fnxp o`M .. ux`l l`xUi z` qipkOd©©§¦¤¦§¨¥¨¨¤¨¦§©
l`xUi z` qipkn rWFdIW dWnl Fl§¤¤§ª©©§¦¤¦§¨¥

"ux`l(drcFd dzid df lM K` , ¨¨¤©¨¤¨§¨¨¨
oicr lrFtA K` ,d`EapA dricie¦¦¨¦§¨©§©£©¦
lMW dWn aWge ,dxfbp `l dxfBd©§¥¨Ÿ¦§§¨§¨©¤¤¨
dlFki ,lrFtA dxfBd dxfbp `NW cFr¤Ÿ¦§§¨©§¥¨§©§¨

l `idxAC dWOWM okle ,lHAzd ¦§¦§©¥§¨¥§¤¤¦¥
xn` ,`EdÎKExAÎWFcTd l` d`EapA¦§¨¤©¨¨¨©
`EdW) d`EapA Fl rEci didX dn z ¤̀©¤¨¨¨©¦§¨¤

ux`l qpMi `l(Fxzi mr xACWM K` , Ÿ¦¨¥¨¨¤©§¤¦¥¦¦§
mc` ipA x`W mr F`)(itM mdOr xAC ¦§¨§¥¨¨¦¥¦¨¤§¦

aWgX dn itM F` ,lrFtA aSOd©©¨§©§¦©¤¨©
okle ,lHAzdl dlFki dxfBdW¤©§¥¨§¨§¦§©¥§¨¥
xEB" iRÎlr) "qpkp `EdW xEaqM"§¨¤¦§¨©¦
mivExiY i"Wx iWxtnA d`xE ."dix ©̀§¥§¥¦§¨§¥©¦¥¦

mitqFp(. ¨¦
ñðëð àeäL øeáñëe¯i"Wx mB d`x §¨¤¦§¨§¥©©¦

`hg ilEN`W aEzMd dNB" :ai ,k oOwl§©¨¦¨©¨¤¦¥¥§
`NW icM ,ux`l oiqpkp Eid calA df¤¦§¨¨¦§¨¦¨¨¤§¥¤Ÿ
xAcOd xFC x`W oFrM :mdilr Exn`iŸ§£¥¤©£§¨©¦§¨
KM ,ux`l EqpMi `NW mdilr xfbPW¤¦§©£¥¤¤Ÿ¦¨§¨¨¤¨

."oxd`e dWn oFr diddxezl ¨¨£¤§©£Ÿ
(l)ézãìBî ìàå éöøà ìàíà Y ¤©§¦§¤©§¦¦

éñëð ìéáLa¯iqkp ,"ivx` l`" Edfe ¦§¦§¨©§¤¤©§¦§¨©
oFWNn "l`" WxtnE .ivx`AW¤§©§¦§¨¥¤¦§
aEzMd oFWlM "m`" siqFde ,"liaWA"¦§¦§¦¦¦§©¨
,xnFl i"Wx zpEMW d`xpe ."m` iM"¦¦§¦§¤¤©¨©©¦©
lr Fvx` z` dlilg sicrd `l FxzIW¤¦§Ÿ¤¡¦¨¦¨¤©§©
mWl xfgW `N` ,l`xUi ux` ipR§¥¤¤¦§¨¥¤¨¤¨©§¨
lr 'ixtq' oFWl mB d`xE .eiqkp ipRn¦§¥§¨¨§¥©§¦§¥©
,ivx` ipRn KlFd ipi` m`" :wEqRd©¨¦¥¦¥¦§¥©§¦

."iqkp ipRn Kl ¥̀¥¦§¥§¨©
ézçtLî ìéáLa íà¯l`e" Edfe ¦¦§¦¦§©§¦§¤§¤

"m` iM" oMW ,"m`" azke ."iYclFn©§¦§¨©¦¤¥¦¦
KlFdW rnWn ."iYclFn" lr mB aqEn¨©©©§¦©§©¤¥
mbe eiqkp liaWA mB ,mdipW liaWA¦§¦§¥¤©¦§¦§¨¨§©
oFWNd 'ixtQ'A K` ,FYgRWn liaWA¦§¦¦§©§©©¦§¥©¨
Kl` ,iqkp ipRn KlFd ipi` m`e" :`Ed§¦¥¦¥¦§¥§¨©¥¥
zpEM mB FGW xWt`e ."iYclFn ipRn¦§¥©§¦§¤§¨¤©©¨©

iqkp liaWA F` :i"WxliaWA F` ©¦¦§¦§¨©¦§¦
:fk ,gi zFnW i"Wx d`xE .iYgRWn¦§©§¦§¥©¦§
ipA xIbl ± Fvx` l` Fl KlIe"©¥¤¤©§§©¥§¥

."FYgRWndxez`l ¦§©§
(`l)áæòz àð ìààlà "àð" ïéà Y ©¨©£Ÿ¥¨¤¨

ìäLwa ïBL¯,KM lM FA xivtd dOle §©¨¨§¨¨¦§¦¨¨
lirl xEn`M ,FzaFhl did xaCd ixde©£¥©¨¨¨¨§¨¨¨§¥

"Kl Epahde")m"`x(. §¥©§¨
äaçî Bøúé øibúð àì :eøîàé àlL¤ŸŸ§Ÿ¦§©¥¦§¥¦¨

¯hk wEqR lirl i"WxA xEn`M̈¨§©¦§¥¨
.dxFYd z` aAigW lr aaFg `xwPW¤¦§¨¨©¤¦¥¤©¨

,õøàa ÷ìç íéøbì LiL äéä øeáñ̈¨¨¤¥©¥¦¥¤¨¨¤
÷ìç íäì ïéàL äàøL åLëò¯ ©§¨¤¨¨¤¥¨¤¥¤

dxrd d`xE .dp ,ek i"WxA oOwlcM§¦§©¨§©¦§¥¤¨¨
.d`Ad©¨¨

Bì Cìäå íçépä¯aFfrY `p l`" Edfe ¦¦¨§¨©§¤©¨©£
Klde mgiPd" :Exn`i `NW ,"EpzF`¨¤ŸŸ§¦¦¨§¨©

Exn`i `NW i"Wx xnF`X dnE ."Fl©¤¥©¦¤ŸŸ§
okl ux`A wlg oi` mixBNW llbAW¤¦§©¤©¥¦¥¥¤¨¨¤¨¥
xaC cnl i"WxW xnFl Wi ,afr Fxzi¦§¨©¥©¤©¦¨©¨¨
dNigYAW ,Fxzil dWn ixaCn df¤¦¦§¥¤§¦§¤©§¦¨
,"l`xUi lr aFh xAC 'd iM" :Fl xn`̈©¦¦¤©¦§¨¥
,l`xUi ux`A dlgp zlAwl dpEMde§©©¨¨§©¨©©£¨§¤¤¦§¨¥

aFh xAC" Fl xn`W oeikelrl`xUi" §¥¨¤¨©¦¤©¦§¨¥
`le dlgp Wi l`xUil wxW Fxzi oiad¥¦¦§¤©§¦§¨¥¥©£¨§Ÿ
oFWl wEIC EdGW xnFl Wie) mixBl©¥¦§¥©¤¤¦§

" i"Wxd`xW eiWkr,"wlg mdl oi`W ©¦©§¨¤¨¨¤¥¨¤¥¤
oM oiad `N` ?eiWkr d`x okid ike§¦¥¨¨¨©§¨¤¨¥¦¥

eil` dWn ixaCn(xn` Kkl KWndaE , ¦¦§¥¤¥¨§¤§¥§¨¨©
iYclFn l`e ivx` l` m` iM" Fxzi¦§¦¦¤©§¦§¤©§¦

did ,"Kl`oiadl oYipdvFx `EdW ¥¥¨¨¦¨§¨¦¤¤
zkllFYclFnlE Fvx`l,FhEWtM ¨¤¤§©§§©§¦§

ux`A wlg Fl oi`W llbA z`fe§Ÿ¦§©¤¥¥¤§¤¤
Fxzi xaC lW FYn`NW s` ,l`xUi¦§¨¥©¤©£¦¤¨¨¦§
FnM) FYgRWnlE eiqkpl oiEMzd¦§©¥¦§¨¨§¦§©§§

i"Wx WxiRW(:dWn Fl xn` oM lr , ¤¥©©¦©¥¨©¤
Exn`i `NW ,"EpzF` aFfrY `p l`"©¨©£¨¤ŸŸ§
,Yafr okl ux`A wlg Ll oi`W llbA¦§©¤¥§¥¤¨¨¤¨¥¨©§¨
siqFd ,df xaC lr mB FzFSxl ickE§¥§©©©¨¨¤¦

KWndA Fl xn`e dWn)al weqt(dide" : ¤§¨©©¤§¥§¨¨
EpOr 'd aihii xW` `Edd aFHd©©£¤¥¦¦¨
,dlgp oYip Ll mBW ,"Kl Epahde§¥©§¨¤©§¦¥©£¨
WxiRW FnM ,Fgixi lW DpWcl dpEMde§©©¨¨§ª§¨¤§¦§¤¥©

.mW i"Wx©¦¨
øaãna eðúðç zòãé ïk ìò ékY ¦©¥¨©§¨£Ÿ¥©¦§¨

úàæ úBNòì Eì äàð "ék"¯`al ¦¨¤§©£Ÿ¨Ÿ
.EpzF` aFfrl `le ,EpOr¦¨§Ÿ©£¨

,"øaãna eðúðç zòãé" øLà "ìò"©£¤¨©§¨£Ÿ¥©¦§¨
úBøeáâe íéqð úéàøå¯drCd itl §¨¦¨¦¦§§¦©¥¨

`aEOM) dxFY oYn iptl `A FxzIW¤¦§¨¦§¥©©¨©¨
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(èë)ïúç éðéãnä ìàeòø-ïa ááçì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤ÀÂ§ŸÂ̈¤§¥´©¦§¨¦»Ÿ¥´
íéòñð äLî|ýåýé øîà øLà íB÷nä-ìà eðçðà ¤¼«Ÿ§¦´£©À§¤©¨Æ£¤´¨©´§Ÿ̈½

ýåýé-ék Cì eðáèäå eðzà äëì íëì ïzà BúàŸ−¤¥´¨¤®§¨³¦¨̧Æ§¥©´§½̈¦«§Ÿ̈¬
:ìàøNé-ìò áBè-øac¦¤−©¦§¨¥«

i"yx£··Á∑(ספרי)ׁשּנאמר יתרֹו, ד)הּוא לֹומר(שופטים ּתלמּוד ּומה מׁשה". חֹותן חבב "מּבני ב): "וּתבאנה (שמות : …»ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
היּו הר ּבה וׁשמֹות "אּבא", אביהן לאבי קֹורין ׁשהּתינֹוקֹות מלּמד, אביהן"? יתר אלֿרעּואל ׁשם לֹו: על – ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

וכּו' הּתֹורה את ׁשחּבב על – חֹובב ּבּתֹורה, אחת ּפרׁשה ‡ÌB˜n‰ŒÏ.ׁשּיּתר eÁ‡ ÌÈÚÒ∑(ספרי)– מּיד ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ…¿ƒ¬«¿∆«»ִָ
ׁשחטאּו אּלא יׂשראל, לארץ להּכנס עלֿמנת נסעּו הראׁשֹון זה ׁשּבמּסע לארץ; נכנסין אנּו ימים ׁשלׁשה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹעד

נכנס  ׁשהּוא ּוכסבּור עליו, ּגזרה נגזרה לא ׁשעדין עּמהם? עצמֹו מׁשה ׁשּתף מה ּומּפני .ּבּמתאֹוננים. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

È„Ó‡‰כט  Ï‡eÚ¯ ¯a ··ÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…»«¿≈ƒ¿»»»
Èc ‡¯˙‡Ï ‡Á‡ ÔÈÏË ‰LÓ„ È‰eÓÁ¬ƒ¿…∆»¿ƒ¬«¿»¿«¿»ƒ
·ÈËBÂ ‡nÚ ‡˙È‡ ÔBÎÏ Ôz‡ d˙È ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»»≈∆≈¿ƒ»ƒ»»¿≈
:Ï‡¯NÈ ÏÚ ‡·Ë ‰‡˙È‡Ï ÏÈlÓ ÈÈ È¯‡ CÏ»¬≈¿»«ƒ¿«¿»»»»«ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

¯,xcQd did KM rQnE rQn lkAW¤§¨©¨©¨¨¨¨©¥¤
,zFrQOd xRqn ricFdl `AW `le§Ÿ¤¨§¦©¦§©©©¨
llM zFrQn o`M dpFn Fpi` ixdW¤£¥¥¤¨©¨§¨

)m"`x(.
eòqiåeòñð àeää íBia Y¯WcgA" ©¦¨©©¨§©Ÿ¤
ipXdlirl aEzMd "WcgA mixUrA ©¥¦§¤§¦©Ÿ¤©¨§¥

l`xUi ipa ErqIe"n la` ,`i wEqR̈£¨¦©¦§§¥¦§¨¥
wEqR lirlC "ipiq xAcOn mdirqnl§©§¥¤¦¦§©¦©¦§¥¨
,Erqp `Edd mFIAW cFnll oi` ,ai¥¦§¤©©¨§

i`w "mdirqnl" lr `EddC)m"`x(. §©©§©§¥¤¨¥
mEIq `Ed o`M xEn`d "ErqIe" ,xnFlM§©©¦§¨¨¨¦
,lirl `i wEqtA ligzdW oiprd̈¦§¨¤¦§¦§¨§¥
"oprd dlrP"W mFIA FAW FWExitE¥¤©¤©£¨¤¨¨
oiprd wiqtd rvn`AW `N` ,Erqp̈§¤¨¤¨¤§©¦§¦¨¦§¨

zFrQOd xcq xRql)dcya x`a(.dxezhk §©¥¥¤©©¨
(hk)ááçBøúé àeä Y¯lW FpA `le Ÿ¨¦§§Ÿ§¤
Fxzi)bi ,gi zeny i"yx(ozFg" ,xnFlM . ¦§§©¥

"aaFg" lr aqEn o`M xEn`d "dWn¤¨¨¨¨©¨
"l`Erx" lr `le)m"`x(. §Ÿ©§¥

øîàpL¯.`i ,c mihtFW ¤¤¡©§¦
"äLî ïúç ááç éðaî"¯mB d`x ¦§¥Ÿ¨Ÿ¥Ÿ¤§¥©

xnF`d ixacl s`" :bi ,gi zFnW i"Wx©¦§©§¦§¥¨¥
l` FgENiW ,`A dxFY oYn mcFw Fxzi¦§¤©©¨¨¦¤
,dIpW dpW cr `N` did `l Fvx ©̀§Ÿ¨¨¤¨©¨¨§¦¨

xn`p ixdW)fk ,gi my(z` dWn glWIe : ¤£¥¤¡©©§©©¤¤
xn`W milbCd rQnA EpivnE ,FpzFg§¨¦§©©©§¨¦¤¨©

mirqFp :dWn Fl'ebe mFwOd l` Epgp` ¤§¦£©§¤©¨
oYn mcFw Ff m`e ,EpzF` aFfrY `p l ©̀¨©£¨§¦¤©©
Epivn okid Klde FglXXn ,dxFY¨¦¤§¨§¨©¥¨¨¦
Fxzi xn`p `l mW :xn`Y m`e ?xfgW¤¨©§¦Ÿ©¨Ÿ¤¡©¦§
`Ed ,did Fxzi lW FpaE ,aaFg `N ¤̀¨¨§¤¦§¨¨
ipAn :aizM ixdW ,Fxzi `Ed aaFg¨¦§¤£¥§¦¦§¥

."dWn ozFg aaFg¨¥¤
øîBì ãeîìz äîe¯.gi ,a zFnW ©©§©§

"ïäéáà ìàeòø ìà äðàázå"¯ ©¨Ÿ¨¤§¥£¦¤

.Fxzi `Ed l`ErxW rnWOW¤©§©¤§¥¦§
éáàì ïéøB÷ úB÷BðézäL ãnìî§©¥¤©¦¦©£¦

àaà Y ïäéáà¯eia` did l`ErxE £¦¤©¨§¥¨¨¨¦
Wi" mWA mW i"Wx azM oke .Fxzi lW¤¦§§¥¨©©¦¨§¥¥

."mixnF`§¦
Bì eéä äaøä úBîLå¯zFnW i"WxA §¥©§¥¨§©¦§

)` ,gi .gi ,c(Eid zFnW draW"W azM̈©¤¦§¨¥¨
dAxd zFnW" aFYkl wIC o`ke ,"Fl§¨¦¥¦§¥©§¥
l`Erx z` dpFn mXW ipRn ,"Fl Eid̈¦§¥¤¨¤¤§¥
o`M ENi`e ,Fxzi zFnW draXn cg`M§¤¨¦¦§¨§¦§§¦¨
,Fxzi lW eia` did l`ErxW Wxtn§¨¥¤§¥¨¨¨¦¤¦§
,Fxzi lW eizFnXn dpnp Fpi` `liOnE¦¥¨¥¦§¤¦§¨¤¦§
.zFnW dXW Fl Eid Ff drcNW `vnpe§¦§¨¤§¥¨¨¦¨¥
m"`xd oke ipWe oFW`x qEtcA K ©̀¦§¦§¥¦§¥¨§¥
.Fl Eid zFnW ipWE :o`M i"WxA miqxFB§¦§©¦¨§¥¥¨

."'eke" miqxFB `l sFQaE©Ÿ§¦
úçà äLøt øziL íL ìò ,"Bøúé"¦§©¥¤¦¥¨¨¨©©

äøBza¯WxiR mW zFnW i"WxA ©¨§©¦§¨¥©
zg` dWxR xYIW mW lr ,xzi" :xzFi¥¤¤©¥¤¦¥¨¨¨©©
xIBzPWkl ,Fxzi ;'dfgz dY`e' dxFYA©¨§©¨¤¡¤¦§¦§¤¦§©¥

Od mIwelr zg` zF` Fl EtiqFd zFv §¦¥©¦§¦©©©
."FnW§

äøBzä úà áaçL ìò ,"ááç"¯ Ÿ¨©¤¦¥¤©¨
.mW zFnW i"Wx mB d`x§¥©©¦§¨

'eëå¯l`ihER ,ipiw ,xag ,xzi)i"yx §¤¤¤¤¥¦¦¥
mye my zeny(.

íB÷nä ìà eðçðà íéòñðãiî Y¯ Ÿ§¦£©§¤©¨¦¨
"mirqFp" Fl xn`X dOn oM cnFl¥¥¦©¤¨©§¦

.cInE skiY xnFlM ,deFd oFWlA¦§¤§©¥¤¦¨
ìL ãòíéîé äL¯oM cnFNW d`xp ©§Ÿ¨¨¦¦§¤¤¥¥

zixA oFx`e" :bl wEqtA xn`PX dOn¦©¤¤¡©§¨©£§¦
mini zWlW KxC mdiptl rqFp 'd¥©¦§¥¤¤¤§¤¨¦

"dgEpn mdl xEzl)i"gp(mB d`xE . ¨¨¤§¨§¥©
KxC mkl oi`" :ai ,` mixaC i"Wx©¦§¨¦¥¨¤¤¤
xd KxcM rpxA Wcwl axFgn dxvw§¨¨¥¥§¨¥©§¥©§¤¤©

,mFi xUr cg` Kldn `Ed s`e ,xirU¥¦§©©£©©©¨¨
.. mini dWlWA FzF` mYkld mY`e§©¤£©§¤¦§¨¨¦
zhAlzn dpikW dzid KM lke§¨¨¨§¨§¦¨¦§©¤¤

."ux`l mkz`iA xdnl mkliaWA¦§¦§¤§©¥¦©§¤¨¨¤
äæ òqîaL ,õøàì ïéñðëð eðà̈¦§¨¦¨¨¤¤§©¨¤
õøàì ñðkäì úðî-ìò eòñð ïBLàøä̈¦¨§©§¨§¦¨¥§¤¤

ìàøNé¯mirqFp" :Fl xn`W dGn ¦§¨¥¦¤¤¨©§¦
dkl" `le ,"'ebe mFwOd l` Epgp £̀©§¤©¨§Ÿ§¨
"Epgp` miklFd" F`] "mFwOd l` EpY ¦̀¨¤©¨§¦£©§
mdW Fl xn`W rnWn ,[m"`x ±©§©¤¨©¤¥
,cIn ux`l qpMdl zpnÎlr mirqFp§¦©§¨§¦¨¥¨¨¤¦¨

KxCA zFIpge miaEMir mEW `ll)x`a §Ÿ¦¦©£¦©¤¤
dcya(.

íéððBàúîa eàèçL àlà¯,`i oOwl ¤¨¤¨§§¦§§¦§©¨
iEPir lr EppF`zdW `hgd llbAW .`¤¦§©©¥§¤¦§§©¦
EaMrzd ,` ,`i i"WxA oOwlcM ,KxCd©¤¤§¦§©¨§©¦¦§©§

Eqpkp `lernWncM ,cIn ux`l §Ÿ¦§§¨¨¤¦¨¦§©§©
xgIe" ligzOdÎxEAC mW i"Wx oFWNn¦§©¦¨¦©©§¦©¦©
did mippF`zOd `hgl sqFpaE ."FR ©̀§¨§¥§©¦§§¦¨¨
EaMrzd df llbAW ,miE`zOd `hg¥§©¦§©¦¤¦§©¤¦§©§
,`i oOwlcM ,mFi miWlW cFr xAcOA©¦§¨§¦§¦§©¨
`hg ixg` mB la` .Kli`e c§¥¨£¨©©£¥¥§
ÎWFcTd dvx ,miE`zOde mippF`zOd©¦§§¦§©¦§©¦¨¨©¨
,ux`l mkz`iA xdnl" `EdÎKExÄ§©¥¦©§¤¨¨¤
[milBxnd `hgA] mYlwlTW liaWaE¦§¦¤¦§©§¤§¥§©§©§¦
mirAx` xirU xd zFaiaq mkz` aQd¤¥¤§¤§¦©¥¦©§¨¦

"dpW)a ,` mixac i"yx(. ¨¨
íänò Bîöò äLî ózL äî éðtîe¦§¥¨¦¥Ÿ¤©§¦¨¤

¯`Ed ixde ,"Epgp` mirqFp" Fxn`A§¨§§¦£©§©£¥
.ux`l qpkp `lŸ¦§©¨¨¤

åéìò äøæb äøæâð àì ïéãòL¯ ¤£©¦Ÿ¦§§¨§¥¨¨¨
daixn inA eilr dxfbp dxifBdW¤©§¥¨¦§§¨¨¨§¥§¦¨
oOwlcM ,mirAx`d zpWA didW¤¨¨¦§©¨©§¨¦§¦§©¨
ok iptl Ep`vn mpn` .zTg zWxtA§¨¨©ª©¨§¨¨¨¦§¥¥
`Ed oi`W Fnvr dWn lW zFiE`HAzd¦§©§¤¤©§¤¥

jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iying meil inei xeriy

(ì)-ìàå éöøà-ìà-íà ék Cìà àì åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¥¥®¦¯¦¤©§¦²§¤
:Cìà ézãìBî«©§¦−¥¥«

i"yx£Èz„ÏBÓŒÏ‡Â Èˆ¯‡ŒÏ‡∑(ספרי) מׁשּפחּתי ּבׁשביל אם נכסי, ּבׁשביל .אם ∆«¿ƒ¿∆«¿ƒְְְְְִִִִִִִִַַָ

(àì)ék eðúà áæòz àð-ìà øîàiå|zòãé ïk-ìò ©¾Ÿ¤©−̈©«£´ŸŸ¨®¦´©¥´¨©À§¨
:íéðéòì eðl úééäå øaãna eðúðç£Ÿ¥̧Æ©¦§½̈§¨¦¬¨−̈§¥¨«¦

i"yx£·ÊÚz ‡ŒÏ‡∑ׁשּיׁש היה סבּור מחּבה; יתרֹו נתּגּיר לא יאמר ּו: ׁשּלא ּבּקׁשה, לׁשֹון אּלא "נא" אין «»«¬…ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ
לֹו והל הּניחם חלק, להם ׁשאין ׁשראה עכׁשו ּבארץ, חלק a„na¯.לּגרים e˙Á zÚ„È ÔkŒÏÚ Èk∑ ּכי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָƒ«≈»«¿»¬…≈«ƒ¿»ִ

לנּו ׁשּנעׂשּו ּוגבּורֹות נּסים וראית ּבּמדּבר, חנֹותנּו ידעּת אׁשר על זאת לעׂשֹות ל zÚ„È.נאה ÔkŒÏÚ Èk∑ ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹƒ«≈»«¿»
ּכמֹו ידעּת, אׁשר על לח)ּכמֹו: בני"(בראשית לׁשלה לאֿנתּתיה "ּכיֿעלּֿכן יח): עברּתם"(שם "ּכיֿעלּֿכן יט): :(שם ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

È˙e„lÈÏeל  ÈÚ¯‡Ï Ô‰l‡ ÏÊ‡ ‡Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈≈∆»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ
:ÏÊ‡≈≈

Ôkלא  ÏÚ È¯‡ ‡˙È ˜BaLz ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿»»»¬≈«≈
Ô¯e·‚e ‡¯a„Óa Ô¯L ‡ÈÂ‰ „k zÚ„È¿««¿«¬≈»»«¿«¿¿»¿«

:CÈÈÚ· ‡˙ÈÊÁ ‡Ï Ô„È·Ú˙‡c¿ƒ¿¬ƒ«»»¬≈»¿≈»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

:bi ,c zFnW i"Wx d`x) ux`l qpkp¦§¨¨¨¤§¥©¦§
oke ,"ux`l mqipkdl itFq oi`W"¤¥¦§©§¦¨¨¨¤§¥
`Apzp ± Fn`iaY" :fi ,eh mW i"WxA§©¦¨§¦¥¦§©¥
xn`p `l Kkl ,ux`l qpMi `NW dWn¤¤Ÿ¦¨¥¨¨¤§¨Ÿ¤¡©

"Ep`iaY(`EdÎKExAÎWFcTd lW oke , §¦¥§¥¤©¨¨
l`xUi ipA z` qipki `l `EdW dWnl§¤¤Ÿ©§¦¤§¥¦§¨¥
dYr" :` ,e zFnW i"Wx d`x) ux`l̈¨¤§¥©¦§©¨
draW iklnl iEUrd `le ,d`xY¦§¤§Ÿ¤¨§©§¥¦§¨
i"WxA oke ,"ux`l m`ia`WM zFOE`§¤£¦¥¨¨¤§¥§©¦
± rWFdi ipf`A miUe" :ci ,fi mẄ§¦§¨§¥§ª©
fnxp o`M .. ux`l l`xUi z` qipkOd©©§¦¤¦§¨¥¨¨¤¨¦§©
l`xUi z` qipkn rWFdIW dWnl Fl§¤¤§ª©©§¦¤¦§¨¥

"ux`l(drcFd dzid df lM K` , ¨¨¤©¨¤¨§¨¨¨
oicr lrFtA K` ,d`EapA dricie¦¦¨¦§¨©§©£©¦
lMW dWn aWge ,dxfbp `l dxfBd©§¥¨Ÿ¦§§¨§¨©¤¤¨
dlFki ,lrFtA dxfBd dxfbp `NW cFr¤Ÿ¦§§¨©§¥¨§©§¨

l `idxAC dWOWM okle ,lHAzd ¦§¦§©¥§¨¥§¤¤¦¥
xn` ,`EdÎKExAÎWFcTd l` d`EapA¦§¨¤©¨¨¨©
`EdW) d`EapA Fl rEci didX dn z ¤̀©¤¨¨¨©¦§¨¤

ux`l qpMi `l(Fxzi mr xACWM K` , Ÿ¦¨¥¨¨¤©§¤¦¥¦¦§
mc` ipA x`W mr F`)(itM mdOr xAC ¦§¨§¥¨¨¦¥¦¨¤§¦

aWgX dn itM F` ,lrFtA aSOd©©¨§©§¦©¤¨©
okle ,lHAzdl dlFki dxfBdW¤©§¥¨§¨§¦§©¥§¨¥
xEB" iRÎlr) "qpkp `EdW xEaqM"§¨¤¦§¨©¦
mivExiY i"Wx iWxtnA d`xE ."dix ©̀§¥§¥¦§¨§¥©¦¥¦

mitqFp(. ¨¦
ñðëð àeäL øeáñëe¯i"Wx mB d`x §¨¤¦§¨§¥©©¦

`hg ilEN`W aEzMd dNB" :ai ,k oOwl§©¨¦¨©¨¤¦¥¥§
`NW icM ,ux`l oiqpkp Eid calA df¤¦§¨¨¦§¨¦¨¨¤§¥¤Ÿ
xAcOd xFC x`W oFrM :mdilr Exn`iŸ§£¥¤©£§¨©¦§¨
KM ,ux`l EqpMi `NW mdilr xfbPW¤¦§©£¥¤¤Ÿ¦¨§¨¨¤¨

."oxd`e dWn oFr diddxezl ¨¨£¤§©£Ÿ
(l)ézãìBî ìàå éöøà ìàíà Y ¤©§¦§¤©§¦¦

éñëð ìéáLa¯iqkp ,"ivx` l`" Edfe ¦§¦§¨©§¤¤©§¦§¨©
oFWNn "l`" WxtnE .ivx`AW¤§©§¦§¨¥¤¦§
aEzMd oFWlM "m`" siqFde ,"liaWA"¦§¦§¦¦¦§©¨
,xnFl i"Wx zpEMW d`xpe ."m` iM"¦¦§¦§¤¤©¨©©¦©
lr Fvx` z` dlilg sicrd `l FxzIW¤¦§Ÿ¤¡¦¨¦¨¤©§©
mWl xfgW `N` ,l`xUi ux` ipR§¥¤¤¦§¨¥¤¨¤¨©§¨
lr 'ixtq' oFWl mB d`xE .eiqkp ipRn¦§¥§¨¨§¥©§¦§¥©
,ivx` ipRn KlFd ipi` m`" :wEqRd©¨¦¥¦¥¦§¥©§¦

."iqkp ipRn Kl ¥̀¥¦§¥§¨©
ézçtLî ìéáLa íà¯l`e" Edfe ¦¦§¦¦§©§¦§¤§¤

"m` iM" oMW ,"m`" azke ."iYclFn©§¦§¨©¦¤¥¦¦
KlFdW rnWn ."iYclFn" lr mB aqEn¨©©©§¦©§©¤¥
mbe eiqkp liaWA mB ,mdipW liaWA¦§¦§¥¤©¦§¦§¨¨§©
oFWNd 'ixtQ'A K` ,FYgRWn liaWA¦§¦¦§©§©©¦§¥©¨
Kl` ,iqkp ipRn KlFd ipi` m`e" :`Ed§¦¥¦¥¦§¥§¨©¥¥
zpEM mB FGW xWt`e ."iYclFn ipRn¦§¥©§¦§¤§¨¤©©¨©

iqkp liaWA F` :i"WxliaWA F` ©¦¦§¦§¨©¦§¦
:fk ,gi zFnW i"Wx d`xE .iYgRWn¦§©§¦§¥©¦§
ipA xIbl ± Fvx` l` Fl KlIe"©¥¤¤©§§©¥§¥

."FYgRWndxez`l ¦§©§
(`l)áæòz àð ìààlà "àð" ïéà Y ©¨©£Ÿ¥¨¤¨

ìäLwa ïBL¯,KM lM FA xivtd dOle §©¨¨§¨¨¦§¦¨¨
lirl xEn`M ,FzaFhl did xaCd ixde©£¥©¨¨¨¨§¨¨¨§¥

"Kl Epahde")m"`x(. §¥©§¨
äaçî Bøúé øibúð àì :eøîàé àlL¤ŸŸ§Ÿ¦§©¥¦§¥¦¨

¯hk wEqR lirl i"WxA xEn`M̈¨§©¦§¥¨
.dxFYd z` aAigW lr aaFg `xwPW¤¦§¨¨©¤¦¥¤©¨

,õøàa ÷ìç íéøbì LiL äéä øeáñ̈¨¨¤¥©¥¦¥¤¨¨¤
÷ìç íäì ïéàL äàøL åLëò¯ ©§¨¤¨¨¤¥¨¤¥¤

dxrd d`xE .dp ,ek i"WxA oOwlcM§¦§©¨§©¦§¥¤¨¨
.d`Ad©¨¨

Bì Cìäå íçépä¯aFfrY `p l`" Edfe ¦¦¨§¨©§¤©¨©£
Klde mgiPd" :Exn`i `NW ,"EpzF`¨¤ŸŸ§¦¦¨§¨©

Exn`i `NW i"Wx xnF`X dnE ."Fl©¤¥©¦¤ŸŸ§
okl ux`A wlg oi` mixBNW llbAW¤¦§©¤©¥¦¥¥¤¨¨¤¨¥
xaC cnl i"WxW xnFl Wi ,afr Fxzi¦§¨©¥©¤©¦¨©¨¨
dNigYAW ,Fxzil dWn ixaCn df¤¦¦§¥¤§¦§¤©§¦¨
,"l`xUi lr aFh xAC 'd iM" :Fl xn`̈©¦¦¤©¦§¨¥
,l`xUi ux`A dlgp zlAwl dpEMde§©©¨¨§©¨©©£¨§¤¤¦§¨¥

aFh xAC" Fl xn`W oeikelrl`xUi" §¥¨¤¨©¦¤©¦§¨¥
`le dlgp Wi l`xUil wxW Fxzi oiad¥¦¦§¤©§¦§¨¥¥©£¨§Ÿ
oFWl wEIC EdGW xnFl Wie) mixBl©¥¦§¥©¤¤¦§

" i"Wxd`xW eiWkr,"wlg mdl oi`W ©¦©§¨¤¨¨¤¥¨¤¥¤
oM oiad `N` ?eiWkr d`x okid ike§¦¥¨¨¨©§¨¤¨¥¦¥

eil` dWn ixaCn(xn` Kkl KWndaE , ¦¦§¥¤¥¨§¤§¥§¨¨©
iYclFn l`e ivx` l` m` iM" Fxzi¦§¦¦¤©§¦§¤©§¦

did ,"Kl`oiadl oYipdvFx `EdW ¥¥¨¨¦¨§¨¦¤¤
zkllFYclFnlE Fvx`l,FhEWtM ¨¤¤§©§§©§¦§

ux`A wlg Fl oi`W llbA z`fe§Ÿ¦§©¤¥¥¤§¤¤
Fxzi xaC lW FYn`NW s` ,l`xUi¦§¨¥©¤©£¦¤¨¨¦§
FnM) FYgRWnlE eiqkpl oiEMzd¦§©¥¦§¨¨§¦§©§§

i"Wx WxiRW(:dWn Fl xn` oM lr , ¤¥©©¦©¥¨©¤
Exn`i `NW ,"EpzF` aFfrY `p l`"©¨©£¨¤ŸŸ§
,Yafr okl ux`A wlg Ll oi`W llbA¦§©¤¥§¥¤¨¨¤¨¥¨©§¨
siqFd ,df xaC lr mB FzFSxl ickE§¥§©©©¨¨¤¦

KWndA Fl xn`e dWn)al weqt(dide" : ¤§¨©©¤§¥§¨¨
EpOr 'd aihii xW` `Edd aFHd©©£¤¥¦¦¨
,dlgp oYip Ll mBW ,"Kl Epahde§¥©§¨¤©§¦¥©£¨
WxiRW FnM ,Fgixi lW DpWcl dpEMde§©©¨¨§ª§¨¤§¦§¤¥©

.mW i"Wx©¦¨
øaãna eðúðç zòãé ïk ìò ékY ¦©¥¨©§¨£Ÿ¥©¦§¨

úàæ úBNòì Eì äàð "ék"¯`al ¦¨¤§©£Ÿ¨Ÿ
.EpzF` aFfrl `le ,EpOr¦¨§Ÿ©£¨

,"øaãna eðúðç zòãé" øLà "ìò"©£¤¨©§¨£Ÿ¥©¦§¨
úBøeáâe íéqð úéàøå¯drCd itl §¨¦¨¦¦§§¦©¥¨

`aEOM) dxFY oYn iptl `A FxzIW¤¦§¨¦§¥©©¨©¨



jzelrdaס zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iying meil inei xeriy
ּבאּו" עלּֿכן לג)"ּכי ּפני"(שם ראיתי עלּֿכן "ּכי :.ÌÈÈÚÏ el ˙ÈÈ‰Â∑,אחר ּדבר ּכתרּגּומֹו. עבר, לׁשֹון ִִִִֵֵֶַַָָָ¿»ƒ»»¿≈»ƒְְְֵַַַָָָ

עתיד: ּכגלּגל לׁשֹון עלינּו חביב ׁשּתהא אחר: ּדבר עינינּו. מאיר ּתהיה מעינינּו, ׁשּיתעּלם ודבר ּדבר ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר י)עינינּו, אתֿהּגר"(דברים "ואהבּתם :. ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

(áì)äéäå eðnò Cìú-ék äéäå|øLà àeää áBhä §¨−̈¦«¥¥´¦¨®§¨¨´©´©À£¤̧
:Cì eðáèäå eðnò ýåýé áéèéé¥¦¯§Ÿ̈²¦−̈§¥©¬§¨«

i"yx£'B‚Â ‡e‰‰ ·Bh‰ ‰È‰Â∑ּדׁשנּה היה הארץ את מחּלקין יׂשראל ּכׁשהיּו אמרּו: לֹו? היטיבּו ּטֹובה מה ¿»»««¿ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ
יּטלּנּו, הּוא ּבחלקֹו הּמקּדׁש ּבית ׁשּיּבנה מי אמרּו: מּלחלק; והּניחּוהּו אּמה, ת"ק על אּמה ת"ק יריחֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשל
וגֹו'" הּתמרים מעיר עלּו מׁשה חתן קיני "ּובני ׁשּנאמר: רכב, ּבן ליֹונדב יתרֹו, לבני נתנּוהּו ּכ ּובין ּכ ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּובין

א) .(שופטים

Ècלב  ‡e‰‰ ‡·Ë È‰ÈÂ ‡nÚ ÏÊ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈≈ƒ»»ƒ≈»»«ƒ
:CÏ ·ÈËBÂ ‡nÚ ÈÈ ·ÈËBÈƒ¿»ƒ»»¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

bi ,gi zFnW i"WxA(xnFl Kixv , §©¦§¨¦©
itlE ,dxFY oYnl xTirA dpEMdW¤©©¨¨§¦¨§©©¨§¦
dxFY oYn xg`l `A `EdW drCd©¥¨¤¨§©©©©¨

zEhWtA mW rnWOW FnM)(Kixv , §¤©§©¨§©§¨¦
Dx`ale oOd zcixil dpEMdW xnFl©¤©©¨¨¦¦©©¨§¦§¥¨
Kixv K` .cFaMd ipprle mixn lW¤¦§¨§©£¨¥©¨©¨¦
xTirA ltFp "zFxEaB" oFWl iM ,oEIr¦¦§§¥§¦¨
Ep`vn `le ,dnglnA oFgSp lr©¦¨§¦§¨¨§Ÿ¨¨
Fxzi zFid onfA dngln Ffi` dzidW¤¨§¨¥¦§¨¨¦§©¡¦§
dI`xl dpEMd oi` ilE`e .mdOr¦¨¤§©¥©©¨¨¦§¦¨

`N` DhEWtMdricildpEMde , ¦§¨¤¨¦¦¨§©©¨¨
i"WxA `aEOke ,wlnr znglnlmW §¦§¤¤£¨¥§©¨§©¦¨

.` ,gi
"eðì" eNòpL¯lW WExiRd Edf ¤©£¨¤©¥¤

:aEzM ENi`kE ,"mipirl Epl ziide"§¨¦¨¨§¥©¦§¦¨
,Epl dUrPX dn mipirl ziide§¨¦¨§¥¨¦©¤©£¨¨
miQiPd Lipir FnA zi`x :FWExitE¥¨¦¨§¥¤©¦¦
`iadW mEBxYd WExitkE ,Epl EUrPW¤©£¨§¥©©§¤¥¦
oi`W dWn Fl xn` dfaE .oOwl i"Wx©¦§©¨¨¤¨©¤¤¥
ux` lW WEAiMd znglOn WFWgl Fl©£¦¦§¤¤©¦¤¤¤
dUri `EdÎKExAÎWFcTd oMW ,l`xUi¦§¨¥¤¥©¨¨©£¤

dYr cr dUrW FnM ,miQp mdl)t"r ¨¤¦¦§¤¨¨©©¨
dcya x`a(.

zòãé ïk ìò ékøLà "ìò" :Bîk Y ¦©¥¨©§¨§©£¤
¯,"iM" zaiY z` o`M Wxtn `Ed oi ¥̀§¨¥¨¤¥©¦

`N` ,mcFTd xEACA dWxiR xaMW¤§¨¥§¨©¦©¥¤¨
,"oM lr iM" aEzMW mFwn lkAW FzpEM©¨¨¤§¨¨¤¨¦©¥
lr" `Ed "oM lr" lW WExiRd if £̀©©¥¤©¥©
FWExiR oi` ,"oM lr" mzq la` ,"xW £̀¤£¨§¨©¥¥¥

."xW` lr" cinŸ¦©£¤
"zòãé"¯,hiw miNdY i"Wx mB d`x ¨©§¨§¥©©¦§¦¦

FnM" :fk ,cl aFI` i"Wx d`xE .fkw§¥©¦¦§
."xW` ipRn¦§¥£¤

ì äézúð àì ïk ìò ék" :BîkäìL §¦©¥Ÿ§©¦¨§¥¨
"éðá¯:mW i"WxaE .ek ,gl ziW`xA §¦§¥¦§©¦¨

diYzp `l xW` lr ,dzUr oicA iM"¦§¦¨§¨©£¤Ÿ§©¦¨

."ipa dlWl§¥¨§¦
"ízøáò ïk ìò ék"¯.d ,gi mW ¦©¥£©§¤¨

iM lM oke ,xW` lr FnM" :mW i"WxaE§©¦¨§©£¤§¥¨¦
mB `nbEC `ianE ."`xwOAW oM lr©¥¤©¦§¨¥¦§¨©

.df wEqRn¦¨¤
"eàa ïk ìò ék"¯i"WxaE .g ,hi mW ¦©¥¨¨§©¦

,icFakl EUrY z`Gd daFHd iM" :mẄ¦©¨©Ÿ©£¦§¦
."izxFw lvA E`A xW` lr©£¤¨§¥¨¦

éðô éúéàø ïk ìò ék""E¯.i ,bl mW ¦©¥¨¦¦¨¤¨
Ll oEbde i`cM iM" :mW i"WxaE§©¦¨¦§©§¨§

lAwYW."Lipt izi`x xW` lr ,izgpn ¤§©¥¦§¨¦©£¤¨¦¦¨¤
íéðéòì eðl úééäåì Yøáò ïBL¯ §¨¦¨¨§¥¨¦§¨¨

FkRdn "ziide" lW e"`EdW `le§Ÿ¤©¨¤§¨¦¨§©§
.cizr oFWll¦§¨¦

Bîebøúk¯,`pl ociarzi`C oxEabE" §©§§¨§¦§£¦¨¨¨
Epl EUrPW zFxEabE ± "Kpira `zifg£¥¨§¥¨§¤©£¨
i"Wx WxiRW FnkE .LipirA zi`ẍ¦¨§¥¤§¤¥©©¦

.lirl§¥
øçà øác¯dWw oFW`xd WExiRl iM ¨¨©¥¦©¥¨¦¨¤
"Epl" Edn)`"eb(. ©¨

ìãéúò ïBL¯`Ed "ziide" lW e"`EdW §¨¦¤©¨¤§¨¦¨
xar oFWl KRdOW ,KERidd e"`ë©¦¤§©¥§¨¨

.cizr oFWll¦§¨¦
,eðéðéòî ílòúiL øáãå øác ìk̈¨¨§¨¨¤¦§©¥¥¥¥

eðéðéò øéàî äéäz¯Yx`dW FnM ¦§¤¥¦¥¥§¤¥©§¨
EpipirdY`e" xn`PW ,mipIC zWxtA ¥¥§¨¨©©¨¦¤¤¡©§©¨

"mrd lMn dfgz)i"zk dnka d"k(. ¤¡¤¦¨¨¨
øçà øác¯ipXd WExiRd itl iM ¨¨©¥¦§¦©¥©¥¦

Ff Fl miwEwf mdW llbA ike ,dWẅ¤§¦¦§©¤¥§¦
?mdOr zkll Kixv `EdW dAiq)likyn ¦¨¤¨¦¨¤¤¦¨¤

cecl(.
,eðéðéò ìbìâk eðéìò áéáç àäzL¤§¥¨¦¨¥§©§©¥¥

."øbä úà ízáäàå" øîàpL¯ ¤¤¡©©£©§¤¤©¥
.hi ,i mixaCdxezal §¨¦

(al)'Bâå àeää áBhä äéäåäî Y §¨¨©©§©
Bì eáéèä äáBh¯aFHd" xn`W dGn ¨¥¦¦¤¤¨©©

daFhl dpEMdW rnWn ,"`Edd©©§©¤©©¨¨§¨
zcgEin)cecl likyn(. §¤¤

eøîà¯'.'ixtq ¨§¦§¥
,õøàä úà ïé÷lçî ìàøNé eéäLk§¤¨¦§¨¥§©§¦¤¨¨¤

Bçéøé ìL dðLc äéä¯wlgd ¨¨ª§¨¤§¦©¥¤
.Fgixi lW gAEWnd©§¨¤§¦

úBàî Lîç ìò änà úBàî Lîç£¥¥©¨©£¥¥
éî :eøîà ,÷ìçlî eäeçépäå änà©¨§¦¦¦©£Ÿ¨§¦
àeä B÷ìça Lc÷nä úéa äðaiL¤¦¨¤¥©¦§¨§¤§

Ck ïéáe Ck ïéa ,epìhé¯`NW cr ¦§¤¥¨¥¨©¤Ÿ
WCwOd dpap. ¦§¨©¦§¨

áëø ïa áãðBéì ,Bøúé éðáì eäeðúð¯ §¨¦§¥¦§§¨¨¤¥¨
wlg akx oA acpFil Epzpe :ixtQA©¦§¥§¨§§¨¨¤¥¨¥¤
akx oA acpFi ixdW oEIr Kixve .W`xA§Ÿ§¨¦¦¤£¥¨¨¤¥¨
xtqA wx `xwOA dpFW`xl xMfp¦§©¨¦¨©¦§¨©§¥¤

a mikln)eh ,i(wgFce ,a`g` ztEwzA §¨¦¦§©©§¨§©
mini Kix`d `EdW xnFl xzFiA§¥©¤¤¡¦¨¦
ini cr mihtFXde rWFdi ztEwYn¦§©§ª©§©§¦©§¥
ipW EidW xnFl xWt` wgFcaE .a`g ©̀§¨§©¤§¨©¤¨§¥
lW FnW lr iExw ipXde ,akx oA acpFi¨¨¤¥¨§©¥¦¨©§¤

.oFW`xd̈¦
øîàpL¯.fh ,` mihtFW ¤¤¡©§¦

éðé÷ éðáe"¯,cw oixcdpq i"Wx d`xE §¥¥¦§¥©¦©§¤§¦
aizkC ,Fxzi lW eipA EN` mipiw" :`¥¦¥¨¨¤¦§¦§¦
od Fxzi lW eipaE ,dWn ozFg ipiw ipaE§¥¥¦¥¤¨¨¤¦§¥

aizkC ,akx lW eipA od)dp ,a `"dc(: ¥¨¨¤¥¨¦§¦
."akx ziA ia` zngn mi`Ad mipiTd©¥¦©¨¦¥£©£¦¥¥¨
"'Bâå íéøîzä øéòî eìò äLî ïúçŸ¥Ÿ¤¨¥¦©§¨¦§

¯`id ± mixnYd xirn" :mW i"WxaE§©¦¨¥¦©§¨¦¦
Fgixi lW DpWC mdl oYiPW ,Fgixi§¦¤¦©¨¤ª§¨¤§¦
inE ,WCwOd ziA dpAIW cr Dlk`l§¨§¨©¤¦¨¤¥©¦§¨¦
icM dPlHi FwlgA dxigAd ziA dpAIW¤¦¨¤¥©§¦¨§¤§¦§¤¨§¥
ziaA wlg l`xUi lkl `dIW¤§¥§¨¦§¨¥¥¤§¥

Fxzi ipal dEpzpE ,dxigAdrAx` ©§¦¨§¨¨¦§¥¦§©§©
mirAx`e zF`n."dpWdxezbl ¥§©§¨¦¨¨

jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy

(âì)ìL Cøc ýåýé øäî eòñiåïBøàå íéîé úL ©¦§Æ¥©´§Ÿ̈½¤−¤§´¤¨¦®©«£¸
ìL Cøc íäéðôì òñð ýåýé-úéøaøeúì íéîé úL §¦«§Ÿ̈¹Ÿ¥´©¦§¥¤À¤µ¤§´¤¨¦½¨¬

:äçeðî íäì̈¤−§¨«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏL C¯c∑ להכניסם חפץ הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהיה אחד, ּביֹום הלכּו ימים ׁשלׁשת מהל ∆∆¿…∆»ƒְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

מּיד  ÌÈÓÈ.לארץ ˙LÏL C¯c Ì‰ÈÙÏ ÚÒ '‰Œ˙È¯a ÔB¯‡Â∑(יד ב"ב לּמלחמה (ספרי. עּמהם הּיֹוצא הארֹון זה ִֶָָָ«¬¿ƒ…≈ƒ¿≈∆∆∆¿…∆»ƒְִִֵֶֶַַָָָָָ
חניה  מקֹום להם לתּקן ימים ׁשלׁשת ּדר לפניהם ּומקּדים מּנחים, לּוחֹות ׁשברי .ּובֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

(ãì)ñ :äðçnä-ïî íòñða íîBé íäéìò ýåýé ïðòå©«£©̄§Ÿ̈²£¥¤−¨®§¨§−̈¦©©«£¤«

i"yx£ÌÓBÈ Ì‰ÈÏÚ '‰ ÔÚÂ∑ למּטה ואחד למעלה ואחד רּוחֹות מארּבע ארּבע ּבמסעיהם: ּכתּובים עננים ׁשבעה «¬«¬≈∆»ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
נחׁשים  והֹורג הּנמּו את ּומגּביּה הּגבּה את מנמי לפניהם, ‰Án‰.ועקרּבים ואחד ÔÓ∑ חנּיתן .מּמקֹום ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹƒ««¬∆ְֲִִָָ

ß oeiq g"i iyiy mei ß

gäëåôä ð(äì)äîe÷ äLî øîàiå ïøàä òñða éäéå| ©§¦²¦§¬Ÿ©¨«¨−Ÿ©Ÿ́¤¤®¨´
éáéà eöôéå ýåýééàðNî eñðéå Eéðtî E:E §Ÿ̈À§¨ª̧Æ«Ÿ§¤½§¨ª¬§©§¤−¦¨¤«

i"yx£Ô¯‡‰ ÚÒa È‰ÈÂ∑?ּכאן נכּתב ולּמה מקֹומֹו; זה ׁשאין לֹומר ּומּלאחריו, מּלפניו סימנּיֹות לֹו עׂשה «¿ƒƒ¿…«»»…ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

„ÈÈלג  ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯ehÓ eÏËe¿»ƒ»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»
ÏË ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡Â ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ«¬¿»»«¿»»≈
‰‡˜˙‡Ï ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔB‰ÈÓ„√̃»≈«¬«¿»»ƒ¿«¿¿»»

:È¯LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÔB‰Ï¿¬«≈≈¿≈

ÔB‰ÏhÓaלד  ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ÔÚÂ«¬«¿»»«¿»¬≈ƒ»»¿ƒ«¿
:‡˙È¯LÓ ÔÓƒ«¿ƒ»

ÈÈלה  ÈÏb˙‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â ‡B¯‡ ÏhÓa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¬»«¬«…∆ƒ¿¿≈¿»
ÔÓ C··„ ÈÏÚa Ôe˜¯ÚÈÂ CÈ‡Ò Ôe¯ca˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«¿»ƒ»¿«¬≈¿»»ƒ

:CÓ„√̃»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bl)ìL Cøcíéîé úLCìäî Y ¤¤§Ÿ¤¨¦©£©
ìL"ãçà íBéa eëìä "íéîé úL¯ §Ÿ¤¨¦¨§§¤¨

ErqIe" xnFl Fl did ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥¨¨©©¦§
KxC" xn`W dGnE ,"mini zWlW§¤¨¦¦¤¤¨©¤¤
lW KxC EkldW rnWn ,"mini zWlW§¤¨¦©§©¤¨§¤¤¤

cg` mFiA mini dWlW)`"eb(d`x la` . §¨¨¦§¤¨£¨§¥
.mW xE`iAA d`xE .` ,`i oOwl i"Wx©¦§©¨§¥©¥¨

õôç àeä-Ceøa-LBãwä äéäL¤¨¨©¨¨¨¥
.ãiî õøàì íñéðëäì'ä úéøa ïBøàå §©§¦¨¨¨¤¦¨©£§¦

ìL Cøc íäéðôì òñðíéîé úLY Ÿ¥©¦§¥¤¤¤§Ÿ¤¨¦
äîçìnì íänò àöBiä ïBøàä äæ¯ ¤¨¨©¥¦¨¤©¦§¨¨

d`xE .cn ,ci oOwl xEn`dn rnWncM¦§©§©¥¨¨§©¨§¥
oFx` Ll ziUre" :` ,i mixaC i"Wx mB©©¦§¨¦§¨¦¨§£
,dNgY oFx` iziUr ip` ± ur¥£¦¨¦¦¨§¦¨
?mpY` okid iciA zFgENde `Fa`WMW¤§¤¨§©§¨¦¥¨¤§¥
,l`lvA dUrW oFx`d `Ed df `le§Ÿ¤¨¨¤¨¨§©§¥
xg`l cr FA EwQrzp `l oMWn ixdW¤£¥¦§¨Ÿ¦§©§©§©©
dEv xdd on FYcxA iM ,mixERMd mFi©¦¦¦§¦§¦¨¨¦¨
l`lvaE ,oMWOd zk`ln lr mdl̈¤©§¤¤©¦§¨§©§¥
oFx` KMÎxg`e dNgY oMWn dUr̈¨¦§¨§¦¨§©©¨¨
Edfe ,did xg` oFx` df `vnp ,milke§¥¦¦§¨¤¨©¥¨¨§¤
FzF`e .dnglOl mdOr `vFi didW¤¨¨¥¦¨¤©¦§¨¨§
`N` dnglOl `vi `l l`lvA dUrW¤¨¨§©§¥Ÿ¨¨©¦§¨¨¤¨

."dAWpe eilr EWprpe ,ilr iniA¦¥¥¦§¤¤§¨¨§¦§¨
íéçpî úBçeì éøáL Báe¯la` ¦§¥ª¨¦£¨

oFx`d KFzA Eid miIpXd zFgENd©©§¦¦¨§¨¨

rqFp did oFx` FzF`e ,oMWOA didW¤¨¨©¦§¨§¨¨¨¥©
"zFpgOd KFzA")fi ,a lirlck(did `Ede , §©©£§¨¨
zdw ipa `Vn)`"eb(i"WxAW s`e . ©¨§¥§¨§©¤§©¦

x`Fan ` ,i mixaCn lirl `aEdW¤¨§¥¦§¨¦§¨
zFgENd xEar oFx`d z` dUr dWOW¤¤¨¨¤¨¨£©
dUrW xg`NW xnFl Wi ,miIpXd©§¦¦¥©¤§©©¤¨¨
z` mXn E`ivFd ,oFx`d z` l`lvA§©§¥¤¨¨¦¦¨¤
dUrW oFx`A EnUe miIpXd zFgENd©©§¦¦§¨¨¨¤¨¨

l`lvA)m"`x(. §©§¥
ìL Cøc íäéðôì" íéc÷îe"íéîé úL ©§¦¦§¥¤¤¤§Ÿ¤¨¦

äiðç íB÷î íäì ïwúì¯WExiR Edf §©¥¨¤§£¦¨¤¥
mBxY oke ."dgEpn mdl xEzl"¨¨¤§¨§¥¦§¥
` ,`k oOwl mB d`xE .qFlwpE`§§§¥©§©¨

.mW i"WxaEdxezcl §©¦¨
(cl)íîBé íäéìò 'ä ïðòåäòáL Y ©£©£¥¤¨¦§¨

íäéòñîa íéáeúk íéððò¯`(opre £¨¦§¦§©§¥¤©£©
a .o`M aEzMd ± mdilr 'd(Lppre £¥¤©¨¨©£¨§
b .ci ,ci oOwl ± mdilr cnFr(cEOraE ¥£¥¤§©¨§©

c .mW oOwl ± mdiptl KlFd dY` opr( ¨¨©¨¥¦§¥¤§©¨¨
d .ak ,hi ,h lirl ± oprd Kix`daE( §©£¦¤¨¨§¥

e .el ,n zFnW ± oprd zFlrdaE(m`e §¥¨¤¨¨§§¦
f .fl ,n mW ± oprd dlri `l(opr iM Ÿ¥¨¤¤¨¨¨¦£©

gl ,n mW ± oMWOd lr 'd)ixtq(. ©©¦§¨¨
ãçàå ,úBçeø òaøàî äòaøà©§¨¨¥©§©§¤¨

ähîì ãçàå ,äìòîì¯i"Wx d`xE §©§¨§¤¨§©¨§¥©¦
mitW Eid cFak ippr"W c ,g mixaC§¨¦¤£¨¥¨¨¨¦

milM oinM mzF` mivdbnE mzEqkA¦§¨§©£¦¨§¦¥¦
` ,ar zFnai i"WxaE ."mivdFbn§£¦§©¦§¨
`le [mzF`] oitiTn Eid cFak ippr"W¤£¨¥¨¨©¦¦¨§Ÿ
i"Wx d`xE ."qpMil dlFki dOg dzid̈§¨©¨§¨¦¨¥§¥©¦
`hg Fl didW iOW gi ,dk mixaC§¨¦¤¦¤¨¨¥§

.FhlFR did oprd¤¨¨¨¨§
éîðî ,íäéðôì ãçàådBábä úà C §¤¨¦§¥¤©§¦¤©¨©
Ceîpä úà äéaâîe¯i"Wx d`xE ©§¦©¤©¨§¥©¦

KlFd oprdW iRÎlrÎs`e" :ak ,k oOwl§©¨§©©¦¤¤¨¨¥
dWlW ,mixdd z` deWnE mdiptl¦§¥¤©§¤¤¤¨¦§¨
Fap xde ,dxFzl ipiq xd :odA Ex`Wp¦§£¨¤©¦©§¨§©§
zxEawl xdd xde ,dWn zxEawl¦§©¤§Ÿ¨¨¦§©

."oxd ©̀£Ÿ
íéaø÷òå íéLçð âøBäå¯i"Wx d`x §¥§¨¦§©§©¦§¥©¦

`xFPde lFcBd xAcOd" :hi ,` mixaC§¨¦©¦§¨©¨§©¨
miAxwre zFxFwM miWgp FA EidW ±¤¨§¨¦§§©§©¦

."zFzWwM¦§¨
äðçnä ïîïúéðç íB÷nî Y¯dpgn ¦©©£¤¦§£¦¨¨©£¤

,dpgOdn Erqp `l ixdW ,dIpg oFWNn¦§£¦¨¤£¥Ÿ¨§¥©©£¤
mFwOn Erqp zFpgOd lM `N ¤̀¨¨©©£¨§¦§

.mzIpgdxezdl £¦¨¨
(dl)ïøàä òñða éäéåBì äNò Y ©§¦¦§Ÿ©¨¨Ÿ¨¨

úBiðnñ¯dkEtd o"Ep zxEvA)lra ¦¨¦§©£¨
mixehd(Dl zFkEnQd on DliCadl .)i"yx §©§¦¨¦©§¨

a"rq f"hw zay(.
åéøçàlîe åéðôlî¯sFQaE dNigYA ¦§¨¨¦§©£¨©§¦¨©



סי jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iying meil inei xeriy
ּבאּו" עלּֿכן לג)"ּכי ּפני"(שם ראיתי עלּֿכן "ּכי :.ÌÈÈÚÏ el ˙ÈÈ‰Â∑,אחר ּדבר ּכתרּגּומֹו. עבר, לׁשֹון ִִִִֵֵֶַַָָָ¿»ƒ»»¿≈»ƒְְְֵַַַָָָ

עתיד: ּכגלּגל לׁשֹון עלינּו חביב ׁשּתהא אחר: ּדבר עינינּו. מאיר ּתהיה מעינינּו, ׁשּיתעּלם ודבר ּדבר ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר י)עינינּו, אתֿהּגר"(דברים "ואהבּתם :. ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

(áì)äéäå eðnò Cìú-ék äéäå|øLà àeää áBhä §¨−̈¦«¥¥´¦¨®§¨¨´©´©À£¤̧
:Cì eðáèäå eðnò ýåýé áéèéé¥¦¯§Ÿ̈²¦−̈§¥©¬§¨«

i"yx£'B‚Â ‡e‰‰ ·Bh‰ ‰È‰Â∑ּדׁשנּה היה הארץ את מחּלקין יׂשראל ּכׁשהיּו אמרּו: לֹו? היטיבּו ּטֹובה מה ¿»»««¿ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ
יּטלּנּו, הּוא ּבחלקֹו הּמקּדׁש ּבית ׁשּיּבנה מי אמרּו: מּלחלק; והּניחּוהּו אּמה, ת"ק על אּמה ת"ק יריחֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשל
וגֹו'" הּתמרים מעיר עלּו מׁשה חתן קיני "ּובני ׁשּנאמר: רכב, ּבן ליֹונדב יתרֹו, לבני נתנּוהּו ּכ ּובין ּכ ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּובין

א) .(שופטים

Ècלב  ‡e‰‰ ‡·Ë È‰ÈÂ ‡nÚ ÏÊ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈≈ƒ»»ƒ≈»»«ƒ
:CÏ ·ÈËBÂ ‡nÚ ÈÈ ·ÈËBÈƒ¿»ƒ»»¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

bi ,gi zFnW i"WxA(xnFl Kixv , §©¦§¨¦©
itlE ,dxFY oYnl xTirA dpEMdW¤©©¨¨§¦¨§©©¨§¦
dxFY oYn xg`l `A `EdW drCd©¥¨¤¨§©©©©¨

zEhWtA mW rnWOW FnM)(Kixv , §¤©§©¨§©§¨¦
Dx`ale oOd zcixil dpEMdW xnFl©¤©©¨¨¦¦©©¨§¦§¥¨
Kixv K` .cFaMd ipprle mixn lW¤¦§¨§©£¨¥©¨©¨¦
xTirA ltFp "zFxEaB" oFWl iM ,oEIr¦¦§§¥§¦¨
Ep`vn `le ,dnglnA oFgSp lr©¦¨§¦§¨¨§Ÿ¨¨
Fxzi zFid onfA dngln Ffi` dzidW¤¨§¨¥¦§¨¨¦§©¡¦§
dI`xl dpEMd oi` ilE`e .mdOr¦¨¤§©¥©©¨¨¦§¦¨

`N` DhEWtMdricildpEMde , ¦§¨¤¨¦¦¨§©©¨¨
i"WxA `aEOke ,wlnr znglnlmW §¦§¤¤£¨¥§©¨§©¦¨

.` ,gi
"eðì" eNòpL¯lW WExiRd Edf ¤©£¨¤©¥¤

:aEzM ENi`kE ,"mipirl Epl ziide"§¨¦¨¨§¥©¦§¦¨
,Epl dUrPX dn mipirl ziide§¨¦¨§¥¨¦©¤©£¨¨
miQiPd Lipir FnA zi`x :FWExitE¥¨¦¨§¥¤©¦¦
`iadW mEBxYd WExitkE ,Epl EUrPW¤©£¨§¥©©§¤¥¦
oi`W dWn Fl xn` dfaE .oOwl i"Wx©¦§©¨¨¤¨©¤¤¥
ux` lW WEAiMd znglOn WFWgl Fl©£¦¦§¤¤©¦¤¤¤
dUri `EdÎKExAÎWFcTd oMW ,l`xUi¦§¨¥¤¥©¨¨©£¤

dYr cr dUrW FnM ,miQp mdl)t"r ¨¤¦¦§¤¨¨©©¨
dcya x`a(.

zòãé ïk ìò ékøLà "ìò" :Bîk Y ¦©¥¨©§¨§©£¤
¯,"iM" zaiY z` o`M Wxtn `Ed oi ¥̀§¨¥¨¤¥©¦

`N` ,mcFTd xEACA dWxiR xaMW¤§¨¥§¨©¦©¥¤¨
,"oM lr iM" aEzMW mFwn lkAW FzpEM©¨¨¤§¨¨¤¨¦©¥
lr" `Ed "oM lr" lW WExiRd if £̀©©¥¤©¥©
FWExiR oi` ,"oM lr" mzq la` ,"xW £̀¤£¨§¨©¥¥¥

."xW` lr" cinŸ¦©£¤
"zòãé"¯,hiw miNdY i"Wx mB d`x ¨©§¨§¥©©¦§¦¦

FnM" :fk ,cl aFI` i"Wx d`xE .fkw§¥©¦¦§
."xW` ipRn¦§¥£¤

ì äézúð àì ïk ìò ék" :BîkäìL §¦©¥Ÿ§©¦¨§¥¨
"éðá¯:mW i"WxaE .ek ,gl ziW`xA §¦§¥¦§©¦¨

diYzp `l xW` lr ,dzUr oicA iM"¦§¦¨§¨©£¤Ÿ§©¦¨

."ipa dlWl§¥¨§¦
"ízøáò ïk ìò ék"¯.d ,gi mW ¦©¥£©§¤¨

iM lM oke ,xW` lr FnM" :mW i"WxaE§©¦¨§©£¤§¥¨¦
mB `nbEC `ianE ."`xwOAW oM lr©¥¤©¦§¨¥¦§¨©

.df wEqRn¦¨¤
"eàa ïk ìò ék"¯i"WxaE .g ,hi mW ¦©¥¨¨§©¦
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(âì)ìL Cøc ýåýé øäî eòñiåïBøàå íéîé úL ©¦§Æ¥©´§Ÿ̈½¤−¤§´¤¨¦®©«£¸
ìL Cøc íäéðôì òñð ýåýé-úéøaøeúì íéîé úL §¦«§Ÿ̈¹Ÿ¥´©¦§¥¤À¤µ¤§´¤¨¦½¨¬

:äçeðî íäì̈¤−§¨«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏL C¯c∑ להכניסם חפץ הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהיה אחד, ּביֹום הלכּו ימים ׁשלׁשת מהל ∆∆¿…∆»ƒְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

מּיד  ÌÈÓÈ.לארץ ˙LÏL C¯c Ì‰ÈÙÏ ÚÒ '‰Œ˙È¯a ÔB¯‡Â∑(יד ב"ב לּמלחמה (ספרי. עּמהם הּיֹוצא הארֹון זה ִֶָָָ«¬¿ƒ…≈ƒ¿≈∆∆∆¿…∆»ƒְִִֵֶֶַַָָָָָ
חניה  מקֹום להם לתּקן ימים ׁשלׁשת ּדר לפניהם ּומקּדים מּנחים, לּוחֹות ׁשברי .ּובֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

(ãì)ñ :äðçnä-ïî íòñða íîBé íäéìò ýåýé ïðòå©«£©̄§Ÿ̈²£¥¤−¨®§¨§−̈¦©©«£¤«

i"yx£ÌÓBÈ Ì‰ÈÏÚ '‰ ÔÚÂ∑ למּטה ואחד למעלה ואחד רּוחֹות מארּבע ארּבע ּבמסעיהם: ּכתּובים עננים ׁשבעה «¬«¬≈∆»ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
נחׁשים  והֹורג הּנמּו את ּומגּביּה הּגבּה את מנמי לפניהם, ‰Án‰.ועקרּבים ואחד ÔÓ∑ חנּיתן .מּמקֹום ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹƒ««¬∆ְֲִִָָ

ß oeiq g"i iyiy mei ß

gäëåôä ð(äì)äîe÷ äLî øîàiå ïøàä òñða éäéå| ©§¦²¦§¬Ÿ©¨«¨−Ÿ©Ÿ́¤¤®¨´
éáéà eöôéå ýåýééàðNî eñðéå Eéðtî E:E §Ÿ̈À§¨ª̧Æ«Ÿ§¤½§¨ª¬§©§¤−¦¨¤«

i"yx£Ô¯‡‰ ÚÒa È‰ÈÂ∑?ּכאן נכּתב ולּמה מקֹומֹו; זה ׁשאין לֹומר ּומּלאחריו, מּלפניו סימנּיֹות לֹו עׂשה «¿ƒƒ¿…«»»…ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
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הּקדׁש' ּכתבי ּב'כל ּכדאיתא וכּו', לפרענּות ּפרענּות ּבין להפסיק קטז)ּכדי ‰'.(שבת ‰Óe˜∑ מקּדים ׁשהיה לפי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻֻ»ְְִִֶַָָ

יֹותר. ּתתרחק ואל לנּו והמּתן עמד אֹומר: מׁשה היה ימים, ׁשלׁשת מהל בויקהל)לפניהם eˆÙÈÂ.(תנחומא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ¿»À
EÈ·È‡∑ המכּנסין.EÈ‡NÓ eÒÈÂ∑ הרֹודפים יׂשראל EÈ‡NÓ.אּלּו את הּׂשֹונא ׁשּכל יׂשראל, ׂשֹונאי אּלּו , …¿∆ְִַָֻ¿»À¿«¿∆ְִֵָ¿«¿∆ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּנאמר העֹולם, והיה ׁשאמר מי את פג)ׂשֹונא ראׁש",(תהילים נׂשאּו ּומׂשנאי" יערימּו: עלֿעּמ" הם? ּומי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
.סֹוד"
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,'mipp`znM mrd idie' ?`id i`n dIpW§¦¨©¦©§¦¨¨§¦§Ÿ§¦
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cFxnl icM ,xUAd lr mrxzdl§¦§©¥©©¨¨§¥¦§
dn ,df itlE ."`EdÎKExAÎWFcTA©¨¨§¦¤©
FAxwA xW` sqtq`de" xn`PX¤¤¡©§¨©§ª£¤§¦§
EE`zd xaMW FWExiR ,"de`Y EE`zd¦§©©£¨¥¤§¨¦§©

dWlW KFYiptl cFr ,mzriqpl mini §¨¨¦¦§¦¨¨¦§¥
mippF`zOd `hg)m"`x(df itNW `N` . ¥§©¦§§¦¤¨¤§¦¤

hk wEqR lirl i"WxW ,oEIr Kixv̈¦¦¤©¦§¥¨
Îlr Erqp oFW`xd df rQnAW" :azM̈©¤§©¨¤¨¦¨§©
`N` ,l`xUi ux`l qpMdl zpn§¨§¦¨¥§¤¤¦§¨¥¤¨
rnWn ,"mippF`zOA E`hgW¤¨§©¦§§¦©§©
oke .oFW`x `hg did mippF`zOdW¤©¦§§¦¨¨¥§¦§¥
,fh ,`i oOwl i"Wx ixaCn rnWn©§©¦¦§¥©¦§©¨
WpFrd iptl did mippF`zOd WpFrW¤¤©¦§§¦¨¨¦§¥¨¤
,xnFl Wie .mW oIr ,miE`zOd lW¤©¦§©¦©¥¨§¥©
in" xnFl) lrFtA zEE`zdd mpn`W¤¨§¨©¦§©§©©¦

"xUA EPlik`i(`hg xg`l dzid ©£¦¤¨¨¨§¨§©©¥§
de`Yd zExxFrzd la` ,mippF`zOd©¦§§¦£¨¦§§©©£¨

"de`Y EE`zd")(iptl cFr dligzd , ¦§©©£¨¦§¦¨¦§¥
ErqIe"W xg`l cIn ,mippF`zOd `hg¥§©¦§§¦¦©§©©¤©¦§
,'dn WFxtl EaWg f` xaMW ,"'d xdn¥©¤§¨¨¨§¦§¥
driqPd xg`l cIn mizpiAW `N ¤̀¨¤¥§©¦¦©§©©©§¦¨
KMÎxg` wxe ,KxCd gxFh lr EppFlzd¦§§©©©¤¤§©©©¨
EaWg xaMX dn lr opFlzdl EaẄ§¦§¥©©¤§¨¨§
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oke ,l`xUi lr minTd EN` ?FcbpM§¤§¥©¨¦©¦§¨¥§¥
,oEindi LiaiF` dPd iM :xnF` `Ed¥¦¦¥§¤¤¡¨
Enixri LOr lr ?dindd `id dnE©¦©¤§¨©©§©£¦
lW eiaiF` mzF` `xFw df lre ,cFq§©¤¥¨§¨¤

."mFwndxezel ¨

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr bk zegiy ihewl)

העהעהעהעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם והיהוהיהוהיהוהיה ׁשׁשׁשׁשאמראמראמראמר מימימימי אתאתאתאת לה)ׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹונאנאנאנא י, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ויפּוצּו אלקים "יקּום ּבתהּלים מי נאמר – ּוברׁש"י אלקים; ׁשם נאמר ּבּכתּובים הוי'; ׁשם נאמר ׁשּבחּמׁש הרי אֹויביו". ְְְְְֱֱֱֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

יֹותר, למּטה הּדבר נמׁש ּבּכתּובים הוי'; ׁשם – "אֹויב "יפּוצּו ׁשל הּׁשרׁש מאיר ּבחּמׁש לבאר: ויׁש העֹולם. והיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻׁשאמר
ּובּתֹורה העֹולם; ׁשל להעלם ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהּוא אלקים, ּפּפּפּפההההׁשם עצמֹו.ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבעלעלעלעל העֹולם העלם לתֹו הּדבר נמׁש ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 73 'nr b"kg y"ewl t"r)

d"ATd i`pFU ± l`xUi i`pFU§¥¦§¨¥§¥©¨¨

::::ממממּפּפּפּפניניניני ממממׂשׂשׂשׂשנאינאינאינאי ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻֻֻֽֽֽֽוינסוינסוינסוינסּוּוּוּו
העהעהעהעֹוֹוֹוֹולם לם לם לם  והיהוהיהוהיהוהיה ׁשׁשׁשׁשאמראמראמראמר מימימימי אתאתאתאת ׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹונאנאנאנא ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל אתאתאתאת ההההּׂשּׂשּׂשּׂשֹוֹוֹוֹונאנאנאנא ׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכלללל ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל,,,, ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹונאינאינאינאי ובפרש"י)אאאאּלּלּלּלּוּוּוּו לה. (י, ֵֵֵֵֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

על  ּדקאי ּבפׁשטּות לֹומר יׁש הרי יׂשראל, ׂשֹונאי על "מׂשּנאי" ּופירׁש מּפׁשּוטֹו, הּכתּוב את רׁש"י הֹוציא מּדּוע לעּין, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָיׁש
הּקּב"ה? ְֵַָָׂשֹונאי

אפׁשר  אי ּבהּקּב"ה, ּכלל מאמין אינֹו ּדבאם ּבהּקּב"ה, מאמין ׁשאינֹו מי על ּכאן מדּבר ׁשּלא ּפׁשּוט ּדהּנה ּבזה, לבאר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻויׁש
ּבהּקּב"ה. הּוא ּדמאמין ועל־ּכרח אֹותֹו? ְְְְֲִִֶַַַָָָָָׁשּיׂשנא

יֹודע  העֹולם", והיה ׁשאמר ּוב"מי ּבהּקּב"ה, הּוא מאמין אם הרי ח"ו, ה'" "ׂשֹונאי ׁשל מציאּות ּכלל יּתכן אי ּכן, אם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָא
?יתּבר להׁשם ח"ו ׂשנאה לֹו ׁשּתהיה ׁשּי ואי מהּקּב"ה, מּגיעים וקּיּומֹו חּיּותֹו ׁשּכל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמּמילא

ׂשֹונאי  על ּכי־אם ּכלל, להיֹות ׁשאי־אפׁשר ּדבר ּדזהּו ּבעצמֹו, הּקּב"ה ׂשֹונאי על ּכאן מדּבר לא ׁשאכן רׁש"י מפרׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻולכן
וק"ל. העֹולם". והיה ׁשאמר מי את ׂשֹונא יׂשראל את הּׂשֹונא ו"ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָיׂשראל,

ׁשּלפנ"ז) "אֹויבי "ויפּוצּו על ּגם רׁש"י ּכן פי' לא מּדּוע ׁשּבאר ׂשיחֹות, ּבלּקּוטי הּדברים ּבמקֹור .(ועּין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

(åì)éôìà úBááø ýåýé äáeL øîàé äçðáe§ª−ŸŸ©®¨´§Ÿ̈½¦£−©§¥¬
:ìàøNégäëåôä ðô ¦§¨¥«

i"yx£'‰ ‰·eL∑וכן מרּגֹוע, לׁשֹון ּתרּגמֹו ל)מנחם ּתּוׁשעּון"(ישעיה ונחת "ּבׁשּובה :.Ï‡ ˙B··¯Ï‡¯NÈ ÈÙ∑ »ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָƒ¬«¿≈ƒ¿»≈
רבבֹות  ּוׁשּתי אלפים מּׁשני ּפחּותים ּביׂשראל ׁשֹורה הּׁשכינה ׁשאין .מּגיד, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

àé(à)òîLiå ýåýé éðæàa òø íéððàúîk íòä éäéå©§¦³¨¨Æ§¦§´Ÿ§¦½©−§¨§¥´§Ÿ̈®©¦§©³
äö÷a ìëàzå ýåýé Là ía-øòázå Btà øçiå ýåýé§Ÿ̈Æ©¦´©©½©¦§©¨Æ¥´§Ÿ̈½©−Ÿ©¦§¥¬

:äðçnä©©«£¤«
i"yx£ÌÈ‡˙Ók ÌÚ‰ È‰ÈÂ∑(ספרי)אֹומר הּוא וכן רׁשעים, אּלא העם יז)אין הּזה".(שמות לעם אעׂשה "מה : «¿ƒ»»¿ƒ¿…¿ƒְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

יג)ואֹומר ׁשּנאמר(ירמיה "עּמי", קרּואים: ּכׁשרים, ּוכׁשהם הּזה". הרע "העם ה): עּמי"(שמות את "ׁשּלח (מיכה : ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

B‚aלו  C¯˜È· È¯L ÈÈ ·ez ¯Ó‡ È‰B¯LÓ·e¿ƒ¿ƒ¬«¿»¿≈ƒ»»¿
:Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ˙Â·ƒ̄¿««¿«»¿ƒ¿»≈

ÈÈא  Ì„˜ LÈa ÔÈÙ˜zÒÓ „k ‡nÚ ‰Â‰Â«¬»«»«ƒ¿«¿ƒƒ√»¿»
ÔB‰a ˙˜Ï„e dÊ‚¯ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»¿≈»¿≈¿≈«¿
ÈÙÈÒa ˙‡ÈˆLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡∆»»ƒ√»¿»¿≈ƒ«ƒ¿»≈

:‡˙È¯LÓ«¿ƒ»
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סג jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
הּקדׁש' ּכתבי ּב'כל ּכדאיתא וכּו', לפרענּות ּפרענּות ּבין להפסיק קטז)ּכדי ‰'.(שבת ‰Óe˜∑ מקּדים ׁשהיה לפי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻֻ»ְְִִֶַָָ

יֹותר. ּתתרחק ואל לנּו והמּתן עמד אֹומר: מׁשה היה ימים, ׁשלׁשת מהל בויקהל)לפניהם eˆÙÈÂ.(תנחומא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ¿»À
EÈ·È‡∑ המכּנסין.EÈ‡NÓ eÒÈÂ∑ הרֹודפים יׂשראל EÈ‡NÓ.אּלּו את הּׂשֹונא ׁשּכל יׂשראל, ׂשֹונאי אּלּו , …¿∆ְִַָֻ¿»À¿«¿∆ְִֵָ¿«¿∆ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּנאמר העֹולם, והיה ׁשאמר מי את פג)ׂשֹונא ראׁש",(תהילים נׂשאּו ּומׂשנאי" יערימּו: עלֿעּמ" הם? ּומי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
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cFxnl icM ,xUAd lr mrxzdl§¦§©¥©©¨¨§¥¦§
dn ,df itlE ."`EdÎKExAÎWFcTA©¨¨§¦¤©
FAxwA xW` sqtq`de" xn`PX¤¤¡©§¨©§ª£¤§¦§
EE`zd xaMW FWExiR ,"de`Y EE`zd¦§©©£¨¥¤§¨¦§©

dWlW KFYiptl cFr ,mzriqpl mini §¨¨¦¦§¦¨¨¦§¥
mippF`zOd `hg)m"`x(df itNW `N` . ¥§©¦§§¦¤¨¤§¦¤

hk wEqR lirl i"WxW ,oEIr Kixv̈¦¦¤©¦§¥¨
Îlr Erqp oFW`xd df rQnAW" :azM̈©¤§©¨¤¨¦¨§©
`N` ,l`xUi ux`l qpMdl zpn§¨§¦¨¥§¤¤¦§¨¥¤¨
rnWn ,"mippF`zOA E`hgW¤¨§©¦§§¦©§©
oke .oFW`x `hg did mippF`zOdW¤©¦§§¦¨¨¥§¦§¥
,fh ,`i oOwl i"Wx ixaCn rnWn©§©¦¦§¥©¦§©¨
WpFrd iptl did mippF`zOd WpFrW¤¤©¦§§¦¨¨¦§¥¨¤
,xnFl Wie .mW oIr ,miE`zOd lW¤©¦§©¦©¥¨§¥©
in" xnFl) lrFtA zEE`zdd mpn`W¤¨§¨©¦§©§©©¦

"xUA EPlik`i(`hg xg`l dzid ©£¦¤¨¨¨§¨§©©¥§
de`Yd zExxFrzd la` ,mippF`zOd©¦§§¦£¨¦§§©©£¨

"de`Y EE`zd")(iptl cFr dligzd , ¦§©©£¨¦§¦¨¦§¥
ErqIe"W xg`l cIn ,mippF`zOd `hg¥§©¦§§¦¦©§©©¤©¦§
,'dn WFxtl EaWg f` xaMW ,"'d xdn¥©¤§¨¨¨§¦§¥
driqPd xg`l cIn mizpiAW `N ¤̀¨¤¥§©¦¦©§©©©§¦¨
KMÎxg` wxe ,KxCd gxFh lr EppFlzd¦§§©©©¤¤§©©©¨
EaWg xaMX dn lr opFlzdl EaẄ§¦§¥©©¤§¨¨§
oiA cixtdl ickaE .okl mcFw eilr̈¨¤¨¥¦§¥§©§¦¥
mrd idie" oial ,"'d xdn ErqIe"©¦§¥©§¥©§¦¨¨
iYW mdW ,"'d ipf`A rx mippF`znM§¦§§¦©§¨§¥¤¥§¥
qipkd ,Ffl Ff zFkEnq zFIEprxER§¨§¨¦§¦
."oFx`d rFqpA idie" zWxR rvn`Ä¤§©¨¨©©§¦¦§©¨¨
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ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr bk zegiy ihewl)

העהעהעהעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם והיהוהיהוהיהוהיה ׁשׁשׁשׁשאמראמראמראמר מימימימי אתאתאתאת לה)ׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹונאנאנאנא י, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ויפּוצּו אלקים "יקּום ּבתהּלים מי נאמר – ּוברׁש"י אלקים; ׁשם נאמר ּבּכתּובים הוי'; ׁשם נאמר ׁשּבחּמׁש הרי אֹויביו". ְְְְְֱֱֱֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

יֹותר, למּטה הּדבר נמׁש ּבּכתּובים הוי'; ׁשם – "אֹויב "יפּוצּו ׁשל הּׁשרׁש מאיר ּבחּמׁש לבאר: ויׁש העֹולם. והיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻׁשאמר
ּובּתֹורה העֹולם; ׁשל להעלם ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהּוא אלקים, ּפּפּפּפההההׁשם עצמֹו.ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבעלעלעלעל העֹולם העלם לתֹו הּדבר נמׁש ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 73 'nr b"kg y"ewl t"r)

d"ATd i`pFU ± l`xUi i`pFU§¥¦§¨¥§¥©¨¨

::::ממממּפּפּפּפניניניני ממממׂשׂשׂשׂשנאינאינאינאי ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻֻֻֽֽֽֽוינסוינסוינסוינסּוּוּוּו
העהעהעהעֹוֹוֹוֹולם לם לם לם  והיהוהיהוהיהוהיה ׁשׁשׁשׁשאמראמראמראמר מימימימי אתאתאתאת ׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹונאנאנאנא ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל אתאתאתאת ההההּׂשּׂשּׂשּׂשֹוֹוֹוֹונאנאנאנא ׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכלללל ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל,,,, ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹונאינאינאינאי ובפרש"י)אאאאּלּלּלּלּוּוּוּו לה. (י, ֵֵֵֵֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

על  ּדקאי ּבפׁשטּות לֹומר יׁש הרי יׂשראל, ׂשֹונאי על "מׂשּנאי" ּופירׁש מּפׁשּוטֹו, הּכתּוב את רׁש"י הֹוציא מּדּוע לעּין, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָיׁש
הּקּב"ה? ְֵַָָׂשֹונאי

אפׁשר  אי ּבהּקּב"ה, ּכלל מאמין אינֹו ּדבאם ּבהּקּב"ה, מאמין ׁשאינֹו מי על ּכאן מדּבר ׁשּלא ּפׁשּוט ּדהּנה ּבזה, לבאר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻויׁש
ּבהּקּב"ה. הּוא ּדמאמין ועל־ּכרח אֹותֹו? ְְְְֲִִֶַַַָָָָָׁשּיׂשנא

יֹודע  העֹולם", והיה ׁשאמר ּוב"מי ּבהּקּב"ה, הּוא מאמין אם הרי ח"ו, ה'" "ׂשֹונאי ׁשל מציאּות ּכלל יּתכן אי ּכן, אם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָא
?יתּבר להׁשם ח"ו ׂשנאה לֹו ׁשּתהיה ׁשּי ואי מהּקּב"ה, מּגיעים וקּיּומֹו חּיּותֹו ׁשּכל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמּמילא

ׂשֹונאי  על ּכי־אם ּכלל, להיֹות ׁשאי־אפׁשר ּדבר ּדזהּו ּבעצמֹו, הּקּב"ה ׂשֹונאי על ּכאן מדּבר לא ׁשאכן רׁש"י מפרׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻולכן
וק"ל. העֹולם". והיה ׁשאמר מי את ׂשֹונא יׂשראל את הּׂשֹונא ו"ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָיׂשראל,

ׁשּלפנ"ז) "אֹויבי "ויפּוצּו על ּגם רׁש"י ּכן פי' לא מּדּוע ׁשּבאר ׂשיחֹות, ּבלּקּוטי הּדברים ּבמקֹור .(ועּין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

(åì)éôìà úBááø ýåýé äáeL øîàé äçðáe§ª−ŸŸ©®¨´§Ÿ̈½¦£−©§¥¬
:ìàøNégäëåôä ðô ¦§¨¥«

i"yx£'‰ ‰·eL∑וכן מרּגֹוע, לׁשֹון ּתרּגמֹו ל)מנחם ּתּוׁשעּון"(ישעיה ונחת "ּבׁשּובה :.Ï‡ ˙B··¯Ï‡¯NÈ ÈÙ∑ »ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָƒ¬«¿≈ƒ¿»≈
רבבֹות  ּוׁשּתי אלפים מּׁשני ּפחּותים ּביׂשראל ׁשֹורה הּׁשכינה ׁשאין .מּגיד, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

àé(à)òîLiå ýåýé éðæàa òø íéððàúîk íòä éäéå©§¦³¨¨Æ§¦§´Ÿ§¦½©−§¨§¥´§Ÿ̈®©¦§©³
äö÷a ìëàzå ýåýé Là ía-øòázå Btà øçiå ýåýé§Ÿ̈Æ©¦´©©½©¦§©¨Æ¥´§Ÿ̈½©−Ÿ©¦§¥¬

:äðçnä©©«£¤«
i"yx£ÌÈ‡˙Ók ÌÚ‰ È‰ÈÂ∑(ספרי)אֹומר הּוא וכן רׁשעים, אּלא העם יז)אין הּזה".(שמות לעם אעׂשה "מה : «¿ƒ»»¿ƒ¿…¿ƒְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

יג)ואֹומר ׁשּנאמר(ירמיה "עּמי", קרּואים: ּכׁשרים, ּוכׁשהם הּזה". הרע "העם ה): עּמי"(שמות את "ׁשּלח (מיכה : ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

B‚aלו  C¯˜È· È¯L ÈÈ ·ez ¯Ó‡ È‰B¯LÓ·e¿ƒ¿ƒ¬«¿»¿≈ƒ»»¿
:Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ˙Â·ƒ̄¿««¿«»¿ƒ¿»≈

ÈÈא  Ì„˜ LÈa ÔÈÙ˜zÒÓ „k ‡nÚ ‰Â‰Â«¬»«»«ƒ¿«¿ƒƒ√»¿»
ÔB‰a ˙˜Ï„e dÊ‚¯ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»¿≈»¿≈¿≈«¿
ÈÙÈÒa ˙‡ÈˆLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡∆»»ƒ√»¿»¿≈ƒ«ƒ¿»≈

:‡˙È¯LÓ«¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(el)'ä äáeLBîbøz íçðî Y¯ ¨§©¥¦§§
.ay Kxr ,mgpn zxAgn©§¤¤§©¥¤¤

ìòBbøî ïBL¯`N` .daiW oFWNn `le §©§©§Ÿ¦§¦¨¤¨
oOwlcM ,dpikXd z`xWdl dpEMd©©¨¨§©§¨©©§¦¨§¦§©¨

.i"WxA§©¦
"ïeòLez úçðå äáeLa" ïëå¯dirWi §¥§¨¨©©¦¨¥§©§¨

'd daEW oke ,rFBxnE aEXi oFWl .eh ,l§¦©§©§¥¨
l`xUi itl` zFaax)my i"yx(. ¦§©§¥¦§¨¥

ìàøNé éôìà úBááø¯i"Wx d`x ¦§©§¥¦§¨¥§¥©¦
oeiM ± Epgi 'd iRÎlre" :gi ,h lirl§¥§©¦©£¥¨
xOYn oprd cEOr ,mipFg l`xUi EidW¤¨¦§¨¥¦©¤¨¨¦©¥
oinM dcEdi ipA iAB lr KWnpe dlFre§¤§¦§¨©©¥§¥§¨§¦
dWOW cr Uxtp did `le ,dMEq¨§Ÿ¨¨¦§¨©¤¤

,l`xUi itl` zFaax 'd daEW :xnF`¥¨¦§©§¥¦§¨¥
."dWn ciaE 'd iRÎlr xnF` ied¡¥¥©¦§©¤

ãébî¯,"itl` zFaax" xn`W dfA ©¦¨¤¤¨©¦§©§¥
siqFO dn "zFaax" m` dxF`kNW¤¦§¨¦¦§©¦

"itl`"A)m"`x(df oi` "itl`" m`e , §©§¥§¦©§¥¥¤
,"zFaax" xnF`W Edn F` ."zFaax"¦§©¤¥¦§

`FAx miXW f` Eid ixde)i"gp(. ©£¥¨¨¦¦¦
äøBL äðéëMä ïéàL¯WExiRd EdGW ¤¥©§¦¨¨¤¤©¥

oFWlke .FzpikW dxWIW ,"'d daEW"¨¤©§¤§¦¨§¦§
."rFBxn oFWl" lirl i"Wx©¦§¥§©§©

ézLe íéôìà éðMî íéúeçt ìàøNéa§¦§¨¥§¦¦§¥£¨¦§¥
úBááø¯itl` zFaax" WExiR iM §¨¦¥¦§©§¥

itl`e zFaax ± "l`xUi)m"`x(ENi`kE . ¦§¨¥¦§§©§¥§¦

itl`e zFaaxA 'd daEW :aEzM̈¨§¦§§©§¥
,zFaax iYW "zFaax" hErnE .l`xUi¦§¨¥¦¦§§¥§¨

.mitl` ipW "itl`" hErnEdxez` ¦©§¥§¥£¨¦
(`)íéððàúîk íòä éäéåïéà Y ©§¦¨¨§¦§Ÿ§¦¥

íéòLø àlà "íòä"¯xnFlM ¨¨¤¨§¨¦§©
mirWxd`le ,"mrd" `N` mi`xwp `l ¨§¨¦Ÿ¦§¨¦¤¨¨¨§Ÿ

mirWx md "mrd" xMfPW mFwn lMW¤¨¨¤¦§¨¨¨¥§¨¦
)g"ty(.f ,al zFnW i"Wx d`xE .§¥©¦§

øîBà àeä ïëå¯.c ,fi zFnW §¥¥§
"äfä íòì äNòà äî"¯hrn cFr" ¨¤¡¤¨¨©¤§©

:d wEqR mW i"Wx d`x la` ."ipElwqE§¨¦£¨§¥©¦¨¨
,LElwqi m` d`xE ,mrd iptl xFar"£¦§¥¨¨§¥¦¦§§

lr frl z`vFd dOlipAdf ilE`e ." ¨¨¥¨©©©¨©§©¤



jzelrdaסד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
ל"ו) מהֿעׂשיתי "עּמי :.ÌÈ‡˙Ók∑לפרׁש האי עלילה מבּקׁשים עלילה, לׁשֹון אּלא 'מתאֹוננים' אין ְִִִֶַָ¿ƒ¿…¿ƒְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּבׁשמׁשֹון אֹומר הּוא וכן הּמקֹום, יד)מאחרי הּואֿמבּקׁש"(שופטים תאנה "ּכי :.'‰ ÈÊ‡a Ú¯∑ ׁשהיא ּתֹואנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ«¿»¿≈ֲִֶָ
ימים, ׁשלׁשה הּזה ּבּדר לּבטנּו ּכּמה לנּו, "אֹוי אמרּו: ויקניט. ּבאזניו ׁשּתבֹוא ׁשּמתּכּונים ה', ּבאזני ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻרעה

"הּדר מעּנּוי נחנּו ‡Bt.ׁשּלא ¯ÁiÂ∑ מּיד לארץ ׁשּתּכנסּו לטֹובתכם, מתּכּון הייתי ‰Án‰.אני ‰ˆ˜a∑ ְִֵֶֶֶַַֹ«ƒ««ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָƒ¿≈««¬∆
ּובּגדֹולים  ׁשּבהם ּבּקצינים אֹומר: מנסיא ּבן ׁשמעֹון רּבי רב. ערב אּלּו לׁשפלּות, ׁשּבהם .ּבּמקצין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

(á)ýåýé-ìà äLî ìltúiå äLî-ìà íòä ÷òöiå©¦§©¬¨−̈¤¤®©¦§©¥³¤Æ¤§Ÿ̈½
:Làä ò÷Lzå©¦§©−¨¥«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ ÌÚ‰ ˜ÚˆiÂ∑(ספרי) אביו ׁשל אֹוהבֹו אצל הּבן והל ּבנֹו, על ׁשּכעס ּבׂשרֿודם למל מׁשל «ƒ¿«»»∆…∆ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
מאּבא  עלי ּובּקׁש צא לֹו: ‰‡L.ואמר Ú˜LzÂ∑(שם) הרּוחֹות לאחת חזרה ׁשאּלּו ּבארץ, ּבמקֹומּה ׁשקעה ְֵֵֵַַַַָָָ«ƒ¿«»≈ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

הרּוח  אֹותֹו ּכל והֹולכת מקּפלת היתה –. ְְְֶֶֶֶַַָָָָ

ÈÈב  Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ ÁÂˆe¿««»«…∆¿«ƒ…∆√»¿»
:‡˙M‡ ˙ÚwzL‡Â¿ƒ¿«¿«∆»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dY` :`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn` `tEB¨¨©©¨¨©¨
xnF` ip`e ,mirWx md mrdW xnF`¥¤¨¨¥§¨¦©£¦¥

."ipA lr frl" `ivFn LPdW¤¦§¦©©©¨©
øîBàå¯.i ,bi dinxi §¥¦§§¨

,íéøLk íäLëe ."òøä äfä íòä"¨¨©¤¨¨§¤¥§¥¦
"énò" íéàeø÷¯"iOr" xnFlM §¦©¦§©©¦

.mixWMd wx mi`xwp¦§¨¦©©§¥¦
"énò úà çlL" :øîàpL¯,d zFnW ¤¤¡©©©¤©¦§

.`
."Eì éúéNò äî énò"¯oY .b ,e dkin ©¦¤¨¦¦§¦¨¥

Ll iziUr aFH dn xiMdl LAl)i"yx ¦§§©¦©¨¦¦§
my(.

íéððàúîkàlà "íéððBàúî" ïéà Y §¦§Ÿ§¦¥¦§§¦¤¨
ìäìéìò ïBL¯"mippF`zn" xnFlM §£¦¨§©¦§§¦

FWExiRW ,"dp`FY" oFWNn `Ed¦§£¨¤¥
.oOwlckE ,"dlilr"£¦¨§¦§©¨

äìéìò íéLwáî¯.dAqe dNr §©§¦£¦¨¦¨§¦¨
ïëå ,íB÷nä éøçàî Løôì Càéä¥©¦§Ÿ¥©£¥©¨§¥

ïBLîLa øîBà àeä¯.c ,ci mihtFW ¥§¦§§¦
"Lwáî àeä äðàú ék"¯dlilr ¦Ÿ£¨§©¥£¦¨

mA zFxBzdl)my i"yx(. §¦§¨¨
'ä éðæàa òøäòø àéäL äðàBz Y ©§¨§¥£¨¤¦¨¨
"'ä éðæàa"¯"rx" zaiYW Epid §¨§¥©§¤¥©©

lr `le ,"'d ipf`A" lr zaqEn¤¤©§¨§¥§Ÿ©
."mippF`zn"¦§§¦

èéð÷éå åéðæàa àázL íéðekúnL¯ ¤¦§©§¦¤¨Ÿ§¨§¨§©§¦
dzid mzObn lM ,xnFlM .xrvie¦©¥§©¨§©¨¨¨§¨

.hipwdl§©§¦
eðèaì änk eðì éBà :eøîà¯oFWl ¨§¨©¨ª©§§

mrd idie" ,dWxRA ixtQA Wie ,dribi§¦¨§¥©¦§¥©¨¨¨©§¦¨¨
EphAlzp dOM :Exn` ,"mippF`znM§¦§§¦¨§©¨¦§©©§

KxCA)g ,i ilyn i"yx(Wl ,hEAil .gxFh oF ©¤¤¦§©
`Vn zE`le KxCd)ci ,c ryed i"yx(. ©¤¤§¥©¨

ìL äfä Cøcaíéîé äL¯FzpEM oi` ©¤¤©¤§Ÿ¨¨¦¥©¨¨

Wxtn ixdW ,mini dWlW EkldW¤¨§§¨¨¦¤£¥§¨¥
Ekld mini dWlW Kldn" :bl ,i lirl§¥©£©§¨¨¦¨§
gxFh EgxHW Eprh `N` ,"cg` mFiA§¤¨¤¨¨£¤¨§©
miklFdWkE ,mini dWlW lW dkild£¦¨¤§¨¨¦§¤§¦
cFr dlFcB dgxHd ,cg` mFiA df lM̈¤§¤¨©¦§¨§¨

X dn Edfe .xzFimIqOEpgp `NW" : ¥§¤©¤§©¥¤Ÿ©§
"KxCd iEPirn)iaxd(. ¥¦©¤¤

.Cøcä éepòî eðçð àlLBtà øçiåY ¤Ÿ©§¥¦©¤¤©¦©©
,íëúáBèì ïekúî éúééä éðà£¦¨¦¦¦§©¥§©§¤

ãiî õøàì eñðkzL¯i"WxA lirlcM ¤¦¨§¨¨¤¦¨§¦§¥§©¦
lke" :mW mixaC i"Wx mB d`xE .bl ,i§¥©©¦§¨¦¨§¨
mkliaWA zhAlzn dpikW dzid KM̈¨§¨§¦¨¦§©¤¤¦§¦§¤

."ux`l mkz`iA xdnl§©¥¦©§¤¨¨¤
äðçnä äö÷aïéö÷na Y¯ ¦§¥©©£¤©ª§¦

.milCaEn§¨¦
ì íäaLúeìôL¯mB WxtOW rnWn ¤¨¤§¦§©§©¤§¨¥©

sFq oFWNn mbe oivwEn oFWNn¦§§¦§©¦§
iAB) a ,fn ziW`xA i"WxaE .ziYgze§©§¦§©¦§¥¦©¥

mihaXd(oFWNn "dvwnE" Wxtn ©§¨¦§¨¥¦§¥¦§
.sFqe dvw oFWNn Epid ,"oizEgR"§¦©§¦§¨¤§

àéñðî ïa ïBòîL éaø .áø áøò elà¥¥¤©©¦¦§¤§©§¨
øîBà¯'.wEqRd lr 'ixtq ¥¦§¥©©¨

íéðéöwa¯oFWNn "dvwA" Wxtn ©§¦¦§¨¥¦§¥¦§
oFWNn `Ed oivTW xWt`e .mipivw§¦¦§¤§¨¤¨¦¦§
:gi ,dk zFnW i"Wx d`x ± W`xe dvẅ¤¨Ÿ§¥©¦§

."zxFRMd iW`x ± zxFRMd zFvw"§©©¤¨¥©©¤
íéìBãbáe íäaL¯i"Wx WxiR oke ¤¨¤©§¦§¥¥©©¦

mipivTA" :i ,ck zFnWA zEhWtA§©§¦§©§¦¦
l`xUi ipwfl dpEMde ."dpgOAW¤©©£¤§©©¨¨§¦§¥¦§¨¥
,dzin EaIgzpe dxFY oYnA EvivdW¤¥¦§©©¨§¦§©§¦¨
oOwl WxiR oke .mW i"WxA x`FanM©§¨§©¦¨§¥¥©§©¨
oA oFrnW iAxW xnFl Kixve .fh wEqR̈§¨¦©¤©¦¦§¤
:lirl `aEOd WExiRd lr wlFg `iqpn§©§¨¥©©¥©¨§¥
Wi `OW F` ."mirWx `N` mrd oi`"¥¨¨¤¨§¨¦¤¨¥

dxraE W`d d`AWMW ,xnFl©¤§¤¨¨¨¥¨£¨
iYlAA s` dxrA ,mippF`zOA©¦§§¦¨£¨©©¦§¦
dzin EaIgzPW mzF` mde ,mippF`zn¦§§¦§¥¨¤¦§©§¦¨
didie ,dvvdde zElMYqdd xEarA©£©¦§©§§©£¨¨§¦§¤
"'d W` mA xraYe" :WExiR¥©¦§©¨¥
,"dpgOd dvwA lk`Ye" ,mippF`zOA©¦§§¦©Ÿ©¦§¥©©£¤

mdAW mipivTd dlk` mbe)m"`x(. §©¨§¨©§¦¦¤¨¤
i"Wx oFWNn rnWn ipXd WExiRke§©¥©¥¦©§©¦§©¦

.fh wEqR oOwldxeza §©¨¨
(a)äLî ìà íòä ÷òöiåìLî Y ©¦§©¨¨¤Ÿ¤¨¨

,Bða ìò ñòkL íãå-øNa Cìîì§¤¤¨¨¨¨¤¨©©§
åéáà ìL BáäBà ìöà ïaä Cìäå§¨©©¥¥¤£¤¨¦

àaàî éìò Lwáe àö :Bì øîàå¯ §¨©¥©¥¨©¥©¨
`le dWn l` Ewrv dOl ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥¨¨¨£¤¤§Ÿ
lr EwrSW xnFl oi`e .'d l` zFxiWi§¦¤§¥©¤¨£©

qFlwpE` mEBxzkE) dWn(did f` iM , ¤§©§§§¦¨¨¨
" xnFl Fllrl`" xn`W dGnE ,"dWn ©©¤¦¤¤¨©¤

lNRzIW EPOn EWwAW rnWn "dWn¤©§©¤¦§¦¤¤¦§©¥
EWwA dR `weCX dnE .mliaWA¦§¦¨©¤©§¨Ÿ¦§
'd l` zFxiWi EllRzd `le ,dWOn¦¤§Ÿ¦§©§§¦¤
ipa EwrvIe" i ,ci zFnWA xEn`ke)§¨¨¦§©¦§£§¥

"'d l` l`xUi(,"dcVA x`A"d azM , ¦§¨¥¤¨©©§¥©¨¤
did mdNW `hgd o`MW ipRn¦§¥¤¨©¥§¤¨¤¨¨

ErinWdWlW mixEAC 'd ipf`A ¤¦§¦§¨§¥¦¦¤
dhpwdoiCd on oi`e ,rnWIWzrM ©§¨¨§¥¦©¦¤¦§©¨¥

mzNtzl.dWOn WTal Ekld okle , ¦§¦¨¨§¨¥¨§§©¥¦¤
Làä ò÷LzådîB÷îa äò÷L Y ©¦§©¨¥¨§¨¦§¨

õøàa¯dlFrd W`d rah cbp ¨¨¤¤¤¤©¨¥¨¨
qp KxcA drwXW ExiMi ornl ,dlrnl§©§¨§©©©¦¤¨§¨§¤¤¥

dWn lW FzNtY iciÎlr).cecl likyn ©§¥§¦¨¤¤
epxetq mb d`xe(.

úBçeøä úçàì äøæç elàL¯ ¤¦¨§¨§©©¨
.driBd `id dPOOW¤¦¤¨¦¦¦¨

BúBà ìk úëìBäå úìt÷î äúéä̈§¨§©¤¤§¤¤¨

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy

(â)íá äøòá-ék äøòáz àeää íB÷nä-íL àø÷iå©¦§¨²¥«©¨¬©−©§¥¨®¦¨«£¨¬−̈
:ýåýé Là¥¬§Ÿ̈«

(ã)eáLiå äåàz eeàúä Baø÷a øLà óñôñàäå§¨«©§ªÆ£¤´§¦§½¦§©−©«£¨®©¨ª´
:øNa eðìëàé éî eøîàiå ìàøNé éða íb ekáiå©¦§À©µ§¥´¦§¨¥½©´Ÿ§½¦¬©«£¦¥−¨¨«

i"yx£ÛÒÙÒ‡‰Â∑ מּמצרים ּבצאתם עליהם ׁשּנאספּו רב ערב וּיבּכּו(שם)∑e·LiÂ.אּלּו יׂשראל ּבני ּגם ¿»«¿Àְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ«»Àְְְִִֵֵַַָ
Na¯.עּמהם  eÏÎ‡È ÈÓ∑נאמר ּכבר והלא ּבׂשר? להם היה לא יב)וכי אּתם (שמות עלה רב "וגםֿערב : ִֶָƒ«¬ƒ≈»»ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

נאמר לארץ ּבכניסתם והלא אכלּום, ּתאמר: ואם וגֹו'". ּובקר לב)וצאן ראּובן (במדבר לבני היה רב "ּומקנה : ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
עלילה  ׁשּמבּקׁשים אּלא .וגֹו'", ְְְֲִִֶֶַָָ

(ä)úà ípç íéøöîa ìëàð-øLà äâcä-úà eðøëæ̈©̧§Æ¤©¨½̈£¤Ÿ©¬§¦§©−¦¦¨®¥´
-úàå øéöçä-úàå íéçháàä úàå íéàMwä©¦ª¦À§¥Æ¨«£©¦¦½§¤¤«¨¦¬§¤

:íéîeMä-úàå íéìöaä©§¨¦−§¤©¦«
i"yx£ÌpÁ ÌÈ¯ˆÓa ÏÎ‡Œ¯L‡∑ והל חּנם, ּדגים להם נֹותנים ׁשּמצריים ּתאמר נאמראם ּכבר ה)א :(שמות ¬∆…«¿ƒ¿«ƒƒ»ְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

"חּנם"? אֹומר ּומהּו חּנם? להם נֹותנים היּו ּדגים חּנם, להם נֹותנים היּו לא ּתבן אם לכם". לאֿיּנתן ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ"ותבן
הּמצֹות מן ‰ÌÈ‡Mw.(ספרי)חּנם מאּלּו?∑‡˙ חּוץ ּדבר, לכל מׁשּתּנה הּמן מה מּפני ׁשמעֹון: רּבי אמר ְִִִַָ≈«ƒÀƒְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּכדאיתא  כּו' למל מׁשל הּתינֹוק. מּפני ּובצל ׁשּום ּתאכלי אל לאּׁשה: אֹומרים לּמניקֹות. קׁשים ׁשהם ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמּפני

‡¯Èג  ‡z˜Ïc ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»«¿∆¿»¬≈
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ÔB‰a ˙˜Ï„¿≈«¿∆»»ƒ√»¿»

zÏ‡L‡ד  eÏÈ‡L ÔB‰ÈÈ· Èc ÔÈ·¯·¯ÚÂ«¬«¿¿ƒƒ≈≈¿ƒ¿∆¿»
ÔÓ e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ Èa Û‡ BÎ·e e·˙Â¿»¿«¿≈ƒ¿»≈«¬»«

:‡¯Òa ‡pÏÎÈÈ≈¿ƒ»»ƒ¿»

‡ÔÈÏÎה  ‡ÈÂ‰c ‡ie ˙È ‡Á‡ Ô¯ÈÎc¿ƒ«¬«¿»»«»«¬≈»»¿ƒ
‡iÁÈh·‡ ˙ÈÂ ‡iÈˆBa ˙È ÔbÓ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ«»¿»¬«ƒ«»

:ÈÓe˙Â ÈÏˆe·e È˙¯Îe¿»≈¿≈¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

çeøä¯lM z` ztxFU dzid ,xnFlM ¨©§©¨§¨¤¤¤¨
`lA dnc`A drwW okle ,cSd FzF`©©§¨¥¨§¨¨£¨¨§Ÿ

.mWFx xi`Wdldxezb §©§¦¤
(c)óñôñàäåáø áøò elà Y¯la` §¨©§ª¥¥¤©£¨

:`l ,gr miNdY i"Wx d`x§¥©¦§¦¦
mdA xn`PW ,mipwGd md ,sEqtq`de"§¨£©§¥©§¥¦¤¤¡©¨¤
WExiR `iad `l o`M K` ."iN dtq ¤̀§¨¦©¨Ÿ¥¦¥
mB EaEWIe" xn`p KWndAW oeiM ,df¤¥¨¤©¤§¥¤¡©©¨©
e`l sEqtq`dW rnWn ,"l`xUi ipA§¥¦§¨¥©§©¤¨£©§¨

md l`xUi ipAn)dcya x`a(. ¦§¥¦§¨¥¥
íäéìà eôñàpL¯oFWNn "sEqtq`" ¤¤¤§£¥¤£©§¦§

.dtiq £̀¦¨
íéøönî íúàöa¯,ai zFnW d`x §¥¨¦¦§©¦§¥§

.gl
eáLiå"ìàøNé éða íb" Y¯,WExiR ©¨ª©§¥¦§¨¥¥

itM ,sEqtq`d lr aqEn Fpi` "EaWIe"©¨ª¥¨©¨£©§§¦
Epide ,aEzMd oFWl zEhWR rnWOW¤©§©©§§©¨§©§
,dGn EaW KMÎxg`e EE`zd dNigYAW¤©§¦¨¦§©§©©¨¨¦¤
okl ,l`xUi ipA EkA dOl oM m` iM¦¦¥¨¨¨§¥¦§¨¥¨¥

EaWIe"W WxiRipA" lr aqEn " ¥©¤©¨ª¨©§¥
"l`xUi)`"eb(. ¦§¨¥

íänò "ekáiå"¯,"mB" aEzMW dGn ©¦§¦¨¤¦¤¤¨©
.EkA sEqtq`d mBW oaEn¨¤©¨£©§¨

øNa eðìëàé éîíäì äéä àì éëå Y ¦©£¦¥¨¨§¦Ÿ¨¨¨¤
øNa¯:g ,fh zFnW i"Wx mB d`x ¨¨§¥©©¦§

dAxdW ,obFdM `NW El`W xUA"¨¨¨£¤Ÿ©¤¤©§¥
."mdl Eid zFndA§¥¨¨¤
øîàð øák àìäå¯.gl ,ai zFnW ©£Ÿ§¨¤¡©§

ø÷áe ïàöå ízà äìò áø áøò íâå"§©¥¤©¨¨¦¨§Ÿ¨¨
íeìëà :øîàz íàå ."'Bâå¯rnWn §§¦Ÿ©£¨©§©

wqR dpFW`xA mdl cxIW elVdW¤©§¨¤¨©¨¤¨¦¨¨©
EazM oke .xUal EE`zd okle ,mdl̈¤§¨¥¦§©§¨¨§¥¨§
i"Wx la` .a ,eh oikxrA zFtqFYd©¨©£¨¦£¨©¦
did cxil oOd ligzdWM" :azM mẄ¨©§¤¦§¦©¨¥¥¨¨
dAExn onf xg`lE .. FOr cxFi elVd©§¨¥¦§©©§©§¤
mdl wqR `NW rnWn ,"xzFi EE`zd¦§©¥©§©¤Ÿ¨©¨¤

.elVd©§¨
øîàð õøàì íúñéðëa àìäå¯oOwl ©£Ÿ¦§¦¨¨¨¨¤¤¡©§©¨

.` ,al
"'Bâå ïáeàø éðáì äéä áø äð÷îe"¦§¤©¨¨¦§¥§¥§

.äìéìò íéLwánL àlà¯dGnE ¤¨¤§©§¦£¦¨¦¤
did oaE`x ipaNW xnF` aEzMdW¤©¨¥¤¦§¥§¥¨¨
x`Wl mBW rnWn ,"ax dpwn"¦§¤©©§©¤©¦§¨
oaE`xNW `N` ,dpwn did mihaXd©§¨¦¨¨¦§¤¤¨¤¦§¥

."ax" diddxezd ¨¨©
(d)ípç íéøöîa ìëàð øLàíà Y £¤Ÿ©§¦§©¦¦¨¦

íéâc íäì íéðúBð íéiøönL :øîàzŸ©¤¦§¦¦§¦¨¤¨¦
øîàð øák àìäå ,ípç¯,d zFnW ¦¨©£Ÿ§¨¤¡©§

.gi
àì ïáz íà ,"íëì ïúpé àì ïáúå"§¤¤Ÿ¦¨¥¨¤¦¤¤Ÿ

eéä íéâc ,ípç íäì ïéðúBð eéä̈§¦¨¤¦¨¨¦¨
øîBà eäîe ?ípç íäì ïéðúBð§¦¨¤¦¨©¥

úBönä ïî ípç ?"ípç"¯:WExiR ¦¨¦¨¦©¦§¥
mEIw iciÎlr f` EpizFpFfn Eid `NW¤Ÿ¨§¥¨©§¥¦
xkU mdW ,eiWkr odW FnM ,zFvOd©¦§§¤¥©§¨¤¥¨¨
Epl Eidi zFvOd mIwp m`W ,EpzNErtl¦§¨¥¤¦§©¥©¦§¦§¨
,zFpFfn Epl Eidi `l ,e`l m`e ,zFpFfn§§¦¨Ÿ¦§¨§
mi`A EpizFpFfn Eid mixvnA la £̀¨§¦§©¦¨§¥¨¦

devn mEIw mEW `lA mPigA)m"`x(Wie . §¦¨§¨¦¦§¨§¥
oiEMzn "zFvOd on mPgA"W xnFl©¤§¦¨¦©¦§¦§©¥
Elk`WM mixvnAW Kkl mB i"Wx©¦©§¨¤§¦§©¦§¤¨§
ENi`e ,devn mEW mdA dzid `l mibC̈¦Ÿ¨§¨¨¤¦§¨§¦
zFvn xRqn opWi Fnvr oOA eiWkr©§¨©¨©§¤§¨¦§©¦§
,fh zFnW i"Wx d`x ,onIwl mikixSW¤§¦¦§©§¨§¥©¦§

c)iaxd(.
íéàMwä úà:ïBòîL éaø øîà Y ¥©¦ª¦¨©©¦¦§

õeç øác ìëì äpzLî ïnä äî éðtî¦§¥¨©¨¦§©¤§¨¨¨
elàî¯.o`M mixMfPd mipin dXng ¥¥£¦¨¦¦©¦§¨¦¨

dnE .EN` mipin dXng wx EWwA okNW¤¨¥¦§©£¦¨¦¦¥©
i"Wx WxiR xaM ,mibCd z` ExkGX¤¨§¤©¨¦§¨¥©©¦
on mPg" EvxW ipRn EdGW lirl§¥¤¤¦§¥¤¨¦¨¦

."zFvOd©¦§
úB÷éðîì íéL÷ íäL éðtî¯i"WxA ¦§¥¤¥¨¦§¥¦§©¦

zFxAErl oiWw odW" :` ,dr `nFi¨¤¥¨¦§¨
."zFwipnE¥¦



סה jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
ל"ו) מהֿעׂשיתי "עּמי :.ÌÈ‡˙Ók∑לפרׁש האי עלילה מבּקׁשים עלילה, לׁשֹון אּלא 'מתאֹוננים' אין ְִִִֶַָ¿ƒ¿…¿ƒְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּבׁשמׁשֹון אֹומר הּוא וכן הּמקֹום, יד)מאחרי הּואֿמבּקׁש"(שופטים תאנה "ּכי :.'‰ ÈÊ‡a Ú¯∑ ׁשהיא ּתֹואנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ«¿»¿≈ֲִֶָ
ימים, ׁשלׁשה הּזה ּבּדר לּבטנּו ּכּמה לנּו, "אֹוי אמרּו: ויקניט. ּבאזניו ׁשּתבֹוא ׁשּמתּכּונים ה', ּבאזני ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻרעה

"הּדר מעּנּוי נחנּו ‡Bt.ׁשּלא ¯ÁiÂ∑ מּיד לארץ ׁשּתּכנסּו לטֹובתכם, מתּכּון הייתי ‰Án‰.אני ‰ˆ˜a∑ ְִֵֶֶֶַַֹ«ƒ««ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָƒ¿≈««¬∆
ּובּגדֹולים  ׁשּבהם ּבּקצינים אֹומר: מנסיא ּבן ׁשמעֹון רּבי רב. ערב אּלּו לׁשפלּות, ׁשּבהם .ּבּמקצין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

(á)ýåýé-ìà äLî ìltúiå äLî-ìà íòä ÷òöiå©¦§©¬¨−̈¤¤®©¦§©¥³¤Æ¤§Ÿ̈½
:Làä ò÷Lzå©¦§©−¨¥«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ ÌÚ‰ ˜ÚˆiÂ∑(ספרי) אביו ׁשל אֹוהבֹו אצל הּבן והל ּבנֹו, על ׁשּכעס ּבׂשרֿודם למל מׁשל «ƒ¿«»»∆…∆ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
מאּבא  עלי ּובּקׁש צא לֹו: ‰‡L.ואמר Ú˜LzÂ∑(שם) הרּוחֹות לאחת חזרה ׁשאּלּו ּבארץ, ּבמקֹומּה ׁשקעה ְֵֵֵַַַַָָָ«ƒ¿«»≈ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

הרּוח  אֹותֹו ּכל והֹולכת מקּפלת היתה –. ְְְֶֶֶֶַַָָָָ

ÈÈב  Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ ÁÂˆe¿««»«…∆¿«ƒ…∆√»¿»
:‡˙M‡ ˙ÚwzL‡Â¿ƒ¿«¿«∆»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dY` :`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn` `tEB¨¨©©¨¨©¨
xnF` ip`e ,mirWx md mrdW xnF`¥¤¨¨¥§¨¦©£¦¥

."ipA lr frl" `ivFn LPdW¤¦§¦©©©¨©
øîBàå¯.i ,bi dinxi §¥¦§§¨

,íéøLk íäLëe ."òøä äfä íòä"¨¨©¤¨¨§¤¥§¥¦
"énò" íéàeø÷¯"iOr" xnFlM §¦©¦§©©¦

.mixWMd wx mi`xwp¦§¨¦©©§¥¦
"énò úà çlL" :øîàpL¯,d zFnW ¤¤¡©©©¤©¦§

.`
."Eì éúéNò äî énò"¯oY .b ,e dkin ©¦¤¨¦¦§¦¨¥

Ll iziUr aFH dn xiMdl LAl)i"yx ¦§§©¦©¨¦¦§
my(.

íéððàúîkàlà "íéððBàúî" ïéà Y §¦§Ÿ§¦¥¦§§¦¤¨
ìäìéìò ïBL¯"mippF`zn" xnFlM §£¦¨§©¦§§¦

FWExiRW ,"dp`FY" oFWNn `Ed¦§£¨¤¥
.oOwlckE ,"dlilr"£¦¨§¦§©¨

äìéìò íéLwáî¯.dAqe dNr §©§¦£¦¨¦¨§¦¨
ïëå ,íB÷nä éøçàî Løôì Càéä¥©¦§Ÿ¥©£¥©¨§¥

ïBLîLa øîBà àeä¯.c ,ci mihtFW ¥§¦§§¦
"Lwáî àeä äðàú ék"¯dlilr ¦Ÿ£¨§©¥£¦¨

mA zFxBzdl)my i"yx(. §¦§¨¨
'ä éðæàa òøäòø àéäL äðàBz Y ©§¨§¥£¨¤¦¨¨
"'ä éðæàa"¯"rx" zaiYW Epid §¨§¥©§¤¥©©

lr `le ,"'d ipf`A" lr zaqEn¤¤©§¨§¥§Ÿ©
."mippF`zn"¦§§¦

èéð÷éå åéðæàa àázL íéðekúnL¯ ¤¦§©§¦¤¨Ÿ§¨§¨§©§¦
dzid mzObn lM ,xnFlM .xrvie¦©¥§©¨§©¨¨¨§¨

.hipwdl§©§¦
eðèaì änk eðì éBà :eøîà¯oFWl ¨§¨©¨ª©§§

mrd idie" ,dWxRA ixtQA Wie ,dribi§¦¨§¥©¦§¥©¨¨¨©§¦¨¨
EphAlzp dOM :Exn` ,"mippF`znM§¦§§¦¨§©¨¦§©©§

KxCA)g ,i ilyn i"yx(Wl ,hEAil .gxFh oF ©¤¤¦§©
`Vn zE`le KxCd)ci ,c ryed i"yx(. ©¤¤§¥©¨

ìL äfä Cøcaíéîé äL¯FzpEM oi` ©¤¤©¤§Ÿ¨¨¦¥©¨¨

Wxtn ixdW ,mini dWlW EkldW¤¨§§¨¨¦¤£¥§¨¥
Ekld mini dWlW Kldn" :bl ,i lirl§¥©£©§¨¨¦¨§
gxFh EgxHW Eprh `N` ,"cg` mFiA§¤¨¤¨¨£¤¨§©
miklFdWkE ,mini dWlW lW dkild£¦¨¤§¨¨¦§¤§¦
cFr dlFcB dgxHd ,cg` mFiA df lM̈¤§¤¨©¦§¨§¨

X dn Edfe .xzFimIqOEpgp `NW" : ¥§¤©¤§©¥¤Ÿ©§
"KxCd iEPirn)iaxd(. ¥¦©¤¤

.Cøcä éepòî eðçð àlLBtà øçiåY ¤Ÿ©§¥¦©¤¤©¦©©
,íëúáBèì ïekúî éúééä éðà£¦¨¦¦¦§©¥§©§¤

ãiî õøàì eñðkzL¯i"WxA lirlcM ¤¦¨§¨¨¤¦¨§¦§¥§©¦
lke" :mW mixaC i"Wx mB d`xE .bl ,i§¥©©¦§¨¦¨§¨
mkliaWA zhAlzn dpikW dzid KM̈¨§¨§¦¨¦§©¤¤¦§¦§¤

."ux`l mkz`iA xdnl§©¥¦©§¤¨¨¤
äðçnä äö÷aïéö÷na Y¯ ¦§¥©©£¤©ª§¦

.milCaEn§¨¦
ì íäaLúeìôL¯mB WxtOW rnWn ¤¨¤§¦§©§©¤§¨¥©

sFq oFWNn mbe oivwEn oFWNn¦§§¦§©¦§
iAB) a ,fn ziW`xA i"WxaE .ziYgze§©§¦§©¦§¥¦©¥

mihaXd(oFWNn "dvwnE" Wxtn ©§¨¦§¨¥¦§¥¦§
.sFqe dvw oFWNn Epid ,"oizEgR"§¦©§¦§¨¤§

àéñðî ïa ïBòîL éaø .áø áøò elà¥¥¤©©¦¦§¤§©§¨
øîBà¯'.wEqRd lr 'ixtq ¥¦§¥©©¨

íéðéöwa¯oFWNn "dvwA" Wxtn ©§¦¦§¨¥¦§¥¦§
oFWNn `Ed oivTW xWt`e .mipivw§¦¦§¤§¨¤¨¦¦§
:gi ,dk zFnW i"Wx d`x ± W`xe dvẅ¤¨Ÿ§¥©¦§

."zxFRMd iW`x ± zxFRMd zFvw"§©©¤¨¥©©¤
íéìBãbáe íäaL¯i"Wx WxiR oke ¤¨¤©§¦§¥¥©©¦

mipivTA" :i ,ck zFnWA zEhWtA§©§¦§©§¦¦
l`xUi ipwfl dpEMde ."dpgOAW¤©©£¤§©©¨¨§¦§¥¦§¨¥
,dzin EaIgzpe dxFY oYnA EvivdW¤¥¦§©©¨§¦§©§¦¨
oOwl WxiR oke .mW i"WxA x`FanM©§¨§©¦¨§¥¥©§©¨
oA oFrnW iAxW xnFl Kixve .fh wEqR̈§¨¦©¤©¦¦§¤
:lirl `aEOd WExiRd lr wlFg `iqpn§©§¨¥©©¥©¨§¥
Wi `OW F` ."mirWx `N` mrd oi`"¥¨¨¤¨§¨¦¤¨¥

dxraE W`d d`AWMW ,xnFl©¤§¤¨¨¨¥¨£¨
iYlAA s` dxrA ,mippF`zOA©¦§§¦¨£¨©©¦§¦
dzin EaIgzPW mzF` mde ,mippF`zn¦§§¦§¥¨¤¦§©§¦¨
didie ,dvvdde zElMYqdd xEarA©£©¦§©§§©£¨¨§¦§¤
"'d W` mA xraYe" :WExiR¥©¦§©¨¥
,"dpgOd dvwA lk`Ye" ,mippF`zOA©¦§§¦©Ÿ©¦§¥©©£¤

mdAW mipivTd dlk` mbe)m"`x(. §©¨§¨©§¦¦¤¨¤
i"Wx oFWNn rnWn ipXd WExiRke§©¥©¥¦©§©¦§©¦

.fh wEqR oOwldxeza §©¨¨
(a)äLî ìà íòä ÷òöiåìLî Y ©¦§©¨¨¤Ÿ¤¨¨

,Bða ìò ñòkL íãå-øNa Cìîì§¤¤¨¨¨¨¤¨©©§
åéáà ìL BáäBà ìöà ïaä Cìäå§¨©©¥¥¤£¤¨¦

àaàî éìò Lwáe àö :Bì øîàå¯ §¨©¥©¥¨©¥©¨
`le dWn l` Ewrv dOl ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥¨¨¨£¤¤§Ÿ
lr EwrSW xnFl oi`e .'d l` zFxiWi§¦¤§¥©¤¨£©

qFlwpE` mEBxzkE) dWn(did f` iM , ¤§©§§§¦¨¨¨
" xnFl Fllrl`" xn`W dGnE ,"dWn ©©¤¦¤¤¨©¤

lNRzIW EPOn EWwAW rnWn "dWn¤©§©¤¦§¦¤¤¦§©¥
EWwA dR `weCX dnE .mliaWA¦§¦¨©¤©§¨Ÿ¦§
'd l` zFxiWi EllRzd `le ,dWOn¦¤§Ÿ¦§©§§¦¤
ipa EwrvIe" i ,ci zFnWA xEn`ke)§¨¨¦§©¦§£§¥

"'d l` l`xUi(,"dcVA x`A"d azM , ¦§¨¥¤¨©©§¥©¨¤
did mdNW `hgd o`MW ipRn¦§¥¤¨©¥§¤¨¤¨¨

ErinWdWlW mixEAC 'd ipf`A ¤¦§¦§¨§¥¦¦¤
dhpwdoiCd on oi`e ,rnWIWzrM ©§¨¨§¥¦©¦¤¦§©¨¥

mzNtzl.dWOn WTal Ekld okle , ¦§¦¨¨§¨¥¨§§©¥¦¤
Làä ò÷LzådîB÷îa äò÷L Y ©¦§©¨¥¨§¨¦§¨

õøàa¯dlFrd W`d rah cbp ¨¨¤¤¤¤©¨¥¨¨
qp KxcA drwXW ExiMi ornl ,dlrnl§©§¨§©©©¦¤¨§¨§¤¤¥

dWn lW FzNtY iciÎlr).cecl likyn ©§¥§¦¨¤¤
epxetq mb d`xe(.

úBçeøä úçàì äøæç elàL¯ ¤¦¨§¨§©©¨
.driBd `id dPOOW¤¦¤¨¦¦¦¨

BúBà ìk úëìBäå úìt÷î äúéä̈§¨§©¤¤§¤¤¨

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy

(â)íá äøòá-ék äøòáz àeää íB÷nä-íL àø÷iå©¦§¨²¥«©¨¬©−©§¥¨®¦¨«£¨¬−̈
:ýåýé Là¥¬§Ÿ̈«

(ã)eáLiå äåàz eeàúä Baø÷a øLà óñôñàäå§¨«©§ªÆ£¤´§¦§½¦§©−©«£¨®©¨ª´
:øNa eðìëàé éî eøîàiå ìàøNé éða íb ekáiå©¦§À©µ§¥´¦§¨¥½©´Ÿ§½¦¬©«£¦¥−¨¨«

i"yx£ÛÒÙÒ‡‰Â∑ מּמצרים ּבצאתם עליהם ׁשּנאספּו רב ערב וּיבּכּו(שם)∑e·LiÂ.אּלּו יׂשראל ּבני ּגם ¿»«¿Àְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ«»Àְְְִִֵֵַַָ
Na¯.עּמהם  eÏÎ‡È ÈÓ∑נאמר ּכבר והלא ּבׂשר? להם היה לא יב)וכי אּתם (שמות עלה רב "וגםֿערב : ִֶָƒ«¬ƒ≈»»ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

נאמר לארץ ּבכניסתם והלא אכלּום, ּתאמר: ואם וגֹו'". ּובקר לב)וצאן ראּובן (במדבר לבני היה רב "ּומקנה : ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
עלילה  ׁשּמבּקׁשים אּלא .וגֹו'", ְְְֲִִֶֶַָָ

(ä)úà ípç íéøöîa ìëàð-øLà äâcä-úà eðøëæ̈©̧§Æ¤©¨½̈£¤Ÿ©¬§¦§©−¦¦¨®¥´
-úàå øéöçä-úàå íéçháàä úàå íéàMwä©¦ª¦À§¥Æ¨«£©¦¦½§¤¤«¨¦¬§¤

:íéîeMä-úàå íéìöaä©§¨¦−§¤©¦«
i"yx£ÌpÁ ÌÈ¯ˆÓa ÏÎ‡Œ¯L‡∑ והל חּנם, ּדגים להם נֹותנים ׁשּמצריים ּתאמר נאמראם ּכבר ה)א :(שמות ¬∆…«¿ƒ¿«ƒƒ»ְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

"חּנם"? אֹומר ּומהּו חּנם? להם נֹותנים היּו ּדגים חּנם, להם נֹותנים היּו לא ּתבן אם לכם". לאֿיּנתן ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ"ותבן
הּמצֹות מן ‰ÌÈ‡Mw.(ספרי)חּנם מאּלּו?∑‡˙ חּוץ ּדבר, לכל מׁשּתּנה הּמן מה מּפני ׁשמעֹון: רּבי אמר ְִִִַָ≈«ƒÀƒְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּכדאיתא  כּו' למל מׁשל הּתינֹוק. מּפני ּובצל ׁשּום ּתאכלי אל לאּׁשה: אֹומרים לּמניקֹות. קׁשים ׁשהם ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמּפני

‡¯Èג  ‡z˜Ïc ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»«¿∆¿»¬≈
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ÔB‰a ˙˜Ï„¿≈«¿∆»»ƒ√»¿»

zÏ‡L‡ד  eÏÈ‡L ÔB‰ÈÈ· Èc ÔÈ·¯·¯ÚÂ«¬«¿¿ƒƒ≈≈¿ƒ¿∆¿»
ÔÓ e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ Èa Û‡ BÎ·e e·˙Â¿»¿«¿≈ƒ¿»≈«¬»«

:‡¯Òa ‡pÏÎÈÈ≈¿ƒ»»ƒ¿»

‡ÔÈÏÎה  ‡ÈÂ‰c ‡ie ˙È ‡Á‡ Ô¯ÈÎc¿ƒ«¬«¿»»«»«¬≈»»¿ƒ
‡iÁÈh·‡ ˙ÈÂ ‡iÈˆBa ˙È ÔbÓ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ«»¿»¬«ƒ«»

:ÈÓe˙Â ÈÏˆe·e È˙¯Îe¿»≈¿≈¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

çeøä¯lM z` ztxFU dzid ,xnFlM ¨©§©¨§¨¤¤¤¨
`lA dnc`A drwW okle ,cSd FzF`©©§¨¥¨§¨¨£¨¨§Ÿ

.mWFx xi`Wdldxezb §©§¦¤
(c)óñôñàäåáø áøò elà Y¯la` §¨©§ª¥¥¤©£¨

:`l ,gr miNdY i"Wx d`x§¥©¦§¦¦
mdA xn`PW ,mipwGd md ,sEqtq`de"§¨£©§¥©§¥¦¤¤¡©¨¤
WExiR `iad `l o`M K` ."iN dtq ¤̀§¨¦©¨Ÿ¥¦¥
mB EaEWIe" xn`p KWndAW oeiM ,df¤¥¨¤©¤§¥¤¡©©¨©
e`l sEqtq`dW rnWn ,"l`xUi ipA§¥¦§¨¥©§©¤¨£©§¨

md l`xUi ipAn)dcya x`a(. ¦§¥¦§¨¥¥
íäéìà eôñàpL¯oFWNn "sEqtq`" ¤¤¤§£¥¤£©§¦§

.dtiq £̀¦¨
íéøönî íúàöa¯,ai zFnW d`x §¥¨¦¦§©¦§¥§

.gl
eáLiå"ìàøNé éða íb" Y¯,WExiR ©¨ª©§¥¦§¨¥¥

itM ,sEqtq`d lr aqEn Fpi` "EaWIe"©¨ª¥¨©¨£©§§¦
Epide ,aEzMd oFWl zEhWR rnWOW¤©§©©§§©¨§©§
,dGn EaW KMÎxg`e EE`zd dNigYAW¤©§¦¨¦§©§©©¨¨¦¤
okl ,l`xUi ipA EkA dOl oM m` iM¦¦¥¨¨¨§¥¦§¨¥¨¥

EaWIe"W WxiRipA" lr aqEn " ¥©¤©¨ª¨©§¥
"l`xUi)`"eb(. ¦§¨¥

íänò "ekáiå"¯,"mB" aEzMW dGn ©¦§¦¨¤¦¤¤¨©
.EkA sEqtq`d mBW oaEn¨¤©¨£©§¨

øNa eðìëàé éîíäì äéä àì éëå Y ¦©£¦¥¨¨§¦Ÿ¨¨¨¤
øNa¯:g ,fh zFnW i"Wx mB d`x ¨¨§¥©©¦§

dAxdW ,obFdM `NW El`W xUA"¨¨¨£¤Ÿ©¤¤©§¥
."mdl Eid zFndA§¥¨¨¤
øîàð øák àìäå¯.gl ,ai zFnW ©£Ÿ§¨¤¡©§

ø÷áe ïàöå ízà äìò áø áøò íâå"§©¥¤©¨¨¦¨§Ÿ¨¨
íeìëà :øîàz íàå ."'Bâå¯rnWn §§¦Ÿ©£¨©§©

wqR dpFW`xA mdl cxIW elVdW¤©§¨¤¨©¨¤¨¦¨¨©
EazM oke .xUal EE`zd okle ,mdl̈¤§¨¥¦§©§¨¨§¥¨§
i"Wx la` .a ,eh oikxrA zFtqFYd©¨©£¨¦£¨©¦
did cxil oOd ligzdWM" :azM mẄ¨©§¤¦§¦©¨¥¥¨¨
dAExn onf xg`lE .. FOr cxFi elVd©§¨¥¦§©©§©§¤
mdl wqR `NW rnWn ,"xzFi EE`zd¦§©¥©§©¤Ÿ¨©¨¤

.elVd©§¨
øîàð õøàì íúñéðëa àìäå¯oOwl ©£Ÿ¦§¦¨¨¨¨¤¤¡©§©¨

.` ,al
"'Bâå ïáeàø éðáì äéä áø äð÷îe"¦§¤©¨¨¦§¥§¥§

.äìéìò íéLwánL àlà¯dGnE ¤¨¤§©§¦£¦¨¦¤
did oaE`x ipaNW xnF` aEzMdW¤©¨¥¤¦§¥§¥¨¨
x`Wl mBW rnWn ,"ax dpwn"¦§¤©©§©¤©¦§¨
oaE`xNW `N` ,dpwn did mihaXd©§¨¦¨¨¦§¤¤¨¤¦§¥

."ax" diddxezd ¨¨©
(d)ípç íéøöîa ìëàð øLàíà Y £¤Ÿ©§¦§©¦¦¨¦

íéâc íäì íéðúBð íéiøönL :øîàzŸ©¤¦§¦¦§¦¨¤¨¦
øîàð øák àìäå ,ípç¯,d zFnW ¦¨©£Ÿ§¨¤¡©§

.gi
àì ïáz íà ,"íëì ïúpé àì ïáúå"§¤¤Ÿ¦¨¥¨¤¦¤¤Ÿ

eéä íéâc ,ípç íäì ïéðúBð eéä̈§¦¨¤¦¨¨¦¨
øîBà eäîe ?ípç íäì ïéðúBð§¦¨¤¦¨©¥

úBönä ïî ípç ?"ípç"¯:WExiR ¦¨¦¨¦©¦§¥
mEIw iciÎlr f` EpizFpFfn Eid `NW¤Ÿ¨§¥¨©§¥¦
xkU mdW ,eiWkr odW FnM ,zFvOd©¦§§¤¥©§¨¤¥¨¨
Epl Eidi zFvOd mIwp m`W ,EpzNErtl¦§¨¥¤¦§©¥©¦§¦§¨
,zFpFfn Epl Eidi `l ,e`l m`e ,zFpFfn§§¦¨Ÿ¦§¨§
mi`A EpizFpFfn Eid mixvnA la £̀¨§¦§©¦¨§¥¨¦

devn mEIw mEW `lA mPigA)m"`x(Wie . §¦¨§¨¦¦§¨§¥
oiEMzn "zFvOd on mPgA"W xnFl©¤§¦¨¦©¦§¦§©¥
Elk`WM mixvnAW Kkl mB i"Wx©¦©§¨¤§¦§©¦§¤¨§
ENi`e ,devn mEW mdA dzid `l mibC̈¦Ÿ¨§¨¨¤¦§¨§¦
zFvn xRqn opWi Fnvr oOA eiWkr©§¨©¨©§¤§¨¦§©¦§
,fh zFnW i"Wx d`x ,onIwl mikixSW¤§¦¦§©§¨§¥©¦§

c)iaxd(.
íéàMwä úà:ïBòîL éaø øîà Y ¥©¦ª¦¨©©¦¦§

õeç øác ìëì äpzLî ïnä äî éðtî¦§¥¨©¨¦§©¤§¨¨¨
elàî¯.o`M mixMfPd mipin dXng ¥¥£¦¨¦¦©¦§¨¦¨

dnE .EN` mipin dXng wx EWwA okNW¤¨¥¦§©£¦¨¦¦¥©
i"Wx WxiR xaM ,mibCd z` ExkGX¤¨§¤©¨¦§¨¥©©¦
on mPg" EvxW ipRn EdGW lirl§¥¤¤¦§¥¤¨¦¨¦

."zFvOd©¦§
úB÷éðîì íéL÷ íäL éðtî¯i"WxA ¦§¥¤¥¨¦§¥¦§©¦

zFxAErl oiWw odW" :` ,dr `nFi¨¤¥¨¦§¨
."zFwipnE¥¦
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ּבלעז ∑‰ÌÈ‡Mw.ּב'ּספרי' (גורקען) קוקומברו"ש פוריל"ש ∑‰ÈˆÁ¯.בורק"ש ∑‡·ÌÈÁh.הם ּכריׁשין ְִֵַ«ƒÀƒְֵַַ¬«ƒƒ∆»ƒְִִ

וכּו' ּבֹוצינּיא ית ותרּגּומֹו .(לויך), ְְְִַַָָ

(å):eðéðéò ïnä-ìà ézìa ìk ïéà äLáé eðLôð äzòå§©¨²©§¥¬§¥−̈¥´®Ÿ¦§¦−¤©¨¬¥¥«
i"yx£eÈÈÚ Ôn‰ŒÏ‡∑ ּבערב מן ּבּׁשחר, .מן ∆«»≈≈ֶֶַַַָָָ

(æ):çìãaä ïéòk Bðéòå àeä ãb-òøæk ïnäå§©¾̈¦§©©−®§¥−§¥¬©§«Ÿ©
i"yx£„bŒÚ¯Êk Ôn‰Â∑ ֿהּואוהּקדֹוׁשּֿברּו עינינּו", אלֿהּמן "ּבלּתי אֹומרים: יׂשראל זה, אמר לא זה ׁשאמר מי ¿«»ƒ¿««ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הּוא  וכ ּכ והּמן ּבני, ּמתלֹוננים מה על עֹולם ּבאי ראּו ּכלֹומר: וגֹו'". ּכזרעּֿגד "והּמן ּבּתֹורה: ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָהכּתיב
קוליינדר"י ∑bŒÚ¯Êk„.חׁשּוב  זרע ּכגּדא, קריסט"ל ∑ÁÏ„a.עגל טֹובה אבן .ׁשם ָƒ¿««ְִֶַָָֹ¿…«ְְִֵֶֶָָ

(ç)äëãna eëã Bà íéçøá eðçèå eè÷ìå íòä eèL̈ÁÁ¨¨̧§¨«§¹§¨«£´¨«¥©À¦³¨Æ©§Ÿ½̈
íòèk Bîòè äéäå úBâò Búà eNòå øeøta eìMáe¦§Æ©¨½§¨¬Ÿ−ª®§¨¨´©§½§©−©

ì:ïîMä ãL §©¬©¨«¤
i"yx£eËL∑ עמל ּבלא אישבני"ר, טּיּול לׁשֹון אּלא "ׁשיט" B‚Â'.אין ÌÈÁÈ¯a eÁËÂ∑ ּבריחים ירד לא »ְְִִֵֶַָָָֹ¿»¬»≈«ƒ¿ִֵַַָָֹ

ולמבּׁשלין  ולנדֹוכין לנטחנין טעמֹו היה מׁשּתּנה אּלא ּבּמדֹוכה, ולא ּבּקדרה LÏ„.קדרה ∑e¯ta¯.ולא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ«»ְֵָ¿«

‡Ô‰lו  ÌÚcÓ Ïk ˙ÈÏ ‡·È‡˙ ‡LÙ ÔÚÎe¿««¿»»»ƒ»≈»ƒ»«∆»≈
:‡ÈÚ ‡pÓÏ¿«»≈»»

eÊÁkז  dÂÊÁÂ ‡e‰ ‡cb Ú¯Ê ¯·k ‡pÓe«»¿«¿««»¿∆¿≈¿≈
:‡ÁÏ„·¿…¿»

iÁÈ¯a‡ח  ÔÈÁË È·ˆc ÔÈË˜ÏÂ ‡nÚ ÔÈËÈL«¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»≈»ƒ¿≈«»
dÏ ÔÈÏM·Óe ‡zÎ„na CÈ‡„ È·ˆ„ B‡¿»≈»ƒ«¿À¿»¿«¿ƒ≈
dÓÚË ‰Â‰Â ÔˆÈ¯b d˙È ÔÈ„·ÚÂ ‡¯„˜a¿ƒ¿»¿»¿ƒ»≈¿ƒ»«¬»«¬≈

:‡ÁLÓa LÈÏc ÌÚËkƒ¿≈¿ƒ¿«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íeL éìëàz ìà :äMàì íéøîBà§¦¨¦¨©Ÿ§¦
÷Bðézä éðtî ìöáe¯i"Wx mB d`x ¨¨¦§¥©¦§¥©©¦

.mW `nFi¨¨
'eëå Cìîì ìLî¯Klnl lWn" ¨¨§¤¤§¨¨§¤¤

dide ,bFbCtl FpA xqOW mceÎxUÄ¨¨¨¤¨©§§¤¨§¨¨
lk`i `NW Fl xnF`e FcTtnE aWFi¥§©§§¥¤ŸŸ©
lkaE ,rx dwWn dYWi `le rx lk`n©£¨¨§Ÿ¦§¤©§¤¨§¨
eia` lr mrxzn `Edd oAd did KM̈¨¨©¥©¦§©¥©¨¦
ipRn `N` ,ipadF`W ipRn `l :xnFl©Ÿ¦§¥¤£¥¦¤¨¦§¥

."lkF`W Fl xWt` i`W¤¦¤§¨¤©
.éøôña àúéàãkíéàMwäíä Y ¦§¦¨§¦§¥©¦ª¦¥

ù"éøáîå÷å÷¯cocombresi`EXiw ,¦¥
mipFttln :xEAiCd oFWlA) dPib(. ¦¨¦§©¦§¨§¦

.æòìaíéçháàù"é÷éãåá Y¯ §©©£©¦¦
bodekes.migiHa` ,£©¦¦

øéöçäïéLéøk Y¯iYxM)zekxa i"yx ¤¨¦§¥¦©§¦
a ,cn(lW bEq `Ede .ipiOn wxi §¤¨¨¦¦¥

.milvAd©§¨¦
ù"ìéøåô¯porels.miWxM ,§¥¦

àiðéöBa úé" :Bîebøúå¯.zFrlCd §©§¨¦©¨©§¨
."mi`EXTd" lW mEBxY Edf¤©§¤©¦¦

"'eëå¯zie"`IgiHa`,ilvaE ,izxke , §§¨£©¦©¨§¨¨¥ª§¥
."inEzedxeze §¥

(e)eðéðéò ïnä ìàïî ,øçMa ïî Y ¤©¨¥¥¨©©©¨
áøòa¯z` oOA EnrHW s` ,xnFlM ¨¤¤§©©¤¨£©¨¤

E`x md mdipirA la` ,minrHd lM̈©§¨¦£¨§¥¥¤¥¨
EpWtpe" Exn` okle ,oOd z` wx©¤©¨§¨¥¨§§©§¥

"Epipir oOd l` iYlA lM oi` dWai§¥¨¥Ÿ¦§¦¤©¨¥¥
)dcya x`a(.dxezf

(f)ãb òøæk ïnäåàì Bæ øîàL éî Y §©¨¦§©©¦¤¨©Ÿ
ìà ézìa" :íéøîBà ìàøNé ,Bæ øîà̈©¦§¨¥§¦¦§¦¤
àeä-Ceøa-LBãwäå ,"eðéðéò ïnä©¨¥¥§©¨¨

äøBza áézëä¯.EpAx dWn iciÎlr ¦§¦©¨©§¥¤©¥
eàø :øîBìk ,"'Bâå ãb òøæk ïnäå"§©¨¦§©©§§©§
,éða íéððBìúî äî ìò íìBò éàä¥¨©©¦§§¦¨©

.áeLç àeä Cëå Ck ïnäåãb òøæk §©¨¨§¨¨¦§©©
à"øãðééìà òøæ ,àcâk ìâò Y¯ ¨Ÿ§¦¨¤©

aliendremB d`xE .xAqEM lW oirxB ,©§¦¤§¨§¥©
FnXW aUr" :`l ,fh zFnW i"Wx©¦§¥¤¤§
,oal Fpi`e lFbr FNW rxfe ,`"xcpiil`§¤©¤¨§¥¨¨
cB rxfl lWnp Fpi`e ,oal did oOde§©¨¨¨¨¨§¥¦§¨§¤©©
i"Wx mB d`xE ."lEBrd oiprl `N ¤̀¨§¦§©¨¦§¥©©¦
la` oal Fpi` cBd rxf" :` ,dr `nFi¨¤©©©¥¨¨£¨
`Ede :`xw xn`w ikde ,`Ed lFbr̈§¨¦¨¨©§¨§

."zilBxnM oale ,cB rxfM lFbr̈§¤©©§¨¨§©§¨¦
çìãaäáBè ïáà íL Y¯dxMfp §Ÿ©¥¤¤¨¦§§¨

.ai ,a ziW`xaA¦§¥¦
ì"èñéø÷¯cristal.glFcA ,dxezg §©

(g)eèLì àlà èéL ïéà Yìeiè ïBL ¨¥©¦¤¨§¦
¯mW i"WxaE ` ,dr `nFi d`xE§¥¨§©¦¨

mFwnl "ux`A hEXn" FnM `EdW¤§¦¨¨¤§¨
hiW oFWNn WxiR o`M K` .wFgẍ©¨¥©¦§©¦

.aEzMd zErnWn itM ,lEIhe§¦§¦©§¨©¨
ø"ééðáùéà¯esbaneier,xCAzdl ,§¦§©¥

gxFh mEW did `l iM ,Fz`pdl lIhl§©¥©£¨¨¦Ÿ¨¨©
aFxA] FlBxdM .oOd zhiwlA¦§¦©©¨§¤§§§
z` mBxzNn rpnp i"Wx [minrRd©§¨¦©¦¦§¨¦§©§¥¤
mW z` mBxzn `N` ,lrFRd zxEv©©©¤¨§©§¥¤¥

lrFRd)i"yx ifrl xve`(. ©©
.ìîò àìa'Bâå íéçøá eðçèåàì Y §Ÿ¨¨§¨£¨¥©¦§Ÿ

"íéçøa" ãøé¯ok`W ,FhEWtM m`W ¨©¨¥©¦¤¦¦§¤¨¥
?dfA EprinWO dn ,migixA Epgḧ£¨¥©¦©©§¦¥¨¤

)cecl likyn(.
"äëBãna" àìå äøãwa àìå¯Kixv §Ÿ©§¥¨§Ÿ©§¨¨¦

iptl "dxcw" miCwd dOl oEIr¦¨¨¦§¦§¥¨¦§¥
,aEzMd xcq itM `NW ,"dkFcn"d©§¨¤Ÿ§¦¥¤©¨

xcQd itM `NWemIqOW.eixacA §¤Ÿ§¦©¥¤¤§©¥¦§¨¨
iEvOd itl xcQd hwp dlilXA ilE`e§©©§¦¨¨©©¥¤§¦©¨
xzFi diEvn dpigHdW ,mc` ipA lv ¥̀¤§¥¨¨¤©§¦¨§¨¥
,dkiCn xzFi iEvn lEXiAde ,lEXiAn¦¦§©¦¨¥¦¦¨
oFWl WExitA xAcnd mEIQA ENi`e§¦©¦©§©¥§¥§
dOkaE .aEzMd oFWlM hwp aEzMd©¨¨©¦§©¨§©¨
itM dxcwl dkFcn EniCwd ciÎiazM¦§¥¨¦§¦§¨¦§¥¨§¦

.dlilXA mB ,aEzMA xcQd©¥¤©¨©©§¦¨
ïéðçèðì Bîòè äéä äpzLî àlà¤¨¦§©¤¨¨©£§¦§¨¦

.ïéìMáîìå ïéëBcðìeøeøtaäøã÷ Y §¦¦§¦§ª¨¦©¨§¥¨
¯i"Wx d`xE .e ,a l`Fi i"Wx mB d`x§¥©©¦¥§¥©¦

.zagn :ci ,a ` l`EnW§¥©£©
ìïîMä ãLCk ,ïîL ìL çeìçì Y §©©¨¤©§©¤¤¤¨

ì Ctäð" :Bì äîBãå .Lðec BLøtécL ¥§©§¤¤§©§©¦
"õé÷ éðáøça¯.c ,al miNdY §©§Ÿ¥©¦§¦¦

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
ÔÓM‰∑:לֹו ודֹומה ּדֹונׁש. ּפרׁשֹו ּכ ׁשמן, ׁשל לב)לחלּוח יסֹוד (תהילים והּלמ"ד קיץ", ּבחרבני לׁשּדי נהּפ" : «»∆ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּפרׁשּוהּו ורּבֹותינּו קיץ. ּבחרבֹוני לחלּוחי נהּפ ואי (ספרי)– ׁשמן. אצל ׁשדים ענין אין א ׁשדים, לׁשֹון ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ
לׁשֹון הּׁשמן, לׁשד לֹומר לב)אפׁשר וטעמֹו(דברים (צירה) קטן קמץ נקּוד הּמ"ם היה ּכן ׁשאם יׁשּורּון, וּיׁשמן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

והּׁשי"ן  הּוא, ׁשמן לׁשֹון הּׁשי"ן, ּתחת והּטעם (סּגֹול) קטן ּפּתח נקּוד ׁשהּמ"ם עכׁשו הּמ"ם. ּתחת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָלמּטה
נֹוטריקֹון: לׁשֹון "לׁשד" אחר: ּדבר ּפסּוק. סֹוף ׁשהּוא מּפני קטן ּבפּתח נקּודה ואינּה ּגדֹול ּבקמץ ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָהּנקּודה
ּבמׁשחא" "ּדליׁש ּדמתרּגם: אֹונקלּוס ׁשל ותרּגּום ּבדבׁש. ּוקטּופה ּבׁשמן הּנּלֹוׁשה ּכעּסה – ּד'בׁש ׁש'מן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָל'יׁש

ּבּה יׁש ׁשמן לחלּוחית ּבׁשמן, הּנּלֹוׁשה ׁשהעּסה ּדֹונׁש; ׁשל לפתרֹונֹו .נֹוטה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(è):åéìò ïnä ãøé äìéì äðçnä-ìò ìhä úãøáe§¤¯¤©©²©©©«£¤−¨®§¨¥¥¬©−̈¨¨«

(é)Léà åéúçtLîì äëa íòä-úà äLî òîLiå©¦§©̧¤¹¤¨À̈Ÿ¤Æ§¦§§Ÿ½̈¦−
:òø äLî éðéòáe ãàî ýåýé óà-øçiå Bìäà çúôì§¤´©¨«¢®©¦«©©³§Ÿ̈Æ§½Ÿ§¥¥¬¤−¨«

i"yx£ÂÈ˙ÁtLÓÏ ‰Îa∑אמרּו ורּבֹותינּו ּבגלּוי. ּתרעמּתן לפרסם ּובֹוכים, נאספים מׁשּפחֹות מׁשּפחֹות …∆¿ƒ¿¿…»ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
– להם"למׁשּפחתיו" הּנאסרֹות עריֹות ׁשל מׁשּפחֹות עסקי .(ספרי)על ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

(àé)Ecáòì úòøä äîì ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ§©§¤½
éðéòa ïç éúöî-àì änìåàOî-úà íeNì E §¨²¨«Ÿ¨¨¬¦¥−§¥¤®¨À¤©¨²

:éìò äfä íòä-ìk̈¨¨¬©¤−¨¨«

Á˙ט  ‡ÈÏÈÏ ‡˙È¯LÓ ÏÚ ‡lË ˙Á „ÎÂ¿«»≈«»««¿ƒ»≈¿»»≈
:È‰BÏÚ ‡pÓ«»¬ƒ

b·¯י  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÎa ‡nÚ ˙È ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆»«»»«¿«¿¬«¿¿«
ÈÈÚ·e ‡„ÁÏ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e dkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈¿≈»¿»«¿»«¬»¿≈≈

:LÈa ‰LÓ…∆ƒ

‡·‡zL‡יא  ‡ÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»«¿∆¿»
CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ‡Ï ‡ÓÏe Cc·ÚÏ¿«¿»¿»»«¿»ƒ«¬ƒ√»»

:ÈÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk ÏeËÓ ˙È ‰‡eLÏ¿«»»»¿»«»»≈»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

éçeìçì "Ctäð" ,ãBñé ã"îläå¯ §©¨¤§¤§©©§¦
gElgl ,onXd cWl oke ,iNW gElgl©§©¤¦§¥§©©¨¤©§©
K` .mW i"Wx) WpFC FWxiR KM ,onW¤¤¨¥§©©¦¨©
mgpn lW WExiR mW `ian KWndA©¤§¥¥¦¨¥¤§©¥
FnM ,dcicW oFWNn `Ed "iCWl"W¤§©¦¦§§¦¨§

"miIpr cFXn"(. ¦£¦¦
"õé÷ éðáøça"¯axgA WaiIW cr §©§Ÿ¥©¦©¤¦©§Ÿ¤

caFM zb`c ipRn uiTdiziidW ,Lci ©©¦¦§¥©£©¤¨¤¤¨¦¦
iz`hg lr b`FC)my i"yx(. ¥©©¨¦

eäeLøt eðéúBaøå¯.` ,dr `nFi §©¥¥§¨
ìíéãL ïBL¯mrFh wFpiY df cX dn" §¨©¦©©¤¦¥

± zlkF` m`dW] minrh dOM DÄ©¨§¨¦¤¨¥¤¤
l`xUIW onf lM oOd s` ,[i"yx©©¨¨§©¤¦§¨¥
."minrh dOM FA oi`vFn FzF` oilkF`§¦§¦©¨§¨¦
éàå .ïîL ìöà íéãL ïéðò ïéà Cà©¥¦§©¨©¦¥¤¤¤§¦

ì" øîBì øLôàì "ïîMä ãLïBL ¤§¨©§©©¨¤§
"ïeøLé ïîLiå"¯didie .eh ,al mixaC ©¦§©§ª§¨¦§¦§¤

xnFlM ,oOW oFWNn "onXd" WExiR¥©¨¤¦§ª¨§©
,"cWl" lW x`FY Edf "onXd"W¤©¤¤¤©¤§©

.minrh ipin lkA `ln cXdW¤©©¨¥§¨¦¥§¨¦
í"nä äéä ïk íàL¯.onW lW ¤¦¥¨¨©¥¤¤¤
ïè÷ õ"î÷ ãe÷ð¯oicM .d"xiv ¨¨©¨¨¥¤§¦

cETiPd.x`FY zFnW lW ©¦¤§©
í"nä úçz ähîì Bîòèå¯didIW §©£§©¨©©©¥¤¦§¤

mW z`ixw oicM ,onXd :rxNn `xwp¦§¨¦§©©¨¥§¦§¦©¥
.x`FYd©©

ïè÷ ç"zt ãe÷ð í"näL åLëò¯ ©§¨¤©¥¨©¨¨¨
.l"FBq¤

ì ,ï"éMä úçz íòhäåàeä ïîL ïBL §©©©©©©¦§¤¤
¯.mvr mW `EdW¤¥¤¤

dðéàå ìBãb õ"î÷a äãe÷pä ï"éMäå§©¦©§¨§¨©¨§¥¨
ïè÷ ç"zôa äãe÷ð¯.l"FBq §¨§©¨¨¨¤

L éðtî÷eñt óBñ àeä¯mW lke ¦§¥¤¨§¨¥
F` wEqR sFqA aYkp `EdWM mvr¤¤§¤¦§¨§¨
l"FBQn FcETip dPYWn ,`Ygpz ¤̀§©§¨¦§©¤¦¦¤
.a ,dr `nFi i"Wx mB d`xE .u"nwl§¨©§¥©©¦¨

ì" :øçà øácì ,"ãL:ïB÷éøèBð ïBL ¨¨©¥§©§¨¦
ìLéLïîcLá¯onW zWil ,xnFlM ¦¤¤§©§©¦©¤¤

WacE)m"`x(. §©
äôeè÷e ïîLa äLBlpä äqòk¯ §¦¨©¦¨§¤¤§¨

.dgEWn§¨
ñBì÷ðeà ìL íebøúå .Láãa¦§©§©§¤§§
äèBð ,"àçLîa Léìc" :íbøúîc¦§©§¥§¦§©§¨¤
äLBlpä äqòäL Lðec ìL BðBøúôì§¦§¤©¤¨¦¨©¦¨

.da Lé ïîL úéçeìçì ,ïîLa¯`le §¤¤©§¦¤¤¥¨§Ÿ
,oFwixhFp EdGW xg` xaC WExitl§¥¨¨©¥¤¤§¦

` ixdWFWExitA xiMfd `l qFlwpE ¤£¥§§Ÿ¦§¦§¥
llM WaC)`"eb(.dxezh §©§¨

(i)åéúçtLîì äëaúBçtLî Y Ÿ¤§¦§§Ÿ¨¦§¨
íñøôì ,íéëBáe íéôñàð úBçtLî¦§¨¤¡¨¦¦§©§¥

eøîà eðéúBaøå .éeìâa ïzîòøz¯ ©§¨§¨§¨§©¥¨§
.` ,dr `nFi¨

,úBçtLî é÷ñò ìò ,"åéúçtLîì"§¦§§Ÿ¨©¦§¥¦§¨
íäì úBøñàpä úBéøò ìò¯Ff dIkaE ©£¨©¤¡¨¨¤§¦¨

mzprhl zxXwzn zFgRWn iwqr lr©¦§¥¦§¨¦§©¤¤§©£¨¨
lk`p xW` dbCd z` Epxkf" :zncFTd©¤¤¨©§¤©¨¨£¤Ÿ©
on mPg" i"Wx WxiRW ,"mPg mixvnA§¦§©¦¦¨¤¥©©¦¦¨¦
`ll mizFWe milkF` EidW ,"zFvOd©¦§¤¨§¦§¦§Ÿ
lr Exrhvd lMn xzFie ,zFvOd zb`C©£©©¦§§¥¦¨¦§©£©
mdl zxYEn dzidW zFixrd ze`Y©£©¨£¨¤¨§¨¤¤¨¤
,xaCd mdilr xq`p dYre ,miaFxwA¦§¦§©¨¤¡©£¥¤©¨¨

EkA KklE)`"eb(wx ExrhvdW dnE . §¨¨©¤¦§©£©
miiEESd z` ElATW onfA `le zrM̈¥§Ÿ¦§©¤¦§¤©¦¦
EidW onf lMW xnFl Wi ,dxFY oYnA§©©¨¥©¤¨§©¤¨
Eide ,dxFY oYn zrRWd zgY axFgA§¥©©©§¨©©©¨§¨
`l xaCd ,dxFYd cEOilA mirEwW§¦§¦©¨©¨¨Ÿ
EafrW xg` la` ,KM lM mzF` cixhd¦§¦¨¨¨£¨©©¤¨§
EwqtE EPOn Ewgxzde ipiq xd z ¤̀©¦©§¦§©£¦¤¨§
lW mWFxd bR if` ,dxFYA wFqrNn¦©£©¨£©©¨¤¤
zaWgn mdA dxABzde ,dxFY oYn©©¨§¦§©§¨¨¤©£¤¤

oxEQi` lr Exrhvde zFixrd)x`a ¨£¨§¦§©£©¦¨
dcya(.dxez`i



סז jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
ּבלעז ∑‰ÌÈ‡Mw.ּב'ּספרי' (גורקען) קוקומברו"ש פוריל"ש ∑‰ÈˆÁ¯.בורק"ש ∑‡·ÌÈÁh.הם ּכריׁשין ְִֵַ«ƒÀƒְֵַַ¬«ƒƒ∆»ƒְִִ

וכּו' ּבֹוצינּיא ית ותרּגּומֹו .(לויך), ְְְִַַָָ

(å):eðéðéò ïnä-ìà ézìa ìk ïéà äLáé eðLôð äzòå§©¨²©§¥¬§¥−̈¥´®Ÿ¦§¦−¤©¨¬¥¥«
i"yx£eÈÈÚ Ôn‰ŒÏ‡∑ ּבערב מן ּבּׁשחר, .מן ∆«»≈≈ֶֶַַַָָָ

(æ):çìãaä ïéòk Bðéòå àeä ãb-òøæk ïnäå§©¾̈¦§©©−®§¥−§¥¬©§«Ÿ©
i"yx£„bŒÚ¯Êk Ôn‰Â∑ ֿהּואוהּקדֹוׁשּֿברּו עינינּו", אלֿהּמן "ּבלּתי אֹומרים: יׂשראל זה, אמר לא זה ׁשאמר מי ¿«»ƒ¿««ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הּוא  וכ ּכ והּמן ּבני, ּמתלֹוננים מה על עֹולם ּבאי ראּו ּכלֹומר: וגֹו'". ּכזרעּֿגד "והּמן ּבּתֹורה: ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָהכּתיב
קוליינדר"י ∑bŒÚ¯Êk„.חׁשּוב  זרע ּכגּדא, קריסט"ל ∑ÁÏ„a.עגל טֹובה אבן .ׁשם ָƒ¿««ְִֶַָָֹ¿…«ְְִֵֶֶָָ

(ç)äëãna eëã Bà íéçøá eðçèå eè÷ìå íòä eèL̈ÁÁ¨¨̧§¨«§¹§¨«£´¨«¥©À¦³¨Æ©§Ÿ½̈
íòèk Bîòè äéäå úBâò Búà eNòå øeøta eìMáe¦§Æ©¨½§¨¬Ÿ−ª®§¨¨´©§½§©−©

ì:ïîMä ãL §©¬©¨«¤
i"yx£eËL∑ עמל ּבלא אישבני"ר, טּיּול לׁשֹון אּלא "ׁשיט" B‚Â'.אין ÌÈÁÈ¯a eÁËÂ∑ ּבריחים ירד לא »ְְִִֵֶַָָָֹ¿»¬»≈«ƒ¿ִֵַַָָֹ

ולמבּׁשלין  ולנדֹוכין לנטחנין טעמֹו היה מׁשּתּנה אּלא ּבּמדֹוכה, ולא ּבּקדרה LÏ„.קדרה ∑e¯ta¯.ולא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ«»ְֵָ¿«

‡Ô‰lו  ÌÚcÓ Ïk ˙ÈÏ ‡·È‡˙ ‡LÙ ÔÚÎe¿««¿»»»ƒ»≈»ƒ»«∆»≈
:‡ÈÚ ‡pÓÏ¿«»≈»»

eÊÁkז  dÂÊÁÂ ‡e‰ ‡cb Ú¯Ê ¯·k ‡pÓe«»¿«¿««»¿∆¿≈¿≈
:‡ÁÏ„·¿…¿»

iÁÈ¯a‡ח  ÔÈÁË È·ˆc ÔÈË˜ÏÂ ‡nÚ ÔÈËÈL«¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»≈»ƒ¿≈«»
dÏ ÔÈÏM·Óe ‡zÎ„na CÈ‡„ È·ˆ„ B‡¿»≈»ƒ«¿À¿»¿«¿ƒ≈
dÓÚË ‰Â‰Â ÔˆÈ¯b d˙È ÔÈ„·ÚÂ ‡¯„˜a¿ƒ¿»¿»¿ƒ»≈¿ƒ»«¬»«¬≈

:‡ÁLÓa LÈÏc ÌÚËkƒ¿≈¿ƒ¿«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íeL éìëàz ìà :äMàì íéøîBà§¦¨¦¨©Ÿ§¦
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FnXW aUr" :`l ,fh zFnW i"Wx©¦§¥¤¤§
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la` oal Fpi` cBd rxf" :` ,dr `nFi¨¤©©©¥¨¨£¨
`Ede :`xw xn`w ikde ,`Ed lFbr̈§¨¦¨¨©§¨§
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çìãaäáBè ïáà íL Y¯dxMfp §Ÿ©¥¤¤¨¦§§¨

.ai ,a ziW`xaA¦§¥¦
ì"èñéø÷¯cristal.glFcA ,dxezg §©

(g)eèLì àlà èéL ïéà Yìeiè ïBL ¨¥©¦¤¨§¦
¯mW i"WxaE ` ,dr `nFi d`xE§¥¨§©¦¨

mFwnl "ux`A hEXn" FnM `EdW¤§¦¨¨¤§¨
hiW oFWNn WxiR o`M K` .wFgẍ©¨¥©¦§©¦

.aEzMd zErnWn itM ,lEIhe§¦§¦©§¨©¨
ø"ééðáùéà¯esbaneier,xCAzdl ,§¦§©¥

gxFh mEW did `l iM ,Fz`pdl lIhl§©¥©£¨¨¦Ÿ¨¨©
aFxA] FlBxdM .oOd zhiwlA¦§¦©©¨§¤§§§
z` mBxzNn rpnp i"Wx [minrRd©§¨¦©¦¦§¨¦§©§¥¤
mW z` mBxzn `N` ,lrFRd zxEv©©©¤¨§©§¥¤¥

lrFRd)i"yx ifrl xve`(. ©©
.ìîò àìa'Bâå íéçøá eðçèåàì Y §Ÿ¨¨§¨£¨¥©¦§Ÿ

"íéçøa" ãøé¯ok`W ,FhEWtM m`W ¨©¨¥©¦¤¦¦§¤¨¥
?dfA EprinWO dn ,migixA Epgḧ£¨¥©¦©©§¦¥¨¤

)cecl likyn(.
"äëBãna" àìå äøãwa àìå¯Kixv §Ÿ©§¥¨§Ÿ©§¨¨¦

iptl "dxcw" miCwd dOl oEIr¦¨¨¦§¦§¥¨¦§¥
,aEzMd xcq itM `NW ,"dkFcn"d©§¨¤Ÿ§¦¥¤©¨

xcQd itM `NWemIqOW.eixacA §¤Ÿ§¦©¥¤¤§©¥¦§¨¨
iEvOd itl xcQd hwp dlilXA ilE`e§©©§¦¨¨©©¥¤§¦©¨
xzFi diEvn dpigHdW ,mc` ipA lv ¥̀¤§¥¨¨¤©§¦¨§¨¥
,dkiCn xzFi iEvn lEXiAde ,lEXiAn¦¦§©¦¨¥¦¦¨
oFWl WExitA xAcnd mEIQA ENi`e§¦©¦©§©¥§¥§
dOkaE .aEzMd oFWlM hwp aEzMd©¨¨©¦§©¨§©¨
itM dxcwl dkFcn EniCwd ciÎiazM¦§¥¨¦§¦§¨¦§¥¨§¦

.dlilXA mB ,aEzMA xcQd©¥¤©¨©©§¦¨
ïéðçèðì Bîòè äéä äpzLî àlà¤¨¦§©¤¨¨©£§¦§¨¦

.ïéìMáîìå ïéëBcðìeøeøtaäøã÷ Y §¦¦§¦§ª¨¦©¨§¥¨
¯i"Wx d`xE .e ,a l`Fi i"Wx mB d`x§¥©©¦¥§¥©¦

.zagn :ci ,a ` l`EnW§¥©£©
ìïîMä ãLCk ,ïîL ìL çeìçì Y §©©¨¤©§©¤¤¤¨

ì Ctäð" :Bì äîBãå .Lðec BLøtécL ¥§©§¤¤§©§©¦
"õé÷ éðáøça¯.c ,al miNdY §©§Ÿ¥©¦§¦¦

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
ÔÓM‰∑:לֹו ודֹומה ּדֹונׁש. ּפרׁשֹו ּכ ׁשמן, ׁשל לב)לחלּוח יסֹוד (תהילים והּלמ"ד קיץ", ּבחרבני לׁשּדי נהּפ" : «»∆ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּפרׁשּוהּו ורּבֹותינּו קיץ. ּבחרבֹוני לחלּוחי נהּפ ואי (ספרי)– ׁשמן. אצל ׁשדים ענין אין א ׁשדים, לׁשֹון ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ
לׁשֹון הּׁשמן, לׁשד לֹומר לב)אפׁשר וטעמֹו(דברים (צירה) קטן קמץ נקּוד הּמ"ם היה ּכן ׁשאם יׁשּורּון, וּיׁשמן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

והּׁשי"ן  הּוא, ׁשמן לׁשֹון הּׁשי"ן, ּתחת והּטעם (סּגֹול) קטן ּפּתח נקּוד ׁשהּמ"ם עכׁשו הּמ"ם. ּתחת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָלמּטה
נֹוטריקֹון: לׁשֹון "לׁשד" אחר: ּדבר ּפסּוק. סֹוף ׁשהּוא מּפני קטן ּבפּתח נקּודה ואינּה ּגדֹול ּבקמץ ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָהּנקּודה
ּבמׁשחא" "ּדליׁש ּדמתרּגם: אֹונקלּוס ׁשל ותרּגּום ּבדבׁש. ּוקטּופה ּבׁשמן הּנּלֹוׁשה ּכעּסה – ּד'בׁש ׁש'מן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָל'יׁש

ּבּה יׁש ׁשמן לחלּוחית ּבׁשמן, הּנּלֹוׁשה ׁשהעּסה ּדֹונׁש; ׁשל לפתרֹונֹו .נֹוטה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(è):åéìò ïnä ãøé äìéì äðçnä-ìò ìhä úãøáe§¤¯¤©©²©©©«£¤−¨®§¨¥¥¬©−̈¨¨«

(é)Léà åéúçtLîì äëa íòä-úà äLî òîLiå©¦§©̧¤¹¤¨À̈Ÿ¤Æ§¦§§Ÿ½̈¦−
:òø äLî éðéòáe ãàî ýåýé óà-øçiå Bìäà çúôì§¤´©¨«¢®©¦«©©³§Ÿ̈Æ§½Ÿ§¥¥¬¤−¨«

i"yx£ÂÈ˙ÁtLÓÏ ‰Îa∑אמרּו ורּבֹותינּו ּבגלּוי. ּתרעמּתן לפרסם ּובֹוכים, נאספים מׁשּפחֹות מׁשּפחֹות …∆¿ƒ¿¿…»ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
– להם"למׁשּפחתיו" הּנאסרֹות עריֹות ׁשל מׁשּפחֹות עסקי .(ספרי)על ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

(àé)Ecáòì úòøä äîì ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ§©§¤½
éðéòa ïç éúöî-àì änìåàOî-úà íeNì E §¨²¨«Ÿ¨¨¬¦¥−§¥¤®¨À¤©¨²

:éìò äfä íòä-ìk̈¨¨¬©¤−¨¨«

Á˙ט  ‡ÈÏÈÏ ‡˙È¯LÓ ÏÚ ‡lË ˙Á „ÎÂ¿«»≈«»««¿ƒ»≈¿»»≈
:È‰BÏÚ ‡pÓ«»¬ƒ

b·¯י  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÎa ‡nÚ ˙È ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆»«»»«¿«¿¬«¿¿«
ÈÈÚ·e ‡„ÁÏ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e dkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈¿≈»¿»«¿»«¬»¿≈≈

:LÈa ‰LÓ…∆ƒ

‡·‡zL‡יא  ‡ÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»«¿∆¿»
CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ‡Ï ‡ÓÏe Cc·ÚÏ¿«¿»¿»»«¿»ƒ«¬ƒ√»»

:ÈÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk ÏeËÓ ˙È ‰‡eLÏ¿«»»»¿»«»»≈»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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gElgl ,onXd cWl oke ,iNW gElgl©§©¤¦§¥§©©¨¤©§©
K` .mW i"Wx) WpFC FWxiR KM ,onW¤¤¨¥§©©¦¨©
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l`xUIW onf lM oOd s` ,[i"yx©©¨¨§©¤¦§¨¥
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cETiPd.x`FY zFnW lW ©¦¤§©
í"nä úçz ähîì Bîòèå¯didIW §©£§©¨©©©¥¤¦§¤

mW z`ixw oicM ,onXd :rxNn `xwp¦§¨¦§©©¨¥§¦§¦©¥
.x`FYd©©

ïè÷ ç"zt ãe÷ð í"näL åLëò¯ ©§¨¤©¥¨©¨¨¨
.l"FBq¤

ì ,ï"éMä úçz íòhäåàeä ïîL ïBL §©©©©©©¦§¤¤
¯.mvr mW `EdW¤¥¤¤

dðéàå ìBãb õ"î÷a äãe÷pä ï"éMäå§©¦©§¨§¨©¨§¥¨
ïè÷ ç"zôa äãe÷ð¯.l"FBq §¨§©¨¨¨¤

L éðtî÷eñt óBñ àeä¯mW lke ¦§¥¤¨§¨¥
F` wEqR sFqA aYkp `EdWM mvr¤¤§¤¦§¨§¨
l"FBQn FcETip dPYWn ,`Ygpz ¤̀§©§¨¦§©¤¦¦¤
.a ,dr `nFi i"Wx mB d`xE .u"nwl§¨©§¥©©¦¨

ì" :øçà øácì ,"ãL:ïB÷éøèBð ïBL ¨¨©¥§©§¨¦
ìLéLïîcLá¯onW zWil ,xnFlM ¦¤¤§©§©¦©¤¤

WacE)m"`x(. §©
äôeè÷e ïîLa äLBlpä äqòk¯ §¦¨©¦¨§¤¤§¨

.dgEWn§¨
ñBì÷ðeà ìL íebøúå .Láãa¦§©§©§¤§§
äèBð ,"àçLîa Léìc" :íbøúîc¦§©§¥§¦§©§¨¤
äLBlpä äqòäL Lðec ìL BðBøúôì§¦§¤©¤¨¦¨©¦¨

.da Lé ïîL úéçeìçì ,ïîLa¯`le §¤¤©§¦¤¤¥¨§Ÿ
,oFwixhFp EdGW xg` xaC WExitl§¥¨¨©¥¤¤§¦

` ixdWFWExitA xiMfd `l qFlwpE ¤£¥§§Ÿ¦§¦§¥
llM WaC)`"eb(.dxezh §©§¨

(i)åéúçtLîì äëaúBçtLî Y Ÿ¤§¦§§Ÿ¨¦§¨
íñøôì ,íéëBáe íéôñàð úBçtLî¦§¨¤¡¨¦¦§©§¥

eøîà eðéúBaøå .éeìâa ïzîòøz¯ ©§¨§¨§¨§©¥¨§
.` ,dr `nFi¨

,úBçtLî é÷ñò ìò ,"åéúçtLîì"§¦§§Ÿ¨©¦§¥¦§¨
íäì úBøñàpä úBéøò ìò¯Ff dIkaE ©£¨©¤¡¨¨¤§¦¨

mzprhl zxXwzn zFgRWn iwqr lr©¦§¥¦§¨¦§©¤¤§©£¨¨
lk`p xW` dbCd z` Epxkf" :zncFTd©¤¤¨©§¤©¨¨£¤Ÿ©
on mPg" i"Wx WxiRW ,"mPg mixvnA§¦§©¦¦¨¤¥©©¦¦¨¦
`ll mizFWe milkF` EidW ,"zFvOd©¦§¤¨§¦§¦§Ÿ
lr Exrhvd lMn xzFie ,zFvOd zb`C©£©©¦§§¥¦¨¦§©£©
mdl zxYEn dzidW zFixrd ze`Y©£©¨£¨¤¨§¨¤¤¨¤
,xaCd mdilr xq`p dYre ,miaFxwA¦§¦§©¨¤¡©£¥¤©¨¨

EkA KklE)`"eb(wx ExrhvdW dnE . §¨¨©¤¦§©£©
miiEESd z` ElATW onfA `le zrM̈¥§Ÿ¦§©¤¦§¤©¦¦
EidW onf lMW xnFl Wi ,dxFY oYnA§©©¨¥©¤¨§©¤¨
Eide ,dxFY oYn zrRWd zgY axFgA§¥©©©§¨©©©¨§¨
`l xaCd ,dxFYd cEOilA mirEwW§¦§¦©¨©¨¨Ÿ
EafrW xg` la` ,KM lM mzF` cixhd¦§¦¨¨¨£¨©©¤¨§
EwqtE EPOn Ewgxzde ipiq xd z ¤̀©¦©§¦§©£¦¤¨§
lW mWFxd bR if` ,dxFYA wFqrNn¦©£©¨£©©¨¤¤
zaWgn mdA dxABzde ,dxFY oYn©©¨§¦§©§¨¨¤©£¤¤

oxEQi` lr Exrhvde zFixrd)x`a ¨£¨§¦§©£©¦¨
dcya(.dxez`i
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(áé)éëðà-íà äfä íòä-ìk úà éúéøä éëðàä¤¨«Ÿ¦´¨¦À¦¥µ¨¨¨´©¤½¦¨«Ÿ¦−
àOé øLàk E÷éçá eäàN éìà øîàú-ék eäézãìé§¦§¦®¦«Ÿ©̧¥©¹¨¥´§¥¤À©«£¤̧¦¨³
:åéúáàì zòaLð øLà äîãàä ìò ÷ðiä-úà ïîàä̈«Ÿ¥Æ¤©Ÿ¥½©µ¨«£¨½̈£¤¬¦§©−§¨©«£Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ‡ ¯Ó‡˙ŒÈk∑?ּכן לֹו אמר והיכן .בחיק ׂשאהּו אלי אֹומר לב)ׁשאּתה אתֿהעם",(שמות נחה ל" : ƒ…«≈«ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ו)ואֹומר אתכם (שמות ּומחרפים אתכם סֹוקלים ׁשּיהיּו עלֿמנת יׂשראל" אלּֿבני "ויצּום :.¯L‡ ‰Ó„‡‰ŒÏÚ ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ«»¬»»¬∆

ÂÈ˙·‡Ï zÚaL∑ ּבחיקי לׂשאתם לי אֹומר .אּתה ƒ¿«¿»«¬…»ְְִִֵֵֵַָָ

(âé)éìò ekáé-ék äfä íòä-ìëì úúì øNa éì ïéàî¥©³¦¦Æ¨½̈¨¥−§¨¨¨´©¤®¦«¦§³¨©Æ
:äìëàðå øNá eðl-äðz øîàì¥½Ÿ§¨¨¬¨−̈§Ÿ¥«¨

(ãé)äfä íòä-ìk-úà úàNì écáì éëðà ìëeà-àì«Ÿ©³¨«Ÿ¦Æ§©¦½¨¥−¤¨¨¨´©¤®
:épnî ãáë ék¦¬¨¥−¦¤«¦

(åè)äëk-íàå|-íà âøä àð éðâøä él äNò-zà §¦¨´¨©§´Ÿ¤¦À¨§¥³¦¨Æ¨½Ÿ¦
éðéòa ïç éúàöîô :éúòøa äàøà-ìàå E ¨¨¬¦¥−§¥¤®§©¤§¤−§¨«¨¦«

i"yx£Èl ‰NÚŒz‡ ‰ÎkŒÌ‡Â∑ ׁשהּוא הּפרענּות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכׁשהראהּו ּכנקבה. מׁשה ׁשל ּכחֹו ּתׁשׁש ¿ƒ»»«¿…∆ƒְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
ּתחּלה  הרגני ּכן, אם לפניו: אמר זאת, על עליהם להביא È˙Ú¯a.עתיד ‰‡¯‡ŒÏ‡Â∑לֹו היה "ּברעתם" ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ¿«∆¿∆¿»»ƒְָָָָָ

לׁשֹון  ּולתּקּון לכּנּוי ּבּתֹורה סֹופרים מּתּקּוני  אחד וזה הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא .לכּתב, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

‡Ôepיב  Èa Ì‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ‡‡ ·‡‰»«¬»¿»«»»≈ƒ¿«ƒ
¯·BÒÓ„ ‡Ók Ct˜˙a È‰¯·BÒ ÈÏ ˙¯Ó‡c¿»¿≈ƒ«¿ƒ¿»¿»¿»ƒ¿«
‡zÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡˜È ˙È ‡Èa¯zÀ¿¿»»»«¿»««¿»ƒ«∆¿»

:È‰B˙‰·‡Ï«¬»»ƒ

‡¯Èיג  ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ·‰ÈÓÏ ‡¯Na ÈÏ ÔÓ¿«ƒƒ¿»¿≈«¿»«»»≈¬≈
:ÏeÎÈÂ ‡¯Ò· ‡Ï ·‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÏÚ ÔÎa»«»«¿≈««»»ƒ¿»¿≈

Ïkיד  ˙È ‡¯·BÒÏ È„BÁÏa ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ≈¬»»ƒƒ¿ƒ¿»»»»
:ÈpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈¬≈«ƒƒƒ

˜ÏBËטו  ÔÚÎ ÈÏË˜ ÈÏ „·Ú z‡ ÔÈ„k Ì‡Â¿ƒ¿≈«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿
ÈÊÁ‡ ‡ÏÂ CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»∆¡≈

:ÈzLÈ·a¿ƒ¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ai)éìà øîàú ékøîBà äzàL Y ¦Ÿ©¥©¤©¨¥
¯"xn`z iM" aEzMW s` ,WExiR¥©¤¨¦Ÿ©

,deFd oFWlA FrnWn ,cizr oFWlA¦§¨¦©§¨¦§¤
oFWlA o`M zWOWn "iM" zaize§¥©¦§©¤¤¨¦§
d`x ,xW` EpidC [ixdW=] "`dC"§¨¤£¥§©§£¤§¥

` ,v oiHiB i"Wx)`"ebe m"`x(. ©¦¦¦
øîà ïëéäå ."E÷éçá eäàN" :"éìà"¥©¨¥§¥¤§¥¨¨©

"íòä úà äçð Cì" ?ïk Bì¯zFnW ¥¥§¥¤¨¨§
.cl ,al
øîBàå¯.bi ,e zFnW §¥§

úðî-ìò ,"ìàøNé éða ìà íeöéå"©§©¥¤§¥¦§¨¥©§¨
ïéôøçîe íëúà ïéì÷Bñ eéäiL¤¦§§¦¤§¤§¨§¦

íëúà¯mEv" :mW i"Wx mB d`xE ¤§¤§¥©©¦¨¦¨
zgpA mbidpdl ,mdilrlFAqle £¥¤§©§¦¨§©©§¦§

."mzF`¨
åéúáàì zòaLð øLà äîãàä ìò©¨£¨¨£¤¦§©§¨©£Ÿ¨

é÷éça íúàNì éì øîBà äzà Y¯ ©¨¥¦§¥¨§¥¦
iM :aEzM ENi`kE `xwOd qxq xnFlM§©¨¥©¦§¨§¦¨¦
dnc`d lr Lwiga Ed`U il` xn`zŸ©¥©¨¥§¥¤©¨£¨¨
`Vi xW`M ,eizFa`l YrAWp xW £̀¤¦§©§¨©£¨©£¤¦¨

wpFId z` onF`d)m"`x(.dxezbi ¨¥¤©¥
(eh)éì äNò zà äëk íàåLLz Y §¦¨¨©§Ÿ¤¦¨©

äá÷ðk äLî ìL Bçk¯o"Anxd Ÿ¤Ÿ¤¦§¥¨¨©§©
iRlM "Y`" xn` dWn ixd :dWwd¦§¨£¥¤¨©©§§©¥

,Fnvr iRlM `le `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§Ÿ§©¥©§
,m"`xd azke ?i"Wx zgkFd `id dnE©¦¨©©¦§¨©¨§¥
m`e" :KM aEzMd z` Wxtn i"WxW¤©¦§¨¥¤©¨¨§¦
l`xUil mdl dUrY zEprxER ,"dkM̈¨§¨©£¤¨¤§¦§¨¥
dUFr dY` "Y`" ,"il dUFr Y`" ±©§¤¦©§©¨¤
"Y`" Dl mixnF`W Ff dawpM ,izF`¦¦§¥¨¤§¦¨©§
"minkg iztV"d azke ."dY`" mFwnA¦§©¨§¨©©¦§¥£¨¦
oiA WIW "wiqR"d mrHn mB gkEn oMW¤¥¨©¦©©©§¦¤¥¥
azM oFxMGd xtqaE ."Y`"l "dkM"¨¨§©§§¥¤©¦¨¨©
dPiW dWOW dGn `id dgkFddW¤©¨¨¦¦¤¤¤¦¨
xn`e `EdÎKExAÎWFcTdl FxEAcA§¦§©¨¨§¨©
dfAW ,libxd oFWNA "dY`" `le "Y`"©§§Ÿ©¨©¨¨¨¦¤¨¤
.dawpM FgM WYW Fnvr lr Fl fnẍ©©©§¤©Ÿ¦§¥¨
dgkFddW azM "awri zpWO"A mbe§©©¦§©©£Ÿ¨©¤©¨¨

xn` dWOW dGn `idiRlM "Y`" ¦¦¤¤¤¨©©§§©¥
gkEn Fnvr dGOW ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¤¦¤©§¨
KxC oMW ,dawpM dUrp Fnvr dWOW¤¤©§©£¨¦§¥¨¤¥¤¤
lM oMW ,zFaiwPd l` xAcl ,zFaiwPd©§¥§©¥¤©§¥¤¥¨
,Fpin mr xAcl sicrdl Fl Wi oin¦¥§©£¦§©¥¦¦

.a ,nw zAWA x`FanM©§¨§©¨
àeä-Ceøa-LBãwä eäàøäLk§¤¤§¨©¨¨
àéáäì ãéúò àeäL úeðòøtä©ª§¨¤¨¦§¨¦
,ïk íà :åéðôì øîà úàæ ìò ,íäéìò£¥¤©Ÿ¨©§¨¨¦¥

älçz éðâøä¯s`W i"Wx gikFn dfA ¨§¥¦§¦¨¨¤¦©©¦¤©

l`xUi lW zEprxER o`M xMfp `NW¤Ÿ¦§©¨§¨¤¦§¨¥
'dW WTA dWOW dGn ixd ,llM§¨£¥¦¤¤¤¦¥¤
Ed`xd 'dW ipRn EdGW gkEn ,EPbxdi©©§¤¨¤¤¦§¥¤¤§¨
m` iM ,l`xUi lr `iaIW zEprxERd©§¨¤¨¦©¦§¨¥¦¦

EPbxdi dOl oM `l)`"eb(xnFl oi`e . Ÿ¥¨¨©©§¤§¥©
d lW xrSd ipRn oM WTAWzFPElY, ¤¦¥¥¦§¥©©©¤©§

cr KMÎlM xEng df xrv oi`W¤¥©©¤¨¨¨©
EPbxdIW WTai df liaWAW)m"`x(dfe . ¤¦§¦¤§©¥¤©©§¤§¤
lr" :i"Wx xnF`X dnz`fxn` ©¤¥©¦©Ÿ¨©

zEprxERd lr xnFlM ,"eiptl§¨¨§©©©§¨
.Ed`xdW¤¤§¨

éúòøa äàøà ìàåäéä "íúòøa" Y §©¤§¤§¨¨¦§¨¨¨¨¨
ázëì Bì¯"izrxA" xnFl oi`W ¦§Ÿ¤¥©§¨¨¦

dOle ,`hg `l dWn ixdW ,FrnWnM§©§¨¤£¥¤Ÿ¨¨§¨¨
zEprxER eilr `aY)`"eb(. ¨Ÿ¨¨§¨

äpkL àlà¯,Ktid oFWl `Ed iEPiM ¤¨¤¦¨¦§¥¤
i`pbl F` gaWl FxEAC KRdOW)i"yx ¤§©¥¦§¤©¦§©

` ,dk dlibn(.
áeúkä¯eipirA dWw did KMÎlMW ©¨¤¨¨¨¨¨¤§¥¨

`ivFdlE xiMfdl dvx `NW ,mzrẍ¨¨¤Ÿ¨¨§©§¦§¦
"mzrxA" eiRn)awri zlgp(oOwl d`xE . ¦¦§¨¨¨§¥§©¨

"cec ixac"A K` .xg` otF`A dxrdA©¤¨¨§¤©¥©§¦§¥¨¦
Kixv did dOl Fl oaEn `NW azM̈©¤Ÿ¨¨¨¨¨¨¦
okle ,"izrxA"l "mzrxA"n zFPWl§©¦§¨¨¨¦§¨¨¦§¨¥

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy

(æè)Léà íéòáL él-äôñà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¤§¨¦º¦§¦´¦»
åéøèLå íòä éð÷æ íä-ék zòãé øLà ìàøNé éð÷fî¦¦§¥´¦§¨¥¼£¤´¨©½§¨¦¥²¦§¥¬¨−̈§«Ÿ§¨®
:Cnò íL eávéúäå ãòBî ìäà-ìà íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¤´Ÿ¤¥½§¦§©§¬−̈¦¨«

i"yx£ÈlŒ‰ÙÒ‡∑?היּו היכן הראׁשֹונים והּזקנים לבּדי". אנכי "לאֿאּוכל ׁשאמרּת: לתלּונת ּתׁשּובה הרי ∆¿»ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבמ  אף ׁשּנאמרוהלא עּמהם, יׁשבּו ג)צרים מתּו,(שמות ּתבערה ּבאׁש אּלא יׂשראל"? אתֿזקני ואספּת ל" : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּדכתיב ,לכ מּסיני היּו כד)ּוראּויים ּבפני (שמות ּומדּבר  ּפּתֹו ּכנֹוׁש ראׁש, קּלּות ׁשּנהגּו אתֿהאלהים", "וּיחזּו : ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
וזהּו .ּכאן (שם)הּמל להם ּופרע ּבמּתןּֿתֹורה אבלּות לּתן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רצה ולא וּיׁשּתּו". "וּיאכלּו :. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

'B‚Â Ì‰ŒÈk zÚ„È ¯L‡∑ מרחמים והיּו ,ּפר ּבעבֹודת ּבמצרים ׁשֹוטרים עליהם ׁשּנתמּנּו מּכיר ׁשאּתה אֹותן ¬∆»«¿»ƒ≈¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשּנאמר ידם, על ּומּכים ה)עליהם ׁשּנצטערּו(שמות ּכדר ּבגדּלתן, יתמּנּו עּתה – יׂשראל" ּבני ׁשטרי "וּיּכּו : ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻֻ

‡˙Ì.ּבצרתן  zÁ˜ÏÂ∑"!מקֹום ׁשל ּבניו על ּפרנסים ׁשּנתמּניתם "אׁשריכם ּבדברים: ÌL.קחם e·vÈ˙‰Â ְָָָ¿»«¿»…»ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ¿ƒ¿«¿»

b·¯‡טז  ÔÈÚ·L ÈÓ„˜ LBk ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿√»««¿ƒ«¿»
‡nÚ È·Ò Ôep‡ È¯‡ zÚ„È Èc Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈ƒ¿««¿¬≈ƒ»≈«»
‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰˙È ¯a„˙e È‰BÎ¯ÒÂ¿«¿ƒ¿««»¿¿«¿«ƒ¿»

:CnÚ Ônz Ôe„zÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

" :xnFl KixSW azFMLzrxAFl did ¥¤¨¦©§¨¨§¨¨
EpidC ,"aEzMd dpiMW `N` ,aFYkl¦§¤¨¤¦¨©¨§©§
lr `EdÎKExAÎWFcTd ipirA drxd̈¨¨§¥¥©¨¨©
,"cec ixaC"d azke .e"g l`xUi oca`̈§©¦§¨¥§¨©©¦§¥¨¦
`N`) b ,al aFI` i"WxA `Ed oMW¤¥§©¦¦¤¨
z`vFd EpiptNW aFI` i"WxAW¤§©¦¦¤§¨¥¨©

zFlFcB zF`xwn,'zrxA :`id `qxiBd ¦§¨§©¦§¨¦§¨¨
ode "mzrxA" od Fgprtl oYipe§¦¨§©©§¥§¨¨¨§¥
mW oiprd zErnWOn iM s` ,"LzrxA"§¨¨§©¦¦©§¨¨¦§¨¨

"LzrxA" gprtl xzFi rnWn(oke . ©§©¥§©£¥©§¨¨§§¥
wxR sFq b xn`n mixTird xtqA `Ed§¥¤¨¦¨¦©£¨¤¤
WxFtn ` ,dk dNibn i"WxA la` .ak£¨§©¦§¦¨§¨

" :miptaMmzrxA`N` ,xnFl Fl did §¦§¦§¨¨¨¨¨©¤¨
."aEzMd dpiMW¤¦¨©¨

äøBza íéøôBñ éðewzî ãçà äæå¯ §¤¤¨¦¦¥§¦©¨
oOwl .ak ,gi ziW`xA i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥¦§©¨
`xwOd lkaE .l ,gk mixaC .ai ,ai§¨¦§¨©¦§¨
± mixtFq ipETiY lW zFaiY g"i mpWi¤§¨¥¤¦¥§¦

.bi ,` ik`ln i"Wx©¦©§¨¦
lä ïewúìe éepëìïBL¯oFWNd EpTYW §¦§¦©¨¤¦§©¨

drxl ,l`xUi llM lW zillM drxn¥¨¨§¨¦¤§©¦§¨¥§¨¨
mixtFQdW rnWnE .dWn lW zihxR§¨¦¤¤©§©¤©§¦
oke ,aEzMd oFWl z` EpTiYW md¥¤¦§¤§©¨§¥
d`xE .mW aFI` i"WxA WxFtn§¨§©¦¦¨§¥

.mW ziW`xA i"Wxl xE`iAAdxezfh ©¥§©¦§¥¦¨
(fh)él äôñàäáeLú éøä Y ¤§¨¦£¥§¨

zøîàL Eúðeìúì¯.ci wEqR lirl ¦§¨§¤¨©§¨§¥¨
"écáì éëðà ìëeà àì"¯`l m`W Ÿ©¨Ÿ¦§©¦¤¦Ÿ

zWxR lv` Ff dWxR oipr dn ,oM¥¨¦§©¨¨¨¥¤¨¨©
dzFPElYdkEnQd [l`xUi ipA lW] ©§¤§¥¦§¨¥©§¨

Dl)m"`x(daEWY FGW Wxtn okle . ¨§¨¥§¨¥¤§¨
zlzPElzl `le dWnzPElipA ¦§©¤§Ÿ¦§©§¥

.l`xUi¦§¨¥
àìäå ?eéä ïëéä íéðBLàøä íéð÷fäå§©§¥¦¨¦¦¥¨¨©£Ÿ

íänò eáLé íéøöîa óà¯EidW s` ©§¦§©¦¨§¦¨¤©¤¨

FnkE ,xAcOA oMWÎlke ,cEArXd onfA¦§©©¦§§¨¤¥©¦§¨§
aEzMW)ci ,ck zeny(xn` mipwGd l`e" : ¤¨§¤©§¥¦¨©

"dfa Epl EaW)awri zlgp(. §¨¨¤
øîàpL¯.fh ,b zFnW ¤¤¡©§

ð÷æ úà zôñàå Cì""ìàøNé é¯ ¥§¨©§¨¤¦§¥¦§¨¥
."daiWil micgEin" :mW i"WxaE§©¦¨§¨¦¦¦¨

eúî äøòáz Làa àlà¯lirlcM ¤¨§¥©§¥¨¥§¦§¥
.ipXd WExiRl ` wEqR i"WxA§©¦¨©¥©¥¦

Cëì éðéqî eéä íéeàøe¯md ,xnFlM §¦¨¦¦©§¨§©¥
,mippF`zOd `hg llbA wx Ezn `lŸ¥©¦§©¥§©¦§§¦
xTirA EtYYWd df `hgA ixdW¤£¥§¥§¤¦§©§§¦¨
lirl i"WxA x`FanM ,mrAW mirWxd̈§¨¦¤¨¨©§¨§©¦§¥
Îe`lA zEnl miiE`x EidW `N` ,mẄ¤¨¤¨§¦¨§¨

wEqRd lr i"WxA WxFtnke ,ikd)zeny ¨¦§©§¨§©¦©©¨
`i ,ck(`l l`xUi ipA iliv` l`e" :§¤£¦¥§¥¦§¨¥Ÿ

miE`x EidW llMn" ± "Fci glẄ©¨¦§¨¤¨§¦
."ci mdA gNYWdl§¦§©¥©¨¤¨

áéúëc¯.`i ,ck zFnW ¦§¦§
úel÷ eâäpL ,"íéäìàä úà eæçiå"©¤¡¤¨¡Ÿ¦¤¨£©
éðôa øaãîe Bzt êLBðk ,LàøŸ§¥¦§©¥¦§¥

"ezLiå eìëàiå" eäæå ,Cìnä¯zFnW ©¤¤§¤©Ÿ§©¦§§
Eid" :mW i"Wx mB d`xE .mẄ§¥©©¦¨¨
dlik` KFYn qB alA FA oilMYqn¦§©§¦§¥©¦£¦¨

."dIzWE§¦¨
ïzì àeä-Ceøa-LBãwä äöø àìå§Ÿ¨¨©¨¨¦¥

äøBz-ïzîa úeìáà¯,ck mW i"WxA £¥§©©¨§©¦¨
`EdÎKExAÎWFcTd dvx `NW" :i¤Ÿ¨¨©¨¨

."dxFYd zgnU aAxrl§©§¥¦§©©¨
ïàk íäì òøôe¯.mW i"Wx mB d`x ¨©¨¤¨§¥©©¦¨

'Bâå íä ék zòãé øLàïúBà Y £¤¨©§¨¦¥§¨
íäéìò epîúpL øékî äzàL¤©¨©¦¤¦§©£¥¤

íéøöîa íéøèBL¯eiWkr mdW `le §¦§¦§©¦§Ÿ¤¥©§¨
md xaM m`W ,"eixhFWe mrd ipwf"¦§¥¨¨§§¨¤¦§¨¥
zFPnl aEW Kixv dOl ,Kkl miPEnn§¦§¨¨¨¨¦§©

?mzF`)g"ty(. ¨

íäéìò íéîçøî eéäå ,Cøt úãBáòa©£©¤¤§¨§©£¦£¥¤
íãé ìò íékîe¯i"Wx mB d`xE ª¦©¨¨§¥©©¦

zFnWxW` l`xUi ipwGn" :ci ,d §¦¦§¥¦§¨¥£¤
EUrW daFHd YrcIW ozF`n ,Yrcï©§¨¥¨¤¨©§¨©¨¤¨
."eixhFWe mrd ipwf md iM ,mixvnA§¦§©¦¦¥¦§¥¨¨§§¨

øîàpL¯.ci ,d zFnW ¤¤¡©§
äzò ,"ìàøNé éða éøèL ekiå"©ªŸ§¥§¥¦§¨¥©¨

ïúlãâa epîúé¯.l`xUi ipA lW ¦§©¦§ª¨¨¤§¥¦§¨¥
ïúøöa eøòèöpL Cøãk¯mB d`x §¤¤¤¦§©£§¨¨¨§¥©

ipA ixhFW EMIe" :mW zFnW i"Wx©¦§¨©ª§¥§¥
,Eid mil`xUi mixhFXd ± l`xUi¦§¨¥©§¦¦§§¥¦¨
EidWkE ,mwgcNn mdixag lr miqge§¨¦©©§¥¤¦§¨§¨§¤¨
mdW miUbFPl mipaNd minilWn©§¦¦©§¥¦©§¦¤¥
Eid ,mEkQd on xqg dide miIxvn¦§¦¦§¨¨¨¥¦©§¨
iUFr z` EwgC `NW lr mzF` oiwln©§¦¨©¤Ÿ¨£¤¥
mixhFW mzF` Ekf Kkitl ,dk`lOd©§¨¨§¦¨¨¨§¦
xW` gExd on lv`pe ,oixcdpq zFidl¦§©§¤§¦§¤¡©¦¨©£¤
i"Wx d`xE ."mdilr mUEde dWn lr©¤§©£¥¤§¥©¦
EidW ± zFHOd i`iUp md" :a ,f lirl§¥¥§¦¥©©¤¨
miMn Eide mixvnA mdilr mixhFW§¦£¥¤§¦§©¦§¨ª¦
ipA ixhFW EMIe xn`PW ,mdilr£¥¤¤¤¡©©ª§¥§¥
wlgW xWt`e ."'ebe l`xUi¦§¨¥§¤§¨¤¥¤
,oixcdpQA zFidl EPnzp mixhFXdn¥©§¦¦§©¦§©©§¤§¦
F` ,zFHOd i`iUp zFidl EPnzp wlge§¥¤¦§©¦§§¦¥©©

.dfl mbe dfl mB EPnzp mwlgW¤¤§¨¦§©©¨¤§©¨¤
íúà zç÷ìåíéøáãa íç÷ Y¯iM §¨©§¨Ÿ¨¨¥¦§¨¦¦

.mc` ipaA miciA dgiwl KIW `lŸ©¨§¦¨§¨©¦¦§¥¨¨
e ,g lirl i"Wx mB d`xE)"eb`(. §¥©©¦§¥

ìò íéñðøt íúépîúpL íëéøLà©§¥¤¤¦§©¥¤©§¨¦©
íB÷î ìL åéða¯Fnvr iEPiOdW s` ¨¨¤¨©¤©¦©§

oM mdl xnFl KxvEd ,lFcB cFaM `Ed¨¨§©©¨¤¥
dgxHd llbA ,zFPnzdl EniMqIW icM§¥¤©§¦§¦§©¦§©©¦§¨
mdA bFdpl mikixv ixdW ,xaCAW¤©¨¨¤£¥§¦¦¦§¨¤
fi wEqR i"WxA oOwlckE ,zEplaqA§©§¨§¦§©¨§©¦¨

)dcya x`a(.



סט jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy

(áé)éëðà-íà äfä íòä-ìk úà éúéøä éëðàä¤¨«Ÿ¦´¨¦À¦¥µ¨¨¨´©¤½¦¨«Ÿ¦−
àOé øLàk E÷éçá eäàN éìà øîàú-ék eäézãìé§¦§¦®¦«Ÿ©̧¥©¹¨¥´§¥¤À©«£¤̧¦¨³
:åéúáàì zòaLð øLà äîãàä ìò ÷ðiä-úà ïîàä̈«Ÿ¥Æ¤©Ÿ¥½©µ¨«£¨½̈£¤¬¦§©−§¨©«£Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ‡ ¯Ó‡˙ŒÈk∑?ּכן לֹו אמר והיכן .בחיק ׂשאהּו אלי אֹומר לב)ׁשאּתה אתֿהעם",(שמות נחה ל" : ƒ…«≈«ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ו)ואֹומר אתכם (שמות ּומחרפים אתכם סֹוקלים ׁשּיהיּו עלֿמנת יׂשראל" אלּֿבני "ויצּום :.¯L‡ ‰Ó„‡‰ŒÏÚ ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ«»¬»»¬∆

ÂÈ˙·‡Ï zÚaL∑ ּבחיקי לׂשאתם לי אֹומר .אּתה ƒ¿«¿»«¬…»ְְִִֵֵֵַָָ

(âé)éìò ekáé-ék äfä íòä-ìëì úúì øNa éì ïéàî¥©³¦¦Æ¨½̈¨¥−§¨¨¨´©¤®¦«¦§³¨©Æ
:äìëàðå øNá eðl-äðz øîàì¥½Ÿ§¨¨¬¨−̈§Ÿ¥«¨

(ãé)äfä íòä-ìk-úà úàNì écáì éëðà ìëeà-àì«Ÿ©³¨«Ÿ¦Æ§©¦½¨¥−¤¨¨¨´©¤®
:épnî ãáë ék¦¬¨¥−¦¤«¦

(åè)äëk-íàå|-íà âøä àð éðâøä él äNò-zà §¦¨´¨©§´Ÿ¤¦À¨§¥³¦¨Æ¨½Ÿ¦
éðéòa ïç éúàöîô :éúòøa äàøà-ìàå E ¨¨¬¦¥−§¥¤®§©¤§¤−§¨«¨¦«

i"yx£Èl ‰NÚŒz‡ ‰ÎkŒÌ‡Â∑ ׁשהּוא הּפרענּות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכׁשהראהּו ּכנקבה. מׁשה ׁשל ּכחֹו ּתׁשׁש ¿ƒ»»«¿…∆ƒְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
ּתחּלה  הרגני ּכן, אם לפניו: אמר זאת, על עליהם להביא È˙Ú¯a.עתיד ‰‡¯‡ŒÏ‡Â∑לֹו היה "ּברעתם" ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ¿«∆¿∆¿»»ƒְָָָָָ

לׁשֹון  ּולתּקּון לכּנּוי ּבּתֹורה סֹופרים מּתּקּוני  אחד וזה הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא .לכּתב, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

‡Ôepיב  Èa Ì‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ‡‡ ·‡‰»«¬»¿»«»»≈ƒ¿«ƒ
¯·BÒÓ„ ‡Ók Ct˜˙a È‰¯·BÒ ÈÏ ˙¯Ó‡c¿»¿≈ƒ«¿ƒ¿»¿»¿»ƒ¿«
‡zÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡˜È ˙È ‡Èa¯zÀ¿¿»»»«¿»««¿»ƒ«∆¿»

:È‰B˙‰·‡Ï«¬»»ƒ

‡¯Èיג  ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ·‰ÈÓÏ ‡¯Na ÈÏ ÔÓ¿«ƒƒ¿»¿≈«¿»«»»≈¬≈
:ÏeÎÈÂ ‡¯Ò· ‡Ï ·‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÏÚ ÔÎa»«»«¿≈««»»ƒ¿»¿≈

Ïkיד  ˙È ‡¯·BÒÏ È„BÁÏa ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ≈¬»»ƒƒ¿ƒ¿»»»»
:ÈpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈¬≈«ƒƒƒ

˜ÏBËטו  ÔÚÎ ÈÏË˜ ÈÏ „·Ú z‡ ÔÈ„k Ì‡Â¿ƒ¿≈«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿
ÈÊÁ‡ ‡ÏÂ CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»∆¡≈

:ÈzLÈ·a¿ƒ¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ai)éìà øîàú ékøîBà äzàL Y ¦Ÿ©¥©¤©¨¥
¯"xn`z iM" aEzMW s` ,WExiR¥©¤¨¦Ÿ©

,deFd oFWlA FrnWn ,cizr oFWlA¦§¨¦©§¨¦§¤
oFWlA o`M zWOWn "iM" zaize§¥©¦§©¤¤¨¦§
d`x ,xW` EpidC [ixdW=] "`dC"§¨¤£¥§©§£¤§¥

` ,v oiHiB i"Wx)`"ebe m"`x(. ©¦¦¦
øîà ïëéäå ."E÷éçá eäàN" :"éìà"¥©¨¥§¥¤§¥¨¨©

"íòä úà äçð Cì" ?ïk Bì¯zFnW ¥¥§¥¤¨¨§
.cl ,al
øîBàå¯.bi ,e zFnW §¥§

úðî-ìò ,"ìàøNé éða ìà íeöéå"©§©¥¤§¥¦§¨¥©§¨
ïéôøçîe íëúà ïéì÷Bñ eéäiL¤¦§§¦¤§¤§¨§¦

íëúà¯mEv" :mW i"Wx mB d`xE ¤§¤§¥©©¦¨¦¨
zgpA mbidpdl ,mdilrlFAqle £¥¤§©§¦¨§©©§¦§

."mzF`¨
åéúáàì zòaLð øLà äîãàä ìò©¨£¨¨£¤¦§©§¨©£Ÿ¨

é÷éça íúàNì éì øîBà äzà Y¯ ©¨¥¦§¥¨§¥¦
iM :aEzM ENi`kE `xwOd qxq xnFlM§©¨¥©¦§¨§¦¨¦
dnc`d lr Lwiga Ed`U il` xn`zŸ©¥©¨¥§¥¤©¨£¨¨
`Vi xW`M ,eizFa`l YrAWp xW £̀¤¦§©§¨©£¨©£¤¦¨

wpFId z` onF`d)m"`x(.dxezbi ¨¥¤©¥
(eh)éì äNò zà äëk íàåLLz Y §¦¨¨©§Ÿ¤¦¨©

äá÷ðk äLî ìL Bçk¯o"Anxd Ÿ¤Ÿ¤¦§¥¨¨©§©
iRlM "Y`" xn` dWn ixd :dWwd¦§¨£¥¤¨©©§§©¥

,Fnvr iRlM `le `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§Ÿ§©¥©§
,m"`xd azke ?i"Wx zgkFd `id dnE©¦¨©©¦§¨©¨§¥
m`e" :KM aEzMd z` Wxtn i"WxW¤©¦§¨¥¤©¨¨§¦
l`xUil mdl dUrY zEprxER ,"dkM̈¨§¨©£¤¨¤§¦§¨¥
dUFr dY` "Y`" ,"il dUFr Y`" ±©§¤¦©§©¨¤
"Y`" Dl mixnF`W Ff dawpM ,izF`¦¦§¥¨¤§¦¨©§
"minkg iztV"d azke ."dY`" mFwnA¦§©¨§¨©©¦§¥£¨¦
oiA WIW "wiqR"d mrHn mB gkEn oMW¤¥¨©¦©©©§¦¤¥¥
azM oFxMGd xtqaE ."Y`"l "dkM"¨¨§©§§¥¤©¦¨¨©
dPiW dWOW dGn `id dgkFddW¤©¨¨¦¦¤¤¤¦¨
xn`e `EdÎKExAÎWFcTdl FxEAcA§¦§©¨¨§¨©
dfAW ,libxd oFWNA "dY`" `le "Y`"©§§Ÿ©¨©¨¨¨¦¤¨¤
.dawpM FgM WYW Fnvr lr Fl fnẍ©©©§¤©Ÿ¦§¥¨
dgkFddW azM "awri zpWO"A mbe§©©¦§©©£Ÿ¨©¤©¨¨

xn` dWOW dGn `idiRlM "Y`" ¦¦¤¤¤¨©©§§©¥
gkEn Fnvr dGOW ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¤¦¤©§¨
KxC oMW ,dawpM dUrp Fnvr dWOW¤¤©§©£¨¦§¥¨¤¥¤¤
lM oMW ,zFaiwPd l` xAcl ,zFaiwPd©§¥§©¥¤©§¥¤¥¨
,Fpin mr xAcl sicrdl Fl Wi oin¦¥§©£¦§©¥¦¦

.a ,nw zAWA x`FanM©§¨§©¨
àeä-Ceøa-LBãwä eäàøäLk§¤¤§¨©¨¨
àéáäì ãéúò àeäL úeðòøtä©ª§¨¤¨¦§¨¦
,ïk íà :åéðôì øîà úàæ ìò ,íäéìò£¥¤©Ÿ¨©§¨¨¦¥

älçz éðâøä¯s`W i"Wx gikFn dfA ¨§¥¦§¦¨¨¤¦©©¦¤©

l`xUi lW zEprxER o`M xMfp `NW¤Ÿ¦§©¨§¨¤¦§¨¥
'dW WTA dWOW dGn ixd ,llM§¨£¥¦¤¤¤¦¥¤
Ed`xd 'dW ipRn EdGW gkEn ,EPbxdi©©§¤¨¤¤¦§¥¤¤§¨
m` iM ,l`xUi lr `iaIW zEprxERd©§¨¤¨¦©¦§¨¥¦¦

EPbxdi dOl oM `l)`"eb(xnFl oi`e . Ÿ¥¨¨©©§¤§¥©
d lW xrSd ipRn oM WTAWzFPElY, ¤¦¥¥¦§¥©©©¤©§

cr KMÎlM xEng df xrv oi`W¤¥©©¤¨¨¨©
EPbxdIW WTai df liaWAW)m"`x(dfe . ¤¦§¦¤§©¥¤©©§¤§¤
lr" :i"Wx xnF`X dnz`fxn` ©¤¥©¦©Ÿ¨©

zEprxERd lr xnFlM ,"eiptl§¨¨§©©©§¨
.Ed`xdW¤¤§¨

éúòøa äàøà ìàåäéä "íúòøa" Y §©¤§¤§¨¨¦§¨¨¨¨¨
ázëì Bì¯"izrxA" xnFl oi`W ¦§Ÿ¤¥©§¨¨¦

dOle ,`hg `l dWn ixdW ,FrnWnM§©§¨¤£¥¤Ÿ¨¨§¨¨
zEprxER eilr `aY)`"eb(. ¨Ÿ¨¨§¨

äpkL àlà¯,Ktid oFWl `Ed iEPiM ¤¨¤¦¨¦§¥¤
i`pbl F` gaWl FxEAC KRdOW)i"yx ¤§©¥¦§¤©¦§©

` ,dk dlibn(.
áeúkä¯eipirA dWw did KMÎlMW ©¨¤¨¨¨¨¨¤§¥¨

`ivFdlE xiMfdl dvx `NW ,mzrẍ¨¨¤Ÿ¨¨§©§¦§¦
"mzrxA" eiRn)awri zlgp(oOwl d`xE . ¦¦§¨¨¨§¥§©¨

"cec ixac"A K` .xg` otF`A dxrdA©¤¨¨§¤©¥©§¦§¥¨¦
Kixv did dOl Fl oaEn `NW azM̈©¤Ÿ¨¨¨¨¨¨¦
okle ,"izrxA"l "mzrxA"n zFPWl§©¦§¨¨¨¦§¨¨¦§¨¥

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy

(æè)Léà íéòáL él-äôñà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¤§¨¦º¦§¦´¦»
åéøèLå íòä éð÷æ íä-ék zòãé øLà ìàøNé éð÷fî¦¦§¥´¦§¨¥¼£¤´¨©½§¨¦¥²¦§¥¬¨−̈§«Ÿ§¨®
:Cnò íL eávéúäå ãòBî ìäà-ìà íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¤´Ÿ¤¥½§¦§©§¬−̈¦¨«

i"yx£ÈlŒ‰ÙÒ‡∑?היּו היכן הראׁשֹונים והּזקנים לבּדי". אנכי "לאֿאּוכל ׁשאמרּת: לתלּונת ּתׁשּובה הרי ∆¿»ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבמ  אף ׁשּנאמרוהלא עּמהם, יׁשבּו ג)צרים מתּו,(שמות ּתבערה ּבאׁש אּלא יׂשראל"? אתֿזקני ואספּת ל" : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּדכתיב ,לכ מּסיני היּו כד)ּוראּויים ּבפני (שמות ּומדּבר  ּפּתֹו ּכנֹוׁש ראׁש, קּלּות ׁשּנהגּו אתֿהאלהים", "וּיחזּו : ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
וזהּו .ּכאן (שם)הּמל להם ּופרע ּבמּתןּֿתֹורה אבלּות לּתן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רצה ולא וּיׁשּתּו". "וּיאכלּו :. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

'B‚Â Ì‰ŒÈk zÚ„È ¯L‡∑ מרחמים והיּו ,ּפר ּבעבֹודת ּבמצרים ׁשֹוטרים עליהם ׁשּנתמּנּו מּכיר ׁשאּתה אֹותן ¬∆»«¿»ƒ≈¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשּנאמר ידם, על ּומּכים ה)עליהם ׁשּנצטערּו(שמות ּכדר ּבגדּלתן, יתמּנּו עּתה – יׂשראל" ּבני ׁשטרי "וּיּכּו : ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻֻ

‡˙Ì.ּבצרתן  zÁ˜ÏÂ∑"!מקֹום ׁשל ּבניו על ּפרנסים ׁשּנתמּניתם "אׁשריכם ּבדברים: ÌL.קחם e·vÈ˙‰Â ְָָָ¿»«¿»…»ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ¿ƒ¿«¿»

b·¯‡טז  ÔÈÚ·L ÈÓ„˜ LBk ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿√»««¿ƒ«¿»
‡nÚ È·Ò Ôep‡ È¯‡ zÚ„È Èc Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈ƒ¿««¿¬≈ƒ»≈«»
‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰˙È ¯a„˙e È‰BÎ¯ÒÂ¿«¿ƒ¿««»¿¿«¿«ƒ¿»

:CnÚ Ônz Ôe„zÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

" :xnFl KixSW azFMLzrxAFl did ¥¤¨¦©§¨¨§¨¨
EpidC ,"aEzMd dpiMW `N` ,aFYkl¦§¤¨¤¦¨©¨§©§
lr `EdÎKExAÎWFcTd ipirA drxd̈¨¨§¥¥©¨¨©
,"cec ixaC"d azke .e"g l`xUi oca`̈§©¦§¨¥§¨©©¦§¥¨¦
`N`) b ,al aFI` i"WxA `Ed oMW¤¥§©¦¦¤¨
z`vFd EpiptNW aFI` i"WxAW¤§©¦¦¤§¨¥¨©

zFlFcB zF`xwn,'zrxA :`id `qxiBd ¦§¨§©¦§¨¦§¨¨
ode "mzrxA" od Fgprtl oYipe§¦¨§©©§¥§¨¨¨§¥
mW oiprd zErnWOn iM s` ,"LzrxA"§¨¨§©¦¦©§¨¨¦§¨¨

"LzrxA" gprtl xzFi rnWn(oke . ©§©¥§©£¥©§¨¨§§¥
wxR sFq b xn`n mixTird xtqA `Ed§¥¤¨¦¨¦©£¨¤¤
WxFtn ` ,dk dNibn i"WxA la` .ak£¨§©¦§¦¨§¨

" :miptaMmzrxA`N` ,xnFl Fl did §¦§¦§¨¨¨¨¨©¤¨
."aEzMd dpiMW¤¦¨©¨

äøBza íéøôBñ éðewzî ãçà äæå¯ §¤¤¨¦¦¥§¦©¨
oOwl .ak ,gi ziW`xA i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥¦§©¨
`xwOd lkaE .l ,gk mixaC .ai ,ai§¨¦§¨©¦§¨
± mixtFq ipETiY lW zFaiY g"i mpWi¤§¨¥¤¦¥§¦

.bi ,` ik`ln i"Wx©¦©§¨¦
lä ïewúìe éepëìïBL¯oFWNd EpTYW §¦§¦©¨¤¦§©¨

drxl ,l`xUi llM lW zillM drxn¥¨¨§¨¦¤§©¦§¨¥§¨¨
mixtFQdW rnWnE .dWn lW zihxR§¨¦¤¤©§©¤©§¦
oke ,aEzMd oFWl z` EpTiYW md¥¤¦§¤§©¨§¥
d`xE .mW aFI` i"WxA WxFtn§¨§©¦¦¨§¥

.mW ziW`xA i"Wxl xE`iAAdxezfh ©¥§©¦§¥¦¨
(fh)él äôñàäáeLú éøä Y ¤§¨¦£¥§¨

zøîàL Eúðeìúì¯.ci wEqR lirl ¦§¨§¤¨©§¨§¥¨
"écáì éëðà ìëeà àì"¯`l m`W Ÿ©¨Ÿ¦§©¦¤¦Ÿ

zWxR lv` Ff dWxR oipr dn ,oM¥¨¦§©¨¨¨¥¤¨¨©
dzFPElYdkEnQd [l`xUi ipA lW] ©§¤§¥¦§¨¥©§¨

Dl)m"`x(daEWY FGW Wxtn okle . ¨§¨¥§¨¥¤§¨
zlzPElzl `le dWnzPElipA ¦§©¤§Ÿ¦§©§¥

.l`xUi¦§¨¥
àìäå ?eéä ïëéä íéðBLàøä íéð÷fäå§©§¥¦¨¦¦¥¨¨©£Ÿ

íänò eáLé íéøöîa óà¯EidW s` ©§¦§©¦¨§¦¨¤©¤¨

FnkE ,xAcOA oMWÎlke ,cEArXd onfA¦§©©¦§§¨¤¥©¦§¨§
aEzMW)ci ,ck zeny(xn` mipwGd l`e" : ¤¨§¤©§¥¦¨©

"dfa Epl EaW)awri zlgp(. §¨¨¤
øîàpL¯.fh ,b zFnW ¤¤¡©§

ð÷æ úà zôñàå Cì""ìàøNé é¯ ¥§¨©§¨¤¦§¥¦§¨¥
."daiWil micgEin" :mW i"WxaE§©¦¨§¨¦¦¦¨

eúî äøòáz Làa àlà¯lirlcM ¤¨§¥©§¥¨¥§¦§¥
.ipXd WExiRl ` wEqR i"WxA§©¦¨©¥©¥¦

Cëì éðéqî eéä íéeàøe¯md ,xnFlM §¦¨¦¦©§¨§©¥
,mippF`zOd `hg llbA wx Ezn `lŸ¥©¦§©¥§©¦§§¦
xTirA EtYYWd df `hgA ixdW¤£¥§¥§¤¦§©§§¦¨
lirl i"WxA x`FanM ,mrAW mirWxd̈§¨¦¤¨¨©§¨§©¦§¥
Îe`lA zEnl miiE`x EidW `N` ,mẄ¤¨¤¨§¦¨§¨

wEqRd lr i"WxA WxFtnke ,ikd)zeny ¨¦§©§¨§©¦©©¨
`i ,ck(`l l`xUi ipA iliv` l`e" :§¤£¦¥§¥¦§¨¥Ÿ

miE`x EidW llMn" ± "Fci glẄ©¨¦§¨¤¨§¦
."ci mdA gNYWdl§¦§©¥©¨¤¨

áéúëc¯.`i ,ck zFnW ¦§¦§
úel÷ eâäpL ,"íéäìàä úà eæçiå"©¤¡¤¨¡Ÿ¦¤¨£©
éðôa øaãîe Bzt êLBðk ,LàøŸ§¥¦§©¥¦§¥

"ezLiå eìëàiå" eäæå ,Cìnä¯zFnW ©¤¤§¤©Ÿ§©¦§§
Eid" :mW i"Wx mB d`xE .mẄ§¥©©¦¨¨
dlik` KFYn qB alA FA oilMYqn¦§©§¦§¥©¦£¦¨

."dIzWE§¦¨
ïzì àeä-Ceøa-LBãwä äöø àìå§Ÿ¨¨©¨¨¦¥

äøBz-ïzîa úeìáà¯,ck mW i"WxA £¥§©©¨§©¦¨
`EdÎKExAÎWFcTd dvx `NW" :i¤Ÿ¨¨©¨¨

."dxFYd zgnU aAxrl§©§¥¦§©©¨
ïàk íäì òøôe¯.mW i"Wx mB d`x ¨©¨¤¨§¥©©¦¨

'Bâå íä ék zòãé øLàïúBà Y £¤¨©§¨¦¥§¨
íäéìò epîúpL øékî äzàL¤©¨©¦¤¦§©£¥¤

íéøöîa íéøèBL¯eiWkr mdW `le §¦§¦§©¦§Ÿ¤¥©§¨
md xaM m`W ,"eixhFWe mrd ipwf"¦§¥¨¨§§¨¤¦§¨¥
zFPnl aEW Kixv dOl ,Kkl miPEnn§¦§¨¨¨¨¦§©

?mzF`)g"ty(. ¨

íäéìò íéîçøî eéäå ,Cøt úãBáòa©£©¤¤§¨§©£¦£¥¤
íãé ìò íékîe¯i"Wx mB d`xE ª¦©¨¨§¥©©¦

zFnWxW` l`xUi ipwGn" :ci ,d §¦¦§¥¦§¨¥£¤
EUrW daFHd YrcIW ozF`n ,Yrcï©§¨¥¨¤¨©§¨©¨¤¨
."eixhFWe mrd ipwf md iM ,mixvnA§¦§©¦¦¥¦§¥¨¨§§¨

øîàpL¯.ci ,d zFnW ¤¤¡©§
äzò ,"ìàøNé éða éøèL ekiå"©ªŸ§¥§¥¦§¨¥©¨

ïúlãâa epîúé¯.l`xUi ipA lW ¦§©¦§ª¨¨¤§¥¦§¨¥
ïúøöa eøòèöpL Cøãk¯mB d`x §¤¤¤¦§©£§¨¨¨§¥©

ipA ixhFW EMIe" :mW zFnW i"Wx©¦§¨©ª§¥§¥
,Eid mil`xUi mixhFXd ± l`xUi¦§¨¥©§¦¦§§¥¦¨
EidWkE ,mwgcNn mdixag lr miqge§¨¦©©§¥¤¦§¨§¨§¤¨
mdW miUbFPl mipaNd minilWn©§¦¦©§¥¦©§¦¤¥
Eid ,mEkQd on xqg dide miIxvn¦§¦¦§¨¨¨¥¦©§¨
iUFr z` EwgC `NW lr mzF` oiwln©§¦¨©¤Ÿ¨£¤¥
mixhFW mzF` Ekf Kkitl ,dk`lOd©§¨¨§¦¨¨¨§¦
xW` gExd on lv`pe ,oixcdpq zFidl¦§©§¤§¦§¤¡©¦¨©£¤
i"Wx d`xE ."mdilr mUEde dWn lr©¤§©£¥¤§¥©¦
EidW ± zFHOd i`iUp md" :a ,f lirl§¥¥§¦¥©©¤¨
miMn Eide mixvnA mdilr mixhFW§¦£¥¤§¦§©¦§¨ª¦
ipA ixhFW EMIe xn`PW ,mdilr£¥¤¤¤¡©©ª§¥§¥
wlgW xWt`e ."'ebe l`xUi¦§¨¥§¤§¨¤¥¤
,oixcdpQA zFidl EPnzp mixhFXdn¥©§¦¦§©¦§©©§¤§¦
F` ,zFHOd i`iUp zFidl EPnzp wlge§¥¤¦§©¦§§¦¥©©

.dfl mbe dfl mB EPnzp mwlgW¤¤§¨¦§©©¨¤§©¨¤
íúà zç÷ìåíéøáãa íç÷ Y¯iM §¨©§¨Ÿ¨¨¥¦§¨¦¦

.mc` ipaA miciA dgiwl KIW `lŸ©¨§¦¨§¨©¦¦§¥¨¨
e ,g lirl i"Wx mB d`xE)"eb`(. §¥©©¦§¥

ìò íéñðøt íúépîúpL íëéøLà©§¥¤¤¦§©¥¤©§¨¦©
íB÷î ìL åéða¯Fnvr iEPiOdW s` ¨¨¤¨©¤©¦©§

oM mdl xnFl KxvEd ,lFcB cFaM `Ed¨¨§©©¨¤¥
dgxHd llbA ,zFPnzdl EniMqIW icM§¥¤©§¦§¦§©¦§©©¦§¨
mdA bFdpl mikixv ixdW ,xaCAW¤©¨¨¤£¥§¦¦¦§¨¤
fi wEqR i"WxA oOwlckE ,zEplaqA§©§¨§¦§©¨§©¦¨

)dcya x`a(.



jzelrdaע zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
CnÚ∑ ּדּבּור לׁשמע מׁשה עם ׁשּנכנסּו אּלּו חביבין ויאמרּו: וכבֹוד, ּגדּלה ּבהם וינהגּו יׂשראל ׁשּיראּו ּכדי ƒ»ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא .(ספרי)מּפי ִִַָָ

(æé)çeøä-ïî ézìöàå íL Enò ézøaãå ézãøéå§¨«©§¦À§¦©§¦´¦§»¨¼§¨«©§¦À¦¨²©
éìò øLààOîa Ezà eàNðå íäéìò ézîNå E £¤¬¨¤−§©§¦´£¥¤®§¨«§³¦§Æ§©¨´

:Ecáì äzà àOú-àìå íòä̈½̈§«Ÿ¦¨¬©−̈§©¤«
i"yx£Èz„¯ÈÂ∑ י מעׂשר אחת ּבּתֹורה זֹו הּכתּובֹות EnÚ.רידֹות Èz¯a„Â∑ עּמהם ּכתרּגּומֹו∑ÈzÏˆ‡Â.ולא ¿»«¿ƒְְִֵֶֶַַַַָ¿ƒ«¿ƒƒ¿ְִֶָֹ¿»«¿ƒְְַ

ּכמֹו כד)"וארּבי", יׂשראל"(שמות ּבני "ואלֿאצילי :.Ì‰ÈÏÚ ÈzÓNÂ∑ לנר ׁשעה? ּבאֹותּה ּדֹומה מׁשה למה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָ¿«¿ƒ¬≈∆ְְְֵֶֶָָָָֹ
ּכלּום  חסר אֹורֹו ואין הימּנּו מדליקין והּכל מנֹורה ּגּבי על ‡Ez.ׁשּמּנח e‡NÂ∑ עלֿמנת עּמהם התנה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ¿»¿ƒ¿ְְִֵֶַַָָ

וסרבנים  טרחנים ׁשהם ּבני, טרח עליהם Ec·Ï.ׁשּיקּבלּו ‰z‡ ‡O˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי):ּׁשאמרּת למה ּתׁשּובה הרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ¿…ƒ»«»¿«∆ְְְֲֵֶַַָָָ
לבּדי" אנכי ."לאֿאּוכל ְִִַַָֹֹ

¯Áe‡יז  ÔÓ Èa¯‡Â Ônz CnÚ ÏlÓ‡Â ÈÏb˙‡Â¿∆¿¿≈∆¡«≈ƒ»«»«¬«≈ƒ»
ÏehÓa CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ ÔB‰ÈÏÚ ÈeL‡Â CÏÚc«¬»∆¡«≈¬≈ƒ¿ƒ»¿«

:C„BÁÏa z‡ ¯·BÒ˙ ‡ÏÂ ‡nÚ«»¿»¿««¿ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Cnò íL eávéúäåeàøiL éãk Y §¦§©§¨¦¨§¥¤¦§
ãBáëå älãb íäa eâäðéå ìàøNé¯ ¦§¨¥§¦§£¨¤§ª¨§¨

ld`l mzqipM zxHn lM ,xnFlM§©¨©§©§¦¨¨§Ÿ¤
liaWA wx `id dWn mr cgi crFn¥©©¦¤¦©¦§¦
ipAW icM ,"KOr" mW EaSizIW¤¦§©§¨¦¨§¥¤§¥

.cFaM mdA Ebdpie E`xi l`xUi¦§¨¥¦§§¦§£¨¤¨
íò eñðëpL elà ïéáéáç :eøîàéå§Ÿ§£¦¦¥¤¦§§¦

ì äLî-LBãwä étî øeac òîL Ÿ¤¦§Ÿ©¦¦¦©¨
àeä-Ceøa¯,Exn`i KMW Epid ¨©§¤¨Ÿ§

crFn ld`l dWn mqipkd KM mEXOW¤¦¨¦§¦¨¤§Ÿ¤¥
ÎKExAÎWFcTdn xEACd ErnWIW icM§¥¤¦§§©¦¥©¨¨
xEACd ErnW zn`AW `le ,`Ed§Ÿ¤¤¡¤¨§©¦
oOwl ixdW ,`EdÎKExAÎWFcTdn¥©¨¨¤£¥§©¨
`le ,LOr iYxAce" :i"Wx azFM¥©¦§¦©§¦¦§§Ÿ

"mdOr)awri zlgp(oixcdpq i"Wx d`xE . ¦¨¤§¥©¦©§¤§¦
uEgn Ecnri LOr" :` cEOr Wix ,fi¥©¦§©©§¦
mEXn ,ld`l E`ai `le ,ld`l̈Ÿ¤§Ÿ¨Ÿ¨Ÿ¤¦
xnFlM" :a ,c zFixFd i"WxaE ."dpikW§¦¨§©¦¨§©
iptl EqpMi `le ,LOr oicnFr EdIW¤§§¦¦§§Ÿ¦¨§¦§©

."dpikW mFwnA miptledxezfi §¦§¦¦§§¦¨
(fi)ézãøéåúBãéøé øNòî úçà Bæ Y §¨©§¦©©¥¤¤§¦

äøBza úBáeúkä¯dpEMd oi` ©§©¨¥©©¨¨
`xFw `xwOd lkl `N` ,WOn dxFYA©¨©¨¤¨§¨©¦§¨¥
zFnW i"WxA dfÎKxCÎlr d`xE .dxFY¨§¥©¤¤¤§©¦§
dOM Wi zFcixi xUr oipnA dPde .ai ,e§¦¥§¦§©¤¤§¦¥©¨
iAxC iwxR d`x ± miWxcOA zF`qxiB¦§¨©¦§¨¦§¥¦§¥§©¦
wxR ozp iAxC zFa` .ci wxR xfril ¡̀¦¤¤¤¤¨§©¦¨¨¤¤
zFnW `YxhEf `YwiqR .fl wxtE cl¤¤§¦§¨©§¨§
i"Wx zpEke .FnFwn o`M oi`e .g ,b§¥¨§§©¨©©¦
Kixv did `l ixdW ,dfA x`al§¨¥¨¤¤£¥Ÿ¨¨¨¦
EdnE ,"LOr iYxAce" `N` aFYkl¦§¤¨§¦©§¦¦§©
xUrn zg` FGW `N` ,"iYcxie"§¨©§¦¤¨¤©©¥¤¤
EaYkPW ,dxFYA zFaEzMd zFcixi§¦©§©¨¤¦§§
,`Ed oM o`M mbe ,zEaiWgl oNEM¨©£¦§©¨¥

FpFrn inXn cxFi `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¥¦§¥§
maiWgdl mipwGd liaWA)`"eb(. ¦§¦©§¥¦§©£¦¨

Enò ézøaãåíänò àìå Y¯s` §¦©§¦¦§§Ÿ¦¨¤©
.crFn ld`l FOr EqpkPW¤¦§§¦§Ÿ¤¥

ézìöàå"éaøàå" :Bîebøúk Y¯ §¨©§¦§©§©£©¥
miUIW iciÎlr mzF` lCbIW .lCb`e©£©¥¤§©¥¨©§¥¤¨¦
liMUn"aE .dWn lW gExdn mdilr£¥¤¥¨©¤¤§©§¦
gExd z` dAxie lCbIW azM "cecl§¨¦¨©¤§©¥§©§¤¤¨©
mbe eilr mB didIW icM dWn lW¤¤§¥¤¦§¤©¨¨§©

.mdilr£¥¤
"ìàøNé éða éìéöà ìàå" Bîk¯ §§¤£¦¥§¥¦§¨¥

"iliv`" :mW i"WxaE .`i ,ck zFnW§§©¦¨£¦¥
"gExd on lv`Ie" FnM ,milFcB oFWl§§¦§©¨¤¦¨©

)dk weqt onwl(WxiR el ,fk ziW`xaA K` .©¦§¥¦¥©
FnM ,dWxtd oFWl Ylv`" :i"Wx©¦¨©§¨§©§¨¨§
oFWl WxiR `l o`MX dnE ."lv`Ie©¨¤©¤¨Ÿ¥©§
i"Wx azFMX dn mrHn `Ed ,dWxtd©§¨¨¦©©©¤¥©¦
xpl dnFC did dWOW ,`Ad xEACA©¦©¨¤¤¨¨¤§¥
xqg FxF` oi`e EPOn oiwilcn lMdW¤©Ÿ©§¦¦¦¤§¥¨¥
oFWl FA KIW `l oM m`e ,mElM§§¦¥Ÿ©¨§
dlcbd oFWNn WxiR okl ,dWxtd©§¨¨¨¥¥©¦§©§¨¨

)awri zlgp(did dWxtd FWExiR m` mbe .§©¦¥©§¨¨¨¨
"LgExn iYlv`e" xnFl Kixv)likyn ¨¦©§¨©§¦¥£

cecl(gExd on iYlv`e" xn`W oeike ,§¥¨¤¨©§¨©§¦¦¨©
mzF` lCbIW FrnWn ,"Lilr xW £̀¤¨¤©§¨¤§©¥¨
i"Wx zpEkA oEIr Kixve .eilrW gExdn¥¨©¤¨¨§¨¦¦§©¨©©¦
iYwgx `l ± iYlv` `l" :i ,a zldwŸ¤¤Ÿ¨©§¦Ÿ¨©§¦
oYIe gExd on lv`Ie oke ,mdn lcAdl§¦¨¥¥¤§¥©¨¤¦¨©©¦¥
dPOn oiwilcOW dxFpnM ,mipwGd lr©©§¥¦¦§¨¤©§¦¦¦¤¨

."mElM xqg DxF` oi`e dAxd zFxp¥©§¥§¥¨¨¥§
íäéìò ézîNåäîBc äLî äîì Y §©§¦£¥¤§¨Ÿ¤¤

éab ìò çpnL øðì ?äòL dúBàa§¨¨¨§¥¤ª¨©©¥
äøBðî¯df lWOnlW FgEx mBW oaEn §¨¦¨¨¤¨¤©¤

drW DzF`A dlcB dWn)WExitkE ¤¨§¨§¨¨¨§¥

WExitA lirl "cecl liMUO"d©©§¦§¨¦§¥§¥
"iAx`e"(gPEOW xpl EdOC okle ,lr ©£©¥§¨¥¦¨§¥¤¨©

dxFpn iAB. ©¥§¨
BøBà ïéàå ,epîéä ïé÷éìãî ìkäå§©Ÿ©§¦¦¥¤§¥

íeìk øñç¯iM ,"FxF`" aFYkl wIC ¨¥§¦¥¦§¦
xPd la` ,mElM xqg Fpi` xF`d wx©¨¥¨¥§£¨©¥
xW`M xdn xzFi dNMzn Fnvr©§¦§©¤¥©¥©£¤

EPOn miwilcn)dcya x`a(. ©§¦¦¦¤
Ezà eàNðå-ìò íänò äðúä Y §¨§¦§©§¥¦¨¤©

éða çøè íäéìò eìa÷iL úðî¯ §¨¤§©§£¥¤Ÿ©¨©
xERiq Fpi` "LY` E`Upe" xnFlM§©§¨§¦§¥¦
dWnl iEEv df `N` ,didi KMW mixaC§¨¦¤¨¦§¤¤¨¤¦§¤
cEOiNde ,EUri KMW mdOr dpzIW¤©§¤¦¨¤¤¨©£§©¦

E`Upe" oFWNdn `EdLY`WExitkE ," ¥©¨§¨§¦§§¥
dpzd LY` izpzdX dn" :ixtQd©¦§¥©¤¦§¥¦¦§©§¥
xMfp aEzMAW s` "ipA" hwpe ."mdOr¦¨¤§¨©¨©©¤©¨¦§¨
mdW FzpEM ixd o`MW mEXn ,"mrd"¨¨¦¤¨£¥©¨¨¤¥
Kixv i`CeaE ,mdilr lAwl EniMqi©§¦§©¥£¥¤§©©¨¦
z`f lAwl EniMqIW otF`A mdl xnFl©¨¤§¤¤©§¦§©¥Ÿ
,"ipA gxFh" EdGW oeiMW ,mnvr lr©©§¨¤¥¨¤¤©¨©
mipwGl Wi ,`EdÎKExAÎWFcTd lW eipÄ¨¤©¨¨¥©§¥¦
dfÎKxCÎlr d`xE .mdn z`f lAwl§©¥Ÿ¥¤§¥©¤¤¤
mkixW`" :fh wEqR lirl i"Wx oFWl§©¦§¥¨©§¥¤

miqpxR mziPnzPWlW eipA lr ¤¦§©¥¤©§¨¦©¨¨¤
mFwn." ¨

íéðáøñå íéðçøè íäL¯mB d`x ¤¥©§¨¦§©§¨¦§¥©
i"Wx mB d`xE .hi ,fk oOwl i"Wx©¦§©¨§¥©©¦
EidW cOln ± mkgxh" :ai ,` mixaC§¨¦¨§£¤§©¥¤¨
d`Fx mdn cg` did ,oipgxh l`xUi¦§¨¥©§¨¦¨¨¤¨¥¤¤
il Wi :xnF` ,oiCA gvFp FpiC lrA z ¤̀©©¦¥©©¦¥¥¦
,`iadl zFi`x il Wi ,`iadl micr¥¦§¨¦¥¦§¨§¨¦

ip` siqFn."oipIC mkilr ¦£¦£¥¤©¨¦
Ecáì äzà àOú àìåéøä Y §Ÿ¦¨©¨§©¤£¥

zøîàM äîì äáeLz¯wEqR lirl §¨§©¤¨©§¨§¥¨

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
(çé)øNa ízìëàå øçîì eLc÷úä øîàz íòä-ìàå§¤¨¨̧Ÿ©¹¦§©§´§¨¨»©«£©§¤´¨¨¼

øNa eðìëàé éî øîàì ýåýé éðæàa íúéëa ék¦¿§¦¤Á§¨§¥̧§Ÿ̈¹¥ÀŸ¦³©«£¦¥̧Æ¨½̈
:ízìëàå øNa íëì ýåýé ïúðå íéøöîa eðì áBè-ék¦¬−̈§¦§¨®¦§¨©̧§Ÿ̈¯¨¤²¨−̈©«£©§¤«

i"yx£eLc˜˙‰∑אֹומר הּוא וכן לפרענּות, עצמכם יב)הזמינּו הרגה"(ירמיה ליֹום "והקּדׁשם :. ƒ¿«¿ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

(èé)àìå íéîBé àìå ïeìëàz ãçà íBé àì|äMîç ´Ÿ¬¤¨²«Ÿ§−§´Ÿ¨®¦§´Ÿ£¦¨´
:íBé íéøNò àìå íéîé äøNò àìå íéîé̈¦À§ŸÆ£¨¨´¨¦½§−Ÿ¤§¦¬«

(ë)ãò|äéäå íëtàî àöé-øLà ãò íéîé Lãç ©´´Ÿ¤¨¦À©³£¤¥¥Æ¥«©§¤½§¨¨¬
íëaø÷a øLà ýåýé-úà ízñàî-ék ïòé àøæì íëì̈¤−§¨¨®©À©¦«§©§¤³¤§Ÿ̈Æ£¤´§¦§§¤½

:íéøönî eðàöé äf änì øîàì åéðôì ekázå©¦§³§¨¨Æ¥½Ÿ¨¬¨¤−¨¨¬¦¦§¨«¦

i"yx£ÌÈÓÈ L„Á „Ú∑:אֹומר הּוא ּוברׁשעים יֹוצאה. נׁשמתן ואחרּֿכ מּטֹותיהן על ׁשּמתמּצין ּבּכׁשרים, זֹו «…∆»ƒְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
אֹוכלין  הרׁשעים חּלּוף: ׁשנּויה ּב'ּמכילּתא' אבל ּב'ּספרי', ׁשנּויה היא ּכ – ׁשּניהם" ּבין עֹודּנּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ"הּבׂשר

ׁשּניהם" ּבין עֹודּנּו "הּבׂשר והּכׁשרים יֹום, ׁשלׁשים ÌÎt‡Ó.ּומצטערין ‡ˆÈŒ¯L‡ „Ú∑ די" ּכתרּגּומֹו: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ«¬∆≈≈≈«¿∆ְְִַ
האף תקֹוצּון ּדר לחּוץ ונגעל ׁשּיֹוצא עד מּדאי, יֹותר מּמּנּו אכלּתם ּכאּלּו לכם ּדֹומה יהא È‰Â‰.ּביּה". ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ¿»»

ÔeÏÎÈ˙Âיח  ¯ÁÓÏ encÊ‡ ¯ÓÈ˙ ‡nÚÏe¿«»≈«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿
ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎa È¯‡ ‡¯Òaƒ¿»¬≈¿≈√»¿»¿≈«»
ÈÈ ÔzÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ‡Ï ·Ë È¯‡ ‡¯Òa ‡pÏÎÈ≈¿ƒ»»ƒ¿»¬≈«»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿»

:ÔeÏÎÈ˙Â ‡¯Òa ÔBÎÏ¿ƒ¿»¿≈¿

ÏÂ‡יט  ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ ‡ÏÂ ÔeÏÎÈz „Á ‡ÓBÈ ‡Ï»»«≈¿¿»¿≈ƒ¿»
ÔÈ¯NÚ ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ‡¯NÚ ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ‡LÓÁ«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»«¿ƒ

:ÔÈÓBÈƒ

ÔBÎÏכ  È‰ÈÂ da ÔeˆB˜˙ Èc „Ú ÔÈÓBÈ Á¯È „Ú«¿«ƒ«ƒ¿≈ƒ≈¿
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙È Ôezˆ˜c ÛÏÁ ‡Ï˜˙Ï¿«¿»¬«¿«¿»≈¿»«¿»
È‰BÓ„˜ Ôe˙ÈÎ·e ÔBÎÈÈa ˙È¯L dzÎLcƒ¿ƒ¿≈«¿«≈≈¿≈√»ƒ

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡˜Ù Ô„ ‡ÓÏ ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿»¿«¿«¿»ƒƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.ci
"écáì éëðà ìëeà àì"¯dn ,xnFlM Ÿ©¨Ÿ¦§©¦§©©

lW otF`A aFYkl aEzMd WiBcOX¤©§¦©¨¦§§¤¤
,"LCal dY` `Vz `le" dlilW§¦¨§Ÿ¦¨©¨§©¤
oaEn ixdW ,`Ed xYEin dxF`kNW¤¦§¨§¨¤£¥¨
`l" i`CeA if` ,"LY` E`Upe" m`W¤¦§¨§¦§£©§©©Ÿ
oM Fl xn`W `N` ,"LCal dY` `Vz¦¨©¨§©¤¤¨¤¨©¥
`l" dWn ixacl dprn dGW ipRn¦§¥¤¤©£¤§¦§¥¤Ÿ

lkE`iCal ikp`Fl dpr df lre ," ©¨Ÿ¦§©¦§©¤¨¨
`Vz `le" oFWl FzF`ALCal dY`." §¨§Ÿ¦¨©¨§©¤

:i"Wx azM fh wEqR lirl xaMW s`e§©¤§¨§¥¨¨©©¦
xn` mW ,"'eke LzPElzl daEWY ixd"£¥§¨¦§¨§¨¨©
"'ebe iN dtq`" lW df dprOW wx Fl©¤©£¤¤¤¤§¨¦

daEWY" `EdLzPElzl`le ," §¨¦§¨§§Ÿ
`l oicre ,l`xUi ipA lW mzPElzl¦§¨¨¤§¥¦§¨¥©£©¦Ÿ
,wEIcA Ff `id daEWY dn Fl xn`̈©©§¨¦§¦
z` Fl xidad oiprd mEIqA zrke§¨¥§¦¨¦§¨¦§¦¤

.FzaEWYgi dxez §¨
(gi)eLc÷úäeðéîæä Y¯.Epikd ¦§©§©§¦¨¦

.d ,` aFI` i"Wx mB d`xEdxezgi §¥©©¦¦
úeðòøôì íëîöò¯zlik`l `le ©§§¤§ª§¨§Ÿ©£¦©

xUA zlik`l Kixv dpkd dn iM ,xUÄ¨¦©£¨¨¨¦©£¦©¨¨
)m"`x(mdl xn`W xnFl KIW `l mbe .§©Ÿ©¨©¤¨©¨¤

mEIqA ixdW ,aFh xacl mknvr Epikd̈¦©§§¤§¨¨¤£¥§¦
`vi xW` cr" :mdl xnF` eixaC§¨¨¥¨¤©£¤¥¥

"mkR`n)`"eb(KIW zEprxEtl la` . ¥©§¤£¨§§¨©¨
z` lAwl EppFMzIW ,dpkd oFWl xnFl©§£¨¨¤¦§§§©¥¤

dxwi `NW miPp`W Eidi l`e ,WpFrd̈¤§©¦§©£©¦¤Ÿ¦§¤
`OW ,z`f mdl xn`e .mElM mdl̈¤§§¨©¨¤Ÿ¤¨
mivFx EPpi`e ,Ep`hg :Exn`ie EaEWï§Ÿ§¨¨§¥¤¦

xUA)dcya x`a(. ¨¨
øîBà àeä ïëå¯`ian .b ,ai dinxi §¥¥¦§§¨¥¦

Ep`vOW dgkFddpnfd oFWl ¨¨¤¨¨§©§¨¨
.zEprxEtl§§¨
íLc÷äå"¯mpinfd)my i"yx(. §©§¦¥©§¦¥

"äâøä íBéì¯,g dirWi i"Wx mB d`x §£¥¨§¥©©¦§©§¨
.cidxezhi

(k)íéîé Lãç ãòíéøLka Bæ Y¯ ©Ÿ¤¨¦©§¥¦
xg` ExxbPW "l`xUi ipa"l dpEMd©©¨¨¦§¥¦§¨¥¤¦§§©©

.c wEqR lirlcM ,sEqtq`d̈£©§§¦§¥¨
ïévîúnL¯did mgMW ,iESn oFWl ¤¦§©¦§¦¤Ÿ¨¨¨

.Wlgpe KlFd¥§¤¡¨
ïäéúBhî ìò¯.mini Wcg ©¦¥¤Ÿ¤¨¦

íéòLøáe .äàöBé ïúîLð Ck-øçàå¯ §©©¨¦§¨¨§¨¨§¨¦
EnxBW ax axrl dpEMdW xnFl Wi¥©¤©©¨¨¨¥¤©¤¨§

.mW lirlcM ,oiprd lkl§¨¨¦§¨§¦§¥¨
øîBà àeä¯.bl wEqR oOwl ¥§©¨¨

"íäépL ïéa epãBò øNaä"¯miznE ©¨¨¤¥¦¥¤¥¦
oial dxizq oi`W uxzn dfaE .cIn¦¨¨¤§¨¥¤¥§¦¨§¥
Wcg KWnA xUA Elk`IW o`M xEn`d̈¨¨¤Ÿ§¨¨§¤¤Ÿ¤
mr cIOW lrFtA xREqnd oial ,minï¦§¥©§¨§©¤¦¨¦

.Ezn xUAd zlik` zlgzd©§¨©£¦©©¨¨¥
'éøôñ'a äéeðL àéä Ck¯.cv `wqR ¨¦§¨§¦§¥¦§¨

'àzìéëî'a ìáà¯.b wxR rQIe ,gNWA £¨¦§¦§¨§©©©¦©¤¤

.a ,dr `nFiA `Ed oke§¥§¨
ïéìëBà íéòLøä :óelç äéeðL§¨¦¨§¨¦§¦

ìL ïéøòèöîeíBé íéL¯dzin idFf iM ¦§©£¦§Ÿ¦¦¦¦¨
.mixEQi `lA zOW iOn xzFi dWẅ¨¥¦¦¤¥§Ÿ¦¦
lr wlFg 'ixtQ'd oi`W xnFl Kixve§¨¦©¤¥©¦§¥¥©
Eid `NW xaFq `N` ,Ff driaw§¦¨¤¨¥¤Ÿ¨
`N` ,'`YlikO'd oFWlM "oixrhvn"¦§©£¦¦§©§¦§¨¤¨
miWlgp xnFlM ,"oiSnzn" wx©¦§©¦§©¤¡¨¦
oznWPW cr mixEQi `ll miklFde§§¦§Ÿ¦¦©¤¦§¨¨

d`vi)dcya x`a(Wcg" Wxtn o`M . ¨§¨¨§¨¥Ÿ¤
oFWNn rnWn oke ,mFi miWlW "minï¦§¦§¥©§©¦§
ziprzA i"Wx la` .a ,` mixacA i"Wx©¦¦§¨¦£¨©¦§©£¦
drWze mixUr lW Wcg" :azFM ` ,hk¥Ÿ¤¤¤§¦§¦§¨

."xUA Elk`W minï¦¤¨§¨¨
"íäépL ïéa epãBò øNaä" íéøLkäå§©§¥¦©¨¨¤¥¦¥¤

¯i"WxA dfÎKxCÎlr d`xE .cIn mizn¥¦¦¨§¥©¤¤¤§©¦
miA mixvOd zriah iAB) d ,eh zFnW§©¥§¦©©¦§¦§©

sEq(oiRxHnE miklFd ,WwM mirWxd" :¨§¨¦§©§¦¦©§¦
,zxtFrM mixWMde .. oicxFie oilFr¦§§¦§©§¥¦§¤¤

."cIn EgPW¤¨¦¨
íëtàî àöé øLà ãò:Bîebøúk Y ©£¤¥¥¥©§¤§©§

"da ïeöB÷ú éc"¯.FA Eq`nYW ¦§¥¤¦§£
epnî ízìëà elàk íëì äîBc àäé§¥¤¨¤§¦£©§¤¦¤

éàcî øúBé¯EdElk`i zn`AW `l ¥¦©Ÿ¤¤¡¤Ÿ§
xUA zlik` ixdW ,dAxd KMÎlM̈¨©§¥¤£¥£¦©¨¨
dlik` z`xwp Dpi` cg` Wcg KWnA§¤¤Ÿ¤¤¨¥¨¦§¥£¦¨
.mdl dnci KMW `N` ,"i`Cn xzFi"¥¦©¤¨¤¨¦§¤¨¤



עי jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
CnÚ∑ ּדּבּור לׁשמע מׁשה עם ׁשּנכנסּו אּלּו חביבין ויאמרּו: וכבֹוד, ּגדּלה ּבהם וינהגּו יׂשראל ׁשּיראּו ּכדי ƒ»ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא .(ספרי)מּפי ִִַָָ

(æé)çeøä-ïî ézìöàå íL Enò ézøaãå ézãøéå§¨«©§¦À§¦©§¦´¦§»¨¼§¨«©§¦À¦¨²©
éìò øLààOîa Ezà eàNðå íäéìò ézîNå E £¤¬¨¤−§©§¦´£¥¤®§¨«§³¦§Æ§©¨´

:Ecáì äzà àOú-àìå íòä̈½̈§«Ÿ¦¨¬©−̈§©¤«
i"yx£Èz„¯ÈÂ∑ י מעׂשר אחת ּבּתֹורה זֹו הּכתּובֹות EnÚ.רידֹות Èz¯a„Â∑ עּמהם ּכתרּגּומֹו∑ÈzÏˆ‡Â.ולא ¿»«¿ƒְְִֵֶֶַַַַָ¿ƒ«¿ƒƒ¿ְִֶָֹ¿»«¿ƒְְַ

ּכמֹו כד)"וארּבי", יׂשראל"(שמות ּבני "ואלֿאצילי :.Ì‰ÈÏÚ ÈzÓNÂ∑ לנר ׁשעה? ּבאֹותּה ּדֹומה מׁשה למה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָ¿«¿ƒ¬≈∆ְְְֵֶֶָָָָֹ
ּכלּום  חסר אֹורֹו ואין הימּנּו מדליקין והּכל מנֹורה ּגּבי על ‡Ez.ׁשּמּנח e‡NÂ∑ עלֿמנת עּמהם התנה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ¿»¿ƒ¿ְְִֵֶַַָָ

וסרבנים  טרחנים ׁשהם ּבני, טרח עליהם Ec·Ï.ׁשּיקּבלּו ‰z‡ ‡O˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי):ּׁשאמרּת למה ּתׁשּובה הרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ¿…ƒ»«»¿«∆ְְְֲֵֶַַָָָ
לבּדי" אנכי ."לאֿאּוכל ְִִַַָֹֹ

¯Áe‡יז  ÔÓ Èa¯‡Â Ônz CnÚ ÏlÓ‡Â ÈÏb˙‡Â¿∆¿¿≈∆¡«≈ƒ»«»«¬«≈ƒ»
ÏehÓa CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ ÔB‰ÈÏÚ ÈeL‡Â CÏÚc«¬»∆¡«≈¬≈ƒ¿ƒ»¿«

:C„BÁÏa z‡ ¯·BÒ˙ ‡ÏÂ ‡nÚ«»¿»¿««¿ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Cnò íL eávéúäåeàøiL éãk Y §¦§©§¨¦¨§¥¤¦§
ãBáëå älãb íäa eâäðéå ìàøNé¯ ¦§¨¥§¦§£¨¤§ª¨§¨

ld`l mzqipM zxHn lM ,xnFlM§©¨©§©§¦¨¨§Ÿ¤
liaWA wx `id dWn mr cgi crFn¥©©¦¤¦©¦§¦
ipAW icM ,"KOr" mW EaSizIW¤¦§©§¨¦¨§¥¤§¥

.cFaM mdA Ebdpie E`xi l`xUi¦§¨¥¦§§¦§£¨¤¨
íò eñðëpL elà ïéáéáç :eøîàéå§Ÿ§£¦¦¥¤¦§§¦

ì äLî-LBãwä étî øeac òîL Ÿ¤¦§Ÿ©¦¦¦©¨
àeä-Ceøa¯,Exn`i KMW Epid ¨©§¤¨Ÿ§

crFn ld`l dWn mqipkd KM mEXOW¤¦¨¦§¦¨¤§Ÿ¤¥
ÎKExAÎWFcTdn xEACd ErnWIW icM§¥¤¦§§©¦¥©¨¨
xEACd ErnW zn`AW `le ,`Ed§Ÿ¤¤¡¤¨§©¦
oOwl ixdW ,`EdÎKExAÎWFcTdn¥©¨¨¤£¥§©¨
`le ,LOr iYxAce" :i"Wx azFM¥©¦§¦©§¦¦§§Ÿ

"mdOr)awri zlgp(oixcdpq i"Wx d`xE . ¦¨¤§¥©¦©§¤§¦
uEgn Ecnri LOr" :` cEOr Wix ,fi¥©¦§©©§¦
mEXn ,ld`l E`ai `le ,ld`l̈Ÿ¤§Ÿ¨Ÿ¨Ÿ¤¦
xnFlM" :a ,c zFixFd i"WxaE ."dpikW§¦¨§©¦¨§©
iptl EqpMi `le ,LOr oicnFr EdIW¤§§¦¦§§Ÿ¦¨§¦§©

."dpikW mFwnA miptledxezfi §¦§¦¦§§¦¨
(fi)ézãøéåúBãéøé øNòî úçà Bæ Y §¨©§¦©©¥¤¤§¦

äøBza úBáeúkä¯dpEMd oi` ©§©¨¥©©¨¨
`xFw `xwOd lkl `N` ,WOn dxFYA©¨©¨¤¨§¨©¦§¨¥
zFnW i"WxA dfÎKxCÎlr d`xE .dxFY¨§¥©¤¤¤§©¦§
dOM Wi zFcixi xUr oipnA dPde .ai ,e§¦¥§¦§©¤¤§¦¥©¨
iAxC iwxR d`x ± miWxcOA zF`qxiB¦§¨©¦§¨¦§¥¦§¥§©¦
wxR ozp iAxC zFa` .ci wxR xfril ¡̀¦¤¤¤¤¨§©¦¨¨¤¤
zFnW `YxhEf `YwiqR .fl wxtE cl¤¤§¦§¨©§¨§
i"Wx zpEke .FnFwn o`M oi`e .g ,b§¥¨§§©¨©©¦
Kixv did `l ixdW ,dfA x`al§¨¥¨¤¤£¥Ÿ¨¨¨¦
EdnE ,"LOr iYxAce" `N` aFYkl¦§¤¨§¦©§¦¦§©
xUrn zg` FGW `N` ,"iYcxie"§¨©§¦¤¨¤©©¥¤¤
EaYkPW ,dxFYA zFaEzMd zFcixi§¦©§©¨¤¦§§
,`Ed oM o`M mbe ,zEaiWgl oNEM¨©£¦§©¨¥

FpFrn inXn cxFi `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¥¦§¥§
maiWgdl mipwGd liaWA)`"eb(. ¦§¦©§¥¦§©£¦¨

Enò ézøaãåíänò àìå Y¯s` §¦©§¦¦§§Ÿ¦¨¤©
.crFn ld`l FOr EqpkPW¤¦§§¦§Ÿ¤¥

ézìöàå"éaøàå" :Bîebøúk Y¯ §¨©§¦§©§©£©¥
miUIW iciÎlr mzF` lCbIW .lCb`e©£©¥¤§©¥¨©§¥¤¨¦
liMUn"aE .dWn lW gExdn mdilr£¥¤¥¨©¤¤§©§¦
gExd z` dAxie lCbIW azM "cecl§¨¦¨©¤§©¥§©§¤¤¨©
mbe eilr mB didIW icM dWn lW¤¤§¥¤¦§¤©¨¨§©

.mdilr£¥¤
"ìàøNé éða éìéöà ìàå" Bîk¯ §§¤£¦¥§¥¦§¨¥

"iliv`" :mW i"WxaE .`i ,ck zFnW§§©¦¨£¦¥
"gExd on lv`Ie" FnM ,milFcB oFWl§§¦§©¨¤¦¨©

)dk weqt onwl(WxiR el ,fk ziW`xaA K` .©¦§¥¦¥©
FnM ,dWxtd oFWl Ylv`" :i"Wx©¦¨©§¨§©§¨¨§
oFWl WxiR `l o`MX dnE ."lv`Ie©¨¤©¤¨Ÿ¥©§
i"Wx azFMX dn mrHn `Ed ,dWxtd©§¨¨¦©©©¤¥©¦
xpl dnFC did dWOW ,`Ad xEACA©¦©¨¤¤¨¨¤§¥
xqg FxF` oi`e EPOn oiwilcn lMdW¤©Ÿ©§¦¦¦¤§¥¨¥
oFWl FA KIW `l oM m`e ,mElM§§¦¥Ÿ©¨§
dlcbd oFWNn WxiR okl ,dWxtd©§¨¨¨¥¥©¦§©§¨¨

)awri zlgp(did dWxtd FWExiR m` mbe .§©¦¥©§¨¨¨¨
"LgExn iYlv`e" xnFl Kixv)likyn ¨¦©§¨©§¦¥£

cecl(gExd on iYlv`e" xn`W oeike ,§¥¨¤¨©§¨©§¦¦¨©
mzF` lCbIW FrnWn ,"Lilr xW £̀¤¨¤©§¨¤§©¥¨
i"Wx zpEkA oEIr Kixve .eilrW gExdn¥¨©¤¨¨§¨¦¦§©¨©©¦
iYwgx `l ± iYlv` `l" :i ,a zldwŸ¤¤Ÿ¨©§¦Ÿ¨©§¦
oYIe gExd on lv`Ie oke ,mdn lcAdl§¦¨¥¥¤§¥©¨¤¦¨©©¦¥
dPOn oiwilcOW dxFpnM ,mipwGd lr©©§¥¦¦§¨¤©§¦¦¦¤¨

."mElM xqg DxF` oi`e dAxd zFxp¥©§¥§¥¨¨¥§
íäéìò ézîNåäîBc äLî äîì Y §©§¦£¥¤§¨Ÿ¤¤

éab ìò çpnL øðì ?äòL dúBàa§¨¨¨§¥¤ª¨©©¥
äøBðî¯df lWOnlW FgEx mBW oaEn §¨¦¨¨¤¨¤©¤

drW DzF`A dlcB dWn)WExitkE ¤¨§¨§¨¨¨§¥

WExitA lirl "cecl liMUO"d©©§¦§¨¦§¥§¥
"iAx`e"(gPEOW xpl EdOC okle ,lr ©£©¥§¨¥¦¨§¥¤¨©

dxFpn iAB. ©¥§¨
BøBà ïéàå ,epîéä ïé÷éìãî ìkäå§©Ÿ©§¦¦¥¤§¥

íeìk øñç¯iM ,"FxF`" aFYkl wIC ¨¥§¦¥¦§¦
xPd la` ,mElM xqg Fpi` xF`d wx©¨¥¨¥§£¨©¥
xW`M xdn xzFi dNMzn Fnvr©§¦§©¤¥©¥©£¤

EPOn miwilcn)dcya x`a(. ©§¦¦¦¤
Ezà eàNðå-ìò íänò äðúä Y §¨§¦§©§¥¦¨¤©

éða çøè íäéìò eìa÷iL úðî¯ §¨¤§©§£¥¤Ÿ©¨©
xERiq Fpi` "LY` E`Upe" xnFlM§©§¨§¦§¥¦
dWnl iEEv df `N` ,didi KMW mixaC§¨¦¤¨¦§¤¤¨¤¦§¤
cEOiNde ,EUri KMW mdOr dpzIW¤©§¤¦¨¤¤¨©£§©¦

E`Upe" oFWNdn `EdLY`WExitkE ," ¥©¨§¨§¦§§¥
dpzd LY` izpzdX dn" :ixtQd©¦§¥©¤¦§¥¦¦§©§¥
xMfp aEzMAW s` "ipA" hwpe ."mdOr¦¨¤§¨©¨©©¤©¨¦§¨
mdW FzpEM ixd o`MW mEXn ,"mrd"¨¨¦¤¨£¥©¨¨¤¥
Kixv i`CeaE ,mdilr lAwl EniMqi©§¦§©¥£¥¤§©©¨¦
z`f lAwl EniMqIW otF`A mdl xnFl©¨¤§¤¤©§¦§©¥Ÿ
,"ipA gxFh" EdGW oeiMW ,mnvr lr©©§¨¤¥¨¤¤©¨©
mipwGl Wi ,`EdÎKExAÎWFcTd lW eipÄ¨¤©¨¨¥©§¥¦
dfÎKxCÎlr d`xE .mdn z`f lAwl§©¥Ÿ¥¤§¥©¤¤¤
mkixW`" :fh wEqR lirl i"Wx oFWl§©¦§¥¨©§¥¤

miqpxR mziPnzPWlW eipA lr ¤¦§©¥¤©§¨¦©¨¨¤
mFwn." ¨

íéðáøñå íéðçøè íäL¯mB d`x ¤¥©§¨¦§©§¨¦§¥©
i"Wx mB d`xE .hi ,fk oOwl i"Wx©¦§©¨§¥©©¦
EidW cOln ± mkgxh" :ai ,` mixaC§¨¦¨§£¤§©¥¤¨
d`Fx mdn cg` did ,oipgxh l`xUi¦§¨¥©§¨¦¨¨¤¨¥¤¤
il Wi :xnF` ,oiCA gvFp FpiC lrA z ¤̀©©¦¥©©¦¥¥¦
,`iadl zFi`x il Wi ,`iadl micr¥¦§¨¦¥¦§¨§¨¦

ip` siqFn."oipIC mkilr ¦£¦£¥¤©¨¦
Ecáì äzà àOú àìåéøä Y §Ÿ¦¨©¨§©¤£¥

zøîàM äîì äáeLz¯wEqR lirl §¨§©¤¨©§¨§¥¨

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
(çé)øNa ízìëàå øçîì eLc÷úä øîàz íòä-ìàå§¤¨¨̧Ÿ©¹¦§©§´§¨¨»©«£©§¤´¨¨¼

øNa eðìëàé éî øîàì ýåýé éðæàa íúéëa ék¦¿§¦¤Á§¨§¥̧§Ÿ̈¹¥ÀŸ¦³©«£¦¥̧Æ¨½̈
:ízìëàå øNa íëì ýåýé ïúðå íéøöîa eðì áBè-ék¦¬−̈§¦§¨®¦§¨©̧§Ÿ̈¯¨¤²¨−̈©«£©§¤«

i"yx£eLc˜˙‰∑אֹומר הּוא וכן לפרענּות, עצמכם יב)הזמינּו הרגה"(ירמיה ליֹום "והקּדׁשם :. ƒ¿«¿ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

(èé)àìå íéîBé àìå ïeìëàz ãçà íBé àì|äMîç ´Ÿ¬¤¨²«Ÿ§−§´Ÿ¨®¦§´Ÿ£¦¨´
:íBé íéøNò àìå íéîé äøNò àìå íéîé̈¦À§ŸÆ£¨¨´¨¦½§−Ÿ¤§¦¬«

(ë)ãò|äéäå íëtàî àöé-øLà ãò íéîé Lãç ©´´Ÿ¤¨¦À©³£¤¥¥Æ¥«©§¤½§¨¨¬
íëaø÷a øLà ýåýé-úà ízñàî-ék ïòé àøæì íëì̈¤−§¨¨®©À©¦«§©§¤³¤§Ÿ̈Æ£¤´§¦§§¤½

:íéøönî eðàöé äf änì øîàì åéðôì ekázå©¦§³§¨¨Æ¥½Ÿ¨¬¨¤−¨¨¬¦¦§¨«¦

i"yx£ÌÈÓÈ L„Á „Ú∑:אֹומר הּוא ּוברׁשעים יֹוצאה. נׁשמתן ואחרּֿכ מּטֹותיהן על ׁשּמתמּצין ּבּכׁשרים, זֹו «…∆»ƒְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
אֹוכלין  הרׁשעים חּלּוף: ׁשנּויה ּב'ּמכילּתא' אבל ּב'ּספרי', ׁשנּויה היא ּכ – ׁשּניהם" ּבין עֹודּנּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ"הּבׂשר

ׁשּניהם" ּבין עֹודּנּו "הּבׂשר והּכׁשרים יֹום, ׁשלׁשים ÌÎt‡Ó.ּומצטערין ‡ˆÈŒ¯L‡ „Ú∑ די" ּכתרּגּומֹו: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ«¬∆≈≈≈«¿∆ְְִַ
האף תקֹוצּון ּדר לחּוץ ונגעל ׁשּיֹוצא עד מּדאי, יֹותר מּמּנּו אכלּתם ּכאּלּו לכם ּדֹומה יהא È‰Â‰.ּביּה". ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ¿»»

ÔeÏÎÈ˙Âיח  ¯ÁÓÏ encÊ‡ ¯ÓÈ˙ ‡nÚÏe¿«»≈«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿
ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎa È¯‡ ‡¯Òaƒ¿»¬≈¿≈√»¿»¿≈«»
ÈÈ ÔzÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ‡Ï ·Ë È¯‡ ‡¯Òa ‡pÏÎÈ≈¿ƒ»»ƒ¿»¬≈«»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿»

:ÔeÏÎÈ˙Â ‡¯Òa ÔBÎÏ¿ƒ¿»¿≈¿

ÏÂ‡יט  ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ ‡ÏÂ ÔeÏÎÈz „Á ‡ÓBÈ ‡Ï»»«≈¿¿»¿≈ƒ¿»
ÔÈ¯NÚ ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ‡¯NÚ ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ‡LÓÁ«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»«¿ƒ

:ÔÈÓBÈƒ

ÔBÎÏכ  È‰ÈÂ da ÔeˆB˜˙ Èc „Ú ÔÈÓBÈ Á¯È „Ú«¿«ƒ«ƒ¿≈ƒ≈¿
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙È Ôezˆ˜c ÛÏÁ ‡Ï˜˙Ï¿«¿»¬«¿«¿»≈¿»«¿»
È‰BÓ„˜ Ôe˙ÈÎ·e ÔBÎÈÈa ˙È¯L dzÎLcƒ¿ƒ¿≈«¿«≈≈¿≈√»ƒ

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡˜Ù Ô„ ‡ÓÏ ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿»¿«¿«¿»ƒƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.ci
"écáì éëðà ìëeà àì"¯dn ,xnFlM Ÿ©¨Ÿ¦§©¦§©©

lW otF`A aFYkl aEzMd WiBcOX¤©§¦©¨¦§§¤¤
,"LCal dY` `Vz `le" dlilW§¦¨§Ÿ¦¨©¨§©¤
oaEn ixdW ,`Ed xYEin dxF`kNW¤¦§¨§¨¤£¥¨
`l" i`CeA if` ,"LY` E`Upe" m`W¤¦§¨§¦§£©§©©Ÿ
oM Fl xn`W `N` ,"LCal dY` `Vz¦¨©¨§©¤¤¨¤¨©¥
`l" dWn ixacl dprn dGW ipRn¦§¥¤¤©£¤§¦§¥¤Ÿ

lkE`iCal ikp`Fl dpr df lre ," ©¨Ÿ¦§©¦§©¤¨¨
`Vz `le" oFWl FzF`ALCal dY`." §¨§Ÿ¦¨©¨§©¤

:i"Wx azM fh wEqR lirl xaMW s`e§©¤§¨§¥¨¨©©¦
xn` mW ,"'eke LzPElzl daEWY ixd"£¥§¨¦§¨§¨¨©
"'ebe iN dtq`" lW df dprOW wx Fl©¤©£¤¤¤¤§¨¦

daEWY" `EdLzPElzl`le ," §¨¦§¨§§Ÿ
`l oicre ,l`xUi ipA lW mzPElzl¦§¨¨¤§¥¦§¨¥©£©¦Ÿ
,wEIcA Ff `id daEWY dn Fl xn`̈©©§¨¦§¦
z` Fl xidad oiprd mEIqA zrke§¨¥§¦¨¦§¨¦§¦¤

.FzaEWYgi dxez §¨
(gi)eLc÷úäeðéîæä Y¯.Epikd ¦§©§©§¦¨¦

.d ,` aFI` i"Wx mB d`xEdxezgi §¥©©¦¦
úeðòøôì íëîöò¯zlik`l `le ©§§¤§ª§¨§Ÿ©£¦©

xUA zlik`l Kixv dpkd dn iM ,xUÄ¨¦©£¨¨¨¦©£¦©¨¨
)m"`x(mdl xn`W xnFl KIW `l mbe .§©Ÿ©¨©¤¨©¨¤

mEIqA ixdW ,aFh xacl mknvr Epikd̈¦©§§¤§¨¨¤£¥§¦
`vi xW` cr" :mdl xnF` eixaC§¨¨¥¨¤©£¤¥¥

"mkR`n)`"eb(KIW zEprxEtl la` . ¥©§¤£¨§§¨©¨
z` lAwl EppFMzIW ,dpkd oFWl xnFl©§£¨¨¤¦§§§©¥¤

dxwi `NW miPp`W Eidi l`e ,WpFrd̈¤§©¦§©£©¦¤Ÿ¦§¤
`OW ,z`f mdl xn`e .mElM mdl̈¤§§¨©¨¤Ÿ¤¨
mivFx EPpi`e ,Ep`hg :Exn`ie EaEWï§Ÿ§¨¨§¥¤¦

xUA)dcya x`a(. ¨¨
øîBà àeä ïëå¯`ian .b ,ai dinxi §¥¥¦§§¨¥¦

Ep`vOW dgkFddpnfd oFWl ¨¨¤¨¨§©§¨¨
.zEprxEtl§§¨
íLc÷äå"¯mpinfd)my i"yx(. §©§¦¥©§¦¥

"äâøä íBéì¯,g dirWi i"Wx mB d`x §£¥¨§¥©©¦§©§¨
.cidxezhi

(k)íéîé Lãç ãòíéøLka Bæ Y¯ ©Ÿ¤¨¦©§¥¦
xg` ExxbPW "l`xUi ipa"l dpEMd©©¨¨¦§¥¦§¨¥¤¦§§©©

.c wEqR lirlcM ,sEqtq`d̈£©§§¦§¥¨
ïévîúnL¯did mgMW ,iESn oFWl ¤¦§©¦§¦¤Ÿ¨¨¨

.Wlgpe KlFd¥§¤¡¨
ïäéúBhî ìò¯.mini Wcg ©¦¥¤Ÿ¤¨¦

íéòLøáe .äàöBé ïúîLð Ck-øçàå¯ §©©¨¦§¨¨§¨¨§¨¦
EnxBW ax axrl dpEMdW xnFl Wi¥©¤©©¨¨¨¥¤©¤¨§

.mW lirlcM ,oiprd lkl§¨¨¦§¨§¦§¥¨
øîBà àeä¯.bl wEqR oOwl ¥§©¨¨

"íäépL ïéa epãBò øNaä"¯miznE ©¨¨¤¥¦¥¤¥¦
oial dxizq oi`W uxzn dfaE .cIn¦¨¨¤§¨¥¤¥§¦¨§¥
Wcg KWnA xUA Elk`IW o`M xEn`d̈¨¨¤Ÿ§¨¨§¤¤Ÿ¤
mr cIOW lrFtA xREqnd oial ,minï¦§¥©§¨§©¤¦¨¦

.Ezn xUAd zlik` zlgzd©§¨©£¦©©¨¨¥
'éøôñ'a äéeðL àéä Ck¯.cv `wqR ¨¦§¨§¦§¥¦§¨

'àzìéëî'a ìáà¯.b wxR rQIe ,gNWA £¨¦§¦§¨§©©©¦©¤¤

.a ,dr `nFiA `Ed oke§¥§¨
ïéìëBà íéòLøä :óelç äéeðL§¨¦¨§¨¦§¦

ìL ïéøòèöîeíBé íéL¯dzin idFf iM ¦§©£¦§Ÿ¦¦¦¦¨
.mixEQi `lA zOW iOn xzFi dWẅ¨¥¦¦¤¥§Ÿ¦¦
lr wlFg 'ixtQ'd oi`W xnFl Kixve§¨¦©¤¥©¦§¥¥©
Eid `NW xaFq `N` ,Ff driaw§¦¨¤¨¥¤Ÿ¨
`N` ,'`YlikO'd oFWlM "oixrhvn"¦§©£¦¦§©§¦§¨¤¨
miWlgp xnFlM ,"oiSnzn" wx©¦§©¦§©¤¡¨¦
oznWPW cr mixEQi `ll miklFde§§¦§Ÿ¦¦©¤¦§¨¨

d`vi)dcya x`a(Wcg" Wxtn o`M . ¨§¨¨§¨¥Ÿ¤
oFWNn rnWn oke ,mFi miWlW "minï¦§¦§¥©§©¦§
ziprzA i"Wx la` .a ,` mixacA i"Wx©¦¦§¨¦£¨©¦§©£¦
drWze mixUr lW Wcg" :azFM ` ,hk¥Ÿ¤¤¤§¦§¦§¨

."xUA Elk`W minï¦¤¨§¨¨
"íäépL ïéa epãBò øNaä" íéøLkäå§©§¥¦©¨¨¤¥¦¥¤

¯i"WxA dfÎKxCÎlr d`xE .cIn mizn¥¦¦¨§¥©¤¤¤§©¦
miA mixvOd zriah iAB) d ,eh zFnW§©¥§¦©©¦§¦§©

sEq(oiRxHnE miklFd ,WwM mirWxd" :¨§¨¦§©§¦¦©§¦
,zxtFrM mixWMde .. oicxFie oilFr¦§§¦§©§¥¦§¤¤

."cIn EgPW¤¨¦¨
íëtàî àöé øLà ãò:Bîebøúk Y ©£¤¥¥¥©§¤§©§

"da ïeöB÷ú éc"¯.FA Eq`nYW ¦§¥¤¦§£
epnî ízìëà elàk íëì äîBc àäé§¥¤¨¤§¦£©§¤¦¤

éàcî øúBé¯EdElk`i zn`AW `l ¥¦©Ÿ¤¤¡¤Ÿ§
xUA zlik` ixdW ,dAxd KMÎlM̈¨©§¥¤£¥£¦©¨¨
dlik` z`xwp Dpi` cg` Wcg KWnA§¤¤Ÿ¤¤¨¥¨¦§¥£¦¨
.mdl dnci KMW `N` ,"i`Cn xzFi"¥¦©¤¨¤¨¦§¤¨¤



jzelrdaעב zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
‡¯ÊÏ ÌÎÏ∑(ספרי) מקֹום ׁשּיׁש ראיתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ּובדברי ּׁשּקרבּתם. מּמה יֹותר אֹותֹו מרחקין ׁשּתהיּו »∆¿»»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

"זרא" לחרב ÌÎa¯˜a.ׁשּקֹורין ¯L‡ '‰Œ˙‡∑ לּכנס לבבכם ּגבּה לא ּביניכם, ׁשכינתי ׁשּנטעּתי לא אם ְִֶֶֶָָ∆¬∆¿ƒ¿¿∆ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
הּללּו הּדברים .לכל ְְִַַָָָ

(àë)øLà íòä éìâø óìà úBàî-LL äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼¥«¥¬¤̧¤Æ©§¦½¨¾̈£¤¬
eìëàå íäì ïzà øNa zøîà äzàå Baø÷a éëðà̈«Ÿ¦−§¦§®§©¨´¨©À§¨¨¨Æ¤¥´¨¤½§¨«§−

:íéîé Lãç¬Ÿ¤¨¦«
i"yx£ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡ÓŒLL∑:ּפירׁש הּדרׁשן מׁשה ורּבי היתרים. אלפים ׁשלׁשת הּפרט, את למנֹות חׁש לא ≈≈∆∆«¿ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

מּמצרים  ׁשּיצאּו אֹותן אּלא ּבכּו .ׁשּלא ְְִִִֶֶֶַָָָָֹ

(áë)íà íäì àöîe íäì èçMé ø÷áe ïàöä£¯Ÿ¨¨²¦¨¥¬¨¤−¨¨´¨¤®¦´
ô :íäì àöîe íäì óñàé íiä éâc-ìk-úà¤¨§¥¬©¨²¥«¨¥¬¨¤−¨¨¬¨¤«

i"yx£ËÁMÈ ¯˜·e Ô‡ˆ‰∑(ספרי)ּדֹורׁש ׁשמעֹון רּבי ואין ּדֹורׁש, עקיבא רּבי ׁשהיה ּדברים מארּבעה אחד זה ¬…»»ƒ»≈ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הצאן ּכמֹותֹו. ימים חדׁש ואכלּו להם אּתן ּבׂשר אמרּת: ואּתה רגלי... אלף "ׁשׁשֿמאֹות אֹומר: עקיבא רּבי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמרּוב  ּכענין להם? יסּפיק מי ּכמׁשמעֹו: הּכל – וגֹו'" כה)קר קׁשה:(ויקרא ואיזֹו ּגאּלתֹו". ּכדי "ּומצא : ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

b·¯‡כא  ÔÈÙÏ‡ ‰‡Ó ˙ÈL ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿»«¿ƒ«¿»
z¯Ó‡ z‡Â ÔB‰ÈÈ· ‡‡ Èc ‡nÚ ‰‡Ï‚ƒ̄¿»»«»ƒ¬»≈≈¿«¿¬«¿¿

:ÔÈÓBÈ Á¯È ÔeÏÎÈÈÂ ÔB‰Ï Ôz‡ ‡¯Òaƒ¿»∆≈¿¿≈¿¿«ƒ

ÔB‰Ïכב  Ôe˜tÒÈ‰ ÔB‰Ï ÔeÒk˙È ÔÈ¯B˙Â ÔÚ‰¬»¿ƒƒ¿«¿¿«¿«¿¿
Ôe˜tÒÈ‰ ÔB‰Ï ÔeLpk˙È ‡nÈ Èe Ïk ˙È Ì‡ƒ»»≈«»ƒ¿«¿¿«¿«¿

:ÔB‰Ï¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

óàä Cøc õeçì ìòâðå àöBiL ãò¯ ©¤¥§¦§¨©¤¤¨©
mR`n lk`Od `vIW FzpEM oi ¥̀©¨¨¤¥¥©©£¨¥©¨
z`vl lk`Od KxC oi`W ,FrnWnM§©§¨¤¥¤¤©©£¨¨¥
,`Ed qE`in oFWl `N` ,mixigPdn¥©§¦©¦¤¨§¦
d`xp zFidl `Ed qE`iOd KxCW¤¤¤©¦¦§¦§¤

mixigPA)m"`x(. ©§¦©¦
àøæì íëì äéäåïé÷çøî eéäzL Y §¨¨¨¤§¨¨¤¦§§©£¦

ízáøwM änî øúBé BúBà¯"`xfl" ¥¦©¤¥©§¤§¨¨
,dwgxd oFWl `EdW ,"dxfl" FnM `Ed§§¨¨¤§©§¨¨
`NW ,mdiRn EdEwigxIW dpEMd oi`e§¥©©¨¨¤©§¦¦¦¤¤Ÿ
xaM ixdW ,dpFW`xaM Flk`l Evxi¦§§¨§§¨¦¨¤£¥§¨
`EdW ,"mkR`n `vi xW` cr" xn`̈©©£¤¥¥¥©§¤¤
,dxzi dwgxd FGW `N` ,qE`in oFWl§¦¤¨¤©§¨¨§¥¨
okle ,FA hiAdl ENit` Evxi `NW¤Ÿ¦§£¦§©¦§¨¥
EidX dOn xzFi ,ixnbl EdEwigxi©§¦§©§¦¥¦©¤¨

FzF` miaxwn)m"`x(aExiTdW mEXn . §¨§¦¦¤©¥
wEgixde ,Flk`l xUal EE`zdW did̈¨¤¦§©§¨¨§¨§§¨¦
q`Oi xUAdW calA Ff `l :`EdŸ¦§¨¤©¨¨¦¨¥
`N` ,mditl FzF` Eqipki `le mdipirA§¥¥¤§Ÿ©§¦§¦¤¤¨

FA hiAdl Evxi `l s`)dcya x`a t"r(. ©Ÿ¦§§©¦
Wcg xUAd Elk`W mzF`A df lke§¨¤§¨¤¨§©¨¨Ÿ¤
mr cIn EzOW mzF` la` ,minï¦£¨¨¤¥¦©¦
mdilr xn`p ,dpFW`xd mzlik £̀¦¨¨¨¦¨¤¡©£¥¤

miNdzA)l ,gr(cFr ,mze`Yn Exf `l" : ¦§¦¦Ÿ¨¦©£¨¨
`l" :mW i"WxaE ,"mditA mlk`̈§¨§¦¤§©¦¨Ÿ
mdl z`AW cr mze`Yn Ewgxzp¦§©£¦©£¨¨©¤¨¨¤

."zEprxERd©§¨
,éúéàø ïLøcä äLî éaø éøáãáe§¦§¥©¦Ÿ¤©©§¨¨¦¦

ì LiL"àøæ" :áøçì ïéøBwL ïBL¯ ¤¥¨¤¦©¤¤¨¨
EpidexUAdWmdl dUrp Fnvr §©§¤©¨¨©§©£¨¨¤

xtqA azke .mzzin mFxbIW ,axgM§¤¤¤¦§¦¨¨§¨©§¥¤
zFIzF`d itENigAW ,"awri wlg"¥¤©£Ÿ¤§¦¥¨¦
,"axg" `Ed "`xf" FfA Ff zFkEnQd©§§¨¨¤¤
s"l`e z"igA ztNgzn o"if oMW¤¥©¦¦§©¤¤§¥§¨¤

.z"iaA ztNgzn¦§©¤¤§¥
íëaø÷a øLà 'ä úààì íà Y ¤£¤§¦§§¤¦Ÿ

dáâ àì ,íëéðéa éúðéëL ézòèpL¤¨©§¦§¦¨¦¥¥¤Ÿ¨©
eìlä íéøácä ìëì ñðkì íëááì¯ §©§¤¦¨¥§¨©§¨¦©¨

xW`" oFWNd xEYi llbA oM Wxtn§¨¥¥¦§©¦©¨£¤
zAiQW ,"mkAxwAzFPElY`id mdi §¦§§¤¤¦©§¥¤¦

d`vFzM d`AW ,mAl zEdaB zngn¥£©©§¦¨¤¨¨§¨¨
,mdipiA diExW dpikXdW KMn¦¨¤©§¦¨§¨¥¥¤
WTal milFki df llbAW maWgA§¨§¨¤¦§©¤§¦§©¥
Wie .mAl uFRgi xW` lM KxAzi FY`n¥¦¦§¨¥¨£¤©§¦¨§¥
z` mYq`n iM" WExiRd EdGW xnFl©¤¤©¥¦§©§¤¤
`N` ,DhEWtM dqi`n Ff oi`W ,"'d¤¥§¦¨¦§¨¤¨

Xd dpikXA qB dUrp mANWdiEx ¤¦¨©£¨©©§¦¨©§¨
xaC lM miWwan KM KFYnE ,mdipiA¥¥¤¦¨§©§¦¨¨¨

.mgEx lr dlFrddxez`k ¨¤©¨
(`k)éìâø óìà úBàî LLàì Y ¥¥¤¤©§¦Ÿ

ìL ,èøtä úà úBðîì LçúL ¨¦§¤©§¨§Ÿ¤
íéøúéä íéôìà¯`l Fnvr i"Wx mB £¨¦©§¥¦©©¦©§Ÿ

zF`n Wng ,hxRd z` zFpnl Wg̈¦§¤©§¨£¥¥
.en ,` lirlcM ,mixzid miXnge©£¦¦©§¥¦§¦§¥

eëá àlL ,Løt ïLøcä äLî éaøå¯ §©¦Ÿ¤©©§¨¥¥¤Ÿ¨
."l`xUi ipA"n¦§¥¦§¨¥

íéøönî eàöiL ïúBà àlà¯,xnFlM ¤¨¨¤¨§¦¦§©¦§©
dpW mixUr oAn mixvOn E`vIW EN ¥̀¤¨§¦¦§©¦¦¤¤§¦¨¨
ilbx sl` zF`n WWM" EidW ,dlrnë©§¨¤¨§¥¥¤¤©§¦

"mixaBd)fl ,ai zeny(o`M s` KM mEXnE , ©§¨¦¦¨©¨
sl` zF`n WW" oFWlA hwpilbx." ¨©¦§¥¥¤¤©§¦

WW" xn`p `l mW mBW ,oEIr Kixve§¨¦¦¤©¨Ÿ¤¡©¥
" `N` ,wEIcA "sl` zF`nMzF`n WW ¥¤¤§¦¤¨§¥¥

."sl`dxezak ¤¤
(ck-ak)èçMé ø÷áe ïàöääæ Y £Ÿ¨¨¦¨¥¤

éaø äéäL íéøáã äòaøàî ãçà¤¨¥©§¨¨§¨¦¤¨¨©¦
LøBc ïBòîL éaø ïéàå LøBc àáé÷ò£¦¨¥§¥©¦¦§¥

BúBîk¯d`xE .a ,gi dpXd W`x §Ÿ©¨¨§¥
,drAx` ligzOdÎxEAC mW i"Wx©¦¨¦©©§¦©§¨¨

.mzF` oIvOW¤§©¥¨
øîBà àáé÷ò éaø¯,e dhFq `YtqFY ©¦£¦¨¥¤§¨¨

.c
äzàå .. éìâø óìà úBàî LL"¥¥¤¤©§¦§©¨
Lãç eìëàå íäì ïzà øNa zøîà̈©§¨¨¨¤¥¨¤§¨§Ÿ¤
ìkä ,"'Bâå ø÷áe ïàöä ,íéîé̈¦£Ÿ¨¨§©Ÿ

"íäì" ÷étñé éî ,BòîLîk¯,xnFlM §©§¨¦©§¦¨¤§©
lW WExiRd Edf .mdl wiRqi df m`d©¦¤©§¦¨¤¤©¥¤
oke .d`ivn oFWNn `le ,"mdl `vnE"¨¨¨¤§Ÿ¦§§¦¨§¥
mB d`xE .qFlwpE` mEBxzA WxiR¥©§©§§§§¥©
aFI` .h ,ai rWFd .i ,al mixaC i"Wx©¦§¨¦¥©¦

.ak ,k
øîàpL ïéðòk¯.ek ,dk `xwIe ¨¦§¨¤¤¡©©¦§¨

"Búlàâ éãk àöîe"¯"Fci dbiVd"W ¨¨§¥§ª¨¤¦¦¨¨
wiRqOW ,"FzN`B icM `vnE" ,sqM¤¤¨¨§¥§ª¨¤©§¦

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
אֹו כ)זֹו, ׁשל (במדבר וזֹו מּמּנּו, נפרע ולא הּכתּוב לֹו חס ּברּבים, אמר ׁשּלא לפי אּלא הּמרים"? "ׁשמעּוֿנא :ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשל  ּדעּתֹו על עלתה לא חסֿוׁשלֹום, אֹומר: ׁשמעֹון רּבי הּכתּוב. לֹו חס לא לפיכ ּבּגלּוי, היתה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמריבה
ּבֹו ׁשּכתּוב מי !ּכ צּדיק יב)אֹותֹו ּכ(שם אּלא לנּו? מסּפיק הּמקֹום אין יאמר: הּוא", נאמן "ּבכלּֿביתי : ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּכזֹו! ּגדֹולה אּמה ּתהרג ואחרּֿכ ימים, לחדׁש אּתן" ּבׂשר אמרּת ואּתה וגֹו', רגלי אלף "ׁשׁשֿמאֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻאמר:
אֹומרים  זה? הּוא ׁשבח וכי עֹולם? עד מסּפקּתן זֹו אכילה ּותהא ׁשּיהרגּו, ּכדי להם" יּׁשחט ּובקר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ"הצאן
ׁשּקצרה  יאמרּו אּתן, לא "ואם ֿ הּוא: הּקדֹוׁשּֿברּו הׁשיבֹו ?"ראׁש ונחּת ׂשעֹורים ּכֹור "טל לחמֹור: ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֹלֹו
לפניהם  קצרה ידי ּתהי ואל ּבהם, ּכּיֹוצא ּומאה הם יאבדּו ּבעיניהם? ּתקצר ה' ׁשּיד ּבעיני הטֹוב ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹידי.

אחת"! ׁשעה .אפּלּו ֲִַַָָ

(âë)äzò øö÷z ýåýé ãéä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£©¬§Ÿ̈−¦§¨®©¨¬
:àì-íà éøáã Eø÷éä äàøú¦§¤²£¦§§¬§¨¦−¦«Ÿ

i"yx£È¯·„ E¯˜È‰ ‰‡¯˙ ‰zÚ∑,הּטפל על לעמד אפׁשר אי אֹומר: הּנׂשיא יהּודה רּבי ׁשל ּבנֹו ּגמליאל רּבן «»ƒ¿∆¬ƒ¿¿¿»ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ÔÚkכג  ·kÚ˙È ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«¿»ƒ¿«»¿«
:‡Ï Ì‡ ÈÓb˙t CpÚ¯ÚÈ‰ ÈÊÁz∆¡≈«¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.dcVd zN`B ickl¦§¥§ª©©¨¤
àð eòîL" Bà ,Bæ ,äL÷ Bæéàå§¥¨¨¦§¨

"íéønä¯xn` wx mXW .i ,k oOwl ©Ÿ¦§©¨¤¨©¨©
Wprpe ,mipaxq mdW l`xUi ipal¦§¥¦§¨¥¤¥©§¨¦§¤¡©
lFkiaM xn` o`M ENi`e ,caM WpFrA§¤¨¥§¦¨¨©¦§¨
FYlkiA oi`W ,minW iRlM mixaC§¨¦§©¥¨©¦¤¥¦¨§

xUA iC mdl wRql lFkiaM)m"`x(. ¦§¨§©¥¨¤¥¨¨
Bì Cqç ,íéaøa øîà àlL éôì àlà¤¨§¦¤Ÿ¨©¨©¦¦¥

áeúkä¯wCwC `le ,FpFrn Fl KQg ©¨¦¥¥£§Ÿ¦§¥
eilr qgW itl ,eixg`)a ,e migaf i"yx t"r(. ©£¨§¦¤©¨¨

m"Anxdl zFipWOd WExitA mB d`xE§¥©§¥©¦§¨§¨©§©
."zgiR ± KQg" :b ,f i`nC§©¦¥¦¥

äáéøî ìL Bæå ,epnî òøôð àìå§Ÿ¦§©¦¤§¤§¦¨
éeìba äúéä¯l`xUi lM cnrnA)i"yx ¨§¨©¨§©£©¨¦§¨¥

ai ,k onwl(.
áeúkä Bì Cqç àì Cëéôì¯ipRn §¦¨Ÿ¦¥©¨¦§¥

mXd WECiw)my onwl i"yx(. ¦©¥
øîBà ïBòîL éaø¯.mW `YtqFY ©¦¦§¥¤§¨¨

ìL Bzòc ìò äúìò àì íBìLå-ñç©§¨Ÿ¨§¨©©§¤
:Ba áeúkL éî ,Ck ÷écö BúBà©¦¨¦¤¨

"àeä ïîàð éúéa ìëa"¯.f ,ai oOwl §¨¥¦¤¡¨§©¨
`EdÎKExAÎWFcTd lv` ziA oA `EdW¤¤©¦¥¤©¨¨

.a ,`l oixcdpq i"Wx d`x ±§¥©¦©§¤§¦
íB÷nä ïéà :øîàé¯aFYkl wIC Ÿ©¥©¨¦¥¦§

`EdÎKExAÎWFcTdW fOxl ,"mFwOd"©¨§©¥¤©¨¨
lW FnFwn `EdW ipRn "mFwn" `xwp¦§¨¨¦§¥¤§¤
lM wRql lFkIW i`Ce `liOnE ,mlFr¨¦¥¨©©¤¨§©¥¨

.mMxv̈§¨
eðì ÷étñî¯`aiwr iAx zrcA ©§¦¨§©©©¦£¦¨

iAx mBW ,Ex`iAW Wi oM WxiRW¤¥©¥¥¤¥£¤©©¦
xnFl dlilg dWnA cWg `l `aiwr£¦¨Ÿ¨©§¤¨¦¨©
`EdÎKExAÎWFcTd lW FgkA oi`W¤¥§Ÿ¤©¨¨
KxcAW `N` ,mdikxv mdl wRql§©¥¨¤¨§¥¤¤¨¤§¤¤

mde ,mdikxv wRql iC oi` raHd©¤©¥©§©¥¨§¥¤§¥
mpi` qplE ,qpl KM mWl mikixv§¦¦§¥¨§¥§¥¥¨
`EdÎKExAÎWFcTd Fl aiWde .miiE`x§¦§¥¦©¨¨
iC `N` ,KM mWl cgEin qp Kixv oi`W¤¥¨¦¥§¨§¥¨¤¨©

dnA mBmdikxv wRql `xap xaMX ©§©¤§¨¦§¨§©¥¨§¥¤
)cec ixac t"r(.

óìà úBàî LL" :øîà Ck àlà¤¨¨¨©¥¥¤¤
"ïzà øNa zøîà äzàå ,'Bâå éìâø©§¦§§©¨¨©§¨¨¨¤¥
änà âøäz Ck-øçàå ,"íéîé Lãç"ì§Ÿ¤¨¦§©©¨§©£Ÿª¨
èçMé ø÷áe ïàöä" ,Bæk äìBãb§¨¨£Ÿ¨¨¦¨¥
Bæ äìéëà éäúe ,eâøäiL éãk "íäì̈¤§¥¤¥¨§§¦£¦¨

íìBò ãò ïú÷étñî¯lW WExiRd Edf ©§¦¨¨©¨¤©¥¤
Ff dlik`W ,xnFlM ."mdl `vnE"¨¨¨¤§©¤£¦¨
df okle ,mdNW dpFxg` dlik` didY¦§¤£¦¨©£¨¤¨¤§¨¥¤

.mlFrl mdl wiRqi©§¦¨¤§¨
Bì íéøîBà ?äæ àeä EçáL éëå§¦¦§£¤§¦
Czçðå íéøBòN øBk ìè :øBîçì©£Ÿ§¦§©§Ÿ

ELàø¯,oM mixnF` oi` xFngl m`e Ÿ§§¦©£¥§¦¥
` :oM mixnF` oi`W oMWÎlM(ipal ¨¤¥¤¥§¦¥¦§¥

a ,mc`(b ,Wi` sl` zF`n WWl( ¨¨§¥¥¤¤¦
.`EdÎKExAÎWFcTd lW eipal§¨¨¤©¨¨

àì íàå :àeä-Ceøa-LBãwä BáéLä¡¦©¨¨§¦Ÿ
áBèä ,éãé äøöwL eøîàé ïzà¤¥Ÿ§¤¨§¨¨¦£

ðéòaíäéðéòa "øö÷z 'ä ãi"L E¯ §¥¤¤©¦§©§¥¥¤
'dW `le ."xvwY 'd cid" WExiRd Edf¤©¥£©¦§©§Ÿ¤
Dpi` 'd cIW dWnl ricFdl `Ä§¦©§¤¤©¥¨
rci dWn mB i`Ce ixdW ,zlAbEn§¤¤¤£¥©©©¤¨©

.dGn¦¤
íä eãáàé¯.Wi` sl` zF`n WW Ÿ§¥¥¥¤¤¦

íäa àöBik äàîe¯sl` zF`n WW ¥¨©¥¨¤¥¥¤¤
.oFilin miXW xnFlM ,d`n lEtM Wi ¦̀¨¥¨§©¦¦¦§
elôà íäéðôì äøö÷ éãé éäz ìàå§©§¦¨¦§¨¨¦§¥¤£¦

úçà äòL¯dWOW oeiMW d`xp ¨¨©©¦§¤¤¥¨¤¤

dGn cFnll icM xFngn lWn Fl `iad¥¦¨¨¦£§¥¦§¦¤
ÎWFcTd s` ,l`xUi ipal xnFgeÎlw©¨¤¦§¥¦§¨¥©©¨
,xnFgeÎlw oFWlA Fl aiWd `EdÎKExÄ¥¦¦§©¨¤
ENit` qg ipi` oFilin miXWl m`W¤¦§¦¦¦§¥¦©£¦
itl ENit` dxvw 'd cIW dxin`l©£¦¨¤©§¨¨£¦§¦

` :qg ip` oi`W oMWÎlM ,drW(lr ¨¨¨¤¥¤¥£¦©©
a ,sl` zF`n WW(ci Exn`IW'd ¥¥¤¤¤Ÿ§©

.llkA dxvw§¨¨¦§¨
"éøáã Eø÷éä äàøú äzò"¯,xnFlM ©¨¦§¤£¦§§§¨¦§©

cIn ,"d`xz dYr" Fl xn` okl̈¥¨©©¨¦§¤¦¨
dxvw ici `dY `NW icM" ,d`xY¦§¤§¥¤Ÿ§¥¨¦§¨¨

ENit` mdiptlzg` drW." ¦§¥¤£¦¨¨©©
äãeäé éaø ìL Bða ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥§¤©¦§¨

øîBà àéNpä¯.mW `YtqFY ©¨¦¥¤§¨¨
ìôhä ìò ãîòì øLôà éà¯i` ¦¤§¨©£Ÿ©©¨¥¦

`eW zFprh orFHW mc` qItl xWt ¤̀§¨§©¥¨¨¤¥©£¨§
)oexkfd xtq(.

äìéìò àlà íéLwáî ïðéàL øçàî¥©©¤¥¨§©§¦¤¨£¦¨
íäì ÷étñú àì¯dn WExiRd Edf Ÿ©§¦¨¤¤©¥©

."mdl `vnE" :xn` dWOX¤¤¨©¨¨¨¤
éøçà ïeãì ïôBñïúBð äzà íà ,E ¨¨©£¤¦©¨¥

äwc :eøîàé ,äqb äîäa øNa íäì̈¤§©§¥¨©¨Ÿ§©¨
,äwc íäì ïúBð äzà íàå ,eðLwa¦©§§¦©¨¥¨¤©¨
óBòå äiç ,eðLwa äqb :eøîàéŸ§©¨¦©§©¨§
øîà .eðLwa íéáâçå íéâc .eðLwa¦©§¨¦©£¨¦¦©§¨©

Bì¯.dWnl `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¤
éãé äøöwL eøîàé ,ïk íà¯Edfe ¦¥Ÿ§¤¨§¨¨¦§¤

."xvwY 'd cid"£©¦§©
ïñiôîe CìBä éðéøä :åéðôì øîà¯ ¨©§¨¨£¥¦¥§©§¨

.mzWixC lr ExzEIW¤§¨§©§¦¨¨
,"éøáã Eø÷éä äàøú äzò" :Bì øîà̈©©¨¦§¤£¦§§§¨¦

Eì eòîLé àlL¯cid" :df WExitl ¤Ÿ¦§§§§¥¤£©
iYW od ,"d`xz dYr"e "xvwY 'd¦§¨§©¨¦§¤¥§¥



עג jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
‡¯ÊÏ ÌÎÏ∑(ספרי) מקֹום ׁשּיׁש ראיתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ּובדברי ּׁשּקרבּתם. מּמה יֹותר אֹותֹו מרחקין ׁשּתהיּו »∆¿»»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

"זרא" לחרב ÌÎa¯˜a.ׁשּקֹורין ¯L‡ '‰Œ˙‡∑ לּכנס לבבכם ּגבּה לא ּביניכם, ׁשכינתי ׁשּנטעּתי לא אם ְִֶֶֶָָ∆¬∆¿ƒ¿¿∆ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
הּללּו הּדברים .לכל ְְִַַָָָ

(àë)øLà íòä éìâø óìà úBàî-LL äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼¥«¥¬¤̧¤Æ©§¦½¨¾̈£¤¬
eìëàå íäì ïzà øNa zøîà äzàå Baø÷a éëðà̈«Ÿ¦−§¦§®§©¨´¨©À§¨¨¨Æ¤¥´¨¤½§¨«§−

:íéîé Lãç¬Ÿ¤¨¦«
i"yx£ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡ÓŒLL∑:ּפירׁש הּדרׁשן מׁשה ורּבי היתרים. אלפים ׁשלׁשת הּפרט, את למנֹות חׁש לא ≈≈∆∆«¿ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

מּמצרים  ׁשּיצאּו אֹותן אּלא ּבכּו .ׁשּלא ְְִִִֶֶֶַָָָָֹ

(áë)íà íäì àöîe íäì èçMé ø÷áe ïàöä£¯Ÿ¨¨²¦¨¥¬¨¤−¨¨´¨¤®¦´
ô :íäì àöîe íäì óñàé íiä éâc-ìk-úà¤¨§¥¬©¨²¥«¨¥¬¨¤−¨¨¬¨¤«

i"yx£ËÁMÈ ¯˜·e Ô‡ˆ‰∑(ספרי)ּדֹורׁש ׁשמעֹון רּבי ואין ּדֹורׁש, עקיבא רּבי ׁשהיה ּדברים מארּבעה אחד זה ¬…»»ƒ»≈ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הצאן ּכמֹותֹו. ימים חדׁש ואכלּו להם אּתן ּבׂשר אמרּת: ואּתה רגלי... אלף "ׁשׁשֿמאֹות אֹומר: עקיבא רּבי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמרּוב  ּכענין להם? יסּפיק מי ּכמׁשמעֹו: הּכל – וגֹו'" כה)קר קׁשה:(ויקרא ואיזֹו ּגאּלתֹו". ּכדי "ּומצא : ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

b·¯‡כא  ÔÈÙÏ‡ ‰‡Ó ˙ÈL ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿»«¿ƒ«¿»
z¯Ó‡ z‡Â ÔB‰ÈÈ· ‡‡ Èc ‡nÚ ‰‡Ï‚ƒ̄¿»»«»ƒ¬»≈≈¿«¿¬«¿¿

:ÔÈÓBÈ Á¯È ÔeÏÎÈÈÂ ÔB‰Ï Ôz‡ ‡¯Òaƒ¿»∆≈¿¿≈¿¿«ƒ

ÔB‰Ïכב  Ôe˜tÒÈ‰ ÔB‰Ï ÔeÒk˙È ÔÈ¯B˙Â ÔÚ‰¬»¿ƒƒ¿«¿¿«¿«¿¿
Ôe˜tÒÈ‰ ÔB‰Ï ÔeLpk˙È ‡nÈ Èe Ïk ˙È Ì‡ƒ»»≈«»ƒ¿«¿¿«¿«¿

:ÔB‰Ï¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

óàä Cøc õeçì ìòâðå àöBiL ãò¯ ©¤¥§¦§¨©¤¤¨©
mR`n lk`Od `vIW FzpEM oi ¥̀©¨¨¤¥¥©©£¨¥©¨
z`vl lk`Od KxC oi`W ,FrnWnM§©§¨¤¥¤¤©©£¨¨¥
,`Ed qE`in oFWl `N` ,mixigPdn¥©§¦©¦¤¨§¦
d`xp zFidl `Ed qE`iOd KxCW¤¤¤©¦¦§¦§¤

mixigPA)m"`x(. ©§¦©¦
àøæì íëì äéäåïé÷çøî eéäzL Y §¨¨¨¤§¨¨¤¦§§©£¦

ízáøwM änî øúBé BúBà¯"`xfl" ¥¦©¤¥©§¤§¨¨
,dwgxd oFWl `EdW ,"dxfl" FnM `Ed§§¨¨¤§©§¨¨
`NW ,mdiRn EdEwigxIW dpEMd oi`e§¥©©¨¨¤©§¦¦¦¤¤Ÿ
xaM ixdW ,dpFW`xaM Flk`l Evxi¦§§¨§§¨¦¨¤£¥§¨
`EdW ,"mkR`n `vi xW` cr" xn`̈©©£¤¥¥¥©§¤¤
,dxzi dwgxd FGW `N` ,qE`in oFWl§¦¤¨¤©§¨¨§¥¨
okle ,FA hiAdl ENit` Evxi `NW¤Ÿ¦§£¦§©¦§¨¥
EidX dOn xzFi ,ixnbl EdEwigxi©§¦§©§¦¥¦©¤¨

FzF` miaxwn)m"`x(aExiTdW mEXn . §¨§¦¦¤©¥
wEgixde ,Flk`l xUal EE`zdW did̈¨¤¦§©§¨¨§¨§§¨¦
q`Oi xUAdW calA Ff `l :`EdŸ¦§¨¤©¨¨¦¨¥
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jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
אֹו כ)זֹו, ׁשל (במדבר וזֹו מּמּנּו, נפרע ולא הּכתּוב לֹו חס ּברּבים, אמר ׁשּלא לפי אּלא הּמרים"? "ׁשמעּוֿנא :ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשל  ּדעּתֹו על עלתה לא חסֿוׁשלֹום, אֹומר: ׁשמעֹון רּבי הּכתּוב. לֹו חס לא לפיכ ּבּגלּוי, היתה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמריבה
ּבֹו ׁשּכתּוב מי !ּכ צּדיק יב)אֹותֹו ּכ(שם אּלא לנּו? מסּפיק הּמקֹום אין יאמר: הּוא", נאמן "ּבכלּֿביתי : ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּכזֹו! ּגדֹולה אּמה ּתהרג ואחרּֿכ ימים, לחדׁש אּתן" ּבׂשר אמרּת ואּתה וגֹו', רגלי אלף "ׁשׁשֿמאֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻאמר:
אֹומרים  זה? הּוא ׁשבח וכי עֹולם? עד מסּפקּתן זֹו אכילה ּותהא ׁשּיהרגּו, ּכדי להם" יּׁשחט ּובקר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ"הצאן
ׁשּקצרה  יאמרּו אּתן, לא "ואם ֿ הּוא: הּקדֹוׁשּֿברּו הׁשיבֹו ?"ראׁש ונחּת ׂשעֹורים ּכֹור "טל לחמֹור: ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֹלֹו
לפניהם  קצרה ידי ּתהי ואל ּבהם, ּכּיֹוצא ּומאה הם יאבדּו ּבעיניהם? ּתקצר ה' ׁשּיד ּבעיני הטֹוב ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹידי.

אחת"! ׁשעה .אפּלּו ֲִַַָָ
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ENit` qg ipi` oFilin miXWl m`W¤¦§¦¦¦§¥¦©£¦
itl ENit` dxvw 'd cIW dxin`l©£¦¨¤©§¨¨£¦§¦

` :qg ip` oi`W oMWÎlM ,drW(lr ¨¨¨¤¥¤¥£¦©©
a ,sl` zF`n WW(ci Exn`IW'd ¥¥¤¤¤Ÿ§©

.llkA dxvw§¨¨¦§¨
"éøáã Eø÷éä äàøú äzò"¯,xnFlM ©¨¦§¤£¦§§§¨¦§©

cIn ,"d`xz dYr" Fl xn` okl̈¥¨©©¨¦§¤¦¨
dxvw ici `dY `NW icM" ,d`xY¦§¤§¥¤Ÿ§¥¨¦§¨¨

ENit` mdiptlzg` drW." ¦§¥¤£¦¨¨©©
äãeäé éaø ìL Bða ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥§¤©¦§¨

øîBà àéNpä¯.mW `YtqFY ©¨¦¥¤§¨¨
ìôhä ìò ãîòì øLôà éà¯i` ¦¤§¨©£Ÿ©©¨¥¦

`eW zFprh orFHW mc` qItl xWt ¤̀§¨§©¥¨¨¤¥©£¨§
)oexkfd xtq(.

äìéìò àlà íéLwáî ïðéàL øçàî¥©©¤¥¨§©§¦¤¨£¦¨
íäì ÷étñú àì¯dn WExiRd Edf Ÿ©§¦¨¤¤©¥©

."mdl `vnE" :xn` dWOX¤¤¨©¨¨¨¤
éøçà ïeãì ïôBñïúBð äzà íà ,E ¨¨©£¤¦©¨¥

äwc :eøîàé ,äqb äîäa øNa íäì̈¤§©§¥¨©¨Ÿ§©¨
,äwc íäì ïúBð äzà íàå ,eðLwa¦©§§¦©¨¥¨¤©¨
óBòå äiç ,eðLwa äqb :eøîàéŸ§©¨¦©§©¨§
øîà .eðLwa íéáâçå íéâc .eðLwa¦©§¨¦©£¨¦¦©§¨©

Bì¯.dWnl `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¤
éãé äøöwL eøîàé ,ïk íà¯Edfe ¦¥Ÿ§¤¨§¨¨¦§¤

."xvwY 'd cid"£©¦§©
ïñiôîe CìBä éðéøä :åéðôì øîà¯ ¨©§¨¨£¥¦¥§©§¨

.mzWixC lr ExzEIW¤§¨§©§¦¨¨
,"éøáã Eø÷éä äàøú äzò" :Bì øîà̈©©¨¦§¤£¦§§§¨¦

Eì eòîLé àlL¯cid" :df WExitl ¤Ÿ¦§§§§¥¤£©
iYW od ,"d`xz dYr"e "xvwY 'd¦§¨§©¨¦§¤¥§¥



jzelrdaעד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
ּבהמה  ּבׂשר להם נֹותן אּתה אם ;אחרי לדּון סֹופן להם, ּתסּפיק לא עלילה אּלא מבּקׁשים ׁשאינן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹמאחר
וחגבים  ּדגים ּבּקׁשנּו, ועֹוף חּיה ּבּקׁשנּו, ּגּסה יאמרּו: ּדּקה, להם נֹותן אּתה ואם ּבּקׁשנּו. ּדּקה יאמרּו: ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּגּסה,
תראה  "עּתה לֹו: אמר ּומפּיסן. הֹול הריני לפניו: אמר ידי. ׁשּקצרה יאמרּו אםּֿכן לֹו: אמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבּקׁשנּו!
ּתקצר? ה' היד להם: אמר לעיל). לרּׁש"י ּגם קאי (זה לפּיסן מׁשה הל .ל יׁשמעּו ׁשּלא – דברי" ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהיקר

עח) זֹו,(תהילים היא ּפׁשרה אמרּו: יּוכלּֿתת". הגםֿלחם וגֹו' מים וּיזּובּו הּכהֿצּור למּלאֹות "הן ּכח ּבֹו אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
וגֹו' איׁש ׁשבעים וּיאסף לֹו: ׁשמע ּו ׁשּלא ּכיון אלֿהעם", וידּבר מׁשה "וּיצא ׁשּנאמר: וזהּו .ׁשאלתנּו. ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

(ãë)óñàiå ýåýé éøác úà íòä-ìà øaãéå äLî àöiå©¥¥´¤À©§©¥Æ¤¨½̈¥−¦§¥´§Ÿ̈®©¤«¡ºŸ
:ìäàä úáéáñ íúà ãîòiå íòä éð÷fî Léà íéòáL¦§¦¬¦Æ¦¦§¥´¨½̈©©«£¥¬Ÿ−̈§¦¬Ÿ¨«Ÿ¤

(äë)ýåýé ãøiå|çeøä-ïî ìöàiå åéìà øaãéå ïðòa ©¥̧¤§Ÿ̈´¤«¨¨»©§©¥´¥¨¼©À̈¤¦¨¸©Æ
çBðk éäéå íéð÷fä Léà íéòáL-ìò ïziå åéìò øLà£¤´¨½̈©¦¥¾©¦§¦¬¦−©§¥¦®©§¦À§³©

:eôñé àìå eàaðúiå çeøä íäéìò£¥¤Æ¨½©©¦«§©§−§¬Ÿ¨¨«
i"yx£eÙÒÈ ‡ÏÂ∑,"פסקין "ולא ּתרּגם: ואֹונקלּוס ּב'ּספרי'. מפרׁש ּכ לבּדֹו, הּיֹום אֹותֹו אּלא נתנּבאּו לא ¿…»»ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

מהם  נבּואה ּפסקה .ׁשּלא ְְֵֶֶָָָֹ

(åë)íéLðà-éðL eøàMiå|ãçàä íL äðçna|ãcìà ©¦¨«£´§¥«£¨¦´©©«£¤¿¥´¨«¤¨´¤§¿̈
íéáúka änäå çeøä íäìò çðzå ããéî éðMä íLå§¥Á©¥¦̧¥¹̈©¨¯©£¥¤´¨À©§¥̧¨Æ©§ª¦½

äðçna eàaðúiå äìäàä eàöé àìå: §¬Ÿ¨«§−¨®Ÿ¡¨©¦§©§−©©«£¤«
i"yx£ÌÈL‡ŒÈL e¯‡MiÂ∑(ספרי)זֹו לגדּלה ּכּדאין אנּו אין  אמרּו: ׁשּנבחרּו. ÌÈ·˙ka.מאֹותן ‰n‰Â∑ «ƒ»¬¿≈¬»ƒְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֻ¿≈»«¿Àƒ

ׁשבטים  לי"ב עֹולה ׁשהחׁשּבֹון לפי ּגֹורל; ועלֿידי ּבׁשמֹות נקּובים ּכּלם ונכּתבּו לסנהדרין. ׁשּבהם ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבמבררים
אין  מׁשה: אמר חמּׁשה. חמּׁשה אּלא אליהם מּגיע ׁשאין ׁשבטים מּׁשני חּוץ וׁשבט, ׁשבט לכל ׁשּׁשה ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּׁשה

„ÈÈכד  ‡iÓb˙t ˙È ‡nÚÏ ÏÈlÓe ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆«ƒ¿«»»ƒ¿»«»«¿»
ÔB‰˙È Ì˜‡Â ‡nÚ È·qÓ ‡¯·b ÔÈÚ·L LÎe¿≈«¿ƒ«¿»ƒ»≈«»«¬≈»¿

:‡kLÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿«¿¿»

ÔÓכה  Èa¯Â dnÚ ÏÈlÓe ‡Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»«ƒƒ≈¿«ƒƒ
‡¯·b ÔÈÚ·L ÏÚ ·‰ÈÂ È‰BÏÚ Èc ‡Áe¯»ƒ¬ƒƒ«««¿ƒ«¿»
‰‡e·„ ‡Áe¯ ÔB‰ÈÏÚ ˙¯L „k ‰Â‰Â ‡i·Ò»«»«¬»«¿«¬≈»ƒ¿»

:ÔÈ˜ÒÙ ‡ÏÂ ÔÈ‡a˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ

Á„כו  ÌeL ‡˙È¯LÓa ÔÈ¯·b ÔÈ¯z e¯‡zL‡Â¿ƒ¿»»¿≈À¿ƒ¿«¿ƒ»»
ÔB‰ÈÏÚ ˙¯Le „„ÈÓ ‡Èz ÌeLÂ „cÏ‡∆¿»¿ƒ¿»»≈»¿«¬≈
e˜Ù ‡ÏÂ ‡i·È˙Îa Ôep‡Â ‰‡e·„ ‡Áe¯»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ«»¿»¿»

:‡˙È¯LÓa e‡Èa˙‡Â ‡kLÓÏ¿«¿¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

lW zFprh iYWl zFpFW zFaEWY§¦§¥§¨¤
.dWn¤

ãéä" :íäì øîà ,ïñiôì äLî Cìä̈©Ÿ¤§©§¨¨©¨¤£©
íéî eáeæiå øeö äkä ïä" ?"øö÷z 'ä¦§¨¥¦¨©¨©¦

"úz ìëeé íçì íâä 'Bâå¯miNdY §£©¤¤©¥§¦¦
x`W oiki m`" :KWndaE .k ,gr©¤§¥¦¨¦§¥
i`CeA oM m`e ."FOrl [i"yx ± xUA=]¨¨§©§¦¥§©©
oi`W `N` ,xUA mkl zzl lFkIW¤¨¨¥¨¤¨¨¤¨¤¥
wEqR i"WxA lirlcM ,dfA KxFv mkl̈¤¤¨¤§¦§¥§©¦¨

.c
Bæ àéä äøLt :eøîà¯dxWR zFUrl ¨§§¨¨¦©£§¨¨

z`A)g"ty(. ¨¨
eäæå .eðúìàL úBàlîì çk Ba ïéà¥Ÿ©§©§§¥¨¥§¤

øîàpL¯.ck wEqR ¤¤¡©¨
ïåék ,"íòä ìà øaãéå äLî àöiå"©¥¥Ÿ¤©§©¥¤¨¨¥¨
Léà íéòáL óñàiå" ,Bì eòîL àlL¤Ÿ¨§©¤¡Ÿ¦§¦¦

"'Bâå¯Fl mirnFW Eid m`W rnWn §©§©¤¦¨§¦

ipwGn Wi` miraXd z` sqF` did `lŸ¨¨¥¤©¦§¦¦¦¦§¥
dWn lW dprHd f`W oeiM ,l`xUi¦§¨¥¥¨¤¨©©£¨¤¤
dzid "'ebe z`U iCal ikp` lkE` `l"Ÿ©¨Ÿ¦§©¦§¥¨§¨

,zltFp.Fl ErnW ixdWdxezdk ¤¤¤£¥¨§
(dk)eôñé àìåàlà eàaðúð àì Y §Ÿ¨¨Ÿ¦§©§¤¨

Bcáì íBiä BúBà¯DzF`A xnFlM ©§©§©§¨
oixcdpqA i"Wx azM oke .calA mrRd©©©¦§¨§¥¨©©¦§©§¤§¦
E`Apzp mipwf miraW ozF`" :` ,fi¨¦§¦§¥¦¦§©§

DCal dpFW`x drW DzF`gFpM , ¨¨¨¦¨§©¨§©
."EwqtE ,ld`d zFaiaq gExd mdilr£¥¤¨©§¦¨Ÿ¤¨§

'éøôñ'a Løôî Ck¯mB d`xE ¨§Ÿ̈§¦§¥§¥©
.` ,fi oixcdpq©§¤§¦

àlL "ïé÷ñô àìå" :íbøz ñBì÷ðeàå§§§¦§¥§¨©§¦¤Ÿ
.íäî äàeáð ä÷ñt¯i"Wx mB d`x ¨§¨§¨¥¤§¥©©¦

.ek ,gl ziW`xAdxezek §¥¦
(ek)íéLðà éðL eøàMiåïúBàî Y ©¦¨£§¥£¨¦¥¨

eøçápL¯dOde" :aEzMW FnM ¤¦§£§¤¨§¥¨

."miazMA©§ª¦
Bæ älãâì ïéàãk eðà ïéà :eøîà¯ ¨§¥¨§¨¦¦§ª¨

.dpgOA Ex`Wp okle§¨¥¦§£©©£¤
íéáúka änäåíäaL íéøøána Y §¥¨©§ª¦©§Ÿ̈¦¤¨¤

ïéøãäðñì¯mixgaPd on EidW §©§¤§¦¤¨¦©¦§¨¦
.oixcdpql§©§¤§¦

-ìòå ,úBîLa íéáe÷ð ílk eázëðå§¦§§ª¨§¦§¥§©
ïBaLçäL éôì ,ìøBb éãé¯lW §¥¨§¦¤©¤§¤

.Wi` miraW¦§¦¦
ì äìBòäML ,íéèáL øNò íéðL ¤¦§¥¨¨§¨¦¦¨

éðMî õeç ,èáLå èáL ìëì äML¦¨§¨¥¤§¥¤¦§¥
àlà íäéìà òébî ïéàL íéèáL§¨¦¤¥©¦©£¥¤¤¨

äMîç äMîç¯Eidi ,oM `l m`W £¦¨£¦¨¤¦Ÿ¥¦§
.mipwf mipWE miraW¦§¦§©¦§¥¦

éì òîBL èáL ïéà :äLî øîà̈©Ÿ¤¥¥¤¥©¦
?äNò äî .ãçà ï÷æ BèáMî úçôì¦§Ÿ¦¦§¨¥¤¨¤¨¨
ìò áúëå ïé÷út íéðLe íéòáL ìèð̈©¦§¦§©¦§¨¦§¨©©

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
"זקן", ׁשבעים על וכתב ּפתקין ּוׁשּתים ׁשבעים נטל עׂשה? מה אחד. זקן מׁשבטֹו לפחֹות לי ׁשֹומע ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשבט
קלּפי. מּתֹו ּפתקיכם טלּו להם: אמר ּוׁשּתים. ׁשבעים והיּו ׁשּׁשה, וׁשבט ׁשבט מּכל ּוברר חלק. ׁשנים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָועל

ּב חפץ לא הּמקֹום לֹו: אמר חלק, ּבידֹו ׁשעלה ּומי נתקּדׁש, "זקן" ּבידֹו ׁשעלה .מי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

(æë)ããéîe ãcìà øîàiå äLîì ãbiå øòpä õøiå©¨´̈©©½©©©¥¬§¤−©Ÿ©®¤§¨´¥½̈
:äðçna íéàaðúî¦§©§¦−©©«£¤«

i"yx£¯Úp‰ ı¯iÂ∑ היה מׁשה ּבן ּגרׁשֹום אֹומרים: .יׁש «»»«««ְְִֵֵֶֶָָֹ

(çë)øîàiå åéøçaî äLî úøLî ïeð-ïa òLBäé ïòiå©©¹©§ª´©¦À§¨¥¬¤²¦§ª−̈©Ÿ©®
:íàìk äLî éðãà£Ÿ¦¬¤−§¨¥«

i"yx£Ì‡Ïk∑(ו מאליהם.(סנהדרין ּכלים והם צּבּור, צרכי עליהם הּכלא,(ספרי)הּטל ּבית אל ּתנם אחר: ּדבר ¿»≈ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
לארץ  יׂשראל את מכניס ויהֹוׁשע מת, מׁשה מתנּבאים: ׁשהיּו .לפי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

(èë)íò-ìk ïzé éîe éì äzà àp÷îä äLî Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¤½©«§©¥¬©−̈¦®¦̧¦¥¹¨©³
:íäéìò Bçeø-úà ýåýé ïzé-ék íéàéáð ýåýé§Ÿ̈Æ§¦¦½¦«¦¥¯§Ÿ̈²¤−£¥¤«

i"yx£ÈÏ ‰z‡ ‡p˜Ó‰∑?מקּנא אּתה לב ∑ÈÏ.הקנאתי הּנֹותן אדם – "קנאה" לׁשֹון ּכל "ּבׁשבילי". ּכמֹו «¿«≈«»ƒְְֲִִֵַַָָƒְְְְִִִִֵֵַָָָָ
הּמּׂשא  ּבעבי אֹוחז ּבלעז, אנפרמנ"ט לעזר אֹו לנקם אֹו הּדבר, .על ְְֲֳִִֵַַַַַַַָָָָֹֹ

‡cÏ„כז  ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ÈeÁÂ ‡ÓÏeÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«ƒ¿…∆«¬«∆¿»
:‡˙È¯LÓa ÔÈ‡a˙Ó „„ÈÓe≈»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»

„LÓ‰כח  dLnLÓ Ôe ¯a ÚLB‰È ·˙‡Â«¬≈¿À««¿À¿»≈¿…∆
:Ôep¯Ò‡ ‰LÓ ÈBa¯ ¯Ó‡Â d˙eÓÏeÚÓ≈≈≈«¬«ƒƒ…∆¬»ƒ

ÈÏכט  Èp˜Ó z‡ È˙‡˜‰ ‰LÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈…∆¬ƒ¿»ƒ«¿¿«≈ƒ
ÔzÈ È¯‡ Ô‡È· ÈÈ„ ‡nÚ Ïk ÔB‰ÈÂ ÔBÙ ‡ÈÚ¿̄≈»ƒ»«»«¿»¿ƒ»¬≈ƒ≈

:ÔB‰ÈÏÚ d˙‡e·„ ‡Áe¯ ˙È ÈÈ¿»»»ƒ¿¬≈¬≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"÷ìç" íéðL ìòå ,"ï÷æ" íéòáL¯ ¦§¦¨¥§©§©¦¨¨
i"Wx d`x la` ."wlg" azMW rnWn©§©¤¨©¨¨£¨§¥©¦
rnWn ."owf azM `l" :mW oixcdpq©§¤§¦¨Ÿ¨©¨¥©§©
zpEM mB Ff ilE`e ,mElM azM `NW¤Ÿ¨©§§©©©¨©

.miptA i"Wx©¦¦§¦
eéäå ,äML èáLå èáL ìkî øøáe¨©¦¨¥¤§¥¤¦¨§¨
eìè :íäì øîà .íéðLe íéòáL¦§¦§©¦¨©¨¤§
äìòL éî ,étì÷ CBzî íëé÷út¦§¥¤¦©§¦¦¤¨¨
äìòL éîe ,Lc÷úð Y "ï÷æ" Bãéa§¨¨¥¦§©¥¦¤¨¨
àì íB÷nä :Bì øîà Y "÷ìç" Bãéa§¨¨¨¨©©¨Ÿ

Ea õôç¯dlr ccinE cCl` la` ¨¥§£¨¤§¨¥¨¨¨
lirl i"Wx azMW FnkE ,"owf" mciA§¨¨¨¥§¤¨©©¦§¥
oixcdpq i"Wx d`x la` ."ExgaPW"¤¦§££¨§¥©¦©§¤§¦
EkldW miraW ozF`n mipWE" :` ,fi§©¦¥¨¦§¦¤¨§
ipW ExIYWpe ,wlg ociA dlr lFHil¦¨¨§¨¨¨¨§¦§©§§¥
lW EidW iRlTA oiaEzM EidW oiwzR§¨¦¤¨§¦©©§¦¤¨¤
,lFHil Ekld `NW ccinE cCl ¤̀§¨¥¨¤Ÿ¨§¦
."wlg ociA dlri `NW E`xizPW¤¦§¨§¤Ÿ©£¤§¨¨¨¨
Edfe ,wzR Elhp `l llM md ,xnFlM§©¥§¨Ÿ¨§¤¤§¤

."miWp` ipW Ex`XIe" WExiRddxezfk ©¥©¦¨£§¥£¨¦
(fk)øòpä õøiåíéøîBà Lé Y¯ ©¨¨©©©¥§¦

.ev zF` LzFlrdA `nEgpY©§¨§©£§
äéä äLî ïa íLøb¯aEzMW dGn ¥§Ÿ¤Ÿ¤¨¨¦¤¤¨

rEci xrp oi`e ,dricid `"dA "xrPd"©©©§¥©§¦¨§¥©©¨©
W lFcBd FpA mWxBn xzFidWn l ¥¦¥§Ÿ§©¨¤¤

)`"eb("dWn oA mWxB"W xirdlE .§¨¦¤¥§Ÿ¤¤
`Ed ixd xrpe ,"zxWn" `IxhnibA§¦©§¦¨§¨¥§©©£¥

.zxWndxezgk §¨¥
(gk)íàìkéëøö íäéìò ìhä Y §¨¥©¥£¥¤¨§¥

íäéìàî íéìk íäå ,øeaö¯mEXnE ¦§¥¨¦¥£¥¤¦
mzF` dNkIW ,"mNM" xn` `l KM̈Ÿ¨©©¥¤§©¤¨
FrnWOW ,"m`lM" `N` ,xiWi otF`A§¤¨¦¤¨§¨¥¤©§¨

.mnvrn miklFde milM EidIW¤¦§¨¦§§¦¥©§¨
øçà øác¯."mNM" `le ,"m`lM" Edn ¨¨©¥©§¨¥§Ÿ©¥

eéäL éôì .àìkä úéa ìà íðz§¥¤¥©¤¤§¦¤¨
úî äLî :"íéàaðúî"¯"mi`Apzn" ¦§©§¦Ÿ¤¥¦§©§¦

m`iap zn :DiA ixw)mixehd lra(. ¨¥¥¥§¦¨
õøàì ìàøNé úà ñéðëî òLBäéå¯ ¦ª©©§¦¤¦§¨¥¨¨¤

:oFwixhFp "mi`Apzn"ndWYgEppFWt ¦§©§¦§¦Ÿ¤¨©©§
Aob`miwlirWFdnqipk)mixehd lra(. §©¡Ÿ¦§ª©©§¦

WTiAW `Ed rWFdi `weC KM mEXnE¦¨©§¨§ª©¤¦¥
`l ,d`Eap mdl dzidW s`e ."m`lM"§¨¥§©¤¨§¨¨¤§¨Ÿ
Ff d`Eap mqxtl d`xFd mdl dzid̈§¨¨¤¨¨§©§¥§¨

dpgOA zF`ApzdlE)cecl likyn(d`xE . §¦§©§©©£¤§¥
m`lM" :` cEOr sFq ,bq oiaExir i"Wx©¦¥¦©§¨¥
dxFnM Dil iedC ,Kkl md miiE`x ±§¦¥§¨§¨¥¥§¤
,m`lM" :h ,fi zFnW i"WxaE ."dkld£¨¨§©¦§§¨¥
,dilM md oiaIg ,mlFrd on mNM©¥¦¨¨©¨¦¥§¨¨
ÎWFcTA Ecxn EN`M ,LA micxFOd©§¦§§¦¨§©¨
fi ,gl l`wfgi i"Wx d`xE ."`EdÎKExÄ§¥©¦§¤§¥

E`Apzd mdW EpizFAx mWA `iadW¤¥¦§¥©¥¤¥¦§©§
.bFbnE bFB zngln lrdxezhk ©¦§¤¤¨

(hk)éì äzà àp÷îäéàp÷ä Y ©§©¥©¨¦£©©
àp÷î äzà éúàð÷ä ,"éì äzà"¯ ©¨¦£¦§¨¦©¨§©¥

zrke ,dNOd WExiR z` WxiR dNigY§¦¨¥©¤¥©¦¨§¨¥
.oiprd z` Wxtn§¨¥¤¨¦§¨

"éì"éìéáLa Bîk¯i"Wx mB d`x ¦§¦§¦¦§¥©©¦
.dk ,hl l`wfgi .bi ,dk oOwl§©¨§¤§¥

ì ìkìò áì ïúBpä íãà ,äàð÷ ïBL ¨§¦§¨¨¨©¥¥©
í÷ðì Bà øácä¯i"Wx mB d`x ©¨¨¦§Ÿ§¥©©¦

al ozFp .. `Pw oFWl lM" :d ,k zFnW§¨§©¨¥¥
."rxRil¦¨©

øæòì Bà¯a l`EnW i"Wx mB d`x ©£Ÿ§¥©©¦§¥
.gi ,a l`Fi .a ,`k¥

æòìa è"ðéîðéøôðéà¯enprenment, §©©
"fg`" WxFW dGd frNA Wi)hpnÎpxtÎp`(, ¥©©©©¤¤

o`MnEdfig` oFWlmIqOWi"Wx ¦¨§£¦¨¤§©¥©¦
oke ,"`VOd iarA fgF`" oFWlA¦§¥¨¢¦©©¨§¥
,"Fz`pwe 'd s` oWri" :hi ,hk mixacA¦§¨¦¤§©©§¦§¨
,hnpxtp` ,dnig oFWl" i"Wx azFM¥©¦§¥¨

p zWial zfig`xiWA oke ,"dnw £¦©§¦©§¨¨§¥§¦
aNd zfig`" :i"Wx Wxtn e ,g mixiXd©¦¦§¨¥©¦£¦©©¥
mB dGd WxFXA Wie ."mwp mFwpl¦§¨¨§¥©¤©¤©
,dgizxE zEgTlzd lW zErnWn©§¨¤¦§©§§¦¨
,dxHnl zExiqnE zEadlzd xnFlM§©¦§©£§¦§©¨¨



עה jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
ּבהמה  ּבׂשר להם נֹותן אּתה אם ;אחרי לדּון סֹופן להם, ּתסּפיק לא עלילה אּלא מבּקׁשים ׁשאינן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹמאחר
וחגבים  ּדגים ּבּקׁשנּו, ועֹוף חּיה ּבּקׁשנּו, ּגּסה יאמרּו: ּדּקה, להם נֹותן אּתה ואם ּבּקׁשנּו. ּדּקה יאמרּו: ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּגּסה,
תראה  "עּתה לֹו: אמר ּומפּיסן. הֹול הריני לפניו: אמר ידי. ׁשּקצרה יאמרּו אםּֿכן לֹו: אמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבּקׁשנּו!
ּתקצר? ה' היד להם: אמר לעיל). לרּׁש"י ּגם קאי (זה לפּיסן מׁשה הל .ל יׁשמעּו ׁשּלא – דברי" ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהיקר

עח) זֹו,(תהילים היא ּפׁשרה אמרּו: יּוכלּֿתת". הגםֿלחם וגֹו' מים וּיזּובּו הּכהֿצּור למּלאֹות "הן ּכח ּבֹו אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
וגֹו' איׁש ׁשבעים וּיאסף לֹו: ׁשמע ּו ׁשּלא ּכיון אלֿהעם", וידּבר מׁשה "וּיצא ׁשּנאמר: וזהּו .ׁשאלתנּו. ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

(ãë)óñàiå ýåýé éøác úà íòä-ìà øaãéå äLî àöiå©¥¥´¤À©§©¥Æ¤¨½̈¥−¦§¥´§Ÿ̈®©¤«¡ºŸ
:ìäàä úáéáñ íúà ãîòiå íòä éð÷fî Léà íéòáL¦§¦¬¦Æ¦¦§¥´¨½̈©©«£¥¬Ÿ−̈§¦¬Ÿ¨«Ÿ¤

(äë)ýåýé ãøiå|çeøä-ïî ìöàiå åéìà øaãéå ïðòa ©¥̧¤§Ÿ̈´¤«¨¨»©§©¥´¥¨¼©À̈¤¦¨¸©Æ
çBðk éäéå íéð÷fä Léà íéòáL-ìò ïziå åéìò øLà£¤´¨½̈©¦¥¾©¦§¦¬¦−©§¥¦®©§¦À§³©

:eôñé àìå eàaðúiå çeøä íäéìò£¥¤Æ¨½©©¦«§©§−§¬Ÿ¨¨«
i"yx£eÙÒÈ ‡ÏÂ∑,"פסקין "ולא ּתרּגם: ואֹונקלּוס ּב'ּספרי'. מפרׁש ּכ לבּדֹו, הּיֹום אֹותֹו אּלא נתנּבאּו לא ¿…»»ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

מהם  נבּואה ּפסקה .ׁשּלא ְְֵֶֶָָָֹ

(åë)íéLðà-éðL eøàMiå|ãçàä íL äðçna|ãcìà ©¦¨«£´§¥«£¨¦´©©«£¤¿¥´¨«¤¨´¤§¿̈
íéáúka änäå çeøä íäìò çðzå ããéî éðMä íLå§¥Á©¥¦̧¥¹̈©¨¯©£¥¤´¨À©§¥̧¨Æ©§ª¦½

äðçna eàaðúiå äìäàä eàöé àìå: §¬Ÿ¨«§−¨®Ÿ¡¨©¦§©§−©©«£¤«
i"yx£ÌÈL‡ŒÈL e¯‡MiÂ∑(ספרי)זֹו לגדּלה ּכּדאין אנּו אין  אמרּו: ׁשּנבחרּו. ÌÈ·˙ka.מאֹותן ‰n‰Â∑ «ƒ»¬¿≈¬»ƒְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֻ¿≈»«¿Àƒ

ׁשבטים  לי"ב עֹולה ׁשהחׁשּבֹון לפי ּגֹורל; ועלֿידי ּבׁשמֹות נקּובים ּכּלם ונכּתבּו לסנהדרין. ׁשּבהם ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבמבררים
אין  מׁשה: אמר חמּׁשה. חמּׁשה אּלא אליהם מּגיע ׁשאין ׁשבטים מּׁשני חּוץ וׁשבט, ׁשבט לכל ׁשּׁשה ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּׁשה

„ÈÈכד  ‡iÓb˙t ˙È ‡nÚÏ ÏÈlÓe ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆«ƒ¿«»»ƒ¿»«»«¿»
ÔB‰˙È Ì˜‡Â ‡nÚ È·qÓ ‡¯·b ÔÈÚ·L LÎe¿≈«¿ƒ«¿»ƒ»≈«»«¬≈»¿

:‡kLÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿«¿¿»

ÔÓכה  Èa¯Â dnÚ ÏÈlÓe ‡Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»«ƒƒ≈¿«ƒƒ
‡¯·b ÔÈÚ·L ÏÚ ·‰ÈÂ È‰BÏÚ Èc ‡Áe¯»ƒ¬ƒƒ«««¿ƒ«¿»
‰‡e·„ ‡Áe¯ ÔB‰ÈÏÚ ˙¯L „k ‰Â‰Â ‡i·Ò»«»«¬»«¿«¬≈»ƒ¿»

:ÔÈ˜ÒÙ ‡ÏÂ ÔÈ‡a˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ

Á„כו  ÌeL ‡˙È¯LÓa ÔÈ¯·b ÔÈ¯z e¯‡zL‡Â¿ƒ¿»»¿≈À¿ƒ¿«¿ƒ»»
ÔB‰ÈÏÚ ˙¯Le „„ÈÓ ‡Èz ÌeLÂ „cÏ‡∆¿»¿ƒ¿»»≈»¿«¬≈
e˜Ù ‡ÏÂ ‡i·È˙Îa Ôep‡Â ‰‡e·„ ‡Áe¯»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ«»¿»¿»

:‡˙È¯LÓa e‡Èa˙‡Â ‡kLÓÏ¿«¿¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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éðMî õeç ,èáLå èáL ìëì äML¦¨§¨¥¤§¥¤¦§¥
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äMîç äMîç¯Eidi ,oM `l m`W £¦¨£¦¨¤¦Ÿ¥¦§
.mipwf mipWE miraW¦§¦§©¦§¥¦
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jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
"זקן", ׁשבעים על וכתב ּפתקין ּוׁשּתים ׁשבעים נטל עׂשה? מה אחד. זקן מׁשבטֹו לפחֹות לי ׁשֹומע ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשבט
קלּפי. מּתֹו ּפתקיכם טלּו להם: אמר ּוׁשּתים. ׁשבעים והיּו ׁשּׁשה, וׁשבט ׁשבט מּכל ּוברר חלק. ׁשנים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָועל

ּב חפץ לא הּמקֹום לֹו: אמר חלק, ּבידֹו ׁשעלה ּומי נתקּדׁש, "זקן" ּבידֹו ׁשעלה .מי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

(æë)ããéîe ãcìà øîàiå äLîì ãbiå øòpä õøiå©¨´̈©©½©©©¥¬§¤−©Ÿ©®¤§¨´¥½̈
:äðçna íéàaðúî¦§©§¦−©©«£¤«

i"yx£¯Úp‰ ı¯iÂ∑ היה מׁשה ּבן ּגרׁשֹום אֹומרים: .יׁש «»»«««ְְִֵֵֶֶָָֹ

(çë)øîàiå åéøçaî äLî úøLî ïeð-ïa òLBäé ïòiå©©¹©§ª´©¦À§¨¥¬¤²¦§ª−̈©Ÿ©®
:íàìk äLî éðãà£Ÿ¦¬¤−§¨¥«

i"yx£Ì‡Ïk∑(ו מאליהם.(סנהדרין ּכלים והם צּבּור, צרכי עליהם הּכלא,(ספרי)הּטל ּבית אל ּתנם אחר: ּדבר ¿»≈ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
לארץ  יׂשראל את מכניס ויהֹוׁשע מת, מׁשה מתנּבאים: ׁשהיּו .לפי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

(èë)íò-ìk ïzé éîe éì äzà àp÷îä äLî Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¤½©«§©¥¬©−̈¦®¦̧¦¥¹¨©³
:íäéìò Bçeø-úà ýåýé ïzé-ék íéàéáð ýåýé§Ÿ̈Æ§¦¦½¦«¦¥¯§Ÿ̈²¤−£¥¤«

i"yx£ÈÏ ‰z‡ ‡p˜Ó‰∑?מקּנא אּתה לב ∑ÈÏ.הקנאתי הּנֹותן אדם – "קנאה" לׁשֹון ּכל "ּבׁשבילי". ּכמֹו «¿«≈«»ƒְְֲִִֵַַָָƒְְְְִִִִֵֵַָָָָ
הּמּׂשא  ּבעבי אֹוחז ּבלעז, אנפרמנ"ט לעזר אֹו לנקם אֹו הּדבר, .על ְְֲֳִִֵַַַַַַַָָָָֹֹ

‡cÏ„כז  ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ÈeÁÂ ‡ÓÏeÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«ƒ¿…∆«¬«∆¿»
:‡˙È¯LÓa ÔÈ‡a˙Ó „„ÈÓe≈»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»

„LÓ‰כח  dLnLÓ Ôe ¯a ÚLB‰È ·˙‡Â«¬≈¿À««¿À¿»≈¿…∆
:Ôep¯Ò‡ ‰LÓ ÈBa¯ ¯Ó‡Â d˙eÓÏeÚÓ≈≈≈«¬«ƒƒ…∆¬»ƒ

ÈÏכט  Èp˜Ó z‡ È˙‡˜‰ ‰LÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈…∆¬ƒ¿»ƒ«¿¿«≈ƒ
ÔzÈ È¯‡ Ô‡È· ÈÈ„ ‡nÚ Ïk ÔB‰ÈÂ ÔBÙ ‡ÈÚ¿̄≈»ƒ»«»«¿»¿ƒ»¬≈ƒ≈

:ÔB‰ÈÏÚ d˙‡e·„ ‡Áe¯ ˙È ÈÈ¿»»»ƒ¿¬≈¬≈
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,dilM md oiaIg ,mlFrd on mNM©¥¦¨¨©¨¦¥§¨¨
ÎWFcTA Ecxn EN`M ,LA micxFOd©§¦§§¦¨§©¨
fi ,gl l`wfgi i"Wx d`xE ."`EdÎKExÄ§¥©¦§¤§¥

E`Apzd mdW EpizFAx mWA `iadW¤¥¦§¥©¥¤¥¦§©§
.bFbnE bFB zngln lrdxezhk ©¦§¤¤¨

(hk)éì äzà àp÷îäéàp÷ä Y ©§©¥©¨¦£©©
àp÷î äzà éúàð÷ä ,"éì äzà"¯ ©¨¦£¦§¨¦©¨§©¥

zrke ,dNOd WExiR z` WxiR dNigY§¦¨¥©¤¥©¦¨§¨¥
.oiprd z` Wxtn§¨¥¤¨¦§¨

"éì"éìéáLa Bîk¯i"Wx mB d`x ¦§¦§¦¦§¥©©¦
.dk ,hl l`wfgi .bi ,dk oOwl§©¨§¤§¥

ì ìkìò áì ïúBpä íãà ,äàð÷ ïBL ¨§¦§¨¨¨©¥¥©
í÷ðì Bà øácä¯i"Wx mB d`x ©¨¨¦§Ÿ§¥©©¦

al ozFp .. `Pw oFWl lM" :d ,k zFnW§¨§©¨¥¥
."rxRil¦¨©

øæòì Bà¯a l`EnW i"Wx mB d`x ©£Ÿ§¥©©¦§¥
.gi ,a l`Fi .a ,`k¥

æòìa è"ðéîðéøôðéà¯enprenment, §©©
"fg`" WxFW dGd frNA Wi)hpnÎpxtÎp`(, ¥©©©©¤¤

o`MnEdfig` oFWlmIqOWi"Wx ¦¨§£¦¨¤§©¥©¦
oke ,"`VOd iarA fgF`" oFWlA¦§¥¨¢¦©©¨§¥
,"Fz`pwe 'd s` oWri" :hi ,hk mixacA¦§¨¦¤§©©§¦§¨
,hnpxtp` ,dnig oFWl" i"Wx azFM¥©¦§¥¨

p zWial zfig`xiWA oke ,"dnw £¦©§¦©§¨¨§¥§¦
aNd zfig`" :i"Wx Wxtn e ,g mixiXd©¦¦§¨¥©¦£¦©©¥
mB dGd WxFXA Wie ."mwp mFwpl¦§¨¨§¥©¤©¤©
,dgizxE zEgTlzd lW zErnWn©§¨¤¦§©§§¦¨
,dxHnl zExiqnE zEadlzd xnFlM§©¦§©£§¦§©¨¨



jzelrdaעו zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy

ß oeiq h"i ycew zay ß

(ì):ìàøNé éð÷æå àeä äðçnä-ìà äLî óñàiå©¥«¨¥¬¤−¤©©«£¤®−§¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ ÛÒ‡iÂ∑ מֹועד אהל לאהלֹו∑‡Án‰ŒÏ‰.מּפתח איׁש הּבית,∑ÛÒ‡iÂ.נכנסּו אל ּכניסה לׁשֹון «≈»≈…∆ִֵֶֶַֹ∆««¬∆ְְְֳִִָ«≈»≈ְְִִֶַַָ
כב)ּכמֹו לכּלם(דברים ואב ."ּבית אלּֿתֹו "ואספּתֹו לט): הביא (תהילים ׁשּלא מלּמד, אספם". מי ולאֿידע "יצּבר : ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֻ

לאהלֹו איׁש הּצּדיקים ׁשּנכנסּו עד ּפרענּות .(ספרי)עליהם ְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָֻ

(àì)òñð çeøå|íiä-ïî íéåìN æâiå ýåýé úàî §¹©¨©´¥¥´§Ÿ̈À©¨´̈©§¦»¦©¨¼
äk íBé Cøãëe äk íBé Cøãk äðçnä-ìò Lhiå©¦¸©©©«£¤¹§¤¯¤´ÀŸ§¤³¤Æ½Ÿ

:õøàä éðt-ìò íéúnàëe äðçnä úBáéáñ§¦−©©«£¤®§©¨©−¦©§¥¬¨¨«¤
i"yx£Ê‚iÂ∑וכן צ)וּיפריח, וכן(תהילים חיׁש". גז "ּכי א): ועבר"(נחום "נגֹוּזּו :.LhiÂ∑ּכמֹו ל)וּיפׁשט, א :(שמואל «»»ְְְְִִִֵֵַַַַָָָ«ƒ…ְְִַֹ

כלֿהארץ", עלּֿפני נטׁשים כט)"והּנה הּמדּברה"(יחזקאל ּונטׁשּתי" :.ÌÈ˙n‡Îe∑ ׁשהן עד ּבגבּה ּפֹורחֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ¿«»«ƒְְֵֶַַֹ
לׁשחֹות ולא להגּביּה לא ּבאסיפתן, טֹורח יהא ׁשּלא ּכדי אדם, ׁשל לּבֹו .(ספרי)ּכנגד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

È·ÒÂל  ‡e‰ ‡˙È¯LÓÏ ‰LÓ Lk˙‡Â¿ƒ¿¿≈…∆¿«¿ƒ»¿»≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔÓלא  ÂÈÏN Á¯Ù‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÏË ‡Áe¯Â¿»¿«ƒ√»¿»¿«¿«¿»ƒ
‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰Ók ‡˙È¯LÓ ÏÚ ‡Ó¯e ‡nÈ«»¿»««¿ƒ»¿«¬«»¿»
‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰ÓÎe¿«¬«»¿»¿¿¿«¿ƒ»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ ÔÈn‡ ÔÈz¯z Ìe¯Îe¿«¿≈«ƒ««≈«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

i"Wx azFMW FnM ,drxl F` daFhl§¨§¨¨§¤¥©¦
"xFfrl F` mFwpl")mb` ipiirn(. ¦§©£

àOnä éáBòa æçBà¯Fnvr d`xOW ¥§¦©©¨¤©§¤©§
s` ,`VOd z` `Vi FCal `Ed ENi`M§¦§©¦¨¤©©¨©
dnwpl xaCd lr al ozFp df¤¥¥©©¨¨¦§¨¨

)g"ty(.dxezl

(l)äLî óñàiåìäà çútî Y ©¥¨¥Ÿ¤¦¤©Ÿ¤
ãòBî¯l` sq`Ie" zErnWOW ipRn ¥¦§¥¤©§¨©¥¨¥¤

,dpgOl uEgn didW dxFn "dpgOd©©£¤¤¤¨¨¦©©£¤
ld` gzRn" dpEMdW Wxtl KxvEd§©§¨¥¤©©¨¨¦¤©Ÿ¤
uEg `Ede ,dpikW dpgn `EdW ,"crFn¥¤©£¥§¦¨§

dIel dpgn `EdW ,FNW dpgOl)m"`x(. ©©£¤¤¤©£¥§¦¨
äðçnä ìàBìäàì Léà eñðëð Y¯ ¤©©£¤¦§§¦§¨¢

mipwGde ,dIel dpgnl KIW dWOW oeiM¥¨¤¤©¨§©£¥§¦¨§©§¥¦
l`"W gxkdA ,l`xUi dpgnl§©£¥¦§¨¥§¤§¥©¤¤
sq`p cg` lMW FWExiR "dpgOd©©£¤¥¤¨¤¨¤¡©
"sq`Ie" aEzMW oeike ,FNW dpgOl©©£¤¤§¥¨¤¨©¥¨¥
oM m` ,ziAd l` dqipM oFWl `EdW¤§§¦¨¤©©¦¦¥
ld`l qpkp cg` lMW FWExiR¥¤¨¤¨¦§©¨Ÿ¤

.EdpgnAW¤§©£¥
óñàiåì Y,úéaä ìà äñéðk ïBL ©¥¨¥§§¦¨¤©©¦

"Eúéa CBz ìà Bzôñàå" Bîk¯ §©£©§¤¥¤
ziW`xA i"Wx mB d`x .a ,ak mixaC§¨¦§¥©©¦§¥¦
.ak ,cl mW .i ,bk zFnW .hk ,hn§¨

.` ,c dirWi i"Wx d`xE§¥©¦§©§¨
éî òãé àìå øaöé" :ílëì áàå§¨§ª¨¦§Ÿ§Ÿ¥©¦

"íôñà¯d`EaY xFAvi .f ,hl miNdY Ÿ§¨§¦¦¦§§¨

in rci `le ,xivTd zFni lM dcVA©¨¤¨§©¨¦§Ÿ¥©¦
,ziAl mtq` in rcFi Fpi` ,mtqŸ̀§¨¥¥©¦Ÿ§¨©©¦

zEni siq`d iptl `OW)my i"yx(wEqtE . ¤¨¦§¥¨¨¦¨¨
FA aEzMW mFwn lkl "a`" `Ed df¤¨§¨¨¤¨
l` dqpkd oiprn `EdW dtiq` oFWl§£¦¨¤¥¦§©©§¨¨¤
,dtiq`e uEAiw oiprn `le ,ziAd©©¦§Ÿ¥¦§©¦©£¦¨

ixdW,"xFAvi" dNigYA aEzM o`M ¤£¥¨¨©§¦¨¦§
azM KMÎxg`e ,uEAiwe dxiav oFWl§§¦¨§¦§©©¨¨©
dtiq`W gxkdA oM m` ,dtiq` oFWl§£¦¨¦¥§¤§¥©¤£¦¨
l` dqpkd `N` ,uEAiw DWExiR oi ¥̀¥¨¦¤¨©§¨¨¤

.ziAd©©¦
ãnìî¯aFYkl dxFYd dgxHW KMn §©¥¦¨¤¨§¨©¨¦§

wxe ,"'ebe dWn sq`Ie" df oipr dNigY§¦¨¦§¨¤©¥¨¥¤§©
dxF`kNW ,"'ebe rqp gExe" KMÎxg ©̀©¨§©¨©¤¦§¨
EpcOll `N` ,zErnWn mEW dfA oi ¥̀¨¤©§¨¤¨§©§¥

.oOwlC `d̈¦§©¨
ãò úeðòøt íäéìò àéáä àlL¤Ÿ¥¦£¥¤ª§¨©

Bìäàì Léà íé÷écvä eñðëpL¯icM ¤¦§§©©¦¦¦§¨¢§¥
lW mzEprxtA E`xi `NW¤Ÿ¦§§ª§¨¨¤

.l`xUidxez`l ¦§¨¥
(`l)æâiåçéøôiå Y¯i"Wx d`xE ©¨¨©©§¦©§¥©¦

.dWilY oFWl `EdW hk ,f dinxi¦§§¨¤§§¦¨
oFWl `EdW e ,`r miNdY i"WxaE§©¦§¦¦¤§
azM "dcVA x`A"de .dxarde d`vFd¨¨§©£¨¨§©§¥©¨¤¨©
mgixtdW oeiMW ,oipr FzF` lMdW¤©Ÿ¦§¨¤¥¨¤¦§¦¨

.mnFwOn ExqEd ixd£¥§¦§¨
"Léç æâ ék" ïëå¯.i ,v miNdY §¥¦¨¦§¦¦

d`xE ."dxard oFWl ,fB" :mW i"WxaE§©¦¨¨§©£¨¨§¥
.` ,hv `rivn `aA i"Wx mB©©¦¨¨§¦¨

"øáòå efBâð" ïëå¯EfB .ai ,` mEgp §¥¨§¨¨©¨
zxR z` Exare lwCg)my i"yx(. ¦¤¤§¨§¤§¨

LhiåèLôiå Y¯l`wfgi i"Wx d`xE ©¦Ÿ©¦§Ÿ§¥©¦§¤§¥
.dlitp oFWNn `EdW ai ,`l¤¦§§¦¨

ìë éðt ìò íéLèð ípäå" Bîk§§¦¨§ª¦©§¥¨
"õøàä¯Eid mdW .fh ,l ` l`EnW ¨¨¤§¥¤¥¨

i"Wx mB d`xE .ux`d lr mihXEtn§¨¦©¨¨¤§¥©©¦
dpEMd mB Ffe .eh ,`k dirWi .a ,c mẄ§©§¨§©©©¨¨

,dk ziW`xA i"Wx ixacAFWxtOW b §¦§¥©¦§¥¦¤§¨§
g ,fh dirWi i"WxA oke .xEGiR oFWNn¦§¦§¥§©¦§©§¨
zaiY xnFlM .uERip oFWNn FWxtOW¤§¨§¦§¦§©¥©
WbCde ,"yhp" WxFXdn `Ed "yHIe"©¦Ÿ¥©¤§©¨¥
mFwnA `Ed "yHIe" lW z"ih zF`AW¤¨¥¤©¦Ÿ¦§

dxqgd o"Ep zF`)zeaegx x`a(. ©£¥¨
ézLèðe""äøaãnä E¯,hk l`wfgi §©§¦©¦§¨¨§¤§¥

xAcOA LzF` xGt` .d)my c"evn(. £©¥§©¦§¨
íéúnàëeïäL ãò dáâa úBçøBt Y §©¨©¦§§Ÿ©©¤¥

àäé àlL éãk ,íãà ìL Baì ãâðk§¤¤¦¤¨¨§¥¤Ÿ§¥
ïúôéñàa çøè¯Wie .dAxd Etq`ie Ÿ©©£¦¨¨§©©§©§¥§¥

Exrhvi `NW icM EdGW EazMW¤¨§¤¤§¥¤Ÿ¦§©£
la` ,dilM EaIgzdW s`e ,oztiq`A©£¦¨¨§©¤¦§©§§¨¨£¨
.xUAd ztiq`A xrhvdl EaIgzp `lŸ¦§©§§¦§©¥©£¦©©¨¨

ì àìå déaâäì àìúBçL¯ Ÿ§©§¦©§Ÿ¦§
.stFMzdldxezal §¦§¥

jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy

(áì)ìëå äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk íòä í÷iå| ©¨´̈¨¿̈¨©Á©¸§¨©©¹§¨§´Ÿ
-úà eôñàiå úøçnä íBéáéúëåìùäéø÷åéìOä ´©¨«¢À̈©©«©§Æ¤©§½̈

çBèL íäì eçèLiå íéøîç äøNò óñà èéòînä©©§¦¾¨©−£¨¨´¢¨¦®©¦§§³¨¤Æ¨½©
:äðçnä úBáéáñ§¦−©©«£¤«

i"yx£ËÈÚÓn‰∑ חמרים עׂשרה אסף והחּגרים, העצלים מּכּלם, ּפחֹות ׁשאסף אֹותם ∑eÁËLiÂ.מי עׂשּו ««¿ƒְְֲֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ«ƒ¿¿ָָ
מׁשטיחין  .מׁשטיחין ְְִִִִַַ

(âì)ýåýé óàå úøké íøè íäépL ïéa epãBò øNaä©¨À̈¤¸Æ¥´¦¥¤½¤−¤¦¨¥®§©³§Ÿ̈Æ
iå íòá äøç:ãàî äaø äkî íòa ýåýé C ¨¨´¨½̈©©³§Ÿ̈Æ¨½̈©−̈©¨¬§«Ÿ

i"yx£˙¯kÈ Ì¯Ë∑ יֹוצאה ׁשּנׁשמתֹו עד ּבׁשּניו, לפּסקֹו מסּפיק אינֹו אחר: ּדבר פסק". לא "עד .ּכתרּגּומֹו: ∆∆ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

(ãì)äåàzä úBøá÷ àeää íB÷nä-íL-úà àø÷iå©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¦§´©©«£¨®
:íéeàúnä íòä-úà eøá÷ íL-ék¦¨Æ¨«§½¤¨−̈©¦§©¦«

(äì)eéäiå úBøöç íòä eòñð äåàzä úBøáwî¦¦§¯©©«£¨²¨«§¬¨−̈£¥®©¦«§−
ô :úBøöça©«£¥«

áé(à)äMàä úBãà-ìò äLîa ïøäàå íéøî øaãzå©§©¥̧¦§¨³§©«£ŸÆ§¤½©Ÿ²¨«¦¨¬
:ç÷ì úéLë äMà-ék ç÷ì øLà úéLkä©ª¦−£¤´¨®̈¦«¦¨¬ª¦−¨¨«

i"yx£¯a„zÂ∑(ספרי)וכן קׁשה. לׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל "ּדּבּור" אֹומראין מב)הּוא אדני (בראשית האיׁש "ּדּבר : «¿«≈ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹ
אֹומר הּוא וכן ּתחנּונים. לׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל "אמירה" ואין קׁשֹות". אּתנּו יט)הארץ אלֿנא (בראשית "וּיאמר : ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ּתרעּו", יב)אחי ּבּקׁשה (במדבר לׁשֹון "נא" ּכל דברי". ׁשמעּוֿנא "וּיאמר :.Ô¯‰‡Â ÌÈ¯Ó ¯a„zÂ∑(ספרי) היא ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ«¿«≈ƒ¿»¿«¬…ִ

ÏÎÂלב  ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ ‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡nÚ Ì˜Â¿»«»»»«¿»≈¿»¿…
Lk ¯ÚÊ‡c ÂÈÏN ˙È eLÎe È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ»¿«¿ƒ¿»»¿»¿«¿«¿«
¯BÁÒ ÔÈÁÈËLÓ ÔB‰Ï eÁËLe ÔÈ¯B‚„ ‡¯NÚ«¿»¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿ƒ»

ÒÙ˜לג  ‡Ï „Ú ÔB‰ÈpL ÔÈa ÔÚk „Ú ‡¯Òaƒ¿»«¿«≈ƒ≈«»¿«
Ë˜e ‡nÚa ÛÈ˜z ÈÈ„ ‡Ê‚¯Â‡nÚa ÈÈ Ï ¿»¿»«¿»¿ƒ¿«»¿«¿»¿«»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ÏBË¿̃«ƒ«¬»

˜·¯Èלד  ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿»¿«¿»«ƒ¿≈
:eÏÈ‡Lc ‡nÚ ˙È e¯·˜ Ôn˙ È¯‡ ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈¬≈«»¿»»«»¿»ƒ

B¯ˆÁÏ˙לה  ‡nÚ eÏË ÈÏ‡LÓ„ È¯·wÓƒƒ¿≈ƒ¿«¬≈¿»«»«¬≈
:˙B¯ˆÁa BÂ‰Â«¬«¬≈

ÒÚ˜א  ÏÚ ‰LÓa Ô¯‰‡Â ÌÈ¯Ó ˙ÏlÓe«≈«ƒ¿»¿«¬…¿…∆«≈«
‡z¯tL ‡˙z‡ È¯‡ ·ÈÒ Èc ‡z¯tL ‡˙z‡ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»«ƒ¿»

:˜ÈÁ¯ ·ÈÒ„ƒ¿ƒ»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(al)èéòînäúBçt óñàL éî Y ©©§¦¦¤¨©¨
íéøâçäå íéìöòä ,ílkî¯,xnFlM ¦ª¨¨£¥¦§©¦§¦§©

oiaE FzElvr zngn hirndW oiA¥¤¦§¦¥£©©§¥
:EWxC ixtQaE .Fqp` zngn hirndW¤¦§¦¥£©¨§©¦§¥¨§
,hrEnnd `N` hirnOd ixwY l ©̀¦§¦©©§¦¤¨©§¨
`EdW ,Fnvr mc`d lr aqEOW¤¨©¨¨¨©§¤
F` ,lvr `EdW FzCn zngn hrEnn§¨¥£©¦¨¤¨¥

xBig `EdW FnEn zngn)dcya x`a(. ¥£©¤¦¥
"íéøîç äøNò óñà"¯xngA Wi ¨©£¨¨¢¨¦¥©Ÿ¤

mixng dxUr ixd ,oi`q miWlW§¦§¦£¥£¨¨¢¨¦
zF`n WlW miwifgnlkA ixd ,d`q ©£¦¦§¥§¨£¥§¨

hirnOl oi`q xUr mFi)ipewfg(. ¤¤§¦©©§¦
eçèLiåïéçéèLî ïúBà eNò Y ©¦§§¨¨©§¦¦

ïéçéèLî¯mdl EghWIe" aEzMW dGn ©§¦¦¦¤¤¨©¦§§¨¤
mzF` migihWn EidW rnWn ,"gFhẄ©©§©¤¨©§¦¦¨

dAxd zFgihW)`"eb(`nFi i"Wx d`xE . §¦©§¥§¥©¦¨
iEUr did elVd ± oigihWn" :a ,dr©§¦¦©§¨¨¨¨

y"cixhil oigihWn ,ux`d lr odiptl¦§¥¤©¨¨¤©§¦¦
:mW i"Wx ifrl xvF`aE ."frlA§©©§©©£¥©¦¨

y"ixiihil ± oigihWn"litieres, ©§¦¦
mEBxY."uAxn ,zFakW :dxezbl ©§§¨¦§¨
(bl)úøké íøèãò" :Bîebøúk Y ¤¤¦¨¥§©§©

"÷ñô àì¯Flk`l EniIq `l cFrW ¨§©¤Ÿ¦§§¨§
)`"eb(lr aqEn "zxMi mxh"W Epid .©§¤¤¤¦¨¥¨©

.mEIqe xnB oFWNn "zxMi"e ,"xUAd"©¨¨§¦¨¥¦§§¨§¦
B÷ñôì ÷étñî Bðéà :øçà øác̈¨©¥¥©§¦§¨§

åépLa¯Flk`l Eligzd `l cFrW §¦¨¤Ÿ¦§¦§¨§
)`"eb(oiA" lr aqEn "zxMi mxh"W Epid .©§¤¤¤¦¨¥¨©¥

dzixM oFWNn "zxMi"e ,"mdiPW¦¥¤§¦¨¥¦§§¦¨
.dwiqtE§¦¨

äàöé BúîLpL ãò¯i"Wx d`xE ©¤¦§¨¨§¨§¥©¦
.k wEqR lirldxezcl §¥¨

(`)øaãzåíB÷î ìëa øeac ïéà Y ©§©¥¥¦§¨¨
ì àlàäL÷ ïBL¯i"Wx mB d`x ¤¨¨¨¨§¥©©¦

."`Ed iWFw oFWl xAcie" :f ,al zFnW§©§©¥§¦
oFWl oi`" :hi ,i `xwIe i"Wx d`xE§¥©¦©¦§¨¥§
i"Wx d`xE ."fr oFWl `N` xEAiC¦¤¨¨¨§¥©¦

.mW xE`iAaE fi ,a mixaC§¨¦©¥¨
øîBà àeä ïëå¯.l ,an ziW`xA §¥¥§¥¦

eðzà õøàä éðãà Léàä øac"¦¤¨¦£Ÿ¥¨¨¤¦¨
"úBL÷¯`ian mW zFnW i"WxA ¨§©¦§¨¥¦

wEqRdn dgkFd)f ,an ziy`xa(xAcie" : ¨¨¥©¨©§©¥
."zFWw mY ¦̀¨¨

ì àlà íB÷î ìëa äøéîà ïéàåïBL §¥£¦¨§¨¨¤¨§
ìà øîàiå" :øîBà àeä ïëå ,íéðeðçz©£¦§¥¥©Ÿ©©

"eòøz éçà àð¯.f ,hi ziW`xA ¨©©¨¥§¥¦
"éøáã àð eòîL øîàiå"¯,ai oOwl ©Ÿ¤¦§¨§¨¨§©¨

.e
ì "àð" ìkäLwa ïBL¯i"Wx mB d`x ¨¨§©¨¨§¥©©¦
.mW oOwl§©¨¨

ïøäàå íéøî øaãzå¯oFWl xg` ©§©¥¦§¨§©£Ÿ©©§



עז jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy

ß oeiq h"i ycew zay ß

(ì):ìàøNé éð÷æå àeä äðçnä-ìà äLî óñàiå©¥«¨¥¬¤−¤©©«£¤®−§¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ ÛÒ‡iÂ∑ מֹועד אהל לאהלֹו∑‡Án‰ŒÏ‰.מּפתח איׁש הּבית,∑ÛÒ‡iÂ.נכנסּו אל ּכניסה לׁשֹון «≈»≈…∆ִֵֶֶַֹ∆««¬∆ְְְֳִִָ«≈»≈ְְִִֶַַָ
כב)ּכמֹו לכּלם(דברים ואב ."ּבית אלּֿתֹו "ואספּתֹו לט): הביא (תהילים ׁשּלא מלּמד, אספם". מי ולאֿידע "יצּבר : ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֻ

לאהלֹו איׁש הּצּדיקים ׁשּנכנסּו עד ּפרענּות .(ספרי)עליהם ְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָֻ

(àì)òñð çeøå|íiä-ïî íéåìN æâiå ýåýé úàî §¹©¨©´¥¥´§Ÿ̈À©¨´̈©§¦»¦©¨¼
äk íBé Cøãëe äk íBé Cøãk äðçnä-ìò Lhiå©¦¸©©©«£¤¹§¤¯¤´ÀŸ§¤³¤Æ½Ÿ

:õøàä éðt-ìò íéúnàëe äðçnä úBáéáñ§¦−©©«£¤®§©¨©−¦©§¥¬¨¨«¤
i"yx£Ê‚iÂ∑וכן צ)וּיפריח, וכן(תהילים חיׁש". גז "ּכי א): ועבר"(נחום "נגֹוּזּו :.LhiÂ∑ּכמֹו ל)וּיפׁשט, א :(שמואל «»»ְְְְִִִֵֵַַַַָָָ«ƒ…ְְִַֹ

כלֿהארץ", עלּֿפני נטׁשים כט)"והּנה הּמדּברה"(יחזקאל ּונטׁשּתי" :.ÌÈ˙n‡Îe∑ ׁשהן עד ּבגבּה ּפֹורחֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ¿«»«ƒְְֵֶַַֹ
לׁשחֹות ולא להגּביּה לא ּבאסיפתן, טֹורח יהא ׁשּלא ּכדי אדם, ׁשל לּבֹו .(ספרי)ּכנגד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

È·ÒÂל  ‡e‰ ‡˙È¯LÓÏ ‰LÓ Lk˙‡Â¿ƒ¿¿≈…∆¿«¿ƒ»¿»≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔÓלא  ÂÈÏN Á¯Ù‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÏË ‡Áe¯Â¿»¿«ƒ√»¿»¿«¿«¿»ƒ
‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰Ók ‡˙È¯LÓ ÏÚ ‡Ó¯e ‡nÈ«»¿»««¿ƒ»¿«¬«»¿»
‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰ÓÎe¿«¬«»¿»¿¿¿«¿ƒ»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ ÔÈn‡ ÔÈz¯z Ìe¯Îe¿«¿≈«ƒ««≈«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

i"Wx azFMW FnM ,drxl F` daFhl§¨§¨¨§¤¥©¦
"xFfrl F` mFwpl")mb` ipiirn(. ¦§©£

àOnä éáBòa æçBà¯Fnvr d`xOW ¥§¦©©¨¤©§¤©§
s` ,`VOd z` `Vi FCal `Ed ENi`M§¦§©¦¨¤©©¨©
dnwpl xaCd lr al ozFp df¤¥¥©©¨¨¦§¨¨

)g"ty(.dxezl

(l)äLî óñàiåìäà çútî Y ©¥¨¥Ÿ¤¦¤©Ÿ¤
ãòBî¯l` sq`Ie" zErnWOW ipRn ¥¦§¥¤©§¨©¥¨¥¤

,dpgOl uEgn didW dxFn "dpgOd©©£¤¤¤¨¨¦©©£¤
ld` gzRn" dpEMdW Wxtl KxvEd§©§¨¥¤©©¨¨¦¤©Ÿ¤
uEg `Ede ,dpikW dpgn `EdW ,"crFn¥¤©£¥§¦¨§

dIel dpgn `EdW ,FNW dpgOl)m"`x(. ©©£¤¤¤©£¥§¦¨
äðçnä ìàBìäàì Léà eñðëð Y¯ ¤©©£¤¦§§¦§¨¢

mipwGde ,dIel dpgnl KIW dWOW oeiM¥¨¤¤©¨§©£¥§¦¨§©§¥¦
l`"W gxkdA ,l`xUi dpgnl§©£¥¦§¨¥§¤§¥©¤¤
sq`p cg` lMW FWExiR "dpgOd©©£¤¥¤¨¤¨¤¡©
"sq`Ie" aEzMW oeike ,FNW dpgOl©©£¤¤§¥¨¤¨©¥¨¥
oM m` ,ziAd l` dqipM oFWl `EdW¤§§¦¨¤©©¦¦¥
ld`l qpkp cg` lMW FWExiR¥¤¨¤¨¦§©¨Ÿ¤

.EdpgnAW¤§©£¥
óñàiåì Y,úéaä ìà äñéðk ïBL ©¥¨¥§§¦¨¤©©¦

"Eúéa CBz ìà Bzôñàå" Bîk¯ §©£©§¤¥¤
ziW`xA i"Wx mB d`x .a ,ak mixaC§¨¦§¥©©¦§¥¦
.ak ,cl mW .i ,bk zFnW .hk ,hn§¨

.` ,c dirWi i"Wx d`xE§¥©¦§©§¨
éî òãé àìå øaöé" :ílëì áàå§¨§ª¨¦§Ÿ§Ÿ¥©¦

"íôñà¯d`EaY xFAvi .f ,hl miNdY Ÿ§¨§¦¦¦§§¨

in rci `le ,xivTd zFni lM dcVA©¨¤¨§©¨¦§Ÿ¥©¦
,ziAl mtq` in rcFi Fpi` ,mtqŸ̀§¨¥¥©¦Ÿ§¨©©¦

zEni siq`d iptl `OW)my i"yx(wEqtE . ¤¨¦§¥¨¨¦¨¨
FA aEzMW mFwn lkl "a`" `Ed df¤¨§¨¨¤¨
l` dqpkd oiprn `EdW dtiq` oFWl§£¦¨¤¥¦§©©§¨¨¤
,dtiq`e uEAiw oiprn `le ,ziAd©©¦§Ÿ¥¦§©¦©£¦¨

ixdW,"xFAvi" dNigYA aEzM o`M ¤£¥¨¨©§¦¨¦§
azM KMÎxg`e ,uEAiwe dxiav oFWl§§¦¨§¦§©©¨¨©
dtiq`W gxkdA oM m` ,dtiq` oFWl§£¦¨¦¥§¤§¥©¤£¦¨
l` dqpkd `N` ,uEAiw DWExiR oi ¥̀¥¨¦¤¨©§¨¨¤

.ziAd©©¦
ãnìî¯aFYkl dxFYd dgxHW KMn §©¥¦¨¤¨§¨©¨¦§

wxe ,"'ebe dWn sq`Ie" df oipr dNigY§¦¨¦§¨¤©¥¨¥¤§©
dxF`kNW ,"'ebe rqp gExe" KMÎxg ©̀©¨§©¨©¤¦§¨
EpcOll `N` ,zErnWn mEW dfA oi ¥̀¨¤©§¨¤¨§©§¥

.oOwlC `d̈¦§©¨
ãò úeðòøt íäéìò àéáä àlL¤Ÿ¥¦£¥¤ª§¨©

Bìäàì Léà íé÷écvä eñðëpL¯icM ¤¦§§©©¦¦¦§¨¢§¥
lW mzEprxtA E`xi `NW¤Ÿ¦§§ª§¨¨¤

.l`xUidxez`l ¦§¨¥
(`l)æâiåçéøôiå Y¯i"Wx d`xE ©¨¨©©§¦©§¥©¦

.dWilY oFWl `EdW hk ,f dinxi¦§§¨¤§§¦¨
oFWl `EdW e ,`r miNdY i"WxaE§©¦§¦¦¤§
azM "dcVA x`A"de .dxarde d`vFd¨¨§©£¨¨§©§¥©¨¤¨©
mgixtdW oeiMW ,oipr FzF` lMdW¤©Ÿ¦§¨¤¥¨¤¦§¦¨

.mnFwOn ExqEd ixd£¥§¦§¨
"Léç æâ ék" ïëå¯.i ,v miNdY §¥¦¨¦§¦¦

d`xE ."dxard oFWl ,fB" :mW i"WxaE§©¦¨¨§©£¨¨§¥
.` ,hv `rivn `aA i"Wx mB©©¦¨¨§¦¨

"øáòå efBâð" ïëå¯EfB .ai ,` mEgp §¥¨§¨¨©¨
zxR z` Exare lwCg)my i"yx(. ¦¤¤§¨§¤§¨

LhiåèLôiå Y¯l`wfgi i"Wx d`xE ©¦Ÿ©¦§Ÿ§¥©¦§¤§¥
.dlitp oFWNn `EdW ai ,`l¤¦§§¦¨

ìë éðt ìò íéLèð ípäå" Bîk§§¦¨§ª¦©§¥¨
"õøàä¯Eid mdW .fh ,l ` l`EnW ¨¨¤§¥¤¥¨

i"Wx mB d`xE .ux`d lr mihXEtn§¨¦©¨¨¤§¥©©¦
dpEMd mB Ffe .eh ,`k dirWi .a ,c mẄ§©§¨§©©©¨¨

,dk ziW`xA i"Wx ixacAFWxtOW b §¦§¥©¦§¥¦¤§¨§
g ,fh dirWi i"WxA oke .xEGiR oFWNn¦§¦§¥§©¦§©§¨
zaiY xnFlM .uERip oFWNn FWxtOW¤§¨§¦§¦§©¥©
WbCde ,"yhp" WxFXdn `Ed "yHIe"©¦Ÿ¥©¤§©¨¥
mFwnA `Ed "yHIe" lW z"ih zF`AW¤¨¥¤©¦Ÿ¦§

dxqgd o"Ep zF`)zeaegx x`a(. ©£¥¨
ézLèðe""äøaãnä E¯,hk l`wfgi §©§¦©¦§¨¨§¤§¥

xAcOA LzF` xGt` .d)my c"evn(. £©¥§©¦§¨
íéúnàëeïäL ãò dáâa úBçøBt Y §©¨©¦§§Ÿ©©¤¥

àäé àlL éãk ,íãà ìL Baì ãâðk§¤¤¦¤¨¨§¥¤Ÿ§¥
ïúôéñàa çøè¯Wie .dAxd Etq`ie Ÿ©©£¦¨¨§©©§©§¥§¥

Exrhvi `NW icM EdGW EazMW¤¨§¤¤§¥¤Ÿ¦§©£
la` ,dilM EaIgzdW s`e ,oztiq`A©£¦¨¨§©¤¦§©§§¨¨£¨
.xUAd ztiq`A xrhvdl EaIgzp `lŸ¦§©§§¦§©¥©£¦©©¨¨

ì àìå déaâäì àìúBçL¯ Ÿ§©§¦©§Ÿ¦§
.stFMzdldxezal §¦§¥

jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy

(áì)ìëå äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk íòä í÷iå| ©¨´̈¨¿̈¨©Á©¸§¨©©¹§¨§´Ÿ
-úà eôñàiå úøçnä íBéáéúëåìùäéø÷åéìOä ´©¨«¢À̈©©«©§Æ¤©§½̈

çBèL íäì eçèLiå íéøîç äøNò óñà èéòînä©©§¦¾¨©−£¨¨´¢¨¦®©¦§§³¨¤Æ¨½©
:äðçnä úBáéáñ§¦−©©«£¤«

i"yx£ËÈÚÓn‰∑ חמרים עׂשרה אסף והחּגרים, העצלים מּכּלם, ּפחֹות ׁשאסף אֹותם ∑eÁËLiÂ.מי עׂשּו ««¿ƒְְֲֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ«ƒ¿¿ָָ
מׁשטיחין  .מׁשטיחין ְְִִִִַַ

(âì)ýåýé óàå úøké íøè íäépL ïéa epãBò øNaä©¨À̈¤¸Æ¥´¦¥¤½¤−¤¦¨¥®§©³§Ÿ̈Æ
iå íòá äøç:ãàî äaø äkî íòa ýåýé C ¨¨´¨½̈©©³§Ÿ̈Æ¨½̈©−̈©¨¬§«Ÿ

i"yx£˙¯kÈ Ì¯Ë∑ יֹוצאה ׁשּנׁשמתֹו עד ּבׁשּניו, לפּסקֹו מסּפיק אינֹו אחר: ּדבר פסק". לא "עד .ּכתרּגּומֹו: ∆∆ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

(ãì)äåàzä úBøá÷ àeää íB÷nä-íL-úà àø÷iå©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¦§´©©«£¨®
:íéeàúnä íòä-úà eøá÷ íL-ék¦¨Æ¨«§½¤¨−̈©¦§©¦«

(äì)eéäiå úBøöç íòä eòñð äåàzä úBøáwî¦¦§¯©©«£¨²¨«§¬¨−̈£¥®©¦«§−
ô :úBøöça©«£¥«

áé(à)äMàä úBãà-ìò äLîa ïøäàå íéøî øaãzå©§©¥̧¦§¨³§©«£ŸÆ§¤½©Ÿ²¨«¦¨¬
:ç÷ì úéLë äMà-ék ç÷ì øLà úéLkä©ª¦−£¤´¨®̈¦«¦¨¬ª¦−¨¨«

i"yx£¯a„zÂ∑(ספרי)וכן קׁשה. לׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל "ּדּבּור" אֹומראין מב)הּוא אדני (בראשית האיׁש "ּדּבר : «¿«≈ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹ
אֹומר הּוא וכן ּתחנּונים. לׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל "אמירה" ואין קׁשֹות". אּתנּו יט)הארץ אלֿנא (בראשית "וּיאמר : ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ּתרעּו", יב)אחי ּבּקׁשה (במדבר לׁשֹון "נא" ּכל דברי". ׁשמעּוֿנא "וּיאמר :.Ô¯‰‡Â ÌÈ¯Ó ¯a„zÂ∑(ספרי) היא ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ«¿«≈ƒ¿»¿«¬…ִ

ÏÎÂלב  ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ ‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡nÚ Ì˜Â¿»«»»»«¿»≈¿»¿…
Lk ¯ÚÊ‡c ÂÈÏN ˙È eLÎe È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ»¿«¿ƒ¿»»¿»¿«¿«¿«
¯BÁÒ ÔÈÁÈËLÓ ÔB‰Ï eÁËLe ÔÈ¯B‚„ ‡¯NÚ«¿»¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿ƒ»

ÒÙ˜לג  ‡Ï „Ú ÔB‰ÈpL ÔÈa ÔÚk „Ú ‡¯Òaƒ¿»«¿«≈ƒ≈«»¿«
Ë˜e ‡nÚa ÛÈ˜z ÈÈ„ ‡Ê‚¯Â‡nÚa ÈÈ Ï ¿»¿»«¿»¿ƒ¿«»¿«¿»¿«»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ÏBË¿̃«ƒ«¬»

˜·¯Èלד  ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿»¿«¿»«ƒ¿≈
:eÏÈ‡Lc ‡nÚ ˙È e¯·˜ Ôn˙ È¯‡ ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈¬≈«»¿»»«»¿»ƒ

B¯ˆÁÏ˙לה  ‡nÚ eÏË ÈÏ‡LÓ„ È¯·wÓƒƒ¿≈ƒ¿«¬≈¿»«»«¬≈
:˙B¯ˆÁa BÂ‰Â«¬«¬≈

ÒÚ˜א  ÏÚ ‰LÓa Ô¯‰‡Â ÌÈ¯Ó ˙ÏlÓe«≈«ƒ¿»¿«¬…¿…∆«≈«
‡z¯tL ‡˙z‡ È¯‡ ·ÈÒ Èc ‡z¯tL ‡˙z‡ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»«ƒ¿»

:˜ÈÁ¯ ·ÈÒ„ƒ¿ƒ»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(al)èéòînäúBçt óñàL éî Y ©©§¦¦¤¨©¨
íéøâçäå íéìöòä ,ílkî¯,xnFlM ¦ª¨¨£¥¦§©¦§¦§©

oiaE FzElvr zngn hirndW oiA¥¤¦§¦¥£©©§¥
:EWxC ixtQaE .Fqp` zngn hirndW¤¦§¦¥£©¨§©¦§¥¨§
,hrEnnd `N` hirnOd ixwY l ©̀¦§¦©©§¦¤¨©§¨
`EdW ,Fnvr mc`d lr aqEOW¤¨©¨¨¨©§¤
F` ,lvr `EdW FzCn zngn hrEnn§¨¥£©¦¨¤¨¥

xBig `EdW FnEn zngn)dcya x`a(. ¥£©¤¦¥
"íéøîç äøNò óñà"¯xngA Wi ¨©£¨¨¢¨¦¥©Ÿ¤

mixng dxUr ixd ,oi`q miWlW§¦§¦£¥£¨¨¢¨¦
zF`n WlW miwifgnlkA ixd ,d`q ©£¦¦§¥§¨£¥§¨

hirnOl oi`q xUr mFi)ipewfg(. ¤¤§¦©©§¦
eçèLiåïéçéèLî ïúBà eNò Y ©¦§§¨¨©§¦¦

ïéçéèLî¯mdl EghWIe" aEzMW dGn ©§¦¦¦¤¤¨©¦§§¨¤
mzF` migihWn EidW rnWn ,"gFhẄ©©§©¤¨©§¦¦¨

dAxd zFgihW)`"eb(`nFi i"Wx d`xE . §¦©§¥§¥©¦¨
iEUr did elVd ± oigihWn" :a ,dr©§¦¦©§¨¨¨¨

y"cixhil oigihWn ,ux`d lr odiptl¦§¥¤©¨¨¤©§¦¦
:mW i"Wx ifrl xvF`aE ."frlA§©©§©©£¥©¦¨

y"ixiihil ± oigihWn"litieres, ©§¦¦
mEBxY."uAxn ,zFakW :dxezbl ©§§¨¦§¨
(bl)úøké íøèãò" :Bîebøúk Y ¤¤¦¨¥§©§©

"÷ñô àì¯Flk`l EniIq `l cFrW ¨§©¤Ÿ¦§§¨§
)`"eb(lr aqEn "zxMi mxh"W Epid .©§¤¤¤¦¨¥¨©

.mEIqe xnB oFWNn "zxMi"e ,"xUAd"©¨¨§¦¨¥¦§§¨§¦
B÷ñôì ÷étñî Bðéà :øçà øác̈¨©¥¥©§¦§¨§

åépLa¯Flk`l Eligzd `l cFrW §¦¨¤Ÿ¦§¦§¨§
)`"eb(oiA" lr aqEn "zxMi mxh"W Epid .©§¤¤¤¦¨¥¨©¥

dzixM oFWNn "zxMi"e ,"mdiPW¦¥¤§¦¨¥¦§§¦¨
.dwiqtE§¦¨

äàöé BúîLpL ãò¯i"Wx d`xE ©¤¦§¨¨§¨§¥©¦
.k wEqR lirldxezcl §¥¨

(`)øaãzåíB÷î ìëa øeac ïéà Y ©§©¥¥¦§¨¨
ì àlàäL÷ ïBL¯i"Wx mB d`x ¤¨¨¨¨§¥©©¦

."`Ed iWFw oFWl xAcie" :f ,al zFnW§©§©¥§¦
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jzelrdaעח zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy
האּׁשה? מן מׁשה ׁשּפירׁש מרים יֹודעת היתה ּומּנין ּתחּלה. הּכתּוב הקּדימּה לפיכ ּתחּלה, ּבּדּבּור ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּפתחה
ּכיון  ּבּמחנה", מתנּבאים ּומידד "אלּדד למׁשה: ׁשּנאמר ּבׁשעה צּפֹורה ּבצד היתה מרים אֹומר: נתן ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹרּבי
ּכדר מּנׁשֹותיהן ּפֹורׁשין ׁשּיהיּו לנבּואה, נזקקים הם אם אּלּו ׁשל לנׁשֹותיהן "אֹוי אמרה : צּפֹורה, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּׁשמעה
נענׁשה, ּכ לגּנּותֹו, נתּכּונה ׁשּלא ּמרים ּומה לאהרן . והּגידה מרים ידעה ּומּׁשם מּמּני!". ּבעלי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּפרׁש

חברֹו ׁשל ּבגנּותֹו למסּפר ‰ÈLk˙.קלֿוחמר ‰M‡‰∑(שם) מֹודים ׁשהּכל ּכׁשם ּביפיּה, מֹודים ׁשהּכל מּגיד, ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ»ƒ»«Àƒְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹ
ּכּוׁשי  ׁשל מראה ∑ÈLÎ˙.ּבׁשחרּותֹו יפת ‰‡M‰.ּבגימטרּיא: ˙B„‡ŒÏÚ∑ ּגרּוׁשיה אֹודֹות M‡ŒÈk‰.על ְֲִֶַÀƒְְְְִִֶַַַָ«…»ƒ»ֵֶַָƒƒ»

Á˜Ï ˙ÈLÎ∑,ּביפיּה ולא ּבמעׂשיה ּבמעׂשיה, נאה ואינּה ּביפיּה נאה אּׁשה ל יׁש אּלא לֹומר? ּתלמּוד מה Àƒ»»ְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy
ּבּכל  נאה זאת ‰ÈLk˙‰‡.אבל ‰M∑,"ּכּוׁשי" נאה: ּבנֹו את הּקֹורא ּכאדם "ּכּוׁשית", נקראת נֹויּה ׁשם על ֲַָָָֹֹ»ƒ»«Àƒְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

רעה  עין ּבֹו ּתׁשלט ׁשּלא Á˜Ï.ּכדי ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk∑ּגרׁשּה .ועּתה ְְִִֵֶַָָֹֹƒƒ»Àƒ»»ְְֵַָָ

(á)eða-íb àìä ýåýé øac äLîa-Cà ÷øä eøîàiå©«Ÿ§À£©³©§¤Æ¦¤´§Ÿ̈½£−Ÿ©¨´
:ýåýé òîLiå øaã¦¥®©¦§©−§Ÿ̈«

i"yx£C‡ ה'∑‰¯˜ ּדּבר לבּדֹו „a¯.עּמֹו eaŒÌb ‡Ï‰∑ ארץ מּדר ּפירׁשנּו .ולא ¬««ְִִֶַ¬…«»ƒ≈ְְִִֶֶֶֶַֹ

(â)éðt-ìò øLà íãàä ìkî ãàî åéðò äLî Léàäå§¨¦¬¤−¨¨´§®Ÿ¦ŸÆ¨¨½̈£¤−©§¥¬
ñ :äîãàä̈«£¨¨«

i"yx£ÂÚ∑ וסבלן .ׁשפל »»ְְַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 30Î38 'nr b"ig y"ewl t"r)

EpAx dWnC deprd zlrn©£©¨£¨¨§Ÿ¤©¥

האדמההאדמההאדמההאדמה:::: עלעלעלעל־־־־ּפּפּפּפניניניני אאאאׁשׁשׁשׁשרררר האדםהאדםהאדםהאדם ממממּכּכּכּכלללל מאדמאדמאדמאד ענוענוענוענו ממממׁשׁשׁשׁשהההה ג)והאיוהאיוהאיוהאיׁשׁשׁשׁש יב, (במדבר ְְְְִִִִָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹ ִִִִֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ולפני  ּבמּתנה, הּתֹורה לֹו ונּתנה יֹום מ' ּתֹורה לּמדֹו והּקּב"ה מּסיני ּתֹורה ׁשּקּבל הּוא מׁשה הרי ּכלל: מּובן אינֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹולכאֹורה
מּכל  עניו ׁשּיהיה ׁשּי ואי רּבֹות, מעלֹות ועֹוד הּׁשכינה, עם ּדּבר ׁשרצה עת ּובכל מּמצרים, יׂשראל ּבני את הֹוציא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָזה

ָָָהאדם?
ׁשּכ ׁשּידע מּפני עניו , היה מּכל־מקֹום אדם, מּכל ּבמעלה ּגבֹוּה ׁשהּוא וידע ּבמעלתֹו הּכיר ׁשּמׁשה היֹות ּדעם ּבזה ל ּומבאר ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

להיֹות  ויכֹול זֹו, ּומדרגה ּבמעלה ּכן גם היה אחר יהּודי אצל היּו האּלּו הּכחֹות ׁשאם וחׁשב מּלמעלה, לֹו נּתנּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹמעלֹותיו
ואחד. אחד ּכל ּבפני עניו היה זה ּומּפני יֹותר, הּכחֹות את מגּלה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשהיה

האדמה  ּפני על אׁשר האדם ּכל  לגּבי מׁשה ׁשל העּקרית מעלתֹו לגּבי א הּנפׁש, ּכחֹות לגּבי הניחא ּבאּור: צרי עדין ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹא
ּכי  מּבמׁשה, יֹותר אּלּו ּכחֹות מגּלה היה אחר ׁשאדם לֹומר ׁשּי לא ּכמׁשה", ּביׂשראל עֹוד נביא קם ׁש"לא הּנבּואה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹׁשהיא
מאד  עניו מׁשה היה מה ּומּפני מּלמעלה, הּנּתנת נגלית ּומדרגה מעלה היא אלא האדם, לעבֹודת ׁשּיכת לא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹנבּואה

האדם?ׁשּפירּוׁשֹו( ּכל לגּבי הכנעה) ְְֵֵֶַַָָָָָָ
מחׁשּבֹונֹות  ׁשּלמעלה עצמית ענוה ויׁש ּבמׁשה) ׁשנת"ל (ּוכמֹו וטו"ד חׁשּבֹון ּפי על ענוה יׁש ענוה, סּוגי ב' ׁשּיׁש לֹומר ְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹויׁש
ׁשּי לא הּקּב"ה על והרי – ענותנּותֹו" מֹוצא אּתה ׁשם הּקּב"ה ׁשל ּגדּלתֹו "ּבמקֹום הּקּב"ה על ּׁשּנאמר מה ע"ד ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻׂשכלּיים,
את  לֹו ׁשהיה זה על ּדנֹוסף רּבנּו, למׁשה היתה זֹו וענוה עצמית, ענוה היא אּלא (ח"ו), חׁשּבֹון ּפי על ענוה ׁשּזֹוהי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלֹומר
- לענוה ּכלל מקֹום נתינת אין הּׂשכל מּצד ּכאׁשר ּדגם ּבעצם, הענוה מעלת את אף לֹו היה חׁשּבֹון, ּפי על הענוה ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמעלת

האדמה". ּפני על אׁשר האדם מּכל מאד "עניו אדם, ּכל לגּבי ּבטל היה מּכל־מקֹום – ׁשּבֹו ה ּנבּואה ּבענין ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּוכמֹו

‰Ï‡ב  ÈÈ ÏÈlÓ ‰LÓ· Ì¯a „BÁÏ‰ e¯Ó‡Â«¬»«¿¿«¿…∆«ƒ¿»¬»
:ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe ÏÈlÓ ‡nÚ Û‡«ƒ»»«ƒ¿ƒ«√»¿»

Ècג  ‡L‡ ÏkÓ ‡„ÁÏ Ô˙ÂÚ ‰LÓ ‡¯·‚Â¿«¿»…∆ƒ¿¿»«¬»ƒ…¡»»ƒ
:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ««≈«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

FnM ,"diUrnA d`p" dzidW Epl̈¤¨§¨¨¨§©£¤¨§
iM" xnFl did lFki ,lirl i"Wx azMW¤¨©©¦§¥¨¨¨©¦
wIcl i`Ce `N` ,"`id ziWEM dX ¦̀¨¦¦¤¨©©§©¥
dYr" la` ,xarA "gwl"W dGn¦¤¤¨¨¤¨¨£¨©¨

."DWxBdxeza ¥§¨
(a)Y Cà ÷øäBnò¯Wxtn £©©¦§¨¥
"A± "dWnmrmEBxzkE ,dWn §¤¦¤§©§

a l`EnW i"Wx d`x la` .qFlwpE`§§£¨§¥©¦§¥
FWcw gEx iA dxWd ± iA xAC" :a ,bk¦¤¦¦§¨¦©¨§
FA ltFp d`Eap oFWl lke ,iA xAcpe§¦§©¦§¨§§¨¥

xAC dWnA K` wxd FnM ,xAC oFWl§¦¥§£©©§¤¦¥
lW Fnrhe ,FA xAc` ,xAC EpA mB `ld£Ÿ©¨¦¥£©¥§©§¤

itl ,xaC`iaPd axwA FA qpkp gExdW ¨¨§¦¤¨©¦§¨§¤¤©¨¦
xAcnEFA." §©¥
Bcáì,'ä øacøac eða íb àìäY §©¦¤£Ÿ©¨¦¥

.õøà Cøcî eðLøô àìå¯xnFlM §Ÿ¨©§¦¤¤¤¤§©
dWn mr :FWExiR "dWnA K` wxd"£©©§¤¥¦¤

FCal)`"eb(wxd" :`qxiBd ipW qEtcaE . §©¦§¥¦©¦§¨£©
K`" df itlE ,"FCal FOr wxd ± K ©̀£©¦§©§¦¤©
"wxd"e ,FCal FOr :FWExiR ,"dWnA§¤¥¦§©§£©

mBxY oke .dl`Xd wEGigl aYkp¦§©§¦©§¥¨§¥¦§¥
.qFlwpE`dxezb §§

(b)åðòìôL Y¯gEx ltW)i"yx d`x ¨¨¨¨§©©
h ,fh ilyn(KxA ltWE ,)` ,fh ziprz i"yx d`x(. §©¤¤
ïìáñå¯mdixacl aiBd `l okle)iaxd(. §©§¨§¨¥Ÿ¦¦§¦§¥¤

± miepr" :hi ,hk dirWi i"Wx d`xE§¥©¦§©§¨£¨¦
:` ,fhw migaf i"Wx d`xE ."miplaq©§¨¦§¥©¦§¨¦
:` ,e dxfÎdcFar i"WxaE ."olaqe eipr"¨¨§©§¨§©¦£¨¨¨

."gEx ltWE eipr"dxezc ¨¨§©©



עט jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy
האּׁשה? מן מׁשה ׁשּפירׁש מרים יֹודעת היתה ּומּנין ּתחּלה. הּכתּוב הקּדימּה לפיכ ּתחּלה, ּבּדּבּור ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּפתחה
ּכיון  ּבּמחנה", מתנּבאים ּומידד "אלּדד למׁשה: ׁשּנאמר ּבׁשעה צּפֹורה ּבצד היתה מרים אֹומר: נתן ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹרּבי
ּכדר מּנׁשֹותיהן ּפֹורׁשין ׁשּיהיּו לנבּואה, נזקקים הם אם אּלּו ׁשל לנׁשֹותיהן "אֹוי אמרה : צּפֹורה, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּׁשמעה
נענׁשה, ּכ לגּנּותֹו, נתּכּונה ׁשּלא ּמרים ּומה לאהרן . והּגידה מרים ידעה ּומּׁשם מּמּני!". ּבעלי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּפרׁש

חברֹו ׁשל ּבגנּותֹו למסּפר ‰ÈLk˙.קלֿוחמר ‰M‡‰∑(שם) מֹודים ׁשהּכל ּכׁשם ּביפיּה, מֹודים ׁשהּכל מּגיד, ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ»ƒ»«Àƒְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹ
ּכּוׁשי  ׁשל מראה ∑ÈLÎ˙.ּבׁשחרּותֹו יפת ‰‡M‰.ּבגימטרּיא: ˙B„‡ŒÏÚ∑ ּגרּוׁשיה אֹודֹות M‡ŒÈk‰.על ְֲִֶַÀƒְְְְִִֶַַַָ«…»ƒ»ֵֶַָƒƒ»

Á˜Ï ˙ÈLÎ∑,ּביפיּה ולא ּבמעׂשיה ּבמעׂשיה, נאה ואינּה ּביפיּה נאה אּׁשה ל יׁש אּלא לֹומר? ּתלמּוד מה Àƒ»»ְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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xnFl liaWA m`e ,"gwl xW` ziWMd©ª¦£¤¨¨§¦¦§¦©

jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy
ּבּכל  נאה זאת ‰ÈLk˙‰‡.אבל ‰M∑,"ּכּוׁשי" נאה: ּבנֹו את הּקֹורא ּכאדם "ּכּוׁשית", נקראת נֹויּה ׁשם על ֲַָָָֹֹ»ƒ»«Àƒְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

רעה  עין ּבֹו ּתׁשלט ׁשּלא Á˜Ï.ּכדי ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk∑ּגרׁשּה .ועּתה ְְִִֵֶַָָֹֹƒƒ»Àƒ»»ְְֵַָָ

(á)eða-íb àìä ýåýé øac äLîa-Cà ÷øä eøîàiå©«Ÿ§À£©³©§¤Æ¦¤´§Ÿ̈½£−Ÿ©¨´
:ýåýé òîLiå øaã¦¥®©¦§©−§Ÿ̈«

i"yx£C‡ ה'∑‰¯˜ ּדּבר לבּדֹו „a¯.עּמֹו eaŒÌb ‡Ï‰∑ ארץ מּדר ּפירׁשנּו .ולא ¬««ְִִֶַ¬…«»ƒ≈ְְִִֶֶֶֶַֹ

(â)éðt-ìò øLà íãàä ìkî ãàî åéðò äLî Léàäå§¨¦¬¤−¨¨´§®Ÿ¦ŸÆ¨¨½̈£¤−©§¥¬
ñ :äîãàä̈«£¨¨«

i"yx£ÂÚ∑ וסבלן .ׁשפל »»ְְַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 30Î38 'nr b"ig y"ewl t"r)

EpAx dWnC deprd zlrn©£©¨£¨¨§Ÿ¤©¥

האדמההאדמההאדמההאדמה:::: עלעלעלעל־־־־ּפּפּפּפניניניני אאאאׁשׁשׁשׁשרררר האדםהאדםהאדםהאדם ממממּכּכּכּכלללל מאדמאדמאדמאד ענוענוענוענו ממממׁשׁשׁשׁשהההה ג)והאיוהאיוהאיוהאיׁשׁשׁשׁש יב, (במדבר ְְְְִִִִָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹ ִִִִֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ולפני  ּבמּתנה, הּתֹורה לֹו ונּתנה יֹום מ' ּתֹורה לּמדֹו והּקּב"ה מּסיני ּתֹורה ׁשּקּבל הּוא מׁשה הרי ּכלל: מּובן אינֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹולכאֹורה
מּכל  עניו ׁשּיהיה ׁשּי ואי רּבֹות, מעלֹות ועֹוד הּׁשכינה, עם ּדּבר ׁשרצה עת ּובכל מּמצרים, יׂשראל ּבני את הֹוציא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָזה

ָָָהאדם?
ׁשּכ ׁשּידע מּפני עניו , היה מּכל־מקֹום אדם, מּכל ּבמעלה ּגבֹוּה ׁשהּוא וידע ּבמעלתֹו הּכיר ׁשּמׁשה היֹות ּדעם ּבזה ל ּומבאר ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

להיֹות  ויכֹול זֹו, ּומדרגה ּבמעלה ּכן גם היה אחר יהּודי אצל היּו האּלּו הּכחֹות ׁשאם וחׁשב מּלמעלה, לֹו נּתנּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹמעלֹותיו
ואחד. אחד ּכל ּבפני עניו היה זה ּומּפני יֹותר, הּכחֹות את מגּלה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשהיה

האדמה  ּפני על אׁשר האדם ּכל  לגּבי מׁשה ׁשל העּקרית מעלתֹו לגּבי א הּנפׁש, ּכחֹות לגּבי הניחא ּבאּור: צרי עדין ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹא
ּכי  מּבמׁשה, יֹותר אּלּו ּכחֹות מגּלה היה אחר ׁשאדם לֹומר ׁשּי לא ּכמׁשה", ּביׂשראל עֹוד נביא קם ׁש"לא הּנבּואה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹׁשהיא
מאד  עניו מׁשה היה מה ּומּפני מּלמעלה, הּנּתנת נגלית ּומדרגה מעלה היא אלא האדם, לעבֹודת ׁשּיכת לא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹנבּואה

האדם?ׁשּפירּוׁשֹו( ּכל לגּבי הכנעה) ְְֵֵֶַַָָָָָָ
מחׁשּבֹונֹות  ׁשּלמעלה עצמית ענוה ויׁש ּבמׁשה) ׁשנת"ל (ּוכמֹו וטו"ד חׁשּבֹון ּפי על ענוה יׁש ענוה, סּוגי ב' ׁשּיׁש לֹומר ְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹויׁש
ׁשּי לא הּקּב"ה על והרי – ענותנּותֹו" מֹוצא אּתה ׁשם הּקּב"ה ׁשל ּגדּלתֹו "ּבמקֹום הּקּב"ה על ּׁשּנאמר מה ע"ד ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻׂשכלּיים,
את  לֹו ׁשהיה זה על ּדנֹוסף רּבנּו, למׁשה היתה זֹו וענוה עצמית, ענוה היא אּלא (ח"ו), חׁשּבֹון ּפי על ענוה ׁשּזֹוהי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלֹומר
- לענוה ּכלל מקֹום נתינת אין הּׂשכל מּצד ּכאׁשר ּדגם ּבעצם, הענוה מעלת את אף לֹו היה חׁשּבֹון, ּפי על הענוה ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמעלת

האדמה". ּפני על אׁשר האדם מּכל מאד "עניו אדם, ּכל לגּבי ּבטל היה מּכל־מקֹום – ׁשּבֹו ה ּנבּואה ּבענין ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּוכמֹו

‰Ï‡ב  ÈÈ ÏÈlÓ ‰LÓ· Ì¯a „BÁÏ‰ e¯Ó‡Â«¬»«¿¿«¿…∆«ƒ¿»¬»
:ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe ÏÈlÓ ‡nÚ Û‡«ƒ»»«ƒ¿ƒ«√»¿»

Ècג  ‡L‡ ÏkÓ ‡„ÁÏ Ô˙ÂÚ ‰LÓ ‡¯·‚Â¿«¿»…∆ƒ¿¿»«¬»ƒ…¡»»ƒ
:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ««≈«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

FnM ,"diUrnA d`p" dzidW Epl̈¤¨§¨¨¨§©£¤¨§
iM" xnFl did lFki ,lirl i"Wx azMW¤¨©©¦§¥¨¨¨©¦
wIcl i`Ce `N` ,"`id ziWEM dX ¦̀¨¦¦¤¨©©§©¥
dYr" la` ,xarA "gwl"W dGn¦¤¤¨¨¤¨¨£¨©¨

."DWxBdxeza ¥§¨
(a)Y Cà ÷øäBnò¯Wxtn £©©¦§¨¥
"A± "dWnmrmEBxzkE ,dWn §¤¦¤§©§

a l`EnW i"Wx d`x la` .qFlwpE`§§£¨§¥©¦§¥
FWcw gEx iA dxWd ± iA xAC" :a ,bk¦¤¦¦§¨¦©¨§
FA ltFp d`Eap oFWl lke ,iA xAcpe§¦§©¦§¨§§¨¥

xAC dWnA K` wxd FnM ,xAC oFWl§¦¥§£©©§¤¦¥
lW Fnrhe ,FA xAc` ,xAC EpA mB `ld£Ÿ©¨¦¥£©¥§©§¤

itl ,xaC`iaPd axwA FA qpkp gExdW ¨¨§¦¤¨©¦§¨§¤¤©¨¦
xAcnEFA." §©¥
Bcáì,'ä øacøac eða íb àìäY §©¦¤£Ÿ©¨¦¥

.õøà Cøcî eðLøô àìå¯xnFlM §Ÿ¨©§¦¤¤¤¤§©
dWn mr :FWExiR "dWnA K` wxd"£©©§¤¥¦¤

FCal)`"eb(wxd" :`qxiBd ipW qEtcaE . §©¦§¥¦©¦§¨£©
K`" df itlE ,"FCal FOr wxd ± K ©̀£©¦§©§¦¤©
"wxd"e ,FCal FOr :FWExiR ,"dWnA§¤¥¦§©§£©

mBxY oke .dl`Xd wEGigl aYkp¦§©§¦©§¥¨§¥¦§¥
.qFlwpE`dxezb §§

(b)åðòìôL Y¯gEx ltW)i"yx d`x ¨¨¨¨§©©
h ,fh ilyn(KxA ltWE ,)` ,fh ziprz i"yx d`x(. §©¤¤
ïìáñå¯mdixacl aiBd `l okle)iaxd(. §©§¨§¨¥Ÿ¦¦§¦§¥¤

± miepr" :hi ,hk dirWi i"Wx d`xE§¥©¦§©§¨£¨¦
:` ,fhw migaf i"Wx d`xE ."miplaq©§¨¦§¥©¦§¨¦
:` ,e dxfÎdcFar i"WxaE ."olaqe eipr"¨¨§©§¨§©¦£¨¨¨

."gEx ltWE eipr"dxezc ¨¨§©©



jzelrdaפ zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy

(ã)-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà íàút ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¦§ÀŸ¤¤³§¤©«£ŸÆ§¤
ìL eàö íéøîeàöiå ãòBî ìäà-ìà íëzL ¦§½̈§¬§¨§§¤−¤´Ÿ¤¥®©¥«§−

ìL:ízL §¨§¨«
i"yx£Ì‡˙t∑ עׂשה ׁשּיפה להֹודיעם מים, מים, צֹועקים: והיּו ארץ, ּבדר טמאים והם ּפתאם עליהם נגלה ƒ¿…ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

לּדּבּור  קבּועה עת ואין ּתדיר ׁשכינה עליו ׁשּנגלית מאחר האּׁשה, מן ׁשּפירׁש ÌÎzLÏL.מׁשה e‡ˆ∑ ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ¿¿»¿¿∆
לׁשמע  ולאזן לֹומר לּפה ּׁשאיֿאפׁשר מה אחד, ּבדּבּור נקראּו ׁשּׁשלׁשּתן .מּגיד, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

(ä)àø÷iå ìäàä çút ãîòiå ïðò ãenòa ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ§©´¨½̈©©«£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤©¦§¨Æ
:íäéðL eàöiå íéøîe ïøäà©«£´Ÿ¦§½̈©¥«§−§¥¤«

i"yx£ÔÚ „enÚa∑(שם).ּבאֹוכלֹוסין יֹוצא למלחמה, ּכׁשּיֹוצא ּבׂשרֿודם מל ּבׂשרֿודם: ּכמּדת ׁשּלא יחידי, יצא ¿«»»ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר יחידי, למלחמה יֹוצא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּומּדת ּבמעטים. יֹוצא לׁשלֹום טו)ּוכׁשּיֹוצא איׁש(שמות "ה' : ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ׁשּנאמר ּבאֹוכלֹוסין, לׁשלֹום ויֹוצא סח)מלחמה". ׁשנאן"(תהילים אלפי רּבתים אלהים "רכב :.Ô¯‰‡ ‡¯˜iÂ ְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ«ƒ¿»«¬…
ÌÈ¯Óe∑ הּדּבּור לקראת החצר מן ויֹוצאין נמׁשכין Ì‰ÈL.ׁשּיהיּו e‡ˆiÂ∑ והפרידן מׁשכן מה ּומּפני ƒ¿»ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָ«≈¿¿≈∆ְְְְִִִֵָָָָ

נאמר  ּבפניו, ׁשּלא ּבנח: מצינּו וכן ּבפניו. ׁשּלא וכּלֹו ּבפניו, אדם ׁשל ׁשבחֹו מּקצת ׁשאֹומרים לפי ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻמּמׁשה?
ז) נאמר(בראשית ּובפניו, ּתמים". צּדיק "איׁש יׁשמע (שם): ׁשּלא אחר: ּדבר לפני". צּדיק ראיתי את "ּכי : ְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

אהרן  ׁשל .ּבנזיפתֹו ְֲִִֶַָֹ

ÌÈ¯ÓÏeד  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ Ûk˙a ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈¿…∆¿«¬…¿ƒ¿»
e˜Ùe ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÈ˙Ï˙ e˜et¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿»

:ÔB‰È˙Ïz¿»≈

Ú¯˙aה  Ì˜Â ‡Ú„ ‡„enÚa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«»«¬»»¿»ƒ¿«
:ÔB‰ÈÂ¯z e˜Ùe ÌÈ¯Óe Ô¯‰‡ ‡¯˜e ‡kLÓ«¿¿»¿»«¬…ƒ¿»¿»«¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(c)íàút,"íàút" íäéìò äìâð Y ¦§Ÿ¦§¨£¥¤¦§Ÿ
eéäå ,õøà Cøãa íéàîè íäå§¥§¥¦§¤¤¤¤§¨

!íéî !íéî :íé÷òBö¯.lFAhl icM £¦©¦©¦§¥¦§
LøtL äLî äNò äôiL íòéãBäì§¦¨¤¨¤¨¨Ÿ¤¤¨©

äMàä ïî¯WxR dWOW rnWn ¦¨¦¨©§©¤¤¨©
:i"Wx azM g wEqR oOwl la` ,FYrCn¦©§£¨§©¨¨¨©©¦
d`xE ,"dX`dn WFxtl Fl iYxn`"¨©§¦¦§¥¨¦¨§¥
oM dUr dWn dNigYW ` ,ft zAW©¨¤§¦¨¤¨¨¥
lW FYrC dniMqd KMÎxg`e ,FYrCn¦©§§©©¨¦§¦¨©§¤

.FOr `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦
øéãz äðéëL åéìò úéìâpL øçàî¥©©¤¦§¥¨¨§¦¨¨¦

øeacì äòeá÷ úò ïéàå¯d`x §¥¥§¨©¦§¥
il raw `le" :` ,ft zAW i"Wx mB©©¦©¨§Ÿ¨©¦
mcFw WFxtl lkE`W FxEAcl onf§©§¦¤©¦§¤

."okl̈¥
ìL eàöíëzLìML ãébî YïzL §§¨§§¤©¦¤§¨§¨

ãçà øeaãa eàø÷ð¯oM `l m`W ¦§§§¦¤¨¤¦Ÿ¥
xnFl Fl did ,"mkYWlW" xn` dOl̈¨¨©§¨§§¤¨¨©
xn` xaMW xg`n ,calA "E`v"§¦§¨¥©©¤§¨¨©
l`e oxd` l`e dWn l` .. 'd xn`Ie"©Ÿ¤¤¤§¤©£Ÿ§¤

"mixn)m"`x(icM oM dUrW xWt`e . ¦§¨§¤§¨¤¨¨¥§¥
WOn "mF`zR" mNEkl xEACd didIW¤¦§¤©¦§¨¦§©¨

)cecl likyn(.
ïæàìå øîBì ätì øLôà-éàL äî©¤¦¤§¨©¤©§¨Ÿ¤

ìòîL¯cg` lMW xnFl Kixv df itlE ¦§Ÿ©§¦¤¨¦©¤¨¤¨
.calA FnW z` wx rnWdxezd ¨©©¤§¦§¨

(d)ïðò ãenòaéãéçé àöé Y¯cnFl §©¨¨¨¨§¦¦¥
did lFkIW ,"cEOrA" zaiY xEYIn oM¥¦¦¥©§©¤¨¨¨
oFWNM calA "oprA 'd cxIe" xnFl©©¥¤¤¨¨¦§¨©¨

EpcOll `N` ,dM cr libxd`vIW ¨¨¦©Ÿ¤¨§©§¥¤¨¨
icigi)cecl likyn(. §¦¦

-øNa Cìî ,íãå-øNa úcîk àlL¤Ÿ§¦©¨¨¨¨¤¤¨¨
àöBé äîçìnì àöBiLk íãå̈¨§¤¥©¦§¨¨¥

ïéñeìëàa¯.miAExn mc` ipaA §ª§¦¦§¥¨¨§¦
ì àöBiLëe,íéèòîa àöBé íBìL §¤¥§¨¥§ª¨¦

àöBé àeä-Ceøa-LBãwä úcîe¦©©¨¨¥
éãéçé äîçìnì¯`vi o`M s` ©¦§¨¨§¦¦©¨¨¨
Wiprdl) dnglOl(.icigi ©¦§¨¨§©£¦§¦¦

øîàpL¯.b ,eh zFnW ¤¤¡©§
ì àöBéå ,"äîçìî Léà 'ä"íBìL ¦¦§¨¨§¥§¨

øîàpL ,ïéñeìëàa¯.gi ,gq miNdY §ª§¦¤¤¡©§¦¦
"ïàðL éôìà íéúaø íéäìà áëø"¯ ¤¤¡Ÿ¦¦Ÿ©¦©§¥¦§¨

zFaaxA mdl dlbp dxFY oYn onfA¦§©©©¨¦§¨¨¤§¦§
mik`ln itl`e)my i"yx t"r(i"Wx d`xE . §©§¥©§¨¦§¥©¦

zaaxn l`xUil dz`e" :a ,bl mixaC§¨¦§¨¨§¦§¨¥¥¦§Ÿ
,Wcw ik`ln zFaax zvwn FOre ,WcwŸ¤§¦¦§¨¦§©§£¥Ÿ¤
ÎxUA KxcM `le ,mAEx `le mNEM `le§Ÿ¨§Ÿ¨§Ÿ§¤¤¨¨
FYx`tze FxWr cFaM lM d`xOW mcë¨¤©§¤¨§¨§§¦§©§

."FzREg mFiA§¨
íéøîe ïøäà àø÷iåeéäiL Y ©¦§¨©£Ÿ¦§¨¤¦§

øöçä ïî ïéàöBéå ïéëLîð¯xvgn ¦§¨¦§§¦¦¤¨¥¥£©
lirl xn`PX dn df itlE .crFn ldŸ̀¤¥§¦¤©¤¤¡©§¥

xvgl dpEMd ,"crFn ld` l` .. E`v"§¤Ÿ¤¥©©¨¨©£©
.crFn ldF`¤¥

øeacä úàø÷ì¯ld` gzRn riBOd ¦§©©¦©©¦©¦¤©Ÿ¤
.crFn¥

íäéðL eàöiåïëLî äî éðtîe Y ©¥§§¥¤¦§¥¨§¨¨
íéøîBàL éôì ?äLnî ïãéøôäå§¦§¦¨¦Ÿ¤§¦¤§¦

åéðôa íãà ìL BçáL úö÷î¯ ¦§©¦§¤¨¨§¨¨
iRÎlrÎs`W ,`Ed ux` KxC :xnFlM§©¤¤¤¤¤©©¦
eiptA `NW Fxag z` gAWn mc`W¤¨¨§©¥©¤£¥¤Ÿ§¨¨
ipRn ,eiptl FgaWA dAxn oi` ,dAxd©§¥¥©§¤§¦§§¨¨¦§¥

sipgnM d`xPW)a ,gi oiaexir i"yx(. ¤¦§¤§©£¦
,åéðôa àlL Blëå¯.mW oiaExir §ª¤Ÿ§¨¨¥¦¨

çða eðéöî ïëå¯,gPn `nbEC `ian §¥¨¦§Ÿ©¥¦§¨¦Ÿ©
oFWlke ,gPn micnl Ep` df xaC iM¦¨¨¤¨§¥¦¦Ÿ©§¦§

."o`Mn" :mW i"Wx©¦¨¦¨
øîàð åéðôa àlL¯.hi ,e ziW`xA ¤Ÿ§¨¨¤¡©§¥¦

øîàð åéðôáe ,"íéîz ÷écö Léà"¯ ¦©¦¨¦§¨¨¤¡©
.` ,f ziW`xA§¥¦

"éðôì ÷écö éúéàø EúBà ék"¯`le ¦§¨¦¦©¦§¨©§Ÿ
mixnF`W o`Mn ,"minY wiCv" xn`p¤¡©©¦¨¦¦¨¤§¦
FNEke ,eiptA mc` lW FgaW zvwn¦§¨¦§¤¨¨§¨¨§

eiptA `NW)my i"yx(. ¤Ÿ§¨¨
ìL Búôéæða òîLé àlL :øçà øác̈¨©¥¤Ÿ¦§©¦§¦¨¤

ïøäà¯F` ,oxd` z` WIal `NW icM ©£Ÿ§¥¤Ÿ§©¥¤©£Ÿ
.KM lr xrhvi `l dWOW icMdxeze §¥¤¤Ÿ¦§©¥©¨

jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy

(å)ýåýé íëàéáð äéäé-íà éøáã àð-eòîL øîàiå©−Ÿ¤¦§¨´§¨¨®¦¦«§¤Æ§¦´£¤½§Ÿ̈À
:Ba-øaãà íBìça òcåúà åéìà äàøna©©§¨Æ¥¨´¤§©½̈©«£−£©¤«

i"yx£È¯·„ ‡ŒeÚÓL∑ ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא "נא" ÌÎ‡È·.אין ‰È‰ÈŒÌ‡∑ נביאים לכם יהיּו ‰'.אם ƒ¿»¿»»ְֵֶַָָָָƒƒ¿∆¿ƒ¬∆ְְִִִִֶָ
ÚcÂ˙‡ ÂÈÏ‡ ‰‡¯na∑ וחּזיֹון ּבחלֹום אּלא הּמאירה ּבאסּפקלריא עליו נגלית אין ׁשמי .ׁשכינת ««¿»≈»∆¿«»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

(æ):àeä ïîàð éúéa-ìëa äLî écáò ïë-àìŸ¥−©§¦´¤®§¨¥¦−¤«¡¨¬«

(ç)úðîúe úãéçá àìå äàøîe Ba-øaãà ät-ìà ät¤´¤¤º£©¤À©§¤Æ§´Ÿ§¦½Ÿ§ª©¬
:äLîá écáòa øaãì íúàøé àì òecîe èéaé ýåýé§Ÿ̈−©¦®©¸©Æ´Ÿ§¥¤½§©¥−§©§¦¬§¤«

i"yx£‰tŒÏ‡ ‰t∑(ספרי) ה) לֹו היה אמרּתי אםּֿכן לׁשבח, הזּכר ּפה אל ׁשּפה ּכפׁשּוטֹו ּדאּלּו ,ּכ לפרׁש כרח ∆∆∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ
אּלא  ּברּׁש"י, ׁשם ועּין אליו", "מּדּבר נׂשא: ּבסֹוף ּכתיב ּדהא אפׁשר, אי וזה ּכפׁשּוטֹו. מּמׁש אלּֿפה ּפה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאז
מן  לפרׁש ודֹוק) ּבהדיא, לֹומר רצה אּלא ּדוקא לאו אלּֿפה ּופה כּו'. לפרׁש לֹו אמרּתי ּפרּוׁשֹו: אלּֿפה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּפה

ּבסיני לֹו? אמרּתי והיכן ה)האּׁשה. עּמדי"(דברים עמד ּפה ואּתה לאהליכם, לכם ׁשּובּו להם אמר ל" :. ְְְְְֱֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ÔBÎÏו  ÔB‰È Ì‡ ÈÓb˙t ÔÚÎ eÚÓL ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ¿»»ƒ¿¿
ÔB‰Ï ÈÏb˙Ó ‡‡ ÔÈÊÁa ÈÈ ‡‡ ÔÈ‡È·¿ƒƒ¬»¿»¿∆¿»¬»ƒ¿¿ƒ¿

:ÔB‰nÚ ÏlÓÓ ‡‡ ÔÈÓÏÁa¿∆¿ƒ¬»¿«≈ƒ¿

‰e‡:ז  ÔÓÈ‰Ó È˙Èa ÏÎa ‰LÓ Èc·Ú ÔÎ ‡Ï»≈«¿ƒ…∆¿»≈ƒ¿≈»

ÏÂ‡ח  eÊÁa dnÚ ‡ÏlÓ ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ«¿«ƒ«¿««∆¿»ƒ≈¿≈¿»
‡Ï ÔÈ„ ‡Óe ÏkzÒÓ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙eÓ„e ÔÂ„Á·¿ƒ¿»¿¿»»«¿»ƒ¿«»»≈»

:‰LÓ· Èc·Úa ‡ÏlÓÏ ÔezÏÁ„¿∆¿¿«»»¿«¿ƒ¿…∆

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(e)éøáã àð eòîLàlà "àð" ïéà Y ¦§¨§¨¨¥¨¤¨
ìäLwa ïBL¯ErnWIW mdn WTAW §©¨¨¤¦¥¥¤¤¦§§

dWn lW FcFak ipRn df lke ,daEWYd©§¨§¨¤¦§¥§¤¤
)`"eb(oi`" :` wEqR lirl i"Wx d`xE .§¥©¦§¥¨¥

`ianE ,"mipEpgY oFWl `N` .. dxin £̀¦¨¤¨§©£¦¥¦
xn`Ie" xn`PW df wEqRn dgkFd¨¨¦¨¤¤¤¡©©Ÿ¤
ÎWFcTdW Epide ,"ixac `p ErnW¦§¨§¨¨§©§¤©¨
oFWlaE zgpA mdOr xAC `EdÎKExÄ¦¥¦¨¤§©©¦§
xn`p eixaC sFqAW s`e ,mipEpgY©£¦§©¤§§¨¨¤¡©
mFwnÎlMn ,"KlIe mA 'd s` xgIe"©¦©©¨©¥©¦¨¨
`le zgpA xAC mdOr FxEAC zrWA¦§©¦¦¨¤¦¥§©©§Ÿ

eixaC ErnWIW icM ,qrkA)m"`x(. §©©§¥¤¦§§§¨¨
íëàéáð äéäé íàíëì eéäé íà Y ¦¦§¤§¦£¤¦¦§¨¤

íéàéáð¯:FWExiR "mk`iap" ,xnFlM §¦¦§©§¦£¤¥
.`iap mkl :FnM `EdW ,mkl `iap̈¦¨¤¤§¨¤¨¦
oFWlA "mi`iap mkl Eidi m`" xn`e§¨©¦¦§¨¤§¦¦¦§
mi`iap l`xUil EidW ipRn ,miAx©¦¦§¥¤¨§¦§¨¥§¦¦
`N` ,mFlgA F` d`xnA mNEke ,miAx©¦§¨§©§¤©£¤¨
zNnA mi`iaPd lM llM aEzMdW¤©¨¨©¨©§¦¦§¦©
oFdi m`" :qFlwpE` mBxY oke .`iap̈¦§¥¦§¥§§¦§

"oi`iap oFkl)m"`x(. §§¦¦
òcåúà åéìà äàøna 'äúðéëL Y ©©§¨¥¨¤§©¨§¦©

éîL¯ip` :FWExiR "'d"W dfA x`an §¦§¨¥¨¤¤¥£¦
xnF` okNW ,'diM ,"rCez`" KMÎxg` ¤¨¥¥©©¨¤§©¨¦

"rCezi" :xnFl Kixv did oM `l m ¦̀Ÿ¥¨¨¨¦©¦§©©
)m"`x(.qFlwpE` mBxY oke .§¥¦§¥§§

àéøì÷tñàa åéìò úéìâð ïéà¥¦§¥¨¨§©§©§©§¨
äøéànä¯DA oi`FxW Ff d`xnM)i"yx ©§¦¨§©§¨¤¦¨
a ,dn dkeq(:a ,fv oixcdpq i"Wx d`xE .§¥©¦©§¤§¦

Fdbp wfFgA ± dxi`nd `ixlwRq`A"§©§©§©§¨©§¦¨§¤¨§
."`EdÎKExAÎWFcTd lW¤©¨¨

ïBéfçå "íBìça" àlà¯Epid ¤¨©£§¦¨©§
oi`W ,dxi`n Dpi`W `ixlwRq ©̀§©§©§¨¤¥¨§¦¨¤¥
oilFki oi`e ,KM lM mdl dxi`n§¦¨¨¤¨¨§¥§¦

WOn zF`xl)a ,dn dkeq i"yx(xnFl Wie . ¦§©¨§¥©
eil` d`xOA" xnF`X dn EdGW¤¤©¤¥©©§¨¥¨

rCez`i"Wx mB d`xE ."d`x`" `le ," ¤§©¨§Ÿ¥¨¤§¥©©¦
lr ± miwl` zF`xn" :` ,` l`wfgi§¤§¥©§¡Ÿ¦©
`ixlwRq`A d`Fx did `NW mW¥¤Ÿ¨¨¤§©§©§©§¨
,miwl` zF`xn DzF` `xFw ,dxi`n§¦¨¥¨©§¡Ÿ¦
mi`iaPd lke ,WOn `le mFlg oirM§¥£§Ÿ©¨§¨©§¦¦
Dpi`W `ixlwRq` KFYn md s ©̀¥¦©§©§©§¨¤¥¨
`Ed ,EpiAx dWOn uEg ,E`x dxi`n§¦¨¨¦¤©¥

xn`PW)`i ,ai ryed(mi`iaPd ciaE ¤¤¡©§©©§¦¦
sFq ,hn zFnai i"Wx d`xE ."dOc £̀©¤§¥©¦§¨
ElMYqp mi`iaPd lM" :a cEOr©¨©§¦¦¦§©§
mixEaqke ± dxi`n oi`W `ixlwRq`A§©§©§©§¨¤¥§¦¨§¦§¦
lMYqp dWnE ,E`x `le zF`xl¦§§Ÿ¨¤¦§©¥
NW rcie ,dxi`nd `ixlwRq`A` §©§©§©§¨©§¦¨§¨©¤Ÿ

."eiptA Ed`xdxezf ¨¨§¨¨
(g)ät ìà ät¯,c aFI` i"Wx d`xE ¤¤¤§¥©¦¦
.ai

äMàä ïî Løôì Bì ézøîà¯d`xp ¨©§¦¦§Ÿ¦¨¦¨¦§¤
,"dR l` dR" oFWNd xEYIn oM cnFNW¤¥¥¦¦©¨¤¤¤
dWn oiA lCadd Epl xnFl m`W¤¦©¨©¤§¥¥¤
xAc`" Fxn`A iC did ,mi`iap x`Wl¦§¨§¦¦¨¨©§¨§£©¤
cEBipA dGW ,"zFciga `le d`xnE FA©§¤§Ÿ§¦¤¤§¦
mFlgA" mdA xn`PW mi`iap x`Wl¦§¨§¦¦¤¤¡©¨¤©£

,"dR l` dR"W Wxtn okl ,"FA xAc £̀©¤¨¥§¨¥¤¤¤¤
.dX`dn WFxtl eil` Fzxin`l FzpEM©¨¨©£¦¨¥¨¦§¥¨¦¨
dR" oFWlA mB fOExn dGW xnFl Wie§¥©¤¤§¨©¦§¤
mixnF`W xaC EdGW EpidC ,"dR l ¤̀¤§©§¤¤¨¨¤§¦
oeiM ,i`WgA Epid "dR l` dR" FzF`¤¤¤©§©£©¥¨
"FA xAc`" df itlE .Fl dti drpSdW¤©¦§¨¨¨§¦¤£©¤
`le d`xnE" zFaizl ,dHnl xAEgn§¨§©¨§¥©§¤§Ÿ
,"dR l` dR" zFaizl `le ,"zFciga§¦§Ÿ§¥¤¤¤
Wie .`Ad xEACAW i"Wxn rnWn oke§¥©§©¥©¦¤©¦©¨§¥
mcFTd wEqRd oiA xWTd EdGW xnFl©¤¤©¤¤¥©¨©¥
iziA lkA"W oeiMW ,df wEqR zNigzl¦§¦©¨¤¤¥¨¤§¨¥¦
,ilv` ziA oaM `EdW Epid ,"`Ed on`p¤¡¨©§¤§¤©¦¤§¦
WFxtl "dR l` dR" Fl iYxn` okl̈¥¨©§¦¤¤¤¦§
oeiMW ,`qiB Kci`l F` .dX`dn¥¨¦¨§¦¨¦¨¤¥¨
`Ed okl ,dX`dn WFxtl Fl iYxn`W¤¨©§¦¦§¥¨¦¨¨¥
dprn dGW azM m"`xde .ilv` ziA oA¤©¦¤§¦§¨§¥¨©¤¤©£¤
WxR dWOW lr oxd`e mixn zFprhl§©£¦§¨§©£Ÿ©¤¤¨©
dR l` dR"W xn`Y m`W ,dX`dn¥¨¦¨¤¦Ÿ©¤¤¤¤
lW Fz`Eap oiprl FWExiR "FA xAc £̀©¤¥§¦§©§¨¤
xW`M ,"dR l` dR" dzidW ,dWn¤¤¨§¨¤¤¤©£¤
K`ln iciÎlr `le ,Edrx l` Wi` xAci§©¥¦¤¥¥§Ÿ©§¥©§¨
`id dn oM m` ,mi`iaPd x`WM¦§¨©§¦¦¦¥©¦
FzEWixR lr oxd`e mixnl daEWYd©§¨§¦§¨§©£Ÿ©§¦
`iap oiA Wi Wxtd dn ike ?dX`d on¦¨¦¨§¦©¤§¥¥¥¨¦
?zEWixRd oiprl lFcB `iapl ohẅ¨§¨¦¨§¦§©©§¦

)m"`x(,c wEqR lirl i"Wx d`x la` .£¨§¥©¦§¥¨
zENBzdWmdl xidad mF`zR 'd ¤¦§©¦§¦§¦¨¤

oeiM ,dX`dnWxiRW dWn dUr dtIW¤¨¤¨¨¤¤¥©¥¨¦¨¥¨
,'d mr xEAcl rEaw onf did `NW¤Ÿ¨¨§©¨©§¦¦



פי jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy

(ã)-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà íàút ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¦§ÀŸ¤¤³§¤©«£ŸÆ§¤
ìL eàö íéøîeàöiå ãòBî ìäà-ìà íëzL ¦§½̈§¬§¨§§¤−¤´Ÿ¤¥®©¥«§−

ìL:ízL §¨§¨«
i"yx£Ì‡˙t∑ עׂשה ׁשּיפה להֹודיעם מים, מים, צֹועקים: והיּו ארץ, ּבדר טמאים והם ּפתאם עליהם נגלה ƒ¿…ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

לּדּבּור  קבּועה עת ואין ּתדיר ׁשכינה עליו ׁשּנגלית מאחר האּׁשה, מן ׁשּפירׁש ÌÎzLÏL.מׁשה e‡ˆ∑ ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ¿¿»¿¿∆
לׁשמע  ולאזן לֹומר לּפה ּׁשאיֿאפׁשר מה אחד, ּבדּבּור נקראּו ׁשּׁשלׁשּתן .מּגיד, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

(ä)àø÷iå ìäàä çút ãîòiå ïðò ãenòa ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ§©´¨½̈©©«£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤©¦§¨Æ
:íäéðL eàöiå íéøîe ïøäà©«£´Ÿ¦§½̈©¥«§−§¥¤«

i"yx£ÔÚ „enÚa∑(שם).ּבאֹוכלֹוסין יֹוצא למלחמה, ּכׁשּיֹוצא ּבׂשרֿודם מל ּבׂשרֿודם: ּכמּדת ׁשּלא יחידי, יצא ¿«»»ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר יחידי, למלחמה יֹוצא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּומּדת ּבמעטים. יֹוצא לׁשלֹום טו)ּוכׁשּיֹוצא איׁש(שמות "ה' : ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ׁשּנאמר ּבאֹוכלֹוסין, לׁשלֹום ויֹוצא סח)מלחמה". ׁשנאן"(תהילים אלפי רּבתים אלהים "רכב :.Ô¯‰‡ ‡¯˜iÂ ְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ«ƒ¿»«¬…
ÌÈ¯Óe∑ הּדּבּור לקראת החצר מן ויֹוצאין נמׁשכין Ì‰ÈL.ׁשּיהיּו e‡ˆiÂ∑ והפרידן מׁשכן מה ּומּפני ƒ¿»ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָ«≈¿¿≈∆ְְְְִִִֵָָָָ

נאמר  ּבפניו, ׁשּלא ּבנח: מצינּו וכן ּבפניו. ׁשּלא וכּלֹו ּבפניו, אדם ׁשל ׁשבחֹו מּקצת ׁשאֹומרים לפי ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻמּמׁשה?
ז) נאמר(בראשית ּובפניו, ּתמים". צּדיק "איׁש יׁשמע (שם): ׁשּלא אחר: ּדבר לפני". צּדיק ראיתי את "ּכי : ְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

אהרן  ׁשל .ּבנזיפתֹו ְֲִִֶַָֹ

ÌÈ¯ÓÏeד  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ Ûk˙a ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈¿…∆¿«¬…¿ƒ¿»
e˜Ùe ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÈ˙Ï˙ e˜et¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿»

:ÔB‰È˙Ïz¿»≈

Ú¯˙aה  Ì˜Â ‡Ú„ ‡„enÚa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«»«¬»»¿»ƒ¿«
:ÔB‰ÈÂ¯z e˜Ùe ÌÈ¯Óe Ô¯‰‡ ‡¯˜e ‡kLÓ«¿¿»¿»«¬…ƒ¿»¿»«¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(c)íàút,"íàút" íäéìò äìâð Y ¦§Ÿ¦§¨£¥¤¦§Ÿ
eéäå ,õøà Cøãa íéàîè íäå§¥§¥¦§¤¤¤¤§¨

!íéî !íéî :íé÷òBö¯.lFAhl icM £¦©¦©¦§¥¦§
LøtL äLî äNò äôiL íòéãBäì§¦¨¤¨¤¨¨Ÿ¤¤¨©

äMàä ïî¯WxR dWOW rnWn ¦¨¦¨©§©¤¤¨©
:i"Wx azM g wEqR oOwl la` ,FYrCn¦©§£¨§©¨¨¨©©¦
d`xE ,"dX`dn WFxtl Fl iYxn`"¨©§¦¦§¥¨¦¨§¥
oM dUr dWn dNigYW ` ,ft zAW©¨¤§¦¨¤¨¨¥
lW FYrC dniMqd KMÎxg`e ,FYrCn¦©§§©©¨¦§¦¨©§¤

.FOr `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦
øéãz äðéëL åéìò úéìâpL øçàî¥©©¤¦§¥¨¨§¦¨¨¦

øeacì äòeá÷ úò ïéàå¯d`x §¥¥§¨©¦§¥
il raw `le" :` ,ft zAW i"Wx mB©©¦©¨§Ÿ¨©¦
mcFw WFxtl lkE`W FxEAcl onf§©§¦¤©¦§¤

."okl̈¥
ìL eàöíëzLìML ãébî YïzL §§¨§§¤©¦¤§¨§¨

ãçà øeaãa eàø÷ð¯oM `l m`W ¦§§§¦¤¨¤¦Ÿ¥
xnFl Fl did ,"mkYWlW" xn` dOl̈¨¨©§¨§§¤¨¨©
xn` xaMW xg`n ,calA "E`v"§¦§¨¥©©¤§¨¨©
l`e oxd` l`e dWn l` .. 'd xn`Ie"©Ÿ¤¤¤§¤©£Ÿ§¤

"mixn)m"`x(icM oM dUrW xWt`e . ¦§¨§¤§¨¤¨¨¥§¥
WOn "mF`zR" mNEkl xEACd didIW¤¦§¤©¦§¨¦§©¨

)cecl likyn(.
ïæàìå øîBì ätì øLôà-éàL äî©¤¦¤§¨©¤©§¨Ÿ¤

ìòîL¯cg` lMW xnFl Kixv df itlE ¦§Ÿ©§¦¤¨¦©¤¨¤¨
.calA FnW z` wx rnWdxezd ¨©©¤§¦§¨

(d)ïðò ãenòaéãéçé àöé Y¯cnFl §©¨¨¨¨§¦¦¥
did lFkIW ,"cEOrA" zaiY xEYIn oM¥¦¦¥©§©¤¨¨¨
oFWNM calA "oprA 'd cxIe" xnFl©©¥¤¤¨¨¦§¨©¨

EpcOll `N` ,dM cr libxd`vIW ¨¨¦©Ÿ¤¨§©§¥¤¨¨
icigi)cecl likyn(. §¦¦

-øNa Cìî ,íãå-øNa úcîk àlL¤Ÿ§¦©¨¨¨¨¤¤¨¨
àöBé äîçìnì àöBiLk íãå̈¨§¤¥©¦§¨¨¥

ïéñeìëàa¯.miAExn mc` ipaA §ª§¦¦§¥¨¨§¦
ì àöBiLëe,íéèòîa àöBé íBìL §¤¥§¨¥§ª¨¦

àöBé àeä-Ceøa-LBãwä úcîe¦©©¨¨¥
éãéçé äîçìnì¯`vi o`M s` ©¦§¨¨§¦¦©¨¨¨
Wiprdl) dnglOl(.icigi ©¦§¨¨§©£¦§¦¦

øîàpL¯.b ,eh zFnW ¤¤¡©§
ì àöBéå ,"äîçìî Léà 'ä"íBìL ¦¦§¨¨§¥§¨

øîàpL ,ïéñeìëàa¯.gi ,gq miNdY §ª§¦¤¤¡©§¦¦
"ïàðL éôìà íéúaø íéäìà áëø"¯ ¤¤¡Ÿ¦¦Ÿ©¦©§¥¦§¨

zFaaxA mdl dlbp dxFY oYn onfA¦§©©©¨¦§¨¨¤§¦§
mik`ln itl`e)my i"yx t"r(i"Wx d`xE . §©§¥©§¨¦§¥©¦

zaaxn l`xUil dz`e" :a ,bl mixaC§¨¦§¨¨§¦§¨¥¥¦§Ÿ
,Wcw ik`ln zFaax zvwn FOre ,WcwŸ¤§¦¦§¨¦§©§£¥Ÿ¤
ÎxUA KxcM `le ,mAEx `le mNEM `le§Ÿ¨§Ÿ¨§Ÿ§¤¤¨¨
FYx`tze FxWr cFaM lM d`xOW mcë¨¤©§¤¨§¨§§¦§©§

."FzREg mFiA§¨
íéøîe ïøäà àø÷iåeéäiL Y ©¦§¨©£Ÿ¦§¨¤¦§

øöçä ïî ïéàöBéå ïéëLîð¯xvgn ¦§¨¦§§¦¦¤¨¥¥£©
lirl xn`PX dn df itlE .crFn ldŸ̀¤¥§¦¤©¤¤¡©§¥

xvgl dpEMd ,"crFn ld` l` .. E`v"§¤Ÿ¤¥©©¨¨©£©
.crFn ldF`¤¥

øeacä úàø÷ì¯ld` gzRn riBOd ¦§©©¦©©¦©¦¤©Ÿ¤
.crFn¥

íäéðL eàöiåïëLî äî éðtîe Y ©¥§§¥¤¦§¥¨§¨¨
íéøîBàL éôì ?äLnî ïãéøôäå§¦§¦¨¦Ÿ¤§¦¤§¦

åéðôa íãà ìL BçáL úö÷î¯ ¦§©¦§¤¨¨§¨¨
iRÎlrÎs`W ,`Ed ux` KxC :xnFlM§©¤¤¤¤¤©©¦
eiptA `NW Fxag z` gAWn mc`W¤¨¨§©¥©¤£¥¤Ÿ§¨¨
ipRn ,eiptl FgaWA dAxn oi` ,dAxd©§¥¥©§¤§¦§§¨¨¦§¥

sipgnM d`xPW)a ,gi oiaexir i"yx(. ¤¦§¤§©£¦
,åéðôa àlL Blëå¯.mW oiaExir §ª¤Ÿ§¨¨¥¦¨

çða eðéöî ïëå¯,gPn `nbEC `ian §¥¨¦§Ÿ©¥¦§¨¦Ÿ©
oFWlke ,gPn micnl Ep` df xaC iM¦¨¨¤¨§¥¦¦Ÿ©§¦§

."o`Mn" :mW i"Wx©¦¨¦¨
øîàð åéðôa àlL¯.hi ,e ziW`xA ¤Ÿ§¨¨¤¡©§¥¦

øîàð åéðôáe ,"íéîz ÷écö Léà"¯ ¦©¦¨¦§¨¨¤¡©
.` ,f ziW`xA§¥¦

"éðôì ÷écö éúéàø EúBà ék"¯`le ¦§¨¦¦©¦§¨©§Ÿ
mixnF`W o`Mn ,"minY wiCv" xn`p¤¡©©¦¨¦¦¨¤§¦
FNEke ,eiptA mc` lW FgaW zvwn¦§¨¦§¤¨¨§¨¨§

eiptA `NW)my i"yx(. ¤Ÿ§¨¨
ìL Búôéæða òîLé àlL :øçà øác̈¨©¥¤Ÿ¦§©¦§¦¨¤

ïøäà¯F` ,oxd` z` WIal `NW icM ©£Ÿ§¥¤Ÿ§©¥¤©£Ÿ
.KM lr xrhvi `l dWOW icMdxeze §¥¤¤Ÿ¦§©¥©¨

jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy

(å)ýåýé íëàéáð äéäé-íà éøáã àð-eòîL øîàiå©−Ÿ¤¦§¨´§¨¨®¦¦«§¤Æ§¦´£¤½§Ÿ̈À
:Ba-øaãà íBìça òcåúà åéìà äàøna©©§¨Æ¥¨´¤§©½̈©«£−£©¤«

i"yx£È¯·„ ‡ŒeÚÓL∑ ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא "נא" ÌÎ‡È·.אין ‰È‰ÈŒÌ‡∑ נביאים לכם יהיּו ‰'.אם ƒ¿»¿»»ְֵֶַָָָָƒƒ¿∆¿ƒ¬∆ְְִִִִֶָ
ÚcÂ˙‡ ÂÈÏ‡ ‰‡¯na∑ וחּזיֹון ּבחלֹום אּלא הּמאירה ּבאסּפקלריא עליו נגלית אין ׁשמי .ׁשכינת ««¿»≈»∆¿«»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

(æ):àeä ïîàð éúéa-ìëa äLî écáò ïë-àìŸ¥−©§¦´¤®§¨¥¦−¤«¡¨¬«

(ç)úðîúe úãéçá àìå äàøîe Ba-øaãà ät-ìà ät¤´¤¤º£©¤À©§¤Æ§´Ÿ§¦½Ÿ§ª©¬
:äLîá écáòa øaãì íúàøé àì òecîe èéaé ýåýé§Ÿ̈−©¦®©¸©Æ´Ÿ§¥¤½§©¥−§©§¦¬§¤«

i"yx£‰tŒÏ‡ ‰t∑(ספרי) ה) לֹו היה אמרּתי אםּֿכן לׁשבח, הזּכר ּפה אל ׁשּפה ּכפׁשּוטֹו ּדאּלּו ,ּכ לפרׁש כרח ∆∆∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ
אּלא  ּברּׁש"י, ׁשם ועּין אליו", "מּדּבר נׂשא: ּבסֹוף ּכתיב ּדהא אפׁשר, אי וזה ּכפׁשּוטֹו. מּמׁש אלּֿפה ּפה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאז
מן  לפרׁש ודֹוק) ּבהדיא, לֹומר רצה אּלא ּדוקא לאו אלּֿפה ּופה כּו'. לפרׁש לֹו אמרּתי ּפרּוׁשֹו: אלּֿפה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּפה

ּבסיני לֹו? אמרּתי והיכן ה)האּׁשה. עּמדי"(דברים עמד ּפה ואּתה לאהליכם, לכם ׁשּובּו להם אמר ל" :. ְְְְְֱֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ÔBÎÏו  ÔB‰È Ì‡ ÈÓb˙t ÔÚÎ eÚÓL ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ¿»»ƒ¿¿
ÔB‰Ï ÈÏb˙Ó ‡‡ ÔÈÊÁa ÈÈ ‡‡ ÔÈ‡È·¿ƒƒ¬»¿»¿∆¿»¬»ƒ¿¿ƒ¿

:ÔB‰nÚ ÏlÓÓ ‡‡ ÔÈÓÏÁa¿∆¿ƒ¬»¿«≈ƒ¿

‰e‡:ז  ÔÓÈ‰Ó È˙Èa ÏÎa ‰LÓ Èc·Ú ÔÎ ‡Ï»≈«¿ƒ…∆¿»≈ƒ¿≈»

ÏÂ‡ח  eÊÁa dnÚ ‡ÏlÓ ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ«¿«ƒ«¿««∆¿»ƒ≈¿≈¿»
‡Ï ÔÈ„ ‡Óe ÏkzÒÓ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙eÓ„e ÔÂ„Á·¿ƒ¿»¿¿»»«¿»ƒ¿«»»≈»

:‰LÓ· Èc·Úa ‡ÏlÓÏ ÔezÏÁ„¿∆¿¿«»»¿«¿ƒ¿…∆

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(e)éøáã àð eòîLàlà "àð" ïéà Y ¦§¨§¨¨¥¨¤¨
ìäLwa ïBL¯ErnWIW mdn WTAW §©¨¨¤¦¥¥¤¤¦§§

dWn lW FcFak ipRn df lke ,daEWYd©§¨§¨¤¦§¥§¤¤
)`"eb(oi`" :` wEqR lirl i"Wx d`xE .§¥©¦§¥¨¥

`ianE ,"mipEpgY oFWl `N` .. dxin £̀¦¨¤¨§©£¦¥¦
xn`Ie" xn`PW df wEqRn dgkFd¨¨¦¨¤¤¤¡©©Ÿ¤
ÎWFcTdW Epide ,"ixac `p ErnW¦§¨§¨¨§©§¤©¨
oFWlaE zgpA mdOr xAC `EdÎKExÄ¦¥¦¨¤§©©¦§
xn`p eixaC sFqAW s`e ,mipEpgY©£¦§©¤§§¨¨¤¡©
mFwnÎlMn ,"KlIe mA 'd s` xgIe"©¦©©¨©¥©¦¨¨
`le zgpA xAC mdOr FxEAC zrWA¦§©¦¦¨¤¦¥§©©§Ÿ

eixaC ErnWIW icM ,qrkA)m"`x(. §©©§¥¤¦§§§¨¨
íëàéáð äéäé íàíëì eéäé íà Y ¦¦§¤§¦£¤¦¦§¨¤

íéàéáð¯:FWExiR "mk`iap" ,xnFlM §¦¦§©§¦£¤¥
.`iap mkl :FnM `EdW ,mkl `iap̈¦¨¤¤§¨¤¨¦
oFWlA "mi`iap mkl Eidi m`" xn`e§¨©¦¦§¨¤§¦¦¦§
mi`iap l`xUil EidW ipRn ,miAx©¦¦§¥¤¨§¦§¨¥§¦¦
`N` ,mFlgA F` d`xnA mNEke ,miAx©¦§¨§©§¤©£¤¨
zNnA mi`iaPd lM llM aEzMdW¤©¨¨©¨©§¦¦§¦©
oFdi m`" :qFlwpE` mBxY oke .`iap̈¦§¥¦§¥§§¦§

"oi`iap oFkl)m"`x(. §§¦¦
òcåúà åéìà äàøna 'äúðéëL Y ©©§¨¥¨¤§©¨§¦©

éîL¯ip` :FWExiR "'d"W dfA x`an §¦§¨¥¨¤¤¥£¦
xnF` okNW ,'diM ,"rCez`" KMÎxg` ¤¨¥¥©©¨¤§©¨¦

"rCezi" :xnFl Kixv did oM `l m ¦̀Ÿ¥¨¨¨¦©¦§©©
)m"`x(.qFlwpE` mBxY oke .§¥¦§¥§§

àéøì÷tñàa åéìò úéìâð ïéà¥¦§¥¨¨§©§©§©§¨
äøéànä¯DA oi`FxW Ff d`xnM)i"yx ©§¦¨§©§¨¤¦¨
a ,dn dkeq(:a ,fv oixcdpq i"Wx d`xE .§¥©¦©§¤§¦

Fdbp wfFgA ± dxi`nd `ixlwRq`A"§©§©§©§¨©§¦¨§¤¨§
."`EdÎKExAÎWFcTd lW¤©¨¨

ïBéfçå "íBìça" àlà¯Epid ¤¨©£§¦¨©§
oi`W ,dxi`n Dpi`W `ixlwRq ©̀§©§©§¨¤¥¨§¦¨¤¥
oilFki oi`e ,KM lM mdl dxi`n§¦¨¨¤¨¨§¥§¦

WOn zF`xl)a ,dn dkeq i"yx(xnFl Wie . ¦§©¨§¥©
eil` d`xOA" xnF`X dn EdGW¤¤©¤¥©©§¨¥¨

rCez`i"Wx mB d`xE ."d`x`" `le ," ¤§©¨§Ÿ¥¨¤§¥©©¦
lr ± miwl` zF`xn" :` ,` l`wfgi§¤§¥©§¡Ÿ¦©
`ixlwRq`A d`Fx did `NW mW¥¤Ÿ¨¨¤§©§©§©§¨
,miwl` zF`xn DzF` `xFw ,dxi`n§¦¨¥¨©§¡Ÿ¦
mi`iaPd lke ,WOn `le mFlg oirM§¥£§Ÿ©¨§¨©§¦¦
Dpi`W `ixlwRq` KFYn md s ©̀¥¦©§©§©§¨¤¥¨
`Ed ,EpiAx dWOn uEg ,E`x dxi`n§¦¨¨¦¤©¥

xn`PW)`i ,ai ryed(mi`iaPd ciaE ¤¤¡©§©©§¦¦
sFq ,hn zFnai i"Wx d`xE ."dOc £̀©¤§¥©¦§¨
ElMYqp mi`iaPd lM" :a cEOr©¨©§¦¦¦§©§
mixEaqke ± dxi`n oi`W `ixlwRq`A§©§©§©§¨¤¥§¦¨§¦§¦
lMYqp dWnE ,E`x `le zF`xl¦§§Ÿ¨¤¦§©¥
NW rcie ,dxi`nd `ixlwRq`A` §©§©§©§¨©§¦¨§¨©¤Ÿ

."eiptA Ed`xdxezf ¨¨§¨¨
(g)ät ìà ät¯,c aFI` i"Wx d`xE ¤¤¤§¥©¦¦
.ai

äMàä ïî Løôì Bì ézøîà¯d`xp ¨©§¦¦§Ÿ¦¨¦¨¦§¤
,"dR l` dR" oFWNd xEYIn oM cnFNW¤¥¥¦¦©¨¤¤¤
dWn oiA lCadd Epl xnFl m`W¤¦©¨©¤§¥¥¤
xAc`" Fxn`A iC did ,mi`iap x`Wl¦§¨§¦¦¨¨©§¨§£©¤
cEBipA dGW ,"zFciga `le d`xnE FA©§¤§Ÿ§¦¤¤§¦
mFlgA" mdA xn`PW mi`iap x`Wl¦§¨§¦¦¤¤¡©¨¤©£

,"dR l` dR"W Wxtn okl ,"FA xAc £̀©¤¨¥§¨¥¤¤¤¤
.dX`dn WFxtl eil` Fzxin`l FzpEM©¨¨©£¦¨¥¨¦§¥¨¦¨
dR" oFWlA mB fOExn dGW xnFl Wie§¥©¤¤§¨©¦§¤
mixnF`W xaC EdGW EpidC ,"dR l ¤̀¤§©§¤¤¨¨¤§¦
oeiM ,i`WgA Epid "dR l` dR" FzF`¤¤¤©§©£©¥¨
"FA xAc`" df itlE .Fl dti drpSdW¤©¦§¨¨¨§¦¤£©¤
`le d`xnE" zFaizl ,dHnl xAEgn§¨§©¨§¥©§¤§Ÿ
,"dR l` dR" zFaizl `le ,"zFciga§¦§Ÿ§¥¤¤¤
Wie .`Ad xEACAW i"Wxn rnWn oke§¥©§©¥©¦¤©¦©¨§¥
mcFTd wEqRd oiA xWTd EdGW xnFl©¤¤©¤¤¥©¨©¥
iziA lkA"W oeiMW ,df wEqR zNigzl¦§¦©¨¤¤¥¨¤§¨¥¦
,ilv` ziA oaM `EdW Epid ,"`Ed on`p¤¡¨©§¤§¤©¦¤§¦
WFxtl "dR l` dR" Fl iYxn` okl̈¥¨©§¦¤¤¤¦§
oeiMW ,`qiB Kci`l F` .dX`dn¥¨¦¨§¦¨¦¨¤¥¨
`Ed okl ,dX`dn WFxtl Fl iYxn`W¤¨©§¦¦§¥¨¦¨¨¥
dprn dGW azM m"`xde .ilv` ziA oA¤©¦¤§¦§¨§¥¨©¤¤©£¤
WxR dWOW lr oxd`e mixn zFprhl§©£¦§¨§©£Ÿ©¤¤¨©
dR l` dR"W xn`Y m`W ,dX`dn¥¨¦¨¤¦Ÿ©¤¤¤¤
lW Fz`Eap oiprl FWExiR "FA xAc £̀©¤¥§¦§©§¨¤
xW`M ,"dR l` dR" dzidW ,dWn¤¤¨§¨¤¤¤©£¤
K`ln iciÎlr `le ,Edrx l` Wi` xAci§©¥¦¤¥¥§Ÿ©§¥©§¨
`id dn oM m` ,mi`iaPd x`WM¦§¨©§¦¦¦¥©¦
FzEWixR lr oxd`e mixnl daEWYd©§¨§¦§¨§©£Ÿ©§¦
`iap oiA Wi Wxtd dn ike ?dX`d on¦¨¦¨§¦©¤§¥¥¥¨¦
?zEWixRd oiprl lFcB `iapl ohẅ¨§¨¦¨§¦§©©§¦

)m"`x(,c wEqR lirl i"Wx d`x la` .£¨§¥©¦§¥¨
zENBzdWmdl xidad mF`zR 'd ¤¦§©¦§¦§¦¨¤

oeiM ,dX`dnWxiRW dWn dUr dtIW¤¨¤¨¨¤¤¥©¥¨¦¨¥¨
,'d mr xEAcl rEaw onf did `NW¤Ÿ¨¨§©¨©§¦¦



jzelrdaפב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy
˙„ÈÁ· ‡ÏÂ ‰‡¯Óe∑סֹותמֹו ואיני ׁשּבֹו ּפנים ּבמראית ּדּבּורי לֹו מפרׁש ׁשאני ּדּבּור, מראה זה ּו"מראה" «¿∆¿…¿ƒ…ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ליחזקאל ׁשּנאמר ּכענין ּבחּדֹות, יז)לֹו לֹומר(יחזקאל ּתלמּוד ׁשכינה? מראה יכֹול וגֹו'". חּדה "חּוד לג): :(שמות ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אתּֿפני" לראת תּוכל ËÈaÈ."לא '‰ ˙Ó˙e∑ׁשּנאמר ּכענין אחֹורים, מראה אתֿאחרי"(שם)זה ."וראית ְִֶַָָֹֹ¿À««ƒְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

‰LÓ· Èc·Úa∑,ּבמׁשה מׁשה. ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ּבעבּדי, במׁשה". "ּבעבּדי אּלא מׁשה", "ּבעבּדי אֹומר אינֹו ¿«¿ƒ¿…∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ
לֹומר: לכם היה ,מל – מל ועבד עבּדי, ׁשהּוא וכלֿׁשּכן מּפניו, לירא הייתם ּכדאי עבּדי, אינֹו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאפּלּו

חּנם אֹוהבֹו הּמל תנחומא)אין מן(ספרי. קׁשה זֹו – ּבמעׂשיו מּכיר איני ּתאמרּו: ואם .הראׁשֹונה . ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

(è):Cìiå ía ýåýé óà-øçiå©¦«©©¯§Ÿ̈²−̈©¥©«
i"yx£CÏiÂ Ìa '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑ יכעס ׁשּלא לבׂשרֿודם, קלֿוחמר נּדּוי, עליהם ּגזר סרחֹונם, ׁשהֹודיעם מאחר «ƒ««»«≈«ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

סרחֹונֹו ׁשּיֹודיעּנּו עד חברֹו .על ְֲִִֵֶֶַַ

(é)âìMk úòøöî íéøî äpäå ìäàä ìòî øñ ïðòäå§¤«¨À̈¨µ¥©´¨½Ÿ¤§¦¥¬¦§−̈§Ÿ©´©©¨®¤
:úòøöî äpäå íéøî-ìà ïøäà ïôiå©¦¯¤©«£²Ÿ¤¦§−̈§¦¥¬§Ÿ̈«©

i"yx£¯Ò ÔÚ‰Â∑ לא אבל ּבני, את רדה לּפּדגֹוג: ׁשאמר למל מׁשל ּכּׁשלג. מצרעת מרים והּנה :ואחרּֿכ ¿∆»»»ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
עליו  ׁשרחמי ,מאצל ׁשאל עד .ּתרּדּנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
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i"yx£eÏ‡B∑ אויל לׁשֹון .ּכתרּגּומֹו, «¿ְְְֱִַ

(áé)Bnà íçøî Búàöa øLà únk éäú àð-ìà©¨¬§¦−©¥®£¤³§¥Æ¥¤´¤¦½
:BøNá éöç ìëàiå©¥«¨¥−£¦¬§¨«

i"yx£È‰˙ ‡ŒÏ‡∑זֹו מטּמא ∑nk˙.אחֹותנּו מצרע אף ּבביאה, מטּמא ּמת מה ּכּמת: חׁשּוב ׁשהמצרע «»¿ƒֲֵ«≈ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ
‡Bn.ּבביאה  ÌÁ¯Ó B˙‡ˆa ¯L‡∑ּבׂשרנּו חצי בׂשרֹו, חצי וכן הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא לֹומר, לֹו היה אּמנּו ְִָ¬∆¿≈≈∆∆ƒְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּכענין  ּבׂשרנּו, חצי נאכל ּכאּלּו לנּו היא אּמנּו, מרחם ׁשּיצאה מאחר הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא לֹומר, לֹו ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָהיה
לז)ׁשּנאמר אחֹותֹו(בראשית את להּניח לאח ראּוי אין ּכן; נראה הּוא אף מׁשמעֹו ּולפי הּוא". ּבׂשרנּו אחינּו "ּכי : ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּכּמת  B˙‡ˆa.להיֹות ¯L‡∑ הרי עֹוזרֹו, ואינֹו לעזר ּבידֹו ּכח ׁשּיׁש זה, ׁשל אּמֹו מרחם זה ׁשּיצא מאחר ְִֵַ¬∆¿≈ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
– ּכּמת" תהי "אלֿנא אחר: ּדבר הּוא. ּבׂשרֹו ׁשאחיו – ּבׂשרֹו חצי מי (ספרי)נאכל ּבתפּלה, רֹופאּה אינ אם ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

אין  אחר וכהן הּנגעים, את רֹואה קרֹוב ואין קרֹוב ׁשאני לראֹותּה, אפׁשר אי אני מטהרּה? ּומי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמסּגירּה
אּמֹו" מרחם ּבצאתֹו "אׁשר וזהּו: .ּבעֹולם. ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָ
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d· Èc ÔÈ„‰ ‡˙ÈÓ ‡¯Òa ÏÚ ÔÚÎ Èlˆ ‡È‰ƒ«ƒ¿««ƒ¿»ƒ»»≈ƒ«
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eðøNá éöç¯ixde mzFg` `id ixdW £¦§¨¥¤£¥¦£¨©£¥

.mxUaM `id¦¦§¨¨
øîàpL ïéðòk¯fk ,fl ziW`xA)iab ¨¦§¨¤¤¡©§¥¦

eig`e sqei(.
éôìe ."àeä eðøNá eðéçà ék"¦¨¦§¨¥§¦

BòîLî¯.mc` mzqA xn`PW ©§¨¤¤¡©¦§¨¨¨

ïk äàøð àeä óà¯xn`p `l m` mB ©¦§¤¥©¦ŸŸ©
FzF` `Ed WExiRd ,"aEzMd dpiMW"¤¦¨©¨©¥
Edf ,"FxUaE "FO`" aEzMX dnE ,WExiR¥©¤¨¦§¨¤
g` lr illM otF`A xn`W ipRn¦§¥¤¨©§¤§¨¦©¨

mlFrAW zFg`e)m"`x(WExitNW `N` . §¨¤¨¨¤¨¤§¥
FnM ,dWn lr xTirA oiEkn oxd` df¤©£Ÿ§©¥§¦¨©¤§
FciA gM WIW df lW" :KWndA xnF`W¤¥©¤§¥¤¤¤¥Ÿ©§¨

."xFfrl©£
BúBçà úà çépäì çàì éeàø ïéà¥¨§¨§©¦©¤£
øçàî ,"Búàöa øLà" ,únk úBéäì¦§©¥£¤§¥¥©©

äæ àöiL¯.dxfr KixSd ¤¨¨¤©¨¦¤§¨
Bãéa çk LiL äæ ìL "Bnà íçøî"¥¤¤¦¤¤¤¥Ÿ©§¨

BøæBò Bðéàå øæòì¯dAiQd Ff `l ©£Ÿ§¥§Ÿ©¦¨
g`d m` mB ixdW ,FxUa ivg zlik`l©£¦©£¦§¨¤£¥©¦¨¨
cSn FxUa ivg lk`p ,xFfrl lFki Fpi ¥̀¨©£¤¡©£¦§¨¦©
lFki m`W FzpEM `N` ,eig` `EdW df¤¤¨¦¤¨©¨¨¤¦¨
Fnvr `EdW `vnp ,FxfFr Fpi`e xFfrl©£§¥§¦§¨¤©§

.FxUa ivg zlik`l mxFB¥©£¦©£¦§¨
,"BøNá éöç" ìëàð éøäåéçàL £¥¤¡©£¦§¨¤¨¦

éäú àð ìà" :øçà øác .àeä BøNa§¨¨¨©¥©¨§¦
"únk¯dewY Fl oi`W)m"`x(. ©¥¤¥¦§¨

ðéà íàéî ,älôúa dàôBø E ¦¥§§¨¦§¦¨¦
døäèî éîe ?døébñî¯odMdW s`e ©§¦¨¦§©£¨§©¤©Ÿ¥

odMd m`e ,rxFvOd z` `OhOW `Ed¤§©¥¤©§¨§¦©Ÿ¥
ixd ,`nh Fpi` dY` `nh Fl xn` `lŸ¨©¨¥©¨¥¨¥£¥
did odMdW b ,bi `xwIe i"WxA x`Fan§¨§©¦©¦§¨¤©Ÿ¥¨¨
`vnp ,d`nEh ipniq iRÎlr `Ohn§©¥©¦¦¨¥§¨¦§¨
,d`nEHl minxFBd md d`nEh ipniQW¤¦¨¥§¨¥©§¦©§¨
eilr dlg `l lrFtA d`nEHdW wxe§©¤©§¨§©Ÿ¨¨¨¨



פג jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy
˙„ÈÁ· ‡ÏÂ ‰‡¯Óe∑סֹותמֹו ואיני ׁשּבֹו ּפנים ּבמראית ּדּבּורי לֹו מפרׁש ׁשאני ּדּבּור, מראה זה ּו"מראה" «¿∆¿…¿ƒ…ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ליחזקאל ׁשּנאמר ּכענין ּבחּדֹות, יז)לֹו לֹומר(יחזקאל ּתלמּוד ׁשכינה? מראה יכֹול וגֹו'". חּדה "חּוד לג): :(שמות ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אתּֿפני" לראת תּוכל ËÈaÈ."לא '‰ ˙Ó˙e∑ׁשּנאמר ּכענין אחֹורים, מראה אתֿאחרי"(שם)זה ."וראית ְִֶַָָֹֹ¿À««ƒְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

‰LÓ· Èc·Úa∑,ּבמׁשה מׁשה. ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ּבעבּדי, במׁשה". "ּבעבּדי אּלא מׁשה", "ּבעבּדי אֹומר אינֹו ¿«¿ƒ¿…∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ
לֹומר: לכם היה ,מל – מל ועבד עבּדי, ׁשהּוא וכלֿׁשּכן מּפניו, לירא הייתם ּכדאי עבּדי, אינֹו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאפּלּו

חּנם אֹוהבֹו הּמל תנחומא)אין מן(ספרי. קׁשה זֹו – ּבמעׂשיו מּכיר איני ּתאמרּו: ואם .הראׁשֹונה . ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

(è):Cìiå ía ýåýé óà-øçiå©¦«©©¯§Ÿ̈²−̈©¥©«
i"yx£CÏiÂ Ìa '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑ יכעס ׁשּלא לבׂשרֿודם, קלֿוחמר נּדּוי, עליהם ּגזר סרחֹונם, ׁשהֹודיעם מאחר «ƒ««»«≈«ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

סרחֹונֹו ׁשּיֹודיעּנּו עד חברֹו .על ְֲִִֵֶֶַַ

(é)âìMk úòøöî íéøî äpäå ìäàä ìòî øñ ïðòäå§¤«¨À̈¨µ¥©´¨½Ÿ¤§¦¥¬¦§−̈§Ÿ©´©©¨®¤
:úòøöî äpäå íéøî-ìà ïøäà ïôiå©¦¯¤©«£²Ÿ¤¦§−̈§¦¥¬§Ÿ̈«©

i"yx£¯Ò ÔÚ‰Â∑ לא אבל ּבני, את רדה לּפּדגֹוג: ׁשאמר למל מׁשל ּכּׁשלג. מצרעת מרים והּנה :ואחרּֿכ ¿∆»»»ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
עליו  ׁשרחמי ,מאצל ׁשאל עד .ּתרּדּנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

lzÒ‡Â˜:ט  ÔB‰a ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛÈ˜˙e¿≈»¿»«¿»¿¿ƒ¿«»

ÌÈ¯Óי  ‡‰Â ‡kLÓ ÈÂlÚÓ ˜lzÒ‡ ‡ÚÂ«¬»»ƒ¿««≈ƒ»≈«¿¿»¿»ƒ¿»
‡‰Â ÌÈ¯Ó ˙ÂÏ Ô¯‰‡ Èt˙‡Â ‡bÏ˙k ‡¯eÁ«¿»¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ«¬…¿»ƒ¿»¿»

:˙¯È‚Ò¿ƒ«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

oM m`e .okEn zFidl Kixv `Ed cinze§¨¦¨¦¦§¨§¦¥
.mzl`Wl dprn ElAw xaM§¨¦§©£¤¦§¥¨¨
éðéña ?Bì ézøîà ïëéäå¯,d mixaC §¥¨¨©§¦§¦©§¨¦

.fkÎek
íëéìäàì íëì eáeL íäì øîà Cì"¥¡Ÿ¨¤¨¤§¨¢¥¤

¯iYxq`W ,WinWzl mkizFWp xiYdl§©¦§¥¤§©§¦¤¨©§¦
mkl)my zay i"yx(. ¨¤

."éãnò ãîò ät äzàåàìå äàøîe §©¨Ÿ£Ÿ¦¨¦©§¤§Ÿ
úãéçáäæ ,"äàøîe" Yøeac äàøî §¦Ÿ©§¤¤©§¥¦

¯,xnFlM`le d`xnE" zFaiYd §©©¥©§¤§Ÿ
"zFciga,"FA xAc`" lr zFaqEn , §¦¨©£©¤

.d`xn lW otF`A `Ed FOr xEACdW¤©¦¦§¤¤©§¤
íéðt úéàøîa éøeac Bì Løôî éðàL¤£¦§¨¥¦¦§©§¦¨¦

BaL¯.xExiaA ¤§¥
ïéðòk ,úBãéça Bì BîúBñ éðéàå§¥¦§§¦¨¦§¨

ìà÷æçéì øîàpL¯.a ,fi ¤¤¡©¦¤§¥
"'Bâå äãéç ãeç"¯oiprAW d`EaPd ¦¨§©§¨¤¨¦§¨

z` dOcn `EdW ,`Ed dcig oFWlA¦§¦¨¤§©¤¤
dcEdi ikln z`e ,xWpl xv`pckEap§©§¤©§¤¤§¤©§¥§¨

mifx` zxOvl)my i"yx(i"Wx d`xE . §©¤¤£¨¦§¥©¦
.ai ,c aFI ¦̀

øîBì ãeîìz ?äðéëL äàøî ìBëé¯ ¨©§¥§¦¨©§©
.k ,bl zFnW§

."éðt úà úàøì ìëeú àì"úðîúe Ÿ©¦§Ÿ¤¨¨§ª©
èéaé 'äíéøBçà äàøî äæ Y¯d`x ©¦¤©§¥£©¦§¥

.` ,f zFkxA i"Wx mB©©¦§¨
øîàpL ïéðòk¯.bk ,bl zFnW ¨¦§¨¤¤¡©§

"éøçà úà úéàøå"¯mW i"Wx d`xE §¨¦¨¤£Ÿ̈§¥©¦¨
."oiNitY lW xWw Ed`xd"W¤¤§¨¤¤¤§¦¦

äLîá écáòaécáòa" :øîBà Bðéà Y §©§¦§Ÿ¤¥¥§©§¦

,"äLîá écáòa" àlà ,"äLîŸ¤¤¨§©§¦§Ÿ¤
äLî BðéàL ét-ìò-óà "écáòa"¯ §©§¦©©¦¤¥Ÿ¤

,Fnvr cSn zcgEin dlrn Fl oi`W¤¥©£¨§¤¤¦©©§
.'d car FzFid cSn `N ¤̀¨¦©¡¤¤

écáò Bðéà elôà "äLîá"¯FzlrOW §Ÿ¤£¦¥©§¦¤©£¨
cSn `le ,Fnvr cSn `id zcgEind©§¤¤¦¦©©§§Ÿ¦©

.'d car FzFid¡¤¤
ïkL-ìëå ,åéðtî àøéì íúééä éàãk§©¡¦¤¦¨¦¨¨§¨¤¥

écáò àeäL¯i"Wx dfÎKxCÎlr d`x ¤©§¦§¥©¤¤¤©¦
,`k ziW`xA.i §¥¦

Cìî Y Cìî ãáòå¯i"Wx d`x §¤¤¤¤¤¤§¥©¦
car ,hFicd lWn" :gi ,eh ziW`xA§¥¦§©¤§¤¤

."Kln ± Kln¤¤¤¤
BáäBà Cìnä ïéà :øîBì íëì äéä̈¨¨¤©¥©¤¤£

ípç¯xAcl `xil mkl did ,oM m`e ¦¨§¦¥¨¨¨¤¦¨§©¥
.eilr̈¨

åéNòîa øékî éðéà :eøîàz íàå¯ §¦Ÿ§¥¦©¦§©£¨
FadF` did `l eiUrn xiMn did m`W¤¦¨¨©¦©£¨Ÿ¨¨£

)oexkfd xtq(oi`W azM "dcVA x`A"de .§©§¥©¨¤¨©¤¥
'd oi`W Exn`i mdW dlilg dpEMd©©¨¨¨¦¨¤¥Ÿ§¤¥
Exn`i `N` ,dWn lW eiUrn z` rcFi¥©¤©£¨¤¤¤¨Ÿ§
mNrzn `Ed okl FadF` 'dW oeiMW¤¥¨¤£¨¥¦§©¥
dQkY mirWR lM lr" iM ,eiUrOn¦©£¨¦©¨§¨¦§©¤

"dad`)ai ,i ilyn(. ©£¨
äðBLàøä ïî äL÷ Bæ¯Ff daWgn ¨¨¦¨¦¨©£¨¨

F`hg ,dWn iUrnA xiMn Fpi` 'dW¤¥©¦§©£¥¤¤§
dWn iRlM xEACd `hgn dWw)xtq t"r ¨¤¥¥§©¦§©¥¤

oexkfd(mirWR lM lr" :xnFl oi` mbe .§©¥©©¨§¨¦
eiaiaqE" dAxC` oMW ,"dad` dQkY§©¤©£¨¤¥©§©¨§¦¨

"c`n dxrUp)b ,p mildz(ÎKExAÎWFcTd , ¦§£¨§Ÿ©¨¨

hEgM miwiCSd mr wCwcn `Ed§©§¥¦©©¦¦§
[a ,`kw zFnaiA `aEOM] dxrVd)x`a ©©£¨©¨¦¨

dcya(.dxezh

(h)Cìiå ía 'ä óà øçiåøçàî Y ©¦©©¨©¥©¥©©
éecð íäéìò øæb ,íðBçøñ íòéãBäL¯ ¤¦¨¦§¨¨©£¥¤¦

"mA 'd s` xgIe" Edfe ,mdA sfPW EpidC§©§¤¨©¨¤§¤©¦©©¨
)dcya x`a(,"KlIe" Edfe ,mzF` dCpe .§¦¨¨§¤©¥©

oicM ,mdNW zFO` rAx`n wgxzPW¤¦§©¥¥©§©©¤¨¤§¦
wx ixdW ,ixnbl KldW `le ,iECip¦§Ÿ¤¨©§©§¦¤£¥©

oprde" :xnF` eixg`W wEqRAlrn xq ©¨¤©£¨¥§¤¨¨¨¥©
"ld`d)`"eb(. ¨Ÿ¤

ìò ñòëé àlL ,íãå øNáì øîçå-ì÷©¨Ÿ¤§¨¨¨¨¤Ÿ¦§Ÿ©
BðBçøñ epòéãBiL ãò Bøáç¯,xnFlM £¥©¤¦¤¦§§©

dn rcFIW `EdÎKExAÎWFcTd dnE©©¨¨¤¥©©
Fl oi`W rcFi `Ede ,mc`d lW FAlA§¦¤¨¨¨§¥©¤¥
Fpi` z`f lkA ,eizFprh lr aiWdN dn©§¨¦©©£¨§¨Ÿ¥
,mpFgxq ricFn Fpi`W cr mWiprn©£¦¨©¤¥¦©¦§¨
FAlA dn rcFi Fpi`W mc`l xnFgeÎlw©¨¤¨¨¨¤¥¥©©§¦
lr aiWdN dn Fl Wi `OWe ,Fxiag lW¤£¥§¤¨¥©§¨¦©
cr Fxiag lr qFrkl Fl oi`W ,eizFprh©£¨¤¥¦§©£¥©
qrMW xxAzi `OW ,FpFgxq Fl ricFIW¤¦©¦§¤¨¦§¨¥¤¨©

oiCM `NW)dcya x`a(.dxezi ¤Ÿ©¦
(i)øñ ïðòäåäpäå" :Ck-øçàå Y §¤¨¨¨§©©¨§¦¥

"âìMk úòøöî íéøî¯wx ,xnFlM ¦§¨§Ÿ©©©¨¤§©©
,zrxvA dzwl mixn xq oprdW ixg ©̀£¥¤¤¨¨¨¦§¨¨§¨§¨©©
dNBzp xq oprdW iciÎlrW `le§Ÿ¤©§¥¤¤¨¨¨¦§©¨

.zrxFvn mixOW¤¦§¨§©©
âBâãtì øîàL Cìîì ìLî¯oOE` ¨¨§¤¤¤¨©©¥¨¨

clId z` lCbnd)g ,b megp i"yx d`x(. ©§©¥¤©¤¤
ãò epcøú àì ìáà ,éða úà äãø§¥¤§¦£¨Ÿ¦§¤©

jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy

(àé)úLú àð-ìà éðãà éa äLî-ìà ïøäà øîàiå©¬Ÿ¤©«£−Ÿ¤¤®¦´£Ÿ¦½©¨̧¨¥³
:eðàèç øLàå eðìàBð øLà úàhç eðéìò̈¥̧Æ©½̈£¤¬©−§©«£¤¬¨¨«

i"yx£eÏ‡B∑ אויל לׁשֹון .ּכתרּגּומֹו, «¿ְְְֱִַ

(áé)Bnà íçøî Búàöa øLà únk éäú àð-ìà©¨¬§¦−©¥®£¤³§¥Æ¥¤´¤¦½
:BøNá éöç ìëàiå©¥«¨¥−£¦¬§¨«

i"yx£È‰˙ ‡ŒÏ‡∑זֹו מטּמא ∑nk˙.אחֹותנּו מצרע אף ּבביאה, מטּמא ּמת מה ּכּמת: חׁשּוב ׁשהמצרע «»¿ƒֲֵ«≈ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ
‡Bn.ּבביאה  ÌÁ¯Ó B˙‡ˆa ¯L‡∑ּבׂשרנּו חצי בׂשרֹו, חצי וכן הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא לֹומר, לֹו היה אּמנּו ְִָ¬∆¿≈≈∆∆ƒְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּכענין  ּבׂשרנּו, חצי נאכל ּכאּלּו לנּו היא אּמנּו, מרחם ׁשּיצאה מאחר הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא לֹומר, לֹו ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָהיה
לז)ׁשּנאמר אחֹותֹו(בראשית את להּניח לאח ראּוי אין ּכן; נראה הּוא אף מׁשמעֹו ּולפי הּוא". ּבׂשרנּו אחינּו "ּכי : ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּכּמת  B˙‡ˆa.להיֹות ¯L‡∑ הרי עֹוזרֹו, ואינֹו לעזר ּבידֹו ּכח ׁשּיׁש זה, ׁשל אּמֹו מרחם זה ׁשּיצא מאחר ְִֵַ¬∆¿≈ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
– ּכּמת" תהי "אלֿנא אחר: ּדבר הּוא. ּבׂשרֹו ׁשאחיו – ּבׂשרֹו חצי מי (ספרי)נאכל ּבתפּלה, רֹופאּה אינ אם ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

אין  אחר וכהן הּנגעים, את רֹואה קרֹוב ואין קרֹוב ׁשאני לראֹותּה, אפׁשר אי אני מטהרּה? ּומי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמסּגירּה
אּמֹו" מרחם ּבצאתֹו "אׁשר וזהּו: .ּבעֹולם. ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָ

ÔÚÎיא  ‡Ï ÈBa¯ eÚ·a ‰LÓÏ Ô¯‰‡ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿…∆¿»ƒƒ»¿«
:‡Á¯Ò È„Â ‡LtË‡c ‡·BÁ ‡ÏÚ ÈeLz¿«ƒ¬»»»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»

‡˙Á‡יב  È¯‡ ‡ÈaÓ ‡c ˜Á¯˙z ÔÚÎ ‡Ï»¿«ƒ¿««»ƒ≈»»¬≈¬»»»
d· Èc ÔÈ„‰ ‡˙ÈÓ ‡¯Òa ÏÚ ÔÚÎ Èlˆ ‡È‰ƒ«ƒ¿««ƒ¿»ƒ»»≈ƒ«

:ÈqzÈÂ¿ƒ«ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

åéìò éîçøL ,Eìöàî CìàL¯`OWe ¤¥¥¥¤§§¤©£©¨¨§¤¨
ÎWFcTd o`M s` .FWiprdl Fl oYi `lŸ¦¥§©£¦©¨©¨
,WiprOd K`lOl xn` `EdÎKExÄ¨©©©§¨©©£¦
,EPOn KlIW cr mixn z` Wipri `NW¤Ÿ©£¦¤¦§¨©¤¥¥¦¤
mr dpikXd dwNYqd dNigY okle§¨¥§¦¨¦§©§¨©§¦¨¦
dzwl KMÎxg` wxe ,oprd¤¨¨§©©©¨¨§¨

.mixndxez`i ¦§¨
(`i)eðìàBðBîebøúk Y¯ ©§§©§
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(âé)àð àôø àð ìà øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©´¤½¤§Ÿ̈−¥®Ÿ¥¾¨²§¨¬−̈
:dì̈«

i"yx£dÏ ‡ ‡Ù¯ ‡ Ï‡∑אֹו ׁשנים לֹומר צרי מחברֹו ּדבר ׁשהּׁשֹואל ארץ, ּדר ללּמד הּכתּוב ּבא ≈»¿»»»ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשאלֹותיו  יבּקׁש ּכן ואחר ּתחנּונים, ּדברי אּתה ∑Ó‡Ï¯.ׁשלׁשה אם הׁשיבני לֹו: אמר לֹומר? ּתלמּוד מה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹ≈…ְֲִִִֵַַַַַָָ

מקֹומֹות  ּבארּבעה אֹומר: עזריה ּבן אלעזר רּבי וגֹו'". ירק ירק "ואביה ׁשהׁשיבֹו: עד לאו? אם אֹותּה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמרּפא
ּבֹו ּכּיֹוצא לאו. אם ׁשאלֹותיו יעׂשה אם להׁשיבֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מּלפני מׁשה ו)ּבּקׁש מׁשה (שמות "וידּבר : ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

וגֹו'" לאמר ה' עּתה (ספרי)לפני ׁשהׁשיבֹו: עד לאו. אם אּתה ּגֹואלם אם הׁשיבני לאמר? ּתלמּודֿלֹומר מה , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ
ּבֹו ּכּיֹוצא וגֹו'. כז)תראה "קח (במדבר הׁשיבֹו: לכלּֿבׂשר", הרּוחת אלהי ה' יפקד לאמר ה' אל מׁשה "וידּבר : ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא ."ג)ל "רבֿל"(דברים הׁשיבֹו: לאמר", ההוא ּבעת ה' אל "ואתחּנן :.dÏ ‡ ‡Ù¯∑ מה מּפני ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ¿»»»ְִֵַ
ּבתפּלה! ּומרּבה עֹומד והּוא ּבצרה עֹומדת אחֹותֹו אֹומרים: יׂשראל יהיּו ׁשּלא ּבתפּלה? מׁשה הארי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹלא
ּבתפּלה) מארי אינֹו ּבׁשבילנּו אבל ּבתפּלה, מארי הּוא אחֹותֹו ּבׁשביל יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא אחר: .(ּדבר ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

eÚ·aיג  ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈»¡»»¿»
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(ãé)äéðôa ÷øé ÷øé äéáàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¨¦̧¨Æ¨³Ÿ¨©Æ§¨¤½¨
õeçî íéîé úòáL øâqz íéîé úòáL íìkú àìä£¬Ÿ¦¨¥−¦§©´¨¦®¦¨¥º¦§©³¨¦Æ¦´

:óñàz øçàå äðçnì©©«£¤½§©©−¥«¨¥«
i"yx£‰ÈÙa ˜¯È ˜¯È ‰È·‡Â∑,ימים ׁשבעת ּתּכלם הלא זֹועפֹות, ּפנים לּה הראה אביה כ"ה)ואם קלֿוחמר (ב"ק ¿»ƒ»»…»«¿»∆»ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

ימים  ׁשבעת ּתּסגר ּבנזיפתי אף לפיכ ּכּנדֹון, להיֹות הּדין מן לּבא ּדּיֹו אּלא יֹום; י"ד Á‡Â¯.לּׁשכינה ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ¿««
ÛÒ‡z∑ נרּפא ּוכׁשהּוא לּמחנה, מחּוץ מׁשּלח ׁשהּוא ׁשם על ּבמצרעים האמּורֹות ה"אסיפֹות" ּכל אני: אֹומר ≈»≈ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

הכנסה  לׁשֹון אסיפה ּבֹו ּכתּוב הּמחנה, אל נאסף –. ְְֱֲֲִֶֶֶַַַָָָָָ

(åè)íòäå íéîé úòáL äðçnì õeçî íéøî øâqzå©¦¨¥¬¦§¨²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®§¨¨Æ
:íéøî óñàä-ãò òñð àì́Ÿ¨©½©¥«¨¥−¦§¨«

i"yx£ÚÒ ‡Ï ÌÚ‰Â∑(ט ּכׁשהׁשל(סוטה למׁשה ׁשּנתעּכבה אחת ׁשעה ּבׁשביל הּמקֹום לּה חלק הּכבֹוד זה ¿»»…»«ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
ׁשּנאמר ב)ליאֹור, וגֹו'"(שמות מרחק אחתֹו "וּתתּצב :. ְְֱֲֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(139 'nr gi zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם ללללּהּהּהּה חלקחלקחלקחלק ההההּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד טו)זהזהזהזה יב, (רש"י ֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
" נאמר "והעםוהעםוהעםוהעםּבּכתּוב מדּיק רׁש"י א נסע", מהתעֹוררּות ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹום ם ם ם לא ּבא מרים את לכּבד יׂשראל ׁשל ׁשרצֹונם ּכאן, יׁש רמז ." ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לב  להּטֹות הּקּב"ה ּדביד ּפׁשיטא מּכל־מקֹום הּמהרׁש"א: ּכתב הרי ׁשמים, מּיראת חּוץ ׁשמים ּבידי ׁשהּכל ואף ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמּלמעלה.
ׁשמים" מ"ידי יֹותר ׁשּנעלית מּדרּגה ּבאה זֹו ׁשהתעֹוררּות ּכתב, והּבחּיי לטֹובה. אדם א)ּבני טו, במדבר תורה לקוטי .(ראה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ÛÈÊיד  ÛÊÓ ‡‰e·‡ el‡Â ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ
¯‚zÒz ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÌÏk˙˙ ‡Ï‰ da«¬»ƒ¿¿««¿»ƒƒ¿¿«
Ôk ¯˙·e ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒƒ»»¿«¿ƒ»»«≈

:Lk˙zƒ¿¿≈

Ú·L‡טו  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ÌÈ¯Ó ˙¯‚zÒ‡Â¿ƒ¿¿»«ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«¿»
:ÌÈ¯Ó ˙Lk˙‡c „Ú ÏË ‡Ï ‡nÚÂ ÔÈÓBÈƒ¿«»»¿««¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»
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cg` mFwnAdpYndA xkU milAwn §¨¤¨§©§¦¨¨§©§¨¨
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."Fl dUrI dn drcl"§¥¨©¥¨¤



פה jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy

(âé)àð àôø àð ìà øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©´¤½¤§Ÿ̈−¥®Ÿ¥¾¨²§¨¬−̈
:dì̈«

i"yx£dÏ ‡ ‡Ù¯ ‡ Ï‡∑אֹו ׁשנים לֹומר צרי מחברֹו ּדבר ׁשהּׁשֹואל ארץ, ּדר ללּמד הּכתּוב ּבא ≈»¿»»»ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשאלֹותיו  יבּקׁש ּכן ואחר ּתחנּונים, ּדברי אּתה ∑Ó‡Ï¯.ׁשלׁשה אם הׁשיבני לֹו: אמר לֹומר? ּתלמּוד מה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹ≈…ְֲִִִֵַַַַַָָ

מקֹומֹות  ּבארּבעה אֹומר: עזריה ּבן אלעזר רּבי וגֹו'". ירק ירק "ואביה ׁשהׁשיבֹו: עד לאו? אם אֹותּה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמרּפא
ּבֹו ּכּיֹוצא לאו. אם ׁשאלֹותיו יעׂשה אם להׁשיבֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מּלפני מׁשה ו)ּבּקׁש מׁשה (שמות "וידּבר : ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

וגֹו'" לאמר ה' עּתה (ספרי)לפני ׁשהׁשיבֹו: עד לאו. אם אּתה ּגֹואלם אם הׁשיבני לאמר? ּתלמּודֿלֹומר מה , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ
ּבֹו ּכּיֹוצא וגֹו'. כז)תראה "קח (במדבר הׁשיבֹו: לכלּֿבׂשר", הרּוחת אלהי ה' יפקד לאמר ה' אל מׁשה "וידּבר : ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא ."ג)ל "רבֿל"(דברים הׁשיבֹו: לאמר", ההוא ּבעת ה' אל "ואתחּנן :.dÏ ‡ ‡Ù¯∑ מה מּפני ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ¿»»»ְִֵַ
ּבתפּלה! ּומרּבה עֹומד והּוא ּבצרה עֹומדת אחֹותֹו אֹומרים: יׂשראל יהיּו ׁשּלא ּבתפּלה? מׁשה הארי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹלא
ּבתפּלה) מארי אינֹו ּבׁשבילנּו אבל ּבתפּלה, מארי הּוא אחֹותֹו ּבׁשביל יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא אחר: .(ּדבר ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

eÚ·aיג  ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈»¡»»¿»
:d˙È ÔÚÎ Èq‡«≈¿«»«
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(ãé)äéðôa ÷øé ÷øé äéáàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¨¦̧¨Æ¨³Ÿ¨©Æ§¨¤½¨
õeçî íéîé úòáL øâqz íéîé úòáL íìkú àìä£¬Ÿ¦¨¥−¦§©´¨¦®¦¨¥º¦§©³¨¦Æ¦´

:óñàz øçàå äðçnì©©«£¤½§©©−¥«¨¥«
i"yx£‰ÈÙa ˜¯È ˜¯È ‰È·‡Â∑,ימים ׁשבעת ּתּכלם הלא זֹועפֹות, ּפנים לּה הראה אביה כ"ה)ואם קלֿוחמר (ב"ק ¿»ƒ»»…»«¿»∆»ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

ימים  ׁשבעת ּתּסגר ּבנזיפתי אף לפיכ ּכּנדֹון, להיֹות הּדין מן לּבא ּדּיֹו אּלא יֹום; י"ד Á‡Â¯.לּׁשכינה ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ¿««
ÛÒ‡z∑ נרּפא ּוכׁשהּוא לּמחנה, מחּוץ מׁשּלח ׁשהּוא ׁשם על ּבמצרעים האמּורֹות ה"אסיפֹות" ּכל אני: אֹומר ≈»≈ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

הכנסה  לׁשֹון אסיפה ּבֹו ּכתּוב הּמחנה, אל נאסף –. ְְֱֲֲִֶֶֶַַַָָָָָ

(åè)íòäå íéîé úòáL äðçnì õeçî íéøî øâqzå©¦¨¥¬¦§¨²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®§¨¨Æ
:íéøî óñàä-ãò òñð àì́Ÿ¨©½©¥«¨¥−¦§¨«

i"yx£ÚÒ ‡Ï ÌÚ‰Â∑(ט ּכׁשהׁשל(סוטה למׁשה ׁשּנתעּכבה אחת ׁשעה ּבׁשביל הּמקֹום לּה חלק הּכבֹוד זה ¿»»…»«ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
ׁשּנאמר ב)ליאֹור, וגֹו'"(שמות מרחק אחתֹו "וּתתּצב :. ְְֱֲֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(139 'nr gi zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם ללללּהּהּהּה חלקחלקחלקחלק ההההּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד טו)זהזהזהזה יב, (רש"י ֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
" נאמר "והעםוהעםוהעםוהעםּבּכתּוב מדּיק רׁש"י א נסע", מהתעֹוררּות ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹום ם ם ם לא ּבא מרים את לכּבד יׂשראל ׁשל ׁשרצֹונם ּכאן, יׁש רמז ." ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לב  להּטֹות הּקּב"ה ּדביד ּפׁשיטא מּכל־מקֹום הּמהרׁש"א: ּכתב הרי ׁשמים, מּיראת חּוץ ׁשמים ּבידי ׁשהּכל ואף ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמּלמעלה.
ׁשמים" מ"ידי יֹותר ׁשּנעלית מּדרּגה ּבאה זֹו ׁשהתעֹוררּות ּכתב, והּבחּיי לטֹובה. אדם א)ּבני טו, במדבר תורה לקוטי .(ראה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ÛÈÊיד  ÛÊÓ ‡‰e·‡ el‡Â ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ
¯‚zÒz ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÌÏk˙˙ ‡Ï‰ da«¬»ƒ¿¿««¿»ƒƒ¿¿«
Ôk ¯˙·e ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒƒ»»¿«¿ƒ»»«≈

:Lk˙zƒ¿¿≈

Ú·L‡טו  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ÌÈ¯Ó ˙¯‚zÒ‡Â¿ƒ¿¿»«ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«¿»
:ÌÈ¯Ó ˙Lk˙‡c „Ú ÏË ‡Ï ‡nÚÂ ÔÈÓBÈƒ¿«»»¿««¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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úòáL øâqz" éúôéæða óà Cëéôì§¦¨©¦§¦¨¦¦¨¥¦§©
."íéîéóñàz øçàåéðà øîBà Y¯ ¨¦§©©¥¨¥¥£¦

:bi oniq ev `nEgpY Wxcn oFWl oM¥§¦§©©§¨©¦¨
"'eke xnF` ip`e")dcya x`a(K` . ©£¦¥©

dpEMdW i"Wx oFWl zEhWR zErnWn©§¨©§§©¦¤©©¨¨
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."Fl dUrI dn drcl"§¥¨©¥¨¤



jzelrdaפו zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy

(æè):ïøàt øaãîa eðçiå úBøöçî íòä eòñð øçàå§©©²¨«§¬¨−̈¥«£¥®©©«£−§¦§©¬¨¨«

בהעלותך פרשת סימן.חסלת מהללא"ל פסוקים, קל"ו

B¯Leטז  ˙B¯ˆÁÓ ‡nÚ eÏË Ôk ¯˙·e»«≈¿»«»≈¬≈¿
Ù Ù Ù :Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»»

éø 'îòá øåáéöá äàéø÷ìå íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì êúåìòäá úùøôì äøèôä

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במה שכותבת אודות מצב נפשה, ואשר קשה עלי' להחליט באיזה ענין שיהי', וספק אצלה אם 

עושה כהוגן וכיו"ב.

בודאי על פי החנוך שקבלה, שמזכירה אודותו במכתבה, אין צורך הדגשה מיוחדת על ענין 

השגחה פרטית, שיסוד הוא באמונתנו ובתורתנו תורת חיים, והשגחה פרטית תוכנה כפשוטה, אשר 

השם יתברך בורא עולם ומנהיגו, משגיח על כל אחד ואחת, ולא רק בענינים הכללים, אלא גם בענינים 

הפרטים שלו, שמזה מובן ענין הבטחון במנהיג העולם שהוא עצם הטוב, שבודאי שכל הענינים הם גם 

כן לטובה כפשוטה, ומובן גם בשכל לכל מאמין, שמזה התוצאה הכי ראשונה, העדר הדאגה, והעדר 

המבוכה, שהרי גם בשעה שדנים בשכל, איך להחליט ולעשות, גם אז השם יתברך משגיח ועוזר, לכל 

החפצים בטוב וביושר, וכשמתנהגים על פי הוראת התורה, הרי זוהי הדרך הטובה, והנהגה זו עצמה 

מסייעת את האדם להמשיך בכל עניניו, באופן הטוב לפניו.

וכמו בכל עניני אמונה, גם נקודה האמורה, אינה דורשת פלפול בשכל והבאת ראיות מסובכות 

והן אשה, חש בנפשו, אשר מאמין הוא  כיון שכל אחד מבני ישראל, הן איש  ועמוקות,  פילוסופיות 

לא,  או  פי השכל  על  ומוכרח  נכון הדבר  זה, באם  דבר  על  באמת, אפילו באותה שעה, שאינו חושב 

וכהודעת חז"ל, אשר כל ישראל הם מאמינים בני מאמינים, ז. א. אשר ענין האמונה בהם, בכח עצמם 

וגם ירושה מאבותיהם שהיו מאמינים, וכל תכונות הבאות מצד האדם עצמו וגם מצד הירושה, חזקים 

הם בכל ובתכלית, וק"ל.

תקותי אשר שורותי המעטות בכמות, תספיקנה לעורר מחשבתה ולכוונה לנקודה האמיתית 

והפנימית שלה בעצמה, והיא, אשר בפנימיות נפשה, בוטחת בהחלט, אשר השם יתברך משגיח עלי', 

ועלי' רק להוציא מחשבה זו מפנימית הנפש לעניני' בחיי היום יומים, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, 

וכנ"ל הדרך לזה הוא, לא על ידי דיון והעמקה בשכל, כי אם לסמוך על הרגש הפנימי שלה, שבוטחת 

מבלבלות  אין  גם  ובאמת  כלל,  קושיות  שאינן  קושיות,  ולברוא  ספיקות  לחפש  ולא  יתברך,  בהשם 

אותה, והיסח הדעת מכל הענין, בודאי שיעזור לה להפטר בקל מהבלבולים האמורים.

אחדים  סענט  תפריש  הבוקר,  תפלת  קודם  החול,  בימות  בשבוע,  פעמים  איזו  אשר  מהנכון 

לצדקה, ומה טוב ביום השני וחמישי בשבוע ובערב שבת קודש - מובן שצריך להיות בלי נדר.

בברכה לחזק הבטחון ולבשורות טובות בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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יום ראשון - י"ג סיון
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום רביעי - ט"ז סיון
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שני - י"ד סיון
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום חמישי - י"ז סיון
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שלישי - ט"ו סיון
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שישי - י"ח סיון
מפרק פח 

עד סוף פרק פט

שבת קודש - י"ט סיון
פרק כ

מפרק צ עד סוף פרק צו

לשבוע פרשת בהעלותך תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 



oeiqפח b"i oey`x mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ג ראשון יום
פרק ד  ,hr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äãîù åîë äðäå,158 'nr cr.ùéì ïéàî

Bæ äcnL Bîk ,äpäåepiid ,cqg ly ,"lecbd" zcn ± §¦¥§¤¦¨
"oi`"n mzeedl ,mi`xapde zenlerd lka ezeig zehytzd

,"yi"lBçáL àéä,ezlrne ±,Bcáì àeä-Ceøa-LBãwä ìL ¦¦§¤©¨¨§©
,df geke ef dlrn zniiw cala jxazi ea wxy ±úìëéa ïéàL¤¥¦Ÿ¤

Lé àøáì àøáð íeL¦§¨¦§Ÿ¥
,BúBéçäìe ïéàîitk ± ¥©¦§©£

yxcna `aend5eli`y ,
i`exa lk mivawzn eid
did `l ,mler
`l mb `exal mzexyt`a
qipkdle "yezi" ly spk
df xac ,oky ;dnyp ea
`xead wiga wx `ed
dcn ."oi`"n "yi" `exal
wx `l dlrnl `id ef
mb `l` ,mi`xapd gekn
,mi`xapd lkyn dlrnl
± ef dcn biydle oiadl

:oldl xaqeny itkíâå§©
Bæ äcî,cqg ly ± ¦¨

,"oi`"n "yi" `exalàéä¦
ìk úìkNäî äìòîì§©§¨¥©§¨©¨
,íúâOäå íéàeøaä©§¦§©¨¨¨
íeL ìëNa çk ïéàL¤¥Ÿ©§¥¤

ìékNäì àøáðgeka ± ¦§¨§©§¦
,dnkgdâéOäìegeka ± §©¦

,dpiaddzìëéå Bæ äcî¦¨¦¨§¨
ïéàî Lé àøáì¦§Ÿ¥¥©¦
äàéøaä ék ,BúBéçäìe§©£¦©§¦¨

àéä ék ,íéàøápä ìëOî äìòîlL øác àeä ïéàî Lé± ¥¥©¦¨¨¤§©§¨¦¥¤©¦§¨¦¦¦
,"oi`"n "yi" zeedzdd,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búlãb úcnî¦¦©§ª¨¤©¨¨

àúéàãk ,èeLt úecçà ¯ åéúBcîe àeä-Ceøa-LBãwäå± §©¨¨¦¨©§¨¦§¦¨
aezky itkLBãwä øäfa6,"ãç éäBîøâe eäéà"c`edy ± ©Ÿ©©¨§¦§¨¦©

;cg` xac md (eizecn ,xnelk) eizegeke eilke jxaziíLëe§¥
BàøBa âéOäì àøáð ìëN íeL úìëéa ïéàLz` ,xnelk ± ¤¥¦Ÿ¤¥¤¦§¨§©¦§

,d"awdìBëé Bðéà Ck,lbeqn epi` `xapd ly elky ±âéOäì ¨¥¨§©¦
.åéúBcîez` cg` xac od eizecn ,xen`k ,oky .d"awd ly ± ¦¨

xyt` i` jk ,jxazi eze` biydl xyt` i`y myke ,jxazi
df lk ± .eizegeke eizecn z` biydl± cqgd zcnl xy`a

jke ± "oi`"n "yi" `exal iwl`d gkd zehytzde zelbzd
xizqdl dritynd ,mevnvde dxeabd zcnl xy`a mb xacd
did z`f `lel ixdy ,`xapa dlbzi `ly iwl`d gekd lr
gxkdd one ;ze`ivna lhazn ,ezeynne ezeyi xnelk ,`xapd
,`xapdn `agen didi iwl`d gekdy ,ieqikde mevnvd didiy

iwl` gek mbydflkyn dlrnl `ed mlrde mevnv ly
:oldl xaqeiy itke ± mi`xapdìëN íeL úìëéa ïéàL Bîëe§¤¥¦Ÿ¤¥¤
,Búlãb úcî âéOäì àøáð,d"awd ly ±úìëéä àéäL ¦§¨§©¦¦©§ª¨¤¦©§Ÿ¤
,BúBéçäìe ïéàî Lé àøáìzcn ,dlecbd zcnn d`ad ± ¦§Ÿ¥¥©¦§©£

,cqgd:áéúëãkenk ± §¦§¦
aezky7:ãñç íìBò"¨¤¤

ïéà Lnî Ck ¯ "äðaé¦¨¤¨©¨¥
Bzìëéa,`xapd ly ± ¦¨§

ìL Búøeáb úcî âéOäì§©¦¦©§¨¤
,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

úcî àéäL,geke ± ¤¦¦©
úòéðîe íeöîvä©¦§§¦©
úeiçä úeèMtúä¦§©§©©

,Búlãbî,jxazi ±ãøélî ¦§ª¨¦¥¥
íéàøápä ìò úBlbúäìe§¦§©©©¦§¨¦
éelâa íîi÷ìe íúBéçäì§©£¨§©§¨§¦
mevnvde dxeabd zcn ±
zlret d"awd ly
dignd) ziwl`d zeigdy
`l (`xapd z` zniiwne

,`xapl dielb didz-ék¦
íàdidz zeigdy ± ¦

úeiçäL ,íéðt øzñäa§¤§¥¨¦¤©©
,àøápä óeba øzzñî¦§©¥©©¦§¨
àeä àøápä óeb elàëe§¦©¦§¨

k d`xp ±éðôa øác̈¨¦§¥
,Bîöòeli`ke ±Bðéàå ©§§¥

úeiçä úeèMtúä¦§©§©©
úeiðçeøäågekd ly ± §¨£¦

,eze` deednd iwl`d,LîMäî øBàäå åéfä úeèMtúäk§¦§©§©¦§¨¥©¤¤
àeä àlàk d`xp ±Bðéà úîàaL óàå .Bîöò éðôa øác± ¤¨¨¨¦§¥©§§©¤¤¡¤¥

,`xapdàlà ,Bîöò éðôa øác,`ed ±øBàä úeèMtúä Bîk ¨¨¦§¥©§¤¨§¦§©§¨
,LîMäî;iwl`d "oi`"d ,exewnn zehytzd `ed `xapd jk ± ¥©¤¤

xe`d enk ,iwl`d geka ,exewna lelk `xapdy oeeikedrya
`vnp `edyjeza`xapdy ritydl jixv df xac did ,exewn

ze`ivna lha ynyd xe`y dcn dze`a ,ze`ivna lha didi
- iptn `id ze`ivna elehia i`l daiqd j` ,exewna-ìkî¦¨

íB÷î,cala exewnn xe` zehytzd `ed `xapdy zexnl ±ïä ¨¥
,àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBøeáb ïä,lekiak ±ìk øLà ¥§¨¤©¨¨£¤Ÿ

,ìBëéxe` epnn jyneie hytziy zlekid lra wx `l `edy ± ¨
xe`d z` milrdle mvnvl zlekid lra mb `ed `l` ,zeige

- zeigdeåét çeøî òtLpä úeiðçeøäå úeiçä íöîöì§©§¥©©§¨£¦©¦§¨¥©¦
úeàéöna àøápä óeb ìháé àlL ,Bøézñäìezexnly jk ± §©§¦¤Ÿ¦¨¥©¦§¨©§¦

`l ,exewnn xe`d zehytzd xy`n xzei `l `ed `xapdy

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

äðåîàäå ãåçéä øòù
ïéàù åãáì ä"á÷ä ìù åçáù àéä åæ äãîù åîë äðäå
äãî íâå åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì àøáð íåù úìåëéá
ïéàù íúâùäå íéàåøáä ìë úìëùäî äìòîì àéä åæ

éùéù íåéäúìëéå åæ äãî âéùäìå ìéëùäì àøáð íåù ìëùá çë
øáã àåä ïéàî ùé äàéøáä éë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì
ìù åúìåãâ úãîî àéä éë íéàøáðä ìëùî äìòîìù
÷ä"æá àúéàãë èåùô úåãçà åéúåãîå ä"á÷äå ä"á÷ä
ìëù íåù úìåëéá ïéàù íùëå ãç éäåîøâå åäéàã
åîëå åéúåãî âéùäì ìåëé åðéà êë åàøåá âéùäì àøáð

éá ïéàùåúìåãâ úãî âéùäì àøáð ìëù íåù úìåë
íìåò áéúëãë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úìåëéä àéäù
åúøåáâ úãî âéùäì åúìëéá ïéà ùîî êë äðáé ãñç
úåèùôúä úòéðîå íåöîöä úãî àéäù ä"á÷ä ìù
íéàøáðä ìò úåìâúäìå ãøéìî åúìåãâî úåéçä
úåéçäù íéðô øúñäá à"ë éåìéâá íîéé÷ìå íúåéçäì
øáã àåä àøáðä óåâ åìéàëå àøáðä óåâá øúúñî
úåéðçåøäå úåéçä úåèùôúä åðéàå åîöò éðôá
éðôá øáã àåä àìà ùîùäî øåàäå åéæä úåèùôúäë
åîë àìà åîöò éðôá øáã åðéà úîàáù óàå åîöò
åéúåøåáâ ïä ïä íå÷î ìëî ùîùäî øåàä úåèùôúä
úåéçä íöîöì ìåëé ìë øùà àåä êåøá ùåã÷ä ìù
óåâ ìèáé àìù åøéúñäìå åéô çåøî òôùðä úåéðçåøäå
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ועוד.5. ה. ו, ואתחנן ספרי יד. פל"ט, ב"ר רפ"ז. סנהדרין ירושלמי ב).6.ראה (ג, זהר התיקוני ג.7.הקדמת פט, תהלים

oeiq c"i ipy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ד שני יום
,158 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íåöîöä 'éçá äðäå],158 'nr cr:ç"éì

."yi"k ,"ze`ivn"k d`xii `l` ,ze`ivna z`f lka lhaziäæå§¤
,øzñääå íeöîvä úeäî âéOäì àøáð íeL ìëNa ïéà¥§¥¤¦§¨§©¦¨©¦§§©¤§¥

ïë-ét-ìò-óà äéäiLå,xzqdde mevnvd zexnl ±óeb §¤¦§¤©©¦¥
ïéàî àøáð àøápä,Léì"oi`"n zeedl ick ,dxe`kly ± ©¦§¨¦§¨¥©¦§¥

zeidl ixd jixv "yi"l
ly zelbzdd :jtidl
ixdy ,iwl`d gekd
`le zelbzd `id zeedzd
,`eti` ,cvik ± dxzqd
cvn :cgi mixacd ipy md
gekd zelbzd ± cg`

ly exzqde enevnv ± ipy cvne ,`xapd z` zeedl iwl`d
lha `xapd ixd did xzzqi `l eli`y iptn ± ?iwl`d gekd
leki epi` `xap ly lky meyy oipr df ixd ok m`e ,ze`ivna

,biydlúeäî âéOäì àøáð íeL ìëNa úìëé ïéàL Bîk§¤¥§Ÿ¤§¥¤¦§¨§©¦¨
.Léì ïéàî äàéøaämevnvd z` biydl leki `ed oi` jk ± ©§¦¨¥©¦§¥

dn itl ."ze`ivn"k ze`xidl lkei `xapdy lrete xizqnd
`a ,"ze`ivn"e "yi"k d`xp `xapdy df xacy ,xaqedy
el yiy myky meyn ± dlrnly mevnvde dxeabd gk zaiqn
mvnvl zlekid mb el yi jk ,zeige xe` zelble xi`dl zlekid

mevnvdy aeygl dxe`kl xyt` ± zeigde xe`d z` xizqdle
mi`xapd wx `ly aeygl xyt` ,xnelk ;izin` `ed mlrdde

d ,d"awd iabl mby `l` ,"ze`ivn"e "yi"l mnvr mi`ex`xap
mevnvd gek iciÎlr `a `edy oeeikn ,"ze`ivn"e "yi" `ed
,`xapl qgiae ,xizqnd
uegn `edy enk `ed
epax cin oiivn ± exewnl
,xiaqne oldl owfd
ielibd gek ,mdipyy
,zeigde xe`d z` zelbl
xizqdl mevnvd geke
oiprd edf ,oky ± cg` xac zn`a mdipy md ,zeigde xe`d z`
ixnbl cg` oipr md myxyae zilkza micge`nd ,ilke xe` ly
z`aeny itke ;"mvr lr xizqn mvr oi`"y llk ixd miiwe ±
df oi`y ,y`xd ieqik iabl di`xd miigÎgxe` 'jexr ogley'a
ecie ey`xy iptn ,ey`x lr eci z` gipn mc`yk ieqik `xwp
geke ielibd geky oeeik :eppipra mb jk ,"mvr" eze` md
;izin` mlrde xzqd df oi` ,cg` xac mdipy md mevnvd
e`xii mi`xapdy ick xizqdl ,mi`xapd iabl wx `ed xzqdd

.dlrnl iabl `l la` ,"ze`ivn"e "yi"l

àø÷ð úeiçä øzñäå íeöîvä úðéça ,äpäå]zxez oeyla ± §¦¥§¦©©¦§§¤§¥©©¦§¨
,dlawdBîöò úeiçäå ,"íéìk" íLa,zeigd zelbzd ±àø÷ð §¥¥¦§©©©§¦§¨

,"øBà" íLa;ielibe xe` ly oipr `idy ±éìkäL BîkL §¥¤§¤©§¦
äqëî íeöîvä úðéça Ck ¯ BëBúaM äî ìò äqëî§©¤©©¤§¨§¦©©¦§§©¤

úeiçäå øBàä øézñîe©§¦¨§©©
;òôBMämevnvd ± ©¥©

xe`d lr xizqne dqkn
rteyd iwl`d zeigde
`l zewl`dy ,mi`xapl

,d`xizïä ïä íéìkäå§©¥¦¥¥
,úBiúBàädxyr" ly ± ¨¦

oditelig e` ,"zexn`n
zetlgzn zeize`y itk)
dxyr"e (zexg` zeize`a
zeigd md "zexn`n
z` digne deednd

,mi`xapdïLøMLly ± ¤¨§¨
od ,zeize`d,C"ôöðî úBiúBà 'ä'k epyi ,"zeletk" ody ± ¦

xaqeny itke ,zeize`d rax` x`ya jke ,ziteq 'j epyie
- ik ,zeize`d yxey od el` zeletk zeize` "dlaw"a'ä ïäL¤¥

úBøeáb,dxeabd zepiga yng od el` ±úBãéøôîe úB÷lçîä §©§©§©§¦
,úBiúBà á"ë úeeäúäì ätä úBàöBî 'äa ìBwäå ìáää± ©¤¤§©§§©¤§¦§©¦

"dtd ze`ven 'd" iciÎlry ,zeinyba dnbecl xacdy itk
lgznmiline zeize` ly zecxtp zexadl lewd lad lcape w

zexveid ,dlrnl zexeab 'd opyiy ,dlrnl zeipgexa mb jk ±
,zepeilr zeize` a"k oipràeä úBøeáb 'ää LøLådpigad ± §Ÿ¤©§

"dlaw"a z`xwpd,"àúéðBcø÷c àðéöea"dlnd yexit ± ¦¨§©§¦¨
ly dpiga efy epiide ,mlrde jyeg `ed ,zinx`a "`zipecxw"
dlrnly jyege mlrd

,xe`nàéäLzpiga ± ¤¦
÷ézò"c äàlò äøeáb§¨¦¨¨§©¦

,"ïéîBé,xzkd zeinipta ± ¦
íb àeä íéãñçä LøLå§Ÿ¤©£¨¦©

ïkzpiga ±÷ézò"c ãñç ¥¤¤§©¦
éòãBéì òeãik ,"ïéîBé¦©¨©§§¥

ïç8reci xacdy itk ± : ¥
,dxzqpd dnkgd icnell
mby oeike .dlawd zxez
mbe zeize` ly mevnvd
zeige xe` ly ielibd
cg` myxy ,iwl`
dxzqd mpi` xzqdde mevnvdy xacd oaen ,"oinei wizr"a
md m` ,"mvr lr xizqn mvr oi`" ,xen`k ,oky .zizin`
,xzqdde mevnvdy `vei `linn .dxzqd ef oi` ,cg` "mvr"
,d`xii `l `xapd z` deednd iwl`d gekdy ick mixizqnd
iabl wx `l` ,e"g dlrnl iabl llk dxzqd meyn mda oi`
,"ze`ivn"e "yi"k d`ixad z` e`xi mdy ,cala mi`xapd
.exewn iabl ze`ivna `xap lk lha xac ly ezin`l eli`e
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

âéùäì àøáð íåù ìëùá ïéà äæå úåàéöîá àøáðä
àøáð àøáðä óåâ ë"ôòà äéäéùå øúñääå 'åöîöä úåäî
âéùäì àøáð íåù ìëùá úìåëé ïéàù åîë ùéì ïéàî

.ùéì ïéàî äàéøáä úåäî

íåöîöä 'éçá äðäå]
àø÷ð åîöò úåéçäå íéìë íùá àø÷ð úåéçä øúñäå
êë åëåúáù äî ìò äñëî éìëäù åîëù øåà íùá
òôåùä úåéçäå øåàä øéúñîå äñëî íåöîöä 'éçá
ê"ôöðî úåéúåà 'ä ïùøùù úåéúåàä ïä ïä íéìëäå
ìå÷äå ìáää úåãéøôîå úå÷ìçîä úåøåáâ 'ä ïäù
'ää ùøùå úåéúåà á"ë úååäúäì äôä úåàöåî 'äá
äàìéò äøåáâ àéäù àúéðåãø÷ã àðéöåá àåä úåøåáâ
ïéîåé ÷éúòã ãñç ë"â àåä íéãñçä ùøùå ïéîåé ÷éúòã

:ç"éì òåãéë
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ה.8. פרק בסוף הנדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק של ביאורו ראה ה"תניא". מדפוסי בהרבה חסר הריבוע חצאי סיום



פט oeiq b"i oey`x mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ג ראשון יום
פרק ד  ,hr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äãîù åîë äðäå,158 'nr cr.ùéì ïéàî

Bæ äcnL Bîk ,äpäåepiid ,cqg ly ,"lecbd" zcn ± §¦¥§¤¦¨
"oi`"n mzeedl ,mi`xapde zenlerd lka ezeig zehytzd

,"yi"lBçáL àéä,ezlrne ±,Bcáì àeä-Ceøa-LBãwä ìL ¦¦§¤©¨¨§©
,df geke ef dlrn zniiw cala jxazi ea wxy ±úìëéa ïéàL¤¥¦Ÿ¤

Lé àøáì àøáð íeL¦§¨¦§Ÿ¥
,BúBéçäìe ïéàîitk ± ¥©¦§©£

yxcna `aend5eli`y ,
i`exa lk mivawzn eid
did `l ,mler
`l mb `exal mzexyt`a
qipkdle "yezi" ly spk
df xac ,oky ;dnyp ea
`xead wiga wx `ed
dcn ."oi`"n "yi" `exal
wx `l dlrnl `id ef
mb `l` ,mi`xapd gekn
,mi`xapd lkyn dlrnl
± ef dcn biydle oiadl

:oldl xaqeny itkíâå§©
Bæ äcî,cqg ly ± ¦¨

,"oi`"n "yi" `exalàéä¦
ìk úìkNäî äìòîì§©§¨¥©§¨©¨
,íúâOäå íéàeøaä©§¦§©¨¨¨
íeL ìëNa çk ïéàL¤¥Ÿ©§¥¤

ìékNäì àøáðgeka ± ¦§¨§©§¦
,dnkgdâéOäìegeka ± §©¦

,dpiaddzìëéå Bæ äcî¦¨¦¨§¨
ïéàî Lé àøáì¦§Ÿ¥¥©¦
äàéøaä ék ,BúBéçäìe§©£¦©§¦¨

àéä ék ,íéàøápä ìëOî äìòîlL øác àeä ïéàî Lé± ¥¥©¦¨¨¤§©§¨¦¥¤©¦§¨¦¦¦
,"oi`"n "yi" zeedzdd,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búlãb úcnî¦¦©§ª¨¤©¨¨

àúéàãk ,èeLt úecçà ¯ åéúBcîe àeä-Ceøa-LBãwäå± §©¨¨¦¨©§¨¦§¦¨
aezky itkLBãwä øäfa6,"ãç éäBîøâe eäéà"c`edy ± ©Ÿ©©¨§¦§¨¦©

;cg` xac md (eizecn ,xnelk) eizegeke eilke jxaziíLëe§¥
BàøBa âéOäì àøáð ìëN íeL úìëéa ïéàLz` ,xnelk ± ¤¥¦Ÿ¤¥¤¦§¨§©¦§

,d"awdìBëé Bðéà Ck,lbeqn epi` `xapd ly elky ±âéOäì ¨¥¨§©¦
.åéúBcîez` cg` xac od eizecn ,xen`k ,oky .d"awd ly ± ¦¨

xyt` i` jk ,jxazi eze` biydl xyt` i`y myke ,jxazi
df lk ± .eizegeke eizecn z` biydl± cqgd zcnl xy`a

jke ± "oi`"n "yi" `exal iwl`d gkd zehytzde zelbzd
xizqdl dritynd ,mevnvde dxeabd zcnl xy`a mb xacd
did z`f `lel ixdy ,`xapa dlbzi `ly iwl`d gekd lr
gxkdd one ;ze`ivna lhazn ,ezeynne ezeyi xnelk ,`xapd
,`xapdn `agen didi iwl`d gekdy ,ieqikde mevnvd didiy

iwl` gek mbydflkyn dlrnl `ed mlrde mevnv ly
:oldl xaqeiy itke ± mi`xapdìëN íeL úìëéa ïéàL Bîëe§¤¥¦Ÿ¤¥¤
,Búlãb úcî âéOäì àøáð,d"awd ly ±úìëéä àéäL ¦§¨§©¦¦©§ª¨¤¦©§Ÿ¤
,BúBéçäìe ïéàî Lé àøáìzcn ,dlecbd zcnn d`ad ± ¦§Ÿ¥¥©¦§©£

,cqgd:áéúëãkenk ± §¦§¦
aezky7:ãñç íìBò"¨¤¤

ïéà Lnî Ck ¯ "äðaé¦¨¤¨©¨¥
Bzìëéa,`xapd ly ± ¦¨§

ìL Búøeáb úcî âéOäì§©¦¦©§¨¤
,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

úcî àéäL,geke ± ¤¦¦©
úòéðîe íeöîvä©¦§§¦©
úeiçä úeèMtúä¦§©§©©

,Búlãbî,jxazi ±ãøélî ¦§ª¨¦¥¥
íéàøápä ìò úBlbúäìe§¦§©©©¦§¨¦
éelâa íîi÷ìe íúBéçäì§©£¨§©§¨§¦
mevnvde dxeabd zcn ±
zlret d"awd ly
dignd) ziwl`d zeigdy
`l (`xapd z` zniiwne

,`xapl dielb didz-ék¦
íàdidz zeigdy ± ¦

úeiçäL ,íéðt øzñäa§¤§¥¨¦¤©©
,àøápä óeba øzzñî¦§©¥©©¦§¨
àeä àøápä óeb elàëe§¦©¦§¨

k d`xp ±éðôa øác̈¨¦§¥
,Bîöòeli`ke ±Bðéàå ©§§¥

úeiçä úeèMtúä¦§©§©©
úeiðçeøäågekd ly ± §¨£¦

,eze` deednd iwl`d,LîMäî øBàäå åéfä úeèMtúäk§¦§©§©¦§¨¥©¤¤
àeä àlàk d`xp ±Bðéà úîàaL óàå .Bîöò éðôa øác± ¤¨¨¨¦§¥©§§©¤¤¡¤¥

,`xapdàlà ,Bîöò éðôa øác,`ed ±øBàä úeèMtúä Bîk ¨¨¦§¥©§¤¨§¦§©§¨
,LîMäî;iwl`d "oi`"d ,exewnn zehytzd `ed `xapd jk ± ¥©¤¤

xe`d enk ,iwl`d geka ,exewna lelk `xapdy oeeikedrya
`vnp `edyjeza`xapdy ritydl jixv df xac did ,exewn

ze`ivna lha ynyd xe`y dcn dze`a ,ze`ivna lha didi
- iptn `id ze`ivna elehia i`l daiqd j` ,exewna-ìkî¦¨

íB÷î,cala exewnn xe` zehytzd `ed `xapdy zexnl ±ïä ¨¥
,àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBøeáb ïä,lekiak ±ìk øLà ¥§¨¤©¨¨£¤Ÿ

,ìBëéxe` epnn jyneie hytziy zlekid lra wx `l `edy ± ¨
xe`d z` milrdle mvnvl zlekid lra mb `ed `l` ,zeige

- zeigdeåét çeøî òtLpä úeiðçeøäå úeiçä íöîöì§©§¥©©§¨£¦©¦§¨¥©¦
úeàéöna àøápä óeb ìháé àlL ,Bøézñäìezexnly jk ± §©§¦¤Ÿ¦¨¥©¦§¨©§¦

`l ,exewnn xe`d zehytzd xy`n xzei `l `ed `xapdy
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ïéàù åãáì ä"á÷ä ìù åçáù àéä åæ äãîù åîë äðäå
äãî íâå åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì àøáð íåù úìåëéá
ïéàù íúâùäå íéàåøáä ìë úìëùäî äìòîì àéä åæ

éùéù íåéäúìëéå åæ äãî âéùäìå ìéëùäì àøáð íåù ìëùá çë
øáã àåä ïéàî ùé äàéøáä éë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì
ìù åúìåãâ úãîî àéä éë íéàøáðä ìëùî äìòîìù
÷ä"æá àúéàãë èåùô úåãçà åéúåãîå ä"á÷äå ä"á÷ä
ìëù íåù úìåëéá ïéàù íùëå ãç éäåîøâå åäéàã
åîëå åéúåãî âéùäì ìåëé åðéà êë åàøåá âéùäì àøáð

éá ïéàùåúìåãâ úãî âéùäì àøáð ìëù íåù úìåë
íìåò áéúëãë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úìåëéä àéäù
åúøåáâ úãî âéùäì åúìëéá ïéà ùîî êë äðáé ãñç
úåèùôúä úòéðîå íåöîöä úãî àéäù ä"á÷ä ìù
íéàøáðä ìò úåìâúäìå ãøéìî åúìåãâî úåéçä
úåéçäù íéðô øúñäá à"ë éåìéâá íîéé÷ìå íúåéçäì
øáã àåä àøáðä óåâ åìéàëå àøáðä óåâá øúúñî
úåéðçåøäå úåéçä úåèùôúä åðéàå åîöò éðôá
éðôá øáã àåä àìà ùîùäî øåàäå åéæä úåèùôúäë
åîë àìà åîöò éðôá øáã åðéà úîàáù óàå åîöò
åéúåøåáâ ïä ïä íå÷î ìëî ùîùäî øåàä úåèùôúä
úåéçä íöîöì ìåëé ìë øùà àåä êåøá ùåã÷ä ìù
óåâ ìèáé àìù åøéúñäìå åéô çåøî òôùðä úåéðçåøäå
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ועוד.5. ה. ו, ואתחנן ספרי יד. פל"ט, ב"ר רפ"ז. סנהדרין ירושלמי ב).6.ראה (ג, זהר התיקוני ג.7.הקדמת פט, תהלים

oeiq c"i ipy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ד שני יום
,158 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íåöîöä 'éçá äðäå],158 'nr cr:ç"éì

."yi"k ,"ze`ivn"k d`xii `l` ,ze`ivna z`f lka lhaziäæå§¤
,øzñääå íeöîvä úeäî âéOäì àøáð íeL ìëNa ïéà¥§¥¤¦§¨§©¦¨©¦§§©¤§¥

ïë-ét-ìò-óà äéäiLå,xzqdde mevnvd zexnl ±óeb §¤¦§¤©©¦¥
ïéàî àøáð àøápä,Léì"oi`"n zeedl ick ,dxe`kly ± ©¦§¨¦§¨¥©¦§¥

zeidl ixd jixv "yi"l
ly zelbzdd :jtidl
ixdy ,iwl`d gekd
`le zelbzd `id zeedzd
,`eti` ,cvik ± dxzqd
cvn :cgi mixacd ipy md
gekd zelbzd ± cg`

ly exzqde enevnv ± ipy cvne ,`xapd z` zeedl iwl`d
lha `xapd ixd did xzzqi `l eli`y iptn ± ?iwl`d gekd
leki epi` `xap ly lky meyy oipr df ixd ok m`e ,ze`ivna

,biydlúeäî âéOäì àøáð íeL ìëNa úìëé ïéàL Bîk§¤¥§Ÿ¤§¥¤¦§¨§©¦¨
.Léì ïéàî äàéøaämevnvd z` biydl leki `ed oi` jk ± ©§¦¨¥©¦§¥

dn itl ."ze`ivn"k ze`xidl lkei `xapdy lrete xizqnd
`a ,"ze`ivn"e "yi"k d`xp `xapdy df xacy ,xaqedy
el yiy myky meyn ± dlrnly mevnvde dxeabd gk zaiqn
mvnvl zlekid mb el yi jk ,zeige xe` zelble xi`dl zlekid

mevnvdy aeygl dxe`kl xyt` ± zeigde xe`d z` xizqdle
mi`xapd wx `ly aeygl xyt` ,xnelk ;izin` `ed mlrdde

d ,d"awd iabl mby `l` ,"ze`ivn"e "yi"l mnvr mi`ex`xap
mevnvd gek iciÎlr `a `edy oeeikn ,"ze`ivn"e "yi" `ed
,`xapl qgiae ,xizqnd
uegn `edy enk `ed
epax cin oiivn ± exewnl
,xiaqne oldl owfd
ielibd gek ,mdipyy
,zeigde xe`d z` zelbl
xizqdl mevnvd geke
oiprd edf ,oky ± cg` xac zn`a mdipy md ,zeigde xe`d z`
ixnbl cg` oipr md myxyae zilkza micge`nd ,ilke xe` ly
z`aeny itke ;"mvr lr xizqn mvr oi`"y llk ixd miiwe ±
df oi`y ,y`xd ieqik iabl di`xd miigÎgxe` 'jexr ogley'a
ecie ey`xy iptn ,ey`x lr eci z` gipn mc`yk ieqik `xwp
geke ielibd geky oeeik :eppipra mb jk ,"mvr" eze` md
;izin` mlrde xzqd df oi` ,cg` xac mdipy md mevnvd
e`xii mi`xapdy ick xizqdl ,mi`xapd iabl wx `ed xzqdd

.dlrnl iabl `l la` ,"ze`ivn"e "yi"l

àø÷ð úeiçä øzñäå íeöîvä úðéça ,äpäå]zxez oeyla ± §¦¥§¦©©¦§§¤§¥©©¦§¨
,dlawdBîöò úeiçäå ,"íéìk" íLa,zeigd zelbzd ±àø÷ð §¥¥¦§©©©§¦§¨

,"øBà" íLa;ielibe xe` ly oipr `idy ±éìkäL BîkL §¥¤§¤©§¦
äqëî íeöîvä úðéça Ck ¯ BëBúaM äî ìò äqëî§©¤©©¤§¨§¦©©¦§§©¤

úeiçäå øBàä øézñîe©§¦¨§©©
;òôBMämevnvd ± ©¥©

xe`d lr xizqne dqkn
rteyd iwl`d zeigde
`l zewl`dy ,mi`xapl

,d`xizïä ïä íéìkäå§©¥¦¥¥
,úBiúBàädxyr" ly ± ¨¦

oditelig e` ,"zexn`n
zetlgzn zeize`y itk)
dxyr"e (zexg` zeize`a
zeigd md "zexn`n
z` digne deednd

,mi`xapdïLøMLly ± ¤¨§¨
od ,zeize`d,C"ôöðî úBiúBà 'ä'k epyi ,"zeletk" ody ± ¦

xaqeny itke ,zeize`d rax` x`ya jke ,ziteq 'j epyie
- ik ,zeize`d yxey od el` zeletk zeize` "dlaw"a'ä ïäL¤¥

úBøeáb,dxeabd zepiga yng od el` ±úBãéøôîe úB÷lçîä §©§©§©§¦
,úBiúBà á"ë úeeäúäì ätä úBàöBî 'äa ìBwäå ìáää± ©¤¤§©§§©¤§¦§©¦

"dtd ze`ven 'd" iciÎlry ,zeinyba dnbecl xacdy itk
lgznmiline zeize` ly zecxtp zexadl lewd lad lcape w

zexveid ,dlrnl zexeab 'd opyiy ,dlrnl zeipgexa mb jk ±
,zepeilr zeize` a"k oipràeä úBøeáb 'ää LøLådpigad ± §Ÿ¤©§

"dlaw"a z`xwpd,"àúéðBcø÷c àðéöea"dlnd yexit ± ¦¨§©§¦¨
ly dpiga efy epiide ,mlrde jyeg `ed ,zinx`a "`zipecxw"
dlrnly jyege mlrd

,xe`nàéäLzpiga ± ¤¦
÷ézò"c äàlò äøeáb§¨¦¨¨§©¦

,"ïéîBé,xzkd zeinipta ± ¦
íb àeä íéãñçä LøLå§Ÿ¤©£¨¦©

ïkzpiga ±÷ézò"c ãñç ¥¤¤§©¦
éòãBéì òeãik ,"ïéîBé¦©¨©§§¥

ïç8reci xacdy itk ± : ¥
,dxzqpd dnkgd icnell
mby oeike .dlawd zxez
mbe zeize` ly mevnvd
zeige xe` ly ielibd
cg` myxy ,iwl`
dxzqd mpi` xzqdde mevnvdy xacd oaen ,"oinei wizr"a
md m` ,"mvr lr xizqn mvr oi`" ,xen`k ,oky .zizin`
,xzqdde mevnvdy `vei `linn .dxzqd ef oi` ,cg` "mvr"
,d`xii `l `xapd z` deednd iwl`d gekdy ick mixizqnd
iabl wx `l` ,e"g dlrnl iabl llk dxzqd meyn mda oi`
,"ze`ivn"e "yi"k d`ixad z` e`xi mdy ,cala mi`xapd
.exewn iabl ze`ivna `xap lk lha xac ly ezin`l eli`e
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

âéùäì àøáð íåù ìëùá ïéà äæå úåàéöîá àøáðä
àøáð àøáðä óåâ ë"ôòà äéäéùå øúñääå 'åöîöä úåäî
âéùäì àøáð íåù ìëùá úìåëé ïéàù åîë ùéì ïéàî

.ùéì ïéàî äàéøáä úåäî

íåöîöä 'éçá äðäå]
àø÷ð åîöò úåéçäå íéìë íùá àø÷ð úåéçä øúñäå
êë åëåúáù äî ìò äñëî éìëäù åîëù øåà íùá
òôåùä úåéçäå øåàä øéúñîå äñëî íåöîöä 'éçá
ê"ôöðî úåéúåà 'ä ïùøùù úåéúåàä ïä ïä íéìëäå
ìå÷äå ìáää úåãéøôîå úå÷ìçîä úåøåáâ 'ä ïäù
'ää ùøùå úåéúåà á"ë úååäúäì äôä úåàöåî 'äá
äàìéò äøåáâ àéäù àúéðåãø÷ã àðéöåá àåä úåøåáâ
ïéîåé ÷éúòã ãñç ë"â àåä íéãñçä ùøùå ïéîåé ÷éúòã

:ç"éì òåãéë
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ה.8. פרק בסוף הנדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק של ביאורו ראה ה"תניא". מדפוסי בהרבה חסר הריבוע חצאי סיום



oeiqצ e"h iyily mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט"ו שלישי יום
פרק ה  ,158 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìò äðäå ä ÷øô,t 'nr cr:[â ÷øô

.ä ÷øtmi`xapdy dny ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
ly mevnvd geke dxeabd zcn zaiqa df ixd ,"yi ze`ivn"l mi`xp

,okle .mi`xapa dielb didz `l ziwl`d zeigdy minxebd ,d"awd

eze` `xead iwl`d gekd `edy ,exewna cinz `vnp `xapdy zexnl

"oi`"n wqtd ilae cinz

zeigdy oeeik ixd ,"yi"l

zelbzda mpi` iwl`d gekde

z` `xapd yg ,mi`xapl

,envrl xac `ed eli`k envr

zn`d `xapa zi`xp oi`e

eifdn zehytzd wx `edy

enk ,cala exewn ly

eifde xe`d ly zehytzdd

.ynydn

äæ ìò ,äpäådn lr ± §¦¥©¤
mzeedzd lky ,xaecy
e`xiiy ,mi`xapd ly
ze`ivn"l mnvr eyegie
zcn iciÎlr d`a ,"yi

,mevnvdäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà1:äìò älçúa" ¨§©¥¦§¨¦§¨¨¦§¦¨¨¨
äáLçîa,dpeilrd ±,ïécä úcîa íìBòä úà àøáì- ©©£¨¨¦§Ÿ¤¨¨§¦©©¦

,mevnvde dxeabd zcn `idyíi÷úî íìBòä ïéàL äàø± ¨¨¤¥¨¨¦§©¥
,cala mevnvde oicd zcnaBa ózL,mlera ±,"íéîçø úcî ¦¥¦©©£¦

"cqg utg" `ed d"awd ixdy ,mipaen mixacd oi` dxe`kl
daygnd ,`eti` ,recn ,mi`xapd mr cqg zeyrl dvexe
dn itl ,`l` ± ?oicd zcna mlerd z` `exal dzid dpey`xd
e`xiiy mi`xapd ly mze`ivn lke zeid :xacd oaen ,xaqedy
oicd zcn iciÎlr `wec d`a "ze`ivn"l mnvr eyegie
eid ef dxzqd `lele ,ziwl`d zeigd lr dqknd ,dxeabde
didzy ixd `id dpeilrd dpeekde ;ze`ivna milha mi`xapd
dceard oipr mda jiiy f` wx ik ,mi`xap ly "ze`ivn"
± dceard xear xky ozna mz` aihdl leki `ed dciÎlry
avna md mi`xapd ,mevnvde oicd zcn iciÎlr `wecy ,ixd

lyjxazi ezaygna dligz dlr ,okl .d`ixad zilkz revia
cala "oic"ay d`xy oeeik j` ,oicd zcna mlerd z` `exal
ixnbl dqekn dyecwd zeig dzid f` ik ± mlerl meiw didi `l
dyw dzid mlera ziwl`d zeigd z` zelbl dcearde ,mlera
zelbzd didzy ,mingxd zcn mlera "sziy" okl ± xzeia

.mlera zewl`e dyecweðéäc"mingxd zcn seziy" ± §©§
:drnynúeäìà úelbúä,mlera ±íé÷écö éãé-ìòiciÎlre ± ¦§©¡¨©§¥©¦¦

äøBzaL íéúôBîe úBúBàåmlera dlbzne d`xp df iciÎlr ± §§¦¤©¨
izyy ,owfd epax xn` mcewd wxta .rahd on dlrnle zewl`

`exal ziwl` zeig ly zehytzdde cqgd zcn od ± zecnd
z` xizqdle mvnvl ,dxeabd zcn ode ,"yi"l "oi`"n mi`xap
odizy od ± mi`xapl zelbzda didz `ly ziwl`d zeigd
el` zecny ,xiaqn `ed o`k .mi`xapd zbyde lkyn dlrnl
lkyn wx `l dlrnl od
mb `l` ,mi`xapd
zbyde lkyn dlrnl
mlerny zenypd
znyp mby ;zeliv`d
dnyp dzidy ,epax dyn
mb ,zeliv`d mlern
biydl leki did `l elky
ody el` zepeilr zecn
d"awd mr cg` xac

.envräæ ìò äpäålr ± §¦¥©¤
cqg zecny ,o`k xaecnd
dlrnl od dxeabe

,lkydnøäfa eøîà2, ¨§©Ÿ©
àøèña ,àìéòìc¦§¥¨§¦§¨

,äàlò äMã÷c,xnelk ,"dpeilr dyecw"d cva ,dlrnly - ¦§ª¨¦¨¨
- dxivi - d`ixa zenlern dlrnl `edy zeliv`d mlera

,diyr,àìàîN úéàå àðéîé úéà,"l`ny" yie "oini" yi ¦§¦¨§¦§¨¨
,Leøt ,äøeáâe ãñç eðéäcdlrnly `zeaxd `id dn ,oky - §©§¤¤§¨¥

`id (mevnv) dxeab mby ,`id dpeekd `l` ?dxeabe cqg mpyi
dcn `id ik ,mi`xapd zbydn dlrnle (dlrnl) "`lirl"
cva ± "dyecwc `xhq"a dlrnly oeeik ixdy .ziwl`
`ed lkd `l` ,melyeÎqg cexit jiiy `l ± dyecwd
,(dxeab) "l`ny"de (cqg) "oini"d oipr "my" dpd ,zellkzda
ipy" ly ote`a ± md ,ixnbl micbepn mixac ipy mdy zexnl

tdmr zilkza micge`n mdipyy iptn ,"cg` `yepa miik
,`edÎjexa seqÎoi`ïäézLc,dxeab mbe cqg mb ±úBcî ïä ¦§¥¤¥¦

éäBîøâe eäéàc ,íúâOäå íéàøápä ìëOî äìòîì úeäìà¡¨§©§¨¦¥¤©¦§¨¦§©¨¨¨§¦§¨¦
úeìéöàä íìBòa ãçmd (eizecne) ely milkde jxazi `ed ± ©§¨¨£¦

dxeabd zcn mbe cqgd zcn mb ,zeliv`d mlera cg` xac
.jxazi ez` zilkza odizy zecge`neðaø äLî úâOä óàå§©©¨©Ÿ¤©¥

,Búàeáða íBìMä-åéìò,ely d`eapd d`xna biydy -àì ¨¨©¨¦§¨Ÿ
,úeìéöàä íìBòa äúéä`ed zeliv`d mler oky ,envr - ¨§¨§¨¨£¦

,epax dyn ly ezbyde elkyn mb dlrnléãé-ìò àlà¤¨©§¥
äàéøaä íìBòa BúeLaìúäzbixcn zeyalzd iciÎlr ± ¦§©§§¨©§¦¨

;d`ixad mlera "zeliv`"d,úàæ íb óàåxg`l mb - §©©Ÿ
ly dbixcn efi` ,d`ixad mlera zyalzn "zeliv`"y

- ?biyd "zeliv`"äøeáâe ãñç ¯ elà úBcî ézLa àì3- Ÿ¦§¥¦¥¤¤§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå ä ÷øôäìò äìçúá ì"æø åøîà äæ ìò

íìåòä úà àåøáì äáùçîá
úãî åá óúù íéé÷úî íìåòä ïéàù äàø ãä"ãîá
íé÷éãö éãé ìò úåäìà úåìâúä åðééäã íéîçø
åøîà äæ ìò äðäå .äøåúáù íéúôåîå úåúåàå
àðéîé úéà äàìéò äùåã÷ã àøèñá àìéòìã øäæá
ïä ïäéúùã 'éô äøåáâå ãñç åðééäã àìàîù úéàå
íúâùäå íéàøáðä ìëùî äìòîì úåäìà úåãî
úâùä óàå úåìéöàä íìåòá ãç éäåîøâå åäéàã
íìåòá äúéä àì åúàåáðá íåìùä åéìò åðéáø äùî
äàéøáä íìåòá åúåùáìúä éãé ìò àìà úåìéöàä
éãé ìò àìà â"åç åìà úåãî éúùá àì úàæ íâ óàå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טו.1. פי "ב, רבה בראשית  א; א, בראשית רש"י פירוש א.2.ראה נג, א באגה"ק 3.חלק עפמשנ"ת שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
עסקינן  דבזה וצמצומה) הבריאה (מקור חו"ג שהשגת אלא – בחו"ב) השיגו (שהרי מזה למעלה שלא – הכוונה שאין מובן (סי"ט)

דוקא". בנה"י התלבשותם ע"י היתה –

oeiq f"h iriax mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט"ז רביעי יום
פרק ו  ,t 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íù äðäå å ÷øô,160 'nr cr.ãñçá äìåìëä

,epax dyn zbyd dzidïúeLaìúä éãé-ìò àlà± ¤¨©§¥¦§©§¨
,zncwendúBcî ïäL ,äâøãîa ïäî ähîlL úBcna©¦¤§©¨¥¤§©§¥¨¤¥¦

ãBñé-ãBä-çöð,cqgd zcnn cala "spr" `id gvpd zcn ± ¥©§
zcna ze`a ody itk ± dxeabd zcnn "spr" `id ced zcne

dritynd "ceqi"d
,dpnn dhnly zebixcnl
øòLa áeúkL Bîk]§¤¨§©©

.[äàeápädbixcnay ± ©§¨
dyn ly ezbyd dzid ef

.melydÎeilr epax÷ø©
ìL íøëN ïznL¤©©§¨¨¤
àeä ,ïãò-ïâa íé÷écö©¦¦§©¥¤
úeèMtúä úâOä©¨©¦§©§
CLîpä øBàå úeiçä©©§©¦§¨
¯ elà úBcî ézMî¦§¥¦¥

áâe ãñçäøexezay ± ¤¤§¨
lawl md mileki xky
zecn izyn zehytzdd

,el`àeäåzehytzd ± §
cqg zecnd izyn zeigd

`id ,dxeabeúBîLð ïBæî§¦§
ì äøBza e÷ñòL íé÷écväék .äfä íìBòa dîL ©©¦¦¤¨§©¨¦§¨¨¨©¤¦

òé÷ø çzîð elà úBcî ézL úeèMtúäî,siwn xe` ± ¥¦§©§§¥¦¥¦§¨¨¦©
,ïãò-ïâaL úBîLpä ìòoze`l gek wiprn df siwn xe` - ©©§¨¤§©¥¤

,el` zecn izyn zehytzdd "lawl" dplkezy zenyp
,"àúéøBàc àæø" àø÷ð äæ òé÷øåoiprd ,dxezd ceq - §¨¦©¤¦§¨¨¨§¨§¨

,ceqe fx zpigaay dxezaBáe,riwxa ±úBiúBà á"ë ãBñ¦

,äøBzälkyn dlrnl ok mb ixd od dxezd zeize`e - ©¨
,dxezd zpadeäðeúpädpzip dxezd ±,elà úBcî ézMî ©§¨¦§¥¦¥

:áéúëãkaezky enk -4:,"Bîì úc Là Bðéîéî",zc - §¦§¦¦¦¥¨¨
,"y`" ly oipr mb `ide ,"cqg"n ,"oini"n d`a ,dxez

,"dxeab"äæ òé÷øîe± ¥¨¦©¤
,df siwn xe`neìè óèBð¥©

,úBîLpä ïBæîì- ¦§©§¨
jynp "riwx"dn ,xnelk
,zenypl inipt xe`
xe` ± "oefn"d oipr `edy
,eze` mibiyny inipt

eðéäc:xnelk ±úòéãé §©§§¦©
úBiúBà á"ë ãBñ¦
äfä òé÷øä ék ,äøBzä©¨¦¨¨¦©©¤

,úòcä ãBñ àeä- ©©©
`ed ,epnn shepy lhde
zeize` a"k ceq zrici

,dxezdàéä äøBzäå§©¨¦
,ïãò-ïâa úBîLpä ïBæî§©§¨§©¥¤
,íéLeáì ïä úBönäå§©¦§¥§¦

øäæa] äæ ìk øàáîk± ©§Ÿ¨¨¤§Ÿ©
zyxt÷øt ã"î øòL 'íéiç õò'áe ,é"øå è"ø óc ìä÷iå©©§¥©§§¥©¦©©¤¤

:[â,zeliv`ny dxeabe cqg zecnd izyy ,o`k xaqen ixd -
odly mb `l` ,mi`xapd ly wx `l dbyde lkyn dlrnl

zeleki xky zlaw ly jxca wxe ,zeliv`d mlerny zenyp
cqg zecnd izyn zehytzdd lawl ocrÎoba zenypd

.dxeabe

.å ÷øtzcn ± zepeilrd zecnd izyy ,owfd epax xiaqd 'c wxta ¤¤
,mi`xapd z` zeigdle `exal ziwl`d zeigd ly zehytzdde cqgd

digne deednd ziwl`d zeigd lr dxizqnd mevnvde dxeabd zcne

yi ± ("yi ze`ivn"l envr z` yegl lkei `xapdy ick) `xapd z`

xy`e ;cg` yxey odizyl

`l ,cg` "mvr" ody oeeikn

zeidl dxeabde mevnvd leki

oi`" oky ,zizin` dxzqd

."mvr lr xizqn mvr

zelbzda ody itk eli`e ,oyxya ody itk odiabl xen` df lk ,mxa

zecxtp zecn izy ok` ody ,aeygl dxe`kl xyt` ,dcne dxitqa

,dxeab ± dipyde ,ielibe cqg `id zg` dcn ± dipydn zg` zeiktde

,mlrde mevnv

zellkzda od ,zelbzda od el` zecn izyy itk mby ,xiaqi epwxtae

zeidl elkeiy ick `id mlrdd zpeeke zilkz ,ixdy .dipyd mr zg`

eid ,zelbzda dzid ziwl`d zeigd m` ,oky ± miinyb mi`xape mler

± mi`xap ly llk ze`ivn mey dzid `le ze`ivna milha mi`xapd

jk ,cqg ly oipr zn`a `id dxeab ly mlrdde mevnvd zilkzy ixd

odizyy iptn ± ?jk xacd dnle .zellkzda od ,dxeabe cqg odizyy

ixd ,seqÎoi`d mr zecge`n

mb cg` "mvr" `linn od

.dxeabe cqg zecn izy odyk

àeä "íéäìà" íL ,äpäå§¦¥¥¡Ÿ¦
äøeábä úcî íL¥¦©©§¨

,íeöîväå,zcgein dcn `ed miyecwd zenydn my lk - §©¦§
aezkk ,cqgd zcn `ed lÎ` my enk1,"meid lk lÎ` cqg" :

dxeabd zcn ly myd .zexg` zecna zenyd x`y jke
`edÎjexa seqÎoi` xe`yk ,xnelk ,miwl` my `ed mevnvde
± mlrdde mevnvd zlert lertl dxeabd zcna yalzn

.miwl` mya dcn z`xwpàeä ïëìå,miwl` my ±ïk íb §¨¥©¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

úåãî ïäù äâøãîá ïäî äèîìù úåãîá ïúåùáìúä
ïúîù ÷ø [äàåáðä øòùá ù"îë] ãåñé ãåä çöð
úåèùôúä úâùä àåä ïãò ïâá íé÷éãö ìù íøëù
àåäå â"åç åìà úåãî éúùî êùîðä øåàå úåéçä
æä"åòá äîùì äøåúá å÷ñòù íé÷éãöä úåîùð ïåæî
ìò òé÷ø çúîð åìà úåãî éúù úåèùôúäî éë
àúééøåàã àæø àø÷ð äæ òé÷øå ïãò ïâáù úåîùðä
úåãî éúùî äðåúðä äøåúä úåéúåà á"ë ãåñ åáå
óèåð äæ òé÷øîå åîì úã ùà åðéîéî áéúëãë åìà
úåéúåà á"ë ãåñ úòéãé åðééäã úåîùðä ïåæîì ìè
àéä äøåúäå úòãä ãåñ àåä äæä òé÷øä éë äøåúä
øàåáîë íéùåáì ïä úåöîäå ò"âá úåîùðä ïåæî
ã"î øòù ç"òáå é"øå è"ø óã ìä÷éå øäæá] äæ ìë

:['â ÷øô

äðäå å ÷øôäøåáâä úãî íù àåä íéäìà íù
ë íâ àåä ïëìå íåöîöäåï
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ב.4. לג, ג.1.ברכה נב, תהלים



צי oeiq e"h iyily mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט"ו שלישי יום
פרק ה  ,158 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìò äðäå ä ÷øô,t 'nr cr:[â ÷øô

.ä ÷øtmi`xapdy dny ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
ly mevnvd geke dxeabd zcn zaiqa df ixd ,"yi ze`ivn"l mi`xp

,okle .mi`xapa dielb didz `l ziwl`d zeigdy minxebd ,d"awd

eze` `xead iwl`d gekd `edy ,exewna cinz `vnp `xapdy zexnl

"oi`"n wqtd ilae cinz

zeigdy oeeik ixd ,"yi"l

zelbzda mpi` iwl`d gekde

z` `xapd yg ,mi`xapl

,envrl xac `ed eli`k envr

zn`d `xapa zi`xp oi`e

eifdn zehytzd wx `edy

enk ,cala exewn ly

eifde xe`d ly zehytzdd

.ynydn

äæ ìò ,äpäådn lr ± §¦¥©¤
mzeedzd lky ,xaecy
e`xiiy ,mi`xapd ly
ze`ivn"l mnvr eyegie
zcn iciÎlr d`a ,"yi

,mevnvdäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà1:äìò älçúa" ¨§©¥¦§¨¦§¨¨¦§¦¨¨¨
äáLçîa,dpeilrd ±,ïécä úcîa íìBòä úà àøáì- ©©£¨¨¦§Ÿ¤¨¨§¦©©¦

,mevnvde dxeabd zcn `idyíi÷úî íìBòä ïéàL äàø± ¨¨¤¥¨¨¦§©¥
,cala mevnvde oicd zcnaBa ózL,mlera ±,"íéîçø úcî ¦¥¦©©£¦

"cqg utg" `ed d"awd ixdy ,mipaen mixacd oi` dxe`kl
daygnd ,`eti` ,recn ,mi`xapd mr cqg zeyrl dvexe
dn itl ,`l` ± ?oicd zcna mlerd z` `exal dzid dpey`xd
e`xiiy mi`xapd ly mze`ivn lke zeid :xacd oaen ,xaqedy
oicd zcn iciÎlr `wec d`a "ze`ivn"l mnvr eyegie
eid ef dxzqd `lele ,ziwl`d zeigd lr dqknd ,dxeabde
didzy ixd `id dpeilrd dpeekde ;ze`ivna milha mi`xapd
dceard oipr mda jiiy f` wx ik ,mi`xap ly "ze`ivn"
± dceard xear xky ozna mz` aihdl leki `ed dciÎlry
avna md mi`xapd ,mevnvde oicd zcn iciÎlr `wecy ,ixd

lyjxazi ezaygna dligz dlr ,okl .d`ixad zilkz revia
cala "oic"ay d`xy oeeik j` ,oicd zcna mlerd z` `exal
ixnbl dqekn dyecwd zeig dzid f` ik ± mlerl meiw didi `l
dyw dzid mlera ziwl`d zeigd z` zelbl dcearde ,mlera
zelbzd didzy ,mingxd zcn mlera "sziy" okl ± xzeia

.mlera zewl`e dyecweðéäc"mingxd zcn seziy" ± §©§
:drnynúeäìà úelbúä,mlera ±íé÷écö éãé-ìòiciÎlre ± ¦§©¡¨©§¥©¦¦

äøBzaL íéúôBîe úBúBàåmlera dlbzne d`xp df iciÎlr ± §§¦¤©¨
izyy ,owfd epax xn` mcewd wxta .rahd on dlrnle zewl`

`exal ziwl` zeig ly zehytzdde cqgd zcn od ± zecnd
z` xizqdle mvnvl ,dxeabd zcn ode ,"yi"l "oi`"n mi`xap
odizy od ± mi`xapl zelbzda didz `ly ziwl`d zeigd
el` zecny ,xiaqn `ed o`k .mi`xapd zbyde lkyn dlrnl
lkyn wx `l dlrnl od
mb `l` ,mi`xapd
zbyde lkyn dlrnl
mlerny zenypd
znyp mby ;zeliv`d
dnyp dzidy ,epax dyn
mb ,zeliv`d mlern
biydl leki did `l elky
ody el` zepeilr zecn
d"awd mr cg` xac

.envräæ ìò äpäålr ± §¦¥©¤
cqg zecny ,o`k xaecnd
dlrnl od dxeabe

,lkydnøäfa eøîà2, ¨§©Ÿ©
àøèña ,àìéòìc¦§¥¨§¦§¨

,äàlò äMã÷c,xnelk ,"dpeilr dyecw"d cva ,dlrnly - ¦§ª¨¦¨¨
- dxivi - d`ixa zenlern dlrnl `edy zeliv`d mlera

,diyr,àìàîN úéàå àðéîé úéà,"l`ny" yie "oini" yi ¦§¦¨§¦§¨¨
,Leøt ,äøeáâe ãñç eðéäcdlrnly `zeaxd `id dn ,oky - §©§¤¤§¨¥

`id (mevnv) dxeab mby ,`id dpeekd `l` ?dxeabe cqg mpyi
dcn `id ik ,mi`xapd zbydn dlrnle (dlrnl) "`lirl"
cva ± "dyecwc `xhq"a dlrnly oeeik ixdy .ziwl`
`ed lkd `l` ,melyeÎqg cexit jiiy `l ± dyecwd
,(dxeab) "l`ny"de (cqg) "oini"d oipr "my" dpd ,zellkzda
ipy" ly ote`a ± md ,ixnbl micbepn mixac ipy mdy zexnl

tdmr zilkza micge`n mdipyy iptn ,"cg` `yepa miik
,`edÎjexa seqÎoi`ïäézLc,dxeab mbe cqg mb ±úBcî ïä ¦§¥¤¥¦

éäBîøâe eäéàc ,íúâOäå íéàøápä ìëOî äìòîì úeäìà¡¨§©§¨¦¥¤©¦§¨¦§©¨¨¨§¦§¨¦
úeìéöàä íìBòa ãçmd (eizecne) ely milkde jxazi `ed ± ©§¨¨£¦

dxeabd zcn mbe cqgd zcn mb ,zeliv`d mlera cg` xac
.jxazi ez` zilkza odizy zecge`neðaø äLî úâOä óàå§©©¨©Ÿ¤©¥

,Búàeáða íBìMä-åéìò,ely d`eapd d`xna biydy -àì ¨¨©¨¦§¨Ÿ
,úeìéöàä íìBòa äúéä`ed zeliv`d mler oky ,envr - ¨§¨§¨¨£¦

,epax dyn ly ezbyde elkyn mb dlrnléãé-ìò àlà¤¨©§¥
äàéøaä íìBòa BúeLaìúäzbixcn zeyalzd iciÎlr ± ¦§©§§¨©§¦¨

;d`ixad mlera "zeliv`"d,úàæ íb óàåxg`l mb - §©©Ÿ
ly dbixcn efi` ,d`ixad mlera zyalzn "zeliv`"y

- ?biyd "zeliv`"äøeáâe ãñç ¯ elà úBcî ézLa àì3- Ÿ¦§¥¦¥¤¤§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå ä ÷øôäìò äìçúá ì"æø åøîà äæ ìò

íìåòä úà àåøáì äáùçîá
úãî åá óúù íéé÷úî íìåòä ïéàù äàø ãä"ãîá
íé÷éãö éãé ìò úåäìà úåìâúä åðééäã íéîçø
åøîà äæ ìò äðäå .äøåúáù íéúôåîå úåúåàå
àðéîé úéà äàìéò äùåã÷ã àøèñá àìéòìã øäæá
ïä ïäéúùã 'éô äøåáâå ãñç åðééäã àìàîù úéàå
íúâùäå íéàøáðä ìëùî äìòîì úåäìà úåãî
úâùä óàå úåìéöàä íìåòá ãç éäåîøâå åäéàã
íìåòá äúéä àì åúàåáðá íåìùä åéìò åðéáø äùî
äàéøáä íìåòá åúåùáìúä éãé ìò àìà úåìéöàä
éãé ìò àìà â"åç åìà úåãî éúùá àì úàæ íâ óàå
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טו.1. פי "ב, רבה בראשית  א; א, בראשית רש"י פירוש א.2.ראה נג, א באגה"ק 3.חלק עפמשנ"ת שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
עסקינן  דבזה וצמצומה) הבריאה (מקור חו"ג שהשגת אלא – בחו"ב) השיגו (שהרי מזה למעלה שלא – הכוונה שאין מובן (סי"ט)

דוקא". בנה"י התלבשותם ע"י היתה –

oeiq f"h iriax mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט"ז רביעי יום
פרק ו  ,t 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íù äðäå å ÷øô,160 'nr cr.ãñçá äìåìëä

,epax dyn zbyd dzidïúeLaìúä éãé-ìò àlà± ¤¨©§¥¦§©§¨
,zncwendúBcî ïäL ,äâøãîa ïäî ähîlL úBcna©¦¤§©¨¥¤§©§¥¨¤¥¦

ãBñé-ãBä-çöð,cqgd zcnn cala "spr" `id gvpd zcn ± ¥©§
zcna ze`a ody itk ± dxeabd zcnn "spr" `id ced zcne

dritynd "ceqi"d
,dpnn dhnly zebixcnl
øòLa áeúkL Bîk]§¤¨§©©

.[äàeápädbixcnay ± ©§¨
dyn ly ezbyd dzid ef

.melydÎeilr epax÷ø©
ìL íøëN ïznL¤©©§¨¨¤
àeä ,ïãò-ïâa íé÷écö©¦¦§©¥¤
úeèMtúä úâOä©¨©¦§©§
CLîpä øBàå úeiçä©©§©¦§¨
¯ elà úBcî ézMî¦§¥¦¥

áâe ãñçäøexezay ± ¤¤§¨
lawl md mileki xky
zecn izyn zehytzdd

,el`àeäåzehytzd ± §
cqg zecnd izyn zeigd

`id ,dxeabeúBîLð ïBæî§¦§
ì äøBza e÷ñòL íé÷écväék .äfä íìBòa dîL ©©¦¦¤¨§©¨¦§¨¨¨©¤¦

òé÷ø çzîð elà úBcî ézL úeèMtúäî,siwn xe` ± ¥¦§©§§¥¦¥¦§¨¨¦©
,ïãò-ïâaL úBîLpä ìòoze`l gek wiprn df siwn xe` - ©©§¨¤§©¥¤

,el` zecn izyn zehytzdd "lawl" dplkezy zenyp
,"àúéøBàc àæø" àø÷ð äæ òé÷øåoiprd ,dxezd ceq - §¨¦©¤¦§¨¨¨§¨§¨

,ceqe fx zpigaay dxezaBáe,riwxa ±úBiúBà á"ë ãBñ¦

,äøBzälkyn dlrnl ok mb ixd od dxezd zeize`e - ©¨
,dxezd zpadeäðeúpädpzip dxezd ±,elà úBcî ézMî ©§¨¦§¥¦¥

:áéúëãkaezky enk -4:,"Bîì úc Là Bðéîéî",zc - §¦§¦¦¦¥¨¨
,"y`" ly oipr mb `ide ,"cqg"n ,"oini"n d`a ,dxez

,"dxeab"äæ òé÷øîe± ¥¨¦©¤
,df siwn xe`neìè óèBð¥©

,úBîLpä ïBæîì- ¦§©§¨
jynp "riwx"dn ,xnelk
,zenypl inipt xe`
xe` ± "oefn"d oipr `edy
,eze` mibiyny inipt

eðéäc:xnelk ±úòéãé §©§§¦©
úBiúBà á"ë ãBñ¦
äfä òé÷øä ék ,äøBzä©¨¦¨¨¦©©¤

,úòcä ãBñ àeä- ©©©
`ed ,epnn shepy lhde
zeize` a"k ceq zrici

,dxezdàéä äøBzäå§©¨¦
,ïãò-ïâa úBîLpä ïBæî§©§¨§©¥¤
,íéLeáì ïä úBönäå§©¦§¥§¦

øäæa] äæ ìk øàáîk± ©§Ÿ¨¨¤§Ÿ©
zyxt÷øt ã"î øòL 'íéiç õò'áe ,é"øå è"ø óc ìä÷iå©©§¥©§§¥©¦©©¤¤

:[â,zeliv`ny dxeabe cqg zecnd izyy ,o`k xaqen ixd -
odly mb `l` ,mi`xapd ly wx `l dbyde lkyn dlrnl

zeleki xky zlaw ly jxca wxe ,zeliv`d mlerny zenyp
cqg zecnd izyn zehytzdd lawl ocrÎoba zenypd

.dxeabe

.å ÷øtzcn ± zepeilrd zecnd izyy ,owfd epax xiaqd 'c wxta ¤¤
,mi`xapd z` zeigdle `exal ziwl`d zeigd ly zehytzdde cqgd

digne deednd ziwl`d zeigd lr dxizqnd mevnvde dxeabd zcne

yi ± ("yi ze`ivn"l envr z` yegl lkei `xapdy ick) `xapd z`

xy`e ;cg` yxey odizyl

`l ,cg` "mvr" ody oeeikn

zeidl dxeabde mevnvd leki

oi`" oky ,zizin` dxzqd

."mvr lr xizqn mvr

zelbzda ody itk eli`e ,oyxya ody itk odiabl xen` df lk ,mxa

zecxtp zecn izy ok` ody ,aeygl dxe`kl xyt` ,dcne dxitqa

,dxeab ± dipyde ,ielibe cqg `id zg` dcn ± dipydn zg` zeiktde

,mlrde mevnv

zellkzda od ,zelbzda od el` zecn izyy itk mby ,xiaqi epwxtae

zeidl elkeiy ick `id mlrdd zpeeke zilkz ,ixdy .dipyd mr zg`

eid ,zelbzda dzid ziwl`d zeigd m` ,oky ± miinyb mi`xape mler

± mi`xap ly llk ze`ivn mey dzid `le ze`ivna milha mi`xapd

jk ,cqg ly oipr zn`a `id dxeab ly mlrdde mevnvd zilkzy ixd

odizyy iptn ± ?jk xacd dnle .zellkzda od ,dxeabe cqg odizyy

ixd ,seqÎoi`d mr zecge`n

mb cg` "mvr" `linn od

.dxeabe cqg zecn izy odyk

àeä "íéäìà" íL ,äpäå§¦¥¥¡Ÿ¦
äøeábä úcî íL¥¦©©§¨

,íeöîväå,zcgein dcn `ed miyecwd zenydn my lk - §©¦§
aezkk ,cqgd zcn `ed lÎ` my enk1,"meid lk lÎ` cqg" :

dxeabd zcn ly myd .zexg` zecna zenyd x`y jke
`edÎjexa seqÎoi` xe`yk ,xnelk ,miwl` my `ed mevnvde
± mlrdde mevnvd zlert lertl dxeabd zcna yalzn

.miwl` mya dcn z`xwpàeä ïëìå,miwl` my ±ïk íb §¨¥©¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

úåãî ïäù äâøãîá ïäî äèîìù úåãîá ïúåùáìúä
ïúîù ÷ø [äàåáðä øòùá ù"îë] ãåñé ãåä çöð
úåèùôúä úâùä àåä ïãò ïâá íé÷éãö ìù íøëù
àåäå â"åç åìà úåãî éúùî êùîðä øåàå úåéçä
æä"åòá äîùì äøåúá å÷ñòù íé÷éãöä úåîùð ïåæî
ìò òé÷ø çúîð åìà úåãî éúù úåèùôúäî éë
àúééøåàã àæø àø÷ð äæ òé÷øå ïãò ïâáù úåîùðä
úåãî éúùî äðåúðä äøåúä úåéúåà á"ë ãåñ åáå
óèåð äæ òé÷øîå åîì úã ùà åðéîéî áéúëãë åìà
úåéúåà á"ë ãåñ úòéãé åðééäã úåîùðä ïåæîì ìè
àéä äøåúäå úòãä ãåñ àåä äæä òé÷øä éë äøåúä
øàåáîë íéùåáì ïä úåöîäå ò"âá úåîùðä ïåæî
ã"î øòù ç"òáå é"øå è"ø óã ìä÷éå øäæá] äæ ìë

:['â ÷øô

äðäå å ÷øôäøåáâä úãî íù àåä íéäìà íù
ë íâ àåä ïëìå íåöîöäåï
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ב.4. לג, ג.1.ברכה נב, תהלים



oeiqצב f"h iriax mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"òáhä" àiøèîéâareaw xcq mipiivn ep` "rahd" dlna - §¦©§¦¨©¤©
eil` milibx okle ,cinz envr lr xfegd ,mlera dbdpd ly
xcqd iabl yecig lk d`xp `l ,ze`zyd mey xxern `ed oi`e
iwl`d zeigde gekd zece` miayeg `l `linne ,lenz` ly

erawpy mixaca melbd
xcqa.icinz ote`eéôì§¦

øézñnLmiwl` my ± ¤©§¦
z`äìòîlL øBàä̈¤§©§¨

,íìBòä äiçîe äeänä©§©¤§©¤¨¨
xe`dy iciÎlr -
cinz deedn dlrnly
xvep ,mi`xapd z` ycgn
oiprd ,xen`k ,zn`a ixd
yi" z`ixa ly i`ltd
lecb `edy `lt ,"oi`n

xe`d lr milrn miwl` my ,j` .seq mi zrixw xy`n xzei
,mlerd z` digne deednd dlrnlyíìBòä elàk äàøðå§¦§¤§¦¨¨

ãîBò,icinz reaw xack `l` ,zeycgzd ila ±âäðúîe ¥¦§©¥
.òáhä Cøãa,zeycgzd efi` zi`xp mda ,mixac mze` mb ± §¤¤©¤©

dlnd ± .rahd jxc `xwpd xcqa dreaw ef zeycgzd mb ixd
,miyexit dnk da yi ,zeciqga zxaqen `idy itk ,"rah"

l"f epinkg oeylk ,driaw ly zernyna "rah" :mdne2lk" :
erahy rahnn dpynderaeh" oeyln "rah" ok enk ."minkg

reahy xac enk ,"seq miaepi` `ede mind eilr miqkn ,mina
,mi`xapa ziwl`d zeigd lekiak "dreah" jk ± llk d`xp

.llk zi`xp `id oi`y,äæ "íéäìà" íLåmyy itk `l - §¥¡Ÿ¦¤
rityn miwl` myy itk `l` ,oeilrd eyxya `ed miwl`
bdpzn `ed eli`k d`xii mlerdy ,dxeabd zcn zervn`a

,rahd jxcaì ÷zøðå ïâî àeä,ä"éåä íLlirl xen`k - ¨¥§©§¨§¥£¨¨
enk `ed 'ied myy ,"miwl` 'ied obne yny" weqtd yexita
my ly xe`d lr xizqn miwl` mye ,dxi`n xy`k ynyd
ick ,ynyd xe` lr mixizqnd "wzxp"de "obn"d enk ,'ied
zexyt`a didiy
,xe`d z` lawl mi`xapd
úeiçäå øBàä íéìòäì§©§¦¨§©©
ä"éåä íMî CLîpä©¦§¨¦¥£¨¨

,Léì ïéàî äeäîe- §©¤¥©¦§¥
oeyln) "'ied" ly epipry
lkd `xea `edy (deedn
df xe` lre ,"yi"l "oi`"n
z`fe ,miwl` my xizqn

ickälbúé àlL¤Ÿ¦§©¤
eìèáéå íéàøápì©¦§¨¦¦¨§

.úeàéönaeednd ,'ied my ly xe`d eli` ±,"yi"l "oi`"n d ©§¦
`weecy ,ixd ± ze`ivna milha md eid ,mi`xapl dlbzn did
,mi`xapd ze`ivn zniiw ,miwl` myny dxzqdd iciÎlr

- `linneäfä íeöîöå Bæ äøeáb úðéça éøäå3dxzqdd - ©£¥§¦©§¨§¦§©¤
,ziwl`d zeigd lr dxizqndàeä,mlrde mevnv wx `l ±

`l`,Ba äðaé íìBòäL ãñç úðéça ïk íbizxn` ik" edf - ©¥§¦©¤¤¤¨¨¦¨¤
"dpai cqg mler4ly dpiga iciÎlr `ed mlerd z`ixae oipay ,

`l miwl` my ly mlrdde mevnvd icrlay oeeike ;cqg
dpeekdy ixd ,mler ly ze`ivn mey zeidl dleki dzid
zeidl lkezy ick ,cqg ± `ed dfd mevnvd ly zilkzde

,mler ly ze`ivndãñça äìeìkä äøeáb úðéça àéä Bæå5. §¦§¦©§¨©§¨©¤¤
,cqg ly zilkzd zrvazn eci lry dxeab ly dfk ote` ±

cqgn wlg deedne ,cqga dlelkd dxeab idef6.
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äìòîìù øåàä øéúñîù éôì òáèä àéøèîéâá
ãîåò íìåòä åìéàë äàøðå íìåòä äéçîå äåäîä
÷úøðå ïâî àåä äæ íéäìà íùå òáèä êøãá âäðúîå
íùî êùîðä úåéçäå øåàä íéìòäì ä"éåä íùì
íéàøáðì äìâúé àìù ùéì ïéàî äåäîå ä"éåä
äæä íåöîöå åæ äøåáâ 'éçá éøäå úåàéöîá åìèáéå
àéä åæå åá äðáé íìåòäù ãñç 'éçá ïë íâ àåä

ãñçá äìåìëä äøåáâ 'éçá
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ב.2. מ, מתכוון 3.גיטין זה" ו"צמצום זו" "גבורה שבהדגשה מסביר, שליט"א הרבי – ספ"ו" דח"א "משא"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
פרק  סוף ראשון בחלק מדובר אודותו הצמצום לגבי הדבר כך לא ואילו חסד, של ענין הם והצמצום הגבורה כאן שדוקא לומר, הזקן רבנו
הוא  הצמצום שם שכן, – להחיותן  אחרא וסטרא בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבים צמצומים אחרי באה הקדושה שחיות – ו'

גילוי. של ענין בהן יהיה שלא היא שם הכוונה שהרי חסד, של ענין ולא והעלם גבורה של ענין ג.4.אכן פט, אדמו"ר 5.תהלים כ"ק הערת
כלל!!), ע"ז לב שמים אין "פשיטותה" מרוב (שכנראה גדולה קושיא לתרץ גם ובמילא לגמרי, חדש עיקר להוסיף בא "בזה שליט"א:
לאין  צמצום הגבו' מדת צ"ל כן – פ"ד כדלעיל – קץ לאין התפשטות הוא החסד שמדת כמו וא"כ א"ס, של במדותיו המדובר הרי והיא:
שאין  פל"ו) (ובלשון ח"ו קץ לאין יהי' שההעלם גם אלא – החסד) (מצד קץ לאין נבראים רק לא צ"ל לכאורה ולכן בתכלית. העלם קץ,
בזה  (וגם נברא צ"ל הי' הימנה) תחתון (שאין החומרי דעוה"ז תחתונה הכי מדרי' רק ועפ"ז – כו' האור הסתר בענין הימנו למטה תחתון
מאור  שהוא עצמו, דוגמת – מאיר גם אלא הנרתק, ע"י פועל רק לא (דהשמש השמש ונרתק דמגן המשל ע"פ אבל – קץ) לאין מספר שייך
דרגא  בכל הרי – ממציאותם הנבראים יבטלו שלא גם אלא ההעלם, רק לא הוא ההעלם דכוונת הבי' וע"פ וכו') הנרתק ע"י נראה ואפילו –
(1 הענינים ב' ג"כ וזהו ממציאותו. תבטל שלא גבו' בה כלולה החסד) מצד קץ, אין (שהן סוכ"ד עד מרכ"ד – שלה ומציאות שבנבראים
וכמו  כו']. דטפין באופן ונברא דרגא דכל [הבריאה בחסד כלולה זו דגבו' (2 מציאות]. שתהי' כ"א לבד, העלם [לא חסד ג"כ הוא זו דגבו'
דורכזיכטיקייט  שוללת השחורה זכוכית וכן ופתיחה. נקב ג"כ היא זה עם וביחד השמים ארובת ששוללת – הגשם טפת יוצאת דבה הגומא

דהשמש". (חלש) אור דורך לאזט ג"כ היא זה עם וביחד זכוכית טיפין,6.דשאר טיפין – ברכה "גשמי שליט"א): אדמו"ר כ"ק (הערת כגון
כהות". עיניו שחורה זכוכית ע"י שלא בשמש המסתכל נפתחות; השמים כשארובות משא"כ

oeiq f"i iying mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ז חמישי יום
,160 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåãîä úåììëúäî äðäå,`t 'nr cr.ùîùá ùîùä

Bæa Bæ úBcnä úeìlkúäî ,äpäåody zexnly dcaerd on ± §¦¥¥¦§©§©¦¨
ok it lr s` ± dxeabn ziktd dcn `id cqg ± zeiktd zecn

,dipydn zg` zelelk odïéòì äàøð,ygena mi`ex ±eäéàc ¦§¤¨©¦§¦
,ãç éäBîøâe,cg` xac md ely "milk"de jxazi `edy -ïäL §¨¦©¤¥

,eilk xnelk ,idenxb ±
ïäL øçàî ék ,åéúBcî¦¨¦¥©©¤¥

,eizecn ±øeîb ãeçéa§¦¨
úBãçéúî ïä ïëì ,Bnò¦¨¥¥¦§©£
,Bfî Bæ úBìeìëe Bæa Bæ¨§¦

:eäiìà øîàîk- §©£©¥¦¨
zncwday "edil` gzt"a

:xdf ipewizàeä zðàå"§©§§
ïBì ãçéîe ïBì øéL÷c§¨¦§©¥

,'eëåd"awd dz` - §
zexitqd z` xywn

,oze` cg`ne zecndeøáe©
ðéîéàìéòa àãeçé úéì C ¦¨¥¦¨§¦¨¥

."'eëoi` jicrlane ±
mipeilra cegi mey
oldl .(dlrnly zecna)
oeeiky ,owfd epax xiaqi
zcn ,miwl` myy
`ed ,mevnvde dxeabd
mr ,'ied my mr cg` xac
ixd ,ielibde cqgd zcn
mlrddy `linn oaen
,miwl` myny xzqdde
xzqd `ed oi` zn`a
mvr oi` ixdy ,llk
df xace ± mvr lr xizqn

.mxewn iabl ixnbl milha zn`a md mi`xapdy ,aiigneäæå§¤
áeúkL11,"íéäìàä àeä 'ä ék ,Eááì ìà úáLäå" :lr - ¤¨©£¥Ÿ¨¤§¨¤¦¨¡Ÿ¦

miwl` yiy jzrc lr dlrz ike :oey`xd wxta dywd df weqt
zeayde" jk lk xidfdl jixvy ,ux`l zgzn ± iexy ± dxyp
ly ote`ae "zgzn ux`a" mb "miwl`d `ed 'd"y ,"jaal l`
`ed 'iedy yexitd oi` ,o`k xaqeny itk j` ± ?"cer oi`"
oi` ecrlae "zgzn ux`d lr"e "lrnn minya" xic`d l-`d
lkd ik ,xac mey oi` ecrlay `ed yexitd `l` ,xg` l-`
± "jaal l` zeayde" zeidl jixv jk lre ,jxazi eil` lha

,"miwl`d `ed 'ied"y ahid wnrzdle opeazdléðML Leøt¥¤§¥
elà úBîL,miwl`e 'ied ±,Lnî ãçà íä'iedy zexnl - ¥¥¥¤¨©¨

md z`f lkae ,mlrde mevnv ± miwl`e ,zelbzde cqg `ed
,ynn cg` xac,øBàä íéìòîe íöîönä "íéäìà" íL íbL¤©¥¡Ÿ¦©§©§¥©§¦¨

,mi`xapde mlerd z` deednd ziwl`d zeigd ly -àeä
ìL åéúBcnL íeMî ,ä"éåä íL Bîk ãñç úðéça§¦©¤¤§¥£¨¨¦¤¦¨¤
BîLe àeäå ,øeîb ãeçéa Bnò úBãçéúî àeä¯Ceøa¯LBãwä©¨¨¦§©£¦§¦¨§§

.åéúBîL ïä åéúBcnL ,ãçàenye `ed" mixne` jk lre ± ¤¨¤¦¨¥§¨
,"cg`ïk íàårczyk ± §¦¥

`ed miwl` myy oiaze
,'ied my mr cg` xac
íéîMa"L òãz àìénî¦¥¨¥©¤©¨©¦
õøàä ìòå ìònî¦©©§©¨¨¤

,"ãBò ïéà ¯ úçzî- ¦¨©¥
.jxazi ecrlanLeøt± ¥

:"cer oi`" lyõøàä íbL¤©¨¨¤
Lé úéàøpL úéøîçä©¨§¦¤¦§¥¥
ïéà àéä ,ìk ïéòì øeîb̈§¥Ÿ¦©¦
éaâì Lnî ñôàå̈¤¤©¨§©¥
ék ,àeä¯Ceøa¯LBãwä©¨¨¦
Bðéà "íéäìà" íL¥¡Ÿ¦¥
àlà íöîöîe íéìòî©§¦§©§¥¤¨

,íéðBzçzìdcaerdy - ©©§¦
my ly mlrdd llbay
mi`xapd mi`xp miwl`
iabl df ixd ,"yi"l
"mipezgz"d mi`xapd

,lirl xen`k ,calaàìå§Ÿ
,àeä¯Ceøa¯LBãwä éaâì§©¥©¨¨
BîLe àeäL øçàî¥©©¤§

,ãçà ¯ "íéäìà"ixd - ¡Ÿ¦¤¨
leki miwl` my oi`y
Îyecwd iabl xizqdl

.`edÎjexaíb ïëìå§¨¥©
-LBãwä éaâì Lnî ñôàå ïéà ïä õøàì úçzîe õøàä̈¨¤¦©©¨¨¤¥©¦¨¤¤©¨§©¥©¨

elôà ,ììk íLa úBàø÷ð ïðéàå ,àeä-Ceøa,`l ±íLa ¨§¥¨¦§¨§¥§¨£¦§¥
ì àeäL "ãBò",ìôè ïBLlth `edy ,sqep xac ± "cer" - ¤¨¨¥

,oey`xd ixwird xacläëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk12: §©£©©¥¦§¨¦§¨¨
,"àø÷ì ãBòå äãeäé"di`x dpyiy drya .ddinza - §¨§¦§¨

bedpdn di`x `iadl mi`zn `l ,dxezay weqtn zyxetn
`ed "cer"y ixd ± lth ote`a di`x `l mb ,dcedi ux`a

,lth oeylnBëBúaL úeiçå äîLpì ìôè àeäL óeâëes` ± §¤¨¥©§¨¨§©¤§
lth ,eaxway dnypd on ezeig z` lawnd ,sebdy enk `l

.eay dnypláeúkL eäæå]13äønæà ,éiça 'ä äììäà" : §¤¤¨£©§¨§©¨£©§¨
,"éãBòa éäìàìsebl qgiae ,"cer" `xwp sebdy ixd ,iteba - ¥Ÿ©§¦

- oky ,"iwl`l dxnf`" xn`píéiçäL,dnypd ±íéëLîð ¤©©¦¦§¨¦
,["íéäìà" íMî ¯ ìôhä óebä àeäL "ãBò"äå ,ä"éåä íMî¦¥£¨¨§¨¤©©¨¥¦¥¡Ÿ¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
úåãîä úåììëúäî äðäå
åéúåãî ïäù ãç éäåîøâå åäéàã ïéòì äàøð åæá åæ
úåãçééúî ïä ïëì åîò øåîâ ãåçéá ïäù øçàî éë
àåä úðàå åäéìà øîàîë åæî åæ úåìåìëå åæá åæ
àãåçé úéì êðéî øáå 'åëå ïåì ãçéîå ïåì øéù÷ã
àåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå ù"æå 'åë éàìéòá
ùîî ãçà íä åìà úåîù éðùù ùåøéô íéäìàä
'éçá àåä øåàä íéìòîå íöîöîä íéäìà íù íâù
ùåã÷ä ìù åéúåãîù íåùî ä"éåä íù åîë ãñç
àåäå øåîâ ãåçéá åîò úåãçéúî àåä êåøá
àìéîî ïë íàå åéúåîù ïä åéúåãîù ãçà åîùå
ãåò ïéà úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùáù òãú
ïéòì øåîâ ùé úéàøðù úéøîåçä õøàä íâù 'éô
àåä êåøá ùåã÷ä éáâì ùîî ñôàå ïéà àéä ìë
íéðåúçúì àìà íöîöîå íéìòî åðéà íéäìà íù éë
ãçà íéäìà åîùå àåäù øçàî ä"á÷ä éáâì àìå
ùîî ñôàå ïéà ïä õøàì úçúîå õøàä íâ ïëìå
íùá åìéôà ììë íùá úåàø÷ð ïðéàå ä"á÷ä éáâì
ãåòå äãåäé ì"æø øîàîë ìôè ïåùì àåäù ãåò
åëåúáù úåéçå äîùðì ìôè àåäù óåâëå àø÷ì
éãåòá éäìàì äøîæà ééçá 'ä äììäà ù"æå]
óåâä àåäù ãåòäå ä"éåä íùî íéëùîð íééçäù
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לט.7. ד, א.8.ואתחנן ו, ב.9.קידושין קמו, תהלים



צג oeiq f"h iriax mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"òáhä" àiøèîéâareaw xcq mipiivn ep` "rahd" dlna - §¦©§¦¨©¤©
eil` milibx okle ,cinz envr lr xfegd ,mlera dbdpd ly
xcqd iabl yecig lk d`xp `l ,ze`zyd mey xxern `ed oi`e
iwl`d zeigde gekd zece` miayeg `l `linne ,lenz` ly

erawpy mixaca melbd
xcqa.icinz ote`eéôì§¦

øézñnLmiwl` my ± ¤©§¦
z`äìòîlL øBàä̈¤§©§¨

,íìBòä äiçîe äeänä©§©¤§©¤¨¨
xe`dy iciÎlr -
cinz deedn dlrnly
xvep ,mi`xapd z` ycgn
oiprd ,xen`k ,zn`a ixd
yi" z`ixa ly i`ltd
lecb `edy `lt ,"oi`n

xe`d lr milrn miwl` my ,j` .seq mi zrixw xy`n xzei
,mlerd z` digne deednd dlrnlyíìBòä elàk äàøðå§¦§¤§¦¨¨

ãîBò,icinz reaw xack `l` ,zeycgzd ila ±âäðúîe ¥¦§©¥
.òáhä Cøãa,zeycgzd efi` zi`xp mda ,mixac mze` mb ± §¤¤©¤©

dlnd ± .rahd jxc `xwpd xcqa dreaw ef zeycgzd mb ixd
,miyexit dnk da yi ,zeciqga zxaqen `idy itk ,"rah"

l"f epinkg oeylk ,driaw ly zernyna "rah" :mdne2lk" :
erahy rahnn dpynderaeh" oeyln "rah" ok enk ."minkg

reahy xac enk ,"seq miaepi` `ede mind eilr miqkn ,mina
,mi`xapa ziwl`d zeigd lekiak "dreah" jk ± llk d`xp

.llk zi`xp `id oi`y,äæ "íéäìà" íLåmyy itk `l - §¥¡Ÿ¦¤
rityn miwl` myy itk `l` ,oeilrd eyxya `ed miwl`
bdpzn `ed eli`k d`xii mlerdy ,dxeabd zcn zervn`a

,rahd jxcaì ÷zøðå ïâî àeä,ä"éåä íLlirl xen`k - ¨¥§©§¨§¥£¨¨
enk `ed 'ied myy ,"miwl` 'ied obne yny" weqtd yexita
my ly xe`d lr xizqn miwl` mye ,dxi`n xy`k ynyd
ick ,ynyd xe` lr mixizqnd "wzxp"de "obn"d enk ,'ied
zexyt`a didiy
,xe`d z` lawl mi`xapd
úeiçäå øBàä íéìòäì§©§¦¨§©©
ä"éåä íMî CLîpä©¦§¨¦¥£¨¨

,Léì ïéàî äeäîe- §©¤¥©¦§¥
oeyln) "'ied" ly epipry
lkd `xea `edy (deedn
df xe` lre ,"yi"l "oi`"n
z`fe ,miwl` my xizqn

ickälbúé àlL¤Ÿ¦§©¤
eìèáéå íéàøápì©¦§¨¦¦¨§

.úeàéönaeednd ,'ied my ly xe`d eli` ±,"yi"l "oi`"n d ©§¦
`weecy ,ixd ± ze`ivna milha md eid ,mi`xapl dlbzn did
,mi`xapd ze`ivn zniiw ,miwl` myny dxzqdd iciÎlr

- `linneäfä íeöîöå Bæ äøeáb úðéça éøäå3dxzqdd - ©£¥§¦©§¨§¦§©¤
,ziwl`d zeigd lr dxizqndàeä,mlrde mevnv wx `l ±

`l`,Ba äðaé íìBòäL ãñç úðéça ïk íbizxn` ik" edf - ©¥§¦©¤¤¤¨¨¦¨¤
"dpai cqg mler4ly dpiga iciÎlr `ed mlerd z`ixae oipay ,

`l miwl` my ly mlrdde mevnvd icrlay oeeike ;cqg
dpeekdy ixd ,mler ly ze`ivn mey zeidl dleki dzid
zeidl lkezy ick ,cqg ± `ed dfd mevnvd ly zilkzde

,mler ly ze`ivndãñça äìeìkä äøeáb úðéça àéä Bæå5. §¦§¦©§¨©§¨©¤¤
,cqg ly zilkzd zrvazn eci lry dxeab ly dfk ote` ±

cqgn wlg deedne ,cqga dlelkd dxeab idef6.
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äìòîìù øåàä øéúñîù éôì òáèä àéøèîéâá
ãîåò íìåòä åìéàë äàøðå íìåòä äéçîå äåäîä
÷úøðå ïâî àåä äæ íéäìà íùå òáèä êøãá âäðúîå
íùî êùîðä úåéçäå øåàä íéìòäì ä"éåä íùì
íéàøáðì äìâúé àìù ùéì ïéàî äåäîå ä"éåä
äæä íåöîöå åæ äøåáâ 'éçá éøäå úåàéöîá åìèáéå
àéä åæå åá äðáé íìåòäù ãñç 'éçá ïë íâ àåä

ãñçá äìåìëä äøåáâ 'éçá
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ב.2. מ, מתכוון 3.גיטין זה" ו"צמצום זו" "גבורה שבהדגשה מסביר, שליט"א הרבי – ספ"ו" דח"א "משא"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
פרק  סוף ראשון בחלק מדובר אודותו הצמצום לגבי הדבר כך לא ואילו חסד, של ענין הם והצמצום הגבורה כאן שדוקא לומר, הזקן רבנו
הוא  הצמצום שם שכן, – להחיותן  אחרא וסטרא בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבים צמצומים אחרי באה הקדושה שחיות – ו'

גילוי. של ענין בהן יהיה שלא היא שם הכוונה שהרי חסד, של ענין ולא והעלם גבורה של ענין ג.4.אכן פט, אדמו"ר 5.תהלים כ"ק הערת
כלל!!), ע"ז לב שמים אין "פשיטותה" מרוב (שכנראה גדולה קושיא לתרץ גם ובמילא לגמרי, חדש עיקר להוסיף בא "בזה שליט"א:
לאין  צמצום הגבו' מדת צ"ל כן – פ"ד כדלעיל – קץ לאין התפשטות הוא החסד שמדת כמו וא"כ א"ס, של במדותיו המדובר הרי והיא:
שאין  פל"ו) (ובלשון ח"ו קץ לאין יהי' שההעלם גם אלא – החסד) (מצד קץ לאין נבראים רק לא צ"ל לכאורה ולכן בתכלית. העלם קץ,
בזה  (וגם נברא צ"ל הי' הימנה) תחתון (שאין החומרי דעוה"ז תחתונה הכי מדרי' רק ועפ"ז – כו' האור הסתר בענין הימנו למטה תחתון
מאור  שהוא עצמו, דוגמת – מאיר גם אלא הנרתק, ע"י פועל רק לא (דהשמש השמש ונרתק דמגן המשל ע"פ אבל – קץ) לאין מספר שייך
דרגא  בכל הרי – ממציאותם הנבראים יבטלו שלא גם אלא ההעלם, רק לא הוא ההעלם דכוונת הבי' וע"פ וכו') הנרתק ע"י נראה ואפילו –
(1 הענינים ב' ג"כ וזהו ממציאותו. תבטל שלא גבו' בה כלולה החסד) מצד קץ, אין (שהן סוכ"ד עד מרכ"ד – שלה ומציאות שבנבראים
וכמו  כו']. דטפין באופן ונברא דרגא דכל [הבריאה בחסד כלולה זו דגבו' (2 מציאות]. שתהי' כ"א לבד, העלם [לא חסד ג"כ הוא זו דגבו'
דורכזיכטיקייט  שוללת השחורה זכוכית וכן ופתיחה. נקב ג"כ היא זה עם וביחד השמים ארובת ששוללת – הגשם טפת יוצאת דבה הגומא

דהשמש". (חלש) אור דורך לאזט ג"כ היא זה עם וביחד זכוכית טיפין,6.דשאר טיפין – ברכה "גשמי שליט"א): אדמו"ר כ"ק (הערת כגון
כהות". עיניו שחורה זכוכית ע"י שלא בשמש המסתכל נפתחות; השמים כשארובות משא"כ

oeiq f"i iying mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ז חמישי יום
,160 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåãîä úåììëúäî äðäå,`t 'nr cr.ùîùá ùîùä

Bæa Bæ úBcnä úeìlkúäî ,äpäåody zexnly dcaerd on ± §¦¥¥¦§©§©¦¨
ok it lr s` ± dxeabn ziktd dcn `id cqg ± zeiktd zecn

,dipydn zg` zelelk odïéòì äàøð,ygena mi`ex ±eäéàc ¦§¤¨©¦§¦
,ãç éäBîøâe,cg` xac md ely "milk"de jxazi `edy -ïäL §¨¦©¤¥

,eilk xnelk ,idenxb ±
ïäL øçàî ék ,åéúBcî¦¨¦¥©©¤¥

,eizecn ±øeîb ãeçéa§¦¨
úBãçéúî ïä ïëì ,Bnò¦¨¥¥¦§©£
,Bfî Bæ úBìeìëe Bæa Bæ¨§¦

:eäiìà øîàîk- §©£©¥¦¨
zncwday "edil` gzt"a

:xdf ipewizàeä zðàå"§©§§
ïBì ãçéîe ïBì øéL÷c§¨¦§©¥

,'eëåd"awd dz` - §
zexitqd z` xywn

,oze` cg`ne zecndeøáe©
ðéîéàìéòa àãeçé úéì C ¦¨¥¦¨§¦¨¥

."'eëoi` jicrlane ±
mipeilra cegi mey
oldl .(dlrnly zecna)
oeeiky ,owfd epax xiaqi
zcn ,miwl` myy
`ed ,mevnvde dxeabd
mr ,'ied my mr cg` xac
ixd ,ielibde cqgd zcn
mlrddy `linn oaen
,miwl` myny xzqdde
xzqd `ed oi` zn`a
mvr oi` ixdy ,llk
df xace ± mvr lr xizqn

.mxewn iabl ixnbl milha zn`a md mi`xapdy ,aiigneäæå§¤
áeúkL11,"íéäìàä àeä 'ä ék ,Eááì ìà úáLäå" :lr - ¤¨©£¥Ÿ¨¤§¨¤¦¨¡Ÿ¦

miwl` yiy jzrc lr dlrz ike :oey`xd wxta dywd df weqt
zeayde" jk lk xidfdl jixvy ,ux`l zgzn ± iexy ± dxyp
ly ote`ae "zgzn ux`a" mb "miwl`d `ed 'd"y ,"jaal l`
`ed 'iedy yexitd oi` ,o`k xaqeny itk j` ± ?"cer oi`"
oi` ecrlae "zgzn ux`d lr"e "lrnn minya" xic`d l-`d
lkd ik ,xac mey oi` ecrlay `ed yexitd `l` ,xg` l-`
± "jaal l` zeayde" zeidl jixv jk lre ,jxazi eil` lha

,"miwl`d `ed 'ied"y ahid wnrzdle opeazdléðML Leøt¥¤§¥
elà úBîL,miwl`e 'ied ±,Lnî ãçà íä'iedy zexnl - ¥¥¥¤¨©¨

md z`f lkae ,mlrde mevnv ± miwl`e ,zelbzde cqg `ed
,ynn cg` xac,øBàä íéìòîe íöîönä "íéäìà" íL íbL¤©¥¡Ÿ¦©§©§¥©§¦¨

,mi`xapde mlerd z` deednd ziwl`d zeigd ly -àeä
ìL åéúBcnL íeMî ,ä"éåä íL Bîk ãñç úðéça§¦©¤¤§¥£¨¨¦¤¦¨¤
BîLe àeäå ,øeîb ãeçéa Bnò úBãçéúî àeä¯Ceøa¯LBãwä©¨¨¦§©£¦§¦¨§§

.åéúBîL ïä åéúBcnL ,ãçàenye `ed" mixne` jk lre ± ¤¨¤¦¨¥§¨
,"cg`ïk íàårczyk ± §¦¥

`ed miwl` myy oiaze
,'ied my mr cg` xac
íéîMa"L òãz àìénî¦¥¨¥©¤©¨©¦
õøàä ìòå ìònî¦©©§©¨¨¤

,"ãBò ïéà ¯ úçzî- ¦¨©¥
.jxazi ecrlanLeøt± ¥

:"cer oi`" lyõøàä íbL¤©¨¨¤
Lé úéàøpL úéøîçä©¨§¦¤¦§¥¥
ïéà àéä ,ìk ïéòì øeîb̈§¥Ÿ¦©¦
éaâì Lnî ñôàå̈¤¤©¨§©¥
ék ,àeä¯Ceøa¯LBãwä©¨¨¦
Bðéà "íéäìà" íL¥¡Ÿ¦¥
àlà íöîöîe íéìòî©§¦§©§¥¤¨

,íéðBzçzìdcaerdy - ©©§¦
my ly mlrdd llbay
mi`xapd mi`xp miwl`
iabl df ixd ,"yi"l
"mipezgz"d mi`xapd

,lirl xen`k ,calaàìå§Ÿ
,àeä¯Ceøa¯LBãwä éaâì§©¥©¨¨
BîLe àeäL øçàî¥©©¤§

,ãçà ¯ "íéäìà"ixd - ¡Ÿ¦¤¨
leki miwl` my oi`y
Îyecwd iabl xizqdl

.`edÎjexaíb ïëìå§¨¥©
-LBãwä éaâì Lnî ñôàå ïéà ïä õøàì úçzîe õøàä̈¨¤¦©©¨¨¤¥©¦¨¤¤©¨§©¥©¨

elôà ,ììk íLa úBàø÷ð ïðéàå ,àeä-Ceøa,`l ±íLa ¨§¥¨¦§¨§¥§¨£¦§¥
ì àeäL "ãBò",ìôè ïBLlth `edy ,sqep xac ± "cer" - ¤¨¨¥

,oey`xd ixwird xacläëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk12: §©£©©¥¦§¨¦§¨¨
,"àø÷ì ãBòå äãeäé"di`x dpyiy drya .ddinza - §¨§¦§¨

bedpdn di`x `iadl mi`zn `l ,dxezay weqtn zyxetn
`ed "cer"y ixd ± lth ote`a di`x `l mb ,dcedi ux`a

,lth oeylnBëBúaL úeiçå äîLpì ìôè àeäL óeâëes` ± §¤¨¥©§¨¨§©¤§
lth ,eaxway dnypd on ezeig z` lawnd ,sebdy enk `l

.eay dnypláeúkL eäæå]13äønæà ,éiça 'ä äììäà" : §¤¤¨£©§¨§©¨£©§¨
,"éãBòa éäìàìsebl qgiae ,"cer" `xwp sebdy ixd ,iteba - ¥Ÿ©§¦

- oky ,"iwl`l dxnf`" xn`píéiçäL,dnypd ±íéëLîð ¤©©¦¦§¨¦
,["íéäìà" íMî ¯ ìôhä óebä àeäL "ãBò"äå ,ä"éåä íMî¦¥£¨¨§¨¤©©¨¥¦¥¡Ÿ¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
úåãîä úåììëúäî äðäå
åéúåãî ïäù ãç éäåîøâå åäéàã ïéòì äàøð åæá åæ
úåãçééúî ïä ïëì åîò øåîâ ãåçéá ïäù øçàî éë
àåä úðàå åäéìà øîàîë åæî åæ úåìåìëå åæá åæ
àãåçé úéì êðéî øáå 'åëå ïåì ãçéîå ïåì øéù÷ã
àåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå ù"æå 'åë éàìéòá
ùîî ãçà íä åìà úåîù éðùù ùåøéô íéäìàä
'éçá àåä øåàä íéìòîå íöîöîä íéäìà íù íâù
ùåã÷ä ìù åéúåãîù íåùî ä"éåä íù åîë ãñç
àåäå øåîâ ãåçéá åîò úåãçéúî àåä êåøá
àìéîî ïë íàå åéúåîù ïä åéúåãîù ãçà åîùå
ãåò ïéà úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùáù òãú
ïéòì øåîâ ùé úéàøðù úéøîåçä õøàä íâù 'éô
àåä êåøá ùåã÷ä éáâì ùîî ñôàå ïéà àéä ìë
íéðåúçúì àìà íöîöîå íéìòî åðéà íéäìà íù éë
ãçà íéäìà åîùå àåäù øçàî ä"á÷ä éáâì àìå
ùîî ñôàå ïéà ïä õøàì úçúîå õøàä íâ ïëìå
íùá åìéôà ììë íùá úåàø÷ð ïðéàå ä"á÷ä éáâì
ãåòå äãåäé ì"æø øîàîë ìôè ïåùì àåäù ãåò
åëåúáù úåéçå äîùðì ìôè àåäù óåâëå àø÷ì
éãåòá éäìàì äøîæà ééçá 'ä äììäà ù"æå]
óåâä àåäù ãåòäå ä"éåä íùî íéëùîð íééçäù
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לט.7. ד, א.8.ואתחנן ו, ב.9.קידושין קמו, תהלים
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סיון  י"ח שישי יום
,`t 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áåúëä êøöåä ïëìå,162 'nr cr:íé÷ìàä àåä

iable ,"iiga 'ied dlld`" ± 'ied my "iig" iabl aezk okl -
± miwl` myd ± "icer"
± ."icera iwl`l dxnf`"
iabl sebd lehia ,xnelk
ly ote`a `ed dnypd
j` ,dnypl lth ,"cer"
ze`ivna lha `ed oi`

?recn ± dnypd iabléôì§¦
,iptn ±,Léì ïéàî óebä äeäî dðéà äîLpäLwx `id - ¤©§¨¨¥¨§©¨©¥©¦§¥

miptÎlkÎlr sebd `xwp okl ,cala miigd oipr z` sebl dtiqen

,ely zeigd `idy ,dnypd iabl lth.ely xwirdìáà£¨
àeä¯Ceøa¯LBãwä©¨¨

ïéàî ìkä úà äeänä©§©¤¤©Ÿ¥©¦
ìèa ìkä ¯ Léì§¥©Ÿ¨¥

,Bìöà úeàéöna- ©§¦¤§
z` xvei d"awdy oeeik
"oi`"n dlek ze`ivnd
dpi` ze`ivndy "yi"l

,"lth" zpigaa s`.LîMa LîMä øBà Bîklk jk ± §©¤¤©¤¤
.jxazi eil` ze`ivna lha `xap

Eááì ìà úáLäå íBiä zòãéå" øéäæäì áeúkä Cøöä ïëìå§¨¥ª§©©¨§©§¦§¨©§¨©©£¥Ÿ¨¤§¨¤
,"'Bâådf xac ± "cer oi` zgzn ux`d lre lrnn minya"y - §

jka zerhl xyt` oky ,jk lr deevz dxezdy gxkdd on
,zxg` aeygleíàáö ìëå íéîMäL Ezòc ìò äìòz àlL¤Ÿ©£¤©©§§¤©¨©¦§¨§¨¨

øác íä dàìîe õøàäå§¨¨¤§Ÿ¨¥¨¨
,Bîöò éðôa ãøôð- ¦§¨¦§¥©§

`xay d"awdn cxtp
,mze` digne mze`

àeä-Ceøa-LBãwäå§©¨¨
íìBòä ìk àlîî§©¥¨¨¨
äîLpä úeLaìúäk§¦§©§©§¨¨

,óebasebd z` zeigdl - ©
z` d"awd `lnn jk ±
,ezeigdl ick mlerd

òétLîe,d"awd ±çk ©§¦©Ÿ©
,õøàa çîBväedf - ©¥©¨¨¤

,ux`a ielbay zeigd
,íélbìba äòeðzä çëå§Ÿ©©§¨©©§©¦
íâéäðîe íòéðîe§¦¨©§¦¨
äîLpäL Bîk ,BðBöøk¦§§¤©§¨¨
óebä úà äòéðî¥¦¨¤©

.dðBöøk ezâéäðîe± ©§¦©¦§¨
xac `ed sebdy zexnl
oeeik j` ,dnypdn cxtp

m`zda sebd z` dbidpn `id okl ,sebd z` dign dnypdy
wx d"awd mby ,aeygle zerhl ,`eti` ,milelr okae ;dpevxl
xac `ed envrlyk mlerd eli`e ,mlerd z` bidpne dign
weqtd `a okl .dnypdn cxtp xac `ed sebdy enk ,cxtp

.sebe dnypl llk dnec df oi` oky ,ef zerh erhi `ly xidfne
ìLnä ïéà úîàa Cà,sebe dnypn ±ìLîpì äîBcly ± ©¤¡¤¥©¨¨¤©¦§¨

,mlere zewl`íéãøôð úîàa íä óebäå äîLpä ék ,ììk§¨¦©§¨¨§©¥¤¡¤¦§¨¦
,íLøLa äfî äæ,micxtp miyxy seble dnypl -ïéà ék ¤¦¤§¨§¨¦¥

óebä LøL úeeäúä¦§©Ÿ¤©
BúîLpî Búeîöòå14, §©§¦¦§¨

åéáà úBthî àlà¤¨¦¦¨¦
,Bnàå;sebd xvep jkn - §¦

ïë éøçà íâåixg` ± §©©£¥¥
,sebd zeedzdBìecb ïéà¥¦
,sebd ly ±BúîLpî¦¦§¨

éãé-ìò àlà ,dcáì§©¨¤¨©§¥
ìk Bnà úiúLe úìéëà£¦©§¦©¦¨

,íéLãç äòLziycg - ¦§¨¢¨¦
,xeairdCk-øçàå± §©©¨

lecib ielz ,dcild ixg`
sebdBúìéëà éãé-ìò©§¥£¦¨

,Bîöòa BúiúLeixd - §¦¨§©§
xac zn`a `ed sebdy
dnypde ,dnypdn cxtp

.sebd z` dign wxäî©
íéîMä ïk-ïéàM-¤¥¥©¨©¦
íúeîöò ìkL ,õøàäå§¨¨¤¤¨©§¨
ïéàî äeäúð íúeäîe¨¨¦§©¨¥©¦

èìçenä ñôàåmewn mey mvra oi` iwl`d "oi`"d zpigan ± ¨¤¤©§¨
,mi`xaple "yi"l,Cøaúé åét çeøå 'ä øáãa ÷øe`xap md - ©¦§©§©¦¦§¨¥

;"yi"l "oi`"nïéãò íâåmzeedzd ixg` ±ávð,mda ±øác §©£©¦¦¨§©
íúBà äeäîe ,òâø ìëa ãéîz íäa òôBLå ,íìBòì 'ä§¨§¥©¨¤¨¦§¨¤©§©¤¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

äåäî äðéà äîùðäù éôì [íéäìà íùî ìôèä
ìëä úà äåäîä ä"á÷ä ìáà ùéì ïéàî óåâä
øåà åîë åìöà úåàéöîá ìèá ìëä ùéì ïéàî

.ùîùá ùîùä

øéäæäì áåúëä êøöåä ïëìå
äìòú àìù 'åâå êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå
äàåìîå õøàäå íàáö ìëå íéîùäù êúòã ìò
àåä êåøá ùåã÷äå åîöò éðôá ãøôð øáã íä
óåâá äîùðä úåùáìúäë íìåòä ìë àìîî
íéìâìâá äòåðúä çëå õøàá çîåöä çë òéôùîå
úà äòéðî äîùðäù åîë åðåöøë íâéäðîå íòéðîå
ìùîä ïéà úîàá êà .äðåöøë åúâéäðîå óåâä
'éãøôð úîàá íä óåâäå äîùðä éë ììë ìùîðì äîåã
åúåîöòå óåâä ùøù úååäúä ïéà éë íùøùá äæî äæ
ïéà ïë éøçà íâå åîàå åéáà úåôèî àìà åúîùðî
úééúùå úìéëà éãé ìò àìà äãáì åúîùðî åìåãéâ
åúìéëà éãé ìò êë øçàå íéùãç äòùú ìë åîà
ìëù õøàäå íéîùä ïë ïéàù äî åîöòá åúééúùå
÷ø èìçåîä ñôàå ïéàî äåäúð íúåäîå íúåîöò
'ä øáã áöð ïééãò íâå 'úé åéô çåøå 'ä øáãá
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.10˘¯ÂÙÓÎ" :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוא שהנברא להוכיח כאן, גם הכוונה – ÒÙ‡Âרפ"ג ÔÈ‡'כו פיו רוח כי ˘··¯‡לגבי ,
והם מאלקים, – הנברא והסתר מהוי', – כו' ÓÓ˘רוח „Á‡ והגוף הוי' משם הגוף שחיות אומר זה לפי והנה כו'. מסתיר אלק' ואין

– התירוץ וע"ז ואפס! אין ולא לנשמה ועוד טפל הוא ובכ"ז – אלק' גם)„ÌÈ„¯Ùמשם אלא במציאותם, רק התהוות ·˘¯˘Ì(לא כי
אלק' שם דרגת היינו – (מציאותו) ועצמותו הגוף הוי'˘·‚ÛÂשורש שם (ודרגת מנשמתו אינה –‡Ï‡ (ÂÏ˘ ‰Ó˘·˘ דרגות ואין כו'

ÂÏ‡ ˙ÂÈË¯Ùאחד ואלק' ונרתק ÓÓ˘דהוי' ומגן השמש ובדוגמת כביכול. דטפל, באופן כ"א ממש). אחד – ואלק' הוי' שבכללות (אף
שבנרתק חלק דכל –ÏÙËע"י המאירים השמש ואור קרני אותם עם רק הוא ומתאחד מסתיר אבל שבשמש, חלק Ê‰".לכל ˜ÏÁ

oeiq h"i ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ט קודש שבת יום
פרק ז  ,162 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå æ ÷øô,at 'nr cr.ììë åéìò

îzãé,ycgn ±CBúa LîMäî øBàä úeeäúäk ,Léì ïéàî ¨¦¥©¦§¥§¦§©¨¥©¤¤§
,ìLî-Cøc Bîöò LîMä øeck óebxe`y ,lirl xaqenk - ©©¤¤©§¤¤¨¨

wx .llk ze`ivn epi` ,dnvr ynya `edy itk ynyd
eli`e ."ze`ivn" `ed my ,mlerd llga hytzn xe`dyk

lha `ed dnvr ynya
± exewnl ,ynyl ixnbl
,mi`xapd iabl mb jk
md xac ly ezin`ly
,mxewna cinz mi`vnp
deednd ,iwl`d geka

.mze`íä ,ïk íàå± §¦¥¥
,mi`xapdúîàa íéìèa§¥¦¤¡¤

éaâì éøîâì úeàéöna©§¦§©§¥§©¥
åét çeøå 'ä øác§©§©¦
íéãçéîä ,Cøaúé¦§¨¥©§ª¨¦
Búeîöòå Búeäîa§¨§©§
øàaúiL Bîk Cøaúé¦§¨¥§¤¦§¨¥

,ïn÷ì"'d xac" ji` - §©¨
mr micge`n "eit gex"e
mi`xapde ± d"awd
ze`ivna lilk milha
"eit gexe 'd xac"l

,envr d"awdle.LîMa LîMä øBà ìehákm` dnl ,j` ± §¦©¤¤©¤¤
"yi"l mnvr miyibxn mde ,mi`xapa ybxp df oi` jk

- ?"ze`ivn"leäøeábä úcîa ,åéúBøeáb ïä ïäL ÷ø©¤¥¥§¨§¦©©§¨

eéäiL ,íäa òôBMä úeiçä íéìòäìe øézñäì ,íeöîväå§©¦§§©§¦§©£¦©©©¥©¨¤¤¦§
éðôa øác íä elàk íàáö ìëå õøàäå íéîMä íéàøð¦§¦©¨©¦§¨¨¤§¨§¨¨§¦¥¨¨¦§¥

.Bîöò`xapdy ,xizqnd mevnvdn `ad xac ±s` yibxi `l ©§
"oi`"n cinz eze` deedne cinz ea `vnpd xewnd z` `l
`ed oi`y oeeike ;"yi"l
okl ,xewnd z` yibxn
envr yibxdl leki `ed
eli`k ,"ze`ivn"e "yi"l

.envrl xac `edïéà Cà©¥
àlà øzñääå íeöîvä©¦§§©¤§¥¤¨

ìáà ,íéðBzçzì± ©©§¦£¨
,eli`e-LBãwä éaâì§©¥©¨

dén÷ àlk àeä-Ceøäª¨©¥
,éáéLç Lnî àìk- §¨©¨£¦¥

`l d"awd iabl lkd
,ynn melkl aygpøBàk§

ïéàå ,LîMa LîMä©¤¤©¤¤§¥
úøzñî äøeábä úcî¦©©§¨©§¤¤
åéðôì íBìLå-ñç©§¨§¨¨
øác äpðéà ék ,Cøaúé¦§¨¥¦¥¤¨¨¨
'ä" àlà Bîöò éðôa¦§¥©§¤¨

:"íéäìàä àeä- ¨¡Ÿ¦
cvny xzqddmr cg` xac `ed ,dxeabd zcne miwl` my

xzqd meyn jka oi` `linne ,zelbzdde cqgd zcn ,'ied my
.mvr lr xizqn mvr oi` ik ,d"awd iabl

.æ ÷øtdxezd ieeiv zernyny ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
lrnn minya" xy`e ,cigi d"awdy zrcle oin`dl ,cegid oipr z`

,sqep l-` ly zerhd z` repnl dppi` - "cer oi` zgzn ux`d lre

milha mi`xapd lk oky ,sqep xac mey oi` d"awd icrlany `l`

lr mixizqn xzqdde mevnvdy `l` ;jxazi ea micgeine ze`ivna

d`xiz `ly ,"yi"l "oi`"n cinz `xapd z` deednd ,ziwl`d zeigd

;"ze`ivn"l envr z` `xapd yibxn okle - `xapa dielb didz `le

oi` ,d"awd iabl eli`e ,cala `xapd iabl wx `ed xzqdd ,mxa

xac mdipy md ,"cg `lek" md miwl`e 'ied oky ,xzqd meyn xzqda

wxt ,df wxta .'ied my lr dqkn epi` miwl` my cvny xzqdde ,cg`

xdfa aezky dn oaei ,lirl xaqedy dn it lry ,owfd epax xiaqi ,'f

ly xzei dlrpd ote`d - "d`lir `cegi" `ed "l`xyi rny"y ,yecwd

jenpd ote`d - "d`zz `cegi" `ed "ezekln ceak my jexa"e ,cegi

wx `ed "cegi"a dpeekdy ,heyt ote`a cnlp m` ,oky .cegi ly xzei

dlrp ote` yiy xnel mi`zn ji` - ,cg` l-` `edy d"awd ly ecegi

,o`k x`eand itl ,j` ?cegi ly xzei jenp ote`e cegi ly xzei

mi`xapd lky ,df oaena d"awd ly ecegi `id cegid zernyny

ly xzei dlrp ote` xnel xak jiiy o`k - jxazi ea micgeine milha

z` deednd iwl`d gekd ,oky .cegi ly xzei jenp ote`e cegi

,zeklnd zpiga ,dlrnly xeaicd `edy ,yi ze`ivn eidiy mi`xapd

zeize`yk ,mc`a lynl enk) exewna oiicr `vnp df geky drya

xg`l ze`iand ,alay zecnae genay daygna oiicr zelelk exeaic

- k"t `"g l"pk" :`"hily x"enc` w"k zxrd) xeaicd z` xacl okn

oiicr cner (zeklnd zpiga) dlrnly xeaicdyk ,dlrnl jk ("`k

dlrnl ody dlrnly zecna ixd (dlrnly zecna zellkzda

zecnd ixdy ,onfe mewna milabend mi`xape zenlerl xewn zeidln

d zelabdn dlrnle (zelaben izla) "seq oi`" od dlrnlymewn

mr cegid ote` mda ybxen ,mxewna mdy itk mi`xapd ixd ,onfde

xe`y myk ,mxewna ze`ivna milha mdy ,xzei dlrpd d"awd

gekdy drya ,eli`e .ynya ,exewna ezeida ze`ivna lha ynyd

`a (zeklnd zpiga ,dlrnly xeaicd) mi`xapd z` deednd iwl`d

ef dbixcn iabl ,mi`xapl xewn zeidl ly dbixcna minevnv ixg`

mde ze`ivna milha mi`xapdy xnel xak xyt` i` ,iwl`d gekd ly

ixd ,mi`xapl lreta xewn dyrp `edy oeeik ,oky ,qt`e oi`

my mby zexnl ,ef dbixcna .ef dbixcna mewn miqtez mi`xapdy

xeaicd zbixcn) iwl`d gekd mr zcg`zn `ide "seq oi`" jynp
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.10˘¯ÂÙÓÎ" :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוא שהנברא להוכיח כאן, גם הכוונה – ÒÙ‡Âרפ"ג ÔÈ‡'כו פיו רוח כי ˘··¯‡לגבי ,
והם מאלקים, – הנברא והסתר מהוי', – כו' ÓÓ˘רוח „Á‡ והגוף הוי' משם הגוף שחיות אומר זה לפי והנה כו'. מסתיר אלק' ואין

– התירוץ וע"ז ואפס! אין ולא לנשמה ועוד טפל הוא ובכ"ז – אלק' גם)„ÌÈ„¯Ùמשם אלא במציאותם, רק התהוות ·˘¯˘Ì(לא כי
אלק' שם דרגת היינו – (מציאותו) ועצמותו הגוף הוי'˘·‚ÛÂשורש שם (ודרגת מנשמתו אינה –‡Ï‡ (ÂÏ˘ ‰Ó˘·˘ דרגות ואין כו'

ÂÏ‡ ˙ÂÈË¯Ùאחד ואלק' ונרתק ÓÓ˘דהוי' ומגן השמש ובדוגמת כביכול. דטפל, באופן כ"א ממש). אחד – ואלק' הוי' שבכללות (אף
שבנרתק חלק דכל –ÏÙËע"י המאירים השמש ואור קרני אותם עם רק הוא ומתאחד מסתיר אבל שבשמש, חלק Ê‰".לכל ˜ÏÁ
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ה'תש"גיג סיוןיום רביעי

חומש: בהעלותך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: פרק ד. כי . . . ־עט־ להטיב.

ֶאְמַצע ִלּמּודֹו,  קֹול ְוִנּגּון, ְוִלְפָעִמים ָהָיה ַמְפִסיק ּבְ ה ִנּגּוִנים. ִלּמּודֹו ָהָיה ּבְ ּמָ ר ּכַ ַמח ֶצֶדק" ִחּבֵ ַה"ּצֶ
ן ֵאיֶזה ִנּגּון. ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות[, ּוְמַנּגֵ ִתיָבתֹו דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ אֹו ׁשּו"ת ]=ׁשְ אֹו ּכְ

ה  ּמֶ ּבַ יֹוֵדַע  ָהָיה  ַמח ֶצֶדק"  ל ַה"ּצֶ ׁשֶ ִנּגּונֹו  ִמּקֹול  ר  ֲאׁשֶ ר,  ִסּפֵ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ָעה. אֹוָתּה ׁשָ הּוא ָעסּוק ּבְ

ה'תש"גיד סיוןיום חמישי

חומש: בהעלותך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והנה כמו . . . ־158־ ליש.

ֵאין  יָון ׁשֶ ית" - ּכֵ ר ְלָבֵרְך, ְמָבְרִכים "ַעל ִמְצַות ִציּצִ ּתָ ּמֻ ָיַדִים ְנִקּיֹות ּוְבָמקֹום ׁשֶ ּבֶֹקר ּבְ ית ָקָטן ּבַ ת ַטּלִ ְלִביׁשַ ּבִ
ֵמׁש  דֹול - ְיַמׁשְ ית ּגָ ה - ִאם ֵאינֹו לֹוֵבׁש ַטּלִ ִפּלָ עּור ִעּטּוף. ִאם ָאסּור ְלָבֵרְך, ֲאַזי ֹקֶדם ַהּתְ נּו ׁשִ ּלָ ית ָקָטן ׁשֶ ַטּלִ ּבְ

ד' ִציִצּיֹוָתיו ִויָבֵרְך ָאז. ּבְ

ה'תש"גטו סיוןיום ששי

חומש: בהעלותך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה בחי' . . . לי"ח.

ב ּוַמְלִהיִבים ְמֹאד, ְוִנְקְראּו  י ַהּלֵ ְמֹאד, ַמְרִעיׁשֵ ים ְקָצִרים ּבִ רּוׁשִ דֹול אֹוֵמר ּדְ נּו ַהּגָ ה ָהָיה ַרּבֵ ְתִחּלָ ּבִ
ְקְראּו "ּתֹורֹות",  ּנִ ל ׁשֶ ְלׁשֵ ּתַ ְך ִהׁשְ ים יֹוֵתר. ַאַחר־ּכָ רֹות", ְוֵהם ֲאֻרּכִ ְך ִנְקְראּו "ִאּגְ ָרִכים". ַאַחר־ּכָ ם "ּדְ ׁשֵ ּבְ
ְוִנְקְראּו  יֹוֵתר  ְמַעט  ים  ֲאֻרּכִ ְך  ַאַחר־ּכָ ּתֹוָרה".  ְו"ִלּקּוֵטי  אֹור"  "תֹוָרה  ּבְ ׁשֶ ים  רּוׁשִ ַהּדְ י  ְרׁשֵ ׁשָ ְוֵהם 

ָגה ְרָחָבה ְלִפי ֶעֶרְך. ַהּשָׂ ֵבאּור ּבְ ָתִבים", ְוֵהם ּבְ "ּכְ

ה'תש"גטז סיוןשבת

חומש: בהעלותך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ה. והנה . . . פרק ג[

ְרפּוַאת  ּכִ ִהיא  ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּוַאת  ר  ֲאׁשֶ ָעֵלינּו[,  ָיֵגן  ]ְזכּוָתם  ִזי"ַע  ַמְלָאִכים  ּכְ ָהִראׁשֹוִנים  ֶהְחִליטּו  ָבר  ּכְ
ַהּגּוף.

רֹון  ַהִחּסָ ָחת, אֹו ׁשֶ ס ּוֻמׁשְ ֹחֶמר ּגּופֹו ָעב ּגַ ד ׁשֶ ן ְמקֹום ַהֹחִלי: ִאם הּוא ִמּצַ ְלָכל ְלרֹאׁש ָצִריְך ְלַסּמֵ
קֹור ַהֹחִלי הּוא  ּמְ ֶקר ְוַכּדֹוֶמה, אֹו ׁשֶ ֲאָוה, ׁשֶ מֹו ּגַ ׁש ָלּה ְנִטּיֹות ְלִעְנָיִנים ָרִעים ּכְ ּיֵ ֹכחֹות ַנְפׁשֹו, ׁשֶ הּוא ּבְ

א ִלְרִגילּות ָרעֹות. ִביָבה ּבָ ֵני רַֹע ַהִחּנּוְך אֹו רַֹע ַהּסְ ּפְ ּמִ ָהְרִגילּות, ׁשֶ ּבְ

י  ְרפּוָאתֹו, ּכִ ר ְלַהְתִחיל ּבִ ֲחָלה, ִאי ֶאְפׁשָ ת ֲאִחיַזת ַהּמַ ָרֵטי ְמקֹום ַהֹחִלי ְוִסּבַ ְררּו ּפְ ר לֹא ִיְתּבָ ַעד ֲאׁשֶ
ה  "ַוֲעׂשֵ ְמַנע ֶאת ַעְצמֹו ֵמֶהם: ּבְ ּיִ ׁשֶ ה  ּוַבּמֶ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ָבִרים  ָכל ַהּדְ ּבְ ָרה  ְיׁשָ ר ֹאֶפן ַהְנָהָגה  ִאם ְלַסּדֵ
ַמה  ָאְמָנם  ֵמַרע".  ּוְב"סּור   – טֹובֹות  ִמּדֹות  ִקְנַין  ַלּתֹוָרה,  ים  ִעּתִ ְקִביעּות  ְצֹות,  ַהּמִ ִקּיּום  ּבְ  – טֹוב" 
ּתֹוֵקק  ְוִיׁשְ ְוִיְכסֹוף  הּוא חֹוֶלה  ִעְנָיִנים: א( ֵליַדע ׁשֶ ֵני  ׁשְ ַעְצמֹו  ּבְ עֹוֵרר ַהחֹוֶלה  ּיְ ׁשֶ יֹוֵתר הּוא,  ּבְ חּוץ  ּנָ ֶ ּשׁ
ֵרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶעְזַרת  ּבְ י  ּכִ מּור  ּגָ חֹון  ּוִבּטָ ְקָוה  ְוַהּתִ ְלִהְתַרּפֹאת,  כֹול  ּיָ ׁשֶ ַהְיִדיָעה  ב(  ֵמָחְליֹו,  ְלִהְתַרּפֹאת 

א ֵמָחְליֹו. ִיְתַרּפֵ
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היום יום . . . צח

ה'תש"גיז סיוןיום ראשון

חומש: שלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: פרק ו. והנה . . . ־160־ בחסד.

ניט הנאה הָאבען פון עולם הזה אין פולען זין, הוא רק הכנה טובה לעבודה. ענין 
העבודה הוא לעשות הגשמי כלי לאלקות.

הּוא  ָהֲעבֹוָדה  ִעְנַין  ַלֲעבֹוָדה.  טֹוָבה  ֲהָכָנה  ַרק  הּוא  ַהּמּוָבן,  ְמלֹא  ּבִ ה  ַהּזֶ ֵמעֹוָלם  ֵלָהנֹות  ּלֹא  ׁשֶ
ִלי ֶלֱאלֹקּות. ִמי ּכְ ׁשְ ַלֲעׂשֹות ַהּגַ

ה'תש"גיח סיוןיום שני

חומש: שלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה מהתכללות . . . ־פא־ בשמש.

ין  ּבֵ טֹוַבת זּוָלתֹו,  ָרֵאל ִלְדרֹשׁ ּבְ ׂשְ ִמּיִ ל ֶאָחד  ּכָ ׁש, ַהחֹוָבה ַעל  יָחא ַמּמָ ְמׁשִ ּדִ ִעְקְבָתא  ּבְ ה,  ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ
ֵרְך  ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ְזּכּו ּבְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ַלל ִיׂשְ לֹום ִמּכְ ּלֹא ֵיֵצא ַחס־ְוׁשָ ין ָצִעיר, ְלעֹוְררֹו ִלְתׁשּוָבה, ְלַמַען ׁשֶ ָזֵקן ּבֵ

ֵלָמה. ה ׁשְ ִלְגֻאּלָ

ה'תש"גיט סיוןיום שלישי

חומש: שלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן הוצרך . . . האלקים.

ֲאֹדִני  ִעם  ִלּמּוד  עּור  ׁשִ ָהֲאֵחִרים,  עּוִרים  ִ ַהּשׁ ַבד  ִמּלְ ֶצֶדק",  ַמח  ַה"ּצֶ ָקַבע  ָון תרי"ג  ַמְרֶחׁשְ ֹחֶדׁש  ּבְ
יִרית ַלְיָלה,  ָעה ָהֲעׁשִ ָ ֹחֶרף ַמְתִחיל ִמּשׁ עֹות ּוֶמֱחָצה – ּבַ י ׁשָ ּתֵ ָכל יֹום ׁשְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבְ ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
אּוֵרי ֲחִסידּות. ַאַחר ְזַמן  ָלה ִעם ּבֵ ּמּוד: ַקּבָ ִנים ָהָיה ַהּלִ י ׁשָ ּתֵ ָעה ָהְרִביִעית ִלְפנֹות ּבֶֹקר. – ׁשְ ָ ִיץ ִמּשׁ ּוַבּקַ
אֹון[, מֹוֶרה  ּגָ ְסַעְדָיה  י  "ג ]=ַרּבִ ָהַרּסַ ִסְפֵרי ֶמְחָקר:  עּור, ָלְמדּו  ִ ַהּשׁ ִנְפַסק  ָאז  ׁשֶ ֶזה – ַעד ֱאלּול תרט"ז, 

י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ִרים, ּכּוָזִרי ְועֹוד, ַעל ּפִ ְנבּוִכים, ִעּקָ
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שבת 
קודש
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ה'תשע"ה  סיון י"ג ראשון יום חטאת? לפרשת עולה פרשת אמירת מקדימים מדוע

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰úàhç©¨
.äðBLàø úàhçì øLà úà :øîàpL ...äìBòì úîãB÷¤¤§¨¤¤¡©¥£¤©©¨¦¨

ערוך' ה'שלחן ס"ט)כתב אדה"ז ובש"ע ס"ה, א סי' "טוב (או"ח :
וחטאת... עולה... שהן הקרבנות פרשת יום... בכל לומר
ה'מגן  והקשה שפתינו". פרים ונשלמה שנאמר מה לקיים
קודמת  חטאת והרי לחטאת עולה הוקדמה מדוע אברהם',

לעולה?
ומבאר:

בגמרא נמשלה לעולה, קודמת שחטאת ז,ההלכה (זבחים

אחריו".ב) דורון נכנס פרקליט, ריצה - שנכנס ל"פרקליט
המלך  את לרצות הבא לפרקליט דומה החטאת כלומר,
לו  מביא הוא נתרצה שהמלך לאחר ורק לחוטא שימחל
החטא. שנמחל קודם הדורון את להביא ראוי לא כי דורון,

בגמרא 'לא (שם)ומבואר שגגת על בעיקר מכפרת שחטאת
'עשה', ביטול על בעיקר מכפרת ועולה כרת, שזדונו תעשה'
על  גם במקצת מכפרת תעשה' 'לא לכפרת הבאה חטאת אך
הכפרה  שעיקר וכיון מכפרא"), ("מקופיא 'עשה' ביטול

ה'עשה')נעשה על והן תעשה' ה'לא על העולה (הן החטאת, ידי על
הבאה  לעולה קודמת לכפרה והחטאת כ'דורון', היא

כ'דורון'.
רצון  "יהי אומרים הקרבנות אמירת שלאחר הזה ובזמן
," הקרבתי... כאילו לפניך ומקובל חשוב זה שיהא מלפניך

ה'טור' שם)כתב "לפי (או"ח חטאת, פרשת אחר לאומרו שאין
עליה  שחייבין עבירה שעבר בבירור יודע הוא אין שאם
חולין  כמקריב זה והרי קרבן", להביא יכול אינו - חטאת

באה אינה חטאת כי היא בעזרה חטאת פרשת ואמירת נדבה
והיות  ה'עשה'. ביטול על אף כיפר ולא בתורה כקורא

עשה" מחוייב שאינו בישראל אדם לך שם)ש"אין (זבחים

'עשה'. ביטול על לכפרה עולה פרשת אמירת תהיה
על  המכפרת עולה פרשת להקדים יש הזה בזמן ולכן
כהקרבת  חשובה שאינה חטאת לפרשת ה'עשה' ביטול

קרבן.
- שחטא " ברורה ידיעה תחילה לו היתה "אם זה: ולפי

קודם. חטאת פרשת יאמר
(e"wq ` 'iq g"e` ,mdxa` obn)

ה'תשע"ה  סיון י"ד שני יום מרובעות  לוחות

:Î ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰éìk ìk̈§¥
.ïéàìî ...àlà ïéLc÷î ïéà úøMä©¨¥¥§©§¦¤¨§¥¦

עגולים. כשראשיהם הברית לוחות מופיעים רבים בציורים
נכרים, מציורי הושפעה הלוחות של זו תבנית כי לדעת ויש
כעדות  היו, מרובעות – בסיני למשה שניתנו הברית לוחות אך

הרמב"ם: מדברי שעולה וכפי מקומות, בכמה חז"ל
א)בגמרא יד, בתרא אמתיים (בבא משה שעשה "ארון נאמר:

קומתו... וחצי ואמה רחבו, וחצי ואמה ארכו, וחצי
שלשה, – ועביין ששה, – ורחבן ששה, – ארכן והלוחות:
שהגמרא  החשבון פי על ארון". של ארכו כנגד מונחות
אם  פנוי. מקום בו נותר שלא כך 'מלא' היה הארון מפרטת,
טפחים  ששה של ריבוע היה הלוחות מן אחד שכל ודאי כן,
היה  הלוחות שראשי לומר אפשר ואי טפחים, ששה על

אבל  מלמטה, מלא היה הארון כן אם כי עיגול, בחצי
פנוי! מקום נשאר מלמעלה

לוחות  "כמה שם: הגמרא לשון גם מובן זה פי על
בארון  אוכלות לוחות כמה טפחים... י"ב – בארון אוכלות
'אוכלות' שהלוחות משמע מאי ולכאורה, טפחים". ששה –

בארון?
כך, הארון מקום כל את מילאו שהלוחות הכוונה אלא
הלוחות  אם רק יתכן וזה פנוי, מקום שום בו נותר שלא

מרובעות.
שכלי  מאחר זו: מהלכה להביא יש לכך נוספת ראיה
בארון  גם הוא כך לכן מלאים, אלא מקדשין אין שרת
האבנים  הלוחות שני אלא בארון "אין - שבתוכו והלוחות

בהם. מלא וכולו משה" שם הניח אשר
(275 'nr `"g a"nyz mgpn zxez)

ה'תשע"ה  סיון ט"ו שלישי יום מעכבת? הסמיכה האם

:„ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰eáøòúð¦§¨§
ì áø÷é äæ Z Bðéîa ïéî íéLã÷a íéLã÷áø÷é äæå ,åéìòa íL ¨¨¦§¨¨¦¦§¦¤¦§©§¥§¨¨§¤¦§©

ìäna .Bðaø÷ øékî ïäî ãçà ìk ïéàL ét ìò óà ,åéìòa íL §¥§¨¨©©¦¤¥¨¤¨¥¤©¦¨§¨©¤
ìáà ;äëéîñ íäa ïéàL ,íéLð úBðaø÷a ?íéøeîà íéøác§¨¦£¦§¨§§¨¦¤¥¨¤§¦¨£¨

éøö ãçà ìëå ìéàBä ,íéLðà úBðaø÷Bðaø÷ Làø ìò Cîñì C ¨§§£¨¦¦§¨¤¨¨¦¦§Ÿ©Ÿ¨§¨
.eáø÷é àì elà éøä Z£¥¥Ÿ¦§§

את  מעכבת הקרבן על הסמיכה שחובת מבואר זו בהלכה
כלל. מקריבים אין לסמוך ניתן לא ואם ההקרבה,

התוספות א)והקשו סב, :(פסחים
בגמרא שם)אמרו לשלוח (פסחים יכולים וערל שטמא

אסורים  עצמם שהם למרות המקדש לבית קרבנותיהם
הרי  להיכנס יכולים ואינם מאחר ולכאורה, לשם. להיכנס
איך  ההקרבה את מעכבת הסמיכה ואם לסמוך, יכולים אינם

סמיכה? ללא מקריבים
כגון  סמיכה, טעונים שאינם בקרבנות שמדובר ותירצו
הלכה  הביא שהרי כך, לפרש אין הרמב"ם בדעת אך עופות.

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט סיון, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יעקב משולם זלמן שי'

... לההערה בתוד"ה קטן )ב"ק קט, ב( דפי' דהטבלת גר קטן בלא אביו בפלוגתא שנוי' בכתובות 

)יא, ]א[( - מובן שהכוונה להדיחוי שם הכא במאי עסקינן כו'. וס"ל דגם עיקר דברי ר"ה נדחו )וכפי' 

הטור - יו"ד סרס"ח - בדעת בה"ג בזה(.

- דאלת"ה מה מכריחו להש"ס לשינוי דחיקא דעסקינן בבאה להתגייר עם אבי': א( דמאן דכר 

שמי' דאב - במשנה ב( שבוי' ושפחה - לכ"ע אין צורך לאב, וא"כ עכצ"ל דבבא א' לצדדין קתני!
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ה'תשע"ה  סיון י"ג ראשון יום חטאת? לפרשת עולה פרשת אמירת מקדימים מדוע

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰úàhç©¨
.äðBLàø úàhçì øLà úà :øîàpL ...äìBòì úîãB÷¤¤§¨¤¤¡©¥£¤©©¨¦¨

ערוך' ה'שלחן ס"ט)כתב אדה"ז ובש"ע ס"ה, א סי' "טוב (או"ח :
וחטאת... עולה... שהן הקרבנות פרשת יום... בכל לומר
ה'מגן  והקשה שפתינו". פרים ונשלמה שנאמר מה לקיים
קודמת  חטאת והרי לחטאת עולה הוקדמה מדוע אברהם',

לעולה?
ומבאר:

בגמרא נמשלה לעולה, קודמת שחטאת ז,ההלכה (זבחים

אחריו".ב) דורון נכנס פרקליט, ריצה - שנכנס ל"פרקליט
המלך  את לרצות הבא לפרקליט דומה החטאת כלומר,
לו  מביא הוא נתרצה שהמלך לאחר ורק לחוטא שימחל
החטא. שנמחל קודם הדורון את להביא ראוי לא כי דורון,

בגמרא 'לא (שם)ומבואר שגגת על בעיקר מכפרת שחטאת
'עשה', ביטול על בעיקר מכפרת ועולה כרת, שזדונו תעשה'
על  גם במקצת מכפרת תעשה' 'לא לכפרת הבאה חטאת אך
הכפרה  שעיקר וכיון מכפרא"), ("מקופיא 'עשה' ביטול

ה'עשה')נעשה על והן תעשה' ה'לא על העולה (הן החטאת, ידי על
הבאה  לעולה קודמת לכפרה והחטאת כ'דורון', היא

כ'דורון'.
רצון  "יהי אומרים הקרבנות אמירת שלאחר הזה ובזמן
," הקרבתי... כאילו לפניך ומקובל חשוב זה שיהא מלפניך

ה'טור' שם)כתב "לפי (או"ח חטאת, פרשת אחר לאומרו שאין
עליה  שחייבין עבירה שעבר בבירור יודע הוא אין שאם
חולין  כמקריב זה והרי קרבן", להביא יכול אינו - חטאת

באה אינה חטאת כי היא בעזרה חטאת פרשת ואמירת נדבה
והיות  ה'עשה'. ביטול על אף כיפר ולא בתורה כקורא

עשה" מחוייב שאינו בישראל אדם לך שם)ש"אין (זבחים

'עשה'. ביטול על לכפרה עולה פרשת אמירת תהיה
על  המכפרת עולה פרשת להקדים יש הזה בזמן ולכן
כהקרבת  חשובה שאינה חטאת לפרשת ה'עשה' ביטול

קרבן.
- שחטא " ברורה ידיעה תחילה לו היתה "אם זה: ולפי

קודם. חטאת פרשת יאמר
(e"wq ` 'iq g"e` ,mdxa` obn)

ה'תשע"ה  סיון י"ד שני יום מרובעות  לוחות

:Î ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰éìk ìk̈§¥
.ïéàìî ...àlà ïéLc÷î ïéà úøMä©¨¥¥§©§¦¤¨§¥¦

עגולים. כשראשיהם הברית לוחות מופיעים רבים בציורים
נכרים, מציורי הושפעה הלוחות של זו תבנית כי לדעת ויש
כעדות  היו, מרובעות – בסיני למשה שניתנו הברית לוחות אך

הרמב"ם: מדברי שעולה וכפי מקומות, בכמה חז"ל
א)בגמרא יד, בתרא אמתיים (בבא משה שעשה "ארון נאמר:

קומתו... וחצי ואמה רחבו, וחצי ואמה ארכו, וחצי
שלשה, – ועביין ששה, – ורחבן ששה, – ארכן והלוחות:
שהגמרא  החשבון פי על ארון". של ארכו כנגד מונחות
אם  פנוי. מקום בו נותר שלא כך 'מלא' היה הארון מפרטת,
טפחים  ששה של ריבוע היה הלוחות מן אחד שכל ודאי כן,
היה  הלוחות שראשי לומר אפשר ואי טפחים, ששה על

אבל  מלמטה, מלא היה הארון כן אם כי עיגול, בחצי
פנוי! מקום נשאר מלמעלה

לוחות  "כמה שם: הגמרא לשון גם מובן זה פי על
בארון  אוכלות לוחות כמה טפחים... י"ב – בארון אוכלות
'אוכלות' שהלוחות משמע מאי ולכאורה, טפחים". ששה –

בארון?
כך, הארון מקום כל את מילאו שהלוחות הכוונה אלא
הלוחות  אם רק יתכן וזה פנוי, מקום שום בו נותר שלא

מרובעות.
שכלי  מאחר זו: מהלכה להביא יש לכך נוספת ראיה
בארון  גם הוא כך לכן מלאים, אלא מקדשין אין שרת
האבנים  הלוחות שני אלא בארון "אין - שבתוכו והלוחות

בהם. מלא וכולו משה" שם הניח אשר
(275 'nr `"g a"nyz mgpn zxez)

ה'תשע"ה  סיון ט"ו שלישי יום מעכבת? הסמיכה האם

:„ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰eáøòúð¦§¨§
ì áø÷é äæ Z Bðéîa ïéî íéLã÷a íéLã÷áø÷é äæå ,åéìòa íL ¨¨¦§¨¨¦¦§¦¤¦§©§¥§¨¨§¤¦§©

ìäna .Bðaø÷ øékî ïäî ãçà ìk ïéàL ét ìò óà ,åéìòa íL §¥§¨¨©©¦¤¥¨¤¨¥¤©¦¨§¨©¤
ìáà ;äëéîñ íäa ïéàL ,íéLð úBðaø÷a ?íéøeîà íéøác§¨¦£¦§¨§§¨¦¤¥¨¤§¦¨£¨

éøö ãçà ìëå ìéàBä ,íéLðà úBðaø÷Bðaø÷ Làø ìò Cîñì C ¨§§£¨¦¦§¨¤¨¨¦¦§Ÿ©Ÿ¨§¨
.eáø÷é àì elà éøä Z£¥¥Ÿ¦§§

את  מעכבת הקרבן על הסמיכה שחובת מבואר זו בהלכה
כלל. מקריבים אין לסמוך ניתן לא ואם ההקרבה,

התוספות א)והקשו סב, :(פסחים
בגמרא שם)אמרו לשלוח (פסחים יכולים וערל שטמא

אסורים  עצמם שהם למרות המקדש לבית קרבנותיהם
הרי  להיכנס יכולים ואינם מאחר ולכאורה, לשם. להיכנס
איך  ההקרבה את מעכבת הסמיכה ואם לסמוך, יכולים אינם

סמיכה? ללא מקריבים
כגון  סמיכה, טעונים שאינם בקרבנות שמדובר ותירצו
הלכה  הביא שהרי כך, לפרש אין הרמב"ם בדעת אך עופות.
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הי"ב)זו פ"ב מקדש ביאת משלחין (הל' והערל שרץ 'טמא בסתם:
הקרבנות. סוגי בין חילק ולא קרבנותיהם', את

העתיד' השלחן ב'ערוך ט)ומבאר סח, סי' הקרבנות מעשה :(הל'
וטמא, בערל כגון לסמוך, אסור תורה דין מצד כאשר
מעכבת, אינה ממילא הסמיכה על ציותה לא והתורה מאחר

שא  אלא לסמוך הבעלים על חובה קיימת הרי כאן ינם אך
ולכן  שלהם) הקרבן מהו יודעים אינם (כי לקיימה יכולים

ההקרבה. את מעכב הסמיכה מצות איֿקיום

מבאר: שמח' וה'אור
ראויים  אינם מלכתחילה וטמא ערל של קרבנותיהם
הקרבה  חיוב עליו חל הקרבן הפרשת בעת ולכן לסמיכה,
ההפרשה  שבזמן רגיל בקרבן מדובר כאן אך סמיכה, ללא
ואין  התערב שאחרֿכך אלא סמיכה חובת עליו חלה
התחייב  ההפרשה ובשעת ומאחר זאת, לקיים אפשרות

בלעדיה. להקריב אין בסמיכה,

ה'תשע"ה  סיון ט"ז רביעי יום 'úùøåôî ï÷'ì 'äîåúñ ï÷' ïéá

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ï÷¥
.éðMì âeæ çwé ...øéåàì ìæBâ äpnî çøtL äîeúñ§¨¤¨©¦¤¨¨¨£¦¦©©¥¦

אחד  יונה, בני שני או תורים שני היינו סתומה', 'קן
ולפני  וכד') למצורע או (ליולדת לחטאת ואחד לעולה
אחד  גוזל פרח לעולה, ואיזה לחטאת איזה פירשו שהבעלים
שנותר. לגוזל זוג כבן אחר גוזל הבעלים מביאים - מה'קן'
כבר  פירשו שהבעלים היינו מפורשת', ב'קן הדין ומה

מהם? אחד ופרח לעולה, ואיזה לחטאת גוזל איזה
הגמרא גירסת ואילו)לפי ד"ה וה'מפרש' א, יב, הגוזל (נזיר

של  אם לדעת יכול אינו שפירש ואף תקנה, לו אין שנותר
נמצאים  הגוזלים שני כאשר רק כי עולה, של או הוא חטאת
ואיזה  לחטאת גוזל איזה להכיר הבעלים יכולים לפניו
להקריבו. אפשרות אין שונה, הקרבתם שאופן וכיון לעולה.

התוספות סתומה)אבל קן ד"ה מפורשת'(שם 'קן שאף נקטו
ממנו  ופרח לעולה ואיזה לחטאת גוזל איזה נקבע שכבר

שנותר לגוזל זוג בן יקח - אחד הגוזל גוזל את שמכיר (ובלבד

להקריבו) אפשר אי כן לא אם כי עולה, או הוא חטאת אם אם שנותר ומדוע .
שב'קן  התוספות, מבארים סתומה'? ב'קן ההלכה נאמרה כן

כדי מפורשת' פרח גוזל איזה ולפרט להאריך צריך היה
של  במקרה מהֿשאיןֿכן זוגו, בן את שנותר לגוזל להתאים

אחד". גוזל "פרח בקיצור לכתוב די סתומה' 'קן
כאן)והרע"ב קורקוס מהר"י הביאו מ"א, פ"ב מבאר:(קנים

ההלכה  נאמרה ולכן חידוש משום יש סתומה' ב'קן
לעצמו, היה כבר גוזל כל בה מפורשת' ב'קן כי זו, בדוגמה
יש  אבד מהם אחד שאם פשוט לעולה, וזה לחטאת זה
'קן  שאפילו הוא והחידוש הנותר, לגוזל זוג בן לקחת
קביעת  (כי בזה זה תלויים שבה הגוזלים ששני סתומה'
פרח  אם - השני) של זהותו את מבררת אחד גוזל של הזהות
לו  שיצרפו לאחר אלא להקרבה נפסל השני אין מהם, אחד

שניהם. את להקריב ניתן יהיה אחר זוג בן

ה'תשע"ה  סיון י"ז חמישי יום 'עבודה'? נחשב הלבונה ליקוט האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ìk̈
.úBìeñt íä éøä Z äãBáòì ïéìeñtä ïî ãçà ïöîwL úBçðnä©§¨¤§¨¨¤¨¦©§¦¨£¨£¥¥§

.ìñt Z äðBálä èwì íà ïëå§¥¦¦¥©§¨¨©
ב)בגמרא יג, מן (מנחות אחד שאם ינאי רבי דברי הובאו

לעבודה  א)הפסולים ו, מנחות משנה מעל (ראה הלבונה את ליקט
שליקוט  ואף המנחה. את פסל להקטירה, כדי המנחה סולת

ב'הולכה' נכללת זה הרי 'עבודה', אינו אחת הלבונה (שהיא

המנחה) בהקרבת אך העבודות ממקומו זז המלקט אין אמנם כי ,
הכהן" בהילוך מיעט לכהן ונתנה "שליקטה ידי (רש"י,על

ב) יג, .מנחות
הגמרא שלא (שם)ומוסיפה "הולכה דאמר למאן רק שזהו

אלא  ממקומו זז לא שהמלקט אף ולכן הולכה", שמה - ברגל
נחשב  הליקוט המזבח, אל וקירבה לכהן הלבונה את הושיט

הכהן  בהילוך מיעט שהרי מה'הולכה' הנ"ל)חלק רש"י .(ע"פ
הלכות' ה'ליקוטי משום)וכתב ד"ה תודה, זבח שם, שלפי (מנחות

המלקט אם דווקא נפסלה המנחה לעבודה)זה הושיט (הפסול
למזבח, קירבה ולא הושיט לא אם אבל לכהן, הלבונה את
שום  עשה לא שהרי נפסלה, לא מידו נטלה הכהן אלא

'הולכה'.
הקשה: למלך' וה'משנה

הכ"ג)הרמב"ם פ"א אינה (לעיל ברגל שלא ש"הולכה פסק
הפסול  ידי על הלבונה ליקוט מדוע כן ואם הולכה",
אינה  ברגל שלא הולכה והרי המנחה, את פוסל לעבודה

'הולכה'?
תודה' ה'זבח :(שם)ומבאר

הסובר  דעת לפי זו הלכה פירש ירמיה רבי אמנם,
מבארת  למסקנה אבל הולכה', שמה ברגל שלא 'הולכה
עצמו  הלבונה ליקוט כי – אחר מטעם זו הלכה הגמרא
להקריב  אפשר אי הליקוט בלעדי כי חשובה', 'עבודה נחשב

המנחה. את
הלבונה  שליקוט שפסק הרמב"ם דברי מתפרשים זה ולפי
הליקוט  כי המנחה את פוסל לעבודה כשר שאינו מי ע"י
שהרי  מה'הולכה' חלק בתור (ולא 'עבודה' נחשב עצמו
כן, ואם הולכה'), אינה ברגל שלא 'הולכה הרמב"ם לדעת
שימש  אלא לכהן הלבונה את הושיט לא המלקט אם גם

המנחה. את פסל – הלבונה את ממנו שנטל לכהן כ'מדף'
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ה'תשע"ה  סיון י"ח שישי יום קרבנות  לשאר פסח קרבן בין

:‡È ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰çñtä©¤©
ì BîL äpML ïéa ,íMä éepL úáLçîa BèçMLøçà çáæ íL ¤§¨§©£¤¤¦©¥¥¤¦¨§§¥¤©©¥

ì eäpML ïéaçñt çáæ ízøîàå :øîàpL ;ìeñt Z ïélç íL ¥¤¦¨§¥ª¦¨¤¤¡©©£©§¤¤©¤©
.'äì àeä©

הקרבנות: משאר פסח קרבן שונה זה בדין
נפסקבשאר  ה"ד)הקרבנות לשם (לעיל קרבן שחט שאם

אם  אך פסול, עולה) לשם חטאת ששחט (כגון אחר קרבן
ואילו  כשר, והקרבן פוסלת המחשבה אין חולין לשם שחטו
ובין  אחר זבח לשם בין שינוי, כל פוסל פסח קרבן לגבי

חולין. לשם
הכתוב  מלשון נלמד זה שדין משנה' ה'כסף ומבאר

אם  דוקא – לה'' הוא פסח זבח 'ואמרתם הרמב"ם: שמביא
פסול. חולין לשם נשחט אם אך כשר, ה' לשם נשחט

מבאר: האזל' וה'אבן
מכלֿמקום  אך כשר, חולין לשם שחט אם הקרבנות בכל
אחר  קרבן להביא וצריך לחובתם לבעלים עלה לא הקרבן

ה"ד) כשר,(לעיל חולין לשם ששחטו פסח אם אפילו זה, ולפי .
קרבן  להביא ויצטרכו בו יוצאים אינם הבעלים מכלֿמקום
פסחים  שני על נמנה אדם שאין היא הלכה והרי אחר,
מהראשון, ולא השני מהקרבן רק לאכול יצטרך וממילא
וממילא  אכילה לשם שלא נשחט הראשון שהקרבן ונמצא

לאכילה. שלא ששחטו פסח מדין פסול הוא

ה'תשע"ה  סיון י"ט קודש שבת לעשה  הניתק לאו

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰øeñà̈
B÷zð éøäL ,ä÷Bì Bðéà øéúBnäå ...íéLãwä øOaî øéúBäì§¦¦§©©¢¨¦§©¦¥¤¤£¥¦§

.eôøOz Làa ø÷a ãò epnî øúpäå :øîàpL ,äOòì áeúkä©¨©£¥¤¤¡©§©Ÿ¨¦¤©Ÿ¤¨¥¦§Ÿ
פד)בגמרא "לא (פסחים הפסוק בדרשת תנאים נחלקו

תשרפו": באש בוקר עד ממנו והנותר בוקר עד ממנו תותירו
תותירו") ("לא לאֿתעשה נאמר שבתחילה כיון יהודה לרבי
שאין  מלמדנו הכתוב תשרפו") ("באש 'עשה' ואחרֿכך
נותר  איסור על לוקים אין יעקב ולרבי זה, לאו על לוקים

מעשה. בו שאין בגלל
על  לוקים שאין יהודה כרבי הרמב"ם פסק כאן והנה,
חמץ  בהלכות וקשה: לעשה. הניתק לאו הוא כי נותר

ג)ומצה ועשה (יא, בפסח חמץ קנה שאם הרמב"ם פסק
זה  לאו נשתנה מה השאלה, ונשאלת לוקה. מעשה, בו

כמו  שריפה של ל'עשה' ניתק חמץ איסור גם והרי מנותר,
נותר?

והביאור:
שאין  שהכלל הרמב"ם, כותב תמורה הלכות בתחילת
שני  קיימים כאשר אמור אינו לעשה, הניתק לאו על לוקין
הפרטים  בכל שווה אינה ה'עשה' מצוות כאשר או לאווים

לאֿתעשה. למצוות
שלוקים  הרמב"ם פסק בחמץ מדוע להבין ניתן זה לפי
בחמץ  'עשה': מצוות גם לו שמשויכת למרות האיסור על
פטורות  נשים – תעשה' וה'לא ה'עשה' בין הבדל יש
גרמא, שהזמן עשה מצוות היא כי ('תשביתו') מה'עשה'
אין  זה ובכגון יראה"), ("בל בלאֿתעשה חייבות אבל

הלאֿתעשה. את 'מנתק' ה'עשה'
(vx 'nr ,` jln ipcrn)
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הי"ב)זו פ"ב מקדש ביאת משלחין (הל' והערל שרץ 'טמא בסתם:
הקרבנות. סוגי בין חילק ולא קרבנותיהם', את

העתיד' השלחן ב'ערוך ט)ומבאר סח, סי' הקרבנות מעשה :(הל'
וטמא, בערל כגון לסמוך, אסור תורה דין מצד כאשר
מעכבת, אינה ממילא הסמיכה על ציותה לא והתורה מאחר

שא  אלא לסמוך הבעלים על חובה קיימת הרי כאן ינם אך
ולכן  שלהם) הקרבן מהו יודעים אינם (כי לקיימה יכולים

ההקרבה. את מעכב הסמיכה מצות איֿקיום

מבאר: שמח' וה'אור
ראויים  אינם מלכתחילה וטמא ערל של קרבנותיהם
הקרבה  חיוב עליו חל הקרבן הפרשת בעת ולכן לסמיכה,
ההפרשה  שבזמן רגיל בקרבן מדובר כאן אך סמיכה, ללא
ואין  התערב שאחרֿכך אלא סמיכה חובת עליו חלה
התחייב  ההפרשה ובשעת ומאחר זאת, לקיים אפשרות

בלעדיה. להקריב אין בסמיכה,

ה'תשע"ה  סיון ט"ז רביעי יום 'úùøåôî ï÷'ì 'äîåúñ ï÷' ïéá

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ï÷¥
.éðMì âeæ çwé ...øéåàì ìæBâ äpnî çøtL äîeúñ§¨¤¨©¦¤¨¨¨£¦¦©©¥¦

אחד  יונה, בני שני או תורים שני היינו סתומה', 'קן
ולפני  וכד') למצורע או (ליולדת לחטאת ואחד לעולה
אחד  גוזל פרח לעולה, ואיזה לחטאת איזה פירשו שהבעלים
שנותר. לגוזל זוג כבן אחר גוזל הבעלים מביאים - מה'קן'
כבר  פירשו שהבעלים היינו מפורשת', ב'קן הדין ומה

מהם? אחד ופרח לעולה, ואיזה לחטאת גוזל איזה
הגמרא גירסת ואילו)לפי ד"ה וה'מפרש' א, יב, הגוזל (נזיר

של  אם לדעת יכול אינו שפירש ואף תקנה, לו אין שנותר
נמצאים  הגוזלים שני כאשר רק כי עולה, של או הוא חטאת
ואיזה  לחטאת גוזל איזה להכיר הבעלים יכולים לפניו
להקריבו. אפשרות אין שונה, הקרבתם שאופן וכיון לעולה.

התוספות סתומה)אבל קן ד"ה מפורשת'(שם 'קן שאף נקטו
ממנו  ופרח לעולה ואיזה לחטאת גוזל איזה נקבע שכבר

שנותר לגוזל זוג בן יקח - אחד הגוזל גוזל את שמכיר (ובלבד

להקריבו) אפשר אי כן לא אם כי עולה, או הוא חטאת אם אם שנותר ומדוע .
שב'קן  התוספות, מבארים סתומה'? ב'קן ההלכה נאמרה כן

כדי מפורשת' פרח גוזל איזה ולפרט להאריך צריך היה
של  במקרה מהֿשאיןֿכן זוגו, בן את שנותר לגוזל להתאים

אחד". גוזל "פרח בקיצור לכתוב די סתומה' 'קן
כאן)והרע"ב קורקוס מהר"י הביאו מ"א, פ"ב מבאר:(קנים

ההלכה  נאמרה ולכן חידוש משום יש סתומה' ב'קן
לעצמו, היה כבר גוזל כל בה מפורשת' ב'קן כי זו, בדוגמה
יש  אבד מהם אחד שאם פשוט לעולה, וזה לחטאת זה
'קן  שאפילו הוא והחידוש הנותר, לגוזל זוג בן לקחת
קביעת  (כי בזה זה תלויים שבה הגוזלים ששני סתומה'
פרח  אם - השני) של זהותו את מבררת אחד גוזל של הזהות
לו  שיצרפו לאחר אלא להקרבה נפסל השני אין מהם, אחד

שניהם. את להקריב ניתן יהיה אחר זוג בן

ה'תשע"ה  סיון י"ז חמישי יום 'עבודה'? נחשב הלבונה ליקוט האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ìk̈
.úBìeñt íä éøä Z äãBáòì ïéìeñtä ïî ãçà ïöîwL úBçðnä©§¨¤§¨¨¤¨¦©§¦¨£¨£¥¥§

.ìñt Z äðBálä èwì íà ïëå§¥¦¦¥©§¨¨©
ב)בגמרא יג, מן (מנחות אחד שאם ינאי רבי דברי הובאו

לעבודה  א)הפסולים ו, מנחות משנה מעל (ראה הלבונה את ליקט
שליקוט  ואף המנחה. את פסל להקטירה, כדי המנחה סולת

ב'הולכה' נכללת זה הרי 'עבודה', אינו אחת הלבונה (שהיא

המנחה) בהקרבת אך העבודות ממקומו זז המלקט אין אמנם כי ,
הכהן" בהילוך מיעט לכהן ונתנה "שליקטה ידי (רש"י,על

ב) יג, .מנחות
הגמרא שלא (שם)ומוסיפה "הולכה דאמר למאן רק שזהו

אלא  ממקומו זז לא שהמלקט אף ולכן הולכה", שמה - ברגל
נחשב  הליקוט המזבח, אל וקירבה לכהן הלבונה את הושיט

הכהן  בהילוך מיעט שהרי מה'הולכה' הנ"ל)חלק רש"י .(ע"פ
הלכות' ה'ליקוטי משום)וכתב ד"ה תודה, זבח שם, שלפי (מנחות

המלקט אם דווקא נפסלה המנחה לעבודה)זה הושיט (הפסול
למזבח, קירבה ולא הושיט לא אם אבל לכהן, הלבונה את
שום  עשה לא שהרי נפסלה, לא מידו נטלה הכהן אלא

'הולכה'.
הקשה: למלך' וה'משנה

הכ"ג)הרמב"ם פ"א אינה (לעיל ברגל שלא ש"הולכה פסק
הפסול  ידי על הלבונה ליקוט מדוע כן ואם הולכה",
אינה  ברגל שלא הולכה והרי המנחה, את פוסל לעבודה

'הולכה'?
תודה' ה'זבח :(שם)ומבאר

הסובר  דעת לפי זו הלכה פירש ירמיה רבי אמנם,
מבארת  למסקנה אבל הולכה', שמה ברגל שלא 'הולכה
עצמו  הלבונה ליקוט כי – אחר מטעם זו הלכה הגמרא
להקריב  אפשר אי הליקוט בלעדי כי חשובה', 'עבודה נחשב

המנחה. את
הלבונה  שליקוט שפסק הרמב"ם דברי מתפרשים זה ולפי
הליקוט  כי המנחה את פוסל לעבודה כשר שאינו מי ע"י
שהרי  מה'הולכה' חלק בתור (ולא 'עבודה' נחשב עצמו
כן, ואם הולכה'), אינה ברגל שלא 'הולכה הרמב"ם לדעת
שימש  אלא לכהן הלבונה את הושיט לא המלקט אם גם

המנחה. את פסל – הלבונה את ממנו שנטל לכהן כ'מדף'
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ה'תשע"ה  סיון י"ח שישי יום קרבנות  לשאר פסח קרבן בין

:‡È ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰çñtä©¤©
ì BîL äpML ïéa ,íMä éepL úáLçîa BèçMLøçà çáæ íL ¤§¨§©£¤¤¦©¥¥¤¦¨§§¥¤©©¥

ì eäpML ïéaçñt çáæ ízøîàå :øîàpL ;ìeñt Z ïélç íL ¥¤¦¨§¥ª¦¨¤¤¡©©£©§¤¤©¤©
.'äì àeä©

הקרבנות: משאר פסח קרבן שונה זה בדין
נפסקבשאר  ה"ד)הקרבנות לשם (לעיל קרבן שחט שאם

אם  אך פסול, עולה) לשם חטאת ששחט (כגון אחר קרבן
ואילו  כשר, והקרבן פוסלת המחשבה אין חולין לשם שחטו
ובין  אחר זבח לשם בין שינוי, כל פוסל פסח קרבן לגבי

חולין. לשם
הכתוב  מלשון נלמד זה שדין משנה' ה'כסף ומבאר

אם  דוקא – לה'' הוא פסח זבח 'ואמרתם הרמב"ם: שמביא
פסול. חולין לשם נשחט אם אך כשר, ה' לשם נשחט

מבאר: האזל' וה'אבן
מכלֿמקום  אך כשר, חולין לשם שחט אם הקרבנות בכל
אחר  קרבן להביא וצריך לחובתם לבעלים עלה לא הקרבן

ה"ד) כשר,(לעיל חולין לשם ששחטו פסח אם אפילו זה, ולפי .
קרבן  להביא ויצטרכו בו יוצאים אינם הבעלים מכלֿמקום
פסחים  שני על נמנה אדם שאין היא הלכה והרי אחר,
מהראשון, ולא השני מהקרבן רק לאכול יצטרך וממילא
וממילא  אכילה לשם שלא נשחט הראשון שהקרבן ונמצא

לאכילה. שלא ששחטו פסח מדין פסול הוא

ה'תשע"ה  סיון י"ט קודש שבת לעשה  הניתק לאו

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰øeñà̈
B÷zð éøäL ,ä÷Bì Bðéà øéúBnäå ...íéLãwä øOaî øéúBäì§¦¦§©©¢¨¦§©¦¥¤¤£¥¦§

.eôøOz Làa ø÷a ãò epnî øúpäå :øîàpL ,äOòì áeúkä©¨©£¥¤¤¡©§©Ÿ¨¦¤©Ÿ¤¨¥¦§Ÿ
פד)בגמרא "לא (פסחים הפסוק בדרשת תנאים נחלקו

תשרפו": באש בוקר עד ממנו והנותר בוקר עד ממנו תותירו
תותירו") ("לא לאֿתעשה נאמר שבתחילה כיון יהודה לרבי
שאין  מלמדנו הכתוב תשרפו") ("באש 'עשה' ואחרֿכך
נותר  איסור על לוקים אין יעקב ולרבי זה, לאו על לוקים

מעשה. בו שאין בגלל
על  לוקים שאין יהודה כרבי הרמב"ם פסק כאן והנה,
חמץ  בהלכות וקשה: לעשה. הניתק לאו הוא כי נותר

ג)ומצה ועשה (יא, בפסח חמץ קנה שאם הרמב"ם פסק
זה  לאו נשתנה מה השאלה, ונשאלת לוקה. מעשה, בו

כמו  שריפה של ל'עשה' ניתק חמץ איסור גם והרי מנותר,
נותר?

והביאור:
שאין  שהכלל הרמב"ם, כותב תמורה הלכות בתחילת
שני  קיימים כאשר אמור אינו לעשה, הניתק לאו על לוקין
הפרטים  בכל שווה אינה ה'עשה' מצוות כאשר או לאווים

לאֿתעשה. למצוות
שלוקים  הרמב"ם פסק בחמץ מדוע להבין ניתן זה לפי
בחמץ  'עשה': מצוות גם לו שמשויכת למרות האיסור על
פטורות  נשים – תעשה' וה'לא ה'עשה' בין הבדל יש
גרמא, שהזמן עשה מצוות היא כי ('תשביתו') מה'עשה'
אין  זה ובכגון יראה"), ("בל בלאֿתעשה חייבות אבל

הלאֿתעשה. את 'מנתק' ה'עשה'
(vx 'nr ,` jln ipcrn)

אגרות קודש
 ב"ה,  י"ב סיון, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

 לאברכים הנעלים בוגרי מחזור ד' דביה"ס חב"ד ביפו, יצ"ו... 

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם וכן תמונתם, וכבקשתם אזכירם לטובה ולברכה.

כבר מלתי אמורה לבוגרים ומסיימים שבעניני קדושה בכלל, ובלימוד התורה בפרט, לא שייך 

סיום אלא במובן של התחלה והכנה למדריגה יותר גבוה' בלימוד התורה ובחיי יום-יום על פי תורה 

ומצוותי'. ולכן התקוה חזקה שכל אחד ואחד מכם ימשיך וילך בכח זה בהתקשרות ודבקות אמתית 

בדרך התורה והמצוות בחיות וחום חסידותיים, מוסיף והולך.

יזכרו תמיד  בודאי  נצחיית,  ותורה  חיים  זמן מתן תורתנו, תורת  ערב  נכתב  וכיון שמכתבם 

כי לא ניתנה התורה עד שנעשו בנינו ערבים בעדינו, הרי ערבות זו נוגעת לכל עם בני ישראל, ובידיכם 

לקיימה, הן בנוגע לעצמכם והן בהשפעה על זולתכם, והובטחנו הבא לטהר, וכדיוק בזה ליטהר ולטהר 

אחרים, מסייעין אותו.

והשי"ת יצליח את כל אחד ואחד מכם בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.
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ה'תשע"ה  סיון י"ג ראשון יום

-dcearxtq
zFkldoitqEnE oicinY ¦§§¦¦¨¦

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּבתׁשרי ‡. הּיֹום 2ּבאחד מּוסף ואיל 3מקריבין ּפר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָ

עֹולֹות  הּכל ּכבּׂשים, חּטאת 4וׁשבעה ּוּׂשעיר אכלת.הּנ5, ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹ
ּבכל  הּקרב חדׁש ראׁש מּוסף על יתר הּיֹום מּוסף ְְֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹוזה

חדׁש ׁשם 6ראׁש היּו - ּבׁשּבת להיֹות חל אם ,לפיכ . ְְְִִִֶַָָָָָֹֹ
חדׁש, ראׁש ּומּוסף ׁשּבת, מּוסף מּוספין: ְִֶַַַָָָֹֹׁשלׁשה

הּיֹום. ַַּומּוסף
ואחריו ·. ּתחּלה, ׁשּבת מּוסף הקרבתן? סּדּור ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָוכיצד

טֹוב  יֹום מּוסף ואחריו החדׁש, הּתדיר 7מּוסף ׁשּכל ; ְֲִֶֶַַַַַָָָֹ
חברֹו את קֹודם - -8מחברֹו מחברֹו המקּדׁש ּכל וכן . ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶַָָֻ

חברֹו את ּומקּדׁש9קֹודם ּתדיר לפניו היה יקּדים 10. - ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֻ
ׁשּירצה. מהם ְִֵֵֶֶֶֶאיזה

ּתדיר ‚. ׁשאינֹו את וׁשחט ׁשכח אֹו הּפחּות 11עבר אֹו ְִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּתחּלה  הּתדיר 12ּבקדּׁשה את ׁשֹוחט ּכ ואחר מקריבֹו, - ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

המקּדׁש את .13אֹו ְֶַָֻ
ּכאחד „. ׁשניהם נׁשחטּו ּבּדם 14ואם ממרס זה יהיה -15 ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

המקּדׁש. דם אֹו הּתדיר ּדם ׁשּיּזרק ְִִֵֶַַַַַָָָֻעד
העֹולה ‰. לדם קֹודם החּטאת ׁשּדם 16ּדם מּפני , ְְִֵֵֶַַַַַָָָ

מכּפר  חּטאת 17החּטאת לאמּורי קֹודמין עֹולה איברי .18, ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָ
לאּׁשים  ּכּלּה ׁשהעֹולה עֹולה 19מּפני ואיברי חּטאת ּדם . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
יקּדים  ׁשּירצה זה אי ואמּורי 20- עֹולה ּדם וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

אׁשם 21חּטאת  ודם עֹולה דם אֹו ׁשּירצה 22, זה אי - ְְִֵֶֶֶַַַָָָָ
ְִַיקּדים.

.Â לעֹולה קֹודמת קֹודמת 23חּטאת העֹוף חּטאת אפּלּו , ְֲִֶֶֶֶַַַָָָ
- ראׁשֹונה לחּטאת אׁשר את ׁשּנאמר: ּבהמה; ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָלעֹולת

לעֹולה  קֹודמת ׁשהיא חּטאת לכל אב עּמּה.24ּבנין הּבא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּכ ואחר ּתחּלה החּטאת מפריׁש - הפרׁשה ּבׁשעת ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָוכן

.25העֹולה  ָָ
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ומקודש.1) תדיר ודין תדיר, ושאינו תדיר ודין דינו, מה בשבת חל ואם בתשרי, באחד שמקריבים הקרבנות רבינו ביאר בו
השנה.2) ראש אחד.3)שהוא יום אם כי מוסף מקריבין היו לא - ימים שני במקדש גם עושים היו שלפעמים ואף
בקר 4) בן פר לה' ניחוח לריח עולה ועשיתם וגו' קודש מקרא לחודש באחד השביעי "ובחודש אֿב) (במדבר, שנאמר

תמימים". שבעה שנה בני כבשים אחד איל עליכם.5)אחד לכפר חטאת אחד עזים "ושעיר ה) שם, (שם שנאמר
וגו'".6) ומנחתה החודש עולת "מלבד ו) שם, (שם מוספי 7)שנאמר לכהן יביאו שלא והיינו במשנה שם ראשֿהשנה.

שאם  חודש ראש מוספי שהקריבו לפני טוב יום מוספי לכהן יביאו לא כן וכמו שבת, מוספי שהקריבו לפני חודש ראש
לפני  טוב ויום חודש ראש של חטאת להקריב ויצטרך חטאות גם ישנן חודש, וראש טוב יום במוספי הרי תחילה, הביאום

לעולות. קודמות חטאות שהרי חודש, ראש ושל שבת של אשר 8)העולות הבקר עולת "מלבד שנאמר ממה כן ולמדו
תדיר  כל על ללמד מיותר, התמיד" לעולת ו"אשר ולשתוק, הבקר" עולת "מלבד קרא לימא אלה" את תעשו התמיד לעולת

השנה. מראש יותר תדיר חודש וראש חודש, מראש יותר תדירה ושבת קודם. שלמעלה,9)שהוא ממה המשך זה אין
וכו'. חטאת לאימורי קודמים עולה ואברי עולה לדם קודם חטאת שדם לעניין חדש, דין הוא עולת 10)אלא דם כגון

תדיר, שהוא מקודש.תמיד, שהוא חטאת, תדיר.11)ודם שהוא זה יותר.12)לפני המקודש לפני שאם 13)כלומר,
בינתיים. הדם יקרוש שמא חשש יש דמו, יזרק וגם המקודש את או התדיר את ישחוט אלא דמו, יזרוק ולא לאו 14)ימתין

את  שזרק לפני מקודש, ושאינו תדיר שאינו ששחט אחר המקודש או התדיר ושחט עבר אם אפילו אלא כאחד, דווקא
יקרוש".15)הדם. שלא כדי ומניעו בו ממשמש קודם 16)"פירוש שחט ואפילו ליזרק. ועומדין שחוטין שניהם אם

לזריקה. קודם החטאת דם לה'.17)העולה, דורון אלא אינה העולה זבחים 18)ואילו שניהם. דם נזרקו אם כלומר
על  "מכפר כלומר, מרצה", שהוא מפני העולה לדם קודם החטאת דם חברו. את קודם מחברו המקודש כל במשנה: פט.

ריצוי הצריך כריתות שם).חייבי (רש"י נאכל 19)גדול" והבשר המזבח על נקטרים האימורים רק בחטאת ואילו
אימורים. בהקטרת ולא בדם אלא כפרה אין שהרי קודמת, החטאת אין כפרה ומצד קדושה. ריבוי צד בעולה יש ולפיכך

לאישים.20) כליל שהם מעלה להם יש עולה ואיברי שמכפר, מעלה לו יש חטאת מעלה 21)שדם בהם אין ששניהם
אינם  הם אף חטאת ואימורי כליל, מכח בא הוא אבל מכפר אינו העולה דם מעלה: מכח באים הם אלא עצמית,

נפשטה. ולא שם בעיא זו ואף מכפר מכח באים הם אלא כליל ואינם נפשטה,22)מכפרים שלא שם בעיא זו גם
דם  ככפרת אינה שלו הכפרה וגם כליל מכח בא אינו אשם דם זה ולעומת כליל, מכח שבא קודם, עולה דם שמא

מת  ארבע נזרק דמו אין שהרי בו חטאת, יש סוף שסוף קודם, האשם דם אולי או חטאת, כדם קרנות ארבע על נות
עולה. מבדם יותר עולה.23)כפרה לשחיטת קודמת חטאת שחיטת אשר 24)כלומר, את "והקריב אמרו: צ. שם

השני  ואת י) שם, (שם, נאמר כבר שהרי ראשונה שתקרב ללמד לומר תלמוד שאין לומר תלמוד מה ראשונה לחטאת
חטאת  בין העוף לעולת העוף חטאת בין עמהן הבאות לעולות שיקדמו חטאות לכל אב בנה זה אלא עולה, יעשה

בהמה". לעולת העוף חטאת בין ואפילו בהמה לעולת העוף,25)בהמה לעולת קודמת העוף "חטאת במשנה פט. שם

oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq b"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ê החג סדר 26ּבקרּבנֹות על קרבין אּלא ּכן, אינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּכמׁשּפטם  ׁשּנאמר: ּפרים,27הּכתּוב, ּבּתחּלה ּכיצד? . ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּׂשעירים, ואחריהם ּכבּׂשים, ואחריהם אילים, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָואחריהם
אֹותן  ׁשּקדמּו אּלּו וכל חּטאת ׁשהּׂשעירים ּפי על ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָאף
מביאין  ׁשהן זרה, ּבעבֹודה צּבּור ּבׁשגגת וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָעֹולֹות.

חּטאת  ּוּׂשעיר עֹולה ּבֹו:28ּפר ׁשּנאמר קֹודם, הּפר - ְֱִֵֶֶַַַַָָָ
מׁשיח  ּכהן ּופר ׁשל 29ּכּמׁשּפט. ּדבר העלם לפר קֹודם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

העלם 30צּבּור  ּופר זרה 31. עבֹודה לפר ּופר 32קֹודם . ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
עֹולה  ׁשהּפר ּפי על אף ׁשּלּה, לּׂשעיר קֹודם זרה ֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעבֹודה
ּׂשעיר  ּבּתֹורה. הּכתּוב סדר הּוא ׁשּכ חּטאת, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּׂשעיר

זרה  נּׂשיא 33עבֹודה לּׂשעיר יחיד 34קֹודם ׁשהּנּׂשיא ,35. ְֲִִִִִֵֶַָָָָָָ
יחיד  לּׂשעירת קֹודם נּׂשיא יחיד 36ּוּׂשעיר ּוּׂשעירת . ְְְִִִִִִִֵַַָָָ

לכבּׂשה  חּטאת;37קֹודמת ׁשּׁשניהם ּפי על אף , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ
הּכריתֹות  על לבֹוא ראּויה ׁשּמביאין 38ׁשהּׂשעירה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

עבֹודה  ׁשגגת על ּבאה אינּה והּכבּׂשה חּטאת, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָעליהם
.39זרה  ָָ

.Áלכבּׂשּה קֹודמת יֹולדת ׁשל העֹוף חּטאת .40אפּלּו ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָ
קרנֹות  ארּבע על נּתן ׁשּדמּה מּפני לאׁשם, קֹודמת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָחּטאת

היסֹוד  לכל 41ועל קֹודמין ׁשּבּתֹורה חּטאֹות וכל . ְְְְְִֶַַַַָָָָ
מצרע  מאׁשם חּוץ ידי 42האׁשמֹות, על ּבא ׁשהּוא מּפני , ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ׁשהּוא 43הכׁשר  מּפני נזיר, ּולאיל לּתֹודה קֹודם האׁשם . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
נזיר  ואיל ּתֹודה קדׁשים. לׁשלמים 44קדׁשי ,45קֹודמים ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָ

לחם  ּוטעּונין אחד ליֹום נאכלין ׁשהן והּתֹודה 46מּפני ; ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
מנחה  מיני ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש מּפני נזיר, לאיל .47קֹודמת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ׁשּתים  מּתן טעּונין ׁשהן מּפני לבכֹור, קֹודמין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָׁשלמים
ּונסכים  ּותנּופה סמיכה ּוטעּונין ּכארּבע, הּבכֹור 48ׁשהן . ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

ונאכל  מרחם, ׁשּקדּׁשתֹו מּפני ּבהמה, למעּׂשר ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻקֹודם
ּבלבד  הּמעּׂשר 49לּכהנים לעֹופֹות 50. ׁשהּוא 51קֹודם מּפני , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַֹ
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הוא  וכן עולה". זו הרי אומר כך ואחר חטאת זו הרי אומר קרבנותיו שיפריש בשעה כי לומר "רוצה בהקדשה", וכן
אלא  לחטאתי, וזה לעולתי זה יאמר לא בהפרשה אף בהקרבה, העוף לעולת קודמת העוף "חטאת י פרק שם בתוספתא

לעולתי". וזה לחטאתי זה הסוכות.26)אומר כמשפטם".27)חג במספרם ולכבשים לאילים לפרים ונסכיהם "ומנחתם
ניחוח 28) לריח לעולה אחד בקר בן פר העדה כל ועשו לשגגה נעשתה העדה מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר שנאמר

לחטאת". אחד עזים ושעיר כמשפט ונסכו ומנחתו (חוץ 29)לה' כריתות מחייבי אחת על בשגגה שעבר המשיח כהן כי
לחטאת. פר מביא - זרה) ושגגו 30)מעבודה בהוראה, הגדול דין בית שגגו אם כי א, הלכה י"ב פרק שם להלן ראה

לחטאת, פרים עשר שנים ביחד השבטים כל מביאין זרה), מעבודה (חוץ כריתות מחייבי אחת העם ועשו בהוראתן העם
ציבור. של דבר העלם פר נקרא מהן פר חטאת.31)וכל שהיא ציבור, של עולה.32)דבר ציבור 33)שהיא כלומר

לחטאת. עזים ושעיר לעולה פר שמביאים זרה, בעבודה נשיא 34)ששגגו כי ד, הלכה שגגות מהלכות א בפרק ראה
לחטאת. שעיר מביא זרה) מעבודה (חוץ כריתות מחייבי באחת בשגגה ציבור.35)שחטא של הוא זרה עבודה ושעיר

שעירת 36) מביא - מצוות בשאר ובין זרה בעבודה בין כריתות חייבי מכל באחת ששגג הדיוט כי שם שגגות בהלכות ראה
הדיוט". והאי מלך האי טעמא מאי יחיד לשעירת קודם נשיא "שעיר שם בהוריות וראה ששגגו 37)עזים. שניים כלומר,

(חוץ  המצוות מכל באחת שגג אם כי שם שגגות בהלכות ראה קודמת. הכבשה - כבשה הביא ואחד שעירה הביא ואחד
שעירה. או כבשה מביא זרה) שגגת 38)מעבודה על גם ובכללם ששגגו, הכריתות חייבי כל על לבוא ראוייה כלומר,

עזים. שעירת היחיד מביא זרה עבודה שגגת על כי שם שגגות הלכות ראה זרה, כל 39)עבודה שאר שגגת על אלא
שלה.40)המצוות. (זכר) לכבש בתורה 41)כלומר, בה ומפורש המזבח. קרנות ארבע על ניתן דמה החטאת כלומר,

נשפכים  ששייריו מפורש בו נאמר ולא ארבע, שהן מתנות שתי ניתן דמו האשם ואילו המזבח יסוד על נשפכים שהשיריים
מדרשה. נלמד אלא לחטאת.42)ליסוד, וכבשה לאשם, ואחד לעולה אחד כבשים, שני הם: המצורע קרבנות כי

"ועניין 43) הכשר", על בא שהוא מפני מצורע מאשם חוץ לאשמות קודמות שבתורה החטאות "כל צ: בזבחים משנה
תנוך". על ונתן האשם מדם הכהן ולקח שנאמר מה והוא טהרתו ומשלים האדם מתקן שהוא שם 44)להכשיר משנה

נזיר, ואיל התודה ואילו קדשים, קדשי הוא האשם כלומר קדשים". קדשי שהוא מפני נזיר ואיל לתודה קודם "אשם פט.
קלים. מקדשים עדיפים קדשים וקדשי קלים. קדשים הבא 45)שניהם הוא האחד מינים: שלושה ישנם יחיד בשלמי כי

הנקרא  וזהו נדבה או בנדר לחם עם הבאים שלמים השני, שלמים. הנקרא וזהו שמחה ושלמי חגיגה שלמי כגון לחם בלא
נזיר. איל הנקרא וזהו לחם עם באים והם נזרו מלאת ביום הנזיר שמקריב שלמים והשלישי, השלמים 46)תודה. כלומר,

השלמים, על עדיפות בזה שיש לחם, טעונין נזיר ואיל התודה ואילו אחד, ולילה ימים שני ונאכלין לחם עם באים אינם
קדשים  קדשי שהם צבור ושלמי ואשם לחטאת בכך דומים הם כי עדיפות בזה גם ויש ולילה, ליום רק נאכלין הם כן וכמו

ולילה. ליום רקיקים 47)ונאכלים עשר תנור, מאפה מהם עשר והם: מצה ושלושים חמץ, עשר חלות, מיני ארבעה כלומר,
שלהן  הסולת לותת חלות ועשר בשמן משוחין רקיקין עשרה חלות, מיני שני רק מביא נזיר איל ואילו מורבכת, ועשר

ושם 48)בשמן. היסוד, כנגד אחת שפיכה אלא טעון אינו שהבכור יז הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ה בפרק וראה
בלבד. ושלמים עולה אלא נסכים טעונים שאינם ב הלכה ב פרק ושם סמיכה, בו שאין ו הלכה ג מעשר 49)פרק ואילו

מרחם. קדושתו ואין לבעלים נאכל בהמה.50)בהמה שהרי 51)מעשר קדשים, קדשי הוא העוף שקרבן פי על ואף
זבח. שהוא מפני קודם הבהמה מעשר - עולה או חטאת הוא
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ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּבתׁשרי ‡. הּיֹום 2ּבאחד מּוסף ואיל 3מקריבין ּפר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָ

עֹולֹות  הּכל ּכבּׂשים, חּטאת 4וׁשבעה ּוּׂשעיר אכלת.הּנ5, ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹ
ּבכל  הּקרב חדׁש ראׁש מּוסף על יתר הּיֹום מּוסף ְְֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹוזה

חדׁש ׁשם 6ראׁש היּו - ּבׁשּבת להיֹות חל אם ,לפיכ . ְְְִִִֶַָָָָָֹֹ
חדׁש, ראׁש ּומּוסף ׁשּבת, מּוסף מּוספין: ְִֶַַַָָָֹֹׁשלׁשה

הּיֹום. ַַּומּוסף
ואחריו ·. ּתחּלה, ׁשּבת מּוסף הקרבתן? סּדּור ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָוכיצד

טֹוב  יֹום מּוסף ואחריו החדׁש, הּתדיר 7מּוסף ׁשּכל ; ְֲִֶֶַַַַַָָָֹ
חברֹו את קֹודם - -8מחברֹו מחברֹו המקּדׁש ּכל וכן . ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶַָָֻ

חברֹו את ּומקּדׁש9קֹודם ּתדיר לפניו היה יקּדים 10. - ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֻ
ׁשּירצה. מהם ְִֵֵֶֶֶֶאיזה

ּתדיר ‚. ׁשאינֹו את וׁשחט ׁשכח אֹו הּפחּות 11עבר אֹו ְִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּתחּלה  הּתדיר 12ּבקדּׁשה את ׁשֹוחט ּכ ואחר מקריבֹו, - ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

המקּדׁש את .13אֹו ְֶַָֻ
ּכאחד „. ׁשניהם נׁשחטּו ּבּדם 14ואם ממרס זה יהיה -15 ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

המקּדׁש. דם אֹו הּתדיר ּדם ׁשּיּזרק ְִִֵֶַַַַַָָָֻעד
העֹולה ‰. לדם קֹודם החּטאת ׁשּדם 16ּדם מּפני , ְְִֵֵֶַַַַַָָָ

מכּפר  חּטאת 17החּטאת לאמּורי קֹודמין עֹולה איברי .18, ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָ
לאּׁשים  ּכּלּה ׁשהעֹולה עֹולה 19מּפני ואיברי חּטאת ּדם . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
יקּדים  ׁשּירצה זה אי ואמּורי 20- עֹולה ּדם וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

אׁשם 21חּטאת  ודם עֹולה דם אֹו ׁשּירצה 22, זה אי - ְְִֵֶֶֶַַַָָָָ
ְִַיקּדים.

.Â לעֹולה קֹודמת קֹודמת 23חּטאת העֹוף חּטאת אפּלּו , ְֲִֶֶֶֶַַַָָָ
- ראׁשֹונה לחּטאת אׁשר את ׁשּנאמר: ּבהמה; ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָלעֹולת

לעֹולה  קֹודמת ׁשהיא חּטאת לכל אב עּמּה.24ּבנין הּבא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּכ ואחר ּתחּלה החּטאת מפריׁש - הפרׁשה ּבׁשעת ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָוכן
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ומקודש.1) תדיר ודין תדיר, ושאינו תדיר ודין דינו, מה בשבת חל ואם בתשרי, באחד שמקריבים הקרבנות רבינו ביאר בו
השנה.2) ראש אחד.3)שהוא יום אם כי מוסף מקריבין היו לא - ימים שני במקדש גם עושים היו שלפעמים ואף
בקר 4) בן פר לה' ניחוח לריח עולה ועשיתם וגו' קודש מקרא לחודש באחד השביעי "ובחודש אֿב) (במדבר, שנאמר

תמימים". שבעה שנה בני כבשים אחד איל עליכם.5)אחד לכפר חטאת אחד עזים "ושעיר ה) שם, (שם שנאמר
וגו'".6) ומנחתה החודש עולת "מלבד ו) שם, (שם מוספי 7)שנאמר לכהן יביאו שלא והיינו במשנה שם ראשֿהשנה.

שאם  חודש ראש מוספי שהקריבו לפני טוב יום מוספי לכהן יביאו לא כן וכמו שבת, מוספי שהקריבו לפני חודש ראש
לפני  טוב ויום חודש ראש של חטאת להקריב ויצטרך חטאות גם ישנן חודש, וראש טוב יום במוספי הרי תחילה, הביאום

לעולות. קודמות חטאות שהרי חודש, ראש ושל שבת של אשר 8)העולות הבקר עולת "מלבד שנאמר ממה כן ולמדו
תדיר  כל על ללמד מיותר, התמיד" לעולת ו"אשר ולשתוק, הבקר" עולת "מלבד קרא לימא אלה" את תעשו התמיד לעולת

השנה. מראש יותר תדיר חודש וראש חודש, מראש יותר תדירה ושבת קודם. שלמעלה,9)שהוא ממה המשך זה אין
וכו'. חטאת לאימורי קודמים עולה ואברי עולה לדם קודם חטאת שדם לעניין חדש, דין הוא עולת 10)אלא דם כגון

תדיר, שהוא מקודש.תמיד, שהוא חטאת, תדיר.11)ודם שהוא זה יותר.12)לפני המקודש לפני שאם 13)כלומר,
בינתיים. הדם יקרוש שמא חשש יש דמו, יזרק וגם המקודש את או התדיר את ישחוט אלא דמו, יזרוק ולא לאו 14)ימתין

את  שזרק לפני מקודש, ושאינו תדיר שאינו ששחט אחר המקודש או התדיר ושחט עבר אם אפילו אלא כאחד, דווקא
יקרוש".15)הדם. שלא כדי ומניעו בו ממשמש קודם 16)"פירוש שחט ואפילו ליזרק. ועומדין שחוטין שניהם אם

לזריקה. קודם החטאת דם לה'.17)העולה, דורון אלא אינה העולה זבחים 18)ואילו שניהם. דם נזרקו אם כלומר
על  "מכפר כלומר, מרצה", שהוא מפני העולה לדם קודם החטאת דם חברו. את קודם מחברו המקודש כל במשנה: פט.

ריצוי הצריך כריתות שם).חייבי (רש"י נאכל 19)גדול" והבשר המזבח על נקטרים האימורים רק בחטאת ואילו
אימורים. בהקטרת ולא בדם אלא כפרה אין שהרי קודמת, החטאת אין כפרה ומצד קדושה. ריבוי צד בעולה יש ולפיכך

לאישים.20) כליל שהם מעלה להם יש עולה ואיברי שמכפר, מעלה לו יש חטאת מעלה 21)שדם בהם אין ששניהם
אינם  הם אף חטאת ואימורי כליל, מכח בא הוא אבל מכפר אינו העולה דם מעלה: מכח באים הם אלא עצמית,

נפשטה. ולא שם בעיא זו ואף מכפר מכח באים הם אלא כליל ואינם נפשטה,22)מכפרים שלא שם בעיא זו גם
דם  ככפרת אינה שלו הכפרה וגם כליל מכח בא אינו אשם דם זה ולעומת כליל, מכח שבא קודם, עולה דם שמא

מת  ארבע נזרק דמו אין שהרי בו חטאת, יש סוף שסוף קודם, האשם דם אולי או חטאת, כדם קרנות ארבע על נות
עולה. מבדם יותר עולה.23)כפרה לשחיטת קודמת חטאת שחיטת אשר 24)כלומר, את "והקריב אמרו: צ. שם

השני  ואת י) שם, (שם, נאמר כבר שהרי ראשונה שתקרב ללמד לומר תלמוד שאין לומר תלמוד מה ראשונה לחטאת
חטאת  בין העוף לעולת העוף חטאת בין עמהן הבאות לעולות שיקדמו חטאות לכל אב בנה זה אלא עולה, יעשה

בהמה". לעולת העוף חטאת בין ואפילו בהמה לעולת העוף,25)בהמה לעולת קודמת העוף "חטאת במשנה פט. שם
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.Ê החג סדר 26ּבקרּבנֹות על קרבין אּלא ּכן, אינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּכמׁשּפטם  ׁשּנאמר: ּפרים,27הּכתּוב, ּבּתחּלה ּכיצד? . ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּׂשעירים, ואחריהם ּכבּׂשים, ואחריהם אילים, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָואחריהם
אֹותן  ׁשּקדמּו אּלּו וכל חּטאת ׁשהּׂשעירים ּפי על ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָאף
מביאין  ׁשהן זרה, ּבעבֹודה צּבּור ּבׁשגגת וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָעֹולֹות.

חּטאת  ּוּׂשעיר עֹולה ּבֹו:28ּפר ׁשּנאמר קֹודם, הּפר - ְֱִֵֶֶַַַַָָָ
מׁשיח  ּכהן ּופר ׁשל 29ּכּמׁשּפט. ּדבר העלם לפר קֹודם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

העלם 30צּבּור  ּופר זרה 31. עבֹודה לפר ּופר 32קֹודם . ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
עֹולה  ׁשהּפר ּפי על אף ׁשּלּה, לּׂשעיר קֹודם זרה ֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעבֹודה
ּׂשעיר  ּבּתֹורה. הּכתּוב סדר הּוא ׁשּכ חּטאת, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּׂשעיר

זרה  נּׂשיא 33עבֹודה לּׂשעיר יחיד 34קֹודם ׁשהּנּׂשיא ,35. ְֲִִִִִֵֶַָָָָָָ
יחיד  לּׂשעירת קֹודם נּׂשיא יחיד 36ּוּׂשעיר ּוּׂשעירת . ְְְִִִִִִִֵַַָָָ

לכבּׂשה  חּטאת;37קֹודמת ׁשּׁשניהם ּפי על אף , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ
הּכריתֹות  על לבֹוא ראּויה ׁשּמביאין 38ׁשהּׂשעירה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

עבֹודה  ׁשגגת על ּבאה אינּה והּכבּׂשה חּטאת, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָעליהם
.39זרה  ָָ

.Áלכבּׂשּה קֹודמת יֹולדת ׁשל העֹוף חּטאת .40אפּלּו ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָ
קרנֹות  ארּבע על נּתן ׁשּדמּה מּפני לאׁשם, קֹודמת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָחּטאת

היסֹוד  לכל 41ועל קֹודמין ׁשּבּתֹורה חּטאֹות וכל . ְְְְְִֶַַַַָָָָ
מצרע  מאׁשם חּוץ ידי 42האׁשמֹות, על ּבא ׁשהּוא מּפני , ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ׁשהּוא 43הכׁשר  מּפני נזיר, ּולאיל לּתֹודה קֹודם האׁשם . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
נזיר  ואיל ּתֹודה קדׁשים. לׁשלמים 44קדׁשי ,45קֹודמים ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָ

לחם  ּוטעּונין אחד ליֹום נאכלין ׁשהן והּתֹודה 46מּפני ; ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
מנחה  מיני ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש מּפני נזיר, לאיל .47קֹודמת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ׁשּתים  מּתן טעּונין ׁשהן מּפני לבכֹור, קֹודמין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָׁשלמים
ּונסכים  ּותנּופה סמיכה ּוטעּונין ּכארּבע, הּבכֹור 48ׁשהן . ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

ונאכל  מרחם, ׁשּקדּׁשתֹו מּפני ּבהמה, למעּׂשר ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻקֹודם
ּבלבד  הּמעּׂשר 49לּכהנים לעֹופֹות 50. ׁשהּוא 51קֹודם מּפני , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַֹ
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הוא  וכן עולה". זו הרי אומר כך ואחר חטאת זו הרי אומר קרבנותיו שיפריש בשעה כי לומר "רוצה בהקדשה", וכן
אלא  לחטאתי, וזה לעולתי זה יאמר לא בהפרשה אף בהקרבה, העוף לעולת קודמת העוף "חטאת י פרק שם בתוספתא

לעולתי". וזה לחטאתי זה הסוכות.26)אומר כמשפטם".27)חג במספרם ולכבשים לאילים לפרים ונסכיהם "ומנחתם
ניחוח 28) לריח לעולה אחד בקר בן פר העדה כל ועשו לשגגה נעשתה העדה מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר שנאמר

לחטאת". אחד עזים ושעיר כמשפט ונסכו ומנחתו (חוץ 29)לה' כריתות מחייבי אחת על בשגגה שעבר המשיח כהן כי
לחטאת. פר מביא - זרה) ושגגו 30)מעבודה בהוראה, הגדול דין בית שגגו אם כי א, הלכה י"ב פרק שם להלן ראה

לחטאת, פרים עשר שנים ביחד השבטים כל מביאין זרה), מעבודה (חוץ כריתות מחייבי אחת העם ועשו בהוראתן העם
ציבור. של דבר העלם פר נקרא מהן פר חטאת.31)וכל שהיא ציבור, של עולה.32)דבר ציבור 33)שהיא כלומר

לחטאת. עזים ושעיר לעולה פר שמביאים זרה, בעבודה נשיא 34)ששגגו כי ד, הלכה שגגות מהלכות א בפרק ראה
לחטאת. שעיר מביא זרה) מעבודה (חוץ כריתות מחייבי באחת בשגגה ציבור.35)שחטא של הוא זרה עבודה ושעיר

שעירת 36) מביא - מצוות בשאר ובין זרה בעבודה בין כריתות חייבי מכל באחת ששגג הדיוט כי שם שגגות בהלכות ראה
הדיוט". והאי מלך האי טעמא מאי יחיד לשעירת קודם נשיא "שעיר שם בהוריות וראה ששגגו 37)עזים. שניים כלומר,

(חוץ  המצוות מכל באחת שגג אם כי שם שגגות בהלכות ראה קודמת. הכבשה - כבשה הביא ואחד שעירה הביא ואחד
שעירה. או כבשה מביא זרה) שגגת 38)מעבודה על גם ובכללם ששגגו, הכריתות חייבי כל על לבוא ראוייה כלומר,

עזים. שעירת היחיד מביא זרה עבודה שגגת על כי שם שגגות הלכות ראה זרה, כל 39)עבודה שאר שגגת על אלא
שלה.40)המצוות. (זכר) לכבש בתורה 41)כלומר, בה ומפורש המזבח. קרנות ארבע על ניתן דמה החטאת כלומר,

נשפכים  ששייריו מפורש בו נאמר ולא ארבע, שהן מתנות שתי ניתן דמו האשם ואילו המזבח יסוד על נשפכים שהשיריים
מדרשה. נלמד אלא לחטאת.42)ליסוד, וכבשה לאשם, ואחד לעולה אחד כבשים, שני הם: המצורע קרבנות כי

"ועניין 43) הכשר", על בא שהוא מפני מצורע מאשם חוץ לאשמות קודמות שבתורה החטאות "כל צ: בזבחים משנה
תנוך". על ונתן האשם מדם הכהן ולקח שנאמר מה והוא טהרתו ומשלים האדם מתקן שהוא שם 44)להכשיר משנה

נזיר, ואיל התודה ואילו קדשים, קדשי הוא האשם כלומר קדשים". קדשי שהוא מפני נזיר ואיל לתודה קודם "אשם פט.
קלים. מקדשים עדיפים קדשים וקדשי קלים. קדשים הבא 45)שניהם הוא האחד מינים: שלושה ישנם יחיד בשלמי כי

הנקרא  וזהו נדבה או בנדר לחם עם הבאים שלמים השני, שלמים. הנקרא וזהו שמחה ושלמי חגיגה שלמי כגון לחם בלא
נזיר. איל הנקרא וזהו לחם עם באים והם נזרו מלאת ביום הנזיר שמקריב שלמים והשלישי, השלמים 46)תודה. כלומר,

השלמים, על עדיפות בזה שיש לחם, טעונין נזיר ואיל התודה ואילו אחד, ולילה ימים שני ונאכלין לחם עם באים אינם
קדשים  קדשי שהם צבור ושלמי ואשם לחטאת בכך דומים הם כי עדיפות בזה גם ויש ולילה, ליום רק נאכלין הם כן וכמו

ולילה. ליום רקיקים 47)ונאכלים עשר תנור, מאפה מהם עשר והם: מצה ושלושים חמץ, עשר חלות, מיני ארבעה כלומר,
שלהן  הסולת לותת חלות ועשר בשמן משוחין רקיקין עשרה חלות, מיני שני רק מביא נזיר איל ואילו מורבכת, ועשר

ושם 48)בשמן. היסוד, כנגד אחת שפיכה אלא טעון אינו שהבכור יז הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ה בפרק וראה
בלבד. ושלמים עולה אלא נסכים טעונים שאינם ב הלכה ב פרק ושם סמיכה, בו שאין ו הלכה ג מעשר 49)פרק ואילו

מרחם. קדושתו ואין לבעלים נאכל בהמה.50)בהמה שהרי 51)מעשר קדשים, קדשי הוא העוף שקרבן פי על ואף
זבח. שהוא מפני קודם הבהמה מעשר - עולה או חטאת הוא
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ואמּוריו 52זבח  ּדמֹו - קדׁשים קדׁשי ּבֹו ויׁש והעֹופֹות 53, . ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָ
דמים  מיני ׁשהן מּפני למנחֹות, ׁשהיּו54קֹודמין הרי . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ׁשהּוא  מּפני קֹודם, הּמעּׂשר - ּומעּׂשר העֹוף חּטאת ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלפניו
הֹואיל  ּבהמה, ועֹולת ּומעּׂשר העֹוף חּטאת ׁשם היּו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָזבח.

למעּׂשר  קֹודמת לעֹולת 55ועֹולה קֹודמת העֹוף וחּטאת ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָ
העֹולה, ּכ ואחר ּתחּלה, העֹוף חּטאת מקריב - ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָּבהמה

הּמעּׂשר. ּכ ְֲֵַַַַָואחר
.Ë אחד קרּבן מּמין הרּבה ּבהמה מיני ׁשהיּו -56הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

נתרּבּו ׁשּכן לאילים, קֹודמין הּפרים קרבין? הן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּכיצד
נתרּבּו57בּנסכים  ׁשּכן לכבּׂשים, קֹודמין ואילים . ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ
נתרּבּו58בּנסכים  ׁשּכן לּׂשעירים, קֹודמין ּוכבּׂשים . ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָ

ואין  האליה, ּכבּׂשים אמּורי ׁשּבכלל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבאמּורים;
ּוׁשּתי  עּמֹו, הּבא לּכבּׂש קֹודם העמר אליה. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבּׂשעירים
ּבגלל  הּבא ּדבר הּכלל: זה כבּׂשים. לׁשני קֹודמין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּלחם

הּלחם 59הּיֹום  ּבגלל הּבא לדבר .60קֹודם ְְִֵֶֶַַַַָָָ
.È האּׁשה למנחת קֹודמת האיׁש חּטים 61מנחת מנחת .62 ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָ

ּׂשעֹורים  למנחת למנחת 63קֹודמת קֹודמת חֹוטא מנחת . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַ

ּומנחת  נדבה מנחת חטא. על ּבאה ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנדבה,
יקּדים  מהם ׁשּירצה זֹו אי - .64סֹוטה ְְִִֵֵֶֶֶַָ

.‡È ליין קֹודמין לּׁשמן 65מנחֹות קֹודם והּיין ,66, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָ
לּלבֹונה  קֹודם לּמלח 67והּׁשמן קֹודמת ּולבֹונה ּומלח 68, , ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

לעצים  אבל 69קֹודם ּכאחד; ּכּלן ׁשּבאּו ּבזמן אימתי? . ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
קרב  - אחרֹון והּבא ראׁשֹון, קרב - ראׁשֹון ְֲִִֵֵַַַָָָָהּבא

.70אחרֹון  ֲַ
.·È ּבאכילה קֹודם - ּבהקרבה הּקֹודם .71ּכל ְְֲִֵֵַַָָָָָ
.‚Èאמׁש ׁשל ׁשלמים לפניו יֹום 72היּו ׁשל -73ּוׁשלמים ְְְִִֶֶֶֶָָָָָ

קֹודמין  אמׁש זמּנן 74ׁשל קרב ׁשהרי אמׁש75, ׁשל ׁשלמים . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
מּפני  קֹודמין, ואׁשם חּטאת - יֹום ׁשל אׁשם  אֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָָוחּטאת

קדׁשים  קדׁשי ׁשּבארנּו.76ׁשהן ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֶֶַָָָ

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הּׁשנה ‡. ראׁש ּכמּוסף מּוסף מקריבין הּכּפּורים :2ּביֹום ְְְִִִִַַַַָָָֹ

ואיל  העם 3ּפר איל נקרא זה ואיל ּכבּׂשים,4, וׁשבעה , ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
עֹולֹות  חּטאת 5ּכּלן ּוּׂשעיר נאכל 6, והּוא .8לערב 7, ְְֱִֶֶֶַָָָָֻ
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ב 52) אף הקרבנות בכל נעשה הוא שהרי יותר חשובה בסכין וזביחה בצפורן, נמלק עוף ואילו בסכין, שנזבח קדשי כלומר
במשנה). שם (רש"י מהן באין הקרבנות שכל מרובה, שמצוותם מפני חשובים וזבחים במעשר 53)קדשים, יש כלומר,
דמה. אלא ממנה למזבח אין העוף חטאת אבל ואימוריו. דמו קדשים: קדשי שהם דברים כפרתן 54)שני דמים ומיני

האדם". לנפש יתר ודמיון החי נפש בו כי וגם הקרבנות, מכל שבאין "דהיינו שם) (רש"י כולה 55)מרובה שהעולה
וכו'.56)לגבוה. חטאות כולם או עולות, כולם ההין 57)שהיו בחצי בלול סולת עשרונים שלושה מביא לפר שהרי

ההין. שלישית לנסך ויין שמן ההין בשלישית בלול סלת עשרונים שני לאיל ואילו לנסך, יין ההין וחצי שהרי 58)שמן
בלול  סולת עשרון מביא לכבש ואילו ההין. שלישית לנסך ויין שמן, ההין בשלישית בלול סולת עשרונים שני מביא לאיל

ההין. רביעית לנסך ויין שמן ההין הלחם.59)ברביעית ושתי העומר והכבשים 60)שהם העומר עם הבא הכבש שהם
הלחם. שתי עם והאיש 61)הבאים פר מביאה שהאשה כגון יותר משובח האשה קרבן אם אבל שווים, שהקרבנות וכגון

קודם. האשה קרבן - איל יקדים.62)מביא שירצה זו אי סוטה, ומנחת נדבה מנחת כי חוטא, מנחת מנחת 63)כגון
ובמנחת  בעומר אלא אינן שעורים ואילו המנחות, בכל ישנן שחטים משום בזה והטעם שם, בתוספתא זה דבר מקור סוטה.

קודמת,64)סוטה. סוטה שמנחת או ולבונה, שמן טעונה שהיא מפני קודמת נדבה מנחת אם נפשטה, שלא בעייא צ. שם
שירצה  איזה כי נפשטה, שלא בבעייא רבינו שדעת כ הלכה ח ובפרק בֿה, הלכה למעלה וראה עוון. לברר באה שהיא

עצמו.65)יקדים. בפני לחוד יין אדם מתנדב גבי 66)שהרי על כולו מנסכו שיין משום עצמו. בפני שמן התנדב אם
לכהנים. נאכל והשאר דקומצו כשמואל פסק שמן ואילו עצמה.67)השיתין, בפני לבונה אדם היינו,68)שמתנדב

נדבה. בא בחובה הבא מלח כן כמו נדבה באים בחובה הבאים ושמן שיין שכשם עצמו בפני מלח משום 69)התנדב
דנאמר  בכתובים אלא קרבן נקראו לא עצים ואילו יג) ב, ויקרא מלח, תקריב קרבנך כל (=על בתורה קרבן נקרא שמלח

העצים". קרבן "על לה) י, והאשה.70)(נחמיה האיש מנחת גם זה ובכלל שלמעלה, מה כל על מוסב שזה ונראה
לבכור.71) ושלמים לשלמים ותודה לתודה אשם לאשם, חטאת כגון אכילה, בני שהם אלה כל על מוסב כלומר,72)וזה

אתמול. היום.73)שנקרבו לאכילה.74)שנקרבו שקודמין והיינו שם, באכילה,75)משנה אמש של זמנם כלומר,
קודמין. אמש של ולכך המחרת. ביום וגם שלאחריו בלילה וגם היום גם נאכלין היום של ואילו היום, אלא ואינם 76)אינו

ליום  נאכלים שהם פי על אף נותר לידי לבוא יותר עלולים הם ולפיכך הקלעים, מן ולפנים כהונה, לזכרי אלא נאכלים
בכל  נאכלים שהם לפי נותר, לידי לבוא עלולים אינם הלילה, עד מוגבל שזמנם פי על אף אמש, של שלמים אבל ולילה,

אדם. ולכל על 1)העיר מים מנסכים הסוכות חג ימי ושכל הסוכות, ובחג הכיפורים ביום שמקריבין הקרבנות בו יבאר
המזבח. א.2)גבי הלכה פ"ט למעלה והקרבתם 3)ראה וגו' הזה השביעי לחודש "ובעשור זֿח) כט, (במדבר שנאמר

תמימים". שבעה שנה בני כבשים אחד, איל אחד בקר בן פר ניחוח, ריח לה' "ומאת 4)עולה ה) טז, (ויקרא שנאמר
האמור  ציבור משל הבא שאיל ע:) (יומא רבי וכדעת לעולה". אחד ואיל לחטאת עזים שעירי שני יקח ישראל בני עדת
הסובר  (שם) שמעון בר' אלעזר כר' ולא שם), (במדבר הפקודים בחומש האמור האיל הוא שם) (ויקרא אחריֿמות בפרשת
בפרשת  האמור ציבור משל הבא "ואיל א: הלכה יוםֿהכיפורים עבודת מהלכות בפ"א להלן כתב וכן הם. אילים ששני

העם". איל הנקרא והוא המוסף. בכל הפקודים בחומש האמור האיל והוא שם.5)אחריֿמות, (שם,6)במדבר שנאמר
שם. יוםֿהכיפורים עבודת בהלכות ראה בחוץ, נעשה והוא חטאת" אחד עזים "שעיר יא) הלכה 7)שם, פ"ז למעלה ראה

שם. יום ֿהכיפורים עבודת ובהלכות א, הלכה ופ"ח גם 8)ב, וראה . צט: במנחות משנה יוםֿכיפור. במוצאי כלומר
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חּטאת ·. ּׂשעיר הּצּבּור מקריבין נּׂשרף 9ועֹוד והּוא ,10, ְְְְְִִִִִַַַָָ
זּוגֹו הּמׁשּתּלח 11ׁשּבן .12ּׂשעיר ְִִֵֶֶַַַָ

הּיֹום ‚. מּוסף מקריבין הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון ְִִִֶַַַַַַָֻּבּיֹום
ּכבּׂשים, עּׂשר וארּבעה אילים ּוׁשני ּפרים עּׂשר ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָׁשלׁשה

עֹולֹות  חּטאת 13ּכּלן ּוּׂשעיר ויֹום 15נאכלת 14, יֹום ּכל וכן . ְְֱִֵֶֶֶַָָָָֻ
עּׂשר  וארּבעה אלים ׁשני מקריבין החג ימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּׁשבעת

חּטאת  ּוּׂשעיר .16ּכבּׂשים ְְִִַָָ
יֹום „. ּבכל אחד אחד ּפֹוחתין הּפרים ּבּׁשני 17אבל : ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּיּמצא  עד עּׂשר, אחד ּבּׁשליׁשי עּׂשר, ׁשנים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמקריבין
ּכבּׂשים  ׁשנים, אילים ׁשבעה, ּפרים ׁשביעי: יֹום ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָקרּבן

חּטאת. ּוּׂשעיר עֹולֹות, הּכל עּׂשר, ְְִַַַָָָָָֹארּבעה
ואיל ‰. ּפר הּיֹום מּוסף מקריבין עצרת ׁשמיני ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָּביֹום

עֹולֹות  ּכּלן ּכבּׂשים, חּטאת 18וׁשבעה ּוּׂשעיר וזה 19, . ְְְְְִִִֶַָָָָֻ
עצמֹו ּבפני .20מּוסף ְְִֵַָ

.Â הּמים את מנּסכין החג ימי ׁשבעת ּגּבי 21ּכל על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
מּסיני 22הּמזּבח  למׁשה הלכה זה ודבר נּסּוך 23. ועם הּיין . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשחר  ׁשל ּתמיד לבּדֹו24ׁשל הּמים מנּס .25היה ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
.Ê ערה הּמים 26ואם לתֹו הּיין אֹו הּיין לתֹו הּמים ְְְִִִִִֵַַַַַַַַָ

יצא  - אחד מּכלי ׁשניהם 27ונּסנּסּו הקּדים ואם . ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָ
יצא  - ּבּלילה נּסכן אפּלּו לּזבח, ּדרֹומית 28הּמים ּובקרן . ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּמזּבח  מחצי למעלה מנּס היה יֹורד 29מערבית והּכל , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹוּׂשין?30לּׁשיתין, היּו ּכיצד צלֹוחית 31. ְְְִִִִֵֵֶַַַָ

מן  אֹותּה ממּלא היה לּגין ׁשלׁשה מחזקת זהב ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשל
הּמים 32הּׁשילֹוח  לׁשער הּגיעּו והריעּו33. ּתקעּו - ְְְִִִִִֵַַַַַַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם. יוה"כ עבודת (ויקרא 9)בהלכות שנאמר מה והוא א. הלכה למעלה המוזכר הנאכל, מוסף, של החטאת לשעיר נוסף
וגורל  לה' אחד גורל גורלות, השעירים שני על ונתן וגו' לחטאת עזים שעירי שני יקח ישראל בני עדת "ומאת הֿט) שם,

לעזאזאל". ושרפו 10)אחד למחנה מחוץ אל יוציא וגו' החטאת שעיר ואת החטאת פר "ואת כז) שם, (שם שנאמר
שם. יוםֿהכיפורים עבודת הלכות ולהלן טז. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"א למעלה וראה טעם 11)באש", זה אין

הציבור  מקריבין "ועוד כתוב: היה וכאילו חטאת", שעיר מקריבין "ועוד הדברים התחלת על מוסב הוא אלא נשרף, למה
והוא  המשתלח, שעיר זוגו שבן חטאת, שם.שעיר הקרבנות מעשה בהלכות וראה (שם 12)נשרף". שנאמר כמו לעזאזל,

המדברה". לעזאזל אותו לשלח וגו' ה' לפני חי יעמד לעזאזל, הגורל עליו עלה אשר "והשעיר י) שנאמר 13)שם,
בני  פרים לה ', ניחוח ריח אשה עולה והקרבתם וגו' קודש מקרא השביעי לחודש יום עשר "ובחמשה יבֿיג) כט, (במדבר

יהיו". תמימים עשר ארבעה שנה בני כבשים שנים, אילים עשר, שלשה עזים 14)בקר "ושעיר טז) שם, (שם שנאמר
חטאת". א.15)אחד הלכה ופ"ח ב, הלכה פ"ז למעלה יזֿלד).16)ראה שם, (שם בתורה כמפורש 17)כמפורש

שם. עולה 18)בתורה והקרבתם תעשו לא עבודה מלאכת כל לכם, תהיה עצרת השמיני "ביום להֿלו) שם, (שם שנאמר
תמימים". שבעה שנה בני כבשים אחד איל אחד פר לה', ניחוח ריח חטאת 19)אשה "ושעיר לח) שם, (שם שנאמר

(=שמיני 20)אחד". "שמיני כי יז.) וחגיגה מח. מז. סוכה ג. יומא ד: השנה (ראש אמרו וכן הסוכות. מחג כהמשך ולא
קרבנותיו  אין כלומר קרבן, הוא קש"ב, של והקו"ף הסוכות. כחג ואינו קש"ב", "פז"ר לענין בפניֿעצמו (=חג) רגל עצרת)

החג. קרבנות עצרת.21)כשאר בשמיני גם שמנסך מח:) (שם שאמר יהודה כר' ולא מב: סוכה משנה 22)משנה ראה
פ"ג. סוכה ותוספתא סג. ועוד.23)זבחים לד. בסוכה יוחנן מנסכין 24)כרבי "אין שאמר: כו: ביומא יוחנן ר' כדברי

(לחםֿמשנה). היין מנסך שהוא בשעה המים מנסך שהיה נראה מח: מח. סוכה ובמשנה שחר". של בתמיד אלא בחג מים
בלילה  המים ניסוך הקדים אם שהרי כאחת, והמים היין ניסך לא אם אף יצא בדיעבד אבל לכתחילה, אלא אינו זה וכל

מהלכות  פ"ד למעלה ראה ביום, אלא אינו הקרבנות של היין ניסוך ואילו ז), הלכה להלן (ראה הלכה יצא הקרבנות מעשה
רוקח. מעשה ועיין וראה 25)ה, למים. ואחד ליין אחד מיוחדים, ספלים בשני אלא ומים, יין אחד בספל לא כלומר

ז. הלכה ומפרש 27)ערבב.26)להלן יצא". מים, של לתוך יין ושל יין, של לתוך מים של "עירה מח: בסוכה משנה
עיין  , צז: בתרא בבבא  (כמפורש פסול מזוג יין כי ואף אחד, מכלי ונסכן המים לתוך היין או היין לתוך מים שנתן רבינו
שכתוב  יין רביעית דליכא מזוג, ההין רביעית אלא פסול אינו בחיבורו), זה דבר הביא לא רבינו כי לציין יש אבל שם.
(קרית  ומים יין ניסוך ידי יצא יין, רביעית דאיכא הכא אבל המזוג, את ולא מנסך אתה ההין רביעית רביעית, יין ונסכו
הספל  לתוך שפך המים כלומר הספלים, שהחליף שמפרש נראה לאשחורי) אתי (ד"ה שם רש"י של מלשונו אבל ספר).
סוכה  טוב' יום ב'תוספות וראה אחד, בכלי והמים היין שעירב ולא המים, של הקבוע לספל שפך והיין היין, של הקבוע

כאן. המוריה והר ט, משנה ספרים 28)פ"ד "ויש שמביא שם רש"י וראה מאורתא", המים ניסוך "מה ב: תענית גמ'
המנחות  להביא יכולין ביום, הקרבנות מקריבין דאע"פ בלילה, אפילו בלילה ונסכיהם ומנחתם מר דאמר בהו, דכתיב
בתמיד  אלא בחג מים מנסכין אין כו: ביומא שאמרו ומה בלילה", לנסך יכול המים ניסוך נמי האי ואף בלילה, והנסכים
חובתו  ידי יצא – בלילה כן עשה אם אבל שחר, של בתמיד אלא לנסך חייב שאינו היינו ו), הלכה למעלה (ראה שחר של
הבאים  נסכים אבל ולשלמיכם, ולנסכיכם שנאמר ממה נתרבו הזבח, עם הבאים נסכים שדווקא איבעיא). ד"ה שם (תוס'
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ד וראה ספר). (קרית בלילה נקרבין – הזבח בשחיטת מתקדשים שאינם עצמן, בפני

ג.29)ה. משנה פ"ז ובתמיד סג. זבחים במשנה וראה י, הלכה קרבנות מעשה מהלכות פ"ז למעלה למעלה 30)ראה
א. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות מח.31)פ"ב סוכה שנאמר 32)משנה שם), (רש"י לירושלים" סמוך הוא "מעיין

מילי). הני מנא ד"ה התוספות פירוש לפי מח: שם (גמרא הישועה" ממעייני בששון מים "ושאבתם ג) יב, (ישעיה
שם).33) (רש"י בחג" ניסוך של מים של צלוחית (=דרכו) בו שמכניסין שם על כן, נקרא העזרה משערי "אחד
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ואמּוריו 52זבח  ּדמֹו - קדׁשים קדׁשי ּבֹו ויׁש והעֹופֹות 53, . ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָ
דמים  מיני ׁשהן מּפני למנחֹות, ׁשהיּו54קֹודמין הרי . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ׁשהּוא  מּפני קֹודם, הּמעּׂשר - ּומעּׂשר העֹוף חּטאת ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלפניו
הֹואיל  ּבהמה, ועֹולת ּומעּׂשר העֹוף חּטאת ׁשם היּו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָזבח.

למעּׂשר  קֹודמת לעֹולת 55ועֹולה קֹודמת העֹוף וחּטאת ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָ
העֹולה, ּכ ואחר ּתחּלה, העֹוף חּטאת מקריב - ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָּבהמה

הּמעּׂשר. ּכ ְֲֵַַַַָואחר
.Ë אחד קרּבן מּמין הרּבה ּבהמה מיני ׁשהיּו -56הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

נתרּבּו ׁשּכן לאילים, קֹודמין הּפרים קרבין? הן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּכיצד
נתרּבּו57בּנסכים  ׁשּכן לכבּׂשים, קֹודמין ואילים . ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ
נתרּבּו58בּנסכים  ׁשּכן לּׂשעירים, קֹודמין ּוכבּׂשים . ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָ

ואין  האליה, ּכבּׂשים אמּורי ׁשּבכלל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבאמּורים;
ּוׁשּתי  עּמֹו, הּבא לּכבּׂש קֹודם העמר אליה. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבּׂשעירים
ּבגלל  הּבא ּדבר הּכלל: זה כבּׂשים. לׁשני קֹודמין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּלחם

הּלחם 59הּיֹום  ּבגלל הּבא לדבר .60קֹודם ְְִֵֶֶַַַַָָָ
.È האּׁשה למנחת קֹודמת האיׁש חּטים 61מנחת מנחת .62 ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָ

ּׂשעֹורים  למנחת למנחת 63קֹודמת קֹודמת חֹוטא מנחת . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַ

ּומנחת  נדבה מנחת חטא. על ּבאה ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנדבה,
יקּדים  מהם ׁשּירצה זֹו אי - .64סֹוטה ְְִִֵֵֶֶֶַָ

.‡È ליין קֹודמין לּׁשמן 65מנחֹות קֹודם והּיין ,66, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָ
לּלבֹונה  קֹודם לּמלח 67והּׁשמן קֹודמת ּולבֹונה ּומלח 68, , ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

לעצים  אבל 69קֹודם ּכאחד; ּכּלן ׁשּבאּו ּבזמן אימתי? . ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
קרב  - אחרֹון והּבא ראׁשֹון, קרב - ראׁשֹון ְֲִִֵֵַַַָָָָהּבא

.70אחרֹון  ֲַ
.·È ּבאכילה קֹודם - ּבהקרבה הּקֹודם .71ּכל ְְֲִֵֵַַָָָָָ
.‚Èאמׁש ׁשל ׁשלמים לפניו יֹום 72היּו ׁשל -73ּוׁשלמים ְְְִִֶֶֶֶָָָָָ

קֹודמין  אמׁש זמּנן 74ׁשל קרב ׁשהרי אמׁש75, ׁשל ׁשלמים . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
מּפני  קֹודמין, ואׁשם חּטאת - יֹום ׁשל אׁשם  אֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָָוחּטאת

קדׁשים  קדׁשי ׁשּבארנּו.76ׁשהן ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֶֶַָָָ

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הּׁשנה ‡. ראׁש ּכמּוסף מּוסף מקריבין הּכּפּורים :2ּביֹום ְְְִִִִַַַַָָָֹ

ואיל  העם 3ּפר איל נקרא זה ואיל ּכבּׂשים,4, וׁשבעה , ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
עֹולֹות  חּטאת 5ּכּלן ּוּׂשעיר נאכל 6, והּוא .8לערב 7, ְְֱִֶֶֶַָָָָֻ
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ב 52) אף הקרבנות בכל נעשה הוא שהרי יותר חשובה בסכין וזביחה בצפורן, נמלק עוף ואילו בסכין, שנזבח קדשי כלומר
במשנה). שם (רש"י מהן באין הקרבנות שכל מרובה, שמצוותם מפני חשובים וזבחים במעשר 53)קדשים, יש כלומר,
דמה. אלא ממנה למזבח אין העוף חטאת אבל ואימוריו. דמו קדשים: קדשי שהם דברים כפרתן 54)שני דמים ומיני

האדם". לנפש יתר ודמיון החי נפש בו כי וגם הקרבנות, מכל שבאין "דהיינו שם) (רש"י כולה 55)מרובה שהעולה
וכו'.56)לגבוה. חטאות כולם או עולות, כולם ההין 57)שהיו בחצי בלול סולת עשרונים שלושה מביא לפר שהרי

ההין. שלישית לנסך ויין שמן ההין בשלישית בלול סלת עשרונים שני לאיל ואילו לנסך, יין ההין וחצי שהרי 58)שמן
בלול  סולת עשרון מביא לכבש ואילו ההין. שלישית לנסך ויין שמן, ההין בשלישית בלול סולת עשרונים שני מביא לאיל

ההין. רביעית לנסך ויין שמן ההין הלחם.59)ברביעית ושתי העומר והכבשים 60)שהם העומר עם הבא הכבש שהם
הלחם. שתי עם והאיש 61)הבאים פר מביאה שהאשה כגון יותר משובח האשה קרבן אם אבל שווים, שהקרבנות וכגון

קודם. האשה קרבן - איל יקדים.62)מביא שירצה זו אי סוטה, ומנחת נדבה מנחת כי חוטא, מנחת מנחת 63)כגון
ובמנחת  בעומר אלא אינן שעורים ואילו המנחות, בכל ישנן שחטים משום בזה והטעם שם, בתוספתא זה דבר מקור סוטה.

קודמת,64)סוטה. סוטה שמנחת או ולבונה, שמן טעונה שהיא מפני קודמת נדבה מנחת אם נפשטה, שלא בעייא צ. שם
שירצה  איזה כי נפשטה, שלא בבעייא רבינו שדעת כ הלכה ח ובפרק בֿה, הלכה למעלה וראה עוון. לברר באה שהיא

עצמו.65)יקדים. בפני לחוד יין אדם מתנדב גבי 66)שהרי על כולו מנסכו שיין משום עצמו. בפני שמן התנדב אם
לכהנים. נאכל והשאר דקומצו כשמואל פסק שמן ואילו עצמה.67)השיתין, בפני לבונה אדם היינו,68)שמתנדב

נדבה. בא בחובה הבא מלח כן כמו נדבה באים בחובה הבאים ושמן שיין שכשם עצמו בפני מלח משום 69)התנדב
דנאמר  בכתובים אלא קרבן נקראו לא עצים ואילו יג) ב, ויקרא מלח, תקריב קרבנך כל (=על בתורה קרבן נקרא שמלח

העצים". קרבן "על לה) י, והאשה.70)(נחמיה האיש מנחת גם זה ובכלל שלמעלה, מה כל על מוסב שזה ונראה
לבכור.71) ושלמים לשלמים ותודה לתודה אשם לאשם, חטאת כגון אכילה, בני שהם אלה כל על מוסב כלומר,72)וזה

אתמול. היום.73)שנקרבו לאכילה.74)שנקרבו שקודמין והיינו שם, באכילה,75)משנה אמש של זמנם כלומר,
קודמין. אמש של ולכך המחרת. ביום וגם שלאחריו בלילה וגם היום גם נאכלין היום של ואילו היום, אלא ואינם 76)אינו

ליום  נאכלים שהם פי על אף נותר לידי לבוא יותר עלולים הם ולפיכך הקלעים, מן ולפנים כהונה, לזכרי אלא נאכלים
בכל  נאכלים שהם לפי נותר, לידי לבוא עלולים אינם הלילה, עד מוגבל שזמנם פי על אף אמש, של שלמים אבל ולילה,

אדם. ולכל על 1)העיר מים מנסכים הסוכות חג ימי ושכל הסוכות, ובחג הכיפורים ביום שמקריבין הקרבנות בו יבאר
המזבח. א.2)גבי הלכה פ"ט למעלה והקרבתם 3)ראה וגו' הזה השביעי לחודש "ובעשור זֿח) כט, (במדבר שנאמר

תמימים". שבעה שנה בני כבשים אחד, איל אחד בקר בן פר ניחוח, ריח לה' "ומאת 4)עולה ה) טז, (ויקרא שנאמר
האמור  ציבור משל הבא שאיל ע:) (יומא רבי וכדעת לעולה". אחד ואיל לחטאת עזים שעירי שני יקח ישראל בני עדת
הסובר  (שם) שמעון בר' אלעזר כר' ולא שם), (במדבר הפקודים בחומש האמור האיל הוא שם) (ויקרא אחריֿמות בפרשת
בפרשת  האמור ציבור משל הבא "ואיל א: הלכה יוםֿהכיפורים עבודת מהלכות בפ"א להלן כתב וכן הם. אילים ששני

העם". איל הנקרא והוא המוסף. בכל הפקודים בחומש האמור האיל והוא שם.5)אחריֿמות, (שם,6)במדבר שנאמר
שם. יוםֿהכיפורים עבודת בהלכות ראה בחוץ, נעשה והוא חטאת" אחד עזים "שעיר יא) הלכה 7)שם, פ"ז למעלה ראה

שם. יום ֿהכיפורים עבודת ובהלכות א, הלכה ופ"ח גם 8)ב, וראה . צט: במנחות משנה יוםֿכיפור. במוצאי כלומר

oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq b"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חּטאת ·. ּׂשעיר הּצּבּור מקריבין נּׂשרף 9ועֹוד והּוא ,10, ְְְְְִִִִִַַַָָ
זּוגֹו הּמׁשּתּלח 11ׁשּבן .12ּׂשעיר ְִִֵֶֶַַַָ

הּיֹום ‚. מּוסף מקריבין הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון ְִִִֶַַַַַַָֻּבּיֹום
ּכבּׂשים, עּׂשר וארּבעה אילים ּוׁשני ּפרים עּׂשר ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָׁשלׁשה

עֹולֹות  חּטאת 13ּכּלן ּוּׂשעיר ויֹום 15נאכלת 14, יֹום ּכל וכן . ְְֱִֵֶֶֶַָָָָֻ
עּׂשר  וארּבעה אלים ׁשני מקריבין החג ימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּׁשבעת

חּטאת  ּוּׂשעיר .16ּכבּׂשים ְְִִַָָ
יֹום „. ּבכל אחד אחד ּפֹוחתין הּפרים ּבּׁשני 17אבל : ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּיּמצא  עד עּׂשר, אחד ּבּׁשליׁשי עּׂשר, ׁשנים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמקריבין
ּכבּׂשים  ׁשנים, אילים ׁשבעה, ּפרים ׁשביעי: יֹום ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָקרּבן

חּטאת. ּוּׂשעיר עֹולֹות, הּכל עּׂשר, ְְִַַַָָָָָֹארּבעה
ואיל ‰. ּפר הּיֹום מּוסף מקריבין עצרת ׁשמיני ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָּביֹום

עֹולֹות  ּכּלן ּכבּׂשים, חּטאת 18וׁשבעה ּוּׂשעיר וזה 19, . ְְְְְִִִֶַָָָָֻ
עצמֹו ּבפני .20מּוסף ְְִֵַָ

.Â הּמים את מנּסכין החג ימי ׁשבעת ּגּבי 21ּכל על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
מּסיני 22הּמזּבח  למׁשה הלכה זה ודבר נּסּוך 23. ועם הּיין . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשחר  ׁשל ּתמיד לבּדֹו24ׁשל הּמים מנּס .25היה ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
.Ê ערה הּמים 26ואם לתֹו הּיין אֹו הּיין לתֹו הּמים ְְְִִִִִֵַַַַַַַַָ

יצא  - אחד מּכלי ׁשניהם 27ונּסנּסּו הקּדים ואם . ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָ
יצא  - ּבּלילה נּסכן אפּלּו לּזבח, ּדרֹומית 28הּמים ּובקרן . ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּמזּבח  מחצי למעלה מנּס היה יֹורד 29מערבית והּכל , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹוּׂשין?30לּׁשיתין, היּו ּכיצד צלֹוחית 31. ְְְִִִִֵֵֶַַַָ

מן  אֹותּה ממּלא היה לּגין ׁשלׁשה מחזקת זהב ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשל
הּמים 32הּׁשילֹוח  לׁשער הּגיעּו והריעּו33. ּתקעּו - ְְְִִִִִֵַַַַַַָ
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שם. יוה"כ עבודת (ויקרא 9)בהלכות שנאמר מה והוא א. הלכה למעלה המוזכר הנאכל, מוסף, של החטאת לשעיר נוסף
וגורל  לה' אחד גורל גורלות, השעירים שני על ונתן וגו' לחטאת עזים שעירי שני יקח ישראל בני עדת "ומאת הֿט) שם,

לעזאזאל". ושרפו 10)אחד למחנה מחוץ אל יוציא וגו' החטאת שעיר ואת החטאת פר "ואת כז) שם, (שם שנאמר
שם. יוםֿהכיפורים עבודת הלכות ולהלן טז. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"א למעלה וראה טעם 11)באש", זה אין

הציבור  מקריבין "ועוד כתוב: היה וכאילו חטאת", שעיר מקריבין "ועוד הדברים התחלת על מוסב הוא אלא נשרף, למה
והוא  המשתלח, שעיר זוגו שבן חטאת, שם.שעיר הקרבנות מעשה בהלכות וראה (שם 12)נשרף". שנאמר כמו לעזאזל,

המדברה". לעזאזל אותו לשלח וגו' ה' לפני חי יעמד לעזאזל, הגורל עליו עלה אשר "והשעיר י) שנאמר 13)שם,
בני  פרים לה ', ניחוח ריח אשה עולה והקרבתם וגו' קודש מקרא השביעי לחודש יום עשר "ובחמשה יבֿיג) כט, (במדבר

יהיו". תמימים עשר ארבעה שנה בני כבשים שנים, אילים עשר, שלשה עזים 14)בקר "ושעיר טז) שם, (שם שנאמר
חטאת". א.15)אחד הלכה ופ"ח ב, הלכה פ"ז למעלה יזֿלד).16)ראה שם, (שם בתורה כמפורש 17)כמפורש

שם. עולה 18)בתורה והקרבתם תעשו לא עבודה מלאכת כל לכם, תהיה עצרת השמיני "ביום להֿלו) שם, (שם שנאמר
תמימים". שבעה שנה בני כבשים אחד איל אחד פר לה', ניחוח ריח חטאת 19)אשה "ושעיר לח) שם, (שם שנאמר

(=שמיני 20)אחד". "שמיני כי יז.) וחגיגה מח. מז. סוכה ג. יומא ד: השנה (ראש אמרו וכן הסוכות. מחג כהמשך ולא
קרבנותיו  אין כלומר קרבן, הוא קש"ב, של והקו"ף הסוכות. כחג ואינו קש"ב", "פז"ר לענין בפניֿעצמו (=חג) רגל עצרת)

החג. קרבנות עצרת.21)כשאר בשמיני גם שמנסך מח:) (שם שאמר יהודה כר' ולא מב: סוכה משנה 22)משנה ראה
פ"ג. סוכה ותוספתא סג. ועוד.23)זבחים לד. בסוכה יוחנן מנסכין 24)כרבי "אין שאמר: כו: ביומא יוחנן ר' כדברי

(לחםֿמשנה). היין מנסך שהוא בשעה המים מנסך שהיה נראה מח: מח. סוכה ובמשנה שחר". של בתמיד אלא בחג מים
בלילה  המים ניסוך הקדים אם שהרי כאחת, והמים היין ניסך לא אם אף יצא בדיעבד אבל לכתחילה, אלא אינו זה וכל

מהלכות  פ"ד למעלה ראה ביום, אלא אינו הקרבנות של היין ניסוך ואילו ז), הלכה להלן (ראה הלכה יצא הקרבנות מעשה
רוקח. מעשה ועיין וראה 25)ה, למים. ואחד ליין אחד מיוחדים, ספלים בשני אלא ומים, יין אחד בספל לא כלומר

ז. הלכה ומפרש 27)ערבב.26)להלן יצא". מים, של לתוך יין ושל יין, של לתוך מים של "עירה מח: בסוכה משנה
עיין  , צז: בתרא בבבא  (כמפורש פסול מזוג יין כי ואף אחד, מכלי ונסכן המים לתוך היין או היין לתוך מים שנתן רבינו
שכתוב  יין רביעית דליכא מזוג, ההין רביעית אלא פסול אינו בחיבורו), זה דבר הביא לא רבינו כי לציין יש אבל שם.
(קרית  ומים יין ניסוך ידי יצא יין, רביעית דאיכא הכא אבל המזוג, את ולא מנסך אתה ההין רביעית רביעית, יין ונסכו
הספל  לתוך שפך המים כלומר הספלים, שהחליף שמפרש נראה לאשחורי) אתי (ד"ה שם רש"י של מלשונו אבל ספר).
סוכה  טוב' יום ב'תוספות וראה אחד, בכלי והמים היין שעירב ולא המים, של הקבוע לספל שפך והיין היין, של הקבוע

כאן. המוריה והר ט, משנה ספרים 28)פ"ד "ויש שמביא שם רש"י וראה מאורתא", המים ניסוך "מה ב: תענית גמ'
המנחות  להביא יכולין ביום, הקרבנות מקריבין דאע"פ בלילה, אפילו בלילה ונסכיהם ומנחתם מר דאמר בהו, דכתיב
בתמיד  אלא בחג מים מנסכין אין כו: ביומא שאמרו ומה בלילה", לנסך יכול המים ניסוך נמי האי ואף בלילה, והנסכים
חובתו  ידי יצא – בלילה כן עשה אם אבל שחר, של בתמיד אלא לנסך חייב שאינו היינו ו), הלכה למעלה (ראה שחר של
הבאים  נסכים אבל ולשלמיכם, ולנסכיכם שנאמר ממה נתרבו הזבח, עם הבאים נסכים שדווקא איבעיא). ד"ה שם (תוס'
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ד וראה ספר). (קרית בלילה נקרבין – הזבח בשחיטת מתקדשים שאינם עצמן, בפני

ג.29)ה. משנה פ"ז ובתמיד סג. זבחים במשנה וראה י, הלכה קרבנות מעשה מהלכות פ"ז למעלה למעלה 30)ראה
א. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות מח.31)פ"ב סוכה שנאמר 32)משנה שם), (רש"י לירושלים" סמוך הוא "מעיין

מילי). הני מנא ד"ה התוספות פירוש לפי מח: שם (גמרא הישועה" ממעייני בששון מים "ושאבתם ג) יב, (ישעיה
שם).33) (רש"י בחג" ניסוך של מים של צלוחית (=דרכו) בו שמכניסין שם על כן, נקרא העזרה משערי "אחד
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לּכבׁש34ותקעּו עלה לּׂשמאלֹו35. מן 36ּופנה הּמים ונֹותן ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשם  ׁשהיה הּספל לתֹו ׁשל 37הּצלֹוחית ספלים ּוׁשני . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבֹו היה ּומזרחי הּמים, ּבֹו היה מערבי ׁשם, היּו ְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָּכסף
נס ׁשל ּדּקין 38הּיין חטמין ׁשני ּכמין מנּקבין והיּו .39. ְְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

הּמים  ׁשּיכלה ּכדי יין, מּׁשל דק ׁשּלֹו נקב היה מים ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָוׁשל
ּכאחד  הּיין .40עם ְִִֶַַָ

.Áלֹו אֹומרין היּו הּמים ׁשּמנּס יד41זה הגּבּה :42. ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
העם  ּכל ּורגמּוהּו רגליו, על אחד נּס אחת ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּפעם

אין 43ּבאתרֹוגיהן  אֹומרין ׁשהן הּוא, צדֹוקי ׁשאמרּו . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָ
מים  .44מנּסכין ְְִִַַ

.Ë ּבׁשּבת מעּׂשהּו ּכ ּבחל ׁשהיה 45ּכמעּׂשהּו אּלא . ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּבת  מערב מּכלי 46ממּלא ואינּה זהב, ׁשל חבית ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מּמּנה.47הּׁשרת  ממּלא ּולמחר ּבּלׁשּכה, ּומּניחּה , ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

.È נׁשּפכה נתּגּלתה 48אם ּומנּס.49אֹו הּכּיֹור מן ממּלא - ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָ
.‡È ּבפני ׁשירה אֹומרים היּו החג מימי ויֹום יֹום ְְְִִִִֵֵֶָָָָָּבכל

הּיֹום  מּוסף על מֹועד 50עצמּה ׁשל חּלֹו מימי ּבראׁשֹון . ְִִֵֵֶַַַַָָֻ
אלים  ּבני לה' הבּו אֹומרין: ּבּׁשני 51היּו ולרׁשע 52. - ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ

וגֹומר  אלהים ּבּׁשליׁשי53אמר עם . לי יקּום מי - ְְֱִִִִִִֵַַָָֹ
וגֹומר 54מרעים  ּבעם ּבערים ּבינּו - ּברביעי ּבחמיׁשי 55. . ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָֹ

ׁשכמֹו מּסבל הסירֹותי מֹוסדי 56- ּכל יּמֹוטּו - ּבּׁשּׁשי . ְְֲִִִִִִִֵֵֶַָ
וגֹומר  יּמֹוטּו57ארץ - מהן ּבאחד להיֹות ׁשּבת חל ואם . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מפרשים 34) שם התוספות אבל שם, רש"י – המים בשאיבת ומריעין (שתוקעין מילי הני "מנא אמרו מח: שם הגמרא
שתהיה  כדי והריעו תקעו (לכך בששון" מים ושאבתם שם) (ישעיה קרא דאמר עינא, רב אמר השילוח) מי דבעי מנה"מ

המזבח.35)שמחה). של מדרומו שהוא בכבש עלה הצלוחית נושא דרך 36)כלומר, עולין למזבח העולין כל כי אף
שאם  מערבית. דרומית בקרן מיד שיפגע כדי לשמאל, פונה היה העוף) ועולת היין בניסוך (וכן המים בניסוך ומקיפין, ימין
פ"ז  למעלה (ראה המים יתעשנו שמא חשש יש מערבית, דרומית לקרן שיגיע עד המזבח כל את ומקיף לימין פונה היה

יא). הלכה הקרבנות מעשה סיד.37)מהלכות של היו הספלים כי האומר יהודה כר' ולא במשנה, שם כתנאֿקמא
במשנה.38) במשנה.39)שם שהיה 40)שם החוטם כי שם בגמרא ואמרו דק", ואחד מעובה "ואחד במשנה: שם

שם). המשנה בפירוש גם (ראה המים מן יותר עב היין כי היין, בספל שהיה מאותו יותר דק היה המים, של בספל
שם.41) הספל.42)משנה לתוך המים מנסך שהוא איך יראו למעלה 43)שכולם (ראה בשחרית היה הניסוך שהרי

ישראל). (תפארת האתרוג נטילת בשעת ו) אינו 44)הלכה המים וניסוך שבעלֿפה, בתורה מאמינים אינם שהצדוקים
ו). הלכה למעלה (ראה הוא מסיני למשה הלכה אלא בתורה במשנה.45)מפורש שם זו הלכה השילוח.46)כל מן

בלינה 47) ונפסלו קדשו כן ואם מלאום, ורגלים ידים לקידוש יאמרו שמא גזירה שרת, מכלי שהיא בחבית ימלאו שאם
ינאי). ר' דברי נ. המים.48)(סוכה נשפכו מהלכות 49)כלומר, ופ"ו שם, (משנה למזבח פסולים המגולים והמים והיין

חשש  משום בשתיה שאסורים ומכיון ארסו, בהם והכניס נחש מהם שתה שמא חשש שיש לפי י), הלכה מזבח איסורי
(שם  צבאות ה' אמר פניך, הישא או הירצך לפחתך נא הקריבהו ח) א, (מלאכי שנאמר משום למזבח, גם נפסלו – סכנה

צז:). בתרא בבבא עוד וראה שירה 50)בגמרא, אומרים היו שהלויים ב, הלכה המקדש כלי מהלכות פ"ג למעלה ראה
הֿז. הלכות אלו מהלכות פ"ו למעלה גם וראה חובה, הבאים הציבור עולות כל על היין ניסוך כט.51)בשעת תהלים

כבוד  דהיינו השואבה, בית שמחת תחילת שהיום שם על המזמור "כל והיינו נה. בסוכה ברייתא היא ההלכה סוף עד מכאן
שם). (רש"י המים" ניסוך שם על המים, על ה' קול מזמור ובאותו המועד.52)ועוז. חול "כל 53)של נ. תהלים

לך  למה כלומר חוקי, לספר לך מה ומוכיחם החג, בשמחת ושמחים החג למצות לעזרה לנאספין הן כבושין דברי המזמור
שם) (רש"י וכו'" בתשובה חוזר אינך אם עמי, שאר עם זה לבית פסוק 54)לבוא שהוא יקום, מי מהפסוק צד. תהלים

יון  ומלכי פרס מלכי תחת שני בבית משועבדין שהיו צרותן על מדברת לי, יקום מי שפרשת "מפני הפרק. סוף עד טז
לולי  האלה, המריעים מן להצילנו לנו יקום מי ומתפללין מלכם, שמחת מלשמח נמנעים אינם ואףֿעלֿפיֿכן רומי, ומלכי
צרותינו  לפי אף כלומר, ישעשעו, תנחומיך בקרבי שרעפי וגו' רגלי מטה אמרתי אם נפשי, דומה שכנה כמעט לי עזרתה ה'

שם). (רש"י המזמור" סוף עד וכו' בתנחומיך להשתעשע מלבוא נמנעים אנו וכרב 55)אין טז. פסוק עד צד, תהלים
– השני החלק הוא מרעים" עם לי יקום ו"מי המזמור, של הראשון החלק הוא בוערים" "בינו כי ואף שם), (סוכה ספרא
שכחה  לקט זמן אסיף, זמן שהוא עניים מתנות זמן שעכשיו "מפני הראשון, החלק את ומאחרים השני החלק את מקדימים
כראוי, שיעשרו להוכיחם לפניהם קורין לבתיהם, ולשוב לפרוש קרובים שהן האחרונים ימים וכשמגיעין עני, ומעשר ופאה
יגיד  מי בלבם שאומרים בעם", בוערים "בינו אומר לכך יודיענו, ומי רואנו מי יאמרו ולא בצנעה, שהמעשרות ואףֿעלֿפי
שם). (רש"י לי" יקום מי עד וגו' יוכיח הלא גוים היוסר יביט, הלא עין יוצר אם ישמע, הלא אוזן הנוטע מעשינו,

המים 56) על וגו' מריבה מי על אבחנך רעם, בסתר אענך ואחלצך קראת בצרה תזכו, אם הן, תנחומים "דברי פא. תהלים
זה  במזמור וכתיב להן, וצריכים הגשמים על שמתפללין שם על לך, אפסוק בוחנך שאני מה לפי בחג, עליהן שנידונין
וגו'" חטה מחלב ויאכילהו המזמור וסוף ברכה, לכם שאשלח ואמלאהו, פיך הרחב מצרים, מארץ המעלך אלקיך ה' אנכי

שם). הצדיקו,57)(רש"י ורש עני בו שכתוב שם על המזמור כל ואומרים אֿל, בעדת נצב אֿלקים במזמור, פב. תהלים
נותן  שאינו ומי יבינו. ולא ידעו לא קלד.) (חולין הזרוע בפ' לו, ותן משלך צדק בחולין, נדרש הוא שכך מעשרות, אלו
החג  במוצאי כו' מתרבה הדבר פרקים בארבעה ט) משנה (פ"ה באבות כדתנן מיתה, זו יתהלכו בחשכה לכך, להבין לבו

שם). (רש"י ארץ" אפסי כל שימוטו ורעבון לעולם קללה וגורם עניים, מתנות גזל מפני שנה אחד 58)שבכל אם כלומר,
כי  יוצא וממילא שבת, של שיר מפני נדחה יום אותו של שיר הרי בשבת, חל המועד חול של הראשונים הימים מששת
ובשני  השיר, סדר מדלגין שאין אתמול, לומר ראוי שהיה שיר בשבת באחד שאמרו מפני נדחה האחרון, שהוא "ימוטו",

oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq b"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·Èּבארנּו וארּבעה,59ּכבר עּׂשרים ּכהּנה מׁשמרֹות ׁשּכל , ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ
ּברגלים  ּבׁשוה עֹובדין ּכל 60וכּלן היה הּסּכֹות ּובחג . ְְְְְִִֶַַָָָָָָָֻֻ

החּטאת. ּׂשעיר אֹו אחד איל אֹו אחד ּפר מקריב ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָמׁשמר
ּכבּׂשים, ׁשני מהן ׁשּמקריב מׁשמר יׁש - הּכבּׂשים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאבל

ּכיצד? אחד. ּכבּׂש ׁשּמקריב מׁשמר טֹוב 61ויׁש ּביֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
אילים  ּוׁשני ּפרים עּׂשר ׁשלׁשה ׁשם היּו חג ׁשל ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהראׁשֹון

נׁשארּו62וּׂשעיר  מהם. אחת ּבהמה מקריב מׁשמר ּכל . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשּׁשה  מׁשמרֹות. לׁשמֹונה ּכבּׂשים עּׂשר ארּבעה ְְְְִִִִַָָָָָָָָָׁשם
מקריבין  מׁשמרֹות ּוׁשני ׁשנים, ׁשנים מקריבין ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָמׁשמרֹות

ּפרים  עּׂשר ׁשנים ׁשם היּו ּבּׁשני אחד. אילים 63אחד ּוׁשני ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
עּׂשר  ארּבעה ׁשם נׁשארּו אחד. מקריב מׁשמר ּכל ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָָוּׂשעיר.
ׁשנים, ׁשנים מקריבין חמּׁשה מׁשמרֹות. לתׁשעה ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָָָּכבּׂשים
עּׂשר  אחד ׁשם היּו ּבּׁשליׁשי אחד. אחד מקריבין ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָוארּבעה
נׁשארּו אחד. מקריב מׁשמר ּכל וּׂשעיר. אילים ּוׁשני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָּפרים
מקריבין  ארּבעה מׁשמרֹות. לעּׂשרה ּכבּׂשים עּׂשר ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָָָארּבעה
ׁשם  היּו ּברביעי אחד. אחד מקריבין וׁשּׁשה ׁשנים, ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשנים
אחד. מקריב מׁשמר ּכל וּׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָעּׂשרה
מׁשמר. עּׂשר לאחד ּכבּׂשים עּׂשר ארּבעה ׁשם ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָָנׁשארּו
אחד  מקריבין ּוׁשמֹונה ׁשנים, ׁשנים מקריבין ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָׁשלׁשה

וּׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים ּתׁשעה ׁשם היּו ּבחמיׁשי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָאחד.
ּכבּׂשים  עּׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו אחד. מקריב מׁשמר ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָָּכל

ׁש מׁשמר. עּׂשר ׁשנים,לׁשנים ׁשנים מקריבין מׁשמרֹות ני ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּפרים  ׁשמֹונה היּו ּבּׁשּׁשי אחד. אחד מקריבין ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָועּׂשרה
ׁשם  נׁשארּו אחד. מקריב מׁשמר ּכל וּׂשעיר. אילים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּוׁשני
אחד  מׁשמר מׁשמר. עּׂשר לׁשלׁשה ּכבּׂשים עּׂשר ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָָָארּבעה
מקריבין  מׁשמר עּׂשר ּוׁשנים ּכבּׂשים, ׁשני מקריב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמהן
אילים  ּוׁשני ּפרים ׁשבעה ׁשם היּו ּבּׁשביעי אחד. ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחד
נמצא  הּמׁשמרֹות. ּכמנין ּכבּׂשים עּׂשר וארּבעה ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָוּׂשעיר.

אחת. ּבהמה מקריב מׁשמר ְְְִִֵַַַָָָּכל
.‚È מקריב היה לא - הּיֹום ּפר מקריב ׁשהיה מי ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹוכל

למחר  חלילה 64ּפר חֹוזרין אּלא ּבּׁשמיני 65, חֹוזרין 66. ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ
הרגלים  ּכׁשאר ּכאחד ּכּלן ׁשּבארנּו67לפּיס ּכמֹו ,68. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

.„È היה ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְִִֶֶַַָָָָָּביֹום
נסכים  מנחת ׁשּׁשים 69ׁשם ּתמידין וׁשל מּוספין ׁשל ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָ

עּׂשרֹון  מערבין 70ואחד היּו ולא .72אֹותֹו71, ְְְְִִֶָָָָֹ
.ÂË מערבין 73ּולעֹולם הּפרים 75נסכים 74אין נסּכי אּלא , ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

לבּדם  ּכבּׂשים ונסּכי לבּדם, האילים ונסּכי ּבין 76לבּדם, , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
יחיד  ּבקרּבנֹות ּבין צּבּור .77ּבקרּבנֹות ְְְְְְִִֵָָָ
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שם). (רש"י נדחה האחרון נמצא בשבת אחד של ג.59)שיר הלכה המקדש כלי מהלכות פ"ד "כל 60)למעלה כלומר
ד). הלכה (שם משמרך" שיגיע עד לך לו אומרים ואין עמהם, וחולק עובד לעבוד, ורצה ברגל הכהנים מן שיבוא

נה:מכא 61) בסוכה משנה היא ההלכה סוף ועד ג.62)ן הלכה למעלה הפרים 63)ראה כי ד, הלכה למעלה ראה
יום. בכל אחד אחד שם).64)פוחתין (רש"י אותם" מניחים אתמול כבשים שהקריבו המשמרות "שאין במשנה. שם

שונות 65) המשמרות כל ונמצאו וגו', ידעיה ואחריו ראשון יהויריב כד) (א, הימים בדברי המשמרות שסדרו כסדר
בגמרא). (שם משלשות ואין ששונות משמרות משני חוץ פרים, בהקרבת אלא 66)ומשלשות שם שאין עצרת. בשמיני

ה. הלכה למעלה ראה חטאת, ושעיר כבשים ושבעה ואיל שתי 67)פר בין רק ולא המשמרות, כל בן מפיסין כלומר
מפיסין  היו כי הסובר (שם) כרבי רבינו ופסק כברגלים", לפיס חזרו "בשמיני במשנה שם ראה בחג, שלשו שלא המשמרות
ומשמר  החג, בפרי שלשו שלא המשמרות שתי בין מפיסין בשמיני הבא פר כי האומרים כחכמים ולא המשמרות, כל בין

רבינו. של פסקו טעם לחםֿמשנה וראה הפר. העושה הוא בפיס מהלכות 68)העולה ופ"ד יב, הלכה התחלת למעלה
ברגלים. שוות המשמרות כל כי שם. המקדש א,69)כלי הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"ב למעלה ראה הסולת, היא

טוֿיז. הלכות להלן צורך 70)וראה היה ג) הלכה למעלה (ראה הראשון ביום שמקריבים הפרים עשר שלשה שהרי
ד). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"ב למעלה (ראה עשרונים שלשה היו פר לכל שהרי סולת, עשרונים ותשע בשלשים
שם). (מעה"ק עשרונים שני מביא איל לכל שהרי עשרונים, בארבעה צורך היה ג) הלכה למעלה (ראה האילים ולשני
ביחד  הרי שם), (מעה"ק וכבש כבש לכל עשרון עשרונים, עשר ארבעה מביא ה"ג) למעלה (ראה הכבשים עשרה ולארבע
(ראה  בלבד ושלמים עולות אלא נסכים טעון אין שהרי נסכים מביא אינו החטאת שעיר על ואילו עשרונים, ושבעה חמשים

נוסף מ  ועוד כבש, לכל אחד עשרון שבת של מוסף של הכבשים שני על עשרונים שני מביא לזה ונוסף ה"ב), שם עה"ק
פי"ב. שם ותוספתא קג: במנחות משנה ראה עשרונים, ואחד ששים ביחד הרי התמידין, כבשי לשני עשרונים שני לזה

מהלכות 71) בפי"ז למעלה ראה אחד, בכלי נבללים אינם עשרון מששים שיותר משום הוא והטעם שם. ותוספתא משנה
כאן. לבלול אין ואחד מששים בפחות שאפילו להלן עוד וראה ו. הלכה הקרבנות  אותם.72)מעשה בכסףֿמשנה:

עשרון.73) ואחד מששים בפחות אפילו פט:74)כלומר, שם וגמרא קג: במנחות (ראה 75)משנה והסולת היין כולל
א). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"ב שוה,76)למעלה שבלילתם אףֿעלֿפי לערב, אסור – ביחד ואילים פרים אבל

עשרון  על שמן לוגין שני הרי שמן, לוגין ששה היינו שמן, ההין חצי על סולת עשרונים שלשה מביא הוא בפר שהרי
לוגין  שני הרי לוגין, ארבעה היינו שמן ההין שלישית על סולת עשרונים שני עליהם מביא שהרי כן, באילים וגם סולת,
וראה  פט: (מנחות בזה זה של חלביו יערב שלא "והקטירו", יא) ג, (ויקרא בחלבים שנאמר ממה כן ולמדו – עשרון על
יערב  שלא וקלֿוחומר המזבח. גבי על נקטר שלהם הקומץ הם, שאף מנחה, של ושמן לסולת והואֿהדין טז). הלכה להלן
עשרון  כל על שמן לוגין שני נבללים והאילים שהפרים שוה, בלילתם אין שהרי פרים, בשל או אילים בשל כבשים נסכי
וזו  חסירה זו ונמצאת מזו זו בולעות והן שמן, לוגין שלשה על סולת עשרון יותר, רכה בלילתם בכבשים ואילו סולת,
וכן  איסור, אין – בכבשים וכבשים באילים אילים בפרים, פרים שנסכי רבינו, מדברי [ונראה קג:). במנחות (רש"י יתירה
שהרי  התורה, מן בתערובת, נאסרו שלא יין, לנסכי רק שהכוונה לפרש וצריך (שם), במנחות והגמרא המשנה מדברי נראה
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לּכבׁש34ותקעּו עלה לּׂשמאלֹו35. מן 36ּופנה הּמים ונֹותן ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשם  ׁשהיה הּספל לתֹו ׁשל 37הּצלֹוחית ספלים ּוׁשני . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבֹו היה ּומזרחי הּמים, ּבֹו היה מערבי ׁשם, היּו ְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָּכסף
נס ׁשל ּדּקין 38הּיין חטמין ׁשני ּכמין מנּקבין והיּו .39. ְְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

הּמים  ׁשּיכלה ּכדי יין, מּׁשל דק ׁשּלֹו נקב היה מים ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָוׁשל
ּכאחד  הּיין .40עם ְִִֶַַָ

.Áלֹו אֹומרין היּו הּמים ׁשּמנּס יד41זה הגּבּה :42. ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
העם  ּכל ּורגמּוהּו רגליו, על אחד נּס אחת ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּפעם

אין 43ּבאתרֹוגיהן  אֹומרין ׁשהן הּוא, צדֹוקי ׁשאמרּו . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָ
מים  .44מנּסכין ְְִִַַ

.Ë ּבׁשּבת מעּׂשהּו ּכ ּבחל ׁשהיה 45ּכמעּׂשהּו אּלא . ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּבת  מערב מּכלי 46ממּלא ואינּה זהב, ׁשל חבית ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מּמּנה.47הּׁשרת  ממּלא ּולמחר ּבּלׁשּכה, ּומּניחּה , ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

.È נׁשּפכה נתּגּלתה 48אם ּומנּס.49אֹו הּכּיֹור מן ממּלא - ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָ
.‡È ּבפני ׁשירה אֹומרים היּו החג מימי ויֹום יֹום ְְְִִִִֵֵֶָָָָָּבכל

הּיֹום  מּוסף על מֹועד 50עצמּה ׁשל חּלֹו מימי ּבראׁשֹון . ְִִֵֵֶַַַַָָֻ
אלים  ּבני לה' הבּו אֹומרין: ּבּׁשני 51היּו ולרׁשע 52. - ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ

וגֹומר  אלהים ּבּׁשליׁשי53אמר עם . לי יקּום מי - ְְֱִִִִִִֵַַָָֹ
וגֹומר 54מרעים  ּבעם ּבערים ּבינּו - ּברביעי ּבחמיׁשי 55. . ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָֹ

ׁשכמֹו מּסבל הסירֹותי מֹוסדי 56- ּכל יּמֹוטּו - ּבּׁשּׁשי . ְְֲִִִִִִִֵֵֶַָ
וגֹומר  יּמֹוטּו57ארץ - מהן ּבאחד להיֹות ׁשּבת חל ואם . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

.58יּדחה  ִֶָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מפרשים 34) שם התוספות אבל שם, רש"י – המים בשאיבת ומריעין (שתוקעין מילי הני "מנא אמרו מח: שם הגמרא
שתהיה  כדי והריעו תקעו (לכך בששון" מים ושאבתם שם) (ישעיה קרא דאמר עינא, רב אמר השילוח) מי דבעי מנה"מ

המזבח.35)שמחה). של מדרומו שהוא בכבש עלה הצלוחית נושא דרך 36)כלומר, עולין למזבח העולין כל כי אף
שאם  מערבית. דרומית בקרן מיד שיפגע כדי לשמאל, פונה היה העוף) ועולת היין בניסוך (וכן המים בניסוך ומקיפין, ימין
פ"ז  למעלה (ראה המים יתעשנו שמא חשש יש מערבית, דרומית לקרן שיגיע עד המזבח כל את ומקיף לימין פונה היה

יא). הלכה הקרבנות מעשה סיד.37)מהלכות של היו הספלים כי האומר יהודה כר' ולא במשנה, שם כתנאֿקמא
במשנה.38) במשנה.39)שם שהיה 40)שם החוטם כי שם בגמרא ואמרו דק", ואחד מעובה "ואחד במשנה: שם

שם). המשנה בפירוש גם (ראה המים מן יותר עב היין כי היין, בספל שהיה מאותו יותר דק היה המים, של בספל
שם.41) הספל.42)משנה לתוך המים מנסך שהוא איך יראו למעלה 43)שכולם (ראה בשחרית היה הניסוך שהרי

ישראל). (תפארת האתרוג נטילת בשעת ו) אינו 44)הלכה המים וניסוך שבעלֿפה, בתורה מאמינים אינם שהצדוקים
ו). הלכה למעלה (ראה הוא מסיני למשה הלכה אלא בתורה במשנה.45)מפורש שם זו הלכה השילוח.46)כל מן

בלינה 47) ונפסלו קדשו כן ואם מלאום, ורגלים ידים לקידוש יאמרו שמא גזירה שרת, מכלי שהיא בחבית ימלאו שאם
ינאי). ר' דברי נ. המים.48)(סוכה נשפכו מהלכות 49)כלומר, ופ"ו שם, (משנה למזבח פסולים המגולים והמים והיין

חשש  משום בשתיה שאסורים ומכיון ארסו, בהם והכניס נחש מהם שתה שמא חשש שיש לפי י), הלכה מזבח איסורי
(שם  צבאות ה' אמר פניך, הישא או הירצך לפחתך נא הקריבהו ח) א, (מלאכי שנאמר משום למזבח, גם נפסלו – סכנה

צז:). בתרא בבבא עוד וראה שירה 50)בגמרא, אומרים היו שהלויים ב, הלכה המקדש כלי מהלכות פ"ג למעלה ראה
הֿז. הלכות אלו מהלכות פ"ו למעלה גם וראה חובה, הבאים הציבור עולות כל על היין ניסוך כט.51)בשעת תהלים

כבוד  דהיינו השואבה, בית שמחת תחילת שהיום שם על המזמור "כל והיינו נה. בסוכה ברייתא היא ההלכה סוף עד מכאן
שם). (רש"י המים" ניסוך שם על המים, על ה' קול מזמור ובאותו המועד.52)ועוז. חול "כל 53)של נ. תהלים

לך  למה כלומר חוקי, לספר לך מה ומוכיחם החג, בשמחת ושמחים החג למצות לעזרה לנאספין הן כבושין דברי המזמור
שם) (רש"י וכו'" בתשובה חוזר אינך אם עמי, שאר עם זה לבית פסוק 54)לבוא שהוא יקום, מי מהפסוק צד. תהלים

יון  ומלכי פרס מלכי תחת שני בבית משועבדין שהיו צרותן על מדברת לי, יקום מי שפרשת "מפני הפרק. סוף עד טז
לולי  האלה, המריעים מן להצילנו לנו יקום מי ומתפללין מלכם, שמחת מלשמח נמנעים אינם ואףֿעלֿפיֿכן רומי, ומלכי
צרותינו  לפי אף כלומר, ישעשעו, תנחומיך בקרבי שרעפי וגו' רגלי מטה אמרתי אם נפשי, דומה שכנה כמעט לי עזרתה ה'

שם). (רש"י המזמור" סוף עד וכו' בתנחומיך להשתעשע מלבוא נמנעים אנו וכרב 55)אין טז. פסוק עד צד, תהלים
– השני החלק הוא מרעים" עם לי יקום ו"מי המזמור, של הראשון החלק הוא בוערים" "בינו כי ואף שם), (סוכה ספרא
שכחה  לקט זמן אסיף, זמן שהוא עניים מתנות זמן שעכשיו "מפני הראשון, החלק את ומאחרים השני החלק את מקדימים
כראוי, שיעשרו להוכיחם לפניהם קורין לבתיהם, ולשוב לפרוש קרובים שהן האחרונים ימים וכשמגיעין עני, ומעשר ופאה
יגיד  מי בלבם שאומרים בעם", בוערים "בינו אומר לכך יודיענו, ומי רואנו מי יאמרו ולא בצנעה, שהמעשרות ואףֿעלֿפי
שם). (רש"י לי" יקום מי עד וגו' יוכיח הלא גוים היוסר יביט, הלא עין יוצר אם ישמע, הלא אוזן הנוטע מעשינו,

המים 56) על וגו' מריבה מי על אבחנך רעם, בסתר אענך ואחלצך קראת בצרה תזכו, אם הן, תנחומים "דברי פא. תהלים
זה  במזמור וכתיב להן, וצריכים הגשמים על שמתפללין שם על לך, אפסוק בוחנך שאני מה לפי בחג, עליהן שנידונין
וגו'" חטה מחלב ויאכילהו המזמור וסוף ברכה, לכם שאשלח ואמלאהו, פיך הרחב מצרים, מארץ המעלך אלקיך ה' אנכי

שם). הצדיקו,57)(רש"י ורש עני בו שכתוב שם על המזמור כל ואומרים אֿל, בעדת נצב אֿלקים במזמור, פב. תהלים
נותן  שאינו ומי יבינו. ולא ידעו לא קלד.) (חולין הזרוע בפ' לו, ותן משלך צדק בחולין, נדרש הוא שכך מעשרות, אלו
החג  במוצאי כו' מתרבה הדבר פרקים בארבעה ט) משנה (פ"ה באבות כדתנן מיתה, זו יתהלכו בחשכה לכך, להבין לבו

שם). (רש"י ארץ" אפסי כל שימוטו ורעבון לעולם קללה וגורם עניים, מתנות גזל מפני שנה אחד 58)שבכל אם כלומר,
כי  יוצא וממילא שבת, של שיר מפני נדחה יום אותו של שיר הרי בשבת, חל המועד חול של הראשונים הימים מששת
ובשני  השיר, סדר מדלגין שאין אתמול, לומר ראוי שהיה שיר בשבת באחד שאמרו מפני נדחה האחרון, שהוא "ימוטו",

oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq b"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·Èּבארנּו וארּבעה,59ּכבר עּׂשרים ּכהּנה מׁשמרֹות ׁשּכל , ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ
ּברגלים  ּבׁשוה עֹובדין ּכל 60וכּלן היה הּסּכֹות ּובחג . ְְְְְִִֶַַָָָָָָָֻֻ

החּטאת. ּׂשעיר אֹו אחד איל אֹו אחד ּפר מקריב ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָמׁשמר
ּכבּׂשים, ׁשני מהן ׁשּמקריב מׁשמר יׁש - הּכבּׂשים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאבל

ּכיצד? אחד. ּכבּׂש ׁשּמקריב מׁשמר טֹוב 61ויׁש ּביֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
אילים  ּוׁשני ּפרים עּׂשר ׁשלׁשה ׁשם היּו חג ׁשל ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהראׁשֹון

נׁשארּו62וּׂשעיר  מהם. אחת ּבהמה מקריב מׁשמר ּכל . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשּׁשה  מׁשמרֹות. לׁשמֹונה ּכבּׂשים עּׂשר ארּבעה ְְְְִִִִַָָָָָָָָָׁשם
מקריבין  מׁשמרֹות ּוׁשני ׁשנים, ׁשנים מקריבין ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָמׁשמרֹות

ּפרים  עּׂשר ׁשנים ׁשם היּו ּבּׁשני אחד. אילים 63אחד ּוׁשני ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
עּׂשר  ארּבעה ׁשם נׁשארּו אחד. מקריב מׁשמר ּכל ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָָוּׂשעיר.
ׁשנים, ׁשנים מקריבין חמּׁשה מׁשמרֹות. לתׁשעה ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָָָּכבּׂשים
עּׂשר  אחד ׁשם היּו ּבּׁשליׁשי אחד. אחד מקריבין ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָוארּבעה
נׁשארּו אחד. מקריב מׁשמר ּכל וּׂשעיר. אילים ּוׁשני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָּפרים
מקריבין  ארּבעה מׁשמרֹות. לעּׂשרה ּכבּׂשים עּׂשר ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָָָארּבעה
ׁשם  היּו ּברביעי אחד. אחד מקריבין וׁשּׁשה ׁשנים, ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשנים
אחד. מקריב מׁשמר ּכל וּׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָעּׂשרה
מׁשמר. עּׂשר לאחד ּכבּׂשים עּׂשר ארּבעה ׁשם ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָָנׁשארּו
אחד  מקריבין ּוׁשמֹונה ׁשנים, ׁשנים מקריבין ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָׁשלׁשה

וּׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים ּתׁשעה ׁשם היּו ּבחמיׁשי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָאחד.
ּכבּׂשים  עּׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו אחד. מקריב מׁשמר ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָָּכל

ׁש מׁשמר. עּׂשר ׁשנים,לׁשנים ׁשנים מקריבין מׁשמרֹות ני ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּפרים  ׁשמֹונה היּו ּבּׁשּׁשי אחד. אחד מקריבין ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָועּׂשרה
ׁשם  נׁשארּו אחד. מקריב מׁשמר ּכל וּׂשעיר. אילים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּוׁשני
אחד  מׁשמר מׁשמר. עּׂשר לׁשלׁשה ּכבּׂשים עּׂשר ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָָָארּבעה
מקריבין  מׁשמר עּׂשר ּוׁשנים ּכבּׂשים, ׁשני מקריב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמהן
אילים  ּוׁשני ּפרים ׁשבעה ׁשם היּו ּבּׁשביעי אחד. ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחד
נמצא  הּמׁשמרֹות. ּכמנין ּכבּׂשים עּׂשר וארּבעה ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָוּׂשעיר.

אחת. ּבהמה מקריב מׁשמר ְְְִִֵַַַָָָּכל
.‚È מקריב היה לא - הּיֹום ּפר מקריב ׁשהיה מי ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹוכל

למחר  חלילה 64ּפר חֹוזרין אּלא ּבּׁשמיני 65, חֹוזרין 66. ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ
הרגלים  ּכׁשאר ּכאחד ּכּלן ׁשּבארנּו67לפּיס ּכמֹו ,68. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

.„È היה ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְִִֶֶַַָָָָָּביֹום
נסכים  מנחת ׁשּׁשים 69ׁשם ּתמידין וׁשל מּוספין ׁשל ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָ

עּׂשרֹון  מערבין 70ואחד היּו ולא .72אֹותֹו71, ְְְְִִֶָָָָֹ
.ÂË מערבין 73ּולעֹולם הּפרים 75נסכים 74אין נסּכי אּלא , ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

לבּדם  ּכבּׂשים ונסּכי לבּדם, האילים ונסּכי ּבין 76לבּדם, , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
יחיד  ּבקרּבנֹות ּבין צּבּור .77ּבקרּבנֹות ְְְְְְִִֵָָָ
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שם). (רש"י נדחה האחרון נמצא בשבת אחד של ג.59)שיר הלכה המקדש כלי מהלכות פ"ד "כל 60)למעלה כלומר
ד). הלכה (שם משמרך" שיגיע עד לך לו אומרים ואין עמהם, וחולק עובד לעבוד, ורצה ברגל הכהנים מן שיבוא

נה:מכא 61) בסוכה משנה היא ההלכה סוף ועד ג.62)ן הלכה למעלה הפרים 63)ראה כי ד, הלכה למעלה ראה
יום. בכל אחד אחד שם).64)פוחתין (רש"י אותם" מניחים אתמול כבשים שהקריבו המשמרות "שאין במשנה. שם

שונות 65) המשמרות כל ונמצאו וגו', ידעיה ואחריו ראשון יהויריב כד) (א, הימים בדברי המשמרות שסדרו כסדר
בגמרא). (שם משלשות ואין ששונות משמרות משני חוץ פרים, בהקרבת אלא 66)ומשלשות שם שאין עצרת. בשמיני

ה. הלכה למעלה ראה חטאת, ושעיר כבשים ושבעה ואיל שתי 67)פר בין רק ולא המשמרות, כל בן מפיסין כלומר
מפיסין  היו כי הסובר (שם) כרבי רבינו ופסק כברגלים", לפיס חזרו "בשמיני במשנה שם ראה בחג, שלשו שלא המשמרות
ומשמר  החג, בפרי שלשו שלא המשמרות שתי בין מפיסין בשמיני הבא פר כי האומרים כחכמים ולא המשמרות, כל בין

רבינו. של פסקו טעם לחםֿמשנה וראה הפר. העושה הוא בפיס מהלכות 68)העולה ופ"ד יב, הלכה התחלת למעלה
ברגלים. שוות המשמרות כל כי שם. המקדש א,69)כלי הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"ב למעלה ראה הסולת, היא

טוֿיז. הלכות להלן צורך 70)וראה היה ג) הלכה למעלה (ראה הראשון ביום שמקריבים הפרים עשר שלשה שהרי
ד). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"ב למעלה (ראה עשרונים שלשה היו פר לכל שהרי סולת, עשרונים ותשע בשלשים
שם). (מעה"ק עשרונים שני מביא איל לכל שהרי עשרונים, בארבעה צורך היה ג) הלכה למעלה (ראה האילים ולשני
ביחד  הרי שם), (מעה"ק וכבש כבש לכל עשרון עשרונים, עשר ארבעה מביא ה"ג) למעלה (ראה הכבשים עשרה ולארבע
(ראה  בלבד ושלמים עולות אלא נסכים טעון אין שהרי נסכים מביא אינו החטאת שעיר על ואילו עשרונים, ושבעה חמשים

נוסף מ  ועוד כבש, לכל אחד עשרון שבת של מוסף של הכבשים שני על עשרונים שני מביא לזה ונוסף ה"ב), שם עה"ק
פי"ב. שם ותוספתא קג: במנחות משנה ראה עשרונים, ואחד ששים ביחד הרי התמידין, כבשי לשני עשרונים שני לזה

מהלכות 71) בפי"ז למעלה ראה אחד, בכלי נבללים אינם עשרון מששים שיותר משום הוא והטעם שם. ותוספתא משנה
כאן. לבלול אין ואחד מששים בפחות שאפילו להלן עוד וראה ו. הלכה הקרבנות  אותם.72)מעשה בכסףֿמשנה:

עשרון.73) ואחד מששים בפחות אפילו פט:74)כלומר, שם וגמרא קג: במנחות (ראה 75)משנה והסולת היין כולל
א). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"ב שוה,76)למעלה שבלילתם אףֿעלֿפי לערב, אסור – ביחד ואילים פרים אבל

עשרון  על שמן לוגין שני הרי שמן, לוגין ששה היינו שמן, ההין חצי על סולת עשרונים שלשה מביא הוא בפר שהרי
לוגין  שני הרי לוגין, ארבעה היינו שמן ההין שלישית על סולת עשרונים שני עליהם מביא שהרי כן, באילים וגם סולת,
וראה  פט: (מנחות בזה זה של חלביו יערב שלא "והקטירו", יא) ג, (ויקרא בחלבים שנאמר ממה כן ולמדו – עשרון על
יערב  שלא וקלֿוחומר המזבח. גבי על נקטר שלהם הקומץ הם, שאף מנחה, של ושמן לסולת והואֿהדין טז). הלכה להלן
עשרון  כל על שמן לוגין שני נבללים והאילים שהפרים שוה, בלילתם אין שהרי פרים, בשל או אילים בשל כבשים נסכי
וזו  חסירה זו ונמצאת מזו זו בולעות והן שמן, לוגין שלשה על סולת עשרון יותר, רכה בלילתם בכבשים ואילו סולת,
וכן  איסור, אין – בכבשים וכבשים באילים אילים בפרים, פרים שנסכי רבינו, מדברי [ונראה קג:). במנחות (רש"י יתירה
שהרי  התורה, מן בתערובת, נאסרו שלא יין, לנסכי רק שהכוונה לפרש וצריך (שם), במנחות והגמרא המשנה מדברי נראה
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.ÊË ּבין צּבּור קרּבנֹות ּבין קרּבנֹות, ׁשל החלבים ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָוכל
יחיד  אּלא 78קרּבנֹות ּבזה, זה אֹותן מערבין אין - ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ

עצמֹו ּבפני וקרּבן קרּבן ּכל אמּורי ואם 79מקטירין . ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ
ּכאחד  הּכל מקטיר - .80נתערבּו ְְְְִִֶַַָָֹ

.ÊÈ נסכים ׁשל ׁשּנבלל 81מנחֹות אחר ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ
ּכׁשרֹות  - עצמֹו ּבפני ומין מין .82ּכל ְְְִִִֵֵַָָ

.ÁÈׁשּנבללּו -84הּמנחֹות 83וכיון וסלּתן ׁשמנן ונתערב ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
לכּתחּלה הר  ׁשּלהן יין לערב מּתר זה הקטיר 85י אם וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

עצמּה ּבפני ואחת אחת ּכל נסכים ׁשל הרי 86מנחֹות - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּלהן  הּיין לערב מּתר .87זה ְִֵֶֶֶַַָָָֻ
.ËÈ נסכים ׁשל הּיין יין 88ּכׁשּמערבים לערב לֹו יׁש - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

צּבּור  ּבׁשל יחיד וׁשל יֹום, ּבׁשל אמׁש ׁשל .89נסכים ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָ
אלים 90ּוכׁשּמערב  נסּכי ּביין ּפרים נסּכי יין מערב -91, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָ

ּכבּׂשים  נסּכי מערבין 92יין אין אבל ּכבּׂשים; נסּכי ּביין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָָ
ואילים  ּפרים נסּכי ּביין ּכבּׂשים נסּכי .93יין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵָָ

.Î אחר 94ּולעֹולם אּלא לכּתחּלה, הּיין מערבין אין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשהקטירּו, אחר אֹו הּסלת .95ׁשּנתערבה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּומּוספין ּתמידין הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָסליקּו
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תערובת  אסרו חכמים ורק יד), הלכה פט"ז ושם א, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות (פ"ב שיתין גבי על אלא האש, על אינם
מינים  בשני יש שהרי וכו'), באילים (פרים מינו בשאינו במין אלא גזרו לא פט:) (מנחות ושמן סולת לערב יבוא שמא יין

ו  בפרים גם גזרו ולפיכך במשנה), (שם יחד שבללם בפרים כבשים כגון בדיעבד, אפילו פוסלת שתערובת אבל אופן אילים,
ומה  א, ס"ק צא סימן ליורהֿדעה בט"ז וראה בדיעבד. פסול בו אין שלעולם גזרו, לא – וכו' בפרים פרים כגון אחד במין
כבשים" בנסכי כבשים נסכי אילים, בנסכי פרים נסכי "מערבין פט.) (שם במשנה ששנינו מה על פט:) (שם אביי שאמר
אבל  נתערב, כבר אם אלא התירו לא שבהם באילים, פרים על מוסב לא זה ושמנן", סלתן נתערב אם יינו "מערבין –

המוריה]. בהר ועיין יט. הלכה להלן וראה כנ"ל. שנתערבו, לפני אפילו לעולם, מותר בכבשים במשנה 77)בכבשים ראה
שם  וראה אמש". בשל יום של ציבור, בשל יחיד כבשים, בנסכי כבשים נסכי אילים, בנסכי פרים נסכי "מערבין פט. שם
אחר  באופן אבל יח), הלכה להלן (ראה והסולת השמן נתערבו כבר אם ורק דוקא, יין לענין הוא זה דין כי בגמרא פט:

לציבור. יחיד בין הבדילו ולא אסור, טו.78)– הלכה למעלה וראה שם, במנחות נראה סד:79)כן בפסחים ברייתא
של  חלביו יערב שלא "והקטירו", יא) ג, (ויקרא שנאמר י, הלכה יד פרשה דנדבה דבורא ויקרא ובסיפרא פט: ובמנחות

ו. הלכה פסח קרבן מהלכות פ"א להלן גם וראה בזה. נתערבו 80)זה "אם יוחנן ר' שמתרץ ממה שם, במנחות מבואר כן
הדין  אבל אחר, מטעם אלא נדחה זה מטעם לא – נדחה הזה התירוץ כי ואף ביחד. מקטירם נתערבו, שאם הרי אמר". קא

המוריה). (הר אמת א.81)דין הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"ב למעלה ראה סולת, היינו 82)היינו במינו, [מין
סולת. עשרון על שמן לוגים (=שלשה רכה בלילתם שכבשים בבלילה, מינים שני שהם ואילים, כבשים או ופרים כבשים
ואילים  פרים אבל שם). למעלה ראה עשרון, על לוגים (=שני עבה בלילתם ואילים פרים ואילו טו), הלכה למעלה ראה
נבללו  אם אלא לחוד, תהא שבלילתם צורך אין ובהם שם), למעלה (ראה שווה בלילתם שהרי זה, לענין אחד מין הם

ואילים, פרים בנסכי כבשים נסכי מערבין "אין (פט:) שם במשנה הוא וכן להלן. וראה כשרות, – אלו ביחד בללם ואם
להלן]. וראה פסול". בלל שלא עד אם כשירים, ונתערבו וכו' עצמן שם.83)בפני המשנה בפירוש שם, במנחות כאבי

יט.84) הלכה להלן ראה באילים, פרים לערב 85)היינו אסור והאילים, הפרים של וסולתן שמנן נתערבו לא אם אבל
כ). הלכה להלן (ראה לכתחילה נתערבו.86)היין שלא מערבין 87)כלומר קאמר הכי אביי, "אמר פט: במנחות שם

אמר  אלא מערבין. יין אבל ושמן, בסולת אמורים דברים במה והתניא לא, לכתחלה ויינן ושמנן. סלתן נתערב אם יינן
נמי  מערבין ושמנן סלתן נתערב אם הוקטר, דלא היכא לכתחילה. יין מערבין ושמנן סלתן דהוקטר היכא קאמר, הכי אביי,

לכתחילה". ושמן סולת לאיערובי אתי דילמא מערבין, אין לאו ואם או 88)יינן, וסולתן, שמנן כשנתערב כלומר,
יח. הלכה למעלה ראה עצמן, בפני בנסכי 89)שהוקטרו כבשים נסכי אילים, בנסכי פרים נסכי "מערבין פט. שם משנה

של  שכתב ומה למעלה). דבריו הובאו פט: (שם אביי שפירשה וכמו אמש". בשל יום של ציבור, ושל יחיד של כבשים,
הקרבנות  מעשה מהלכות פ"ב למעלה (ראה היום והביאן אמש של בקרבן נסכים הביא לא אם כלומר יום, בשל אמש

שם). במנחות המשנה פירוש ראה ימים, עשרה לאחר ונסכיו היום, קרבנו אדם  מביא כי יב, כשנתערבו 90)הלכה היינו
כנ"ל. הוקטרו, אלא 91)או בדיעבד, אותם תפסול וסלתם שמנם שתערובת אופן שום אין עצמם ובהם שוה. שבלילתן

(ראה  ביחד שנבללו כגון בדיעבד, אפילו פוסלת וסולת שמן שתערובת אופן יש שבהם וכבשים, פרים מחמת בהם שגזרו
אפילו  אסרו לא בסמוך), (וראה בכבשים וכבשים באילים אילים בפרים, פרים כגון ממש, אחד [ובמין יז). הלכה למעלה
להלן]. ראה שנתערבו, לאחר אפילו התירו לא בדיעבד, פסול יש עצמם שבהם וכבשים ובפרים שנתערבו. לפני

לפני 92) אפילו אסרו לא ממש אחד שבמין טו), הלכה ולמעלה (בסמוך למעלה שכתבנו מה כל סותרים אלו [דברים
"מערב שנת  תיקן: והכסףֿמשנה כבשים". נסכי ביין אילים, נסכי ביין פרים נסכי "מערב וויניציאה רומי בדפוסי אולם ערבו.

פרים  נסכי (יין) "מערב אחר: באופן לתקן יש אבל כבשים". נסכי ביין כבשים) נסכי (יין אילים נסכי ביין פרים נסכי (יין)
מותר  כבשים, נסכי ביין כבשים נסכי שיין לפי היינו כבשים", נסכי ביין כבשים) נסכי יין לומר צורך (ואין אילים נסכי ביין

כנ"ל]. נתערבו, בלא ד"ה 93)אף שם בפירש"י הוא וכן יותר. גזרו – בדיעבד אפילו שפסול אופן יש שבזה שכיון
להיות) צריך (כן אפילו היינו פרים], בנסכי כבשים [נסכי מערבין אין אבל דמתיניתן מציעתא דקתני "והא וז"ל: מערבין,
שעירבו  לפני אף יין לערב מותר בכבשים, וכבשים בפרים פרים א' זה: בענין אופנים ששלשה נמצא ושמנן". סלתן נתערבו
וסולת  שמן נתערבו אם באילים, פרים ג' יין. לערב אסור וסולת שמן נתערבו אפילו בכבשים, ואילים פרים ב' וסולת. שמן

אסור. – לאו ואם יין, לערב כנ"ל.94)מותר ואילים, בפרים המוריה.95)היינו בהר וראה יח, הלכה למעלה
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מצֹות וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָיׁש
קדׁשים לאכל ׁשּלא א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְֱֲִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלא
ּפּגּול. לאכל ׁשּלא ב) מּום. ּבהם ׁשהּוטל אֹו ְְֱִִֶֶֶֶֶַָֹֹׁשּנפסלּו
יאכל ׁשּלא ד) זמּנם. לאחר קדׁשים יֹותיר ׁשּלא ְְִִֶֶַַַַָָָֹֹֹג)
יאכל ׁשּלא ו) ׁשּנטמאּו. קדׁשים יאכל ׁשּלא ה) ְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹֹנֹותר.
לּׂשרף ח) הּנֹותר. לּׂשרף ז) הּקדׁשים. ׁשּנטמא ְְְֳִִִִֶַַָָָָָֹֹאדם

ֵַָהּטמא.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
קדׁשים ‡. לׁשחט מּתרין לעבֹודה הּפסּולין ְְֲִִִִַָָָָָָֹֻּכל

ׁשאינֹו הּטמא, מן חּוץ קדׁשים; קדׁשי ואפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלכּתחּלה,
ּופׁשט  לעזרה חּוץ ׁשהּוא ּפי על ואף לכּתחּלה, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָׁשֹוחט

ּבּבּׂשר. יּגע ׁשּמא ּגזרה ּבעזרה, וׁשחט ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָידיו
ׁשל ·. ּגדֹול ּכהן ּפר וכן ּכׁשר. הּזבח - וׁשחט עבר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואם

אם  אהרן, וׁשחט ּבֹו: ׁשּנאמר ּפי על אף הּכּפּורים, ְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָֹיֹום
ּכׁשרה. - זר ׁשּׁשחטּה אדּמה ּפרה אף ּכׁשר. - זר ְְְֲֵֵֶַָָָָָָָָָָֻׁשחטֹו

ּבזר. ּפסּולה ׁשחיטה ל ְְְְִֵֶָָָׁשאין
אּלא ‚. לׁשחיטה, נתּכּון ולא הּקדׁשים את ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשֹוחט

לׁשחיטה. ׁשּיתּכּון עד ּפסּולין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּכמתעּסק
ׁשחט „. ואם ּבקדׁשים. ּכאחד ראׁשים ׁשני יׁשחט ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹולא

ּכׁשרים. אּלּו הרי -ְֲִֵֵֵ
ּכחּלין.‰. ּבקדׁשים אחת ּבהמה ׁשֹוחטין ׁשנים ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֻאבל
.Â עֹומד ׁשהּגדֹול ּפי על אף קדׁשים ׁשֹוחט אינֹו ִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּקטן

לֹו אין וקטן מחׁשבה, צריכין ׁשהּקדׁשים ּגּביו; ְְֲֳִִִֵֶַַַַָָָָָָעל
- מעּׂשיו מּתֹו נּכרת מחׁשבּתֹו היתה אפּלּו ְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָמחׁשבה.
היתה  ּכיצד? להחמיר. אּלא להקל, מחׁשבה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָאינּה
לצפֹון  והביאּה הּקטן ּומׁשכּה ּבדרֹום, עֹומדת ְְְֱִֶֶֶַָָָָָָָָעֹולה
לׁשחיטת  ׁשּמחׁשבּתֹו נּכר מּמעּׂשיו ׁשהרי ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּוׁשחטּה,

ּפסּולה. זֹו הרי - ְֲִֵָָָקדׁשים
.Êבּדרֹום ׁשּנׁשחטּו קדׁשים ּדמם קדׁשי ׁשּנתקּבל אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּפסּולין. - ְִַָּבּדרֹום
.Á- וׁשחט לּצפֹון ידֹו והֹוׁשיט בּדרֹום עֹומד ְְִֵַַַָָָָָָהיה

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
.Ë- ּבּצפֹון הּדם וקּבל ידֹו והֹוׁשיט ּבּדרֹום עֹומד ְְִִֵֵַַַָָָָָָהיה

ּפסּולה. ְַָָָקּבלתֹו
.È.ּבּצפֹון ּכעֹומד הּוא הרי - לּצפֹון ורּבֹו ראׁשֹו ְְְֲִִֵֵַַָָֹֻהכניס

.‡Èאפּלּו לּדרֹום, ויצאת ּופרּכסה ּבּצפֹון ְְְְֲִִַַָָָָָָָׁשחטּה
וחזרה  לּדרֹום ויצאת ּפרּכסה ּכׁשרה. - לּדרֹום ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָהֹוציאּה
קדׁשים  וכן ּכׁשרה. - ּבּצפֹון ּדמּה קּבל ּכ ואחר ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָלּצפֹון,
לפנים  ידֹו והכניס לעזרה חּוץ ועמד ּבפנים ׁשהיּו ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָָקּלים

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ְְְִֵַָָָוׁשחט

.·È הכניס אפּלּו ּפסּולה. קּבלתֹו - וקּבל ידֹו ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָהכניס
ּבחּוץ  וציצתֹו ּבפנים ּכּלֹו העֹובד היה אפּלּו ורּבֹו, ְְְֲִִִִֵַָָָָֹֻֻראׁשֹו
- מֹועד אהל אל ּבבאכם ׁשּנאמר: ּפסּולה; עבֹודתֹו -ְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

ּכּלן. ׁשּיבֹואּו ֶַָָֻעד
.‚È- ּדמּה קּבלת אחר לחּוץ ויצאת הּבהמה ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָּפרּכסה

זריקה  קדם והּבּׂשר האמּורין יצאּו ׁשאפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּכׁשרה;
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכׁשר, הּזבח - קּלים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבקדׁשים

.„È- ּוׁשחטּה ּבחּוץ ורגליה ּבפנים ּכּלּה הּבהמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻהיתה
ּכּלּה ׁשּתהיה עד - לה' והביאּום ׁשּנאמר: ּפסּול; ְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻהּזבח

ְִִּבפנים.
.ÂËרגלּה הֹוציאה ּכ ואחר ּבפנים, ּכּלּה והיא ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻׁשחטּה

ּכ ואחר לעצם מּגיע ׁשהּוא עד הּבּׂשר חֹות - ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלחּוץ
מּפני  ּפסּול, - חת ּכ ואחר קּבל ואם הּדם. ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָמקּבל
צרי אין קּלים ּובקדׁשים ׁשּבחּוץ. הּבּׂשר ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשמנּונית
קדׁשים  ׁשּבּׂשר ּומקּבל; לפנים רגלּה מחזיר אּלא ,ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלחּת

ּכׁשר. - זריקה קדם ׁשּיצא ְִִֵֶֶַָָָָֹ[קּלים]
.ÊË;ּפסּולה - העזרה ּבאויר ּוׁשחטּה הּבהמה ְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָָּתלה

ּבארץ. ׁשּיׁשחֹוט עד - הּמזּבח יר על ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:
.ÊÈ תלּוי והּוא וׁשחט ונתלה ּבארץ הּבהמה ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָהיתה

ּכׁשר. - קּלים ּבקדׁשים ּפסּול, - קדׁשים ּבקדׁשי ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָּבאויר:
.ÁÈ ׁשּׁשחט אֹו ּבפנים, ּוגמרן ּבחּוץ סימנים מעּוט ְְִִִִִֶַַַָָָָָׁשחט

לּׁשחיטה  ׁשּיׁשנּה ּפסּולין; - ּבּצפֹון ּוגמרן ּבּדרֹום ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָמעּוטן
סֹוף. ועד ְְִִַָָמּתחּלתּה

.ËÈ- ּבּקרקע הּמּנחת ּבהמה מּצּואר הּדם וקּבל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָָֻנתלה
.ּבכ ׁשרּות ּדר ׁשאין ְֵֵֶֶֶָָּפסּול;

.Î הּדם וקּבל ּבידֹו הּמזרק ותלה ּבעזרה עֹומד ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָָהיה
ּכׁשר; - ּבאויר הּדם וקּבל הּבהמה ׁשהגּביּה אֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבאויר,

ּכּמקֹום. הּמקֹום ֲִֶַַָָׁשאויר
.‡Îּבמינֹו מין ּכׁשר; - וקּבל מזרק לתֹו מזרק ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָנתן

ּכׁש - וקּבל הּמזרק ּבתֹו סיב הּניח חֹוצץ. מּפני אינֹו ר; ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָ
ּכאן  ואין הּמזרק, לתֹו יֹורד הּדם והרי חלּול, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשהּסיב
מּתֹו וקמץ הּמנחה ּבקמיצת ּכן עּׂשה אם אבל ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָחציצה.

ּפסּולה. - ְִַָהּסיב
.·Î הֹולכת וכן ּוזריקתֹו, לּמזּבח והֹולכתֹו הּדם ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָקּבלת

ּבכהן  אּלא ּכׁשרה אינּה מאּלּו אחת ּכל - לּכבׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאיברים
ּובמליקת  הּמנחה ּבקמיצת ׁשּבארנּו ּכמֹו לעבֹודה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּכׁשר

ָהעֹוף.
.‚Î ּכהן ,לפיכ הֹולכה. אינּה - ּברגל ׁשּלא ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹוהֹולכה

- לּמזּבח ּוזרקֹו ּבמקֹומֹו ועמד הּדם את ׁשּקּבל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּגדֹול
הּזבח. ְִֶַַַנפסל

.„Î קּבל לימינֹו. יחזיר - לּׂשמאלֹו ונתן ּבימינֹו ְְֲִִִִִִִִֵֵַַָֹקּבל
חל  לכלי ונתן קדׁש ּבכלי קּבל הּזבח. נפסל - חל ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹּבכלי

קדׁש. לכלי יחזיר -ְֲִִִֶַֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

במקומם.1) שלא והשוחטם קדשים, בשחיטת כוונה צריך אם לכתחילה, קדשים לשחוט מותרין אם לעבודה הפסולין יבאר
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.ÊË ּבין צּבּור קרּבנֹות ּבין קרּבנֹות, ׁשל החלבים ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָוכל
יחיד  אּלא 78קרּבנֹות ּבזה, זה אֹותן מערבין אין - ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ

עצמֹו ּבפני וקרּבן קרּבן ּכל אמּורי ואם 79מקטירין . ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ
ּכאחד  הּכל מקטיר - .80נתערבּו ְְְְִִֶַַָָֹ

.ÊÈ נסכים ׁשל ׁשּנבלל 81מנחֹות אחר ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ
ּכׁשרֹות  - עצמֹו ּבפני ומין מין .82ּכל ְְְִִִֵֵַָָ

.ÁÈׁשּנבללּו -84הּמנחֹות 83וכיון וסלּתן ׁשמנן ונתערב ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
לכּתחּלה הר  ׁשּלהן יין לערב מּתר זה הקטיר 85י אם וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

עצמּה ּבפני ואחת אחת ּכל נסכים ׁשל הרי 86מנחֹות - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּלהן  הּיין לערב מּתר .87זה ְִֵֶֶֶַַָָָֻ
.ËÈ נסכים ׁשל הּיין יין 88ּכׁשּמערבים לערב לֹו יׁש - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

צּבּור  ּבׁשל יחיד וׁשל יֹום, ּבׁשל אמׁש ׁשל .89נסכים ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָ
אלים 90ּוכׁשּמערב  נסּכי ּביין ּפרים נסּכי יין מערב -91, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָ

ּכבּׂשים  נסּכי מערבין 92יין אין אבל ּכבּׂשים; נסּכי ּביין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָָ
ואילים  ּפרים נסּכי ּביין ּכבּׂשים נסּכי .93יין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵָָ

.Î אחר 94ּולעֹולם אּלא לכּתחּלה, הּיין מערבין אין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשהקטירּו, אחר אֹו הּסלת .95ׁשּנתערבה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּומּוספין ּתמידין הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָסליקּו
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תערובת  אסרו חכמים ורק יד), הלכה פט"ז ושם א, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות (פ"ב שיתין גבי על אלא האש, על אינם
מינים  בשני יש שהרי וכו'), באילים (פרים מינו בשאינו במין אלא גזרו לא פט:) (מנחות ושמן סולת לערב יבוא שמא יין

ו  בפרים גם גזרו ולפיכך במשנה), (שם יחד שבללם בפרים כבשים כגון בדיעבד, אפילו פוסלת שתערובת אבל אופן אילים,
ומה  א, ס"ק צא סימן ליורהֿדעה בט"ז וראה בדיעבד. פסול בו אין שלעולם גזרו, לא – וכו' בפרים פרים כגון אחד במין
כבשים" בנסכי כבשים נסכי אילים, בנסכי פרים נסכי "מערבין פט.) (שם במשנה ששנינו מה על פט:) (שם אביי שאמר
אבל  נתערב, כבר אם אלא התירו לא שבהם באילים, פרים על מוסב לא זה ושמנן", סלתן נתערב אם יינו "מערבין –

המוריה]. בהר ועיין יט. הלכה להלן וראה כנ"ל. שנתערבו, לפני אפילו לעולם, מותר בכבשים במשנה 77)בכבשים ראה
שם  וראה אמש". בשל יום של ציבור, בשל יחיד כבשים, בנסכי כבשים נסכי אילים, בנסכי פרים נסכי "מערבין פט. שם
אחר  באופן אבל יח), הלכה להלן (ראה והסולת השמן נתערבו כבר אם ורק דוקא, יין לענין הוא זה דין כי בגמרא פט:

לציבור. יחיד בין הבדילו ולא אסור, טו.78)– הלכה למעלה וראה שם, במנחות נראה סד:79)כן בפסחים ברייתא
של  חלביו יערב שלא "והקטירו", יא) ג, (ויקרא שנאמר י, הלכה יד פרשה דנדבה דבורא ויקרא ובסיפרא פט: ובמנחות

ו. הלכה פסח קרבן מהלכות פ"א להלן גם וראה בזה. נתערבו 80)זה "אם יוחנן ר' שמתרץ ממה שם, במנחות מבואר כן
הדין  אבל אחר, מטעם אלא נדחה זה מטעם לא – נדחה הזה התירוץ כי ואף ביחד. מקטירם נתערבו, שאם הרי אמר". קא

המוריה). (הר אמת א.81)דין הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"ב למעלה ראה סולת, היינו 82)היינו במינו, [מין
סולת. עשרון על שמן לוגים (=שלשה רכה בלילתם שכבשים בבלילה, מינים שני שהם ואילים, כבשים או ופרים כבשים
ואילים  פרים אבל שם). למעלה ראה עשרון, על לוגים (=שני עבה בלילתם ואילים פרים ואילו טו), הלכה למעלה ראה
נבללו  אם אלא לחוד, תהא שבלילתם צורך אין ובהם שם), למעלה (ראה שווה בלילתם שהרי זה, לענין אחד מין הם

ואילים, פרים בנסכי כבשים נסכי מערבין "אין (פט:) שם במשנה הוא וכן להלן. וראה כשרות, – אלו ביחד בללם ואם
להלן]. וראה פסול". בלל שלא עד אם כשירים, ונתערבו וכו' עצמן שם.83)בפני המשנה בפירוש שם, במנחות כאבי

יט.84) הלכה להלן ראה באילים, פרים לערב 85)היינו אסור והאילים, הפרים של וסולתן שמנן נתערבו לא אם אבל
כ). הלכה להלן (ראה לכתחילה נתערבו.86)היין שלא מערבין 87)כלומר קאמר הכי אביי, "אמר פט: במנחות שם

אמר  אלא מערבין. יין אבל ושמן, בסולת אמורים דברים במה והתניא לא, לכתחלה ויינן ושמנן. סלתן נתערב אם יינן
נמי  מערבין ושמנן סלתן נתערב אם הוקטר, דלא היכא לכתחילה. יין מערבין ושמנן סלתן דהוקטר היכא קאמר, הכי אביי,

לכתחילה". ושמן סולת לאיערובי אתי דילמא מערבין, אין לאו ואם או 88)יינן, וסולתן, שמנן כשנתערב כלומר,
יח. הלכה למעלה ראה עצמן, בפני בנסכי 89)שהוקטרו כבשים נסכי אילים, בנסכי פרים נסכי "מערבין פט. שם משנה

של  שכתב ומה למעלה). דבריו הובאו פט: (שם אביי שפירשה וכמו אמש". בשל יום של ציבור, ושל יחיד של כבשים,
הקרבנות  מעשה מהלכות פ"ב למעלה (ראה היום והביאן אמש של בקרבן נסכים הביא לא אם כלומר יום, בשל אמש

שם). במנחות המשנה פירוש ראה ימים, עשרה לאחר ונסכיו היום, קרבנו אדם  מביא כי יב, כשנתערבו 90)הלכה היינו
כנ"ל. הוקטרו, אלא 91)או בדיעבד, אותם תפסול וסלתם שמנם שתערובת אופן שום אין עצמם ובהם שוה. שבלילתן

(ראה  ביחד שנבללו כגון בדיעבד, אפילו פוסלת וסולת שמן שתערובת אופן יש שבהם וכבשים, פרים מחמת בהם שגזרו
אפילו  אסרו לא בסמוך), (וראה בכבשים וכבשים באילים אילים בפרים, פרים כגון ממש, אחד [ובמין יז). הלכה למעלה
להלן]. ראה שנתערבו, לאחר אפילו התירו לא בדיעבד, פסול יש עצמם שבהם וכבשים ובפרים שנתערבו. לפני

לפני 92) אפילו אסרו לא ממש אחד שבמין טו), הלכה ולמעלה (בסמוך למעלה שכתבנו מה כל סותרים אלו [דברים
"מערב שנת  תיקן: והכסףֿמשנה כבשים". נסכי ביין אילים, נסכי ביין פרים נסכי "מערב וויניציאה רומי בדפוסי אולם ערבו.

פרים  נסכי (יין) "מערב אחר: באופן לתקן יש אבל כבשים". נסכי ביין כבשים) נסכי (יין אילים נסכי ביין פרים נסכי (יין)
מותר  כבשים, נסכי ביין כבשים נסכי שיין לפי היינו כבשים", נסכי ביין כבשים) נסכי יין לומר צורך (ואין אילים נסכי ביין

כנ"ל]. נתערבו, בלא ד"ה 93)אף שם בפירש"י הוא וכן יותר. גזרו – בדיעבד אפילו שפסול אופן יש שבזה שכיון
להיות) צריך (כן אפילו היינו פרים], בנסכי כבשים [נסכי מערבין אין אבל דמתיניתן מציעתא דקתני "והא וז"ל: מערבין,
שעירבו  לפני אף יין לערב מותר בכבשים, וכבשים בפרים פרים א' זה: בענין אופנים ששלשה נמצא ושמנן". סלתן נתערבו
וסולת  שמן נתערבו אם באילים, פרים ג' יין. לערב אסור וסולת שמן נתערבו אפילו בכבשים, ואילים פרים ב' וסולת. שמן

אסור. – לאו ואם יין, לערב כנ"ל.94)מותר ואילים, בפרים המוריה.95)היינו בהר וראה יח, הלכה למעלה
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מצֹות וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָיׁש
קדׁשים לאכל ׁשּלא א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְֱֲִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלא
ּפּגּול. לאכל ׁשּלא ב) מּום. ּבהם ׁשהּוטל אֹו ְְֱִִֶֶֶֶֶַָֹֹׁשּנפסלּו
יאכל ׁשּלא ד) זמּנם. לאחר קדׁשים יֹותיר ׁשּלא ְְִִֶֶַַַַָָָֹֹֹג)
יאכל ׁשּלא ו) ׁשּנטמאּו. קדׁשים יאכל ׁשּלא ה) ְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹֹנֹותר.
לּׂשרף ח) הּנֹותר. לּׂשרף ז) הּקדׁשים. ׁשּנטמא ְְְֳִִִִֶַַָָָָָֹֹאדם

ֵַָהּטמא.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
קדׁשים ‡. לׁשחט מּתרין לעבֹודה הּפסּולין ְְֲִִִִַָָָָָָֹֻּכל

ׁשאינֹו הּטמא, מן חּוץ קדׁשים; קדׁשי ואפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלכּתחּלה,
ּופׁשט  לעזרה חּוץ ׁשהּוא ּפי על ואף לכּתחּלה, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָׁשֹוחט

ּבּבּׂשר. יּגע ׁשּמא ּגזרה ּבעזרה, וׁשחט ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָידיו
ׁשל ·. ּגדֹול ּכהן ּפר וכן ּכׁשר. הּזבח - וׁשחט עבר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואם

אם  אהרן, וׁשחט ּבֹו: ׁשּנאמר ּפי על אף הּכּפּורים, ְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָֹיֹום
ּכׁשרה. - זר ׁשּׁשחטּה אדּמה ּפרה אף ּכׁשר. - זר ְְְֲֵֵֶַָָָָָָָָָָֻׁשחטֹו

ּבזר. ּפסּולה ׁשחיטה ל ְְְְִֵֶָָָׁשאין
אּלא ‚. לׁשחיטה, נתּכּון ולא הּקדׁשים את ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשֹוחט

לׁשחיטה. ׁשּיתּכּון עד ּפסּולין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּכמתעּסק
ׁשחט „. ואם ּבקדׁשים. ּכאחד ראׁשים ׁשני יׁשחט ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹולא

ּכׁשרים. אּלּו הרי -ְֲִֵֵֵ
ּכחּלין.‰. ּבקדׁשים אחת ּבהמה ׁשֹוחטין ׁשנים ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֻאבל
.Â עֹומד ׁשהּגדֹול ּפי על אף קדׁשים ׁשֹוחט אינֹו ִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּקטן

לֹו אין וקטן מחׁשבה, צריכין ׁשהּקדׁשים ּגּביו; ְְֲֳִִִֵֶַַַַָָָָָָעל
- מעּׂשיו מּתֹו נּכרת מחׁשבּתֹו היתה אפּלּו ְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָמחׁשבה.
היתה  ּכיצד? להחמיר. אּלא להקל, מחׁשבה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָאינּה
לצפֹון  והביאּה הּקטן ּומׁשכּה ּבדרֹום, עֹומדת ְְְֱִֶֶֶַָָָָָָָָעֹולה
לׁשחיטת  ׁשּמחׁשבּתֹו נּכר מּמעּׂשיו ׁשהרי ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּוׁשחטּה,

ּפסּולה. זֹו הרי - ְֲִֵָָָקדׁשים
.Êבּדרֹום ׁשּנׁשחטּו קדׁשים ּדמם קדׁשי ׁשּנתקּבל אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּפסּולין. - ְִַָּבּדרֹום
.Á- וׁשחט לּצפֹון ידֹו והֹוׁשיט בּדרֹום עֹומד ְְִֵַַַָָָָָָהיה

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
.Ë- ּבּצפֹון הּדם וקּבל ידֹו והֹוׁשיט ּבּדרֹום עֹומד ְְִִֵֵַַַָָָָָָהיה

ּפסּולה. ְַָָָקּבלתֹו
.È.ּבּצפֹון ּכעֹומד הּוא הרי - לּצפֹון ורּבֹו ראׁשֹו ְְְֲִִֵֵַַָָֹֻהכניס

.‡Èאפּלּו לּדרֹום, ויצאת ּופרּכסה ּבּצפֹון ְְְְֲִִַַָָָָָָָׁשחטּה
וחזרה  לּדרֹום ויצאת ּפרּכסה ּכׁשרה. - לּדרֹום ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָהֹוציאּה
קדׁשים  וכן ּכׁשרה. - ּבּצפֹון ּדמּה קּבל ּכ ואחר ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָלּצפֹון,
לפנים  ידֹו והכניס לעזרה חּוץ ועמד ּבפנים ׁשהיּו ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָָקּלים

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ְְְִֵַָָָוׁשחט

.·È הכניס אפּלּו ּפסּולה. קּבלתֹו - וקּבל ידֹו ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָהכניס
ּבחּוץ  וציצתֹו ּבפנים ּכּלֹו העֹובד היה אפּלּו ורּבֹו, ְְְֲִִִִֵַָָָָֹֻֻראׁשֹו
- מֹועד אהל אל ּבבאכם ׁשּנאמר: ּפסּולה; עבֹודתֹו -ְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

ּכּלן. ׁשּיבֹואּו ֶַָָֻעד
.‚È- ּדמּה קּבלת אחר לחּוץ ויצאת הּבהמה ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָּפרּכסה

זריקה  קדם והּבּׂשר האמּורין יצאּו ׁשאפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּכׁשרה;
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכׁשר, הּזבח - קּלים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבקדׁשים

.„È- ּוׁשחטּה ּבחּוץ ורגליה ּבפנים ּכּלּה הּבהמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻהיתה
ּכּלּה ׁשּתהיה עד - לה' והביאּום ׁשּנאמר: ּפסּול; ְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻהּזבח

ְִִּבפנים.
.ÂËרגלּה הֹוציאה ּכ ואחר ּבפנים, ּכּלּה והיא ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻׁשחטּה

ּכ ואחר לעצם מּגיע ׁשהּוא עד הּבּׂשר חֹות - ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלחּוץ
מּפני  ּפסּול, - חת ּכ ואחר קּבל ואם הּדם. ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָמקּבל
צרי אין קּלים ּובקדׁשים ׁשּבחּוץ. הּבּׂשר ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשמנּונית
קדׁשים  ׁשּבּׂשר ּומקּבל; לפנים רגלּה מחזיר אּלא ,ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלחּת

ּכׁשר. - זריקה קדם ׁשּיצא ְִִֵֶֶַָָָָֹ[קּלים]
.ÊË;ּפסּולה - העזרה ּבאויר ּוׁשחטּה הּבהמה ְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָָּתלה

ּבארץ. ׁשּיׁשחֹוט עד - הּמזּבח יר על ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:
.ÊÈ תלּוי והּוא וׁשחט ונתלה ּבארץ הּבהמה ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָהיתה

ּכׁשר. - קּלים ּבקדׁשים ּפסּול, - קדׁשים ּבקדׁשי ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָּבאויר:
.ÁÈ ׁשּׁשחט אֹו ּבפנים, ּוגמרן ּבחּוץ סימנים מעּוט ְְִִִִִֶַַַָָָָָׁשחט

לּׁשחיטה  ׁשּיׁשנּה ּפסּולין; - ּבּצפֹון ּוגמרן ּבּדרֹום ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָמעּוטן
סֹוף. ועד ְְִִַָָמּתחּלתּה

.ËÈ- ּבּקרקע הּמּנחת ּבהמה מּצּואר הּדם וקּבל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָָֻנתלה
.ּבכ ׁשרּות ּדר ׁשאין ְֵֵֶֶֶָָּפסּול;

.Î הּדם וקּבל ּבידֹו הּמזרק ותלה ּבעזרה עֹומד ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָָהיה
ּכׁשר; - ּבאויר הּדם וקּבל הּבהמה ׁשהגּביּה אֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבאויר,

ּכּמקֹום. הּמקֹום ֲִֶַַָָׁשאויר
.‡Îּבמינֹו מין ּכׁשר; - וקּבל מזרק לתֹו מזרק ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָנתן

ּכׁש - וקּבל הּמזרק ּבתֹו סיב הּניח חֹוצץ. מּפני אינֹו ר; ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָ
ּכאן  ואין הּמזרק, לתֹו יֹורד הּדם והרי חלּול, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשהּסיב
מּתֹו וקמץ הּמנחה ּבקמיצת ּכן עּׂשה אם אבל ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָחציצה.

ּפסּולה. - ְִַָהּסיב
.·Î הֹולכת וכן ּוזריקתֹו, לּמזּבח והֹולכתֹו הּדם ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָקּבלת

ּבכהן  אּלא ּכׁשרה אינּה מאּלּו אחת ּכל - לּכבׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאיברים
ּובמליקת  הּמנחה ּבקמיצת ׁשּבארנּו ּכמֹו לעבֹודה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּכׁשר

ָהעֹוף.
.‚Î ּכהן ,לפיכ הֹולכה. אינּה - ּברגל ׁשּלא ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹוהֹולכה

- לּמזּבח ּוזרקֹו ּבמקֹומֹו ועמד הּדם את ׁשּקּבל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּגדֹול
הּזבח. ְִֶַַַנפסל

.„Î קּבל לימינֹו. יחזיר - לּׂשמאלֹו ונתן ּבימינֹו ְְֲִִִִִִִִֵֵַַָֹקּבל
חל  לכלי ונתן קדׁש ּבכלי קּבל הּזבח. נפסל - חל ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹּבכלי

קדׁש. לכלי יחזיר -ְֲִִִֶַֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

במקומם.1) שלא והשוחטם קדשים, בשחיטת כוונה צריך אם לכתחילה, קדשים לשחוט מותרין אם לעבודה הפסולין יבאר
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.‰Î אבל ּכׁשר. - ואספֹו הרצּפה על הּכלי מן ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָנׁשּפ
לכלי  ּונתנֹו ואספֹו הרצּפה על הּבהמה מּצּואר נׁשּפ ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָאם

הּזבח. נפסל - ְִֵֶַַַַָהּׁשרת
.ÂÎ ולא הארץ על ּבהמה מּצּואר הּדם מקצת ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנׁשּפ

ּכׁשר; זה הרי - ּבהמה מּצּואר מקצתֹו וקּבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאספֹו,
ּדם  לא הּנפׁש, ּדם ׁשּנתקּבל הּדם זה ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּובלבד

העֹור. ּדם ולא ְְִַַַָֹהּתמצית
.ÊÎ,לעבֹודה הּפסּולין מן אחד ּדמם ׁשּקּבל הּזבחים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכל

ּכהלכתֹו לּמזּבח ׁשּזרקֹו אֹו לּמזּבח, הּדם את ׁשהֹולי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאֹו
ּבֹו הל ולא לּפסּול, ונתן הּכׁשר קּבל הּזבח. נפסל -ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
ּדם  אבל לּכׁשר. יחזיר - ּבמקֹומֹו עמד אּלא ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָהּפסּול
אֹו והֹוליכֹו, לּכׁשר והחזירֹו לעבֹודה הּפסּול ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשהֹוליכֹו
והֹוליכֹו, לּפסּול ּונתנֹו והחזירֹו ּתחּלה הּכהן ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשהֹוליכֹו
נפסל  - ּבּסֹוף ּבין ּבּתחּלה ּבין הּפסּול והֹוליכֹו ְְְִִִִֵֵַַַַָָהֹואיל

זה. ּדבר לתּקן אפׁשר אי ׁשהרי ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּזבח,
.ÁÎ הּכׁשר חֹוזר - הּנפׁש ּדם נׁשאר אם הּפסּול, ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָקּבל

עֹוּׂשין  לעבֹודה הּפסּולין ׁשאין וזֹורק; ּומֹולי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָּומקּבל
ראּוי  והּוא הֹואיל הּטמא, מן חּוץ ׁשירים. הּנׁשאר ְְִִִִִֵַַַַָָָָהּדם
עֹוּׂשה  - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבטמאה, הּבא ּבקרּבן ְְְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֻלעבֹודה
אחריו  ׁשּקּבל ּפי על אף הּטמא, קּבל ּכיצד? ֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשירים.
ׁשּקּבל  ׁשּזה הּזבח; נפסל - ּוזרקֹו הּנפׁש ּדם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּכׁשר

ּכלּום. ואינֹו הּוא ׁשירים ּבאחרֹונה ְְֲִִֵֵַַַָָָהּכׁשר
.ËÎ ׁשחיטה אחר ׁשהּוא ּכל מאיבריה ׁשחסר ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבהמה

קּבלה  קדם ּבאזנּה צרם אפּלּו נפסלה. - הּדם קּבלת ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹקדם
ׁשּיהיה  - הּפר מּדם ולקח ׁשּנאמר: יקּבל. לא זה הרי -ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
- וזרק החסרה מן קּבל ואם הּקּבלה. ּבׁשעת ּכּלֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻׁשלם

ּפסּול. זה ֲֵֶָהרי
.Ï אבד אפּלּו זריקה, קדם קּבלה אחר חסרה אם ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹאבל

מן  ּכזית נׁשּתּיר אם נּׂשרף: אֹו הּדם זריקת קדם ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהּבּׂשר
לאו  ואם הּדם, את זֹורק - האמּורין מן ּכזית אֹו ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּבּׂשר
וחצי  הּבּׂשר מן זית ּכחצי אפּלּו - ּובעֹולה זֹורק. אינֹו -ְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָ

לאּׁשים. ׁשּכּלּה מּפני האמּורין, מן ְִִִִִִֵֵֶַָָָֻזית
.‡Ï לא - זרק ואם יזרק, לא - מּכזית ּפחּות ְְְְִִִִִַַַָָֹֹֹנׁשאר

ז  קדם הּבּׂשר נפסל לעזרה הרצה. חּוץ ׁשּיצא אֹו ריקה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ
הרצה. - זרק ואם הּדם, יזרק לא -ְְְִִַַָָָֹֹֻ

.·Ï זריקת קדם לעזרה חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבּׂשר
הּזבח  - ּבחּוץ והּבּׂשר הּדם ׁשּנזרק ּפי על אף ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָּדמים,
לּיֹוצא  מֹועלת והּזריקה לצאת. הּבּׂשר ׁשּסֹוף מּפני ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכׁשר,

לאכלֹו. לא אבל ְְְְֲָָָֹלּׂשרפֹו,
.‚Ï ּדמים זריקת לפני ׁשּיצאּו קּלים קדׁשים אמּורי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן

- החזירן ואם הּזבח, נפסל לא - ּבחּוץ והם הּדם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹונזרק
עליהן  חּיבין - החזירן ׁשּלא ּפי על ואף אֹותן. ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמקטירין

וטמא. ונֹותר ּפּגּול ְְִִֵָָמּׁשּום
.„Ï והחלב ּבּׂשר ׁשּנטמא ּבין יחיד, ׁשל הּזבחים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

הּדם. את זֹורק - קּים והּבּׂשר חלב ׁשּנטמא ּבין ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָקּים
ׁשהּציץ  הרצה; - זרק ואם יזרק, לא - ׁשניהן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹֻנטמאּו
ׁשּנטמאּו עֹולה איברי אֹו אמּורין וכן הּטמאה. על ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמרּצה
קרּבנֹות  וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו מרּצה, הּציץ - ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָוהקטירן
את  זֹורק זה הרי - ּכּלֹו והחלב הּבּׂשר ׁשּנטמא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהּצּבּור

ַָהּדם.
.‰Ï ואף הּזבח, נפסל - לעזרה חּוץ ׁשּיצא קדׁשים ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָּדם

נרצה. לא - הּמזּבח על ּוזרקֹו והכניסֹו ׁשחזר ּפי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹעל
.ÂÏ ׁשּנאמר ּכלל. טמאה מקּבל אינֹו הּקד ׁשים ּדם ְְְְֱֳִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכל

הּוא  ּכּמים ׁשּנׁשּפ ּדם - ּכּמים ּתׁשּפכּנּו הארץ על ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּבּדם:
ׁשאינֹו קדׁשים, ּדם אבל טמאה; ּומקּבל ּכּמים ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּנחׁשב

טמאה. מקּבל אינֹו ּכּמים, ְְְִִֵֵַַַָָֻנׁשּפ
.ÊÏ,הּזבח נפסל - נזרק ולא חּמה עליו ׁשּׁשקעה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹודם

הרצה. לא - זרקֹו ְְְִָָֹֻואם

ה'תשע"ה  סיון י"ד שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
החיצֹון ‡. מזּבח על הּנּתנין הּדמים מּתנה 2ּכל נתן אם , ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ

ּבחּטאת  ואפּלּו ּכּפר. - ּבלבד היא 3אחת אחת מּתנה - ְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָ
הארּבע  ּוׁשאר ודם 4העּקר, ׁשּנאמר: למצוה. מּתנֹות ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָָ

על  הּדם ׁשפיכת - אלהי ה' מזּבח על יּׁשפ ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזבחי
העּקר. היא ְִִִֵַַָָהּמזּבח

ּבזריקה ·. הּנּתנין יצא;5וכל - ּבׁשפיכה ׁשּנתנן ְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָָ
.יּׁשפ זבחי ודם ְְֱִֵֶֶֶַַָָׁשּנאמר:

הּפנימי ‚. מזּבח על הּנּתנין הּדמים אחת 6ּכל חּסר אם , ְְִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָ
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כיפר.1) אם אחת מתנה ונתן החיצון מזבח על הניתנין דמים את 2)יבאר עליו שמקטירים הכהנים, שבעזרת המזבח
דמם. את וזורקין שתי 3)הקרבנות חטאת בדיני בתורה כתוב כי נימוקם, מבואר לז: שם ובגמרא שם זבחים הלל כבית

למצוה  שלוש ארבע, וביחד שתיים עוד הרי וא"ו], [=עם מלא קרנות אחת ופעם יחיד, לשון ומשמע ואו בלי קרנת פעמים
מעכב, אינו בדיעבד אבל למצוה, רק נאמר אחת פעם התורה שציוותה דבר שכל בידינו, כלל הקרבנות (בדיני לעכב ואחת
ושאר  כלל. דם זריקת בלי לכפרה אפשר שאי מפני עיכוב), על המורה מלה שם שכתובה או פעם עוד נצטוו כן אם אלא

מחטאת. נלמדים האחת.4)הקרבנות שנתן אחרי מהארבע שנשתייר מה רחוק 5)כלומר, עומד שהכהן פירושה, זריקה
עולה  אשם, הדם. את עליו ושופך המזבח בצד שעומד היינו ושפיכה שבמזרק. הדם את למזבח בכוח וזורק מהמזבח

באצבע. ניתנת וחטאת בשפיכה ופסח מעשר בכור, בזריקה, ניתנים מקטירים 6)ושלמים ועליו בהיכל שעמד הזהב מזבח
ואינו  מוקטר אינו שבשרם ושעירים פרים שאר ושל הכיפורים יום של ושעיר פר דם עליו ומזים הקטורת את יום בכל

נשרף. אלא נאכל

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq c"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּכתּוב  ׁשהרי הּכּפרה; עּקר הן ּכּלן אּלא ּכּפר, לא - ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמהן
ּפעמים. ׁשבע ׁשּנאמר: מנינן, על ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָהקּפיד

.„- הּבעלים ּומתּו אחת מּתנה מּמּנּו ׁשּנתן ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָחּטאת
הּמיתה  לאחר מּתנֹות ארּבע .7יׁשלים ְְְִִַַַַַַַָָ

ּבּלילה ‰. הּׁשלׁש יּתן לא - ּבּיֹום האחת נתן אם .8אבל ְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹ
.Â חּיב - ּבחּוץ והׁשלימן ּבפנים אחת נתן מּׁשּום 9ואם ְְְְִִִִִִַַַַַָָָ

ּבחּוץ  .10מעלה ֲֶַַ
.Ê מּזה ידֹו11היה ּדם 12ונקטעה ׁשּיּגיע קדם מּזה ׁשל ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הּזיה  לֹו עלתה לא - הּמזּבח .13לאויר ְְֲִִֵַַַַָָָָֹ
.Á קרּבנֹות מּתן הּנעּׂשית 14ׁשּנה ּבחּטאת ּבין ּבחּטאת, ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָ

ּבחּוץ 15ּבפנים  הּנעּׂשית ּבחּטאת אבל 16ּבין נפסל. - ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָ
ּכׁשרין  - קדׁשים .17ּבׁשאר ְְִִִֵָָָ

.Ë ולפנים הּקרן מן הּדם ּבין 18נתן ּבחּטאת ּבין , ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבּמזּבח  ּבין הּפנימי ּבּמזּבח ּבין קדׁשים, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּבׁשאר

ּפסּול. - ִַָהחיצֹון
.È הּמזּבח מחצי למעלה אֹותֹו לּתן ׁשּמצותֹו 19ּדם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

למּטה  לּתנֹו ׁשּמצותֹו אֹו למּטה, ּונתנֹו20ׁשּנתנֹו ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָ
ּבהיכל  ּבפנים לּתנֹו ׁשּמצותֹו אֹו על 21למעלה, ּונתנֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּנתנן  החיצֹון מזּבח על הּנּתנין אֹו החיצֹון, ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָמזּבח
הּכבׁש על ּבחּוץ הּנּתנין ּדם ׁשּנתן אֹו ּבהיכל, 22לפנים ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

היסֹוד  ּכנגד ּפסּול 23ׁשּלא הּזבח ּבּׂשר הרי ואף 24- . ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
הּבעלים  נתּכּפרּו כן, ּפי ּדם 25על ׁשהּגיע ּכיון ּבֹו; ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּוא  הרי - למקֹומֹו ׁשּלא ׁשהּגיע ּפי על אף ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹלּמזּבח,
אמּורים  ּדברים ּבּמה לכּפר. למקֹומֹו ׁשהּגיע ?26ּכמֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ

לעבֹודה  ּכׁשר הּזֹורק זה קּבל 27ּכׁשהיה אם אבל ; ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
לּפסּול 28הּכׁשר  למעלה 29ונתן הּנּתנין את הּפסּול ונתן , ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּבחּוץ  הּנּתנין ואת ּבחּוץ, ּבפנים הּנּתנין ואת ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָלמּטה,
לא  - היסֹוד ּכנגד ׁשּלא הּכבׁש על ׁשּנתן אֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּבפנים,

הּנפׁש ּדם נׁשאר אם הּזבח, ּבּׂשר יחזר 30נפסל אּלא , ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
ויקּבל  ּבמקֹומֹו.31הּכׁשר הּדם ויזרק הּנפׁש ּדם ׁשאר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

.‡È ּבדם ּדם ּבין ׁשּנתערבּו, קדׁשים ּכֹוסֹות 32ּדמי ּבין ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ
אחת 33ּבכֹוסֹות  מּתנה הּנּתנין נתערבּו אם ּבנּתנין 34: ְְְְִִִִִִַַַַָָָָָ

מּתן  הּנּתנין וכן אחת. מּתנה הּכל יּתן - אחת ְִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָֹמּתנה
ארּבע.35ארּבע  מּתן הּכל יּתן - ארּבע מּתן ּבנּתנין ְְְְִִִֵַַַַַַַַַַַָֹ

ׁשהן  ׁשּתים מּתן ּבנּתנין אחת מּתנה הּנּתנין ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָנתערבּו
אחת  מּתנה הּכל יּתן - הּנּתנין 36ארּבע נתערבּו למעלה . ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹ

לאּמה  הּכל יּׁשפ - למּטה ּפסּולין.37ּבנּתנין והּזבחים , ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ
החּטאת  ׁשירי נתערבּו ׁשּמקֹום 38אפּלּו העֹולה, ּדם עם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

לאּמה  הּכל יּׁשפ - למּטה .39הּכל ְִֵַַַַָָָָֹֹ
.·È למעלה הּתערֹובֹות מן נתן אּלא ׁשאל, לא ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹואם
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בעליה,7) שמתו חטאת דין לה אין לפיכך מעכבות, ואינן למצוה רק הן הנותרות והשלוש כיפרה שהראשונה מפני והטעם,
המצוה. את החמה.8)וגומרים בשקיעת נפסל שהדם בפנים,10)כרת.9)מפני לעשותן מצוה אלו מתנות שהרי

שינה  רבינו שם. מעמיו". ההוא האיש ונכרת וגו' יביאנו לא מועד אוהל פתח "ואל ט) יז, (ויקרא בה קוראים אנו לפיכך
מית  לילה, הסדר: שם שבגמרא, הסדר נותן את - מיתה דיניהם: חומרת לפי חוץ, לילה, מיתה, סידר: ורבינו חוץ. ה,

כרת. ענוש - חוץ כרת; חייב אינו נתן אם אבל יתן, לא - לילה (פרים 11)לכתחילה; הפנימיות ובחטאות העוף בחטאת
מרחוק. באצבע מזה היינו הזאה, לשון בתורה כתוב הנשרפים) לעבודה.12)ושעירים ופסול מום בעל ונעשה

מום.13) בעל היה המזה ואז במזבח נוגע כשהדם נגמרת דרומית 14)שההזייה בקרן להתחיל הוא, בחטאות הנכון הסדר
הקרבן. נפסל זה מסדר שינה ואם דרומית מערבית ולבסוף מערבית, צפונית צפונית, מזרחית ואחריה שמזים 15)מזרחית

שבהיכל. הזהב מזבח ועל הפרוכת על דמה להיכל.16)את חוץ שהיא שבעזרה, המזבח על נזרק ולא 17)שדמה
קרבנות. לשאר חטאת בין ההבדל של טעמו אמה 18)נתבאר ורחבן אמה ארכן החיצון, מזבח שבפינות הקרנות ארבע

היינו  הקרנות נגד ניתנות הקרבנות שאר של המתנות שתי וכן המזבח. של העליון בחציו כנגדן הכהן נותן החטאות ודם
היינו  הקרן, מן לפנים שהוא בשטח הדם נתן שאם כאן, רבינו ומלמדנו המזבח. של התחתון בחציו מכאן ואמה מכאן אמה

בפנימי. ובין החיצון במזבח בין פסול, - הקרן כנגד העוף.19)שלא ועולת בהמה הנעשים 20)חטאת הקרבנות שאר
נשרף 21)בחוץ. ובשרם הקרבנות מעשה בהלכות המבוארים הנשרפים ושעירים ופרים הכיפורים, יום של ושעיר פר

ירושלים. לחומת שמחוץ הדשן ממש.22)בבית המזבח על במשנה 23)ולא ממש. במזבח היסוד כנגד שלא או פירוש,
מ  (של "והיסוד שנינו: א ג, פרק בדרום מדות (תופס) ואוכל המערב. כל פני ועל הצפון כל פני על מהלך היה החיצון) זבח

למטה  הניתנים דם את זו בקרן זרק ואם יסוד היה לא מזרחית דרומית שבקרן מזה ויוצא אחת". אמה ובמזרח אחת אמה
העולה". מזבח יסוד "אל ז) ד, (ויקרא מהכתוב זה דין למדו ונז: נו: בזבחים פסול. הקרבן המזבח וגם 24)מחצי

פסולים. אחר.25)האימורים קרבן להביא חייב תקנה.26)ואינו לו ואין נפסל הזבח כיפר 27)שבשר ובדיעבד
לזריקה. ופסול שיריים נעשה שנשאר הדם בוודאי 28)ולפיכך פסול כהן קבלת שהרי הכשר, קיבל אם אפילו כלומר,

משנה). (לחם שיריים עושה שיריים.29)אינה שעושה טמא פסול הבהמה.30)אפילו הדם 31)בצוואר קבלת
והזריקה  שיריים עושה אינה זריקה בלי שקבלה מפני הנשאר, הדם את שיריים עשתה לא כשר שקיבל פי על אף הראשונה

פסולה. קרבנות.32)הייתה שני של דם נתקבל אחד הכוסות.33)בכלי שנתערבו אלא אחד מקרבן דם יש כוס בכל
מעשר.34) בדם  בכור דם חטאות.35)כגון שתי של  דמן בתערובת כאן והמדובר ארבע, מתן ניתן בלבד חטאות דם
כיפר 36) בלבד אחת מתנה נתן אם החיצון, מזבח על הניתנים הדמים אחת "כל ממתנה יותר התערובת מן ליתן ואסור ."

מעשה. עושה אינו הרי תגרע" "בל על ועובר פחות נותן אם אבל תוסיף", "לא על במעשה יעבור שלא כעין 37)כדי
בו. עוברים ומים לחוץ ופתוח העזרה רצפת כל פני על עובר היה שפיכה 38)מרזב וטעונין במקומן, המתנות ארבע שנתן

למטה. שהוא המזבח יסוד המזבח 39)על קיר על זריקה טעון העולה שדם מפני למטה . מקומם ששניהם פי על אף
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.‰Î אבל ּכׁשר. - ואספֹו הרצּפה על הּכלי מן ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָנׁשּפ
לכלי  ּונתנֹו ואספֹו הרצּפה על הּבהמה מּצּואר נׁשּפ ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָאם

הּזבח. נפסל - ְִֵֶַַַַָהּׁשרת
.ÂÎ ולא הארץ על ּבהמה מּצּואר הּדם מקצת ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנׁשּפ

ּכׁשר; זה הרי - ּבהמה מּצּואר מקצתֹו וקּבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאספֹו,
ּדם  לא הּנפׁש, ּדם ׁשּנתקּבל הּדם זה ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּובלבד

העֹור. ּדם ולא ְְִַַַָֹהּתמצית
.ÊÎ,לעבֹודה הּפסּולין מן אחד ּדמם ׁשּקּבל הּזבחים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכל

ּכהלכתֹו לּמזּבח ׁשּזרקֹו אֹו לּמזּבח, הּדם את ׁשהֹולי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאֹו
ּבֹו הל ולא לּפסּול, ונתן הּכׁשר קּבל הּזבח. נפסל -ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
ּדם  אבל לּכׁשר. יחזיר - ּבמקֹומֹו עמד אּלא ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָהּפסּול
אֹו והֹוליכֹו, לּכׁשר והחזירֹו לעבֹודה הּפסּול ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשהֹוליכֹו
והֹוליכֹו, לּפסּול ּונתנֹו והחזירֹו ּתחּלה הּכהן ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשהֹוליכֹו
נפסל  - ּבּסֹוף ּבין ּבּתחּלה ּבין הּפסּול והֹוליכֹו ְְְִִִִֵֵַַַַָָהֹואיל

זה. ּדבר לתּקן אפׁשר אי ׁשהרי ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּזבח,
.ÁÎ הּכׁשר חֹוזר - הּנפׁש ּדם נׁשאר אם הּפסּול, ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָקּבל

עֹוּׂשין  לעבֹודה הּפסּולין ׁשאין וזֹורק; ּומֹולי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָּומקּבל
ראּוי  והּוא הֹואיל הּטמא, מן חּוץ ׁשירים. הּנׁשאר ְְִִִִִֵַַַַָָָָהּדם
עֹוּׂשה  - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבטמאה, הּבא ּבקרּבן ְְְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֻלעבֹודה
אחריו  ׁשּקּבל ּפי על אף הּטמא, קּבל ּכיצד? ֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשירים.
ׁשּקּבל  ׁשּזה הּזבח; נפסל - ּוזרקֹו הּנפׁש ּדם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּכׁשר

ּכלּום. ואינֹו הּוא ׁשירים ּבאחרֹונה ְְֲִִֵֵַַַָָָהּכׁשר
.ËÎ ׁשחיטה אחר ׁשהּוא ּכל מאיבריה ׁשחסר ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבהמה

קּבלה  קדם ּבאזנּה צרם אפּלּו נפסלה. - הּדם קּבלת ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹקדם
ׁשּיהיה  - הּפר מּדם ולקח ׁשּנאמר: יקּבל. לא זה הרי -ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
- וזרק החסרה מן קּבל ואם הּקּבלה. ּבׁשעת ּכּלֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻׁשלם

ּפסּול. זה ֲֵֶָהרי
.Ï אבד אפּלּו זריקה, קדם קּבלה אחר חסרה אם ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹאבל

מן  ּכזית נׁשּתּיר אם נּׂשרף: אֹו הּדם זריקת קדם ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהּבּׂשר
לאו  ואם הּדם, את זֹורק - האמּורין מן ּכזית אֹו ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּבּׂשר
וחצי  הּבּׂשר מן זית ּכחצי אפּלּו - ּובעֹולה זֹורק. אינֹו -ְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָ

לאּׁשים. ׁשּכּלּה מּפני האמּורין, מן ְִִִִִִֵֵֶַָָָֻזית
.‡Ï לא - זרק ואם יזרק, לא - מּכזית ּפחּות ְְְְִִִִִַַַָָֹֹֹנׁשאר

ז  קדם הּבּׂשר נפסל לעזרה הרצה. חּוץ ׁשּיצא אֹו ריקה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ
הרצה. - זרק ואם הּדם, יזרק לא -ְְְִִַַָָָֹֹֻ

.·Ï זריקת קדם לעזרה חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבּׂשר
הּזבח  - ּבחּוץ והּבּׂשר הּדם ׁשּנזרק ּפי על אף ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָּדמים,
לּיֹוצא  מֹועלת והּזריקה לצאת. הּבּׂשר ׁשּסֹוף מּפני ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכׁשר,

לאכלֹו. לא אבל ְְְְֲָָָֹלּׂשרפֹו,
.‚Ï ּדמים זריקת לפני ׁשּיצאּו קּלים קדׁשים אמּורי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן

- החזירן ואם הּזבח, נפסל לא - ּבחּוץ והם הּדם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹונזרק
עליהן  חּיבין - החזירן ׁשּלא ּפי על ואף אֹותן. ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמקטירין

וטמא. ונֹותר ּפּגּול ְְִִֵָָמּׁשּום
.„Ï והחלב ּבּׂשר ׁשּנטמא ּבין יחיד, ׁשל הּזבחים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

הּדם. את זֹורק - קּים והּבּׂשר חלב ׁשּנטמא ּבין ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָקּים
ׁשהּציץ  הרצה; - זרק ואם יזרק, לא - ׁשניהן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹֻנטמאּו
ׁשּנטמאּו עֹולה איברי אֹו אמּורין וכן הּטמאה. על ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמרּצה
קרּבנֹות  וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו מרּצה, הּציץ - ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָוהקטירן
את  זֹורק זה הרי - ּכּלֹו והחלב הּבּׂשר ׁשּנטמא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהּצּבּור

ַָהּדם.
.‰Ï ואף הּזבח, נפסל - לעזרה חּוץ ׁשּיצא קדׁשים ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָּדם

נרצה. לא - הּמזּבח על ּוזרקֹו והכניסֹו ׁשחזר ּפי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹעל
.ÂÏ ׁשּנאמר ּכלל. טמאה מקּבל אינֹו הּקד ׁשים ּדם ְְְְֱֳִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכל

הּוא  ּכּמים ׁשּנׁשּפ ּדם - ּכּמים ּתׁשּפכּנּו הארץ על ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּבּדם:
ׁשאינֹו קדׁשים, ּדם אבל טמאה; ּומקּבל ּכּמים ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּנחׁשב

טמאה. מקּבל אינֹו ּכּמים, ְְְִִֵֵַַַָָֻנׁשּפ
.ÊÏ,הּזבח נפסל - נזרק ולא חּמה עליו ׁשּׁשקעה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹודם

הרצה. לא - זרקֹו ְְְִָָֹֻואם

ה'תשע"ה  סיון י"ד שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
החיצֹון ‡. מזּבח על הּנּתנין הּדמים מּתנה 2ּכל נתן אם , ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ

ּבחּטאת  ואפּלּו ּכּפר. - ּבלבד היא 3אחת אחת מּתנה - ְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָ
הארּבע  ּוׁשאר ודם 4העּקר, ׁשּנאמר: למצוה. מּתנֹות ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָָ

על  הּדם ׁשפיכת - אלהי ה' מזּבח על יּׁשפ ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזבחי
העּקר. היא ְִִִֵַַָָהּמזּבח

ּבזריקה ·. הּנּתנין יצא;5וכל - ּבׁשפיכה ׁשּנתנן ְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָָ
.יּׁשפ זבחי ודם ְְֱִֵֶֶֶַַָָׁשּנאמר:

הּפנימי ‚. מזּבח על הּנּתנין הּדמים אחת 6ּכל חּסר אם , ְְִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָ
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כיפר.1) אם אחת מתנה ונתן החיצון מזבח על הניתנין דמים את 2)יבאר עליו שמקטירים הכהנים, שבעזרת המזבח
דמם. את וזורקין שתי 3)הקרבנות חטאת בדיני בתורה כתוב כי נימוקם, מבואר לז: שם ובגמרא שם זבחים הלל כבית

למצוה  שלוש ארבע, וביחד שתיים עוד הרי וא"ו], [=עם מלא קרנות אחת ופעם יחיד, לשון ומשמע ואו בלי קרנת פעמים
מעכב, אינו בדיעבד אבל למצוה, רק נאמר אחת פעם התורה שציוותה דבר שכל בידינו, כלל הקרבנות (בדיני לעכב ואחת
ושאר  כלל. דם זריקת בלי לכפרה אפשר שאי מפני עיכוב), על המורה מלה שם שכתובה או פעם עוד נצטוו כן אם אלא

מחטאת. נלמדים האחת.4)הקרבנות שנתן אחרי מהארבע שנשתייר מה רחוק 5)כלומר, עומד שהכהן פירושה, זריקה
עולה  אשם, הדם. את עליו ושופך המזבח בצד שעומד היינו ושפיכה שבמזרק. הדם את למזבח בכוח וזורק מהמזבח

באצבע. ניתנת וחטאת בשפיכה ופסח מעשר בכור, בזריקה, ניתנים מקטירים 6)ושלמים ועליו בהיכל שעמד הזהב מזבח
ואינו  מוקטר אינו שבשרם ושעירים פרים שאר ושל הכיפורים יום של ושעיר פר דם עליו ומזים הקטורת את יום בכל

נשרף. אלא נאכל

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq c"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּכתּוב  ׁשהרי הּכּפרה; עּקר הן ּכּלן אּלא ּכּפר, לא - ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמהן
ּפעמים. ׁשבע ׁשּנאמר: מנינן, על ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָהקּפיד

.„- הּבעלים ּומתּו אחת מּתנה מּמּנּו ׁשּנתן ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָחּטאת
הּמיתה  לאחר מּתנֹות ארּבע .7יׁשלים ְְְִִַַַַַַַָָ

ּבּלילה ‰. הּׁשלׁש יּתן לא - ּבּיֹום האחת נתן אם .8אבל ְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹ
.Â חּיב - ּבחּוץ והׁשלימן ּבפנים אחת נתן מּׁשּום 9ואם ְְְְִִִִִִַַַַַָָָ

ּבחּוץ  .10מעלה ֲֶַַ
.Ê מּזה ידֹו11היה ּדם 12ונקטעה ׁשּיּגיע קדם מּזה ׁשל ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הּזיה  לֹו עלתה לא - הּמזּבח .13לאויר ְְֲִִֵַַַַָָָָֹ
.Á קרּבנֹות מּתן הּנעּׂשית 14ׁשּנה ּבחּטאת ּבין ּבחּטאת, ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָ

ּבחּוץ 15ּבפנים  הּנעּׂשית ּבחּטאת אבל 16ּבין נפסל. - ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָ
ּכׁשרין  - קדׁשים .17ּבׁשאר ְְִִִֵָָָ

.Ë ולפנים הּקרן מן הּדם ּבין 18נתן ּבחּטאת ּבין , ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבּמזּבח  ּבין הּפנימי ּבּמזּבח ּבין קדׁשים, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּבׁשאר

ּפסּול. - ִַָהחיצֹון
.È הּמזּבח מחצי למעלה אֹותֹו לּתן ׁשּמצותֹו 19ּדם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

למּטה  לּתנֹו ׁשּמצותֹו אֹו למּטה, ּונתנֹו20ׁשּנתנֹו ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָ
ּבהיכל  ּבפנים לּתנֹו ׁשּמצותֹו אֹו על 21למעלה, ּונתנֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּנתנן  החיצֹון מזּבח על הּנּתנין אֹו החיצֹון, ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָמזּבח
הּכבׁש על ּבחּוץ הּנּתנין ּדם ׁשּנתן אֹו ּבהיכל, 22לפנים ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

היסֹוד  ּכנגד ּפסּול 23ׁשּלא הּזבח ּבּׂשר הרי ואף 24- . ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
הּבעלים  נתּכּפרּו כן, ּפי ּדם 25על ׁשהּגיע ּכיון ּבֹו; ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּוא  הרי - למקֹומֹו ׁשּלא ׁשהּגיע ּפי על אף ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹלּמזּבח,
אמּורים  ּדברים ּבּמה לכּפר. למקֹומֹו ׁשהּגיע ?26ּכמֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ

לעבֹודה  ּכׁשר הּזֹורק זה קּבל 27ּכׁשהיה אם אבל ; ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
לּפסּול 28הּכׁשר  למעלה 29ונתן הּנּתנין את הּפסּול ונתן , ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּבחּוץ  הּנּתנין ואת ּבחּוץ, ּבפנים הּנּתנין ואת ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָלמּטה,
לא  - היסֹוד ּכנגד ׁשּלא הּכבׁש על ׁשּנתן אֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּבפנים,

הּנפׁש ּדם נׁשאר אם הּזבח, ּבּׂשר יחזר 30נפסל אּלא , ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
ויקּבל  ּבמקֹומֹו.31הּכׁשר הּדם ויזרק הּנפׁש ּדם ׁשאר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

.‡È ּבדם ּדם ּבין ׁשּנתערבּו, קדׁשים ּכֹוסֹות 32ּדמי ּבין ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ
אחת 33ּבכֹוסֹות  מּתנה הּנּתנין נתערבּו אם ּבנּתנין 34: ְְְְִִִִִִַַַַָָָָָ

מּתן  הּנּתנין וכן אחת. מּתנה הּכל יּתן - אחת ְִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָֹמּתנה
ארּבע.35ארּבע  מּתן הּכל יּתן - ארּבע מּתן ּבנּתנין ְְְְִִִֵַַַַַַַַַַַָֹ

ׁשהן  ׁשּתים מּתן ּבנּתנין אחת מּתנה הּנּתנין ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָנתערבּו
אחת  מּתנה הּכל יּתן - הּנּתנין 36ארּבע נתערבּו למעלה . ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹ

לאּמה  הּכל יּׁשפ - למּטה ּפסּולין.37ּבנּתנין והּזבחים , ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ
החּטאת  ׁשירי נתערבּו ׁשּמקֹום 38אפּלּו העֹולה, ּדם עם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

לאּמה  הּכל יּׁשפ - למּטה .39הּכל ְִֵַַַַָָָָֹֹ
.·È למעלה הּתערֹובֹות מן נתן אּלא ׁשאל, לא ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹואם
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בעליה,7) שמתו חטאת דין לה אין לפיכך מעכבות, ואינן למצוה רק הן הנותרות והשלוש כיפרה שהראשונה מפני והטעם,
המצוה. את החמה.8)וגומרים בשקיעת נפסל שהדם בפנים,10)כרת.9)מפני לעשותן מצוה אלו מתנות שהרי

שינה  רבינו שם. מעמיו". ההוא האיש ונכרת וגו' יביאנו לא מועד אוהל פתח "ואל ט) יז, (ויקרא בה קוראים אנו לפיכך
מית  לילה, הסדר: שם שבגמרא, הסדר נותן את - מיתה דיניהם: חומרת לפי חוץ, לילה, מיתה, סידר: ורבינו חוץ. ה,

כרת. ענוש - חוץ כרת; חייב אינו נתן אם אבל יתן, לא - לילה (פרים 11)לכתחילה; הפנימיות ובחטאות העוף בחטאת
מרחוק. באצבע מזה היינו הזאה, לשון בתורה כתוב הנשרפים) לעבודה.12)ושעירים ופסול מום בעל ונעשה

מום.13) בעל היה המזה ואז במזבח נוגע כשהדם נגמרת דרומית 14)שההזייה בקרן להתחיל הוא, בחטאות הנכון הסדר
הקרבן. נפסל זה מסדר שינה ואם דרומית מערבית ולבסוף מערבית, צפונית צפונית, מזרחית ואחריה שמזים 15)מזרחית

שבהיכל. הזהב מזבח ועל הפרוכת על דמה להיכל.16)את חוץ שהיא שבעזרה, המזבח על נזרק ולא 17)שדמה
קרבנות. לשאר חטאת בין ההבדל של טעמו אמה 18)נתבאר ורחבן אמה ארכן החיצון, מזבח שבפינות הקרנות ארבע

היינו  הקרנות נגד ניתנות הקרבנות שאר של המתנות שתי וכן המזבח. של העליון בחציו כנגדן הכהן נותן החטאות ודם
היינו  הקרן, מן לפנים שהוא בשטח הדם נתן שאם כאן, רבינו ומלמדנו המזבח. של התחתון בחציו מכאן ואמה מכאן אמה

בפנימי. ובין החיצון במזבח בין פסול, - הקרן כנגד העוף.19)שלא ועולת בהמה הנעשים 20)חטאת הקרבנות שאר
נשרף 21)בחוץ. ובשרם הקרבנות מעשה בהלכות המבוארים הנשרפים ושעירים ופרים הכיפורים, יום של ושעיר פר

ירושלים. לחומת שמחוץ הדשן ממש.22)בבית המזבח על במשנה 23)ולא ממש. במזבח היסוד כנגד שלא או פירוש,
מ  (של "והיסוד שנינו: א ג, פרק בדרום מדות (תופס) ואוכל המערב. כל פני ועל הצפון כל פני על מהלך היה החיצון) זבח

למטה  הניתנים דם את זו בקרן זרק ואם יסוד היה לא מזרחית דרומית שבקרן מזה ויוצא אחת". אמה ובמזרח אחת אמה
העולה". מזבח יסוד "אל ז) ד, (ויקרא מהכתוב זה דין למדו ונז: נו: בזבחים פסול. הקרבן המזבח וגם 24)מחצי

פסולים. אחר.25)האימורים קרבן להביא חייב תקנה.26)ואינו לו ואין נפסל הזבח כיפר 27)שבשר ובדיעבד
לזריקה. ופסול שיריים נעשה שנשאר הדם בוודאי 28)ולפיכך פסול כהן קבלת שהרי הכשר, קיבל אם אפילו כלומר,

משנה). (לחם שיריים עושה שיריים.29)אינה שעושה טמא פסול הבהמה.30)אפילו הדם 31)בצוואר קבלת
והזריקה  שיריים עושה אינה זריקה בלי שקבלה מפני הנשאר, הדם את שיריים עשתה לא כשר שקיבל פי על אף הראשונה

פסולה. קרבנות.32)הייתה שני של דם נתקבל אחד הכוסות.33)בכלי שנתערבו אלא אחד מקרבן דם יש כוס בכל
מעשר.34) בדם  בכור דם חטאות.35)כגון שתי של  דמן בתערובת כאן והמדובר ארבע, מתן ניתן בלבד חטאות דם
כיפר 36) בלבד אחת מתנה נתן אם החיצון, מזבח על הניתנים הדמים אחת "כל ממתנה יותר התערובת מן ליתן ואסור ."

מעשה. עושה אינו הרי תגרע" "בל על ועובר פחות נותן אם אבל תוסיף", "לא על במעשה יעבור שלא כעין 37)כדי
בו. עוברים ומים לחוץ ופתוח העזרה רצפת כל פני על עובר היה שפיכה 38)מרזב וטעונין במקומן, המתנות ארבע שנתן

למטה. שהוא המזבח יסוד המזבח 39)על קיר על זריקה טעון העולה שדם מפני למטה . מקומם ששניהם פי על אף
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יּתן  - וׁשאל למעלה נתן ּכׁשר. זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּולמּטה
לֹו.40למּטה  עלּו ואּלּו ואּלּו , ְְֵֵַָָָ

.‚Èיׁשּפ - ּבחּוץ ּבּנּתנין ּבפנים הּנּתנין ְְְְִִִִִִִִַַַָָָֹנתערבּו
ונתן  הּתערבת ּדם ולקח ׁשאל לא ואם לאּמה. ְְְֲִֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹהּכל
ונתן  וחזר ּבפנים ׁשּנתן ּבין ּובחּוץ, ּבפנים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָמּמּנּו

ּכׁשר  הּכל - ּבפנים ונתן וחזר ּבחּוץ אֹו .41ּבחּוץ ְְְִִֵַַַַַָָָֹ
ּבחּוץ, הּנּתנים ּדמים ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָּבּמה
ּבחּוץ  הּנעּׂשית חּטאת ּדם אבל החּטאת; מן ֲֲִֵַַַַַַַָָָחּוץ
ּבחּוץ  נתן אם ּבפנים: הּנעּׂשית חּטאת ּבדם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשּנתערב

ּכׁשר  - ּבפנים ונתן ונתן 42וחזר וחזר ּבפנים נתן , ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָ
אפּלּו להיכל, ׁשּנכנס חּטאת ׁשּדם ּפסּולה. - ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּבחּוץ

הּנאכלת  יחיד וכל 43חּטאת ׁשּנאמר: אסּורה; - ְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
והּוא  וגֹומר. מּדמּה יּובא אׁשר דר44חּטאת ׁשּיבֹוא ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ּביאה  ּדר - יּובא ׁשּנאמר: ההיכל, אם 45ׁשער אבל ; ֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבפׁשּפׁש נפסל.46הכניסֹו אינֹו - גג אֹו חּלֹון דר אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ

.„È העלם נכנס 47ּפר ׁשּדמם זרה, עבֹודה ּוּׂשעיר ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ
נפסל;48להיכל  - הּקדׁשים לקדׁש הכניסֹו אם , ְְְֳִִִִִֵֶַַַָָֹ

ּפנימה  זה הּוא 49ׁשּבמקֹום מקֹומן וּׂשעיר 50ׁשל ּפר וכן . ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ
אם  הּקדׁשים, לקדׁש נכנס ׁשּדמם הּכּפּורים, יֹום ְְֳִִִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשל

מּמּנּו והּזה הּקדׁשים לקדׁש ּדמם והֹוציאֹו51הכניס ְְְְֳִִִִִִֶֶַָָָָֹ
נפסל  - הּקדׁשים לקדׁש והכניסֹו וחזר ואינֹו52להיכל, , ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּיצא  ּכיון הּקדׁשים; ׁשּבקדׁש הּזיֹות מּמּנּו 53גֹומר ְֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
והֹוציאן 54יצא  הּקדׁשים ׁשּבקדׁש הּזיֹות ּגמר אם וכן . ְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

להיכל  חּוץ והֹוציאן הּזיֹות מקצת והּזה ,55להיכל, ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

ׁשּבהיכל; הּזיֹות גֹומר אינֹו - להיכל והכניסן ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוחזר
נפסל  למקֹומֹו חּוץ הּדם ׁשּיצא .56ׁשּכיון ְְִִֵֶֶַָָָָָ

.ÂË מהם אחד ויצא ּכֹוסֹות ּבׁשני ּדמּה ׁשּקּבל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחּטאת
ּכׁשר  הּפנימי - מהם 57לחּוץ אחד נכנס מּמּנּו. ויּזה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּפסּול  החיצֹון אף - ׁשם מּמּנּו והּזה ׁשּנאמר:58להיכל . ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לכּפר  נכנס אם ּדמּה מקצת אפּלּו מּדמּה; יּובא ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָאׁשר

נפסלה. - ְְִֶַָֹּבּקדׁש
.ÊË,ּכּפר ולא ּבפנים ּבֹו לכּפר ׁשהכניסֹו חּטאת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹּדם

ּכ ּבפנים מּמּנּו הּזה ולא הֹוציאֹו הכניסֹואּלא אם לּום: ְְְְִִִִִִִִֶֶָָֹ
ּכּפר  לא ׁשהרי ּבחּוץ, מּמּנּו ּומּזה ּכׁשר, זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּבׁשֹוגג

ּפסּול  - ּבמזיד הכניסֹו ואם .59ּבּקדׁש; ְְְִִִִֵֶַָֹ
.ÊÈ ׁשּנאמר:60הכניס ּכׁשרה; - להיכל עצמּה החּטאת ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבּׂשרּה. ולא - מּדמּה יּובא ְְֲִֶָָָָָֹאׁשר
.ÁÈ ּכׁשרה - להיכל ונכנסה ׁשּפרּכסה העֹוף .61חּטאת ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
.ËÈ זה הרי - ּבצּוארּה להיכל העֹוף חּטאת ּדם ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהכניס

ּככלי  חׁשּוב הּצּואר אם .62ספק ְִִִֵַַָָָ
.Îואספֹו63נׁשּפ העֹוף חּטאת ספק 64ּדם זה הרי -65 ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

ּתּׂשרף  לפיכ ּפֹוסל; אינֹו אֹו ּבדמּה ּפֹוסל הּכלי  ,66אם ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָ
ספק. ׁשהּוא העֹוף חּטאת ְֵֶַַָָָּככל

.‡Î מּתנה 67חּטאת ונתן ּכֹוסֹות, ּבארּבעה ּדמּה ׁשּקּבל ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָ
היסֹוד, על נׁשּפ ארּבעּתן ׁשירי - וכֹוס ּכֹוס מּכל ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָאחת
מּכֹוס  הּמּתנֹות ארּבע נתן .יׁשּפ ּדמּה ּכל ואת ְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ּוׁשאר  היסֹוד, על נׁשּפ הּכֹוס אֹותֹו ׁשירי - ְְְְִֵֶַַַָָָָאחד

לאּמה  נׁשּפכין .68הּכֹוסֹות ְִִַַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פא. שם יהודה ורב יוחנן כר' היסוד, על שיזובו כדי הקיר, על אותם לשפוך ואסור היסוד על ישר נשפכים חטאת ושיירי
למטה".40) ויתן שיחזור מודים וחכמים) אליעזר (רבי ואלו אלו נמלך, ולא למעלה "נתן פא: שם כחכמים 41)ברייתא

אהל  אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל כג): ו, (ויקרא הכתוב בפירוש היא המחלוקת אליעזר, ור' עקיבא רבי דעת נגד שם
ורבי  בכך, נפסלים אינם קרבנות שאר אבל דווקא, חטאת סוברים חכמים תשרף". באש תאכל לא בקודש לכפר מועד

פב.). (שם הקרבנות כל את "וכל" מהמלה מרבה שבתורה, אות כל לדרוש ששיטתו בפנים 42)עקיבא, נתן לא ואפילו
הבעלים. בשריפה.43)נתכפרו ומצוותן בפנים הזייה טעון שדמן ציבור בחטאות לפרש אפשר מקרא של פשוטו כי

נאמר.44) קטנה.46)רגילה.45)וזה צדדית על 47)דלת הציבור ועשה מותר וכדומה שחלב והורו דין בית שגגו
שעיר  מביאים הציבור, ועשה זרה בעבודה טעו ואם הפרוכת. על בהיכל הזייה טעון ודמו לחטאת פר מביאים הוראתם, פי

בכך.48)לחטאת. את49)מצוותם הובא לא "הן יח), (שם בתורה הובא כתוב שאם משמע פנימה", הקודש אל דמה
הקדשים. קודש זה - ופנימה הקרבן, ההיכל.50)נפסל מן לפני הוא הקדשים וקודש בהיכל, הזיות 51)מקומם מקצת

הכל. גמר כמצוותו.52)ולא בהיכל מקומו זה שדם פי על אף יוצא, הזיותיו.53)פסול גמר לפני הקדשים לקדש מחוץ
הקדשים.54) בקודש מקומו עכשיו - להיכל לצאת שסופו פי על ואף ביוצא, וודאי.56)לעזרה.55)נפסל פסול
היוצא 57) ואין נכנס) שלא מה (גם פוסל הנכנס תאכל"; לא וגומר יובא "אשר כג) ו, (שם מהכתוב זה דין למדו ובגמרא

יצא. שלא החלק את שלא 58)פוסל מכיוון דמה, מקצת ואפילו "מדמה" יובא (שם) הכתוב את שדרשו שם כחכמים
"דמה". התורה פסול.59)כתבה - בשוגג בין במזיד בין -60)ובכיפר הדם קבלת קודם הכניסה ואפילו צב: שם

יובא.61)כשרה. אשר אמרה: והתורה מאליה, נכנסה אלא הובאה שלא מפני יז 62)שם, בהלכה אמרנו בבהמה
מזה  הכהן אלא בכלי קבלה טעון דמה שאין מפני אבין, ר' שואל העוף בחטאת אבל נכנס, הדם שגם פי על אף שכשרה

בכלי. הדם הכניס כאילו שזה לומר אפשר מהצוואר הרצפה.63)ישר על מהצוואר שלא 65)לכלי.64)ישר בעייא
אוסרת  התורה או מהצוואר, ישר להזותו ומותר כלי טעון אינו העוף חטאת שגם היא התורה כוונת אם שם, נפתרה

בכלי. חולין 66)להשתמש יקריב שלא כדי אחר, קרבן מלהביא פטורים הבעלים אבל יט. שבהלכה הדין אל גם מוסב
מתנות.67)בעזרה. ארבע מהכתוב 68)שמצוותה זה ולמדו המזבח. ליסוד להישפך שמצוותם שיריים דין זה לדם שאין

והכתוב  כוסות מד' בנתן דמו" "כל הכתוב את להעמיד מחייב וההיגיון דמו. כל ולא ישפוך" דמו "ואת כו) ד, (ויקרא
אחת. בכוס דמו" "ואת

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq c"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·Î לא - חּלין ּדמי לתֹו אֹו הּמים לתֹו ׁשּנפל  ְְְִִֵֶַַַָָֹֻּדם
ּפסּול  - הּזה ואם מּמּנּו, הּדם 69יּזה לתֹו מים נפל . ְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

לתֹוכֹו נפל ּכׁשר. - דם מראה ּבֹו יׁש אם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּבּמזרק,
אם  מים: היּו אּלּו אֹותֹו אֹומדין - חּלין דם אֹו ְִִִִִִַַַָֻיין
מראה  מראיו יהיּו ׁשּלא עד ׁשּבּמזרק ּדם לבּטל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹראּויין
לבּטל  ראּויין אינם ואם מּמּנּו; יּזה לא זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹדם

מּמּנּו. יּזה - ְִֶֶַַָמראיו
.‚Î הּמזּבח ּפסּולי ּבדם ׁשּנתערב הּקדׁשים אֹו70ּדם ְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּבּׁשחיטה  ׁשּנפסלּו הּקדׁשים לאּמה.71ּבדם הּכל יּׁשפ - ְְְְֳִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
לאּמה  יּׁשפ - מאחד חּוץ הּכֹוסֹות ּכל קרבּו .72ואפּלּו ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

הּתמצית  ּבדם נתערב ּפסּולים. הּזבחים א ֹותן -73וכל ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ
לאּמה  ּכׁשר.74יּׁשפ - ונתן ׁשאל לא ואם ; ְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

.„Î העֹולֹות 75האמּורין והּקמצים 76ואיברי ,77 ְְְְִִֵֵֵַָָָ
הּנּׂשרפֹות 78והּלבֹונה  ּבכלי 79ּומנחֹות ׁשּנתקּדׁשּו אחר ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָ

ּבין 80ׁשרת  האּׁשים ּגּבי על אּלּו מּכל אחד זרק אם , ִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
אּלּו81ּבּיד  הרי - ּבּׂשמאל ּבין ּבימין ּבין ּבכלי, ּבין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָֹ

רים.ּכׁש ְִֵ
.‰Î והּמים ּבהין 82הּיין ּבין ּבקערה ּבין ּבין 83ׁשּנּסכן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּׁשרת  ּכלי ּבידֹו84ּבׁשאר אֹו חל ּבכלי נּסכן ּכׁשרים. - ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹ
ּפסּולין. -ְִ

.ÂÎ ׁשל העצים וסּדר ׁשּסּדרֹו, קמץ וכן ׁשּסּדרן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאיברים

מהם  למעלה הרי 85מערכה - העצים מּצּדי ׁשּסּדרן אֹו , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבכ הקטרה ּדר אם ספק הקטרה 86זה ּדר אין אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

הרצה. - עּׂשה ואם לכּתחּלה, ּכן יעּׂשה לא לפיכ ;ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֻּבכ

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּכאּלּו‡. - הּמזּבח ּבראׁש ׁשּׁשחטן קדׁשים ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹקדׁשי

ּבּצפֹון  עלתי2ׁשחטן את עליו וזבחּת ׁשּנאמר: ; ְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
לׁשחיטת  ראּוי הּמזּבח ׁשּכל מלּמד, - ׁשלמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואת

הּׁשלמים. ּוׁשחיטת ְְִִַַָָָהעֹולה
למּטה 3עֹולה ·. ׁשּׁשחטּה אֹו הּמזּבח, ּבראׁש ׁשּׁשחטּה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

וינּתחּנה  אֹותּה יפׁשיט - הּמזּבח לראׁש אֹותּה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹוהעלה
למּטה 4ּבמקֹומּה ּומדיחן הּקרבים ּומֹוריד וחֹוזר 5, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

לּכהנים  ונֹותנֹו העֹור ּומֹוריד אֹותן, .6ּומעלה ְְֲֲִִֶַַָָֹ
זבחים ‚. -8ׁשחּוטים 7וכן הּמזּבח לגּבי ׁשעלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּומדיחן  הּקרבים ּומֹוריד ּבמקֹומן, ּומנּתחן ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָמפׁשיטן
אֹותן  ּומעלה וחֹוזר ואת 9ּבּמים העֹור את ּומֹוריד , ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

הּׁשאר. את ּומקטיר וחֹוזר לּבעלים, ונֹותנֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּבּׂשר
י  לא מה ּבראׁשּומּפני וינּתח יפׁשיט אּלא הּכל, ֹוריד ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹ

לאּׁשים  הראּוי ׁשּכל לראׁש10הּמזּבח? עלה אם , ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
ירד  לא - יקּדׁש.11הּמזּבח ּבּמזּבח הּנגע ּכל ׁשּנאמר: ; ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

ראּוי? ׁשאינֹו ּפי על אף היא 12יכֹול לֹומר: ּתלמּוד ְִִֵֶַַַַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"לא 69) שם: יוחנן ר' ואמר כשר". דם מראית בו יש אם במים שנתערב "דם שנינו: במשנה דם. מראה בו יש אם אפילו
ונפסלה  במים בטלה שנפלה טיפה כל פירוש בטל", ראשון ראשון מים לתוך דם נפל אבל דם, לתוך מים שנפלו אלא שנו

"דיחוי". נקרא זה לכשרותה. חוזרת כאליל.70)ואינה ונעבד ונרבע רובע מומים, בעלי נעשתה 71)כגון לא השחיטה
כשרבו 72)כהלכתה. גם להתיר יבואו שמא חכמים שגזרו והטעם, הכשר, את לבטל כדי הפסול בדם שאין פי על ואף

בעזרה  חולין דם שימצא שכיח שלא מפני כב), הלכה (ראה חולין בדם תערובת על גזרו ולא הכשרים. על הפסולים דמי
רבנן". ביה גזרו לא שכיחא דלא "מילתא - שכיחים שאינם במקרים גזרו לא ופסול 73)וחכמים הנפש, דם שאינו דם

המזבח. על בו.74)לזריקה וגזרו שכיח כן גם התמצית המזבח.75)דם על אותם שמקטירים הבהמה כל 76)חלקי
כול  שעולה המזבח.איבריהן, על נשרפת המזבח.77)ה על ומקטיר חפניו מלא ממנה קומץ והכהן הקמח מן באה מנחה

הקומץ.78) עם נקטרת והיא לבונה עליה נותנים חוטא, ומנחת סוטה למנחת חוץ מנחה, כל רוחני. סממן כגון 79)מין
תהיה. כליל כהן מנחת וכל טז): ו, (ויקרא שנאמר נשרפת שכולה כהן הקמיצה.80)מנחת מכלי 81)אחר שהוציאם

המזבח. על ביד וזרקם המזבח.82)השרת על שנתקדש.83)שמנסכים מדה להם.84)כלי המיוחדים בכלים שלא
עליהם.85) שנאמר 86)כלומר, העצים" "על אם היא הבעייה באיברים אבל בקומץ, רק זה נימוק נאמר שם בגמרא

משנה). (לחם האש בהם שתאחז כדי לעצים, סמוך או ממש "על" הכוונה לשחיטת 1)בתורה ראוי המזבח כל אם יבאר
יעלו. לא ירדו ואם ירדו לא יעלו שאם הדברים יוסי.2)העולה, כר' ופסק נח. זבחים במשנה תנאים משנה 3)מחלוקת

פד. מעמיד 4)שם והאוסר לא, או כשרים בקרבנות מזבח של בראשו וניתוח הפשט יש אם מחלוקת פה. שם ובגמרא שם
וברור  סתם, ורבינו במקומם. ומנתח מפשיט לכן להעלותם, יוכל לא יוריד ואם ירדו, לא עלו שאם בפסולים, המשנה את
אין  למזבח עלה אם למזבח הראוי שכל המשנה, על בפירושו כתב וכן המזבח. בראש ומנתח מפשיט כשרים שגם שסובר

לצורך. שלא אותו שם.5)מורידים מדיח אינו המזבח של כבודו משום שם. לכהנים,6)ברייתא ניתן עולה עור כי
קג.). שם (משנה אחרים קדשים קדשי עורות וכן יהיה", לו לכהן הקריב אשר העולה "עור ח) ז, (ויקרא שנאמר

המזבח.8)שלמים.7) בראש נשחטו אם המזבח.9)וכלֿשכן על אותו שמקטירים שעליהם החלב את פירוש,
לה'".10) "אשה המזבח על להקטרה.11)להקטירו עדיין מוכן אינו שעלה שבשעה העומד 12)אע"פ קדשים בשר

ראוי". "אינו כן גם נקרא להקטרה, ולא לאכילה



קיג oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq c"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יּתן  - וׁשאל למעלה נתן ּכׁשר. זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּולמּטה
לֹו.40למּטה  עלּו ואּלּו ואּלּו , ְְֵֵַָָָ

.‚Èיׁשּפ - ּבחּוץ ּבּנּתנין ּבפנים הּנּתנין ְְְְִִִִִִִִַַַָָָֹנתערבּו
ונתן  הּתערבת ּדם ולקח ׁשאל לא ואם לאּמה. ְְְֲִֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹהּכל
ונתן  וחזר ּבפנים ׁשּנתן ּבין ּובחּוץ, ּבפנים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָמּמּנּו

ּכׁשר  הּכל - ּבפנים ונתן וחזר ּבחּוץ אֹו .41ּבחּוץ ְְְִִֵַַַַַָָָֹ
ּבחּוץ, הּנּתנים ּדמים ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָּבּמה
ּבחּוץ  הּנעּׂשית חּטאת ּדם אבל החּטאת; מן ֲֲִֵַַַַַַַָָָחּוץ
ּבחּוץ  נתן אם ּבפנים: הּנעּׂשית חּטאת ּבדם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשּנתערב

ּכׁשר  - ּבפנים ונתן ונתן 42וחזר וחזר ּבפנים נתן , ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָ
אפּלּו להיכל, ׁשּנכנס חּטאת ׁשּדם ּפסּולה. - ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּבחּוץ

הּנאכלת  יחיד וכל 43חּטאת ׁשּנאמר: אסּורה; - ְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
והּוא  וגֹומר. מּדמּה יּובא אׁשר דר44חּטאת ׁשּיבֹוא ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ּביאה  ּדר - יּובא ׁשּנאמר: ההיכל, אם 45ׁשער אבל ; ֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבפׁשּפׁש נפסל.46הכניסֹו אינֹו - גג אֹו חּלֹון דר אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ

.„È העלם נכנס 47ּפר ׁשּדמם זרה, עבֹודה ּוּׂשעיר ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ
נפסל;48להיכל  - הּקדׁשים לקדׁש הכניסֹו אם , ְְְֳִִִִִֵֶַַַָָֹ

ּפנימה  זה הּוא 49ׁשּבמקֹום מקֹומן וּׂשעיר 50ׁשל ּפר וכן . ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ
אם  הּקדׁשים, לקדׁש נכנס ׁשּדמם הּכּפּורים, יֹום ְְֳִִִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשל

מּמּנּו והּזה הּקדׁשים לקדׁש ּדמם והֹוציאֹו51הכניס ְְְְֳִִִִִִֶֶַָָָָֹ
נפסל  - הּקדׁשים לקדׁש והכניסֹו וחזר ואינֹו52להיכל, , ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּיצא  ּכיון הּקדׁשים; ׁשּבקדׁש הּזיֹות מּמּנּו 53גֹומר ְֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
והֹוציאן 54יצא  הּקדׁשים ׁשּבקדׁש הּזיֹות ּגמר אם וכן . ְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

להיכל  חּוץ והֹוציאן הּזיֹות מקצת והּזה ,55להיכל, ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

ׁשּבהיכל; הּזיֹות גֹומר אינֹו - להיכל והכניסן ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוחזר
נפסל  למקֹומֹו חּוץ הּדם ׁשּיצא .56ׁשּכיון ְְִִֵֶֶַָָָָָ

.ÂË מהם אחד ויצא ּכֹוסֹות ּבׁשני ּדמּה ׁשּקּבל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחּטאת
ּכׁשר  הּפנימי - מהם 57לחּוץ אחד נכנס מּמּנּו. ויּזה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּפסּול  החיצֹון אף - ׁשם מּמּנּו והּזה ׁשּנאמר:58להיכל . ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לכּפר  נכנס אם ּדמּה מקצת אפּלּו מּדמּה; יּובא ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָאׁשר

נפסלה. - ְְִֶַָֹּבּקדׁש
.ÊË,ּכּפר ולא ּבפנים ּבֹו לכּפר ׁשהכניסֹו חּטאת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹּדם

ּכ ּבפנים מּמּנּו הּזה ולא הֹוציאֹו הכניסֹואּלא אם לּום: ְְְְִִִִִִִִֶֶָָֹ
ּכּפר  לא ׁשהרי ּבחּוץ, מּמּנּו ּומּזה ּכׁשר, זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּבׁשֹוגג

ּפסּול  - ּבמזיד הכניסֹו ואם .59ּבּקדׁש; ְְְִִִִֵֶַָֹ
.ÊÈ ׁשּנאמר:60הכניס ּכׁשרה; - להיכל עצמּה החּטאת ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבּׂשרּה. ולא - מּדמּה יּובא ְְֲִֶָָָָָֹאׁשר
.ÁÈ ּכׁשרה - להיכל ונכנסה ׁשּפרּכסה העֹוף .61חּטאת ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
.ËÈ זה הרי - ּבצּוארּה להיכל העֹוף חּטאת ּדם ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהכניס

ּככלי  חׁשּוב הּצּואר אם .62ספק ְִִִֵַַָָָ
.Îואספֹו63נׁשּפ העֹוף חּטאת ספק 64ּדם זה הרי -65 ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

ּתּׂשרף  לפיכ ּפֹוסל; אינֹו אֹו ּבדמּה ּפֹוסל הּכלי  ,66אם ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָ
ספק. ׁשהּוא העֹוף חּטאת ְֵֶַַָָָּככל

.‡Î מּתנה 67חּטאת ונתן ּכֹוסֹות, ּבארּבעה ּדמּה ׁשּקּבל ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָ
היסֹוד, על נׁשּפ ארּבעּתן ׁשירי - וכֹוס ּכֹוס מּכל ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָאחת
מּכֹוס  הּמּתנֹות ארּבע נתן .יׁשּפ ּדמּה ּכל ואת ְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ּוׁשאר  היסֹוד, על נׁשּפ הּכֹוס אֹותֹו ׁשירי - ְְְְִֵֶַַַָָָָאחד

לאּמה  נׁשּפכין .68הּכֹוסֹות ְִִַַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פא. שם יהודה ורב יוחנן כר' היסוד, על שיזובו כדי הקיר, על אותם לשפוך ואסור היסוד על ישר נשפכים חטאת ושיירי
למטה".40) ויתן שיחזור מודים וחכמים) אליעזר (רבי ואלו אלו נמלך, ולא למעלה "נתן פא: שם כחכמים 41)ברייתא

אהל  אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל כג): ו, (ויקרא הכתוב בפירוש היא המחלוקת אליעזר, ור' עקיבא רבי דעת נגד שם
ורבי  בכך, נפסלים אינם קרבנות שאר אבל דווקא, חטאת סוברים חכמים תשרף". באש תאכל לא בקודש לכפר מועד

פב.). (שם הקרבנות כל את "וכל" מהמלה מרבה שבתורה, אות כל לדרוש ששיטתו בפנים 42)עקיבא, נתן לא ואפילו
הבעלים. בשריפה.43)נתכפרו ומצוותן בפנים הזייה טעון שדמן ציבור בחטאות לפרש אפשר מקרא של פשוטו כי

נאמר.44) קטנה.46)רגילה.45)וזה צדדית על 47)דלת הציבור ועשה מותר וכדומה שחלב והורו דין בית שגגו
שעיר  מביאים הציבור, ועשה זרה בעבודה טעו ואם הפרוכת. על בהיכל הזייה טעון ודמו לחטאת פר מביאים הוראתם, פי

בכך.48)לחטאת. את49)מצוותם הובא לא "הן יח), (שם בתורה הובא כתוב שאם משמע פנימה", הקודש אל דמה
הקדשים. קודש זה - ופנימה הקרבן, ההיכל.50)נפסל מן לפני הוא הקדשים וקודש בהיכל, הזיות 51)מקומם מקצת

הכל. גמר כמצוותו.52)ולא בהיכל מקומו זה שדם פי על אף יוצא, הזיותיו.53)פסול גמר לפני הקדשים לקדש מחוץ
הקדשים.54) בקודש מקומו עכשיו - להיכל לצאת שסופו פי על ואף ביוצא, וודאי.56)לעזרה.55)נפסל פסול
היוצא 57) ואין נכנס) שלא מה (גם פוסל הנכנס תאכל"; לא וגומר יובא "אשר כג) ו, (שם מהכתוב זה דין למדו ובגמרא

יצא. שלא החלק את שלא 58)פוסל מכיוון דמה, מקצת ואפילו "מדמה" יובא (שם) הכתוב את שדרשו שם כחכמים
"דמה". התורה פסול.59)כתבה - בשוגג בין במזיד בין -60)ובכיפר הדם קבלת קודם הכניסה ואפילו צב: שם

יובא.61)כשרה. אשר אמרה: והתורה מאליה, נכנסה אלא הובאה שלא מפני יז 62)שם, בהלכה אמרנו בבהמה
מזה  הכהן אלא בכלי קבלה טעון דמה שאין מפני אבין, ר' שואל העוף בחטאת אבל נכנס, הדם שגם פי על אף שכשרה

בכלי. הדם הכניס כאילו שזה לומר אפשר מהצוואר הרצפה.63)ישר על מהצוואר שלא 65)לכלי.64)ישר בעייא
אוסרת  התורה או מהצוואר, ישר להזותו ומותר כלי טעון אינו העוף חטאת שגם היא התורה כוונת אם שם, נפתרה

בכלי. חולין 66)להשתמש יקריב שלא כדי אחר, קרבן מלהביא פטורים הבעלים אבל יט. שבהלכה הדין אל גם מוסב
מתנות.67)בעזרה. ארבע מהכתוב 68)שמצוותה זה ולמדו המזבח. ליסוד להישפך שמצוותם שיריים דין זה לדם שאין

והכתוב  כוסות מד' בנתן דמו" "כל הכתוב את להעמיד מחייב וההיגיון דמו. כל ולא ישפוך" דמו "ואת כו) ד, (ויקרא
אחת. בכוס דמו" "ואת

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq c"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·Î לא - חּלין ּדמי לתֹו אֹו הּמים לתֹו ׁשּנפל  ְְְִִֵֶַַַָָֹֻּדם
ּפסּול  - הּזה ואם מּמּנּו, הּדם 69יּזה לתֹו מים נפל . ְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

לתֹוכֹו נפל ּכׁשר. - דם מראה ּבֹו יׁש אם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּבּמזרק,
אם  מים: היּו אּלּו אֹותֹו אֹומדין - חּלין דם אֹו ְִִִִִִַַַָֻיין
מראה  מראיו יהיּו ׁשּלא עד ׁשּבּמזרק ּדם לבּטל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹראּויין
לבּטל  ראּויין אינם ואם מּמּנּו; יּזה לא זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹדם

מּמּנּו. יּזה - ְִֶֶַַָמראיו
.‚Î הּמזּבח ּפסּולי ּבדם ׁשּנתערב הּקדׁשים אֹו70ּדם ְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּבּׁשחיטה  ׁשּנפסלּו הּקדׁשים לאּמה.71ּבדם הּכל יּׁשפ - ְְְְֳִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
לאּמה  יּׁשפ - מאחד חּוץ הּכֹוסֹות ּכל קרבּו .72ואפּלּו ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

הּתמצית  ּבדם נתערב ּפסּולים. הּזבחים א ֹותן -73וכל ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ
לאּמה  ּכׁשר.74יּׁשפ - ונתן ׁשאל לא ואם ; ְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

.„Î העֹולֹות 75האמּורין והּקמצים 76ואיברי ,77 ְְְְִִֵֵֵַָָָ
הּנּׂשרפֹות 78והּלבֹונה  ּבכלי 79ּומנחֹות ׁשּנתקּדׁשּו אחר ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָ

ּבין 80ׁשרת  האּׁשים ּגּבי על אּלּו מּכל אחד זרק אם , ִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
אּלּו81ּבּיד  הרי - ּבּׂשמאל ּבין ּבימין ּבין ּבכלי, ּבין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָֹ

רים.ּכׁש ְִֵ
.‰Î והּמים ּבהין 82הּיין ּבין ּבקערה ּבין ּבין 83ׁשּנּסכן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּׁשרת  ּכלי ּבידֹו84ּבׁשאר אֹו חל ּבכלי נּסכן ּכׁשרים. - ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹ
ּפסּולין. -ְִ

.ÂÎ ׁשל העצים וסּדר ׁשּסּדרֹו, קמץ וכן ׁשּסּדרן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאיברים

מהם  למעלה הרי 85מערכה - העצים מּצּדי ׁשּסּדרן אֹו , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבכ הקטרה ּדר אם ספק הקטרה 86זה ּדר אין אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

הרצה. - עּׂשה ואם לכּתחּלה, ּכן יעּׂשה לא לפיכ ;ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֻּבכ

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּכאּלּו‡. - הּמזּבח ּבראׁש ׁשּׁשחטן קדׁשים ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹקדׁשי

ּבּצפֹון  עלתי2ׁשחטן את עליו וזבחּת ׁשּנאמר: ; ְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
לׁשחיטת  ראּוי הּמזּבח ׁשּכל מלּמד, - ׁשלמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואת

הּׁשלמים. ּוׁשחיטת ְְִִַַָָָהעֹולה
למּטה 3עֹולה ·. ׁשּׁשחטּה אֹו הּמזּבח, ּבראׁש ׁשּׁשחטּה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

וינּתחּנה  אֹותּה יפׁשיט - הּמזּבח לראׁש אֹותּה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹוהעלה
למּטה 4ּבמקֹומּה ּומדיחן הּקרבים ּומֹוריד וחֹוזר 5, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

לּכהנים  ונֹותנֹו העֹור ּומֹוריד אֹותן, .6ּומעלה ְְֲֲִִֶַַָָֹ
זבחים ‚. -8ׁשחּוטים 7וכן הּמזּבח לגּבי ׁשעלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּומדיחן  הּקרבים ּומֹוריד ּבמקֹומן, ּומנּתחן ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָמפׁשיטן
אֹותן  ּומעלה וחֹוזר ואת 9ּבּמים העֹור את ּומֹוריד , ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

הּׁשאר. את ּומקטיר וחֹוזר לּבעלים, ונֹותנֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּבּׂשר
י  לא מה ּבראׁשּומּפני וינּתח יפׁשיט אּלא הּכל, ֹוריד ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹ

לאּׁשים  הראּוי ׁשּכל לראׁש10הּמזּבח? עלה אם , ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
ירד  לא - יקּדׁש.11הּמזּבח ּבּמזּבח הּנגע ּכל ׁשּנאמר: ; ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

ראּוי? ׁשאינֹו ּפי על אף היא 12יכֹול לֹומר: ּתלמּוד ְִִֵֶַַַַָָ
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"לא 69) שם: יוחנן ר' ואמר כשר". דם מראית בו יש אם במים שנתערב "דם שנינו: במשנה דם. מראה בו יש אם אפילו
ונפסלה  במים בטלה שנפלה טיפה כל פירוש בטל", ראשון ראשון מים לתוך דם נפל אבל דם, לתוך מים שנפלו אלא שנו

"דיחוי". נקרא זה לכשרותה. חוזרת כאליל.70)ואינה ונעבד ונרבע רובע מומים, בעלי נעשתה 71)כגון לא השחיטה
כשרבו 72)כהלכתה. גם להתיר יבואו שמא חכמים שגזרו והטעם, הכשר, את לבטל כדי הפסול בדם שאין פי על ואף

בעזרה  חולין דם שימצא שכיח שלא מפני כב), הלכה (ראה חולין בדם תערובת על גזרו ולא הכשרים. על הפסולים דמי
רבנן". ביה גזרו לא שכיחא דלא "מילתא - שכיחים שאינם במקרים גזרו לא ופסול 73)וחכמים הנפש, דם שאינו דם

המזבח. על בו.74)לזריקה וגזרו שכיח כן גם התמצית המזבח.75)דם על אותם שמקטירים הבהמה כל 76)חלקי
כול  שעולה המזבח.איבריהן, על נשרפת המזבח.77)ה על ומקטיר חפניו מלא ממנה קומץ והכהן הקמח מן באה מנחה

הקומץ.78) עם נקטרת והיא לבונה עליה נותנים חוטא, ומנחת סוטה למנחת חוץ מנחה, כל רוחני. סממן כגון 79)מין
תהיה. כליל כהן מנחת וכל טז): ו, (ויקרא שנאמר נשרפת שכולה כהן הקמיצה.80)מנחת מכלי 81)אחר שהוציאם

המזבח. על ביד וזרקם המזבח.82)השרת על שנתקדש.83)שמנסכים מדה להם.84)כלי המיוחדים בכלים שלא
עליהם.85) שנאמר 86)כלומר, העצים" "על אם היא הבעייה באיברים אבל בקומץ, רק זה נימוק נאמר שם בגמרא

משנה). (לחם האש בהם שתאחז כדי לעצים, סמוך או ממש "על" הכוונה לשחיטת 1)בתורה ראוי המזבח כל אם יבאר
יעלו. לא ירדו ואם ירדו לא יעלו שאם הדברים יוסי.2)העולה, כר' ופסק נח. זבחים במשנה תנאים משנה 3)מחלוקת

פד. מעמיד 4)שם והאוסר לא, או כשרים בקרבנות מזבח של בראשו וניתוח הפשט יש אם מחלוקת פה. שם ובגמרא שם
וברור  סתם, ורבינו במקומם. ומנתח מפשיט לכן להעלותם, יוכל לא יוריד ואם ירדו, לא עלו שאם בפסולים, המשנה את
אין  למזבח עלה אם למזבח הראוי שכל המשנה, על בפירושו כתב וכן המזבח. בראש ומנתח מפשיט כשרים שגם שסובר

לצורך. שלא אותו שם.5)מורידים מדיח אינו המזבח של כבודו משום שם. לכהנים,6)ברייתא ניתן עולה עור כי
קג.). שם (משנה אחרים קדשים קדשי עורות וכן יהיה", לו לכהן הקריב אשר העולה "עור ח) ז, (ויקרא שנאמר

המזבח.8)שלמים.7) בראש נשחטו אם המזבח.9)וכלֿשכן על אותו שמקטירים שעליהם החלב את פירוש,
לה'".10) "אשה המזבח על להקטרה.11)להקטירו עדיין מוכן אינו שעלה שבשעה העומד 12)אע"פ קדשים בשר

ראוי". "אינו כן גם נקרא להקטרה, ולא לאכילה



oiycwendקיד ileqt zekld - dcear xtq - oeiq c"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לאּׁשים  ראּויה ׁשהיא עֹולה, מה מֹוקדה. על ,13העלה ְְִִִֶַָָָָָָָֹ
עלה  אם לאּׁשים, הראּוי ּכל אף ּתרד; לא - עלתה ְִִִִֵֵַָָָָָָָָֹאם

ירד. לא -ֵֵֹ
ּתרד „. - הּמזּבח לראׁש חּיה ׁשהעלּה ׁשעדין 14עֹולה , ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ראּויה  .15אינּה ְֵָָ
קמץ ‰. וכל 16וכן ׁשרת. ּבכלי נתקּדׁש ׁשּלא הּמנחה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

הּמזּבח  ראּויין 17אּסּורי ׁשאינן לפי ירדּו, - ׁשעלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
.18מּתחּלתן  ְִִָָ

.Âּדמּה נׁשּפ אֹו ּבּלילה ׁשּנׁשחטה קדׁשים ּבהמת ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוכן
ׁשּיצאת  לעזרה 19אֹו ּתרד 20חּוץ - עלתה אם ,21. ְֲִֵֵֶָָָָָָָ

.Ê קדׁשים אֹו22אבל הּדם 23ׁשּלנּו הּבּׂשר 24ׁשּלן אֹו25אֹו ֲִֶֶַַָָָָָָָָ
אֹו26האמּורים  ׁשּנטמא אֹו לעזרה, חּוץ ׁשּיצא וזבח , ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

הּזמן  ּבמחׁשבת מקֹום 27נפסל ּבמחׁשבת אֹו28אֹו ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָ
ׁשּנּוי  ּדמֹו,29ּבמחׁשבת את וזרקּו הּטמאים ׁשּקּבלּו אֹו , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּבטמאה  הּבא קרּבן ּבעבֹודת ּוראּויין וׁשּנתן 30הֹואיל , ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבּדרֹום  ׁשּנׁשחטּו קדׁשים קדׁשי אֹו למקֹומֹו, חּוץ 31ּדמֹו ְְְֲִִִֵֶַָָָָָ

ּפסּולים, אּלּו ׁשּכל ּפי על אף ּבּדרֹום, ּדמם ׁשּנתקּבל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
ירדּו. לא - הּמזּבח לראׁש עלּו ְְְִִֵֵַַָֹֹאם

.Áׁש ּבּקדׁשּכל מקּבלֹו32ּפּסּולֹו הּקדׁש ׁשאם 33- ּוכׁשם . ְְְִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ

יעלּו לא - ירדּו אם ּכ ירדּו, לא - ׁשהרי 35ׁשנּיה 34עלּו , ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ
הם. ְִֵּפסּולין

.Ë מׁשלה יעלּו36ואם - ׁשּירדּו ּפי על אף האּור, 37ּבהם ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ
הקטרתן. ויׁשלים ְְְְִִַַָָָָׁשנּיה

.È ּבֹו39ׁשּנתּפּגל 38קמץ מׁשלה ּומקצתֹו ּבארץ ּומקצתֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּכּלֹו יעלה - .40האּור ֲֶַָֻ

.‡È מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו ׁשּלנּו ּוקמצים וחלבים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאיברים
ּבעזרה  לנּו ּכאּלּו אם 41- אבל יעלּו; לא - ירדּו ואם , ְְְֲֲֲִִִַָָָָָָֹ

לעֹולם  אֹותן מקטירין - ירדּו .42לא ְְְִִַָָָֹ
.·È מזּבח ּכּמזּבח 43ואויר קּלים 44- קדׁשים ואמּורי . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָ

ּדמים  זריקת קדם ירדּו45ׁשהעלן לא נעּׂשּו46- ׁשהרי , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
מזּבח  ׁשל .47לחמֹו ְְִֵֶַַ

.‚Èאׁשמֹות 48הפריׁש את 50לאחריּות 49ׁשני וׁשחט , ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָ
קדם  מהם אחד ׁשל אמּורים והעלה וקדם ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשניהם,

ירדּו51זריקה  אּלּו הרי -52. ְְֲִֵֵֵָ
.„È והּנסכים הּפסּול -53הּזבח לּמזּבח ׁשעלּו הּפסּולים ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

לאּׁשים, ראּוי ׁשהּוא מּפני ׁשּבארנּו, ּכמֹו ירד, לא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּזבח
ירדּו עצמן 54והּנסכים ּבפני הּבאים נסכים וכן .55 ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

ירדּו - ועלּו .56ׁשּנפסלּו ְְְְִֵֶָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בדם 13) ומחלוקתם ירד". לא עלה אם למזבח הראוי "כל שאומר: גמליאל כרבן ולא פג. שם במשנה יהושע ר' כדעת
האש). על (להקטרה לאשים לא אבל למזבח, ראויים שהם פד.14)ונסכים, שם נקראה 15)משנה כשנשחטה אבל

הכנה. שמחוסרת אלא פג:16)ראויה, ונרבע.17)שם רובע טריפה, כאליל, נעבד כגון להקרבה, האסורים חיים בעלי
המזבח.18) על להעלותם אחת שעה אף ראויים היו וצ"ל 19)לא כאן, שטעותֿסופר נראה דמה", "ויצא שם במשנה

בהלכה  רבינו כתב וכן מקומות), ובכמה סח: שם (ברייתא הכל לדברי ירדו לא עלו אם אימורים יצאו אבל דם, היינו שיצא,
ירדו. לא לעזרה... חוץ שיצא וזבח ביוצא.20)ז: יהודה.21)ונפסל כר' ופסק שמעון, ור' יהודה ר' מחלוקת  פה. שם

פד.22) שם כגון.23)משנה פ"א 24)פירוש, ולמעלה ה"א, הקרבנות מעשה מהלכות (פ"ד החמה בשקיעת נפסל דם
עולה.25)הל"ה). ע 26)בשר בעליית ב).נפסלים הלכה (שם השחר אחרי 27)מוד הדם את לזרוק וחישב שחט

תורה.28)זמנו. שקבעה במקום שלא הדם את לזרוק בשחיטה ופסח,29)חישב חטאת ואפילו אחר, קרבן לשם שחטו
לשמם. שלא שפסולים ב.) (שם ציבור.30)ששנינו שלדעת 31)בקרבן אמרו ב: במעילה שהרי מתפלא, הכסףֿמשנה

ו  בהלכה פוסק ורבינו ירדו, בדרום נשחטו שגם מודים הכל ירדו, עלו אם דמה ונשפך בלילה נשחטה האומר יהודה ר'
התוספות  כגירסת וגרס קכ. זבחים הגמרא על הסתמך שרבינו ונראה ירדו. לא עלו שאם כאן פסק למה ואםֿכן יהודה, כר'
(אבן  וכו'" שיעלו מהו ירדו להו, ואיבעיא ירדו. לא עלו ואם בהם. מועלים אין בדרום, ששחטם קדשים "קדשי שם:

כל).32)האזל). ד"ה שם (תוספות ונתקדש שנשחט אחר או שם) (רש"י לעזרה שנכנס אחר שמעון 33)שנפסל ר'
הלכה  למעלה (ראה יקדש" במזבח הנוגע "כל הכתוב: מן ולמדוהו הוא, הכל דברי זה שכלל סובר, רבינו שם. במשנה
היא  "זאת... ב) ו, (ויקרא מהכתוב שנתמעטו מפני דמה, יצא או דמה נשפך בלילה, בנשחטה רק חולק יהודה ור' ג),

שם). (ברייתא שם.34)העולה" כתב 36)שנית.35)משנה וטמא, ונותר פיגול בדין כא הלכה יח בפרק לקמן אחזה.
כאן. משנהֿלמלך ראה מקצתה, פירש כאן ורש"י כן, הדין לינה בפסול שגם ונראה ברובם", האור "משמשלה רבינו:

פה:37) שם עולא של מימרה המזבח. אש של לחמו מג:38)נעשו לאכול 39)שם או להקטירו חישב קמיצה בשעת
למחר. למט 40)שיריים שמונח החלק אם שם ואפילו אחאי רב שלם. כדבר חשוב הקומץ שכל והטעם, כלל. עלה לא ה

עולא. דעת מזבח".41)לפי של בראשו מועלת "לינה פז. שם כרבא פסק בלינה, על 42)ונפסלו מלן גרע לא שהרי
למזבח. והעלה ופח.43)הרצפה פז: המזבח 44)שם על עומד אדם שאם אשי, רב ומפרש שם. לקיש ריש של בעיא

בראש  והפסול הרצפה, על עומד הכהן אם היא והבעיא כמזבח. שהאויר הדבר, ברור הפסולים, הקדשים את בידו ואוחז
ירד. לא עלה אם בספק שגם רבינו ודעת נפשטה, לא הבעיא המזבח. של באוירו של 45)קנה קדושתם קובעת הזריקה

להקטרה. פסולים האימורים זריקה לפני אבל להקטרה, ומתירתם קלים קדשים פג:46)אימורי שם עולא של מימרא
בגופם.47) מעשה כל בלי להקטרה שסופם ז:48)מכיון (כ"מ).49)מעילה בחטאות יאבד 50)הואֿהדין שאם

בשני. יתכפר כאן).51)האחד ראב"ד וראה שם, (רש"י השני של דמו את זרק אינה 52)ואחרֿכך זה של דמו שזריקת
השני. של אימוריו את הקרבנות.53)מתירה מעשה מהל' בפ"ב מפורטים דיניהם קרבנות, כשמביאים שמנסכים היין

פג.).54) (שם שמעון ור' יהושע נסכים.55)כר' להביא שהתנדב יהושע,56)אדם כר' פסק פד. שם

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq c"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÂË ירד 57עֹוף לא - ועלה זר הּמנחה 58ׁשּמלקֹו וקמץ ; ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
ירד  - ועלה זר וזה 59ׁשּקמצֹו ּפסּול ׁשּזה ּפי על אף . ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשאר  ואחד הּזר ואחד ּכלל. נתקּדׁש לא ּכאּלּו זה - ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּפסּול
.60הּפסּולים  ְִַ

.ÊË.לאּׁשים ראּוי ׁשאינֹו ּכל ירדּו: - יעלּו אם ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹואּלּו
העמר  מֹותר קּלים, קדׁשים ּובּׂשר קדׁשים קדׁשי 61ּבּׂשר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

הּלחם  ּוׁשּתי מנחֹות הּפנים 62ּוׁשירי והּקטרת,63ולחם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
והעצמֹות  הּתיׁשים ׁשּבזקן וּׂשער ּכבּׂשים ׁשּבראׁשי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוצמר

מחּברים  ׁשאינן ּבזמן והּטלפים והּקרנים אם 64והּגידים, , ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻ
ירדּו. - ְֵָעלּו

.ÊÈ ׁשמנֹו65קמץ העצם 66ׁשּמּצה -67על העצם וירד ְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ספק 68יחזירֹו ׁשהּדבר ּכעֹולין 69; עֹולין חּבּורי ׁשּמא ,70 ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

חׁשּובין. ֲִֵהם
.ÁÈ ּבין לֹו ראּויין ּבין ּפסּולין מקּדׁש הּפנימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַמזּבח

אּלא  מקּדׁש אינֹו החיצֹון מזּבח אבל לֹו; ראּויין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאינן
החיצֹון  מזּבח ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹו, הראּויין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּפסּולין
קטרת  לֹו עלתה ירדּו. לא - ׁשּנפסלּו זבחים לֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹׁשעלּו

זרה 71זרה  הּקטרת ׁשאין ּתרד, לּמזּבח 72- ראּויה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּבין 73החיצֹון  מנחה, קמץ לֹו ׁשעלה הּפנימי מזּבח אבל . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ירד  לא - ּפסּול ּבין ּכׁשם 74ּכׁשר ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

הּכבׁש ּכ לֹו, הראּוי את מקּדׁש ּכלי 75ׁשהּמזּבח ּוׁשאר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבּכלים:76הּׁשרת  נאמר ׁשהרי להם, הראּוי את מקּדׁשין ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

- לֹו הראּוי ּדבר לּכבׁש מּׁשּיּגיע יקּדׁש. ּבהם הּנגע ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכל
ּכל  ׁשרת לכלי ּכׁשּיּגיע וכן ׁשּנפסל. ּפי על ואף ירד, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלא

לעֹולם  יּפדה ולא מתקּדׁש, - לֹו הראּוי על 77ּדבר ואף , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹ
הּמזּבח  ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּנפסל, .78ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַ

.ËÈ הּלח 79אין ּכלי 80ּכלי ולא הּיבׁש, את מקּדׁשֹות ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָֹ
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּלח. את מקּדׁשֹות ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָהּיבׁש

וה 81ּבמּדֹות  ׁשּבארנּוהּלח ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו ּיבׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
הּמקּדׁש ּכלי הּמזרקֹות 82ּבהלכֹות אבל הּלח 83; מקּדׁשֹות ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָ

לּקרב 84והּיבׁש הּפסּול ּדם מקּדׁשין ׁשרת ּוכלי .85. ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
.Îּבּמקּדׁש אּלא מקּדׁשין אין הּׁשרת ּכלי  ואין 86ּכל , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

מּדעת  אּלא מּתֹוכן 87מקּדׁשין אּלא מקּדׁשין ואין ואין 88, , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מלאכּתן  מעין עֹוּׂשין אם נּקבּו, ׁשלמים. אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָמקּדׁשין

ׁשלמים  והם עֹוּׂשין אין 89ׁשהיּו - לאו ואם מקּדׁשין, - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ
מלאין  אּלא מקּדׁשין ואין אין 90מקּדׁשין. הּמּדֹות אבל . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
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שמעון. ור' גמליאל רבן דעת סט.57)נגד וכן 58)שם בשילה, המשכן שנבנה (לפני בבמה בזר כשרה שמליקה מפני
לכתחילה, לה') קרבנות עליה ולהקריב במה לבנות אדם לכל היה מותר בירושלים, המקדש בית שנבנה עד חורבנו אחר

במקדש  תרד.לפיכך שרת 59)לא בכלי קמיצה כי למליקה, דומה זה ואין תרד. במקדש בזר, היא בבמה שקמיצה ואע"פ
שם. גמרא בבמה. היתה בעל 60)לא כגון אחרים, פסולים ובין זר בין להבדיל נימוק אין אבל בזר, המדובר בגמרא

כסףֿמשנה. ראה אונן. או חלל חדשה,61)מום, מתבואה שעורים מסולת מנחה מקריבים בניסן, עשר ששה ביום
ומוספין. תמידין בהלכות ז בפרק עומר דיני ראה כהנים. לאכילת והמותר הקומץ, את בחג 62)מקטירים שמביאים

אותם. אוכלים והכהנים ציבור קרבנות שהם שלמים, כבשי שני עם על 63)השבועות שמניחים חלות עשרה שתים
שלאחריו. שבת ביום לכהנים ונאכלות שבת, יום בכל שבהיכל למעלה,64)השולחן המפורטים הדברים לכל נמשך זה

כבשים. שבראשי מצמר כג.65)החל המנחה.66)מנחות שבסולת השמן מן שם 67)קצת רבינו גירסת היא כך
"עצים"). גורסים וראב"ד מן 68)(רש"י שמן עליה מזה אם אבל טז), הלכה (למעלה תעלה לא שירדה לבדה עצם

שעליה. השמן מפני אותה מעלים נפשטה.69)הקומץ, שלא רבא של גם 70)בעיא ולפיכך יעלה, ירד אם הקומץ
(לחםֿמשנה). עמו ביחד עולה נשפך שעליה והעצם עולה, אליו המחובר שהרי 71)השמן החיצון, למזבח זרה שהיא

לעולם. קטורת מקטירים למחקה.72)אין ויש מיותרת, זרה ולכן 73)המלה החיצון, במזבח כלל קטורת אין כלומר,
שעה  הוראת זו אבל הנשיאים, בקרבנות החיצון מזבח על קטורת מצאנו (אמנם תרד עלתה מהוראת אם ללמוד ואין היתה

ירדו, עלו שאם אלה בין סתם קטורת רבינו מנה טז בהלכה למעלה (ראה תרד לא – הפנימי במזבח אבל נ:), מנחות שעה.
למזבח  זרה היינו "זרה" כאן לפרש נדחקנו ולפיכך בלבד, הפנימי המזבח על שמקומה מפני ציבור, קטורת אפילו ומשמע

הפנימי. במזבח שהמדובר שם, שנדחה לפירוש והתכוון יחיד, נדבת "זרה" פירש אמנם רש"י והטעם 74)זה. כג: זבחים
(ראה  בלבד להם הראוי את מקדשים שרת שכלי ואע"פ שרת. כלי בקדושת ונתקדש נמשח הפנימי שמזבח מפני שם, אמרו

שם). (שיטהֿמקובצת שרת כלי ושל מזבח של קדושות, שתי בו שיש מפני עדיף, מזבח זו), הלכה משנה 75)המשך
ד). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ו פרק (רבינו שם" אותם ומולחים לכבש, האיברים כל את "מוליכים פו. שם

השרת.76) כלי ושאר כאן כתב ולפיכך שרת. כלי שהוא הפנימי, מזבח דין רבינו כתב ק:77)למעלה מנחות משנה
ד.78) הלכה ו פח.79)פרק זבחים נוזלים.80)משנה דברים בהם שנותנים שבמקדש כדי 81)כלים שנעשו כלים

ליבש. מדות ושתי ללח מדות שבע היינו בהם, ונתקדשו 82)למדוד נמשחו אלה שכלים מפני והטעם, טזֿיז. הלכה א פרק
למדידה. שלא בנתינה מקדשים אין ולפיכך ליבש, אחרות ומדות ללח מיוחדות מדות למדידה, גדולות,83)רק קערות

לקבל 84)אגנים. ראויים שהם ומתוך – בלבד למדידה ולא – דם לקבל שנמשחו מפני והטעם, שם. שמואל, של מימרא
שם). (רש"י יבשים דברים לקדש גם ראויים הם נוזלים, פז.85)בהם זבחים יוחנן וכר' כח: בכריתות יוסי כר'

ראה  ישרף. והבשר ישפך הדם שפסק: יט הלכה רביעי בפרק עצמו דברי את סותרים כאן שדבריו מעיר, כאן (בלחםֿמשנה
פח.86)שם). זבחים משנה לעזרה. חוץ לא יוחנן 87)אבל כר' שרת. לכלי שנותן הדבר את לקדש מתכוון שהכהן

ז. (זבחים 88)במנחות הגודש נתקדש לא הכלי, מדפנות למעלה נמצא וכדומה הסולת מן שחלק עד הגדיש אם אבל
(הגודש  הבירוצים את מקדשים הלח שכלי ופסק לח, לכלי יבש כלי בין רבינו חילק הי"ט המקדש כלי מהלכות בפ"א פח.).

לחםֿמשנה. ראה היבש), לכלי הכוונה וכאן מבחוץ, הכלי דופן על שלמים.89)שנשפך כשהם כשיש 90)כלומר,



קטו oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq c"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לאּׁשים  ראּויה ׁשהיא עֹולה, מה מֹוקדה. על ,13העלה ְְִִִֶַָָָָָָָֹ
עלה  אם לאּׁשים, הראּוי ּכל אף ּתרד; לא - עלתה ְִִִִֵֵַָָָָָָָָֹאם

ירד. לא -ֵֵֹ
ּתרד „. - הּמזּבח לראׁש חּיה ׁשהעלּה ׁשעדין 14עֹולה , ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ראּויה  .15אינּה ְֵָָ
קמץ ‰. וכל 16וכן ׁשרת. ּבכלי נתקּדׁש ׁשּלא הּמנחה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

הּמזּבח  ראּויין 17אּסּורי ׁשאינן לפי ירדּו, - ׁשעלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
.18מּתחּלתן  ְִִָָ

.Âּדמּה נׁשּפ אֹו ּבּלילה ׁשּנׁשחטה קדׁשים ּבהמת ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוכן
ׁשּיצאת  לעזרה 19אֹו ּתרד 20חּוץ - עלתה אם ,21. ְֲִֵֵֶָָָָָָָ

.Ê קדׁשים אֹו22אבל הּדם 23ׁשּלנּו הּבּׂשר 24ׁשּלן אֹו25אֹו ֲִֶֶַַָָָָָָָָ
אֹו26האמּורים  ׁשּנטמא אֹו לעזרה, חּוץ ׁשּיצא וזבח , ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

הּזמן  ּבמחׁשבת מקֹום 27נפסל ּבמחׁשבת אֹו28אֹו ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָ
ׁשּנּוי  ּדמֹו,29ּבמחׁשבת את וזרקּו הּטמאים ׁשּקּבלּו אֹו , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּבטמאה  הּבא קרּבן ּבעבֹודת ּוראּויין וׁשּנתן 30הֹואיל , ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבּדרֹום  ׁשּנׁשחטּו קדׁשים קדׁשי אֹו למקֹומֹו, חּוץ 31ּדמֹו ְְְֲִִִֵֶַָָָָָ

ּפסּולים, אּלּו ׁשּכל ּפי על אף ּבּדרֹום, ּדמם ׁשּנתקּבל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
ירדּו. לא - הּמזּבח לראׁש עלּו ְְְִִֵֵַַָֹֹאם

.Áׁש ּבּקדׁשּכל מקּבלֹו32ּפּסּולֹו הּקדׁש ׁשאם 33- ּוכׁשם . ְְְִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ

יעלּו לא - ירדּו אם ּכ ירדּו, לא - ׁשהרי 35ׁשנּיה 34עלּו , ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ
הם. ְִֵּפסּולין

.Ë מׁשלה יעלּו36ואם - ׁשּירדּו ּפי על אף האּור, 37ּבהם ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ
הקטרתן. ויׁשלים ְְְְִִַַָָָָׁשנּיה

.È ּבֹו39ׁשּנתּפּגל 38קמץ מׁשלה ּומקצתֹו ּבארץ ּומקצתֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּכּלֹו יעלה - .40האּור ֲֶַָֻ

.‡È מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו ׁשּלנּו ּוקמצים וחלבים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאיברים
ּבעזרה  לנּו ּכאּלּו אם 41- אבל יעלּו; לא - ירדּו ואם , ְְְֲֲֲִִִַָָָָָָֹ

לעֹולם  אֹותן מקטירין - ירדּו .42לא ְְְִִַָָָֹ
.·È מזּבח ּכּמזּבח 43ואויר קּלים 44- קדׁשים ואמּורי . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָ

ּדמים  זריקת קדם ירדּו45ׁשהעלן לא נעּׂשּו46- ׁשהרי , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
מזּבח  ׁשל .47לחמֹו ְְִֵֶַַ

.‚Èאׁשמֹות 48הפריׁש את 50לאחריּות 49ׁשני וׁשחט , ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָ
קדם  מהם אחד ׁשל אמּורים והעלה וקדם ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשניהם,

ירדּו51זריקה  אּלּו הרי -52. ְְֲִֵֵֵָ
.„È והּנסכים הּפסּול -53הּזבח לּמזּבח ׁשעלּו הּפסּולים ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

לאּׁשים, ראּוי ׁשהּוא מּפני ׁשּבארנּו, ּכמֹו ירד, לא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּזבח
ירדּו עצמן 54והּנסכים ּבפני הּבאים נסכים וכן .55 ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

ירדּו - ועלּו .56ׁשּנפסלּו ְְְְִֵֶָ
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בדם 13) ומחלוקתם ירד". לא עלה אם למזבח הראוי "כל שאומר: גמליאל כרבן ולא פג. שם במשנה יהושע ר' כדעת
האש). על (להקטרה לאשים לא אבל למזבח, ראויים שהם פד.14)ונסכים, שם נקראה 15)משנה כשנשחטה אבל

הכנה. שמחוסרת אלא פג:16)ראויה, ונרבע.17)שם רובע טריפה, כאליל, נעבד כגון להקרבה, האסורים חיים בעלי
המזבח.18) על להעלותם אחת שעה אף ראויים היו וצ"ל 19)לא כאן, שטעותֿסופר נראה דמה", "ויצא שם במשנה

בהלכה  רבינו כתב וכן מקומות), ובכמה סח: שם (ברייתא הכל לדברי ירדו לא עלו אם אימורים יצאו אבל דם, היינו שיצא,
ירדו. לא לעזרה... חוץ שיצא וזבח ביוצא.20)ז: יהודה.21)ונפסל כר' ופסק שמעון, ור' יהודה ר' מחלוקת  פה. שם

פד.22) שם כגון.23)משנה פ"א 24)פירוש, ולמעלה ה"א, הקרבנות מעשה מהלכות (פ"ד החמה בשקיעת נפסל דם
עולה.25)הל"ה). ע 26)בשר בעליית ב).נפסלים הלכה (שם השחר אחרי 27)מוד הדם את לזרוק וחישב שחט

תורה.28)זמנו. שקבעה במקום שלא הדם את לזרוק בשחיטה ופסח,29)חישב חטאת ואפילו אחר, קרבן לשם שחטו
לשמם. שלא שפסולים ב.) (שם ציבור.30)ששנינו שלדעת 31)בקרבן אמרו ב: במעילה שהרי מתפלא, הכסףֿמשנה

ו  בהלכה פוסק ורבינו ירדו, בדרום נשחטו שגם מודים הכל ירדו, עלו אם דמה ונשפך בלילה נשחטה האומר יהודה ר'
התוספות  כגירסת וגרס קכ. זבחים הגמרא על הסתמך שרבינו ונראה ירדו. לא עלו שאם כאן פסק למה ואםֿכן יהודה, כר'
(אבן  וכו'" שיעלו מהו ירדו להו, ואיבעיא ירדו. לא עלו ואם בהם. מועלים אין בדרום, ששחטם קדשים "קדשי שם:

כל).32)האזל). ד"ה שם (תוספות ונתקדש שנשחט אחר או שם) (רש"י לעזרה שנכנס אחר שמעון 33)שנפסל ר'
הלכה  למעלה (ראה יקדש" במזבח הנוגע "כל הכתוב: מן ולמדוהו הוא, הכל דברי זה שכלל סובר, רבינו שם. במשנה
היא  "זאת... ב) ו, (ויקרא מהכתוב שנתמעטו מפני דמה, יצא או דמה נשפך בלילה, בנשחטה רק חולק יהודה ור' ג),

שם). (ברייתא שם.34)העולה" כתב 36)שנית.35)משנה וטמא, ונותר פיגול בדין כא הלכה יח בפרק לקמן אחזה.
כאן. משנהֿלמלך ראה מקצתה, פירש כאן ורש"י כן, הדין לינה בפסול שגם ונראה ברובם", האור "משמשלה רבינו:

פה:37) שם עולא של מימרה המזבח. אש של לחמו מג:38)נעשו לאכול 39)שם או להקטירו חישב קמיצה בשעת
למחר. למט 40)שיריים שמונח החלק אם שם ואפילו אחאי רב שלם. כדבר חשוב הקומץ שכל והטעם, כלל. עלה לא ה

עולא. דעת מזבח".41)לפי של בראשו מועלת "לינה פז. שם כרבא פסק בלינה, על 42)ונפסלו מלן גרע לא שהרי
למזבח. והעלה ופח.43)הרצפה פז: המזבח 44)שם על עומד אדם שאם אשי, רב ומפרש שם. לקיש ריש של בעיא

בראש  והפסול הרצפה, על עומד הכהן אם היא והבעיא כמזבח. שהאויר הדבר, ברור הפסולים, הקדשים את בידו ואוחז
ירד. לא עלה אם בספק שגם רבינו ודעת נפשטה, לא הבעיא המזבח. של באוירו של 45)קנה קדושתם קובעת הזריקה

להקטרה. פסולים האימורים זריקה לפני אבל להקטרה, ומתירתם קלים קדשים פג:46)אימורי שם עולא של מימרא
בגופם.47) מעשה כל בלי להקטרה שסופם ז:48)מכיון (כ"מ).49)מעילה בחטאות יאבד 50)הואֿהדין שאם

בשני. יתכפר כאן).51)האחד ראב"ד וראה שם, (רש"י השני של דמו את זרק אינה 52)ואחרֿכך זה של דמו שזריקת
השני. של אימוריו את הקרבנות.53)מתירה מעשה מהל' בפ"ב מפורטים דיניהם קרבנות, כשמביאים שמנסכים היין

פג.).54) (שם שמעון ור' יהושע נסכים.55)כר' להביא שהתנדב יהושע,56)אדם כר' פסק פד. שם
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lybe zxecdn jezn

.ÂË ירד 57עֹוף לא - ועלה זר הּמנחה 58ׁשּמלקֹו וקמץ ; ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
ירד  - ועלה זר וזה 59ׁשּקמצֹו ּפסּול ׁשּזה ּפי על אף . ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשאר  ואחד הּזר ואחד ּכלל. נתקּדׁש לא ּכאּלּו זה - ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּפסּול
.60הּפסּולים  ְִַ

.ÊË.לאּׁשים ראּוי ׁשאינֹו ּכל ירדּו: - יעלּו אם ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹואּלּו
העמר  מֹותר קּלים, קדׁשים ּובּׂשר קדׁשים קדׁשי 61ּבּׂשר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

הּלחם  ּוׁשּתי מנחֹות הּפנים 62ּוׁשירי והּקטרת,63ולחם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
והעצמֹות  הּתיׁשים ׁשּבזקן וּׂשער ּכבּׂשים ׁשּבראׁשי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוצמר

מחּברים  ׁשאינן ּבזמן והּטלפים והּקרנים אם 64והּגידים, , ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻ
ירדּו. - ְֵָעלּו

.ÊÈ ׁשמנֹו65קמץ העצם 66ׁשּמּצה -67על העצם וירד ְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ספק 68יחזירֹו ׁשהּדבר ּכעֹולין 69; עֹולין חּבּורי ׁשּמא ,70 ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

חׁשּובין. ֲִֵהם
.ÁÈ ּבין לֹו ראּויין ּבין ּפסּולין מקּדׁש הּפנימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַמזּבח

אּלא  מקּדׁש אינֹו החיצֹון מזּבח אבל לֹו; ראּויין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאינן
החיצֹון  מזּבח ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹו, הראּויין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּפסּולין
קטרת  לֹו עלתה ירדּו. לא - ׁשּנפסלּו זבחים לֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹׁשעלּו

זרה 71זרה  הּקטרת ׁשאין ּתרד, לּמזּבח 72- ראּויה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּבין 73החיצֹון  מנחה, קמץ לֹו ׁשעלה הּפנימי מזּבח אבל . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ירד  לא - ּפסּול ּבין ּכׁשם 74ּכׁשר ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

הּכבׁש ּכ לֹו, הראּוי את מקּדׁש ּכלי 75ׁשהּמזּבח ּוׁשאר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבּכלים:76הּׁשרת  נאמר ׁשהרי להם, הראּוי את מקּדׁשין ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

- לֹו הראּוי ּדבר לּכבׁש מּׁשּיּגיע יקּדׁש. ּבהם הּנגע ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכל
ּכל  ׁשרת לכלי ּכׁשּיּגיע וכן ׁשּנפסל. ּפי על ואף ירד, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלא

לעֹולם  יּפדה ולא מתקּדׁש, - לֹו הראּוי על 77ּדבר ואף , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹ
הּמזּבח  ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּנפסל, .78ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַ

.ËÈ הּלח 79אין ּכלי 80ּכלי ולא הּיבׁש, את מקּדׁשֹות ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָֹ
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּלח. את מקּדׁשֹות ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָהּיבׁש

וה 81ּבמּדֹות  ׁשּבארנּוהּלח ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו ּיבׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
הּמקּדׁש ּכלי הּמזרקֹות 82ּבהלכֹות אבל הּלח 83; מקּדׁשֹות ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָ

לּקרב 84והּיבׁש הּפסּול ּדם מקּדׁשין ׁשרת ּוכלי .85. ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
.Îּבּמקּדׁש אּלא מקּדׁשין אין הּׁשרת ּכלי  ואין 86ּכל , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

מּדעת  אּלא מּתֹוכן 87מקּדׁשין אּלא מקּדׁשין ואין ואין 88, , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מלאכּתן  מעין עֹוּׂשין אם נּקבּו, ׁשלמים. אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָמקּדׁשין

ׁשלמים  והם עֹוּׂשין אין 89ׁשהיּו - לאו ואם מקּדׁשין, - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ
מלאין  אּלא מקּדׁשין ואין אין 90מקּדׁשין. הּמּדֹות אבל . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שמעון. ור' גמליאל רבן דעת סט.57)נגד וכן 58)שם בשילה, המשכן שנבנה (לפני בבמה בזר כשרה שמליקה מפני
לכתחילה, לה') קרבנות עליה ולהקריב במה לבנות אדם לכל היה מותר בירושלים, המקדש בית שנבנה עד חורבנו אחר

במקדש  תרד.לפיכך שרת 59)לא בכלי קמיצה כי למליקה, דומה זה ואין תרד. במקדש בזר, היא בבמה שקמיצה ואע"פ
שם. גמרא בבמה. היתה בעל 60)לא כגון אחרים, פסולים ובין זר בין להבדיל נימוק אין אבל בזר, המדובר בגמרא

כסףֿמשנה. ראה אונן. או חלל חדשה,61)מום, מתבואה שעורים מסולת מנחה מקריבים בניסן, עשר ששה ביום
ומוספין. תמידין בהלכות ז בפרק עומר דיני ראה כהנים. לאכילת והמותר הקומץ, את בחג 62)מקטירים שמביאים

אותם. אוכלים והכהנים ציבור קרבנות שהם שלמים, כבשי שני עם על 63)השבועות שמניחים חלות עשרה שתים
שלאחריו. שבת ביום לכהנים ונאכלות שבת, יום בכל שבהיכל למעלה,64)השולחן המפורטים הדברים לכל נמשך זה

כבשים. שבראשי מצמר כג.65)החל המנחה.66)מנחות שבסולת השמן מן שם 67)קצת רבינו גירסת היא כך
"עצים"). גורסים וראב"ד מן 68)(רש"י שמן עליה מזה אם אבל טז), הלכה (למעלה תעלה לא שירדה לבדה עצם

שעליה. השמן מפני אותה מעלים נפשטה.69)הקומץ, שלא רבא של גם 70)בעיא ולפיכך יעלה, ירד אם הקומץ
(לחםֿמשנה). עמו ביחד עולה נשפך שעליה והעצם עולה, אליו המחובר שהרי 71)השמן החיצון, למזבח זרה שהיא

לעולם. קטורת מקטירים למחקה.72)אין ויש מיותרת, זרה ולכן 73)המלה החיצון, במזבח כלל קטורת אין כלומר,
שעה  הוראת זו אבל הנשיאים, בקרבנות החיצון מזבח על קטורת מצאנו (אמנם תרד עלתה מהוראת אם ללמוד ואין היתה

ירדו, עלו שאם אלה בין סתם קטורת רבינו מנה טז בהלכה למעלה (ראה תרד לא – הפנימי במזבח אבל נ:), מנחות שעה.
למזבח  זרה היינו "זרה" כאן לפרש נדחקנו ולפיכך בלבד, הפנימי המזבח על שמקומה מפני ציבור, קטורת אפילו ומשמע

הפנימי. במזבח שהמדובר שם, שנדחה לפירוש והתכוון יחיד, נדבת "זרה" פירש אמנם רש"י והטעם 74)זה. כג: זבחים
(ראה  בלבד להם הראוי את מקדשים שרת שכלי ואע"פ שרת. כלי בקדושת ונתקדש נמשח הפנימי שמזבח מפני שם, אמרו

שם). (שיטהֿמקובצת שרת כלי ושל מזבח של קדושות, שתי בו שיש מפני עדיף, מזבח זו), הלכה משנה 75)המשך
ד). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ו פרק (רבינו שם" אותם ומולחים לכבש, האיברים כל את "מוליכים פו. שם

השרת.76) כלי ושאר כאן כתב ולפיכך שרת. כלי שהוא הפנימי, מזבח דין רבינו כתב ק:77)למעלה מנחות משנה
ד.78) הלכה ו פח.79)פרק זבחים נוזלים.80)משנה דברים בהם שנותנים שבמקדש כדי 81)כלים שנעשו כלים

ליבש. מדות ושתי ללח מדות שבע היינו בהם, ונתקדשו 82)למדוד נמשחו אלה שכלים מפני והטעם, טזֿיז. הלכה א פרק
למדידה. שלא בנתינה מקדשים אין ולפיכך ליבש, אחרות ומדות ללח מיוחדות מדות למדידה, גדולות,83)רק קערות

לקבל 84)אגנים. ראויים שהם ומתוך – בלבד למדידה ולא – דם לקבל שנמשחו מפני והטעם, שם. שמואל, של מימרא
שם). (רש"י יבשים דברים לקדש גם ראויים הם נוזלים, פז.85)בהם זבחים יוחנן וכר' כח: בכריתות יוסי כר'

ראה  ישרף. והבשר ישפך הדם שפסק: יט הלכה רביעי בפרק עצמו דברי את סותרים כאן שדבריו מעיר, כאן (בלחםֿמשנה
פח.86)שם). זבחים משנה לעזרה. חוץ לא יוחנן 87)אבל כר' שרת. לכלי שנותן הדבר את לקדש מתכוון שהכהן

ז. (זבחים 88)במנחות הגודש נתקדש לא הכלי, מדפנות למעלה נמצא וכדומה הסולת מן שחלק עד הגדיש אם אבל
(הגודש  הבירוצים את מקדשים הלח שכלי ופסק לח, לכלי יבש כלי בין רבינו חילק הי"ט המקדש כלי מהלכות בפ"א פח.).

לחםֿמשנה. ראה היבש), לכלי הכוונה וכאן מבחוץ, הכלי דופן על שלמים.89)שנשפך כשהם כשיש 90)כלומר,
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למּלאתן  ּדעּתֹו אם אּלא חסרֹות אין 91מקּדׁשֹות ואם ; ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ
להּפסל  מקּדׁשֹות - למּלאתן לּקרב 92ּדעּתֹו לא אבל ,93. ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹֹ

.‡Î ׁשרת לא 94ּכלי אבל להּפסל, ּבזמּנן ׁשּלא מקּדׁשין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ׁשרת  ּבכלי ׁשּנתקּדׁש ּבּיֹום ׁשּמצותֹו ּדבר ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלהּקרב.

נפסל  - ׁשּקמץ 95ּבּלילה ּכגֹון קרב. אינֹו אבל ויּׂשרף, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
נּׂשרפת  זֹו הרי - ׁשרת לכלי קמצּה ונתן ּבּלילה .96מנחה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

.·Î ׁשּנפּגם ׁשם 97מזּבח ׁשהיּו הּקדׁשים ּכל נפסלּו - ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשם 98ׁשחּוטין  אין ׁשהרי ּדמם; נזרק לא ׁשעדין ּבּמקּדׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ואת  עלתי את עליו וזבחּת ונאמר: עליו, לזרק ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹמזּבח
ּפגּום  לא ּבתּקּונֹו, עֹומד והּוא ּתזּבח ּכלֹומר, .99ׁשלמי. ְְְְְִִֵֶַַָָֹ

.‚Î ּכׁשּנפּגם ּבעזרה ׁשם ׁשהיּו חּיים קדׁשים ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָאבל
ּכׁשּיּבנה  אּלא נפסלּו, לא ׁשאין 100- יקרבּו; הּמזּבח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

נדחין  חּיים .101ּבעלי ְֲִִִֵַַ
.„Î ּכׁשּיּבנה - הּמזּבח נבנה ׁשּלא עד ּבהמֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהקּדיׁש

מעּקרֹו ׁשהּדחּוי אֹותן; דחּוי 102מקריבין .103אינֹו ְִִִֵֵֶַַָָָָ
.‰Î ׁשּנאמר:104וכן ּפגּום, והּמזּבח קדׁשים אֹוכלין אין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּמזּבח  אצל מּצֹות לקדׁשים 105ואכלּוה הּדין והּוא . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּפגּום 106קּלים  והּמזּבח ּבירּוׁשלים אֹותן אֹוכלין ׁשאין , ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּיּבנה. ִֶֶַָעד

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּבעליה ‡. ׁשּמתּו וחּטאת חּטאת ּותמּורת חּטאת ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָולד

הרי  - הּבעלים ׁשּכּפרּו אחר ונמצאת ׁשאבדה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָוחּטאת
הּׁשנּיה  החּטאת ׁשּנׁשחטה אחר נמצאת ימּותּו. ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָאּלּו
אם  ּתמּות אם ספק זֹו הרי - ּדמּה ׁשּיּזרק קדם ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשהפריׁש
הן  וכיצד ּתמּות. לפיכ מּום, ּבּה ׁשּיּפֹול עד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּתרעה
לּבית  יכניסם אּלא ּבידֹו, אֹו ּבכלי ׁשּיהרגם לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמתֹות?
מׁשה  מּפי ּכּלם אּלּו ּודברים ׁשּימּותּו. עד עליהם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻונֹועל
ּבחּטאת  אּלא אמּורים הּדברים ּכל אין נׁשמעּו. ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָרּבנּו
אחר  ונמצאת ׁשאבדה צּבּור חּטאת אבל ּבלבד; ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָיחיד
ׁשּיּפל  עד ּתרעה - ראּויה אינּה ּבין ראּויה ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכּפרה,

יכֹול  אּתה ואין לנדבה. דמיה ויּפלּו ותּמכר מּום, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבּה
ּבעליה, ׁשּמתּו אֹו ּתמּורה אֹו ולד צּבּור ּבחּטאת ְְְְִֵֶֶַַַַָָָלֹומר
ּתמּורה, עֹוּׂשין הּצּבּור ואין זכרים, הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשּכל

מתים. יּׂשראל ּכל ואין ׁשּיתּבאר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָּכמֹו
והפריׁש·. ׁשאבדּו הּכּפּורים יֹום ׁשל וּׂשעיר ְְְְִִִִִֶֶַַָָּפר

ׁשאבדּו זרה עבֹודה ּׂשעירי וכן ּתחּתיהן, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאחרים
מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו - ּתחּתיהן אחרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹוהפריׁש
הּצּבּור  חּטאת ׁשאין לנדבה; דמיהן ויּפלּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָויּמכרּו
זכרים  ׁשהרי נדבה, עצמן יקרבּו לא ולּמה ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹמתה.

ּכּפרה. לפני מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָהם?
ּתחּתיה,‚. אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּמפריׁש

אחת  מׁש עֹומדֹות: ׁשּתיהם והרי הראׁשֹונה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָונמצאת
- להּמל ּבא ּתמּות; האחרת - ּבּה ונתּכּפר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשתיהן
והּׁשנּיה  ּבראׁשֹונה, ׁשהפריׁש ּבזֹו ׁשּיתּכּפר לֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָאֹומרין
היתה  לנדבה. דמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹּתרעה
ּתקרב, ּתמימה - מּום ּבעלת ואחת ּתמימה מהן ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָאחת
ּדם  ׁשּיּזרק קדם מּום ּבעלת נׁשחטה ּתּפדה. מּום ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּובעלת
ּבעלי  ׁשּתיהן היּו ּבהנאה. אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהּתמימה
והּׁשאר  חּטאת, מּדמיהם ויביא ׁשּתיהן יּמכרּו - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּומין

לנדבה. ְִִָָָֹיּפל
ּתחּתיה „. אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָהפריׁש

ׁשלׁשּתן  והרי האֹובדֹות ונמצאּו אחרת והפריׁש ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָואבדה,
ּוׁשליׁשית  מתה, ׁשנּיה - ּבראׁשֹונה ונתּכּפר ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָעֹומדֹות
רֹועה; וראׁשֹונה מתה, ׁשנּיה - ּבּׁשליׁשית נתּכּפר ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָרֹועה;

מתֹות. ׁשּתיהם - ּבאמצעית ְְְִִֵֵֵֶֶַָָנתּכּפר
זֹו‰. ּבאי מתּכּפר - לאחריּות חּטאֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָהּמפריׁש

דמיה  ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה והּׁשנּיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּירצה,
ְִָָלנדבה.

.Â ּכׁשּתי ּוולדּה היא הרי - וילדה מע ּברת חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהפריׁש
לאחריּות. ׁשּנתּפרׁשּו ְְְֲִֶַַָָָחּטאֹות

.Ê ׁשּיּפל עד ּתרעה - ׁשנתּה ועברה חּטאתֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּמפריׁש
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכדומה. לאיל עשרונים שני או לכבש סולת עשרון כגון אז, לו שצריכים המלא השיעור שם.91)בהם בברייתא יוסי ר'
נפסלו.92) לא נתקדשו ואילמלא ויוצא, לן כגון בכלי, קידוש אחרי רק חל שהוא בין 93)פסול מחלק רבינו ז. מנחות

כאן). (לחםֿמשנה בקמצים המדובר וכאן ליקרב, מקדשים שרת שכלי יט, בהלכה למעלה פסק בדם לקמצים. דם
ק.94) שייפסל.95)מנחות כדי בזמנו, שלא שנעשה הקידוש ומועיל נפסל, היה לא נתקדש המיוחד 96)אלמלא במקום

ה"ג). הקרבנות ממעשה פ"ו (ראה שנפסלו קדשים נט.97)לשריפת והיה 98)זבחים המזבח, שנפגם לפני שנשחטו
אחר  נשחטו אם אבל ונראה. חוזר אינו אחד רגע שנדחה ומכיון מזריקה, הדם נדחה וכשנפגם עליו, להיזרק ראוי דמם

כד). הלכה (ראה מעיקרו" "דיחוי שזה מפני נפסלו, לא הפגם 99)שנפגם את תיקנו אם אפילו דמם את זורקים ואין
שם. יוסי בר' ישמעאל ר' של מימרא החמה. שקיעת הפגם.100)לפני כשיתוקן דעת 101)כלומר, נגד שם כרב פסק

יוחנן, לר' וברייתא לרב, מסייעת שהמשנה רבא אמר סח: שביומא מפני יוחנן, כר' הלכה יוחנן ור' רב הכלל נגד יוחנן, ר'
מברייתא. עדיפה ראוי.102)ומשנה פעם שהיה במה רק הוא הפוסל ודיחוי למזבח, מעולם ראוי היה לא הזה הקרבן

שנקט 103) אלא נדחים, חיים בעלי שאין הקודמת בהלכה שאמר הנימוק היה ומספיק זה, לטעם צריך היה לא רבינו שם.
לחםֿמשנה. ראה יוחנן. ר' לדעת גם שהוא בגמרא, שם שנאמר ס.104)הנימוק דורש:105)זבחים שם אלעזר ר'

חסר. שהוא בזמן ולא שלם, שהוא בזמן המזבח".106)"המזבח", "אצל באכילתם נאמר ולא העיר, בכל שנאכלים אע"פ
שם. ונמצאת.1)אביי שאבדה וחטאת בעליה שמתו צבור של או יחיד של חטאת ותמורת חטאת יבאר

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq c"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הפריׁש אם וכן אחרת. ּבדמיה ויביא ותּמכר מּום, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבּה
אחרת. ּבדמיה יביא - מּום ּבּה ונפל ְְִֶֶֶַַַָָָָָָחּטאתֹו

.Á ּפי על (אף ּכּפרה, קדם ונמצאת ׁשאבדה חּטאת ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
ׁשּנמצ  אֹו מּום ּבעלת ׁשנתּה)ׁשּנמצאת ׁשעברה אחר את ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא מתה, אינּה -ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּנמצאת  ּפי על אף ּכּפרה, אחר נמצאת לנדבה. ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָדמיה
אבּודה  והיתה הֹואיל ׁשנתּה, עברה אֹו מּום ְְְְֲֲִַַָָָָָָָּבעלת

ּתמּות. זֹו הרי - ּכּפרה ְֲִֵַַָָָּבׁשעת
.Ë חזרה ּכ ואחר ּכּפרה ּבׁשעת גזּולה אֹו גנּובה ְְְְְְִַַַַָָָָָָָָָהיתה

אּלא  רּבנּו מּמׁשה ׁשמעּו לא ּתרעה. אּלא מתה, אינּה -ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשהיתה  ּפי על אף ּבּלילה, אבדתּה עּקר היתה ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָאבּודה.

ּתרעה. אּלא מתה, אינּה - ּכּפרה ּבׁשעת ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאבּודה
.È הרֹועה מן ׁשאבדה אֹו הרֹועה, מן ולא מּמּנּו ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹאבדה

רֹועה. אּלא מתה, אינּה - מּבעליה אבּודה ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָואינּה
.‡È,מּום ּבהן ׁשּיּפל עד רֹועֹות - ׁשרֹועֹות אּלּו ְִֵֶֶֶַָָֹוכל

לנדבה. דמיהן ְְְְִִֵֶָָויּפלּו
.·Èאפּלּו מּכירּה ואחר הרֹועה ּומן מּמּנּו אבּודה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהיתה

ּתמּות. לפיכ ספק, זֹו הרי - העֹולם ְְֲִֵֵָָָָָּבסֹוף
.‚È- הּמדרגה ּבסתר אֹו הּדלת אחֹורי נחּבאת ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהיתה

ּבׁשעת  אֹותּה רֹואה אדם אין ׁשהרי אבּודה, זֹו ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָהרי
אבּודה, ספק זֹו הרי - ּבאגם אֹו ּבּׂשדה היתה ְְֲֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָּכּפרה.
לפיכ ּכּפרה, ּבׁשעת אֹותּה רֹואה אדם ׁשם יׁש ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּמא

מּספק. ִֵָָּתמּות
.„Èאֹותּה מקריבין - הּים מּמדינת חּטאתֹו ְְִִִִֵַַַַַַָָָהּׁשֹולח

ּבחּטאת  אמּורים? ּדברים ּבּמה קּים. ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָּבחזקת
סמיכה, ּבת ׁשאינּה אּׁשה, ׁשל ּבהמה ּבחּטאת אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעֹוף,
וׁשּכּפרּו ּבעליו ׁשּמתּו וּדאי אׁשם אבל ׁשּבארנּו. ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכמֹו
דמיו  ויּפלּו ויּמכר מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבעליו
ׁשּיּפל  עד ירעה ּבאׁשם - ּתמּות ׁשּבחּטאת ׁשּכל ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלנדבה.

לנדבה. דמיו ויּפלּו מּום, ְְְִִָָָָּבֹו
.ÂË.ּכׁשר - עֹולה הקריבֹו אם לרעּיה, ׁשּנּתק אׁשם ְְִִִִִִֵֶַָָָָָָּכל

לאחר  ּגזרה לכּתחּלה? עֹולה ּבעצמֹו יקרב לא ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹולּמה
כּפרה. לפני מּׁשּום ְִִֵַַָָָָּכּפרה

.ÊË,מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - לאׁשמֹו נקבה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמפריׁש
יּפלּו - אׁשמֹו הקריב אם אׁשם. ּבדמיה ויביא ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָותּמכר

ולדּה. וכן לנדבה. ְְְִֵֶָָָָָָדמיה
.ÊÈ ׁשּיּפל עד ירעה - זכר וילדה לעֹולתֹו נקבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהפריׁש

עֹולה. ּבדמיו ויביא מּום, ְְִָָָָּבֹו
.ÁÈׁשהפריׁש ונּׂשיא לחּטאת, זכר ׁשהפריׁש הדיֹוט ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָאבל

- לחּטאת ּפרה ׁשהפריׁש מׁשיח וכהן לחּטאת, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּׂשעירה
קדּׁשת  ולא הּגּוף קדּׁשת לא מתקּדׁשין אין אּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַֹֹֻֻהרי

ּבמּום. ׁשּלא יּמכרּו לפיכ ְְְִִִֶָָָֹּדמים,
.ËÈ ׁשחטא אֹו חטא ׁשּלא לֹו ונֹודע ּתלּוי אׁשם ְִֵֶֶַָָָָָָָֹהביא

מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - נׁשחט ׁשּלא עד אם ְְִִִִֶֶֶַַַַַֹֹוּדאי:

על  ּדוה אדם ׁשל ׁשּלּבֹו מּפני לנדבה; דמיו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָויּפלּו
ּבלּבֹו ּגמר - הפריׁשֹו ספק ועל והֹואיל ְְְְֲִִִִֵַַָָָעֹונֹותיו,
דמיו  יּפלּו - והּוזּמּו עדים ּפי על אפּלּו הפריׁשֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָלהקּדיׁש.
והּבּׂשר  יּׁשפ הּדם - לֹו נֹודע ׁשּנׁשחט אחר ואם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָלנדבה.

הּמקּדׁש ּפסּולי ּכׁשאר ׁשּנזרק יּׂשרף, אחר לֹו נֹודע ין. ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻ
האׁשמֹות. ּככל לּכהנים יאכל הּבּׂשר - ְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָֹהּדם

.Îלֹו נֹודע נׁשחט ׁשּלא עד אם ּכן. אינֹו וּדאי ְִִֵֵֶַַַַַָָֹאׁשם
ּבֹו ואין החּלין, ּכׁשאר בעדר וירעה יצא - חטא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשּלא
ואם  יּקבר; זה הרי - מּׁשּנׁשחט ואם ּכלל; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֻקדּׁשה
ּפסּולי  ּכׁשאר הּׂשרפה, לבית יצא הּבּׂשר - הּדם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמּׁשּנזרק

ְִַָֻהּמקּדׁשין.
.‡Î לאחריּות ׁשנים והפריׁש ּתלּוי ּבאׁשם ׁשּנתחּיב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָמי

ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה והּׁשני ּבאחד, מתּכּפר -ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ּכן. ׁשהּוא וּדאי ּבאׁשם לֹומר צרי ואין לנדבה. ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָדמיו

.·Î ּובאים ׁשּתים ּבני ּבאין ׁשּבּתֹורה האׁשמֹות ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָּכל
ּבני  ׁשהם נזיר, ואׁשם מצרע מאׁשם חּוץ ׁשקלים; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבכסף
הּקטּנים  מן ּבא ּתלּוי אׁשם קצּבה. לדמיהם ואין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשנה
אּלא  ּבא ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי הּגדֹולים. מן ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאֹו

ׁשקלים. ְְִֶֶָּבכסף
.‚Î אין - סלעים ּבׁשּתי איל יּמצא ולא אילים ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹהּוזלּו

סלעים; ּבׁשּתי ויביא ׁשּיּוקרּו עד יׁשהה אּלא ּתּקנה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלֹו
קצּבה. לֹו ונתנה ּדמיו על ּתֹורה הקּפידה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָׁשהרי

.„Î,סלע יפה הפרׁשה ּבׁשעת והיה אׁשמֹו, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָהפריׁש
אינֹו מעּקרֹו ׁשהּדחּוי ּכׁשר; - ׁשּתים יפה ּכּפרה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּובׁשעת
על  ואף ׁשּתים. ׁשוה ׁשּנעּׂשה עד נראה לא ועדין ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹדחּוי,
היה  הקּדׁש. ּבׁשבח מתּכּפר אדם - מאליו ׁשהׁשּביח ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפי
- סלע יפה ּכּפרה ּובׁשעת ׁשּתים, יפה הפרׁשה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבׁשעת
לכׁשרּותֹו; יחזר - ׁשּתים יפה ונעּׂשה חזר ּפסּול. זה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹהרי

הּדבר ׁשאין למה ׁשּבארנּו. ּכמֹו נדחין, חּיים ּבעלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ועבר. ׁשּנפל למּום ְְֶֶַַָָּדֹומה?

.‰Î אילים ׁשני ּבהם ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהפריׁש
יקרב  - סלעים ׁשּתי יפה מהן אחד היה אם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלאׁשם,
דמיו  ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה והּׁשני ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹלאׁשמֹו,

ְִָָלנדבה.
.ÂÎ ּבבן אֹו ׁשּתים, ּבן והביא ׁשנה ּבן ּבאׁשם חּיב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה

ּבּבעלים  זמן מחּסר ׁשּׁשחטֹו אֹו ׁשנה, ּבן והביא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּתים
הּכלל: זה הּׂשרפה. לבית ויצא צּורתֹו ּותעּבר ּפסּול, -ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
האׁשם  מן חּוץ ּבאׁשם; ּפסּול - ּבחּטאת הּפסּול ְְִַַָָָָָָָָָּכל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכׁשר, ׁשהּוא לׁשמֹו, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּׁשחטֹו
.ÊÎ ּבני ׁשּׁשחטן מצרע, עֹולת יֹולדת, עֹולת נזיר, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹעֹולת

- ּבּבעלים זמן מחּסרי אֹו אחד, ויֹום חדׁש עּׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשנים
ּפֹוסל  ׁשאינֹו ּכל הּכלל: זה נסכים. ּוטעּונין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹּכׁשרים
עלתה  ּבין חֹובה, ּבעֹולת ּפֹוסל אינֹו - נדבה ְְְְֵֵֵַַָָָָָּבעֹולת
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למּלאתן  ּדעּתֹו אם אּלא חסרֹות אין 91מקּדׁשֹות ואם ; ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ
להּפסל  מקּדׁשֹות - למּלאתן לּקרב 92ּדעּתֹו לא אבל ,93. ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹֹ

.‡Î ׁשרת לא 94ּכלי אבל להּפסל, ּבזמּנן ׁשּלא מקּדׁשין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ׁשרת  ּבכלי ׁשּנתקּדׁש ּבּיֹום ׁשּמצותֹו ּדבר ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלהּקרב.

נפסל  - ׁשּקמץ 95ּבּלילה ּכגֹון קרב. אינֹו אבל ויּׂשרף, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
נּׂשרפת  זֹו הרי - ׁשרת לכלי קמצּה ונתן ּבּלילה .96מנחה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

.·Î ׁשּנפּגם ׁשם 97מזּבח ׁשהיּו הּקדׁשים ּכל נפסלּו - ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשם 98ׁשחּוטין  אין ׁשהרי ּדמם; נזרק לא ׁשעדין ּבּמקּדׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ואת  עלתי את עליו וזבחּת ונאמר: עליו, לזרק ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹמזּבח
ּפגּום  לא ּבתּקּונֹו, עֹומד והּוא ּתזּבח ּכלֹומר, .99ׁשלמי. ְְְְְִִֵֶַַָָֹ

.‚Î ּכׁשּנפּגם ּבעזרה ׁשם ׁשהיּו חּיים קדׁשים ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָאבל
ּכׁשּיּבנה  אּלא נפסלּו, לא ׁשאין 100- יקרבּו; הּמזּבח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

נדחין  חּיים .101ּבעלי ְֲִִִֵַַ
.„Î ּכׁשּיּבנה - הּמזּבח נבנה ׁשּלא עד ּבהמֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהקּדיׁש

מעּקרֹו ׁשהּדחּוי אֹותן; דחּוי 102מקריבין .103אינֹו ְִִִֵֵֶַַָָָָ
.‰Î ׁשּנאמר:104וכן ּפגּום, והּמזּבח קדׁשים אֹוכלין אין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּמזּבח  אצל מּצֹות לקדׁשים 105ואכלּוה הּדין והּוא . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּפגּום 106קּלים  והּמזּבח ּבירּוׁשלים אֹותן אֹוכלין ׁשאין , ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּיּבנה. ִֶֶַָעד

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּבעליה ‡. ׁשּמתּו וחּטאת חּטאת ּותמּורת חּטאת ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָולד

הרי  - הּבעלים ׁשּכּפרּו אחר ונמצאת ׁשאבדה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָוחּטאת
הּׁשנּיה  החּטאת ׁשּנׁשחטה אחר נמצאת ימּותּו. ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָאּלּו
אם  ּתמּות אם ספק זֹו הרי - ּדמּה ׁשּיּזרק קדם ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשהפריׁש
הן  וכיצד ּתמּות. לפיכ מּום, ּבּה ׁשּיּפֹול עד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּתרעה
לּבית  יכניסם אּלא ּבידֹו, אֹו ּבכלי ׁשּיהרגם לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמתֹות?
מׁשה  מּפי ּכּלם אּלּו ּודברים ׁשּימּותּו. עד עליהם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻונֹועל
ּבחּטאת  אּלא אמּורים הּדברים ּכל אין נׁשמעּו. ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָרּבנּו
אחר  ונמצאת ׁשאבדה צּבּור חּטאת אבל ּבלבד; ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָיחיד
ׁשּיּפל  עד ּתרעה - ראּויה אינּה ּבין ראּויה ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכּפרה,

יכֹול  אּתה ואין לנדבה. דמיה ויּפלּו ותּמכר מּום, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבּה
ּבעליה, ׁשּמתּו אֹו ּתמּורה אֹו ולד צּבּור ּבחּטאת ְְְְִֵֶֶַַַַָָָלֹומר
ּתמּורה, עֹוּׂשין הּצּבּור ואין זכרים, הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשּכל

מתים. יּׂשראל ּכל ואין ׁשּיתּבאר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָּכמֹו
והפריׁש·. ׁשאבדּו הּכּפּורים יֹום ׁשל וּׂשעיר ְְְְִִִִִֶֶַַָָּפר

ׁשאבדּו זרה עבֹודה ּׂשעירי וכן ּתחּתיהן, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאחרים
מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו - ּתחּתיהן אחרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹוהפריׁש
הּצּבּור  חּטאת ׁשאין לנדבה; דמיהן ויּפלּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָויּמכרּו
זכרים  ׁשהרי נדבה, עצמן יקרבּו לא ולּמה ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹמתה.

ּכּפרה. לפני מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָהם?
ּתחּתיה,‚. אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּמפריׁש

אחת  מׁש עֹומדֹות: ׁשּתיהם והרי הראׁשֹונה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָונמצאת
- להּמל ּבא ּתמּות; האחרת - ּבּה ונתּכּפר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשתיהן
והּׁשנּיה  ּבראׁשֹונה, ׁשהפריׁש ּבזֹו ׁשּיתּכּפר לֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָאֹומרין
היתה  לנדבה. דמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹּתרעה
ּתקרב, ּתמימה - מּום ּבעלת ואחת ּתמימה מהן ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָאחת
ּדם  ׁשּיּזרק קדם מּום ּבעלת נׁשחטה ּתּפדה. מּום ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּובעלת
ּבעלי  ׁשּתיהן היּו ּבהנאה. אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהּתמימה
והּׁשאר  חּטאת, מּדמיהם ויביא ׁשּתיהן יּמכרּו - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּומין

לנדבה. ְִִָָָֹיּפל
ּתחּתיה „. אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָהפריׁש

ׁשלׁשּתן  והרי האֹובדֹות ונמצאּו אחרת והפריׁש ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָואבדה,
ּוׁשליׁשית  מתה, ׁשנּיה - ּבראׁשֹונה ונתּכּפר ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָעֹומדֹות
רֹועה; וראׁשֹונה מתה, ׁשנּיה - ּבּׁשליׁשית נתּכּפר ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָרֹועה;

מתֹות. ׁשּתיהם - ּבאמצעית ְְְִִֵֵֵֶֶַָָנתּכּפר
זֹו‰. ּבאי מתּכּפר - לאחריּות חּטאֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָהּמפריׁש

דמיה  ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה והּׁשנּיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּירצה,
ְִָָלנדבה.

.Â ּכׁשּתי ּוולדּה היא הרי - וילדה מע ּברת חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהפריׁש
לאחריּות. ׁשּנתּפרׁשּו ְְְֲִֶַַָָָחּטאֹות

.Ê ׁשּיּפל עד ּתרעה - ׁשנתּה ועברה חּטאתֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּמפריׁש
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכדומה. לאיל עשרונים שני או לכבש סולת עשרון כגון אז, לו שצריכים המלא השיעור שם.91)בהם בברייתא יוסי ר'
נפסלו.92) לא נתקדשו ואילמלא ויוצא, לן כגון בכלי, קידוש אחרי רק חל שהוא בין 93)פסול מחלק רבינו ז. מנחות

כאן). (לחםֿמשנה בקמצים המדובר וכאן ליקרב, מקדשים שרת שכלי יט, בהלכה למעלה פסק בדם לקמצים. דם
ק.94) שייפסל.95)מנחות כדי בזמנו, שלא שנעשה הקידוש ומועיל נפסל, היה לא נתקדש המיוחד 96)אלמלא במקום

ה"ג). הקרבנות ממעשה פ"ו (ראה שנפסלו קדשים נט.97)לשריפת והיה 98)זבחים המזבח, שנפגם לפני שנשחטו
אחר  נשחטו אם אבל ונראה. חוזר אינו אחד רגע שנדחה ומכיון מזריקה, הדם נדחה וכשנפגם עליו, להיזרק ראוי דמם

כד). הלכה (ראה מעיקרו" "דיחוי שזה מפני נפסלו, לא הפגם 99)שנפגם את תיקנו אם אפילו דמם את זורקים ואין
שם. יוסי בר' ישמעאל ר' של מימרא החמה. שקיעת הפגם.100)לפני כשיתוקן דעת 101)כלומר, נגד שם כרב פסק

יוחנן, לר' וברייתא לרב, מסייעת שהמשנה רבא אמר סח: שביומא מפני יוחנן, כר' הלכה יוחנן ור' רב הכלל נגד יוחנן, ר'
מברייתא. עדיפה ראוי.102)ומשנה פעם שהיה במה רק הוא הפוסל ודיחוי למזבח, מעולם ראוי היה לא הזה הקרבן

שנקט 103) אלא נדחים, חיים בעלי שאין הקודמת בהלכה שאמר הנימוק היה ומספיק זה, לטעם צריך היה לא רבינו שם.
לחםֿמשנה. ראה יוחנן. ר' לדעת גם שהוא בגמרא, שם שנאמר ס.104)הנימוק דורש:105)זבחים שם אלעזר ר'

חסר. שהוא בזמן ולא שלם, שהוא בזמן המזבח".106)"המזבח", "אצל באכילתם נאמר ולא העיר, בכל שנאכלים אע"פ
שם. ונמצאת.1)אביי שאבדה וחטאת בעליה שמתו צבור של או יחיד של חטאת ותמורת חטאת יבאר

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq c"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הפריׁש אם וכן אחרת. ּבדמיה ויביא ותּמכר מּום, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבּה
אחרת. ּבדמיה יביא - מּום ּבּה ונפל ְְִֶֶֶַַַָָָָָָחּטאתֹו

.Á ּפי על (אף ּכּפרה, קדם ונמצאת ׁשאבדה חּטאת ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
ׁשּנמצ  אֹו מּום ּבעלת ׁשנתּה)ׁשּנמצאת ׁשעברה אחר את ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא מתה, אינּה -ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּנמצאת  ּפי על אף ּכּפרה, אחר נמצאת לנדבה. ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָדמיה
אבּודה  והיתה הֹואיל ׁשנתּה, עברה אֹו מּום ְְְְֲֲִַַָָָָָָָּבעלת

ּתמּות. זֹו הרי - ּכּפרה ְֲִֵַַָָָּבׁשעת
.Ë חזרה ּכ ואחר ּכּפרה ּבׁשעת גזּולה אֹו גנּובה ְְְְְְִַַַַָָָָָָָָָהיתה

אּלא  רּבנּו מּמׁשה ׁשמעּו לא ּתרעה. אּלא מתה, אינּה -ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשהיתה  ּפי על אף ּבּלילה, אבדתּה עּקר היתה ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָאבּודה.

ּתרעה. אּלא מתה, אינּה - ּכּפרה ּבׁשעת ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאבּודה
.È הרֹועה מן ׁשאבדה אֹו הרֹועה, מן ולא מּמּנּו ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹאבדה

רֹועה. אּלא מתה, אינּה - מּבעליה אבּודה ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָואינּה
.‡È,מּום ּבהן ׁשּיּפל עד רֹועֹות - ׁשרֹועֹות אּלּו ְִֵֶֶֶַָָֹוכל

לנדבה. דמיהן ְְְְִִֵֶָָויּפלּו
.·Èאפּלּו מּכירּה ואחר הרֹועה ּומן מּמּנּו אבּודה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהיתה

ּתמּות. לפיכ ספק, זֹו הרי - העֹולם ְְֲִֵֵָָָָָּבסֹוף
.‚È- הּמדרגה ּבסתר אֹו הּדלת אחֹורי נחּבאת ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהיתה

ּבׁשעת  אֹותּה רֹואה אדם אין ׁשהרי אבּודה, זֹו ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָהרי
אבּודה, ספק זֹו הרי - ּבאגם אֹו ּבּׂשדה היתה ְְֲֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָּכּפרה.
לפיכ ּכּפרה, ּבׁשעת אֹותּה רֹואה אדם ׁשם יׁש ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּמא

מּספק. ִֵָָּתמּות
.„Èאֹותּה מקריבין - הּים מּמדינת חּטאתֹו ְְִִִִֵַַַַַַָָָהּׁשֹולח

ּבחּטאת  אמּורים? ּדברים ּבּמה קּים. ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָּבחזקת
סמיכה, ּבת ׁשאינּה אּׁשה, ׁשל ּבהמה ּבחּטאת אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעֹוף,
וׁשּכּפרּו ּבעליו ׁשּמתּו וּדאי אׁשם אבל ׁשּבארנּו. ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכמֹו
דמיו  ויּפלּו ויּמכר מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבעליו
ׁשּיּפל  עד ירעה ּבאׁשם - ּתמּות ׁשּבחּטאת ׁשּכל ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלנדבה.

לנדבה. דמיו ויּפלּו מּום, ְְְִִָָָָּבֹו
.ÂË.ּכׁשר - עֹולה הקריבֹו אם לרעּיה, ׁשּנּתק אׁשם ְְִִִִִִֵֶַָָָָָָּכל

לאחר  ּגזרה לכּתחּלה? עֹולה ּבעצמֹו יקרב לא ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹולּמה
כּפרה. לפני מּׁשּום ְִִֵַַָָָָּכּפרה

.ÊË,מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - לאׁשמֹו נקבה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמפריׁש
יּפלּו - אׁשמֹו הקריב אם אׁשם. ּבדמיה ויביא ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָותּמכר

ולדּה. וכן לנדבה. ְְְִֵֶָָָָָָדמיה
.ÊÈ ׁשּיּפל עד ירעה - זכר וילדה לעֹולתֹו נקבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהפריׁש

עֹולה. ּבדמיו ויביא מּום, ְְִָָָָּבֹו
.ÁÈׁשהפריׁש ונּׂשיא לחּטאת, זכר ׁשהפריׁש הדיֹוט ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָאבל

- לחּטאת ּפרה ׁשהפריׁש מׁשיח וכהן לחּטאת, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּׂשעירה
קדּׁשת  ולא הּגּוף קדּׁשת לא מתקּדׁשין אין אּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַֹֹֻֻהרי

ּבמּום. ׁשּלא יּמכרּו לפיכ ְְְִִִֶָָָֹּדמים,
.ËÈ ׁשחטא אֹו חטא ׁשּלא לֹו ונֹודע ּתלּוי אׁשם ְִֵֶֶַָָָָָָָֹהביא

מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - נׁשחט ׁשּלא עד אם ְְִִִִֶֶֶַַַַַֹֹוּדאי:

על  ּדוה אדם ׁשל ׁשּלּבֹו מּפני לנדבה; דמיו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָויּפלּו
ּבלּבֹו ּגמר - הפריׁשֹו ספק ועל והֹואיל ְְְְֲִִִִֵַַָָָעֹונֹותיו,
דמיו  יּפלּו - והּוזּמּו עדים ּפי על אפּלּו הפריׁשֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָלהקּדיׁש.
והּבּׂשר  יּׁשפ הּדם - לֹו נֹודע ׁשּנׁשחט אחר ואם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָלנדבה.

הּמקּדׁש ּפסּולי ּכׁשאר ׁשּנזרק יּׂשרף, אחר לֹו נֹודע ין. ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻ
האׁשמֹות. ּככל לּכהנים יאכל הּבּׂשר - ְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָֹהּדם

.Îלֹו נֹודע נׁשחט ׁשּלא עד אם ּכן. אינֹו וּדאי ְִִֵֵֶַַַַַָָֹאׁשם
ּבֹו ואין החּלין, ּכׁשאר בעדר וירעה יצא - חטא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשּלא
ואם  יּקבר; זה הרי - מּׁשּנׁשחט ואם ּכלל; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֻקדּׁשה
ּפסּולי  ּכׁשאר הּׂשרפה, לבית יצא הּבּׂשר - הּדם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמּׁשּנזרק

ְִַָֻהּמקּדׁשין.
.‡Î לאחריּות ׁשנים והפריׁש ּתלּוי ּבאׁשם ׁשּנתחּיב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָמי

ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה והּׁשני ּבאחד, מתּכּפר -ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ּכן. ׁשהּוא וּדאי ּבאׁשם לֹומר צרי ואין לנדבה. ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָדמיו

.·Î ּובאים ׁשּתים ּבני ּבאין ׁשּבּתֹורה האׁשמֹות ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָּכל
ּבני  ׁשהם נזיר, ואׁשם מצרע מאׁשם חּוץ ׁשקלים; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבכסף
הּקטּנים  מן ּבא ּתלּוי אׁשם קצּבה. לדמיהם ואין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשנה
אּלא  ּבא ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי הּגדֹולים. מן ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאֹו

ׁשקלים. ְְִֶֶָּבכסף
.‚Î אין - סלעים ּבׁשּתי איל יּמצא ולא אילים ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹהּוזלּו

סלעים; ּבׁשּתי ויביא ׁשּיּוקרּו עד יׁשהה אּלא ּתּקנה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלֹו
קצּבה. לֹו ונתנה ּדמיו על ּתֹורה הקּפידה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָׁשהרי

.„Î,סלע יפה הפרׁשה ּבׁשעת והיה אׁשמֹו, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָהפריׁש
אינֹו מעּקרֹו ׁשהּדחּוי ּכׁשר; - ׁשּתים יפה ּכּפרה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּובׁשעת
על  ואף ׁשּתים. ׁשוה ׁשּנעּׂשה עד נראה לא ועדין ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹדחּוי,
היה  הקּדׁש. ּבׁשבח מתּכּפר אדם - מאליו ׁשהׁשּביח ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפי
- סלע יפה ּכּפרה ּובׁשעת ׁשּתים, יפה הפרׁשה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבׁשעת
לכׁשרּותֹו; יחזר - ׁשּתים יפה ונעּׂשה חזר ּפסּול. זה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹהרי

הּדבר ׁשאין למה ׁשּבארנּו. ּכמֹו נדחין, חּיים ּבעלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ועבר. ׁשּנפל למּום ְְֶֶַַָָּדֹומה?

.‰Î אילים ׁשני ּבהם ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהפריׁש
יקרב  - סלעים ׁשּתי יפה מהן אחד היה אם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלאׁשם,
דמיו  ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה והּׁשני ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹלאׁשמֹו,

ְִָָלנדבה.
.ÂÎ ּבבן אֹו ׁשּתים, ּבן והביא ׁשנה ּבן ּבאׁשם חּיב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה

ּבּבעלים  זמן מחּסר ׁשּׁשחטֹו אֹו ׁשנה, ּבן והביא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּתים
הּכלל: זה הּׂשרפה. לבית ויצא צּורתֹו ּותעּבר ּפסּול, -ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
האׁשם  מן חּוץ ּבאׁשם; ּפסּול - ּבחּטאת הּפסּול ְְִַַָָָָָָָָָּכל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכׁשר, ׁשהּוא לׁשמֹו, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּׁשחטֹו
.ÊÎ ּבני ׁשּׁשחטן מצרע, עֹולת יֹולדת, עֹולת נזיר, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹעֹולת

- ּבּבעלים זמן מחּסרי אֹו אחד, ויֹום חדׁש עּׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשנים
ּפֹוסל  ׁשאינֹו ּכל הּכלל: זה נסכים. ּוטעּונין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹּכׁשרים
עלתה  ּבין חֹובה, ּבעֹולת ּפֹוסל אינֹו - נדבה ְְְְֵֵֵַַָָָָָּבעֹולת
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ה'תשע"ה  סיון ט"ו ג' יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לים ‡. הּמעֹות ילכּו - ומת לחּטאתֹו מעֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָהּמפריׁש

והקריב 2הּמלח  ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות הּמפריׁש וכן . ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
לים  ילכּו - ּכּפרה אחר הּמעֹות ונמצאּו ּתחּתיהן, ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָחּטאת

.3הּמלח  ֶַַ
מעֹו·. מעֹות הפריׁש והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו ת ְְְְְְִִִִַָָָָ

עד  חּטאת ּבהן לּקח הסּפיק ולא ּתחּתיהן, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאחרֹות
ואּלּו מאּלּו יביא - הראׁשֹונֹות מעֹות ְְִִִֵֵֵֶָָָָׁשּנמצאּו

לנדבה  יּפלּו והּׁשאר .4לחּטאת, ְְְְְִִַַָָָָ
חּטאת ‚. והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְִִִִַַָָָָהפריׁש

הּמעֹות, ׁשּנמצאּו עד להקריבּה הסּפיק ולא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹּתחּתיהן,
ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - מּום ּבעלת החּטאת ְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָוהרי

לנדבה. יּפלּו והּׁשאר ְְְְִִַַָָָָחּטאת,
ּתחּתיה,„. מעֹות והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָהפריׁש

והרי  חּטאתֹו, ׁשּנמצאת עד ּבהם לּקח הסּפיק ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹולא
חּטאת, ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - מּום ּבעלת ְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָהיא

לנדבה. יּפלּו ְְְְִִַָָָוהּׁשאר
ּבאחד 5הפריׁש‰. מתּכּפר - לאחריּות מעֹות צּבּורי ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

לנדבה  יּפל והּׁשני .6מהם, ְְִִִֵֵֶַָָֹ
.Â ׁשהּוא ּוכסבּור חּטאתֹו, דמי אֹו חּטאתֹו ְְְִֵֶַַַַָָָהּמפריׁש

חּלין  אּלּו הרי - חּיב ׁשאינֹו ונמצא נתקּדׁשּו.7חּיב ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻ
חּיב  ׁשהּוא ּוכסבּור ׁשּתים, דמי אֹו ׁשּתים ְְְְְִִִִֵֶַַַָָהפריׁש
אחת, יביא - אחת אּלא חּיב ׁשאינֹו ונמצא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּתים

לנדבה 8והּׁשאר  .9יּפלּו ְְְְִִַָָָ
.Êּבידֹו מעֹות מלּקט 10הּלֹוקח ׁשהיה אּלּו11אֹו ואמר: ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָ

חּלין  הּמֹותר - חּטאתי מהם לי,12אביא יראה וכן . ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
הּקרּבנֹות  ּבׁשאר וחמר קל חּלין.13ׁשהּדבר ׁשהּמֹותר ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

.Á מהם והביא חֹוטא למנחת מעֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָהּמפריׁש
והֹותירה 14מנחתֹו חֹוטא מנחת ׁשהפריׁש אֹו ,15- ְְְְִִִִִֵֶַָָ

נדבה  מנחת יביא עּׂשירית 16הּמֹותר מֹותר אבל . ְְֲֲִִִִַַַָָָָָ
החבּתין  ׁשהיא ּגדֹול, ּכהן ׁשל וכן 17האיפה ירקב. - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ירקבּו - נזיר ׁשל לחמֹו ּומֹותר ּתֹודה לחמי .18מֹותר ְְְְִִֵֶַַַַָָ
לנדבה  יּפלּו - נסכיו ּדמי ּבארנּו19ּומֹותר ּכבר . ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

חּלין. - הּׁשקלים ׁשּמֹותר ְְִִִִֶַַָָֻּבׁשקלים,
.Ë זבים קּני חּטאֹות 20מֹותר יֹולדֹות, קּני זבֹות, קּני , ְִִִִֵֵֵַַָָָ

לנדבה  יּפלּו מֹותריהם - עֹולֹות,21ואׁשמֹות ויקרבּו ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָ
עֹולה  מֹותר ׁשּבארנּו. ׁשלמים 22ּכמֹו מֹותר לעֹולה. - ְְְְִֵֶַַַָָָ

- ּפסח מֹותר למנחה. - מנחה מֹותר לׁשלמים. -ְְְְִִִִֶַַַָָָ
נזירים 23לׁשלמים  מֹותר .24- נזיר מֹותר לנזירים. - ְְְִִִִִִִִַַָָ

נזיר  חּטאת 25לאֹותֹו ׁשּמֹותר אמּורים ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִֶֶַַַָָָ
קבּועה לנדבה  ּבחּטאת חּיב 26? ׁשהּוא מי אבל ; ְְְֲִִֶַַָָָָָָ

ויֹורד  עֹולה ּבהמה 27ּבקרּבן לחּטאת מעֹות ׁשהפריׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
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תחתיהן.1) חטאת והקריב אבדו או ומת לחטאתו מעות המפריש ייכשלו 2)יבאר שלא וכדי בעליה, שמתו כחטאת דינם
המלח. לים אותם משליכים אדם בני בעליה.3)בהם שכיפרו ציבור.4)כחטאת קצת 5)לעולות לקחת אסור אבל

ומאלו". מאלו "יביא בהם שנאמר בֿד שבהלכות לדינים בניגוד מזה, וקצת זה חטאות 6)מציבור שתי בהפריש כמו
ה. הלכה ד פרק למעלה הקדישו.7)לאחריות, לא כן מנת ועל טעות הקדש כפשוטו,8)שזה המובן דמים בהפריש

לנדבה. יפול הכסף ושאר אחת חטאת ויקנו וימכרן מום בהן שיפול עד שירעו הכוונה בהמות שחלה 9)ובהפריש מפני
קדושה. מטבעות.10)עליהם כמה אחת בבת בידו גדול.11)לקח סכום שנתלקט עד לפרוטה פרוטה אם 12)מצרף

מחירו  כדי אלא כולם הקדיש לא חטאתי, מהם אביא שאמר, מפני חולין, הוא הרי מותר, ונשאר לחטאת בהמה בהם קנה
כולן. שהקדיש מפני נדבה, המותר - לחטאת", "אלו כשאמר אבל מהם", "אביא כשאמר זה וכל הקרבן. חטאת 13)של

וחומר  קל ולפיכך נדבה בקרבנות כן שאין מה נוקפו, שלבו מפני מחובתו, יותר לתת התכוון ואולי חטא, על לכפרה באה
חולין. שהמותר מהכסף.14)הוא חלק להביא.15)ונשאר צריך שהיה ממה יותר קמח חטאת 16)הביא מותר ככל

אשמה, ושום חטאת משום הבא כל וכו' הכהן יהוידע דרש מדרש זה שנינו: ד הלכה ז פרק שקלים במשנה נדבה. שקרב
כמותר  שזה אמרו שם בגמרא אבל נדבה, כמנחת המותר את מקריב שהחוטא משמע רבינו של מלשונו עולות. בהם יקח

ציבור. לעולות המזבח לקיץ הוא חטאת שמותר שם, שנינו והרי עשירית 17)החטאת מנחה יום בכל מקריב גדול כהן
חביתין. מנחת נקראת והיא סולת ואין 18)האיפה לקרבן, כתוספת אלא עצמו, בפני קרב לחם מצאנו שלא מפני והטעם,

להוסיף  יכול ואינו בתורה כמפורש משלו, נזיר לחמי להביא חייב האחר הנזיר כי אחר, נזיר של לקרבנו זה מותר לצרף
תקנה. להם אין כי ירקבו, תודה לחמי גם הטעם ומזה ואשם.19)עליהם. חטאת כמותר ודינם הם קדשים קדשי נסכים

יד)20) טו, (ויקרא יונה בני שני או תורים שתי קרבן להביא חייב הוא כך ואחר זיבה מראיית נקיים ימים שבעה סופר זב
קן. נקרא זה עופות זוג התלמוד ציבור.21)ובלשון ונשארו 22)לנדבות בהמה מהם וקנה נדבה לעולת מעות שהפריש

ציבור. לנדבת שנופל ואשם חטאת למותר בניגוד יחיד נדבת היא השנייה וגם עולה עוד בהן יקנה בירושלמי 23)מעות,
ומה  שלמים. - הצאן מן אלא בא שאינו דבר ו) ג, (שם שלמים" לזבח קרבנו הצאן מן "ואם מהכתוב זה דין למדו שם

פסח. זה הבקר? מן ולא הצאן מן אלא בא שאינו ואחרי 24)הוא נזירים כמה בשביל קרבנות לקנות כספים גבו אם
אחרים. נזירים בשביל קרבנות בהן יקנו מעות, נשארו בו 25)שקנו לקנות אין ולפיכך נזיר לאותו מיוחד היה הכסף

לנדבה". - נזיר "מותר בפירוש: כתוב במשנה נדבה. קרבן זה במותר מביא הוא אלא אחר, נזיר בין 26)קרבן עני בין
הן. קבועות החטאות רוב קרבן. אותו מביא יונה 27)עשיר בני שני או תורים שתי מביא ועני בהמה חטאת מביא עשיר

שנכנס  טמא או שבועה על העובר דלות". "דלי התלמוד: בלשון למנחה. סולת האיפה עשירית מביא מדוכא עני הוא ואם

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq e"h 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּומחּללן 28והעני  עֹוף ּתחּתיהם מביא העֹוף 29- על ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָ
מהם  והעני 30ויהנה העֹוף ּדמי הפריׁש אם וכן .31 ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ

הּמעֹות  ויחּלל האיפה עּׂשירית ּתחּתיהם מביא -ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ּבהם. ויהנה ְֵֶֶֶָָָָעליה

.È ּבדמיה ויביא ּתּמכר - מּום ּבּה ונפל ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהפריׁש
ּבדמיו  יביא לא - ונפסל עֹוף הפריׁש אם אבל ְְְְֲִִִִִַָָָָֹעֹוף.
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפדיֹון, לעֹוף ׁשאין האיפה; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָעּׂשירית

הּמזּבח  .32ּבאּסּורי ְְִִֵֵַַ
.‡È קּנין חּיבי לקּניהן,33ּכל מעֹות ׁשהפריׁשּו ׁשּבּתֹורה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

יביא  - לבּדּה העֹוף חּטאת הּמעֹות ּבכל להביא ,34רצה ְְְִִַַַַָָָָָָָָ
אמר: אפּלּו יביא. - לבּדּה העֹוף עֹולת ּבהן להביא ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָרצה

לֹו יׁש - עֹולתי ּדמי ואּלּו חּטאתי ּדמי לערב 35אּלּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָ
ּבּכל  לּקח אֹו ועֹולתֹו, חּטאתֹו ּכאחד ּבהן ולּקח ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּמעֹות

מתּפרׁשֹות  הּקנין ׁשאין עֹולה; אֹו אּלא 36חּטאת ְְִִִֵֶֶַַָָָָ
הּבעלים  ּכהן 37ּבלקיחת ּבעּׂשּית .38אֹו ְְֲִִִִֵַַַַָֹ

.·Èיּפלּו39לפיכ - ומת סתם לקּנין מעֹות הפריׁש אם , ְְְְְִִִִִִִֵָָָָ
לנדבה  הּסתּומין הּמעֹות אֹותן ראּויין 40ּכל ּכּלן ׁשהרי , ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻ
עֹולה. ָָלבֹוא

.‚È עֹולה עלי הרי ואמר: חּטאת מחּיב ׁשהיה ,41מי ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻ
לחֹובתי  אּלּו ואמר: מעֹות ּבהן 42והפריׁש להביא רצה , ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָ

והּניח  מת יביא. - ּבהמה עֹולת יביא, - ּבהמה ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָחּטאת
הּמלח  לים ילכּו - .43הּמעֹות ְְֵֶַַַָָ

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
הּזבחים ‡. הּמתֹות 2ּכל מחּטאֹות אחת ּבהן ׁשּנתערב  ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

לפי  ימּותּו, ּכּלן - ּברּבֹוא אחד אפּלּו הּנסקל, ׁשֹור ְְְֲִִִִֶַָָָָֻאֹו
- הקריב ואם ּבטלין. ואינם הן חׁשּובין חּיים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָׁשּבעלי

נדחין  חּיים ּבעלי ׁשאין .3הרצה, ְְֲִִִֵֵֶַַָֻ
הּמזּבח ·. מאּסּורי אחד ּבהן עד 4נתערב ּכּלם ירעּו - ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ׁשּבהן  הּיפה ּבדמי ויביא ויּמכרּו, מּום, ּבהן 5ׁשּיּפל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּנתערב  קדׁשים ׁשל הּמין .6מאֹותֹו ְִִִֵֵֶֶַָָָ

החּלין 7נתערבּו‚. יּמכרּו - ּתמימים ּבחּלין קדׁשים ְְְְְִִִִִִִַָָָָֻֻ
הּמין  אֹותֹו לצרכי ארּבע 8ׁשּבּתערבת ּכיצד? ּכּלן. ויקרבּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻ

ּתמימים  חּלין ּבהמֹות ּבארּבע ׁשּנתערבּו ׁשלמים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻּבהמֹות
חּלין  ׁשל הארּבע יּמכרּו להביא 9- צרי ׁשהּוא למי ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֻ

ּבאׁשם. אֹו ּבעֹולה וכן ׁשלמים. הּכל ויקרבּו ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָֹׁשלמים
ח  דמי ׁשהרי ּדבר, לכל חּלין הן.והּדמים ּלין ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻֻ

ׁשּבכּלן 10נתערב „. ּגדֹול - חל ׁשל ּבׁשורים הקּדׁש ׁשֹור ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻ
ויּמכרּו11הקּדׁש נתערבּו12, הּמין. אֹותֹו לצרכי הּׁשאר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבקדׁשים  ּבמינֹו13קדׁשים ּבעליו 14מין לׁשם יקרב זה -15, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָ
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כבש, דרגות: (שתי ויולדת ה). ויקרא סולת. עופות, בהמה, דררגות: (שלוש ויורד עולה קרבן חייב קודש אכל או למקדש
זֿח). יב, שם מנכסיו.28)עופות. לחולין.29)ירד יוצאות והן העופות על קדושתן חולין.30)מעביר כמכסף

דלות.31) ט.32)דלי בהלכה שנתבאר כמו חילול להן יש עוף בהן לקנות שהפריש מעות פירושו 33)אבל קן סתם
לעולה. ואחד לחטאת אחד עופות. לעולה.34)שני אחר עוף לו.35)ויקנה ואיזהו 36)מותר לחטאת איזהו נקבעות

יהיה 37)לעולה. זה אמר כך ואחר סתם זוג קנה אם אבל לעולה, זה ועוף לחטאת זה עוף בפירוש קנו כשהבעלים
לשנות. לו מותר עולה, וזה בשעת 38)חטאת קבעו לא הבעלים אם לעולה, או לחטאת שירצה איזה להקריב רשאי הכהן

להקרבה. לקיחה בין שקבעו פי על ואף עולה.39)לקיחה הדמים בכל לקנות רשאי שהוא כדמי 40)מפני דינם ואין
המלח. לים להשליכם שצריך הבעלים שמתו עולה.41)חטאת להביא חובה עליו לחטאת 42)ומוטלת אם פירש ולא

עליו. חובה שתיהן והרי לעולה בהלכה 43)או לזה. זה דומים הדברים שני אין יב? בהלכה כמו לנדבה יפלו לא ולמה
לעולה", לבוא ראויים "כולן ולפיכך לעולה כולן לעשות הם רשאים לעולה ואלו לחטאת אלו אומרים הבעלים אם אפילו יב
ולא  כשמת זה וכל המלח, לים ילכו הספק ומפני לעולה או לחטאת התכוון אם אנו שמסופקים זו בהלכה כן שאין מה
"לחובתי" באמירתו כוונתו את מגלה הוא הרי עולה או חטאת אלו מדמים מביא כשהוא אבל התכוון, למה דעתו גילה

משנה). מזבח.1)(לחם מאיסורי אחד או מהחטאות אחת בהן שנתערב הזבחים כל ע:2)יבאר זבחים משנה
מהקרבה,3) שנדחו אע"פ הורצה, התערובת את הקריב אם נדחים, אינם חיים שבעלי השיטה שלפי אמרו עג: שם בגמרא

נדחים. אינם חיים שבעלי כד הלכה ד בפרק למעלה לשיטתו בהמת 4)ורבינו כשנתערבה המדובר הקודמת בהלכה שם.
למזבח, להקריבן שאסור בהמות פירוש, מזבח. באיסורי בתערובת עוסקים אנו זו ובהלכה מיתה, שדינן בבהמות קדשים
או  כשרים, עדים שני עלֿפי אלא נסקל שאינו הבעלים, עלֿפי או אחד עד עלֿפי אשה שרבע או אדם שהמית שור כגון

וכדומה. טריפה ביותר.5)בהמה  היפה היתה קדשים בהמת –6)שמא שלמים ואם עולה, מקריב – עולה היתה אם
הקדשים  בהמת ואומר: ביותר, השמנה הבהמה למחיר שווה סכום המכירה מדמי לוקח עושה? הוא וכיצד שלמים.
פעמים, כמה כבר נתבאר הכסף. על בזה עוברת הקרבן וקדושת זה, כסף על מחוללת תהא שהיא מקום בכל שנתערבה,

מום. בהם שיפול עד ירעו ולפיכך פדיון, לו אין תמים שלמים,8)שם.7)שקרבן – שלמים אם שנתערב, הזבח מין
עולה. – עולה יעילה 9)ואם יותר היא זו תקנה חולין. שהן הבהמות ארבע את לו מוכר שהוא בפירוש, לקונה יאמר

ב. שבהלכה ב.10)מזו הלכה פי"ג מנחות עולה 11)תוספתא אם קרבן, מין לאותו שבהם הגדול את יקריב כלומר,
אבל  הגדול, את להקריב יכול הוא ולפיכך המקדיש, של הם השוורים כשכל והמדובר שלמים. – שלמים ואם עולה, –
שאינו  דבר מקדיש אדם ואין שלו, שור זה אין שמא הגדול, את להקריב יכול המקדיש אין אחרים של בשוורים כשנתערב

קח: מנחות גמרא וראה "בשוריו". שנתערב בפירוש: כתוב שם מנחות ובתוספתא השוורים 12)שלו. בעד שיקבל והדמים
מתחלל  אינו מום בו שאין קרבן כי הדמים, על עוברת קדושתו אין הקדש, הוא מהנמכרים אחד אם ואפילו חולין. הם

שם). רש"י עא:13)(ראה זבחים אדם.14)משנה בני שני של והם בשלמים, שלמים או בעולה מי 15)עולה לשם
בעליו. שהוא
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ה'תשע"ה  סיון ט"ו ג' יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לים ‡. הּמעֹות ילכּו - ומת לחּטאתֹו מעֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָהּמפריׁש

והקריב 2הּמלח  ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות הּמפריׁש וכן . ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
לים  ילכּו - ּכּפרה אחר הּמעֹות ונמצאּו ּתחּתיהן, ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָחּטאת

.3הּמלח  ֶַַ
מעֹו·. מעֹות הפריׁש והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו ת ְְְְְְִִִִַָָָָ

עד  חּטאת ּבהן לּקח הסּפיק ולא ּתחּתיהן, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאחרֹות
ואּלּו מאּלּו יביא - הראׁשֹונֹות מעֹות ְְִִִֵֵֵֶָָָָׁשּנמצאּו

לנדבה  יּפלּו והּׁשאר .4לחּטאת, ְְְְְִִַַָָָָ
חּטאת ‚. והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְִִִִַַָָָָהפריׁש

הּמעֹות, ׁשּנמצאּו עד להקריבּה הסּפיק ולא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹּתחּתיהן,
ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - מּום ּבעלת החּטאת ְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָוהרי

לנדבה. יּפלּו והּׁשאר ְְְְִִַַָָָָחּטאת,
ּתחּתיה,„. מעֹות והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָהפריׁש

והרי  חּטאתֹו, ׁשּנמצאת עד ּבהם לּקח הסּפיק ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹולא
חּטאת, ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - מּום ּבעלת ְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָהיא

לנדבה. יּפלּו ְְְְִִַָָָוהּׁשאר
ּבאחד 5הפריׁש‰. מתּכּפר - לאחריּות מעֹות צּבּורי ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

לנדבה  יּפל והּׁשני .6מהם, ְְִִִֵֵֶַָָֹ
.Â ׁשהּוא ּוכסבּור חּטאתֹו, דמי אֹו חּטאתֹו ְְְִֵֶַַַַָָָהּמפריׁש

חּלין  אּלּו הרי - חּיב ׁשאינֹו ונמצא נתקּדׁשּו.7חּיב ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻ
חּיב  ׁשהּוא ּוכסבּור ׁשּתים, דמי אֹו ׁשּתים ְְְְְִִִִֵֶַַַָָהפריׁש
אחת, יביא - אחת אּלא חּיב ׁשאינֹו ונמצא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּתים

לנדבה 8והּׁשאר  .9יּפלּו ְְְְִִַָָָ
.Êּבידֹו מעֹות מלּקט 10הּלֹוקח ׁשהיה אּלּו11אֹו ואמר: ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָ

חּלין  הּמֹותר - חּטאתי מהם לי,12אביא יראה וכן . ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
הּקרּבנֹות  ּבׁשאר וחמר קל חּלין.13ׁשהּדבר ׁשהּמֹותר ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

.Á מהם והביא חֹוטא למנחת מעֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָהּמפריׁש
והֹותירה 14מנחתֹו חֹוטא מנחת ׁשהפריׁש אֹו ,15- ְְְְִִִִִֵֶַָָ

נדבה  מנחת יביא עּׂשירית 16הּמֹותר מֹותר אבל . ְְֲֲִִִִַַַָָָָָ
החבּתין  ׁשהיא ּגדֹול, ּכהן ׁשל וכן 17האיפה ירקב. - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ירקבּו - נזיר ׁשל לחמֹו ּומֹותר ּתֹודה לחמי .18מֹותר ְְְְִִֵֶַַַַָָ
לנדבה  יּפלּו - נסכיו ּדמי ּבארנּו19ּומֹותר ּכבר . ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

חּלין. - הּׁשקלים ׁשּמֹותר ְְִִִִֶַַָָֻּבׁשקלים,
.Ë זבים קּני חּטאֹות 20מֹותר יֹולדֹות, קּני זבֹות, קּני , ְִִִִֵֵֵַַָָָ

לנדבה  יּפלּו מֹותריהם - עֹולֹות,21ואׁשמֹות ויקרבּו ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָ
עֹולה  מֹותר ׁשּבארנּו. ׁשלמים 22ּכמֹו מֹותר לעֹולה. - ְְְְִֵֶַַַָָָ

- ּפסח מֹותר למנחה. - מנחה מֹותר לׁשלמים. -ְְְְִִִִֶַַַָָָ
נזירים 23לׁשלמים  מֹותר .24- נזיר מֹותר לנזירים. - ְְְִִִִִִִִַַָָ

נזיר  חּטאת 25לאֹותֹו ׁשּמֹותר אמּורים ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִֶֶַַַָָָ
קבּועה לנדבה  ּבחּטאת חּיב 26? ׁשהּוא מי אבל ; ְְְֲִִֶַַָָָָָָ

ויֹורד  עֹולה ּבהמה 27ּבקרּבן לחּטאת מעֹות ׁשהפריׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תחתיהן.1) חטאת והקריב אבדו או ומת לחטאתו מעות המפריש ייכשלו 2)יבאר שלא וכדי בעליה, שמתו כחטאת דינם
המלח. לים אותם משליכים אדם בני בעליה.3)בהם שכיפרו ציבור.4)כחטאת קצת 5)לעולות לקחת אסור אבל

ומאלו". מאלו "יביא בהם שנאמר בֿד שבהלכות לדינים בניגוד מזה, וקצת זה חטאות 6)מציבור שתי בהפריש כמו
ה. הלכה ד פרק למעלה הקדישו.7)לאחריות, לא כן מנת ועל טעות הקדש כפשוטו,8)שזה המובן דמים בהפריש

לנדבה. יפול הכסף ושאר אחת חטאת ויקנו וימכרן מום בהן שיפול עד שירעו הכוונה בהמות שחלה 9)ובהפריש מפני
קדושה. מטבעות.10)עליהם כמה אחת בבת בידו גדול.11)לקח סכום שנתלקט עד לפרוטה פרוטה אם 12)מצרף

מחירו  כדי אלא כולם הקדיש לא חטאתי, מהם אביא שאמר, מפני חולין, הוא הרי מותר, ונשאר לחטאת בהמה בהם קנה
כולן. שהקדיש מפני נדבה, המותר - לחטאת", "אלו כשאמר אבל מהם", "אביא כשאמר זה וכל הקרבן. חטאת 13)של

וחומר  קל ולפיכך נדבה בקרבנות כן שאין מה נוקפו, שלבו מפני מחובתו, יותר לתת התכוון ואולי חטא, על לכפרה באה
חולין. שהמותר מהכסף.14)הוא חלק להביא.15)ונשאר צריך שהיה ממה יותר קמח חטאת 16)הביא מותר ככל

אשמה, ושום חטאת משום הבא כל וכו' הכהן יהוידע דרש מדרש זה שנינו: ד הלכה ז פרק שקלים במשנה נדבה. שקרב
כמותר  שזה אמרו שם בגמרא אבל נדבה, כמנחת המותר את מקריב שהחוטא משמע רבינו של מלשונו עולות. בהם יקח

ציבור. לעולות המזבח לקיץ הוא חטאת שמותר שם, שנינו והרי עשירית 17)החטאת מנחה יום בכל מקריב גדול כהן
חביתין. מנחת נקראת והיא סולת ואין 18)האיפה לקרבן, כתוספת אלא עצמו, בפני קרב לחם מצאנו שלא מפני והטעם,

להוסיף  יכול ואינו בתורה כמפורש משלו, נזיר לחמי להביא חייב האחר הנזיר כי אחר, נזיר של לקרבנו זה מותר לצרף
תקנה. להם אין כי ירקבו, תודה לחמי גם הטעם ומזה ואשם.19)עליהם. חטאת כמותר ודינם הם קדשים קדשי נסכים

יד)20) טו, (ויקרא יונה בני שני או תורים שתי קרבן להביא חייב הוא כך ואחר זיבה מראיית נקיים ימים שבעה סופר זב
קן. נקרא זה עופות זוג התלמוד ציבור.21)ובלשון ונשארו 22)לנדבות בהמה מהם וקנה נדבה לעולת מעות שהפריש

ציבור. לנדבת שנופל ואשם חטאת למותר בניגוד יחיד נדבת היא השנייה וגם עולה עוד בהן יקנה בירושלמי 23)מעות,
ומה  שלמים. - הצאן מן אלא בא שאינו דבר ו) ג, (שם שלמים" לזבח קרבנו הצאן מן "ואם מהכתוב זה דין למדו שם

פסח. זה הבקר? מן ולא הצאן מן אלא בא שאינו ואחרי 24)הוא נזירים כמה בשביל קרבנות לקנות כספים גבו אם
אחרים. נזירים בשביל קרבנות בהן יקנו מעות, נשארו בו 25)שקנו לקנות אין ולפיכך נזיר לאותו מיוחד היה הכסף

לנדבה". - נזיר "מותר בפירוש: כתוב במשנה נדבה. קרבן זה במותר מביא הוא אלא אחר, נזיר בין 26)קרבן עני בין
הן. קבועות החטאות רוב קרבן. אותו מביא יונה 27)עשיר בני שני או תורים שתי מביא ועני בהמה חטאת מביא עשיר

שנכנס  טמא או שבועה על העובר דלות". "דלי התלמוד: בלשון למנחה. סולת האיפה עשירית מביא מדוכא עני הוא ואם
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ּומחּללן 28והעני  עֹוף ּתחּתיהם מביא העֹוף 29- על ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָ
מהם  והעני 30ויהנה העֹוף ּדמי הפריׁש אם וכן .31 ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ

הּמעֹות  ויחּלל האיפה עּׂשירית ּתחּתיהם מביא -ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ּבהם. ויהנה ְֵֶֶֶָָָָעליה

.È ּבדמיה ויביא ּתּמכר - מּום ּבּה ונפל ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהפריׁש
ּבדמיו  יביא לא - ונפסל עֹוף הפריׁש אם אבל ְְְְֲִִִִִַָָָָֹעֹוף.
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפדיֹון, לעֹוף ׁשאין האיפה; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָעּׂשירית

הּמזּבח  .32ּבאּסּורי ְְִִֵֵַַ
.‡È קּנין חּיבי לקּניהן,33ּכל מעֹות ׁשהפריׁשּו ׁשּבּתֹורה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

יביא  - לבּדּה העֹוף חּטאת הּמעֹות ּבכל להביא ,34רצה ְְְִִַַַַָָָָָָָָ
אמר: אפּלּו יביא. - לבּדּה העֹוף עֹולת ּבהן להביא ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָרצה

לֹו יׁש - עֹולתי ּדמי ואּלּו חּטאתי ּדמי לערב 35אּלּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָ
ּבּכל  לּקח אֹו ועֹולתֹו, חּטאתֹו ּכאחד ּבהן ולּקח ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּמעֹות

מתּפרׁשֹות  הּקנין ׁשאין עֹולה; אֹו אּלא 36חּטאת ְְִִִֵֶֶַַָָָָ
הּבעלים  ּכהן 37ּבלקיחת ּבעּׂשּית .38אֹו ְְֲִִִִֵַַַַָֹ

.·Èיּפלּו39לפיכ - ומת סתם לקּנין מעֹות הפריׁש אם , ְְְְְִִִִִִִֵָָָָ
לנדבה  הּסתּומין הּמעֹות אֹותן ראּויין 40ּכל ּכּלן ׁשהרי , ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻ
עֹולה. ָָלבֹוא

.‚È עֹולה עלי הרי ואמר: חּטאת מחּיב ׁשהיה ,41מי ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻ
לחֹובתי  אּלּו ואמר: מעֹות ּבהן 42והפריׁש להביא רצה , ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָ

והּניח  מת יביא. - ּבהמה עֹולת יביא, - ּבהמה ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָחּטאת
הּמלח  לים ילכּו - .43הּמעֹות ְְֵֶַַַָָ

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
הּזבחים ‡. הּמתֹות 2ּכל מחּטאֹות אחת ּבהן ׁשּנתערב  ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

לפי  ימּותּו, ּכּלן - ּברּבֹוא אחד אפּלּו הּנסקל, ׁשֹור ְְְֲִִִִֶַָָָָֻאֹו
- הקריב ואם ּבטלין. ואינם הן חׁשּובין חּיים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָׁשּבעלי

נדחין  חּיים ּבעלי ׁשאין .3הרצה, ְְֲִִִֵֵֶַַָֻ
הּמזּבח ·. מאּסּורי אחד ּבהן עד 4נתערב ּכּלם ירעּו - ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ׁשּבהן  הּיפה ּבדמי ויביא ויּמכרּו, מּום, ּבהן 5ׁשּיּפל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּנתערב  קדׁשים ׁשל הּמין .6מאֹותֹו ְִִִֵֵֶֶַָָָ

החּלין 7נתערבּו‚. יּמכרּו - ּתמימים ּבחּלין קדׁשים ְְְְְִִִִִִִַָָָָֻֻ
הּמין  אֹותֹו לצרכי ארּבע 8ׁשּבּתערבת ּכיצד? ּכּלן. ויקרבּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻ

ּתמימים  חּלין ּבהמֹות ּבארּבע ׁשּנתערבּו ׁשלמים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻּבהמֹות
חּלין  ׁשל הארּבע יּמכרּו להביא 9- צרי ׁשהּוא למי ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֻ

ּבאׁשם. אֹו ּבעֹולה וכן ׁשלמים. הּכל ויקרבּו ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָֹׁשלמים
ח  דמי ׁשהרי ּדבר, לכל חּלין הן.והּדמים ּלין ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻֻ

ׁשּבכּלן 10נתערב „. ּגדֹול - חל ׁשל ּבׁשורים הקּדׁש ׁשֹור ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻ
ויּמכרּו11הקּדׁש נתערבּו12, הּמין. אֹותֹו לצרכי הּׁשאר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבקדׁשים  ּבמינֹו13קדׁשים ּבעליו 14מין לׁשם יקרב זה -15, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כבש, דרגות: (שתי ויולדת ה). ויקרא סולת. עופות, בהמה, דררגות: (שלוש ויורד עולה קרבן חייב קודש אכל או למקדש
זֿח). יב, שם מנכסיו.28)עופות. לחולין.29)ירד יוצאות והן העופות על קדושתן חולין.30)מעביר כמכסף

דלות.31) ט.32)דלי בהלכה שנתבאר כמו חילול להן יש עוף בהן לקנות שהפריש מעות פירושו 33)אבל קן סתם
לעולה. ואחד לחטאת אחד עופות. לעולה.34)שני אחר עוף לו.35)ויקנה ואיזהו 36)מותר לחטאת איזהו נקבעות

יהיה 37)לעולה. זה אמר כך ואחר סתם זוג קנה אם אבל לעולה, זה ועוף לחטאת זה עוף בפירוש קנו כשהבעלים
לשנות. לו מותר עולה, וזה בשעת 38)חטאת קבעו לא הבעלים אם לעולה, או לחטאת שירצה איזה להקריב רשאי הכהן

להקרבה. לקיחה בין שקבעו פי על ואף עולה.39)לקיחה הדמים בכל לקנות רשאי שהוא כדמי 40)מפני דינם ואין
המלח. לים להשליכם שצריך הבעלים שמתו עולה.41)חטאת להביא חובה עליו לחטאת 42)ומוטלת אם פירש ולא

עליו. חובה שתיהן והרי לעולה בהלכה 43)או לזה. זה דומים הדברים שני אין יב? בהלכה כמו לנדבה יפלו לא ולמה
לעולה", לבוא ראויים "כולן ולפיכך לעולה כולן לעשות הם רשאים לעולה ואלו לחטאת אלו אומרים הבעלים אם אפילו יב
ולא  כשמת זה וכל המלח, לים ילכו הספק ומפני לעולה או לחטאת התכוון אם אנו שמסופקים זו בהלכה כן שאין מה
"לחובתי" באמירתו כוונתו את מגלה הוא הרי עולה או חטאת אלו מדמים מביא כשהוא אבל התכוון, למה דעתו גילה

משנה). מזבח.1)(לחם מאיסורי אחד או מהחטאות אחת בהן שנתערב הזבחים כל ע:2)יבאר זבחים משנה
מהקרבה,3) שנדחו אע"פ הורצה, התערובת את הקריב אם נדחים, אינם חיים שבעלי השיטה שלפי אמרו עג: שם בגמרא

נדחים. אינם חיים שבעלי כד הלכה ד בפרק למעלה לשיטתו בהמת 4)ורבינו כשנתערבה המדובר הקודמת בהלכה שם.
למזבח, להקריבן שאסור בהמות פירוש, מזבח. באיסורי בתערובת עוסקים אנו זו ובהלכה מיתה, שדינן בבהמות קדשים
או  כשרים, עדים שני עלֿפי אלא נסקל שאינו הבעלים, עלֿפי או אחד עד עלֿפי אשה שרבע או אדם שהמית שור כגון

וכדומה. טריפה ביותר.5)בהמה  היפה היתה קדשים בהמת –6)שמא שלמים ואם עולה, מקריב – עולה היתה אם
הקדשים  בהמת ואומר: ביותר, השמנה הבהמה למחיר שווה סכום המכירה מדמי לוקח עושה? הוא וכיצד שלמים.
פעמים, כמה כבר נתבאר הכסף. על בזה עוברת הקרבן וקדושת זה, כסף על מחוללת תהא שהיא מקום בכל שנתערבה,

מום. בהם שיפול עד ירעו ולפיכך פדיון, לו אין תמים שלמים,8)שם.7)שקרבן – שלמים אם שנתערב, הזבח מין
עולה. – עולה יעילה 9)ואם יותר היא זו תקנה חולין. שהן הבהמות ארבע את לו מוכר שהוא בפירוש, לקונה יאמר

ב. שבהלכה ב.10)מזו הלכה פי"ג מנחות עולה 11)תוספתא אם קרבן, מין לאותו שבהם הגדול את יקריב כלומר,
אבל  הגדול, את להקריב יכול הוא ולפיכך המקדיש, של הם השוורים כשכל והמדובר שלמים. – שלמים ואם עולה, –
שאינו  דבר מקדיש אדם ואין שלו, שור זה אין שמא הגדול, את להקריב יכול המקדיש אין אחרים של בשוורים כשנתערב

קח: מנחות גמרא וראה "בשוריו". שנתערב בפירוש: כתוב שם מנחות ובתוספתא השוורים 12)שלו. בעד שיקבל והדמים
מתחלל  אינו מום בו שאין קרבן כי הדמים, על עוברת קדושתו אין הקדש, הוא מהנמכרים אחד אם ואפילו חולין. הם

שם). רש"י עא:13)(ראה זבחים אדם.14)משנה בני שני של והם בשלמים, שלמים או בעולה מי 15)עולה לשם
בעליו. שהוא
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מהן  אחד ּכל ׁשאין ּפי על אף ּבעליו, לׁשם יקרב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוזה
נׁשים, ּבקרּבנֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה קרּבנֹו. ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָמּכיר

סמיכה  ּבהם וכל 16ׁשאין הֹואיל אנׁשים, קרּבנֹות אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָ
יקרבּו לא אּלּו הרי - קרּבנֹו ראׁש על לסמ צרי ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹאחד

לחברֹו חלקֹו האחד ׁשּיּתן ּבּכל,17עד מּום ׁשּיּפל עד אֹו , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
הּמין. מאֹותֹו ׁשּבהן הּיפה ּבדמי אחד ּכל ויביאּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָויּמכרּו,

מינֹו‰. ּבׁשאינֹו מין ּבׁשלמים 18נתערבּו עֹולה ּכגֹון , ְְְְְִִִִִֵֶָָָ
ׁשּבהן  ּכחמּורה אפּלּו יקרבּו לא מביאין 19- ׁשאין , ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָֹ

הּפסּול. לבית ְְִֵַָָקדׁשים
.Â ממעטין אין ּכ אכילתן, ּבזמן ממעטין ׁשאין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּוכׁשם

אכילתן 20ּבאֹוכליהן  ּבמקֹום יעּׂשה?21ולא ּכיצד אּלא .22 ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מהן  אחד ּכל ויּמכר מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד הּכל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹירעּו

הּיפה 23לבּדֹו ּובדמי זה, מּמין ׁשּבהן הּיפה ּבדמי ויביא , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
הּמֹותר  ויפסיד האחר, מּמין מּביתֹו.24ׁשּבהן ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

.Ê ׁשח עֹולה הקריב ׁשּכבר ּפי על ׁשלמים אף אֹו ּבּה ּיב ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ
להקריבן  חּיב מקריב 25ׁשהיה זה הרי מּדמי 26- ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אחרים. ּוׁשלמים אחרת עֹולה ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹהּתערבת
.Á ׁשּיּפל 27חּטאת עד הּכל ירעּו - ּבׁשלמים ׁשּנתערבה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ

ּובדמי  ׁשלמים, ׁשּבהן הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבהן
על  אחרת חּטאת והקריב קדם ואם חּטאת. ׁשּבהן ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּיפה

ימּותּו ּכּלן - לֹו ׁשהפריׁשּה .28חּטאת ְִִֶַָָָָֻ
.Ë 29וכן- אׁשם ּבמעֹות חּטאת מעֹות נתערבּו אם ְְְְִִֵַָָָָָָ

מקֹום  ּבכל חּטאת ּדמי ּומחּלל ּבהמֹות, ׁשּתי ְְְְְֵֵֵֵֵַַַָָָלֹוקח
קרבה  ּכבר ואם אׁשם. על אׁשם ּודמי חּטאת, על ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָׁשהּוא

הּמלח 30חּטאתֹו לים הּמעֹות ּכל יֹולי ּכבר 31- ואם . ְְְִִֶַַַַָָָָָ
אׁשמֹו לנדבה 32קרבה הּכל יּפלּו -33. ְְְֲִִַָָָָָֹ

.È ּבתמּורתּה34ּתֹודה ּתקרבנה,35ׁשּנתערבה ׁשּתיהן - ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָ
עּמהן  הּלחם וכ36ויניף ּבׁשאר 37. ּתֹודה נתערבה אם ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָ

ׁשּיּפל  עד הּכל ירעּו - ּתֹודתֹו ׁשּקרבה ּפי על אף  ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹזבחים,
הּיפה  ּובדמי אחרת, ּתֹודה הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבהן

אחר. ֵֶַַזבח
.‡È נזיר ּבאיל ּתקרבנה 38נתערבה ׁשּתיהם -39, ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

הּלחם  עּמהן.40ויניף ְִִֶֶֶַָָ
.·È ׁשּיּפל 41ּבכֹור עד ירעּו ׁשניהם - ּבפסח ׁשּנתערב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

מּום  ּכבכֹור 42ּבהם ויאכלּו לפי 43, יקרבּו? לא ולּמה . ְְְְְְְִִִֵֶָָָָֹ
לׁשני  והּבכֹור חצֹות, עד אדם לכל נאכל ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּפסח
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ובהערות.16) בפנים יד, הלכה ד פרק למעלה קדשים 17)ראה קדשי אבל בעלים, ממון שהם קלים בקדשים המדובר
ש"המוכר  ח, הלכה מעילה מהלכות ד בפרק פסק רבינו שהרי לתמוה, יש (אולם במתנה ליתנם יכול ואינו ממונו אינם

שם). במשנה איגר עקיבא ר' הגהות ראה כלום". ולא עשה לא ושלמיו עה:18)עולתו עולה.19)שם שניהם להקריב
בעזרה, הקלעים מן ולפנים ולילה ליום כהונה לזכרי נאכל שזה אלא נאכלים, ששניהם ושלמים באשם המדובר שם במשנה
"ישחטו  אומר: שמעון ר' ורבנן. שמעון ר' בזה ונחלקו מישראל. אדם ולכל שביניהם ולילה ימים לשני נאכלים ושלמים

אי  פירוש הפסול", לבית קדשים מביאים "אין ואומרים חולקים וחכמים שבהם", כחמור ויאכלו אשם) (כדין לגרום בצפון ן
רבינו  אבל בנותר. ייפסל והנשאר הבשר, כל את לאכול יספיקו לא שמא כי אכילתם, זמן צמצום ידי על פסול לקדשים
בפרק  רבינו שהרי הפסול, לבית קדשים מביאים שאין לנימוק כלל צריכים אנו אין זה ובמקרה ושלמים, בעולה כאן מדבר
כחמור  להקריבם איֿאפשר כן ואם לוקה, – למזבח קלים קדשים בשר שהמעלה פסק ד הלכה מזבח איסורי מהלכות ה
כגון  לפרש תטעה שלא מינו", בשאינו "מין המונח את לבאר לדוגמה, ושלמים" "עולה כאן נקט שרבינו ונראה שבהם.
סוג  כל דיני מפורטים הבאות ובהלכות מינו, בשאינו מין של תערובות סוגי כל כוללת עצמה ההלכה אבל וכבש, שור

עצמו. בפני אדם 20)תערובת לכל מותר שהמעשר אלא ולילה, ימים לשני נאכלים ששניהם בהמה, ומעשר בכור כגון
לכהנים. רק נאכל ובכור או 21)מישראל, באוכליו או צמצום גם בו יהיה ולא במקום צמצום בו שיהיה דבר מצאנו לא

בכלל. זה דין רבינו הביא למה נתבאר לא ולפיכך אכילתו, הקודמת.22)בזמן להלכה גם נמשך ימכור 23)זה שאם
שבהם. היפה מחיר כמה ידע לא יחד, גרועה.24)שניהם דמי ובין יפה דמי שבין קיום 25)ההפרש, יאחר שלא כדי

ב.26)נדרו. הלכה ח פרק זבחים שם.27)תוספתא שנמצאה 28)תוספתא לפני בעליה וכיפרו שאבדה חטאת כדין
ולחםֿמשנה. כסףֿמשנה ראה כאבודה. דינה - שנתערבה רבינו, וסובר ה"א). ד פרק שם.29)(למעלה תוספתא

אשם.30) בדמי מעורבים האבודה שנמצאה לפני בעליה שכיפרו חטאת דמי כאן והרי הכסף, שחילל בפרק 31)לפני כמו
א. הלכה קרבה.32)ב לא יפול 33)והחטאת – לחטאת ויקריבנה יפה בהמה שיקנה אחרי שישאר מה כל פירוש,

אשם. מותר כדין (ויקרא 35)שם.34)לנדבה שנאמר קדושות, שתיהן זו, תודה תמורת זו הרי חולין בהמת על אמר אם
קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו, המר "ואם לג): ומניפין 36)כז, תודה) (לחמי חלות ארבעים מביאים התודה עם

ח, הלכה יב פרק לקמן (ראה שתיהן עם הלחם מניפים בתמורתה התודה נתערבה ואם התודה, עם ביחד בעזרה אותן
יג). או 37)והלכה לחם טעונה זו שניה תודה אם פירש ולא רבינו סתם ג. הלכה שם תוספתא וֿז. להלכות נמשך זה

כאן. וכסףֿמשנה ראב"ד ראה ללחם. רמז אין בתוספתא וכן לשלמים.38)לא, איל מביא נזיר שהזרוע 39)שם. ואע"פ
(כסףֿמשנה). כזה קטן לחלק חששו שלא מפני באוכליו, וממעט קדשים כקדשי לה.40)נאכל הערה תוספתא 41)ראה

צח: פסחים ד, הלכה ח פרק שצריך 42)זבחים הפסח של לתקנתו הנוגעים שם.) (פסחים רבא דברי כאן השמיט רבינו
פסח. מותר כדין שלמים, ומקריבה הפסח את עליה ומחלל בהמה שמביא היינו לשוחטו 43)פדיון, שאסור בכור כחומרת

באומד, אלא במשקלות אותו שוקלים ואין באיטליז בשרו את מוכרים אין וגם חולין, בהמות ושחיטת הקבוע, באטליז
כאן). וכסףֿמשנה שם, רש"י (ראה חומרה כל מום בעל בבכור אין עצמה באכילה אבל

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq e"h 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קדׁשים  מביאין ואין לּכהנים; אּלא נאכל ואינֹו ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹימים,
ּבאכילתן. ממעטין ואין הּפסּול, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָלבית

.‚È מעּׂשר מּום 44וכן ּבהן ּכׁשּיּפל ּבפסח, ׁשּנתערב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
יאכלּו - ׁשּנתערבּו והּמעּׂשר הּבכֹור ּכמעּׂשר. ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָיאכלּו

.45ּבמּומן  ְָ
.„È קדׁשים ׁשאר -46וכן ּובמעּׂשר ּבבכֹור ׁשּנתערבּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

מּום  ּבֹו ׁשּנפל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹירעּו
מּום. ּבֹו ׁשּנפל ּכמעּׂשר ְֲֵֶַַָאֹו

.ÂË ׁשאין 47אׁשם ּפי על אף ּבׁשלמים, ׁשּנתערב ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לא  - נאכל הּבּׂשר אבל האמּורין אּלא מּׁשניהן ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמקריבין

ּבדמי 48יקרבּו ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו אּלא , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
יפסיד  והּמֹותר ׁשלמים, הּיפה ּובדמי אׁשם, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּיפה

לנדבה  יּפלּו ׁשניהן - אׁשמֹו והקריב קדם ואם .49מּביתֹו. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָ
.ÊË הּקדׁשים מן 50ּכל חּוץ ּבמינֹו, מין ׁשּיתערבּו אפׁשר ְְְְֳִִִִִֶֶַָָָָ

ּכבּׂשים, מּזכרי אּלא האׁשם ׁשאין האׁשם; עם ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהחּטאת
נקבה. אּלא הּכבּׂשים מן חּטאת ל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָואין

.ÊÈ הּמתערבין אּלּו הרצה,51וכל - הקריב אם ּבחּיים, ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֻ
נדחין  חּיים ּבעלי .52ׁשאין ְֲִִִֵֵֶַַ

.ÁÈ עדר 53ּבהמה מגּדל ועד מירּוׁשלים ,54ׁשּנמצאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ּכֹונסּה55ּוכמּדתּה - היא ׁשנתּה ּבת נקבה אם רּוח: לכל ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

היא  חּטאת ׁשּמא ׁשּתמּות, עד ּבת 56לכּפה היתה . ְְִִֶֶַַַָָָָָָ
ׁשלמים 57ׁשּתים  יביאּנה לחם 58- עּמּה ויביא ׁשּמא 59, , ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָ

היא  ּתּקנה,60ּתֹודה לֹו אין - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר מצא . ְִִֵֵֶַָָָָָָָָ
הּוא  אׁשם ּבעליו 61ׁשּמא ּכּפרּו לא ּבן 62ועדין זכר מצא . ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ּבהמֹות 63ׁשנה  ׁשּתי ּומביא מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד מּניחֹו - ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ

ּתחּתיו, עֹולה זה - היה עֹולה אם ואֹומר: ּומתנה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּתחּתיו,
האחד  ּומקריב ּתחּתיו; ׁשלמים זה - היה ׁשלמים ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָואם

ּונסכיו  צּבּור 64עֹולה, הּלחם,65מּׁשל עם ׁשלמים והאחר , ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבמּומֹו. יאכל הּנמצא? ּבזה ּיעּׂשה ּומה היה. ּתֹודה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּמא

מעּׂשר  אֹו ּבכֹור היה ואם 66ׁשאפּלּו נאכל; הּוא ּבמּומֹו - ְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָ
ׁשלמים  זה הרי - הּוא זמּנֹו אחר הּכל 67ּפסח - ּובזמּנֹו ; ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָֹ

ּבֹו אׁשם 68נזהרין אֹו נזיר אׁשם ׁשּמא ּתאמר: ואם . ְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹ
להן.69מצרע  חׁשּו לא לפיכ ּתמיד, מצּויין אינן - הּוא ְְְִִִֵֶָָָָָָֹֹ
.ËÈׁשּנׁשחטּו אחר ּבקדׁשים קדׁשים יאכלּו70נתערבּו - ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

הּמקּדׁשין  ּבפסּולי נתערבּו ׁשּבהן. ּבחּלין 71ּכחמּור אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻֻ
צּורתן  ּתעּבר - ּבעזרה הּׂשרפה.72ׁשּנׁשחטּו לבית ויצאּו ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

.Î חּטאת עֹולה 73איברי ּבאיברי מּניחין 74ׁשּנתערבּו - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
אֹותן  וּׂשֹורפין צּורתן, ּותעּבר ׁשּיּפסדּו עד ּבעזרה 75הּכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹֻ

הּמקּדׁשין  ּפסּולי ׁשּׂשֹורפין .76ּבּמקֹום ְְְִִֵֶַַָָֻ
.‡Î קדׁשים,77אבר ּבאיברי ׁשּנתערב מּומין ּבעלי ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

הּׂשרפה. לבית הּכל יצאּו - איברים ּבאלף אבר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאפּלּו
זה  הרי - הּתערבת מן מאחד חּוץ ּכּלן קרבּו ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻואפּלּו

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ׁשּׂשֹורפין ּבּמקֹום ּבעזרה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֻיּׂשרף
.·Î ּבחתיכֹות 78חתיכֹות ׁשּנתערבּו קדׁשים קדׁשי ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ

לׁשני  ּבנאכלין אחד ליֹום הּנאכלין אֹו קּלים, ְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקדׁשים
ׁשּבהן. ּכחמּור יאכלּו - ְְִֵֶֶָָָָימים

.‚Î ּבמאה 79חתיכה ׁשּנתערבה טמאה חּטאת ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ
הּפנים  לחם ׁשל ּפרּוסה וכן טהֹורה, חּטאת ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָחתיכֹות
הּפנים  לחם ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ׁשּנתערבה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּנטמא

ּתעלה  זה הרי - ּבתרּומֹות 80הּטהֹור ׁשּבארנּו ּכמֹו ,81. ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָ
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(לחםֿמשנה).44) שלמים ויקריבנה אחרת בהמה על הפסח את לחלל צריך כאן גם שם. זבחים כל 45)תוספתא בלי
מומים. בעלי מעשר לדיני בכור דיני בין הבדל כל אין שהרי עא:46)תיקון, זבחים עה:47)משנה שם משנה

הפסול"48) לבית קדשים מביאים ו"אין שביניהם, ולילה ימים לשני נאכלים ושלמים ולילה, ליום נאכל שאשם מפני
ה). הלכה חטאת).49)(למעלה בדין ח הלכה למעלה (ראה אשם מותר כדין ציבור, עא:50)עולות שם משנה

עג:51) שם שם.52)גמרא ובהערות א, הלכה למעלה קידושין 53)ראה יוחנן ר' של ופירושו ד. ז, פרק שקלים משנה
לירושלים.54)נה: קרובה עיר הם.55)שם קרבנות זבחי רובן שם, הנמצאות בהמות זה. תקנה.56)כמרחק לה ואין

שם. אביי שנה.57)דברי בת כשהיתה רב זמן לפני נאבדה שמא חוששים אנו ואין ולעולה, לחטאת ופסולה
ותודה.58) לשלמים כולל שם הוא לה.59)"שלמים" והערה י, הלכה למעלה משמע 60)ראה רבינו של מלשונו

לבית  קדשים מביאים ואין ולילה, ימים לשני ושלמים ולילה, ליום נאכלת שתודה ואףֿעלֿפי הבהמה, אותה רק שמקריב
אולם  המוריה). (הר קרבן לאותו אחרת תקנה אין שהרי כדיעבד, שזה מפני להקריב מותר כאן יב), הלכה (ראה הפסול

לחםֿמשנה). (ראה אחרת בהמה גם שמביא בפירוש נאמר שם שתים.61)בגמרא בן הוא אשם כיפרו 62)קרבן שאם
יד). הלכה ד פרק (למעלה לנדבה נופלים ודמיו שיומם, עד ברעייה תקנה לו שלמים.63)יש ספק עולה ספק הוא והרי

הקרבנות.64) עם שמביאים ויין שם.65)שמן שקלים משנה הבאתם, חובת להטיל מי על אין להם 66)שהרי שאין
ליום 67)פדיון. נאכל זמנו אחר פסח שהרי נט, בהערה שהבאנו המוריה" "הר של להסברו צריכים אנו זה בדין גם

הפסול. לבית קדשים מביאים ואין ימים, לשני נאכלים אחרים ושלמים יאבד.68)ולילה, שלא עליו משגיחים
שנה.69) בני באים ד.70)שניהם ח, פרק שם ותוספתא עה: זבחים שם.71)משנה כדי 72)תוספתא אותן, ילינו

נפסלו. שלא קדשים לשרוף שאסור בלינה. עז.73)שיפסלו שם איברי 74)משנה אבל המזבח, על הקטרה שטעונים
להקטירם. ואסור לכהנים נאכלים בטלים 75)חטאת ואינם הם חשובים שאיברים מפני ביטול, להם ואין שם. רבנן כדעת

ג.76)בתערובת. הלכה ז פרק הקרבנות מעשה הלכות ראה העזרה. עז:77)בתוך שם עה:78)משנה שם משנה
פא:79) יבמות בהן 80)ברייתא לכבד ראויות שאינן קטנות בחתיכות המדובר התערובת. את לאכול ומותר מתבטלת,

מעמידה  כמותו שהלכה יוחנן ר' אבל חשיבות, כל בה שאין כשנימוחה הברייתא את לקיש ריש מעמיד שם בגמרא אורחים.
כ. הלכה למעלה וראה דברי. וד"ה יוחנן ר' ד"ה שם תוספות ראה אותן. מחשיב אדם כל שלא קטנות, בחתיכות

יד.81) הלכה יד פרק תרומות בהלכות



קכי oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq e"h 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מהן  אחד ּכל ׁשאין ּפי על אף ּבעליו, לׁשם יקרב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוזה
נׁשים, ּבקרּבנֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה קרּבנֹו. ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָמּכיר

סמיכה  ּבהם וכל 16ׁשאין הֹואיל אנׁשים, קרּבנֹות אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָ
יקרבּו לא אּלּו הרי - קרּבנֹו ראׁש על לסמ צרי ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹאחד

לחברֹו חלקֹו האחד ׁשּיּתן ּבּכל,17עד מּום ׁשּיּפל עד אֹו , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
הּמין. מאֹותֹו ׁשּבהן הּיפה ּבדמי אחד ּכל ויביאּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָויּמכרּו,

מינֹו‰. ּבׁשאינֹו מין ּבׁשלמים 18נתערבּו עֹולה ּכגֹון , ְְְְְִִִִִֵֶָָָ
ׁשּבהן  ּכחמּורה אפּלּו יקרבּו לא מביאין 19- ׁשאין , ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָֹ

הּפסּול. לבית ְְִֵַָָקדׁשים
.Â ממעטין אין ּכ אכילתן, ּבזמן ממעטין ׁשאין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּוכׁשם

אכילתן 20ּבאֹוכליהן  ּבמקֹום יעּׂשה?21ולא ּכיצד אּלא .22 ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מהן  אחד ּכל ויּמכר מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד הּכל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹירעּו

הּיפה 23לבּדֹו ּובדמי זה, מּמין ׁשּבהן הּיפה ּבדמי ויביא , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
הּמֹותר  ויפסיד האחר, מּמין מּביתֹו.24ׁשּבהן ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

.Ê ׁשח עֹולה הקריב ׁשּכבר ּפי על ׁשלמים אף אֹו ּבּה ּיב ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ
להקריבן  חּיב מקריב 25ׁשהיה זה הרי מּדמי 26- ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אחרים. ּוׁשלמים אחרת עֹולה ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹהּתערבת
.Á ׁשּיּפל 27חּטאת עד הּכל ירעּו - ּבׁשלמים ׁשּנתערבה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ

ּובדמי  ׁשלמים, ׁשּבהן הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבהן
על  אחרת חּטאת והקריב קדם ואם חּטאת. ׁשּבהן ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּיפה

ימּותּו ּכּלן - לֹו ׁשהפריׁשּה .28חּטאת ְִִֶַָָָָֻ
.Ë 29וכן- אׁשם ּבמעֹות חּטאת מעֹות נתערבּו אם ְְְְִִֵַָָָָָָ

מקֹום  ּבכל חּטאת ּדמי ּומחּלל ּבהמֹות, ׁשּתי ְְְְְֵֵֵֵֵַַַָָָלֹוקח
קרבה  ּכבר ואם אׁשם. על אׁשם ּודמי חּטאת, על ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָׁשהּוא

הּמלח 30חּטאתֹו לים הּמעֹות ּכל יֹולי ּכבר 31- ואם . ְְְִִֶַַַַָָָָָ
אׁשמֹו לנדבה 32קרבה הּכל יּפלּו -33. ְְְֲִִַָָָָָֹ

.È ּבתמּורתּה34ּתֹודה ּתקרבנה,35ׁשּנתערבה ׁשּתיהן - ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָ
עּמהן  הּלחם וכ36ויניף ּבׁשאר 37. ּתֹודה נתערבה אם ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָ

ׁשּיּפל  עד הּכל ירעּו - ּתֹודתֹו ׁשּקרבה ּפי על אף  ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹזבחים,
הּיפה  ּובדמי אחרת, ּתֹודה הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבהן

אחר. ֵֶַַזבח
.‡È נזיר ּבאיל ּתקרבנה 38נתערבה ׁשּתיהם -39, ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

הּלחם  עּמהן.40ויניף ְִִֶֶֶַָָ
.·È ׁשּיּפל 41ּבכֹור עד ירעּו ׁשניהם - ּבפסח ׁשּנתערב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

מּום  ּכבכֹור 42ּבהם ויאכלּו לפי 43, יקרבּו? לא ולּמה . ְְְְְְְִִִֵֶָָָָֹ
לׁשני  והּבכֹור חצֹות, עד אדם לכל נאכל ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּפסח
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ובהערות.16) בפנים יד, הלכה ד פרק למעלה קדשים 17)ראה קדשי אבל בעלים, ממון שהם קלים בקדשים המדובר
ש"המוכר  ח, הלכה מעילה מהלכות ד בפרק פסק רבינו שהרי לתמוה, יש (אולם במתנה ליתנם יכול ואינו ממונו אינם

שם). במשנה איגר עקיבא ר' הגהות ראה כלום". ולא עשה לא ושלמיו עה:18)עולתו עולה.19)שם שניהם להקריב
בעזרה, הקלעים מן ולפנים ולילה ליום כהונה לזכרי נאכל שזה אלא נאכלים, ששניהם ושלמים באשם המדובר שם במשנה
"ישחטו  אומר: שמעון ר' ורבנן. שמעון ר' בזה ונחלקו מישראל. אדם ולכל שביניהם ולילה ימים לשני נאכלים ושלמים

אי  פירוש הפסול", לבית קדשים מביאים "אין ואומרים חולקים וחכמים שבהם", כחמור ויאכלו אשם) (כדין לגרום בצפון ן
רבינו  אבל בנותר. ייפסל והנשאר הבשר, כל את לאכול יספיקו לא שמא כי אכילתם, זמן צמצום ידי על פסול לקדשים
בפרק  רבינו שהרי הפסול, לבית קדשים מביאים שאין לנימוק כלל צריכים אנו אין זה ובמקרה ושלמים, בעולה כאן מדבר
כחמור  להקריבם איֿאפשר כן ואם לוקה, – למזבח קלים קדשים בשר שהמעלה פסק ד הלכה מזבח איסורי מהלכות ה
כגון  לפרש תטעה שלא מינו", בשאינו "מין המונח את לבאר לדוגמה, ושלמים" "עולה כאן נקט שרבינו ונראה שבהם.
סוג  כל דיני מפורטים הבאות ובהלכות מינו, בשאינו מין של תערובות סוגי כל כוללת עצמה ההלכה אבל וכבש, שור

עצמו. בפני אדם 20)תערובת לכל מותר שהמעשר אלא ולילה, ימים לשני נאכלים ששניהם בהמה, ומעשר בכור כגון
לכהנים. רק נאכל ובכור או 21)מישראל, באוכליו או צמצום גם בו יהיה ולא במקום צמצום בו שיהיה דבר מצאנו לא

בכלל. זה דין רבינו הביא למה נתבאר לא ולפיכך אכילתו, הקודמת.22)בזמן להלכה גם נמשך ימכור 23)זה שאם
שבהם. היפה מחיר כמה ידע לא יחד, גרועה.24)שניהם דמי ובין יפה דמי שבין קיום 25)ההפרש, יאחר שלא כדי

ב.26)נדרו. הלכה ח פרק זבחים שם.27)תוספתא שנמצאה 28)תוספתא לפני בעליה וכיפרו שאבדה חטאת כדין
ולחםֿמשנה. כסףֿמשנה ראה כאבודה. דינה - שנתערבה רבינו, וסובר ה"א). ד פרק שם.29)(למעלה תוספתא

אשם.30) בדמי מעורבים האבודה שנמצאה לפני בעליה שכיפרו חטאת דמי כאן והרי הכסף, שחילל בפרק 31)לפני כמו
א. הלכה קרבה.32)ב לא יפול 33)והחטאת – לחטאת ויקריבנה יפה בהמה שיקנה אחרי שישאר מה כל פירוש,

אשם. מותר כדין (ויקרא 35)שם.34)לנדבה שנאמר קדושות, שתיהן זו, תודה תמורת זו הרי חולין בהמת על אמר אם
קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו, המר "ואם לג): ומניפין 36)כז, תודה) (לחמי חלות ארבעים מביאים התודה עם

ח, הלכה יב פרק לקמן (ראה שתיהן עם הלחם מניפים בתמורתה התודה נתערבה ואם התודה, עם ביחד בעזרה אותן
יג). או 37)והלכה לחם טעונה זו שניה תודה אם פירש ולא רבינו סתם ג. הלכה שם תוספתא וֿז. להלכות נמשך זה

כאן. וכסףֿמשנה ראב"ד ראה ללחם. רמז אין בתוספתא וכן לשלמים.38)לא, איל מביא נזיר שהזרוע 39)שם. ואע"פ
(כסףֿמשנה). כזה קטן לחלק חששו שלא מפני באוכליו, וממעט קדשים כקדשי לה.40)נאכל הערה תוספתא 41)ראה

צח: פסחים ד, הלכה ח פרק שצריך 42)זבחים הפסח של לתקנתו הנוגעים שם.) (פסחים רבא דברי כאן השמיט רבינו
פסח. מותר כדין שלמים, ומקריבה הפסח את עליה ומחלל בהמה שמביא היינו לשוחטו 43)פדיון, שאסור בכור כחומרת

באומד, אלא במשקלות אותו שוקלים ואין באיטליז בשרו את מוכרים אין וגם חולין, בהמות ושחיטת הקבוע, באטליז
כאן). וכסףֿמשנה שם, רש"י (ראה חומרה כל מום בעל בבכור אין עצמה באכילה אבל
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קדׁשים  מביאין ואין לּכהנים; אּלא נאכל ואינֹו ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹימים,
ּבאכילתן. ממעטין ואין הּפסּול, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָלבית

.‚È מעּׂשר מּום 44וכן ּבהן ּכׁשּיּפל ּבפסח, ׁשּנתערב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
יאכלּו - ׁשּנתערבּו והּמעּׂשר הּבכֹור ּכמעּׂשר. ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָיאכלּו

.45ּבמּומן  ְָ
.„È קדׁשים ׁשאר -46וכן ּובמעּׂשר ּבבכֹור ׁשּנתערבּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

מּום  ּבֹו ׁשּנפל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹירעּו
מּום. ּבֹו ׁשּנפל ּכמעּׂשר ְֲֵֶַַָאֹו

.ÂË ׁשאין 47אׁשם ּפי על אף ּבׁשלמים, ׁשּנתערב ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לא  - נאכל הּבּׂשר אבל האמּורין אּלא מּׁשניהן ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמקריבין

ּבדמי 48יקרבּו ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו אּלא , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
יפסיד  והּמֹותר ׁשלמים, הּיפה ּובדמי אׁשם, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּיפה

לנדבה  יּפלּו ׁשניהן - אׁשמֹו והקריב קדם ואם .49מּביתֹו. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָ
.ÊË הּקדׁשים מן 50ּכל חּוץ ּבמינֹו, מין ׁשּיתערבּו אפׁשר ְְְְֳִִִִִֶֶַָָָָ

ּכבּׂשים, מּזכרי אּלא האׁשם ׁשאין האׁשם; עם ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהחּטאת
נקבה. אּלא הּכבּׂשים מן חּטאת ל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָואין

.ÊÈ הּמתערבין אּלּו הרצה,51וכל - הקריב אם ּבחּיים, ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֻ
נדחין  חּיים ּבעלי .52ׁשאין ְֲִִִֵֵֶַַ

.ÁÈ עדר 53ּבהמה מגּדל ועד מירּוׁשלים ,54ׁשּנמצאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ּכֹונסּה55ּוכמּדתּה - היא ׁשנתּה ּבת נקבה אם רּוח: לכל ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

היא  חּטאת ׁשּמא ׁשּתמּות, עד ּבת 56לכּפה היתה . ְְִִֶֶַַַָָָָָָ
ׁשלמים 57ׁשּתים  יביאּנה לחם 58- עּמּה ויביא ׁשּמא 59, , ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָ

היא  ּתּקנה,60ּתֹודה לֹו אין - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר מצא . ְִִֵֵֶַָָָָָָָָ
הּוא  אׁשם ּבעליו 61ׁשּמא ּכּפרּו לא ּבן 62ועדין זכר מצא . ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ּבהמֹות 63ׁשנה  ׁשּתי ּומביא מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד מּניחֹו - ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ

ּתחּתיו, עֹולה זה - היה עֹולה אם ואֹומר: ּומתנה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּתחּתיו,
האחד  ּומקריב ּתחּתיו; ׁשלמים זה - היה ׁשלמים ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָואם

ּונסכיו  צּבּור 64עֹולה, הּלחם,65מּׁשל עם ׁשלמים והאחר , ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבמּומֹו. יאכל הּנמצא? ּבזה ּיעּׂשה ּומה היה. ּתֹודה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּמא

מעּׂשר  אֹו ּבכֹור היה ואם 66ׁשאפּלּו נאכל; הּוא ּבמּומֹו - ְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָ
ׁשלמים  זה הרי - הּוא זמּנֹו אחר הּכל 67ּפסח - ּובזמּנֹו ; ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָֹ

ּבֹו אׁשם 68נזהרין אֹו נזיר אׁשם ׁשּמא ּתאמר: ואם . ְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹ
להן.69מצרע  חׁשּו לא לפיכ ּתמיד, מצּויין אינן - הּוא ְְְִִִֵֶָָָָָָֹֹ
.ËÈׁשּנׁשחטּו אחר ּבקדׁשים קדׁשים יאכלּו70נתערבּו - ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

הּמקּדׁשין  ּבפסּולי נתערבּו ׁשּבהן. ּבחּלין 71ּכחמּור אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻֻ
צּורתן  ּתעּבר - ּבעזרה הּׂשרפה.72ׁשּנׁשחטּו לבית ויצאּו ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

.Î חּטאת עֹולה 73איברי ּבאיברי מּניחין 74ׁשּנתערבּו - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
אֹותן  וּׂשֹורפין צּורתן, ּותעּבר ׁשּיּפסדּו עד ּבעזרה 75הּכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹֻ

הּמקּדׁשין  ּפסּולי ׁשּׂשֹורפין .76ּבּמקֹום ְְְִִֵֶַַָָֻ
.‡Î קדׁשים,77אבר ּבאיברי ׁשּנתערב מּומין ּבעלי ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

הּׂשרפה. לבית הּכל יצאּו - איברים ּבאלף אבר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאפּלּו
זה  הרי - הּתערבת מן מאחד חּוץ ּכּלן קרבּו ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻואפּלּו

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ׁשּׂשֹורפין ּבּמקֹום ּבעזרה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֻיּׂשרף
.·Î ּבחתיכֹות 78חתיכֹות ׁשּנתערבּו קדׁשים קדׁשי ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ

לׁשני  ּבנאכלין אחד ליֹום הּנאכלין אֹו קּלים, ְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקדׁשים
ׁשּבהן. ּכחמּור יאכלּו - ְְִֵֶֶָָָָימים

.‚Î ּבמאה 79חתיכה ׁשּנתערבה טמאה חּטאת ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ
הּפנים  לחם ׁשל ּפרּוסה וכן טהֹורה, חּטאת ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָחתיכֹות
הּפנים  לחם ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ׁשּנתערבה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּנטמא

ּתעלה  זה הרי - ּבתרּומֹות 80הּטהֹור ׁשּבארנּו ּכמֹו ,81. ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(לחםֿמשנה).44) שלמים ויקריבנה אחרת בהמה על הפסח את לחלל צריך כאן גם שם. זבחים כל 45)תוספתא בלי
מומים. בעלי מעשר לדיני בכור דיני בין הבדל כל אין שהרי עא:46)תיקון, זבחים עה:47)משנה שם משנה

הפסול"48) לבית קדשים מביאים ו"אין שביניהם, ולילה ימים לשני נאכלים ושלמים ולילה, ליום נאכל שאשם מפני
ה). הלכה חטאת).49)(למעלה בדין ח הלכה למעלה (ראה אשם מותר כדין ציבור, עא:50)עולות שם משנה

עג:51) שם שם.52)גמרא ובהערות א, הלכה למעלה קידושין 53)ראה יוחנן ר' של ופירושו ד. ז, פרק שקלים משנה
לירושלים.54)נה: קרובה עיר הם.55)שם קרבנות זבחי רובן שם, הנמצאות בהמות זה. תקנה.56)כמרחק לה ואין

שם. אביי שנה.57)דברי בת כשהיתה רב זמן לפני נאבדה שמא חוששים אנו ואין ולעולה, לחטאת ופסולה
ותודה.58) לשלמים כולל שם הוא לה.59)"שלמים" והערה י, הלכה למעלה משמע 60)ראה רבינו של מלשונו

לבית  קדשים מביאים ואין ולילה, ימים לשני ושלמים ולילה, ליום נאכלת שתודה ואףֿעלֿפי הבהמה, אותה רק שמקריב
אולם  המוריה). (הר קרבן לאותו אחרת תקנה אין שהרי כדיעבד, שזה מפני להקריב מותר כאן יב), הלכה (ראה הפסול

לחםֿמשנה). (ראה אחרת בהמה גם שמביא בפירוש נאמר שם שתים.61)בגמרא בן הוא אשם כיפרו 62)קרבן שאם
יד). הלכה ד פרק (למעלה לנדבה נופלים ודמיו שיומם, עד ברעייה תקנה לו שלמים.63)יש ספק עולה ספק הוא והרי

הקרבנות.64) עם שמביאים ויין שם.65)שמן שקלים משנה הבאתם, חובת להטיל מי על אין להם 66)שהרי שאין
ליום 67)פדיון. נאכל זמנו אחר פסח שהרי נט, בהערה שהבאנו המוריה" "הר של להסברו צריכים אנו זה בדין גם

הפסול. לבית קדשים מביאים ואין ימים, לשני נאכלים אחרים ושלמים יאבד.68)ולילה, שלא עליו משגיחים
שנה.69) בני באים ד.70)שניהם ח, פרק שם ותוספתא עה: זבחים שם.71)משנה כדי 72)תוספתא אותן, ילינו

נפסלו. שלא קדשים לשרוף שאסור בלינה. עז.73)שיפסלו שם איברי 74)משנה אבל המזבח, על הקטרה שטעונים
להקטירם. ואסור לכהנים נאכלים בטלים 75)חטאת ואינם הם חשובים שאיברים מפני ביטול, להם ואין שם. רבנן כדעת

ג.76)בתערובת. הלכה ז פרק הקרבנות מעשה הלכות ראה העזרה. עז:77)בתוך שם עה:78)משנה שם משנה
פא:79) יבמות בהן 80)ברייתא לכבד ראויות שאינן קטנות בחתיכות המדובר התערובת. את לאכול ומותר מתבטלת,

מעמידה  כמותו שהלכה יוחנן ר' אבל חשיבות, כל בה שאין כשנימוחה הברייתא את לקיש ריש מעמיד שם בגמרא אורחים.
כ. הלכה למעלה וראה דברי. וד"ה יוחנן ר' ד"ה שם תוספות ראה אותן. מחשיב אדם כל שלא קטנות, בחתיכות

יד.81) הלכה יד פרק תרומות בהלכות
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.„Î ּב82אבל ׁשּנתערבה חּטאת ׁשל מאה חתיכה ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָ
הּטהֹור  הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן חּלין, ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻחתיכֹות
יעלּו, לא אּלּו הרי - חּלין ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻׁשּנתערבה

לּכהנים  הּכל יאכל המדּמעֹות 83אּלא .84ּככל ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואף ‡. ּפסּולה. מליקתן - ׁשּמלקּו לעבֹודה הּפסּולין ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָּכל

הּטהֹור  העֹוף ּכנבלת אינֹו - ּפסּול העֹוף ׁשאֹותֹו ּפי ְְִִֵֶַַַָָָָעל
ּבפנים  חּלין ׁשּׁשחט אֹו ּבּלילה, מלק אם וכן ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻֻלטמאה.

ּכּנבלה. אינם - ּבחּוץ ְְִֵֵַַָָָָוקדׁשים
זמּנם,·. ׁשעבר יֹונה ּובני זמּנן הּגיע ׁשּלא ּתֹורים ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמלק

זֹו הרי - רגלּה וׁשּנקטעה עינּה וׁשּנסמית ּגּפּה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוׁשּיבׁש
ּבּקדׁש ּפסּולּה ׁשהיה ּכל הּכלל: זה ּדבר. לכל ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹנבלה
הרי  - ּבּקדׁש ּפסּולּה היתה לא נבלה; ואינּה ּפסּולה -ְְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָָֹֹ

ּדבר. לכל נבלה ְְֵָָָָזֹו
ּבסּכין,‚. ׁשּמלק אֹו טרפה, ונמצאת הּמֹולק ,ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלפיכ

נבלה  זֹו הרי - ּבחּוץ וקדׁשים ּבפנים חּלין ׁשּמלק ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻאֹו
דבר  אּלא ּומטהרת מּתרת הּמליקה ׁשאין ּדבר; ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָלכל

לּמזּבח. ּכׁשר ְִֵֵֶַַָׁשהּוא
והּמחיר,„. והאתנן והּנעבד, והּמקצה הּנרּבע, ְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻאבל

לכל  נבלה אּלּו הרי - ׁשּנמלקּו והאנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֻוהּטמטּום
הּקדּׁשה  ׁשאין הּבליעה; ּבבית ּבגדים ּומטּמאין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּדבר,

ּבּקדׁש. ּפסּולן אין והרי עליהן, ְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָֹחלה
העֹוף .‰ ׁשחּטאת הּקרּבנֹות, ּבמעּׂשה ּבארנּו ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָּכבר

העֹוף  חּטאת למעלה. העֹוף ועֹולת למּטה, ְְְְֲֵַַַַַַָָָָנעּׂשית
ּכמעּׂשה  הּזיתּה ׁשעּׂשה ּבין ּפסּולה. - למעלה ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָׁשעּׂשאּה
לׁשם  ׁשעּׂשאּה ּבין עֹולה, ּכמעּׂשה ׁשעּׂשאּה ּבין ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָחּטאת

חּטאת. לׁשם ׁשעּׂשאּה ּבין ְֲֵֵֶַָָָָעֹולה
.Â סימן מלק אפּלּו למּטה, ׁשעּׂשאּה העֹוף עֹולת ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָוכן

ׁשּמלקֹו ּבין ּפסּולה. - למעלה אחד וסימן למּטה ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד
ּבין  חּטאת, ּכמעּׂשה ׁשעּׂשאּה ּבין עֹולה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּכמליקת

עֹולה. לׁשם ׁשעּׂשאּה ּבין חּטאת לׁשם ְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשעּׂשאּה
.Ê לׁשם עֹולה ּכמליקת למּטה ׁשּמלקּה העֹוף ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָחּטאת

ּכמעּׂשה  אֹו עֹולה, לׁשם חּטאת ּכמעּׂשה אֹו ְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָחּטאת,
ּפסּולה. - עֹולה לׁשם ְְֵָָָעֹולה

.Á חּטאת ּכמעּׂשה למעלה ׁשעּׂשאּה העֹוף עֹולת ְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָוכן
ּפסּולה. - חּטאת לׁשם חּטאת ּכמעּׂשה אֹו עֹולה, ְְְְֲֵֵֵַַַָָָָלׁשם
עלתה  ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה, - חּטאת לׁשם עֹולה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּכמעּׂשה

חֹובה. לׁשם ְְִֵַָָלּבעלים
.Ëאֹו עּׂשּיתן מקֹום מּפני ׁשּנפסלּו העֹופֹות אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָּכל

העֹוף  ּכנבלת אינן - ׁשמם ׁשּנּוי אֹו מעּׂשיהן ׁשּנּוי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָמּפני
אֹו ׁשּנתּפּגלה העֹוף עֹולת אֹו העֹוף חּטאת וכן ְְְְְִֵֶַַַַָָָָֻלטמאה.
הּבליעה  ּבבית מטּמאה אינּה - נֹותר נעּׂשית אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָנטמאה

ּבּקדׁש. ּפסּולן אּלּו ׁשּכל העֹוף. ְְְִֵֶֶַַָָָֹּכנבלת
.È,ּכמצותּה נעּׂשית - הּספק על הּבאה העֹוף ְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָחּטאת

וכיצד  הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּככל ּתּׂשרף אּלא נאכלת, ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻואינּה
ספק  אֹו זבה ספק האּׁשה ׁשהיתה ּכגֹון הּספק? על ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּתבֹוא
ספק; על ּבהמה חּטאת לנּו ואין ּבזה. ּכּיֹוצא וכל ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹיֹולדת

חט  אם לֹו נסּתּפק אׁשם ׁשאם יביא - חטא לא אם א ְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹ
ׁשגגֹות. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִֵֶָָָּתלּוי,

.‡È ׁשהיא לּה ונֹודע הּספק על הּבאה העֹוף ְִֵֶַַַַַַָָָָָחּטאת
ּתעּׂשה  - לּה נֹודע נמלקה ׁשּלא עד אם וּדאי: ּבּה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹחּיבת
זה  הרי - לּה נֹודע ׁשּנמלקה אחר ואם ותאכל; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוּדאית
יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ותּׂשרף, ותמציתֹו ּדמּה הּזית ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹגֹומר
על  ּבּתחּלה ׁשהרי ּתאכל, הּספק על הּבאה העֹוף ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָחּטאת

ּבאה. ֵָָָספק
.·È- ׁשּנמלקה מאחר ּבּה חּיבת ׁשאינּה לּה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנֹודע

ּתּקבר. זֹו ֲִֵֵָהרי

ה'תשע"ה  סיון ט"ז ד' יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
העֹוף ‡. העֹוף 2חּטאת ּבעֹולת עֹולת 3ׁשּנתערבה אֹו , ְְְִֶַַַַָָָָ

- ּברּבֹוא אחת אפּלּו העֹוף, ּבחּטאת ׁשּנתערבה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָהעֹוף
ימּותּו מפרׁשֹות 4ּכּלן ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻ

אם  אבל עֹולה; וזֹו חּטאת זֹו הּבעלים לקיחת ְְְְֲִִִִַַַַָָָָּבׁשעת
ּפרׁש ולא עֹולה, ּומהן חּטאת מהן לחֹובתֹו, עֹופֹות ְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹהביא
ּבחֹובה  עֹולה אֹו חּטאת ונתערבה סתּומֹות, ּכּלן 5אּלא ְְְְְִֶַָָָָָָָֻ

אחרים  ּדינים להן יׁש - הּסתּומה .6זֹו ְֲִִִֵֵֶַָָ
ּבחֹובה ·. חּטאת נתערבה אם ּדיניהן? זֹו7וכיצד ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הקודמת.83)שם.82) בהלכה מהֿשאיןֿכן לכהנים, הכל להאכיל שאפשר מפני מתבטלת, אינה למה הנימוק זהו
וחולין.84) קודש של בקודש.1)תערובת פסולו שהיה וכל בלילה, והמולק שמלקו, לעבודה הפסולין כל יבאר 1)יבאר

סתומות. או מפורשות העוף בעולת שנתערבה העוף פעמים 2)חטאת כמה הנזכרים אחדים מונחים של פירושם נקדים
"חובה" ב) המזבח. על להקריבם שהופרשו יונה בני שני או תורים שתי משמעותו - "קן" א) הבאים: הפרקים בשלושת
לא  לקיחתו, שבשעת חובה, קן - סתומה" "קן ג) להביא. מחוייב שאדם עולה ואחד חטאת אחד קן, - חובה" "קן או
כאמור, עופות שני מביא "קן" להקריב שהתנדב אדם - נדבה" "קן ד) לעולה. ואיזה לחטאת עוף איזה הבעלים קבעו

אחד. עוף - "פרידה" ה) עולות. בריבוא.3)ושניהם אחת המזבח 4)אפילו של התחתון בחציו נעשית שחטאת מפני
פסול. שינה ואם בעליון, לעולה.5)ועולה ואחד לחטאת אחד זוג, היינו שלם, הבעלים 6)קן ביד שהרשות מפני

לעולה. או לחטאת שירצה מהם איזה למקדש 7)להקריב שנכנס עני חוטא של או ענייה יולדת זבה, זב, של קן כגון
כבשה. במקום קן שמביא שבועה, על שעבר או בטומאה, קודש אכל או

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq f"h 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבלבד  ׁשּבחֹובה חּטאֹות מנין אּלא ּכׁשר אין - ;8הּסתּומה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּבהן  ׁשּנתערבה החּטאת עם ׁשּבחֹובה העֹולֹות מנין ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָאבל

ּפסּולין  ּבעֹולֹות.9- חּטאת נתערבה ׁשהרי , ְְְְֲִִֵֶַָָָ
ּבחּטאת ‚. ׁשּתים החֹובה היתה אם ,חצי 10לפיכ - ְְְְֲִִִִַַַָָָָָ

ּכׁשר  עֹוּׂשה 11החֹובה ׁשהּוא לי, ויראה ּפסּול. וחציּה , ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
חּטאת. ּכמעּׂשה למּטן, ְְֲֵַַַָָָֻּכּלן

אין „. - הּסתּומה זֹו ּבחֹובה עֹולה נתערבה אם ְְְְְִִֵֵַָָָָָוכן
החּטאֹות  מנין אבל ׁשּבחֹובה; עֹולֹות מנין אּלא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכׁשר
ׁשהרי  ּפסּולין, - ּבהן ׁשּנתערבה העֹולה עם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבחֹובה
הּסתּומה  החֹובה ׁשהיתה ּבין ּבחּטאת. עֹולה ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָנתערבה
העֹולֹות  ׁשהיּו ּבין ּבּה, ׁשּנתערב העֹולֹות על ְְִֵֵֶֶַָָָָָָֻמרּבה
- ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין הּסתּומה, החֹובה על ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻמרּבין
היתה  אם ,לפיכ ׁשּבחֹובה. עֹולֹות מנין אּלא ּכׁשר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין
ּפסּול. וחציּה ּכׁשר, החֹובה חצי - ּבעֹולֹות ׁשּתים ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָהחֹובה

עֹולה. ּכמעּׂשה למעלה, ּכּלן עֹוּׂשה ׁשהּוא לי, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻויראה
ּבין ‰. ׁשּנתערבּו, סתּומה אחרת וחֹובה סתּומה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָחֹובה

זבים, קּני עם זבים קּני ּכגֹון אחד, מּׁשם ׁשּתיהן ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשהיּו
ּבין  יֹולדֹות, קּני עם זבים קּני ּכגֹון ׁשמֹות, מּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֵָאֹו
היּו אם לׁשנים: ׁשהיּו ּבין אחד לאדם ׁשּתיהם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשהיּו

ׁשוֹות  ּפסּול 12ׁשּתיהן ּומחצה ּכׁשר מחצה ּבין 13- . ְֱֱֵֵֵֶֶֶָָָָָ
חצין  עּׂשה אֹו למּטה, הּכל אֹו למעלה הּכל ְְְְֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשעּׂשה
ּומחצה  ּכׁשר מחצה לעֹולם - למּטה וחצין ְְְְְְֱֱֵֶֶֶַַָָָָָָָלמעלה
והחּטאת  חּטאת, וחצין עֹולה חצין ׁשהּכל מּפני ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּפסּול.

למע  והעֹולה חצין למּטה - למעלה הּכל עּׂשה אם לה. ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּכׁשרֹות  חצין - למּטה ּכּלן עּׂשה ואם עֹולֹות, והן ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֻּכׁשרֹות
חצי  - למעלה וחצין למּטה חצין עּׂשה חּטאֹות. ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָוהן

הּתערבת  מּפני ּכׁשר למעלה ׁשּנעּׂשה והּוא 14החצי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
חּטאֹות. והּוא ּכׁשר מּטה ׁשל החצי וחצי ְֲִִֵֵֶַַַַָָָעֹולֹות,

.Â,מּזֹו גדֹולה זֹו ׁשּנתערבּו הּסתּומֹות החֹובֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֶַַָָָהיּו
עּׂשה  אם ׁשׁש: והּׁשנּיה עֹופֹות ארּבע אחת ׁשהיתה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּכגֹון
ּומחצה  ּפסּול מחצה - למּטה הּכל עּׂשה אֹו למעלה ְְְֱֱֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּכל
וחצין  למּטה חצין עּׂשה קכח; ׁשּבארנּו ּומּטעם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכׁשר,
ואם  ּכׁשר, הּמּועט - ּכן עּׂשה ׁשּׁשאל אחר אם ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלמעלה:

ּכׁשר. המרּבה - עּׂשה ְְִֵֶַַָָָֻמּדעּתֹו
.Ê למעלה חצין מּדעּתֹו הּכהן ׁשעּׂשה ּכל הּכלל: ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹזה

למעלה  אחד מּׁשל יהיה ׁשּלא אפׁשר ואי למּטה, ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוחצין
ידּוע  ודבר הֹואיל ּכׁשר; המרּבה זה הרי - ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּולמּטה
ּכל  יהיּו למּטה, ּומקצתם למעלה קרּבנֹותיו ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָׁשּמקצת

ּכׁשרים.15קרּבנֹותיו  ְְְִֵָָ
.Á קּניהן דמי ׁשּנתנּו אֹו ּבערּוב, קּניהן ׁשּלקחּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשנים

ּולאיזה  חּטאת, יקריב הּכהן ׁשּירצה לאיזה - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹלּכהן
אּלא  מתּפרׁשין הּקּנין ׁשאין עֹולה; יקריב ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּירצה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכהן, ּבעּׂשּית אֹו הּבעלים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּבלקיחת
.Ë ׁשּתיהן עּׂשה ועֹולֹות, חּטאֹות הּכהן לפני 16היּו ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּכׁשר  מחצה - למּטה ׁשּתיהן אֹו ּפסּול.17למעלה ּומחצה ְְְְֱֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
החּטאֹות  אם ידע ולא למּטה, וחצין למעלה חצין ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹעּׂשה
ׁשאני  ּפסּול; הּכל הרי - העֹולֹות אֹו למּטה ׁשעּׂשה ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹהם
למעלה. והחּטאֹות למּטה ׁשעּׂשה הם העֹולֹות ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָאֹומר:

.È ואחד חּטאֹות אחד עֹופֹות, צּבּורי ׁשלׁשה לפניו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָהיּו
ולא  חּטאֹות וחציֹו עֹולֹות חציֹו סתּום, והאחד ְְְְְֶֶֶַָָָָֹעֹולֹות

ּכׁשר  מחצה - למּטה אֹו למעלה ּכּלן עּׂשה אם 18ּפרׁש: ְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ
ּפסּול. ֱֶָָּומחצה

.‡È למּטה וחצין למעלה חצין הּכׁשר 19עּׂשה אין - ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבלבד  הּסתּום למּטה.20אּלא וחציֹו למעלה חציֹו ׁשעּׂשה ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּבעלים  ּבין מתחּלק לׁשניהן 21והּוא ׁשהרי 22ועֹולה , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
היה  מהן זה ּולאי ּפרׁש מהן זה לאי יֹודע אינֹו ְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּכהן
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שתי 8) למטה להקריב הוא רשאי שהרי חטאות, שתי מהם להקריב יכול עופות ארבעה שהם קינים שני הביא אם לדוגמא:
להקריב, לו אסור חטאות שלוש אבל עולה, תערובת של חשש כל כאן ואין שירצה מהם איזה הקינים שני מתוך חטאות

חטאות. שתי רק בהם ואין החובה קיני מן הם שהקריב העופות שלושת כל שמא חטאות 9)כי שתי שהקריב אחרי
עולה  נתערבה אם הדין והוא עולה. ספק שנתערבה, חטאת ספק הוא עוף וכל אחת וחטאת עולות שתי בתערובת נשארו

פסולים. - שנשארו עופות ושלושת עולות, שתי מקריב חובה, קיני הראב"ד 10)בשני ופירשום שם. המשנה לשון
קינים  בשני חטאות שתי שנתערבו כגון שנתערבו, החטאות ממספר שניים פי היה החובה שבקיני העופות שמספר והרא"ש,

והמדובר כשר סתומים. חצי ודינם: הקודמת. המשנה של לסיומה בהתאם למטה וחציים למעלה חציים הכהן כשהקריב
שנתערבו  החטאות שתי למעלה הקריב שמא חוששים אנו כי פסולים, ושלושה כשרים עופות שלושה פירוש פסול, וחצי
חובה  מקיני חטאות שתי הוקרבו ולמטה וכשר, עולה הוא השלישי העוף ורק החטאות שתי ונפסלו מהסתומות אחד ועוף

פסולה. והעולה כשרות השתיים כן ואם השנייה למעלה 11)ועולה התערובת חצי ועשה חטאות של זוגי מספר כשנתערב
את  לחלק מציאותית אפשרות אין אחת, חטאת כגון זוגי, בלתי מספר נתערב אם אבל התערובת, חצי כשר למטה וחצי
שהיא. תערובת בכל שייך שזה כשר" החובה "חצי וכתב: רבינו דייק ולפיכך החובה, מניין את אלא לחצאים, התערובת כל

השנייה.12) של הקנים כמספר האחת של הקנים לזו,13)מספר ושתיים לזו, שתיים לזו, ואחת לזו אחת שם: במשנה
זה. דין של טעמו כאן ומבאר ממשיך ורבינו פסול. ומחצה כשר מחצה - לזו ושלוש לזו מפני 14)שלוש פירוש,

היינו  חציים, ונפסלו רחל של העופות כל למעלה הקריבו שמא לחשוש, ויש אדם. בני שני של קרבנותיהם שמעורבים
העולות. ונפסלו לאה של כולם היו ולמטה קרבנותיו.15)החטאות כל של מניין כולן.16)כלומר, מפני 17)כלומר,

כמצוותו. כולו נעשה - העולות או החטאות - אחד במקומם.18)שמין נעשו העופות מחצית הקריב 19)שהרי פירוש,
למטה. וחציו למעלה חציו עשה הסתום השלישי והציבור למטה אחד וציבור למעלה אחד נעשה 20)ציבור חציו שהרי

למטה. והעולות למעלה החטאות עשה שמא פסולים, כולם המפורשים אבל כהלכתו, למטה וחציו המדובר,21)למעלה
מהן. חלק הפריש והכהן סתומות שהביאו אדם בני שני של היו את 22)כשהקנים וישלימו לזה ומחציתו לזה מחציתו
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.„Î ּב82אבל ׁשּנתערבה חּטאת ׁשל מאה חתיכה ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָ
הּטהֹור  הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן חּלין, ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻחתיכֹות
יעלּו, לא אּלּו הרי - חּלין ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻׁשּנתערבה

לּכהנים  הּכל יאכל המדּמעֹות 83אּלא .84ּככל ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואף ‡. ּפסּולה. מליקתן - ׁשּמלקּו לעבֹודה הּפסּולין ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָּכל

הּטהֹור  העֹוף ּכנבלת אינֹו - ּפסּול העֹוף ׁשאֹותֹו ּפי ְְִִֵֶַַַָָָָעל
ּבפנים  חּלין ׁשּׁשחט אֹו ּבּלילה, מלק אם וכן ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻֻלטמאה.

ּכּנבלה. אינם - ּבחּוץ ְְִֵֵַַָָָָוקדׁשים
זמּנם,·. ׁשעבר יֹונה ּובני זמּנן הּגיע ׁשּלא ּתֹורים ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמלק

זֹו הרי - רגלּה וׁשּנקטעה עינּה וׁשּנסמית ּגּפּה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוׁשּיבׁש
ּבּקדׁש ּפסּולּה ׁשהיה ּכל הּכלל: זה ּדבר. לכל ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹנבלה
הרי  - ּבּקדׁש ּפסּולּה היתה לא נבלה; ואינּה ּפסּולה -ְְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָָֹֹ

ּדבר. לכל נבלה ְְֵָָָָזֹו
ּבסּכין,‚. ׁשּמלק אֹו טרפה, ונמצאת הּמֹולק ,ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלפיכ

נבלה  זֹו הרי - ּבחּוץ וקדׁשים ּבפנים חּלין ׁשּמלק ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻאֹו
דבר  אּלא ּומטהרת מּתרת הּמליקה ׁשאין ּדבר; ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָלכל

לּמזּבח. ּכׁשר ְִֵֵֶַַָׁשהּוא
והּמחיר,„. והאתנן והּנעבד, והּמקצה הּנרּבע, ְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻאבל

לכל  נבלה אּלּו הרי - ׁשּנמלקּו והאנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֻוהּטמטּום
הּקדּׁשה  ׁשאין הּבליעה; ּבבית ּבגדים ּומטּמאין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּדבר,

ּבּקדׁש. ּפסּולן אין והרי עליהן, ְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָֹחלה
העֹוף .‰ ׁשחּטאת הּקרּבנֹות, ּבמעּׂשה ּבארנּו ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָּכבר

העֹוף  חּטאת למעלה. העֹוף ועֹולת למּטה, ְְְְֲֵַַַַַַָָָָנעּׂשית
ּכמעּׂשה  הּזיתּה ׁשעּׂשה ּבין ּפסּולה. - למעלה ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָׁשעּׂשאּה
לׁשם  ׁשעּׂשאּה ּבין עֹולה, ּכמעּׂשה ׁשעּׂשאּה ּבין ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָחּטאת

חּטאת. לׁשם ׁשעּׂשאּה ּבין ְֲֵֵֶַָָָָעֹולה
.Â סימן מלק אפּלּו למּטה, ׁשעּׂשאּה העֹוף עֹולת ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָוכן

ׁשּמלקֹו ּבין ּפסּולה. - למעלה אחד וסימן למּטה ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד
ּבין  חּטאת, ּכמעּׂשה ׁשעּׂשאּה ּבין עֹולה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּכמליקת

עֹולה. לׁשם ׁשעּׂשאּה ּבין חּטאת לׁשם ְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשעּׂשאּה
.Ê לׁשם עֹולה ּכמליקת למּטה ׁשּמלקּה העֹוף ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָחּטאת

ּכמעּׂשה  אֹו עֹולה, לׁשם חּטאת ּכמעּׂשה אֹו ְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָחּטאת,
ּפסּולה. - עֹולה לׁשם ְְֵָָָעֹולה

.Á חּטאת ּכמעּׂשה למעלה ׁשעּׂשאּה העֹוף עֹולת ְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָוכן
ּפסּולה. - חּטאת לׁשם חּטאת ּכמעּׂשה אֹו עֹולה, ְְְְֲֵֵֵַַַָָָָלׁשם
עלתה  ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה, - חּטאת לׁשם עֹולה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּכמעּׂשה

חֹובה. לׁשם ְְִֵַָָלּבעלים
.Ëאֹו עּׂשּיתן מקֹום מּפני ׁשּנפסלּו העֹופֹות אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָּכל

העֹוף  ּכנבלת אינן - ׁשמם ׁשּנּוי אֹו מעּׂשיהן ׁשּנּוי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָמּפני
אֹו ׁשּנתּפּגלה העֹוף עֹולת אֹו העֹוף חּטאת וכן ְְְְְִֵֶַַַַָָָָֻלטמאה.
הּבליעה  ּבבית מטּמאה אינּה - נֹותר נעּׂשית אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָנטמאה

ּבּקדׁש. ּפסּולן אּלּו ׁשּכל העֹוף. ְְְִֵֶֶַַָָָֹּכנבלת
.È,ּכמצותּה נעּׂשית - הּספק על הּבאה העֹוף ְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָחּטאת

וכיצד  הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּככל ּתּׂשרף אּלא נאכלת, ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻואינּה
ספק  אֹו זבה ספק האּׁשה ׁשהיתה ּכגֹון הּספק? על ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּתבֹוא
ספק; על ּבהמה חּטאת לנּו ואין ּבזה. ּכּיֹוצא וכל ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹיֹולדת

חט  אם לֹו נסּתּפק אׁשם ׁשאם יביא - חטא לא אם א ְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹ
ׁשגגֹות. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִֵֶָָָּתלּוי,

.‡È ׁשהיא לּה ונֹודע הּספק על הּבאה העֹוף ְִֵֶַַַַַַָָָָָחּטאת
ּתעּׂשה  - לּה נֹודע נמלקה ׁשּלא עד אם וּדאי: ּבּה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹחּיבת
זה  הרי - לּה נֹודע ׁשּנמלקה אחר ואם ותאכל; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוּדאית
יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ותּׂשרף, ותמציתֹו ּדמּה הּזית ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹגֹומר
על  ּבּתחּלה ׁשהרי ּתאכל, הּספק על הּבאה העֹוף ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָחּטאת

ּבאה. ֵָָָספק
.·È- ׁשּנמלקה מאחר ּבּה חּיבת ׁשאינּה לּה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנֹודע

ּתּקבר. זֹו ֲִֵֵָהרי

ה'תשע"ה  סיון ט"ז ד' יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
העֹוף ‡. העֹוף 2חּטאת ּבעֹולת עֹולת 3ׁשּנתערבה אֹו , ְְְִֶַַַַָָָָ

- ּברּבֹוא אחת אפּלּו העֹוף, ּבחּטאת ׁשּנתערבה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָהעֹוף
ימּותּו מפרׁשֹות 4ּכּלן ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻ

אם  אבל עֹולה; וזֹו חּטאת זֹו הּבעלים לקיחת ְְְְֲִִִִַַַַָָָָּבׁשעת
ּפרׁש ולא עֹולה, ּומהן חּטאת מהן לחֹובתֹו, עֹופֹות ְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹהביא
ּבחֹובה  עֹולה אֹו חּטאת ונתערבה סתּומֹות, ּכּלן 5אּלא ְְְְְִֶַָָָָָָָֻ

אחרים  ּדינים להן יׁש - הּסתּומה .6זֹו ְֲִִִֵֵֶַָָ
ּבחֹובה ·. חּטאת נתערבה אם ּדיניהן? זֹו7וכיצד ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הקודמת.83)שם.82) בהלכה מהֿשאיןֿכן לכהנים, הכל להאכיל שאפשר מפני מתבטלת, אינה למה הנימוק זהו
וחולין.84) קודש של בקודש.1)תערובת פסולו שהיה וכל בלילה, והמולק שמלקו, לעבודה הפסולין כל יבאר 1)יבאר

סתומות. או מפורשות העוף בעולת שנתערבה העוף פעמים 2)חטאת כמה הנזכרים אחדים מונחים של פירושם נקדים
"חובה" ב) המזבח. על להקריבם שהופרשו יונה בני שני או תורים שתי משמעותו - "קן" א) הבאים: הפרקים בשלושת
לא  לקיחתו, שבשעת חובה, קן - סתומה" "קן ג) להביא. מחוייב שאדם עולה ואחד חטאת אחד קן, - חובה" "קן או
כאמור, עופות שני מביא "קן" להקריב שהתנדב אדם - נדבה" "קן ד) לעולה. ואיזה לחטאת עוף איזה הבעלים קבעו

אחד. עוף - "פרידה" ה) עולות. בריבוא.3)ושניהם אחת המזבח 4)אפילו של התחתון בחציו נעשית שחטאת מפני
פסול. שינה ואם בעליון, לעולה.5)ועולה ואחד לחטאת אחד זוג, היינו שלם, הבעלים 6)קן ביד שהרשות מפני

לעולה. או לחטאת שירצה מהם איזה למקדש 7)להקריב שנכנס עני חוטא של או ענייה יולדת זבה, זב, של קן כגון
כבשה. במקום קן שמביא שבועה, על שעבר או בטומאה, קודש אכל או

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq f"h 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבלבד  ׁשּבחֹובה חּטאֹות מנין אּלא ּכׁשר אין - ;8הּסתּומה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּבהן  ׁשּנתערבה החּטאת עם ׁשּבחֹובה העֹולֹות מנין ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָאבל

ּפסּולין  ּבעֹולֹות.9- חּטאת נתערבה ׁשהרי , ְְְְֲִִֵֶַָָָ
ּבחּטאת ‚. ׁשּתים החֹובה היתה אם ,חצי 10לפיכ - ְְְְֲִִִִַַַָָָָָ

ּכׁשר  עֹוּׂשה 11החֹובה ׁשהּוא לי, ויראה ּפסּול. וחציּה , ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
חּטאת. ּכמעּׂשה למּטן, ְְֲֵַַַָָָֻּכּלן

אין „. - הּסתּומה זֹו ּבחֹובה עֹולה נתערבה אם ְְְְְִִֵֵַָָָָָוכן
החּטאֹות  מנין אבל ׁשּבחֹובה; עֹולֹות מנין אּלא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכׁשר
ׁשהרי  ּפסּולין, - ּבהן ׁשּנתערבה העֹולה עם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבחֹובה
הּסתּומה  החֹובה ׁשהיתה ּבין ּבחּטאת. עֹולה ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָנתערבה
העֹולֹות  ׁשהיּו ּבין ּבּה, ׁשּנתערב העֹולֹות על ְְִֵֵֶֶַָָָָָָֻמרּבה
- ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין הּסתּומה, החֹובה על ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻמרּבין
היתה  אם ,לפיכ ׁשּבחֹובה. עֹולֹות מנין אּלא ּכׁשר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין
ּפסּול. וחציּה ּכׁשר, החֹובה חצי - ּבעֹולֹות ׁשּתים ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָהחֹובה

עֹולה. ּכמעּׂשה למעלה, ּכּלן עֹוּׂשה ׁשהּוא לי, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻויראה
ּבין ‰. ׁשּנתערבּו, סתּומה אחרת וחֹובה סתּומה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָחֹובה

זבים, קּני עם זבים קּני ּכגֹון אחד, מּׁשם ׁשּתיהן ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשהיּו
ּבין  יֹולדֹות, קּני עם זבים קּני ּכגֹון ׁשמֹות, מּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֵָאֹו
היּו אם לׁשנים: ׁשהיּו ּבין אחד לאדם ׁשּתיהם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשהיּו

ׁשוֹות  ּפסּול 12ׁשּתיהן ּומחצה ּכׁשר מחצה ּבין 13- . ְֱֱֵֵֵֶֶֶָָָָָ
חצין  עּׂשה אֹו למּטה, הּכל אֹו למעלה הּכל ְְְְֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשעּׂשה
ּומחצה  ּכׁשר מחצה לעֹולם - למּטה וחצין ְְְְְְֱֱֵֶֶֶַַָָָָָָָלמעלה
והחּטאת  חּטאת, וחצין עֹולה חצין ׁשהּכל מּפני ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּפסּול.

למע  והעֹולה חצין למּטה - למעלה הּכל עּׂשה אם לה. ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּכׁשרֹות  חצין - למּטה ּכּלן עּׂשה ואם עֹולֹות, והן ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֻּכׁשרֹות
חצי  - למעלה וחצין למּטה חצין עּׂשה חּטאֹות. ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָוהן

הּתערבת  מּפני ּכׁשר למעלה ׁשּנעּׂשה והּוא 14החצי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
חּטאֹות. והּוא ּכׁשר מּטה ׁשל החצי וחצי ְֲִִֵֵֶַַַַָָָעֹולֹות,

.Â,מּזֹו גדֹולה זֹו ׁשּנתערבּו הּסתּומֹות החֹובֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֶַַָָָהיּו
עּׂשה  אם ׁשׁש: והּׁשנּיה עֹופֹות ארּבע אחת ׁשהיתה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּכגֹון
ּומחצה  ּפסּול מחצה - למּטה הּכל עּׂשה אֹו למעלה ְְְֱֱֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּכל
וחצין  למּטה חצין עּׂשה קכח; ׁשּבארנּו ּומּטעם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכׁשר,
ואם  ּכׁשר, הּמּועט - ּכן עּׂשה ׁשּׁשאל אחר אם ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלמעלה:

ּכׁשר. המרּבה - עּׂשה ְְִֵֶַַָָָֻמּדעּתֹו
.Ê למעלה חצין מּדעּתֹו הּכהן ׁשעּׂשה ּכל הּכלל: ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹזה

למעלה  אחד מּׁשל יהיה ׁשּלא אפׁשר ואי למּטה, ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוחצין
ידּוע  ודבר הֹואיל ּכׁשר; המרּבה זה הרי - ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּולמּטה
ּכל  יהיּו למּטה, ּומקצתם למעלה קרּבנֹותיו ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָׁשּמקצת

ּכׁשרים.15קרּבנֹותיו  ְְְִֵָָ
.Á קּניהן דמי ׁשּנתנּו אֹו ּבערּוב, קּניהן ׁשּלקחּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשנים

ּולאיזה  חּטאת, יקריב הּכהן ׁשּירצה לאיזה - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹלּכהן
אּלא  מתּפרׁשין הּקּנין ׁשאין עֹולה; יקריב ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּירצה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכהן, ּבעּׂשּית אֹו הּבעלים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּבלקיחת
.Ë ׁשּתיהן עּׂשה ועֹולֹות, חּטאֹות הּכהן לפני 16היּו ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּכׁשר  מחצה - למּטה ׁשּתיהן אֹו ּפסּול.17למעלה ּומחצה ְְְְֱֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
החּטאֹות  אם ידע ולא למּטה, וחצין למעלה חצין ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹעּׂשה
ׁשאני  ּפסּול; הּכל הרי - העֹולֹות אֹו למּטה ׁשעּׂשה ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹהם
למעלה. והחּטאֹות למּטה ׁשעּׂשה הם העֹולֹות ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָאֹומר:

.È ואחד חּטאֹות אחד עֹופֹות, צּבּורי ׁשלׁשה לפניו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָהיּו
ולא  חּטאֹות וחציֹו עֹולֹות חציֹו סתּום, והאחד ְְְְְֶֶֶַָָָָֹעֹולֹות

ּכׁשר  מחצה - למּטה אֹו למעלה ּכּלן עּׂשה אם 18ּפרׁש: ְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ
ּפסּול. ֱֶָָּומחצה

.‡È למּטה וחצין למעלה חצין הּכׁשר 19עּׂשה אין - ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבלבד  הּסתּום למּטה.20אּלא וחציֹו למעלה חציֹו ׁשעּׂשה ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּבעלים  ּבין מתחּלק לׁשניהן 21והּוא ׁשהרי 22ועֹולה , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
היה  מהן זה ּולאי ּפרׁש מהן זה לאי יֹודע אינֹו ְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּכהן
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שתי 8) למטה להקריב הוא רשאי שהרי חטאות, שתי מהם להקריב יכול עופות ארבעה שהם קינים שני הביא אם לדוגמא:
להקריב, לו אסור חטאות שלוש אבל עולה, תערובת של חשש כל כאן ואין שירצה מהם איזה הקינים שני מתוך חטאות

חטאות. שתי רק בהם ואין החובה קיני מן הם שהקריב העופות שלושת כל שמא חטאות 9)כי שתי שהקריב אחרי
עולה  נתערבה אם הדין והוא עולה. ספק שנתערבה, חטאת ספק הוא עוף וכל אחת וחטאת עולות שתי בתערובת נשארו

פסולים. - שנשארו עופות ושלושת עולות, שתי מקריב חובה, קיני הראב"ד 10)בשני ופירשום שם. המשנה לשון
קינים  בשני חטאות שתי שנתערבו כגון שנתערבו, החטאות ממספר שניים פי היה החובה שבקיני העופות שמספר והרא"ש,

והמדובר כשר סתומים. חצי ודינם: הקודמת. המשנה של לסיומה בהתאם למטה וחציים למעלה חציים הכהן כשהקריב
שנתערבו  החטאות שתי למעלה הקריב שמא חוששים אנו כי פסולים, ושלושה כשרים עופות שלושה פירוש פסול, וחצי
חובה  מקיני חטאות שתי הוקרבו ולמטה וכשר, עולה הוא השלישי העוף ורק החטאות שתי ונפסלו מהסתומות אחד ועוף

פסולה. והעולה כשרות השתיים כן ואם השנייה למעלה 11)ועולה התערובת חצי ועשה חטאות של זוגי מספר כשנתערב
את  לחלק מציאותית אפשרות אין אחת, חטאת כגון זוגי, בלתי מספר נתערב אם אבל התערובת, חצי כשר למטה וחצי
שהיא. תערובת בכל שייך שזה כשר" החובה "חצי וכתב: רבינו דייק ולפיכך החובה, מניין את אלא לחצאים, התערובת כל

השנייה.12) של הקנים כמספר האחת של הקנים לזו,13)מספר ושתיים לזו, שתיים לזו, ואחת לזו אחת שם: במשנה
זה. דין של טעמו כאן ומבאר ממשיך ורבינו פסול. ומחצה כשר מחצה - לזו ושלוש לזו מפני 14)שלוש פירוש,

היינו  חציים, ונפסלו רחל של העופות כל למעלה הקריבו שמא לחשוש, ויש אדם. בני שני של קרבנותיהם שמעורבים
העולות. ונפסלו לאה של כולם היו ולמטה קרבנותיו.15)החטאות כל של מניין כולן.16)כלומר, מפני 17)כלומר,

כמצוותו. כולו נעשה - העולות או החטאות - אחד במקומם.18)שמין נעשו העופות מחצית הקריב 19)שהרי פירוש,
למטה. וחציו למעלה חציו עשה הסתום השלישי והציבור למטה אחד וציבור למעלה אחד נעשה 20)ציבור חציו שהרי

למטה. והעולות למעלה החטאות עשה שמא פסולים, כולם המפורשים אבל כהלכתו, למטה וחציו המדובר,21)למעלה
מהן. חלק הפריש והכהן סתומות שהביאו אדם בני שני של היו את 22)כשהקנים וישלימו לזה ומחציתו לזה מחציתו



oiycwendקכד ileqt zekld - dcear xtq - oeiq f"h 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ידע  לא ׁשהרי ּפסּולין; המפרׁשין הּצּבּורין ּוׁשני ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהּסתּום.
העֹולה  וׁשּמא למּטה, עּׂשה זה ואי למעלה עּׂשה זה ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאי

למעלה. והחּטאת למּטה ְְְְֲֵַַַַַָָָנעּׂשית

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סתּומה ‡. ׁשּפרח 2קן אֹו לאויר, גֹוזל מּמּנה ׁשּפרח ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּכּלן  ׁשּימּותּו העֹופֹות -3לבין אחד ּגֹוזל ׁשּמת אֹו , ְֵֵֶֶֶָָָָָֻ
לּׁשני  זּוג .4יּקח ִִֵַַ

הּקרבֹות 5ּפרח ·. ּכנגּדֹו6לבין אחד ּופֹוסל ּפסּול -7; ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָ
ּפסּול 8ׁשהּגֹוזל  - הּקרבֹות לבין סתּומה מּקן הּפֹורח ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּכנגּדֹו אחד לעּׂשרה ּופֹוסל הּסתּום מן ּגֹוזל ּפרח ּכיצד? . ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
למעלה  וׁשּׁשה למּטה חמּׁשה עּׂשה אם סתּומֹות: ְְְְְֲִִִַַָָָָָָעֹופֹות

ּכׁשרֹות  עֹולֹות חמׁש הרי מעלה 9- ׁשל ,10מהּׁשּׁשה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָ
למּטה; ׁשּנעּׂשּו עֹופֹות מהחמּׁשה ּכׁשרֹות חּטאֹות ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָוארּבע
ׁשל  מחמּׁשה אחד הּוא הּפֹורח הּגֹוזל ׁשּמא אֹומר: ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאני

למעלה 11מּטה  וחמּׁשה למּטה ׁשּׁשה מהם עּׂשה אם וכן . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
ׁשאני  עֹולֹות; וארּבע חּטאֹות חמׁש הּכׁשר נמצא -ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
הּכׁשר  נמצא מעלה. ׁשל מחמּׁשה הּגֹוזל ׁשּמא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹומר:

אחד  ּפסל הרי ּתׁשעה. .12מהעּׂשרה ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָ

ׁשנּיֹות ‚. עֹופֹות וארּבעה סתּומֹות עֹופֹות ְְְְְִַַָָָָארּבעה
אחד  ּפסל - לּׁשנּיֹות הראׁשֹונֹות מן אחד ּפרח ְְִִִֶֶַַַָָָָָסתּומֹות,

הּׁשנּיֹות  אחד 13מן חזר ׁשּנתערבּו אחר הּׁשנּיֹות 14. מן ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
הראׁשֹונֹות  מן אחד ּפסל - לראׁשֹונֹות ונמצא 15ּופרח . ְְִִִִֶַַָָָָָָ

ּבלבד  ׁשּתים הראׁשֹונֹות מן .16הּכׁשר ְְִִִִֵַַַָָ
ּכל 17חזר „. אפּלּו לּׁשנּיֹות, הראׁשֹונֹות מן ּופרח אחד ְֲִִִִֶַַַָָָָָ

להפסיד 18הּיֹום  מֹוסיף אינֹו הן 19- ׁשאפּלּו זה; על יתר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּכמֹו ּפסּול, ּומחצה ּכׁשר מחצה - ּבזֹו זֹו ּכּלן ְְֱֱֵֶֶָָָָָָָֹֻמערבֹות

.20ׁשּבארנּו ְֵֶַ
אחד ‰. ארּבעה,21צּבּור ּובּׁשני עֹופֹות, ׁשני ּבֹו יׁש ְְִִֵֵֵֶַַָָָ

עּׂשרה, ּובחמיׁשי ׁשמֹונה, ּוברביעי ׁשּׁשה, ְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָּובּׁשליׁשי
ּגֹוזל  ּופרח עּׂשר, ארּבעה ּובּׁשביעי עּׂשר, ׁשנים ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָּובּׁשּׁשי
לּׁשליׁשית, הּׁשנּיה מן ואחד לּׁשנּיה, הראׁשֹונה ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָמן
ּומחמיׁשית  לחמיׁשית, ּומרביעית לרביעית, ְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵַּומּׁשליׁשית
מּצּבּור  ּופרח אחד וחזר לׁשביעית, ּומּׁשּׁשית ְְְִִִִִִִִִִֶַַָָָלׁשּׁשית,

מּמּנה ׁשּפרח לראׁשֹונה ׁשחזר עד -לצּבּור ראׁשֹונה ְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבחזירתֹו ואחד ּבהליכתֹו אחד הראׁשֹונה 22ּפֹוסל . ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּכלּום  להם אין ׁשני 23והּׁשנּיה לּה יׁש והּׁשליׁשית , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
לּה יׁש והחמיׁשית ארּבעה, לּה יׁש והרביעית ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָעֹופֹות,
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הקרבנות.1)השאר. לבין או העופות לבין גוזל ממנה שפרח סתומה קן ההגדרות 2)יבאר ראה א. ב, פרק קנים משנה
הקודם. הפרק ח.3)בתחילת בפרק למעלה המובאות כדוגמאות כך, בקן 4)שדינם שאפילו לרבותא, "סתומה" נקט

הוא  שהנשאר אומרים אנו אין לעולה, ובין לחטאת בין ראוי היה מהן אחד וכל הגוזלות, שני בין קשר שקיים סתומה,
לזה, מזה החטאת חלק עובר עולה, ואיזה חטאת איזה קובעים הכהן או והבעלים פרח, לא (אם עולה וחציו חטאת חציו
לנשאר  זוג ליקח שיכול דבוודאי הגוזלות, שני בין הקשר שפסק מפורשת, בקן מכלֿשכן תקנה, לו ואין העולה) חלק וכן

ג). יכין ישראל להקרבה.6)שם.5)(תפארת שעומדות אחרים, בעלים של סתומות שבתערובת 7)קנים גוזלות שני
מילולית 8)פסולים. חזרה אלא נימוק כל כאן אין למעשה אולם האמור, לדין טעם נתינת על מורה הסגנון המשנה. לשון

בזה). שמרגיש ישראל תפארת (ראה הדין כמצוותם.9)על למעלה נעשו אלה 10)שהרי בין הוא שפרח זה אם בין
כשרות. עולות חמש כאן יש התערובת, בעלת של הם הששה כל אם ובין למעלה חטאות 11)שקרבו ארבע רק והוקרבו

פסולים. ושנים כשרים גוזלות תשעה הרי התערובת, בעלת בפירושו 12)משל רבינו לשון פסול". כן גם בעצמו "והפורח
הפורח  – אחד נפסל שבתערובת שהסבירו פרח, ד"ה וברטנורא ב, ובועז יכין שם המשנה על ישראל תפארת ראה למשנה.
לאותו  הפורח הוקרב שמא לעולה, ולא לחטאת לא להקריבו איֿאפשר שהרי הפורח, של חבירו והשני במקומו, אחר או
הגוזל  של דינו פירש ולא פסולים. מהם ושנים כולם, שהקריבו מפרש כאן רבינו אולם עשרה, מקריבים ולפירושם קרבן.

בשב 13)הנשאר. לא זו, בבא כעין כל היא אלא הקודמת, ההלכה של בסיפא כבר כתוב דינה שהרי נאמרה, עצמה יל
השני. לדין אין 14)הקדמה זה במקרה שהרי שפרח, עוף אותו שחזר הכוונה אין "חזר", אלה בדינים שנאמר מקום כל

שחזר  ואפשר הראשונות, הקנים אל התערובת מן אחד שפרח לומר, מתכוון אלא שפרח. לפני שהיה כמו והכל בעיה כל
כאן). למשנה בפירושו (רבינו במקומו אחר או עצמו גוזל הראשונה.15)אותו בפריחה כמו פסול החוזר שגם ומובן

אחר  או עצמו הפורח גם המקרים, ובשני בחזירתו. אחד פוסל חזר, בהליכתו. אחד פוסל לזו, מזו פרח אמרו: שם במשנה
נפסל. – לחשוש 16)במקומו יש חטאות שתי יקריב שאם בלבד, לעולה ואחד לחטאת אחד להקריב יכול השניות, מן וכן

והרי  הקנים , משתי חטאות שלוש תהיינה וביחד לחטאת, שם אותו ויקריבו השניות, משל היה לראשונות שחזר אותו שמא
חטאות. משתי יותר בשניות היו אחד 17)לא חזר הראשונות, הקנים את והשלים מהתערובת, אחד שחזר אחר פירוש,

לשניות. ופרח הראשונות פעמים.18)מן וכמה כמה ובחזרה לשניות מראשונות אחד משנים 19)פרח יותר מפסיד אינו
כאן. רבינו שמסיים כמו פסול, ומחצה כשר מחצה כולם, נתערבו אם אפילו שהרי כאן, ושנים ח 20)כאן פרק למעלה

ה. ג.21)הלכה שם בחזרה.22)משנה והן בהליכה הן שלם, קן מפסידה פריחה שכל נמצא, ג. בהלכה כלמעלה
לשלישית 23) אחד עוף ממנה כשפרח והשניה למעלה, שביארנו כמו הראשונה, בפעם ממנה כשפרח נפסלת הראשונה

ואחד  חטאת אחד רק להקריב אפשר ולפיכך משלה, עופות שלשה רק אצלה ונשארו הוא משלה שפרח זה שמא חוששים,
יקריב  ושמא לעולה לשלישית שפרח העוף יוקבע חטאות שתי תקריב שאם חטאות עולה, שלוש ותהיינה חטאת, שם והו

יותר  הפסד ויהיה עולות רק אחת חטאת  אף מהשלישית להקריב יהיה שאסור יצא כך ומתוך שתים, בעלת של מעופותיה
חטאת  אפילו תקריב ואם שנים, רק ונשארו פרח משלה שמא חוששים לראשונה מהשניה אחד ופרח חזר וכאשר גדול,

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq f"h 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשנים  לּה יׁש והּׁשביעית ׁשמֹונה, לּה יׁש והּׁשּׁשית ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָׁשּׁשה,
ׁשנּיה 24עּׂשר  ּפעם ּופרח אחד חזר אחד 25. וחזר לזֹו, מּזֹו ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשחזר  עד מּמּנה לׁשּלמעלה האחרֹונה מן ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּופרח
ּבחזירתֹו. ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָלראׁשֹונה

ּכלּום  להם אין והרביעית יׁש26הּׁשליׁשית והחמיׁשית , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָ
ארּבעה, לּה יׁש והּׁשּׁשית ּכׁשרים, עֹופֹות ׁשני ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָלּה

עּׂשרה  לּה יׁש ׁשליׁשית 27והּׁשביעית ּפעם ּפרח ּגֹוזל 28. ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ
רביעית  ּפעם וחזר לזֹו, אחד 29מּזֹו ּפֹוסל - לזֹו מּזֹו ְְִִִִֵֶַַַָָָָ

נפסלּו והּׁשּׁשית והחמיׁשית ּבחזירתֹו, ואחד ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָּבהליכתֹו
ּכׁשרין. עֹופֹות ׁשמֹונה לּה נׁשארּו והּׁשביעית ְְְְְֲִִִִֵַָָָֻּכּלן,
- למּטה וׁשבע למעלה ׁשבע עּׂשר ארּבעה ְְְְְְֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכׁשּיעּׂשה

ּפסּולין  והּׁשּׁשה ּכׁשרין, מהן ׁשמֹונה ּתערבת 30יהיּו מּפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּובחזרה. ּבהליכה ׁשּפרחּו אּלּו ְֲֲִֵֶַַָָָָָּגֹוזלֹות

.Â סתּומה למפרׁשת 31קן הּסתּומה מן ּפרח מפרׁשת, וקן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
לּׁשני  זּוג יּקח חזר 32- ׁשּפרח 33. המפרׁשת 34אֹו מן אחד ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

חּטאת  אֹו עֹולה היה אם ׁשּפרח זה ידע ולא ְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹלּסתּומה,
ּבהן  נתערבה ׁשאם ׁשּבּסתּומה; העֹופֹות ּכל ימּותּו -ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ

ּפסּולֹות  ׁשּבּה החּטאֹות ּכל - חּטאת 35עֹולה ואם , ְְִֶַַַָָָָָ
ימּותּו לפיכ ּפסּולֹות, ׁשּבּה העֹולֹות ּכל - ְְְְִִֶָָָָָָָנתערבה

.36ּכּלן  ָֻ
.Ê מּכאן ּפרח 37חּטאת ּבאמצע, ּוסתּומה מּכאן ועֹולה ְְְִִֶַַַָָָָָָָ

הפסיד  לא - אחד ואיל אחד איל לּצדדין האמצע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמן

וזה  חּטאת, החּטאֹות אצל ׁשהל זה יאמר: אּלא ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכלּום,
ּופרח  ׁשּנתערבּו אחר חזר עֹולה. העֹולֹות אצל ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהל

לאמצע  מּכאן ואחד מּכאן האמצעּיים 38אחד הּׁשנים - ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
- והּצדדין מערבין; ועֹולה חּטאת הן ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹימּותּו,

ּכׁשהיּו39אּלּו עֹולה יקרבּו ואּלּו חּטאת מן 40יקרבּו ּפרח . ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
עֹו42לּצדדין 41האמצעית  ׁשּמא ימּותּו, ּכּלן נתערבה - לה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֻ

ּבעֹולֹות. וחּטאת ְַַַָָָּבחּטאֹות

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
זכר ‡. ילדה זכר, ּכׁשאלד קן עלי הרי ׁשאמרה: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָהאּׁשה

ּכמֹו עֹולה והן לנדרּה, ׁשנים עֹופֹות: ארּבעה מביאה  -ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָ
עֹולה  אחד והן לדה, מּׁשּום לחֹובתּה ּוׁשנים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּבארנּו,
ׁשלׁש לעּׂשֹות צרי ׁשהּכהן למד, נמצאת חּטאת. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואחד
ׁשּתים  ועּׂשה טעה למּטה. אחת ּופרידה למעלה ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָּפרידין
עֹוד  להביא צריכה - נמל ולא למּטה ּוׁשּתים ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹלמעלה
אמּורים? ּדברים ּבּמה למעלה. ויקריבּנה אחת ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּפרידה
ּתֹורין  ּכּלן ׁשהיּו ּכגֹון אחד, מּמין הארּבעה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻּכׁשהביאה
יֹונה, ּבני ׁשני עם ּתֹורין ׁשּתי היּו אם אבל יֹונה; ּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָאֹו
עֹוד  להביא צריכה - למּטה ּוׁשנים למעלה ׁשנים ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָועּׂשה
ידי  לצאת ּכדי למעלה ׁשּתיהן ויעּׂשה יֹונה ּובן ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּתֹור
- למּטה הּתֹורין ׁשּתי ּבּתחּלה עּׂשה ׁשאם ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָחֹובתּה;
ּבני  ׁשני עּׂשה ואם חֹובתּה, להׁשלים למעלה ּתֹור ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָצריכה

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהיא  שתים במקום משלה חטאות שלש יקריבו כן ואם שפרחו, שלה העופות שני לחטאות הקריבו שמא בלבד אחת
מתפלא, שם המשנה על (המפרש זו שבהלכה הדינים כל יוצאים החשבון, אותו ולפי עולה. תוקרב אם הדבר וכן חייבת,
או  לחטאות יוקרבו משלה עופות ששני חשש כל אין הרי שנים, רק השלישית מקריבה למה כלום, לה אין השניה אם
כלום? לה אין השניה למה כלום, לה אין הראשונה אם הקשה: ועוד כלל. יוקרב לא לשניה שפרח שזה מכיון לעולות,
שאין  במקום גם גזרו בחזירתו, שפוסל הכלל שנקבע שמפני בדוחק, ותירץ יוקרב. לא לראשונה ממנה שפרח העוף הרי

דעתו). לסוף ירדתי ולא זו. למשנה בפירושו רבינו וראה שנאמרו. החששות מאלו 24)שם פחות מפסידה השביעית
שלפניה. ואחד שלאחריה לאלו אחד שנים, פרחו מהאחרות ואילו לששית, – בלבד אחד עוף פרח שממנה מפני שלפניה,

ונפסלו 25) למיתה עומד הוא הרי כלום, להם שאין השניה או מהראשונה אחד פרח שאם השלישית, מן אחד פרח פירוש,
חטאות  דין אם בענין מקינים, ב פרק בסוף הרא"ש פירוש וראה ישראל. (תפארת המתות חטאות של תערובת מפני כולם

בעוף). נוהג החשבון.26)המתות אותו וכפי הראשונה וחזרה בפריחה כמו עופות, ארבעה  מפסידה אחת כל
ראשונה.27) פריחה בדין שביארנו כפי שניים, רק זו.28)מפסידה בבא גם מסבירים שלמעלה, והדינים החשבונות
המניינים 29) כדרך שלא עצמו, בפני מספר חזרה וקבע הפריחות, מנין סדר את כאן שינה רבינו השלישית. החזרה כלומר,

אנו 30)הקודמים. ולפיכך למטה, כולם או למעלה שכולם ואפשר אחרות, מקנים עופות שלשה בתערובת יש שמא
חובה. לשם לבעליהן שעלו כשרות עולות וארבע חטאות ארבע ונשארו מכאן, ושלושה מכאן שלושה משנה 31)פוסלים

ד. שאם 32)שם עולה. ואיזו חטאת איזו יודע ואינו השלושה כל כשנתערבו והמדובר לעולה. ואיזה לחטאת איזה ויקבע
אחד  עוף חזרה לקחת הראשון הזוג בעל יכול העולה, עם או החטאת עם נתערב לכאן שפרח העוף אלא נתערבו, לא
(ברטנורא  בעולה שנתערבה חטאת כדין וימותו, פסולים כולם השלושה ואותם עמו. שנתערב קרבן לאותו ולהקריבו

ישראל). ג.33)ותפארת הלכה למעלה ראה השלושה. מן מן 34)אחד אלא הסתומה, מן כלום פרח שלא פירוש,
"ראשון". המפורשת מן שפרח או כתוב: במשנה לתוכה. פרח אחד 35)המפורשת אפילו להקריב שאיֿאפשר מפני

העולה. היא שמא למטה, נתערבה 36)מהתערובת עולה או העולות, ונפסלו נתערבה חטאת אם יודעים אנו אין שהרי
החטאות. ה.37)ונפסלו שם בתחילה.38)משנה שם שהיו אלה או לשם, שפרחו אותם חזרו אם יודע ואינו

כך.39) הדין חטאות הרבה כשהיו גם אבל "חטאת", יחיד: בלשון אמנם מתחילה תערובת 40)ההלכה חשש אין בצדדים
עולה. ובין חטאת בין להקריבה אפשר הסתומה, ונשארה פרחה המפורשת אם שאפילו ועולה, חטאת אחר 41)של

מכאן. ואחד מכאן אחד לתוכה, מן 42)שפרחו שפרח או "חזר הגירסא: שלפנינו במשנה זה. לצד ואחד זה לצד אחד
ופרח". "חזר גורס: רבינו אולם לצדדין", ודין 1)האמצע זכר, וילדה זכר כשאלד קן עולה הרי שאמרה האשה יבאר

לחובתי. ואלו לנדרי אלו ואמרה לכהן פירשה
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ידע  לא ׁשהרי ּפסּולין; המפרׁשין הּצּבּורין ּוׁשני ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהּסתּום.
העֹולה  וׁשּמא למּטה, עּׂשה זה ואי למעלה עּׂשה זה ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאי

למעלה. והחּטאת למּטה ְְְְֲֵַַַַַָָָנעּׂשית

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סתּומה ‡. ׁשּפרח 2קן אֹו לאויר, גֹוזל מּמּנה ׁשּפרח ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּכּלן  ׁשּימּותּו העֹופֹות -3לבין אחד ּגֹוזל ׁשּמת אֹו , ְֵֵֶֶֶָָָָָֻ
לּׁשני  זּוג .4יּקח ִִֵַַ

הּקרבֹות 5ּפרח ·. ּכנגּדֹו6לבין אחד ּופֹוסל ּפסּול -7; ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָ
ּפסּול 8ׁשהּגֹוזל  - הּקרבֹות לבין סתּומה מּקן הּפֹורח ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּכנגּדֹו אחד לעּׂשרה ּופֹוסל הּסתּום מן ּגֹוזל ּפרח ּכיצד? . ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
למעלה  וׁשּׁשה למּטה חמּׁשה עּׂשה אם סתּומֹות: ְְְְְֲִִִַַָָָָָָעֹופֹות

ּכׁשרֹות  עֹולֹות חמׁש הרי מעלה 9- ׁשל ,10מהּׁשּׁשה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָ
למּטה; ׁשּנעּׂשּו עֹופֹות מהחמּׁשה ּכׁשרֹות חּטאֹות ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָוארּבע
ׁשל  מחמּׁשה אחד הּוא הּפֹורח הּגֹוזל ׁשּמא אֹומר: ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאני

למעלה 11מּטה  וחמּׁשה למּטה ׁשּׁשה מהם עּׂשה אם וכן . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
ׁשאני  עֹולֹות; וארּבע חּטאֹות חמׁש הּכׁשר נמצא -ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
הּכׁשר  נמצא מעלה. ׁשל מחמּׁשה הּגֹוזל ׁשּמא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹומר:

אחד  ּפסל הרי ּתׁשעה. .12מהעּׂשרה ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָ

ׁשנּיֹות ‚. עֹופֹות וארּבעה סתּומֹות עֹופֹות ְְְְְִַַָָָָארּבעה
אחד  ּפסל - לּׁשנּיֹות הראׁשֹונֹות מן אחד ּפרח ְְִִִֶֶַַַָָָָָסתּומֹות,

הּׁשנּיֹות  אחד 13מן חזר ׁשּנתערבּו אחר הּׁשנּיֹות 14. מן ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
הראׁשֹונֹות  מן אחד ּפסל - לראׁשֹונֹות ונמצא 15ּופרח . ְְִִִִֶַַָָָָָָ

ּבלבד  ׁשּתים הראׁשֹונֹות מן .16הּכׁשר ְְִִִִֵַַַָָ
ּכל 17חזר „. אפּלּו לּׁשנּיֹות, הראׁשֹונֹות מן ּופרח אחד ְֲִִִִֶַַַָָָָָ

להפסיד 18הּיֹום  מֹוסיף אינֹו הן 19- ׁשאפּלּו זה; על יתר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּכמֹו ּפסּול, ּומחצה ּכׁשר מחצה - ּבזֹו זֹו ּכּלן ְְֱֱֵֶֶָָָָָָָֹֻמערבֹות

.20ׁשּבארנּו ְֵֶַ
אחד ‰. ארּבעה,21צּבּור ּובּׁשני עֹופֹות, ׁשני ּבֹו יׁש ְְִִֵֵֵֶַַָָָ

עּׂשרה, ּובחמיׁשי ׁשמֹונה, ּוברביעי ׁשּׁשה, ְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָּובּׁשליׁשי
ּגֹוזל  ּופרח עּׂשר, ארּבעה ּובּׁשביעי עּׂשר, ׁשנים ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָּובּׁשּׁשי
לּׁשליׁשית, הּׁשנּיה מן ואחד לּׁשנּיה, הראׁשֹונה ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָמן
ּומחמיׁשית  לחמיׁשית, ּומרביעית לרביעית, ְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵַּומּׁשליׁשית
מּצּבּור  ּופרח אחד וחזר לׁשביעית, ּומּׁשּׁשית ְְְִִִִִִִִִִֶַַָָָלׁשּׁשית,

מּמּנה ׁשּפרח לראׁשֹונה ׁשחזר עד -לצּבּור ראׁשֹונה ְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבחזירתֹו ואחד ּבהליכתֹו אחד הראׁשֹונה 22ּפֹוסל . ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּכלּום  להם אין ׁשני 23והּׁשנּיה לּה יׁש והּׁשליׁשית , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
לּה יׁש והחמיׁשית ארּבעה, לּה יׁש והרביעית ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָעֹופֹות,
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הקרבנות.1)השאר. לבין או העופות לבין גוזל ממנה שפרח סתומה קן ההגדרות 2)יבאר ראה א. ב, פרק קנים משנה
הקודם. הפרק ח.3)בתחילת בפרק למעלה המובאות כדוגמאות כך, בקן 4)שדינם שאפילו לרבותא, "סתומה" נקט

הוא  שהנשאר אומרים אנו אין לעולה, ובין לחטאת בין ראוי היה מהן אחד וכל הגוזלות, שני בין קשר שקיים סתומה,
לזה, מזה החטאת חלק עובר עולה, ואיזה חטאת איזה קובעים הכהן או והבעלים פרח, לא (אם עולה וחציו חטאת חציו
לנשאר  זוג ליקח שיכול דבוודאי הגוזלות, שני בין הקשר שפסק מפורשת, בקן מכלֿשכן תקנה, לו ואין העולה) חלק וכן

ג). יכין ישראל להקרבה.6)שם.5)(תפארת שעומדות אחרים, בעלים של סתומות שבתערובת 7)קנים גוזלות שני
מילולית 8)פסולים. חזרה אלא נימוק כל כאן אין למעשה אולם האמור, לדין טעם נתינת על מורה הסגנון המשנה. לשון

בזה). שמרגיש ישראל תפארת (ראה הדין כמצוותם.9)על למעלה נעשו אלה 10)שהרי בין הוא שפרח זה אם בין
כשרות. עולות חמש כאן יש התערובת, בעלת של הם הששה כל אם ובין למעלה חטאות 11)שקרבו ארבע רק והוקרבו

פסולים. ושנים כשרים גוזלות תשעה הרי התערובת, בעלת בפירושו 12)משל רבינו לשון פסול". כן גם בעצמו "והפורח
הפורח  – אחד נפסל שבתערובת שהסבירו פרח, ד"ה וברטנורא ב, ובועז יכין שם המשנה על ישראל תפארת ראה למשנה.
לאותו  הפורח הוקרב שמא לעולה, ולא לחטאת לא להקריבו איֿאפשר שהרי הפורח, של חבירו והשני במקומו, אחר או
הגוזל  של דינו פירש ולא פסולים. מהם ושנים כולם, שהקריבו מפרש כאן רבינו אולם עשרה, מקריבים ולפירושם קרבן.

בשב 13)הנשאר. לא זו, בבא כעין כל היא אלא הקודמת, ההלכה של בסיפא כבר כתוב דינה שהרי נאמרה, עצמה יל
השני. לדין אין 14)הקדמה זה במקרה שהרי שפרח, עוף אותו שחזר הכוונה אין "חזר", אלה בדינים שנאמר מקום כל

שחזר  ואפשר הראשונות, הקנים אל התערובת מן אחד שפרח לומר, מתכוון אלא שפרח. לפני שהיה כמו והכל בעיה כל
כאן). למשנה בפירושו (רבינו במקומו אחר או עצמו גוזל הראשונה.15)אותו בפריחה כמו פסול החוזר שגם ומובן

אחר  או עצמו הפורח גם המקרים, ובשני בחזירתו. אחד פוסל חזר, בהליכתו. אחד פוסל לזו, מזו פרח אמרו: שם במשנה
נפסל. – לחשוש 16)במקומו יש חטאות שתי יקריב שאם בלבד, לעולה ואחד לחטאת אחד להקריב יכול השניות, מן וכן

והרי  הקנים , משתי חטאות שלוש תהיינה וביחד לחטאת, שם אותו ויקריבו השניות, משל היה לראשונות שחזר אותו שמא
חטאות. משתי יותר בשניות היו אחד 17)לא חזר הראשונות, הקנים את והשלים מהתערובת, אחד שחזר אחר פירוש,

לשניות. ופרח הראשונות פעמים.18)מן וכמה כמה ובחזרה לשניות מראשונות אחד משנים 19)פרח יותר מפסיד אינו
כאן. רבינו שמסיים כמו פסול, ומחצה כשר מחצה כולם, נתערבו אם אפילו שהרי כאן, ושנים ח 20)כאן פרק למעלה

ה. ג.21)הלכה שם בחזרה.22)משנה והן בהליכה הן שלם, קן מפסידה פריחה שכל נמצא, ג. בהלכה כלמעלה
לשלישית 23) אחד עוף ממנה כשפרח והשניה למעלה, שביארנו כמו הראשונה, בפעם ממנה כשפרח נפסלת הראשונה

ואחד  חטאת אחד רק להקריב אפשר ולפיכך משלה, עופות שלשה רק אצלה ונשארו הוא משלה שפרח זה שמא חוששים,
יקריב  ושמא לעולה לשלישית שפרח העוף יוקבע חטאות שתי תקריב שאם חטאות עולה, שלוש ותהיינה חטאת, שם והו

יותר  הפסד ויהיה עולות רק אחת חטאת  אף מהשלישית להקריב יהיה שאסור יצא כך ומתוך שתים, בעלת של מעופותיה
חטאת  אפילו תקריב ואם שנים, רק ונשארו פרח משלה שמא חוששים לראשונה מהשניה אחד ופרח חזר וכאשר גדול,

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq f"h 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשנים  לּה יׁש והּׁשביעית ׁשמֹונה, לּה יׁש והּׁשּׁשית ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָׁשּׁשה,
ׁשנּיה 24עּׂשר  ּפעם ּופרח אחד חזר אחד 25. וחזר לזֹו, מּזֹו ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשחזר  עד מּמּנה לׁשּלמעלה האחרֹונה מן ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּופרח
ּבחזירתֹו. ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָלראׁשֹונה

ּכלּום  להם אין והרביעית יׁש26הּׁשליׁשית והחמיׁשית , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָ
ארּבעה, לּה יׁש והּׁשּׁשית ּכׁשרים, עֹופֹות ׁשני ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָלּה

עּׂשרה  לּה יׁש ׁשליׁשית 27והּׁשביעית ּפעם ּפרח ּגֹוזל 28. ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ
רביעית  ּפעם וחזר לזֹו, אחד 29מּזֹו ּפֹוסל - לזֹו מּזֹו ְְִִִִֵֶַַַָָָָ

נפסלּו והּׁשּׁשית והחמיׁשית ּבחזירתֹו, ואחד ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָּבהליכתֹו
ּכׁשרין. עֹופֹות ׁשמֹונה לּה נׁשארּו והּׁשביעית ְְְְְֲִִִִֵַָָָֻּכּלן,
- למּטה וׁשבע למעלה ׁשבע עּׂשר ארּבעה ְְְְְְֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכׁשּיעּׂשה

ּפסּולין  והּׁשּׁשה ּכׁשרין, מהן ׁשמֹונה ּתערבת 30יהיּו מּפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּובחזרה. ּבהליכה ׁשּפרחּו אּלּו ְֲֲִֵֶַַָָָָָּגֹוזלֹות

.Â סתּומה למפרׁשת 31קן הּסתּומה מן ּפרח מפרׁשת, וקן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
לּׁשני  זּוג יּקח חזר 32- ׁשּפרח 33. המפרׁשת 34אֹו מן אחד ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

חּטאת  אֹו עֹולה היה אם ׁשּפרח זה ידע ולא ְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹלּסתּומה,
ּבהן  נתערבה ׁשאם ׁשּבּסתּומה; העֹופֹות ּכל ימּותּו -ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ

ּפסּולֹות  ׁשּבּה החּטאֹות ּכל - חּטאת 35עֹולה ואם , ְְִֶַַַָָָָָ
ימּותּו לפיכ ּפסּולֹות, ׁשּבּה העֹולֹות ּכל - ְְְְִִֶָָָָָָָנתערבה

.36ּכּלן  ָֻ
.Ê מּכאן ּפרח 37חּטאת ּבאמצע, ּוסתּומה מּכאן ועֹולה ְְְִִֶַַַָָָָָָָ

הפסיד  לא - אחד ואיל אחד איל לּצדדין האמצע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמן

וזה  חּטאת, החּטאֹות אצל ׁשהל זה יאמר: אּלא ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכלּום,
ּופרח  ׁשּנתערבּו אחר חזר עֹולה. העֹולֹות אצל ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהל

לאמצע  מּכאן ואחד מּכאן האמצעּיים 38אחד הּׁשנים - ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
- והּצדדין מערבין; ועֹולה חּטאת הן ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹימּותּו,

ּכׁשהיּו39אּלּו עֹולה יקרבּו ואּלּו חּטאת מן 40יקרבּו ּפרח . ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
עֹו42לּצדדין 41האמצעית  ׁשּמא ימּותּו, ּכּלן נתערבה - לה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֻ

ּבעֹולֹות. וחּטאת ְַַַָָָּבחּטאֹות

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
זכר ‡. ילדה זכר, ּכׁשאלד קן עלי הרי ׁשאמרה: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָהאּׁשה

ּכמֹו עֹולה והן לנדרּה, ׁשנים עֹופֹות: ארּבעה מביאה  -ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָ
עֹולה  אחד והן לדה, מּׁשּום לחֹובתּה ּוׁשנים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּבארנּו,
ׁשלׁש לעּׂשֹות צרי ׁשהּכהן למד, נמצאת חּטאת. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואחד
ׁשּתים  ועּׂשה טעה למּטה. אחת ּופרידה למעלה ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָּפרידין
עֹוד  להביא צריכה - נמל ולא למּטה ּוׁשּתים ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹלמעלה
אמּורים? ּדברים ּבּמה למעלה. ויקריבּנה אחת ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּפרידה
ּתֹורין  ּכּלן ׁשהיּו ּכגֹון אחד, מּמין הארּבעה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻּכׁשהביאה
יֹונה, ּבני ׁשני עם ּתֹורין ׁשּתי היּו אם אבל יֹונה; ּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָאֹו
עֹוד  להביא צריכה - למּטה ּוׁשנים למעלה ׁשנים ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָועּׂשה
ידי  לצאת ּכדי למעלה ׁשּתיהן ויעּׂשה יֹונה ּובן ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּתֹור
- למּטה הּתֹורין ׁשּתי ּבּתחּלה עּׂשה ׁשאם ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָחֹובתּה;
ּבני  ׁשני עּׂשה ואם חֹובתּה, להׁשלים למעלה ּתֹור ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָצריכה

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהיא  שתים במקום משלה חטאות שלש יקריבו כן ואם שפרחו, שלה העופות שני לחטאות הקריבו שמא בלבד אחת
מתפלא, שם המשנה על (המפרש זו שבהלכה הדינים כל יוצאים החשבון, אותו ולפי עולה. תוקרב אם הדבר וכן חייבת,
או  לחטאות יוקרבו משלה עופות ששני חשש כל אין הרי שנים, רק השלישית מקריבה למה כלום, לה אין השניה אם
כלום? לה אין השניה למה כלום, לה אין הראשונה אם הקשה: ועוד כלל. יוקרב לא לשניה שפרח שזה מכיון לעולות,
שאין  במקום גם גזרו בחזירתו, שפוסל הכלל שנקבע שמפני בדוחק, ותירץ יוקרב. לא לראשונה ממנה שפרח העוף הרי

דעתו). לסוף ירדתי ולא זו. למשנה בפירושו רבינו וראה שנאמרו. החששות מאלו 24)שם פחות מפסידה השביעית
שלפניה. ואחד שלאחריה לאלו אחד שנים, פרחו מהאחרות ואילו לששית, – בלבד אחד עוף פרח שממנה מפני שלפניה,

ונפסלו 25) למיתה עומד הוא הרי כלום, להם שאין השניה או מהראשונה אחד פרח שאם השלישית, מן אחד פרח פירוש,
חטאות  דין אם בענין מקינים, ב פרק בסוף הרא"ש פירוש וראה ישראל. (תפארת המתות חטאות של תערובת מפני כולם

בעוף). נוהג החשבון.26)המתות אותו וכפי הראשונה וחזרה בפריחה כמו עופות, ארבעה  מפסידה אחת כל
ראשונה.27) פריחה בדין שביארנו כפי שניים, רק זו.28)מפסידה בבא גם מסבירים שלמעלה, והדינים החשבונות
המניינים 29) כדרך שלא עצמו, בפני מספר חזרה וקבע הפריחות, מנין סדר את כאן שינה רבינו השלישית. החזרה כלומר,

אנו 30)הקודמים. ולפיכך למטה, כולם או למעלה שכולם ואפשר אחרות, מקנים עופות שלשה בתערובת יש שמא
חובה. לשם לבעליהן שעלו כשרות עולות וארבע חטאות ארבע ונשארו מכאן, ושלושה מכאן שלושה משנה 31)פוסלים

ד. שאם 32)שם עולה. ואיזו חטאת איזו יודע ואינו השלושה כל כשנתערבו והמדובר לעולה. ואיזה לחטאת איזה ויקבע
אחד  עוף חזרה לקחת הראשון הזוג בעל יכול העולה, עם או החטאת עם נתערב לכאן שפרח העוף אלא נתערבו, לא
(ברטנורא  בעולה שנתערבה חטאת כדין וימותו, פסולים כולם השלושה ואותם עמו. שנתערב קרבן לאותו ולהקריבו

ישראל). ג.33)ותפארת הלכה למעלה ראה השלושה. מן מן 34)אחד אלא הסתומה, מן כלום פרח שלא פירוש,
"ראשון". המפורשת מן שפרח או כתוב: במשנה לתוכה. פרח אחד 35)המפורשת אפילו להקריב שאיֿאפשר מפני

העולה. היא שמא למטה, נתערבה 36)מהתערובת עולה או העולות, ונפסלו נתערבה חטאת אם יודעים אנו אין שהרי
החטאות. ה.37)ונפסלו שם בתחילה.38)משנה שם שהיו אלה או לשם, שפרחו אותם חזרו אם יודע ואינו

כך.39) הדין חטאות הרבה כשהיו גם אבל "חטאת", יחיד: בלשון אמנם מתחילה תערובת 40)ההלכה חשש אין בצדדים
עולה. ובין חטאת בין להקריבה אפשר הסתומה, ונשארה פרחה המפורשת אם שאפילו ועולה, חטאת אחר 41)של

מכאן. ואחד מכאן אחד לתוכה, מן 42)שפרחו שפרח או "חזר הגירסא: שלפנינו במשנה זה. לצד ואחד זה לצד אחד
ופרח". "חזר גורס: רבינו אולם לצדדין", ודין 1)האמצע זכר, וילדה זכר כשאלד קן עולה הרי שאמרה האשה יבאר

לחובתי. ואלו לנדרי אלו ואמרה לכהן פירשה
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חֹובתּה. להׁשלים למעלה יֹונה ּבן צריכה - למּטה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָהּיֹונה
יֹונה, ּבן ואחד ּתֹור אחד ּגֹוזל חֹובתֹו מביא אדם ְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשאין

יֹונה. ּבני ׁשניהן אֹו ּתֹורין ׁשניהן אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶָָאּלא
לחֹובתי,·. ואּלּו לנדרי אּלּו לּכהן: ואמרה נדרּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּפרׁשה

אי  ידע ולא למּטה, ּוׁשּתים למעלה ׁשּתים הּכהן ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹֹועּׂשאם
צריכה  - למּטה עּׂשה מהן זה ואי למעלה עּׂשה מהן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָזה
להׁשלים  ואחד לנדרּה ׁשנים עֹופֹות: ׁשלׁשה ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָלהביא
נדרּה, ּפרׁשה ׁשהרי למעלה, הּׁשנים ויעּׂשּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָחֹובתּה.

למּט נעּׂשּו נדרּה ׁשל ׁשנים ּבּמה וׁשּמא ּפסּולֹות. ׁשהם ה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
נדרּה ׁשּפרׁשה הארּבעה ּבׁשהביאה אמּורים? ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּדברים
ּתביא  - מינין ׁשני היּו אם אבל אחד; מּמין מהן ְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבׁשנים
יעּׂשּו נדרּה ּבֹו ׁשּפרׁשה מּמין ׁשנים אחרים: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָארּבעה
ויעּׂשּו לחֹובתּה, יהיּו ׁשּתרצה מין זה מאי ּוׁשנים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלנדרּה,

למּטה. ואחד למעלה ְְְְֶֶַַָָָָאחד
עלי ‚. הרי - זכר אלד אם ואמרה: נדרּה ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָקבעה

ׁשנים  עֹופֹות, ארּבעה והביאה וילדה ּתֹורים, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָׁשּתי
ּוׁשנים  למעלה ׁשנים ועּׂשה לחֹובתּה, ּוׁשנים ְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָלנדרּה
נעּׂשה  זה ואי למעלה נעּׂשה זה אי ידע ולא ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלמּטה,
קבעה  מין זה ּבאי ידעה ולא ׁשכחה היא וגם ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹלמּטה,
צריכה  זֹו הרי - הּיֹונה ּבבני אֹו ּבתֹורים אם ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָנדרּה
ויעּׂשּו לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני עם ּתֹורים ׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָלהביא
חֹובתּה, להׁשלים אחד גֹוזל ותביא למעלה, ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָארּבעּתן
ׁשהם  למּטה, ׁשנים עּׂשה (ׁשּכבר למעלה; ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָויעּׂשה
הארּבעה  ּכׁשהביאה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָחּטאת).
צריכה  - מינין ׁשני היּו אם אבל אחד; מּמין ְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָָּתחּלה
יֹונה  ּבני ׁשני עם ּתֹורים ׁשּתי עֹופֹות: ׁשּׁשה ְְְְִִִִֵֵֵָָָלהביא
יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי לחֹובתּה ותביא ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָלנדרּה,
נתנתם  אם וכן למּטה. ואחד למעלה אחד ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָויעּׂשה
ואינֹו ועּׂשה הּכהן והל לֹו, ּנתנה מה וׁשכחה ְְְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹלּכהן
למּטה  הּכל אֹו למעלה הּכל אם עּׂשה, היכן ְְְִֵֵַַַַַָָָָָֹֹיֹודע
ׁשּתי  ּתביא זֹו הרי - למּטה ּומחצה למעלה מחצה ְְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָאֹו
ּתֹורים  ׁשּתי ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני עם ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָּתֹורים

לחֹובתּה. יֹונה ּבני ׁשני ְְְֵֵָָָאֹו
קבעה,„. ּבּמה וׁשכחה נדרּה וקבעה חֹובתּה ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָקבעה

ּבן  אֹו ּתֹור אחת ּופרידה לעֹולה ּכבּׂש ׁשחֹובתּה ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָואפׁשר
ארּבעה  ּפרידין: ׁשּׁשה ּתביא לפיכ לחּטאת; ְְְְִִִִִַַָָָָָָָיֹונה

יֹונה  ּבן אחד חּטאת ּתביא ועֹוד לחֹובתּה, ּוׁשנים ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָלנדרּה
עֹופֹות  ׁשבעה ׁשהביאה נמצאת ּכבּׂש. עם ּתֹור ְְִִִִֵֵֶֶֶָָאֹו

ֶֶָ[וכבּׂש].
ספק.‰. ׁשהם מּפני נאכלֹות, אינן האּלּו החּטאֹות ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכל

ה'תשע"ה  סיון י"ז ה' יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
.‡- לעבֹודה הּפסּולין מן אחד ׁשּקמצן הּמנחֹות ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָּכל

ּפסל  - הּלבֹונה לּקט אם וכן ּפסּולֹות. הם אף 2הרי , ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָ
קמץ. ׁשּלא ּפי ִֶַַָֹעל

לּׂשמאלֹו,·. ונתן ּבימינֹו קמץ לּפסּול, ונתן הּכׁשר ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹקמץ
- חל לכלי ונתן קדׁש מּכלי קמץ לּכלי; נתנֹו ּכ ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹואחר

ַָּפסל.
לבֹונה ‚. קרט אֹו מלח גרּגיר אֹו צרֹור ּבידֹו ועלה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹקמץ

ּפסּול  -3. ָ
ּבחּוץ „. ׁשהּוא עד ויקמץ 4קמץ יחזר - לפנים ונכנס ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹֹ

וכׁשר. ְְִִֵָּבפנים
ויאספּנּו‰. יחזר - הרצּפה ּגּבי על הּקמץ .5נתּפּזר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
.Âקמצּה ׁשהיה אֹו ׁשרת, ּבכלי ׁשּלא הּמנחה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻהיתה

ׁשרת, ּבכלי ׁשּלא לּמזּבח ׁשהעלהּו אֹו ׁשרת, ּבכלי ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
לעזרה  חּוץ ּבׁשמנּה ׁשּבללּה ׁשּתהיה 6אֹו עד ּפסּולה, - ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבפנים. ְְִִִָָּבלילתּה
.Ê ּכגֹון לעבֹודה, ּפסּול הּׁשמן עליהן ׁשּיצק הּמנחֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל

ּפתתם  אֹו ׁשּבללן אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא -7הּזר מלחן אֹו ְְְְֵֶַַָָָָָָָ
הניפן  אֹו הּגיׁשן מניף;8ּכׁשרֹות. אֹו ּומּגיׁש הּכהן חֹוזר - ְֱִִִִִֵֵֵֵַַָָֹ

ׁשּנאמר: ּכׁשרֹות. - הּכהן הניף ולא הּגיׁש לא ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַֹֹֹואם
מצות  ואיל מּקמיצה - וקמץ אהרן ּבני אל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹוהביאּה

ּבזר. ׁשּכׁשרה ּובלילה יציקה על לּמד ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻּכהּנה;
.Á חּלין ׁשמן אֹו אחרת מנחה ׁשמן לתֹוכּה ׁשּנפל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻמנחה

חּסר  ּפסּולה; - ׁשמנּה חּסר נפסלה. - ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶַַָָָָּכל
לבֹונה,9לבֹונתּה קרטי ׁשני עליה ׁשּיהיּו והּוא ּכׁשרה. - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

לבֹונתּה. ּכל את ׁשּנאמר: ּפסּולה; - אחד קרט ְְֱֲֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאבל
.Ëׁשמנּה לּגין 10רּבה ׁשני עד עּׂשרֹון 11ּולבֹונתּה: לכל ְְְְִִִֵַַָָָָָָֻ

ּכׁשרה  - מנחה לכל לבֹונה קמצי אֹו12ּוׁשני לּגין ׁשני ; ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָֻֻ
ּפסּולה. - זה על יֹותר אֹו קמצין ְְְִֵֵֶַָָׁשני
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הלבונה.1) לקט ואם לעבודה, מהפסולים אחד שקמצן המנחות כל כל 2)יבאר את הכהן מלקט הקומץ הקטרת אחרי
ומקטירה. המנחה שעל פסול.3)הלבונה - חסר וקומץ הגרגיר, או הצרור מקום חסר שהקומץ לעזרה.4)מפני חוץ

לפני 5) הרצפה על שנשפך דם כמו נפסל, - שנתקדש לפני נתפזר אם אבל שרת, בכלי שנתקדש אחר כשנתפזר והמדובר,
בכלי. בחוץ.6)שנתקבל פסולה - בזר כשרה שבלילה פי על ו):7)ואף ב, (ויקרא בתורה כתוב המחבת על במנחה

המנחות. לכל מכאן למדו עה. שם ובגמרא פתים" אותה ויש 8)"פתות והנפה, למזבח הגשה טעונות מהן יש המנחות
תנופה. ולא הגשה הקרבנות 9)טעונות מעשה (בהלכות ורבינו מקומץ" יפחות לא לבונה עלי הרי "האומר קו:) (שם שנינו

אבל  לכתחילה הוא זה ששיעור כאן ומלמדנו קומץ. שיעורה המנחה עם הבאה הלבונה שגם פוסק, ז) הלכה יב פרק
כשרה. חיסר אם סולת.10)בדיעבד עשרון לכל שמן לוג אם 11)מצוותה אבל זו, למנחה לוגין שני שהפריש כגון

פסול. שהוא כל אפילו אחרת מנחה של או חולין של שמן לתוכה לכל 12)נפל לוגין "שני רבינו כתב שמנה בריבה

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq f"i 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.È חֹוטא ׁשּלּה13מנחת הּקמץ על אֹו ׁשמן עליה ׁשּנתן ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשחּוקה  היתה ילּקטּנה. - לבֹונה עליה נתן נפסלה. -14 ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָ

ללּקט. אפׁשר אי ׁשהרי מּספק, ּפסּולה זֹו הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
.‡Èׁש על ׁשמן לֹוקה נתן אינֹו - ׁשּקמץ אחר ולא 15יריה ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּכׁשר. הּקמץ ׁשהרי ְֲֵֵֶֶַָָָֹּפסלּה,
.·È ׁשמן מּׁשהּו ּפסלּה16נתן - הּמנחה מן ּכזית ּגּבי על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

לא  - מּכזית ּפחֹות על הּׁשמן נתן אם אבל ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּספק.
הּלבֹונה 17פסלּה ּפֹוסל ואינֹו לבֹונה 18. ּכזית ׁשּיּתן .19עד ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
.‚È ּפסל - הּמנחה מן ׁשהּוא ּכל על הּלבֹונה נתן 20אפּלּו ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ

ׁשּילּקט. ְֵֶַַעד
.„È חרבה נאמר לא ּכׁשרה; - וקמץ ּבמים 21ּגּבלּה ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

מּׁשמן. ִֶֶֶָאּלא
.ÂË ּפעמים אפּלּו ּכׁשרה. - ּפעמים ׁשּקמצּה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָמנחה

הקטרה  ׁשאין אחת, ּבבת ּכזית ׁשּיקטיר והּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָרּבֹות.
מּכזית. ְְִִַָּפחּותה

.ÊË מעּכב ׁשהּמלח ּפסּולה; - מלח ּבלא הּקמץ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהקריב
- קמיצה קדם ׁשחסרה מנחה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּבמנחה,

הּקֹובעת  היא ׁשהּקמיצה וימלאּנה; ּביתֹו מּתֹו ,22יביא ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
נתינתּה ׁשרת.23לא ּבכלי ְְִִִֵָָָֹ

.ÊÈעצמֹו ּבפני לבֹונה קמץ ּכל 24התנּדב חסר אם , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
הּלחם  ׁשעם לבֹונה ּבזיכי ׁשני וכן ּפסּול. - אם 25ׁשהּוא , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ּפסּולין  - ׁשהּוא ּכל מהן אחד ׁשני 26חסר ׁשּיהיּו עד , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
סֹוף. ועד מּתחּלה ְְְִִִַָָקמצין

.ÁÈ קמצין ׁשני אחד 27הפריׁש ואבד אחת, למנחה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
הקּבע  לא - קמיצה קדם הקּבע 28מהן: - קמיצה לאחר ; ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֻֻ

ארּבעה  הפריׁש אם וכן לבֹונתּה. ׁשרּבה מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָּופסּולה,
לחם  ּבזיכי לׁשני קדם 29קמצים מהם: ׁשנים ואבדּו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

הּבזיכים  סּלּוק 30סּלּוק לאחר ּוכׁשרים; הקּבעּו לא - ְְְְְִִִִִֵַַַֹֻ
הרּבּוי  מּפני ּופסּולין הקּבעּו - .31הּבזיכין ְְְְְִִִִִֵַָֻ

.ËÈ,מרּצה הּציץ - והקטירֹו ׁשּנטמא מנחה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹקמץ
הּקמץ  יצא אהרן. ונּׂשא והכניסֹו32ׁשּנאמר: לעזרה חּוץ ְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

הּטמא, על מרּצה ׁשהּציץ מרּצה. הּציץ אין - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָוהקטירֹו
הּיֹוצא. על מרּצה ְְֵֵֶַַַואינֹו

.Îאֹו ּכּלן ׁשיריה נטמאּו ּכ ואחר הּמנחה את ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻקמץ
יקטיר  לא - אבדּו אֹו לעזרה חּוץ יצאּו אֹו ְְְְְֲִִַָָָָָֹנּׂשרפּו
הּׁשירים  מן מעט נׁשאר הרצה. - הקטיר ואם ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָֹֻהּקמץ,
ׁשּנׁשארּו הּׁשירים ואֹותן הּקמץ, יקטיר - ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹּבכׁשרּותן

ּבאכילה  .33אסּורין ֲֲִִַָ
.‡Î ׁשל עּׂשרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבכלי מּלמּטה מחיצה ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה

יקמץ, לא - מלמעלה מערב ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹֹמנחה,
ּפסּולה. - קמץ ְְִַָָואם

.·Î מּלמּטה ּומערב מלמעלה ּבמחיצה  חלּוק הּכלי ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֹהיה
מּמּנּו קֹומץ -34. ִֵֶ

.‚Î זה נֹוגעין חלקיו ואין אחד, ּבכלי העּׂשרֹון ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָחלק
הּכלי  מצרף אם ספק זה הרי - מחיצה ּביניהן ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבזה,
- קמץ ואם יקמץ, לא לפיכ מצרף. אינֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֹלקמיצה
הּׁשירים. יאכלּו ולא הרצה, - הקטיר ואם יקטיר, ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָֹֹֻלא

.„Îּגבּה ּכנגד הּׁשלחן על למעלה הּקמץ ונתן ְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻקמץ
הּׁשלחן  קּדׁשֹו - הּפנים לחם אבל 36להּפסל 35מערכת , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ּבכלי  ׁשּיתקּדׁש עד קרב ואינֹו לּקרב. מקּדׁשֹו 37אינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
לקמץ. הראּוי ְֵֶָָָֹׁשרת

.‰Î וקמץ הּכלי לדפן הּקמץ הּכלי 38הדּביק ׁשהפ אֹו , ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ואם  יקטיר, לא - למּטה ּופיו מּתֹוכֹו וקמץ ידֹו ְְְְִִִִַַַַָָָֹעל

הרצה. - ְְִִָֻהקטיר
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טע  עשרונות כמה בת גדולה מנחה שאפילו ומשמע מנחה" "לכל כתב כאן ואילו בלבד,עשרון" לבונה אחד קומץ ונה
בעשרון". ומעלה לבונה של להיות) צריך (כך קמצים משני שיתן "והוא כתב: המשנה על בפירושו בה 13)אולם נאמר

לבונה". עליה יתן ולא שמן עליה ישים "לא יא): ה, בסולת.14)(ויקרא מעורבת אינה אבל ללוקטה, אפשר ואי
שמן".15) עליה ישים "לא אחרת.16)משום מנחה של או חולין עליה"17)של ישים "לא (שם): שנאמר משום

חשוב. שיעור משמע פוסלת.18)ועליה אינה הלבונה מה 19)פירוש, בכזית, ונתינה יתן" "לא (שם): נאמר בלבונה
ישים". "לא בו שנאמר בשמן כן חשוב,20)שאין שיעור שמשמעותה "עליה" פעם עוד נאמר שבלבונה מפני והטעם,

למעט. אלא ריבוי אחר ריבוי אין בידינו: מנחת 21)וכלל היינו וחריבה ו) ז, (ויקרא וחריבה" בשמן בלולה מנחה "וכל
שלימה.22)חוטא. להיות צריכה הקמיצה הקמיצה.23)בשעת סולת.24)לפני מנחת עם הפנים 25)לא בלחם

הלבונה. את בהם שנותנים כלים - בזיכים זכה". לבונה המערכת על "ונתת ז): כד, (ויקרא בתורה פי 26)כתוב על ואף
הלחם. עם אלא לבדה באה קביעתה 28)לבונה.27)שאינה שבשעת כשרה, ולפיכך למנחה השתייכותם נקבעה לא

אחד. קומץ רק הפנים.29)היה לחם של המערכות לשתי קמצים שני היינו מערכת, לכל קומץ - בכל 30)מצוותה
את  ומקטירים הבזיכים את מסלקים הבאה ולשבת הלבונה את עליו ונותנים שבהיכל השולחן על הלחם את מסדרים שבת

לכהנים. הלחם את מחלקים כן ואחר לבונתם.31)הלבונה ביוצא.32)שריבה מהכתוב 33)ונפסל זה דין ולמדו
הנותרת. מן הנותרת ולא ולבניו" לאהרן המנחה מן "והנותרת ג) ב, ומפרש 34)(ויקרא אחד. ככלי דינה תרנגולים עריבת

הכלי. לשולי מגיעה אינה והמחיצה למעלה במחיצה חלוקה תרנגולים שעריבת מקדש 35)רבינו השולחן שאויר כשם
צו. שם יהודה לר' טפחים עשר חמישה היינו הגובה באותו הקומץ את מקדש הוא כך הפנים לחם וביוצא.36)את בלינה

וביוצא. בלינה נפסל אינו שרת בכלי קידושו ואין 37)לפני לגמרי נפסל שהקומץ מפרש, פז: שם השני בפירושו רש"י
להקריב  כדי מספיק אינו השולחן שקידוש הראשון, כפירושו סובר ורבינו שרת, בכלי כן אחר יקדשוהו אם אפילו להקריבו

שרת. בכלי נוסף קידוש וטעון הקומץ אבל 38)את האיבעיא. את רבינו מפרש כך ממש, הכלי דופן יד שעל הסולת מן
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חֹובתּה. להׁשלים למעלה יֹונה ּבן צריכה - למּטה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָהּיֹונה
יֹונה, ּבן ואחד ּתֹור אחד ּגֹוזל חֹובתֹו מביא אדם ְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשאין

יֹונה. ּבני ׁשניהן אֹו ּתֹורין ׁשניהן אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶָָאּלא
לחֹובתי,·. ואּלּו לנדרי אּלּו לּכהן: ואמרה נדרּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּפרׁשה

אי  ידע ולא למּטה, ּוׁשּתים למעלה ׁשּתים הּכהן ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹֹועּׂשאם
צריכה  - למּטה עּׂשה מהן זה ואי למעלה עּׂשה מהן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָזה
להׁשלים  ואחד לנדרּה ׁשנים עֹופֹות: ׁשלׁשה ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָלהביא
נדרּה, ּפרׁשה ׁשהרי למעלה, הּׁשנים ויעּׂשּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָחֹובתּה.

למּט נעּׂשּו נדרּה ׁשל ׁשנים ּבּמה וׁשּמא ּפסּולֹות. ׁשהם ה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
נדרּה ׁשּפרׁשה הארּבעה ּבׁשהביאה אמּורים? ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּדברים
ּתביא  - מינין ׁשני היּו אם אבל אחד; מּמין מהן ְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבׁשנים
יעּׂשּו נדרּה ּבֹו ׁשּפרׁשה מּמין ׁשנים אחרים: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָארּבעה
ויעּׂשּו לחֹובתּה, יהיּו ׁשּתרצה מין זה מאי ּוׁשנים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלנדרּה,

למּטה. ואחד למעלה ְְְְֶֶַַָָָָאחד
עלי ‚. הרי - זכר אלד אם ואמרה: נדרּה ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָקבעה

ׁשנים  עֹופֹות, ארּבעה והביאה וילדה ּתֹורים, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָׁשּתי
ּוׁשנים  למעלה ׁשנים ועּׂשה לחֹובתּה, ּוׁשנים ְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָלנדרּה
נעּׂשה  זה ואי למעלה נעּׂשה זה אי ידע ולא ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלמּטה,
קבעה  מין זה ּבאי ידעה ולא ׁשכחה היא וגם ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹלמּטה,
צריכה  זֹו הרי - הּיֹונה ּבבני אֹו ּבתֹורים אם ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָנדרּה
ויעּׂשּו לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני עם ּתֹורים ׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָלהביא
חֹובתּה, להׁשלים אחד גֹוזל ותביא למעלה, ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָארּבעּתן
ׁשהם  למּטה, ׁשנים עּׂשה (ׁשּכבר למעלה; ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָויעּׂשה
הארּבעה  ּכׁשהביאה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָחּטאת).
צריכה  - מינין ׁשני היּו אם אבל אחד; מּמין ְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָָּתחּלה
יֹונה  ּבני ׁשני עם ּתֹורים ׁשּתי עֹופֹות: ׁשּׁשה ְְְְִִִִֵֵֵָָָלהביא
יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי לחֹובתּה ותביא ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָלנדרּה,
נתנתם  אם וכן למּטה. ואחד למעלה אחד ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָויעּׂשה
ואינֹו ועּׂשה הּכהן והל לֹו, ּנתנה מה וׁשכחה ְְְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹלּכהן
למּטה  הּכל אֹו למעלה הּכל אם עּׂשה, היכן ְְְִֵֵַַַַַָָָָָֹֹיֹודע
ׁשּתי  ּתביא זֹו הרי - למּטה ּומחצה למעלה מחצה ְְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָאֹו
ּתֹורים  ׁשּתי ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני עם ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָּתֹורים

לחֹובתּה. יֹונה ּבני ׁשני ְְְֵֵָָָאֹו
קבעה,„. ּבּמה וׁשכחה נדרּה וקבעה חֹובתּה ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָקבעה

ּבן  אֹו ּתֹור אחת ּופרידה לעֹולה ּכבּׂש ׁשחֹובתּה ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָואפׁשר
ארּבעה  ּפרידין: ׁשּׁשה ּתביא לפיכ לחּטאת; ְְְְִִִִִַַָָָָָָָיֹונה

יֹונה  ּבן אחד חּטאת ּתביא ועֹוד לחֹובתּה, ּוׁשנים ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָלנדרּה
עֹופֹות  ׁשבעה ׁשהביאה נמצאת ּכבּׂש. עם ּתֹור ְְִִִִֵֵֶֶֶָָאֹו

ֶֶָ[וכבּׂש].
ספק.‰. ׁשהם מּפני נאכלֹות, אינן האּלּו החּטאֹות ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכל

ה'תשע"ה  סיון י"ז ה' יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
.‡- לעבֹודה הּפסּולין מן אחד ׁשּקמצן הּמנחֹות ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָּכל

ּפסל  - הּלבֹונה לּקט אם וכן ּפסּולֹות. הם אף 2הרי , ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָ
קמץ. ׁשּלא ּפי ִֶַַָֹעל

לּׂשמאלֹו,·. ונתן ּבימינֹו קמץ לּפסּול, ונתן הּכׁשר ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹקמץ
- חל לכלי ונתן קדׁש מּכלי קמץ לּכלי; נתנֹו ּכ ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹואחר

ַָּפסל.
לבֹונה ‚. קרט אֹו מלח גרּגיר אֹו צרֹור ּבידֹו ועלה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹקמץ

ּפסּול  -3. ָ
ּבחּוץ „. ׁשהּוא עד ויקמץ 4קמץ יחזר - לפנים ונכנס ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹֹ

וכׁשר. ְְִִֵָּבפנים
ויאספּנּו‰. יחזר - הרצּפה ּגּבי על הּקמץ .5נתּפּזר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
.Âקמצּה ׁשהיה אֹו ׁשרת, ּבכלי ׁשּלא הּמנחה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻהיתה

ׁשרת, ּבכלי ׁשּלא לּמזּבח ׁשהעלהּו אֹו ׁשרת, ּבכלי ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
לעזרה  חּוץ ּבׁשמנּה ׁשּבללּה ׁשּתהיה 6אֹו עד ּפסּולה, - ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבפנים. ְְִִִָָּבלילתּה
.Ê ּכגֹון לעבֹודה, ּפסּול הּׁשמן עליהן ׁשּיצק הּמנחֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל

ּפתתם  אֹו ׁשּבללן אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא -7הּזר מלחן אֹו ְְְְֵֶַַָָָָָָָ
הניפן  אֹו הּגיׁשן מניף;8ּכׁשרֹות. אֹו ּומּגיׁש הּכהן חֹוזר - ְֱִִִִִֵֵֵֵַַָָֹ

ׁשּנאמר: ּכׁשרֹות. - הּכהן הניף ולא הּגיׁש לא ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַֹֹֹואם
מצות  ואיל מּקמיצה - וקמץ אהרן ּבני אל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹוהביאּה

ּבזר. ׁשּכׁשרה ּובלילה יציקה על לּמד ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻּכהּנה;
.Á חּלין ׁשמן אֹו אחרת מנחה ׁשמן לתֹוכּה ׁשּנפל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻמנחה

חּסר  ּפסּולה; - ׁשמנּה חּסר נפסלה. - ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶַַָָָָּכל
לבֹונה,9לבֹונתּה קרטי ׁשני עליה ׁשּיהיּו והּוא ּכׁשרה. - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

לבֹונתּה. ּכל את ׁשּנאמר: ּפסּולה; - אחד קרט ְְֱֲֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאבל
.Ëׁשמנּה לּגין 10רּבה ׁשני עד עּׂשרֹון 11ּולבֹונתּה: לכל ְְְְִִִֵַַָָָָָָֻ

ּכׁשרה  - מנחה לכל לבֹונה קמצי אֹו12ּוׁשני לּגין ׁשני ; ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָֻֻ
ּפסּולה. - זה על יֹותר אֹו קמצין ְְְִֵֵֶַָָׁשני
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הלבונה.1) לקט ואם לעבודה, מהפסולים אחד שקמצן המנחות כל כל 2)יבאר את הכהן מלקט הקומץ הקטרת אחרי
ומקטירה. המנחה שעל פסול.3)הלבונה - חסר וקומץ הגרגיר, או הצרור מקום חסר שהקומץ לעזרה.4)מפני חוץ

לפני 5) הרצפה על שנשפך דם כמו נפסל, - שנתקדש לפני נתפזר אם אבל שרת, בכלי שנתקדש אחר כשנתפזר והמדובר,
בכלי. בחוץ.6)שנתקבל פסולה - בזר כשרה שבלילה פי על ו):7)ואף ב, (ויקרא בתורה כתוב המחבת על במנחה

המנחות. לכל מכאן למדו עה. שם ובגמרא פתים" אותה ויש 8)"פתות והנפה, למזבח הגשה טעונות מהן יש המנחות
תנופה. ולא הגשה הקרבנות 9)טעונות מעשה (בהלכות ורבינו מקומץ" יפחות לא לבונה עלי הרי "האומר קו:) (שם שנינו

אבל  לכתחילה הוא זה ששיעור כאן ומלמדנו קומץ. שיעורה המנחה עם הבאה הלבונה שגם פוסק, ז) הלכה יב פרק
כשרה. חיסר אם סולת.10)בדיעבד עשרון לכל שמן לוג אם 11)מצוותה אבל זו, למנחה לוגין שני שהפריש כגון

פסול. שהוא כל אפילו אחרת מנחה של או חולין של שמן לתוכה לכל 12)נפל לוגין "שני רבינו כתב שמנה בריבה

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq f"i 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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.È חֹוטא ׁשּלּה13מנחת הּקמץ על אֹו ׁשמן עליה ׁשּנתן ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשחּוקה  היתה ילּקטּנה. - לבֹונה עליה נתן נפסלה. -14 ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָ

ללּקט. אפׁשר אי ׁשהרי מּספק, ּפסּולה זֹו הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
.‡Èׁש על ׁשמן לֹוקה נתן אינֹו - ׁשּקמץ אחר ולא 15יריה ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּכׁשר. הּקמץ ׁשהרי ְֲֵֵֶֶַָָָֹּפסלּה,
.·È ׁשמן מּׁשהּו ּפסלּה16נתן - הּמנחה מן ּכזית ּגּבי על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

לא  - מּכזית ּפחֹות על הּׁשמן נתן אם אבל ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּספק.
הּלבֹונה 17פסלּה ּפֹוסל ואינֹו לבֹונה 18. ּכזית ׁשּיּתן .19עד ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
.‚È ּפסל - הּמנחה מן ׁשהּוא ּכל על הּלבֹונה נתן 20אפּלּו ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ

ׁשּילּקט. ְֵֶַַעד
.„È חרבה נאמר לא ּכׁשרה; - וקמץ ּבמים 21ּגּבלּה ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

מּׁשמן. ִֶֶֶָאּלא
.ÂË ּפעמים אפּלּו ּכׁשרה. - ּפעמים ׁשּקמצּה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָמנחה

הקטרה  ׁשאין אחת, ּבבת ּכזית ׁשּיקטיר והּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָרּבֹות.
מּכזית. ְְִִַָּפחּותה

.ÊË מעּכב ׁשהּמלח ּפסּולה; - מלח ּבלא הּקמץ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהקריב
- קמיצה קדם ׁשחסרה מנחה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּבמנחה,

הּקֹובעת  היא ׁשהּקמיצה וימלאּנה; ּביתֹו מּתֹו ,22יביא ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
נתינתּה ׁשרת.23לא ּבכלי ְְִִִֵָָָֹ

.ÊÈעצמֹו ּבפני לבֹונה קמץ ּכל 24התנּדב חסר אם , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
הּלחם  ׁשעם לבֹונה ּבזיכי ׁשני וכן ּפסּול. - אם 25ׁשהּוא , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ּפסּולין  - ׁשהּוא ּכל מהן אחד ׁשני 26חסר ׁשּיהיּו עד , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
סֹוף. ועד מּתחּלה ְְְִִִַָָקמצין

.ÁÈ קמצין ׁשני אחד 27הפריׁש ואבד אחת, למנחה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
הקּבע  לא - קמיצה קדם הקּבע 28מהן: - קמיצה לאחר ; ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֻֻ

ארּבעה  הפריׁש אם וכן לבֹונתּה. ׁשרּבה מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָּופסּולה,
לחם  ּבזיכי לׁשני קדם 29קמצים מהם: ׁשנים ואבדּו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

הּבזיכים  סּלּוק 30סּלּוק לאחר ּוכׁשרים; הקּבעּו לא - ְְְְְִִִִִֵַַַֹֻ
הרּבּוי  מּפני ּופסּולין הקּבעּו - .31הּבזיכין ְְְְְִִִִִֵַָֻ

.ËÈ,מרּצה הּציץ - והקטירֹו ׁשּנטמא מנחה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹקמץ
הּקמץ  יצא אהרן. ונּׂשא והכניסֹו32ׁשּנאמר: לעזרה חּוץ ְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

הּטמא, על מרּצה ׁשהּציץ מרּצה. הּציץ אין - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָוהקטירֹו
הּיֹוצא. על מרּצה ְְֵֵֶַַַואינֹו

.Îאֹו ּכּלן ׁשיריה נטמאּו ּכ ואחר הּמנחה את ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻקמץ
יקטיר  לא - אבדּו אֹו לעזרה חּוץ יצאּו אֹו ְְְְְֲִִַָָָָָֹנּׂשרפּו
הּׁשירים  מן מעט נׁשאר הרצה. - הקטיר ואם ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָֹֻהּקמץ,
ׁשּנׁשארּו הּׁשירים ואֹותן הּקמץ, יקטיר - ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹּבכׁשרּותן

ּבאכילה  .33אסּורין ֲֲִִַָ
.‡Î ׁשל עּׂשרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבכלי מּלמּטה מחיצה ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה

יקמץ, לא - מלמעלה מערב ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹֹמנחה,
ּפסּולה. - קמץ ְְִַָָואם

.·Î מּלמּטה ּומערב מלמעלה ּבמחיצה  חלּוק הּכלי ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֹהיה
מּמּנּו קֹומץ -34. ִֵֶ

.‚Î זה נֹוגעין חלקיו ואין אחד, ּבכלי העּׂשרֹון ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָחלק
הּכלי  מצרף אם ספק זה הרי - מחיצה ּביניהן ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבזה,
- קמץ ואם יקמץ, לא לפיכ מצרף. אינֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֹלקמיצה
הּׁשירים. יאכלּו ולא הרצה, - הקטיר ואם יקטיר, ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָֹֹֻלא

.„Îּגבּה ּכנגד הּׁשלחן על למעלה הּקמץ ונתן ְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻקמץ
הּׁשלחן  קּדׁשֹו - הּפנים לחם אבל 36להּפסל 35מערכת , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ּבכלי  ׁשּיתקּדׁש עד קרב ואינֹו לּקרב. מקּדׁשֹו 37אינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
לקמץ. הראּוי ְֵֶָָָֹׁשרת

.‰Î וקמץ הּכלי לדפן הּקמץ הּכלי 38הדּביק ׁשהפ אֹו , ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ואם  יקטיר, לא - למּטה ּופיו מּתֹוכֹו וקמץ ידֹו ְְְְִִִִַַַַָָָֹעל

הרצה. - ְְִִָֻהקטיר
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טע  עשרונות כמה בת גדולה מנחה שאפילו ומשמע מנחה" "לכל כתב כאן ואילו בלבד,עשרון" לבונה אחד קומץ ונה
בעשרון". ומעלה לבונה של להיות) צריך (כך קמצים משני שיתן "והוא כתב: המשנה על בפירושו בה 13)אולם נאמר

לבונה". עליה יתן ולא שמן עליה ישים "לא יא): ה, בסולת.14)(ויקרא מעורבת אינה אבל ללוקטה, אפשר ואי
שמן".15) עליה ישים "לא אחרת.16)משום מנחה של או חולין עליה"17)של ישים "לא (שם): שנאמר משום

חשוב. שיעור משמע פוסלת.18)ועליה אינה הלבונה מה 19)פירוש, בכזית, ונתינה יתן" "לא (שם): נאמר בלבונה
ישים". "לא בו שנאמר בשמן כן חשוב,20)שאין שיעור שמשמעותה "עליה" פעם עוד נאמר שבלבונה מפני והטעם,

למעט. אלא ריבוי אחר ריבוי אין בידינו: מנחת 21)וכלל היינו וחריבה ו) ז, (ויקרא וחריבה" בשמן בלולה מנחה "וכל
שלימה.22)חוטא. להיות צריכה הקמיצה הקמיצה.23)בשעת סולת.24)לפני מנחת עם הפנים 25)לא בלחם

הלבונה. את בהם שנותנים כלים - בזיכים זכה". לבונה המערכת על "ונתת ז): כד, (ויקרא בתורה פי 26)כתוב על ואף
הלחם. עם אלא לבדה באה קביעתה 28)לבונה.27)שאינה שבשעת כשרה, ולפיכך למנחה השתייכותם נקבעה לא

אחד. קומץ רק הפנים.29)היה לחם של המערכות לשתי קמצים שני היינו מערכת, לכל קומץ - בכל 30)מצוותה
את  ומקטירים הבזיכים את מסלקים הבאה ולשבת הלבונה את עליו ונותנים שבהיכל השולחן על הלחם את מסדרים שבת

לכהנים. הלחם את מחלקים כן ואחר לבונתם.31)הלבונה ביוצא.32)שריבה מהכתוב 33)ונפסל זה דין ולמדו
הנותרת. מן הנותרת ולא ולבניו" לאהרן המנחה מן "והנותרת ג) ב, ומפרש 34)(ויקרא אחד. ככלי דינה תרנגולים עריבת

הכלי. לשולי מגיעה אינה והמחיצה למעלה במחיצה חלוקה תרנגולים שעריבת מקדש 35)רבינו השולחן שאויר כשם
צו. שם יהודה לר' טפחים עשר חמישה היינו הגובה באותו הקומץ את מקדש הוא כך הפנים לחם וביוצא.36)את בלינה

וביוצא. בלינה נפסל אינו שרת בכלי קידושו ואין 37)לפני לגמרי נפסל שהקומץ מפרש, פז: שם השני בפירושו רש"י
להקריב  כדי מספיק אינו השולחן שקידוש הראשון, כפירושו סובר ורבינו שרת, בכלי כן אחר יקדשוהו אם אפילו להקריבו

שרת. בכלי נוסף קידוש וטעון הקומץ אבל 38)את האיבעיא. את רבינו מפרש כך ממש, הכלי דופן יד שעל הסולת מן
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.ÂÎ חלק והפריׁש מחלקיו, אחד ואבד ׁשחּלקֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעּׂשרֹון
ּבכלי  מּנחין ׁשלׁשּתן והרי האבּוד, ונמצא ּתחּתיו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻאחר

ּבזה  זה נֹוגעין ואין הּוא 39אחד הרי - ׁשאבד זה נטמא : ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ונפסלּו ראׁשֹון חלק עם אינֹו40מצטרף ׁשהפריׁש וזה , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָ

עליו 41מצטרף  יׁשלים מפרׁש42אּלא - הּמפרׁש נטמא . ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻֻ
מצטרפין  מצטרף 43וראׁשֹון אינֹו ׁשּנמצא וזה ונפסלּו, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָ

והּמפרׁש44עּמהן  האבּוד הרי - הראׁשֹון החלק נטמא . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
מצטרפין  .45ּתחּתיו ְְְִִַָָ

.ÊÎ עם ׁשיריו - הּנמצא מן קמץ קמיצה: לענין ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָוכן
הראׁשֹון  מן 46החלק קמץ נאכל. אינֹו והּמפרׁש נאכלין, ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

נאכלין  ׁשיריו - קמץ 47הּמפרׁש נאכל. אינֹו והּנמצא , ְְְְֱֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
ׁשניהן  - הראׁשֹון ׁשירים 48מן ׁשּׁשניהן לפי נאכלין; אין ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ

ׁשּלא 49יתרים  למנחה ודֹומין ׁשלם, עּׂשרֹון הן ׁשהרי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹ
והרי  הּזה, הּקמץ קרב והיא אסּורה. ׁשהיא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹנקמצה
ּבדעת  ּתלּויה ׁשהּקמיצה מּפני ּומחצה? עּׂשרֹון ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָלפניו
העּׂשרֹון  על אּלא ּדעּתֹו אין ׁשּקֹומץ ּובעת ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּכהן,

ּבזה.50ּבלבד  זה נֹוגעין אינן החלקים והרי , ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.ÁÎ מקטיר - אחרת מנחה ּבקמץ ׁשּנתערב מנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹקמץ

ו  ּכׁשרֹות. והן ּכאחת ּבמנחת ׁשניהן הּקמץ נתערב אם כן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ּגדֹול 51ּכהנים  ּכהן ּבחבּתי אֹו הּנסכים ּבמנחת -52אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹ

לאּׁשים  ׁשהּכל ּכאחד, הּכל ויקטיר ּכׁשרֹות אּלּו .53הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
.ËÎ אם ּבזֹו: זֹו ׁשּנתערבּו נקמצּו ׁשּלא מנחֹות ְְְְְְִִִֵֶֶָָָֹׁשּתי

עצמֹו ּבפני מּזֹו לקמץ ּכׁשרֹות,54יכֹול - עצמֹו ּבפני ּומּזֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָֹ
ּפסּולֹות. - לאו ְְִָואם

.Ï יקטיר לא - נקמצה ׁשּלא ּבמנחה ׁשּנתערב ;55קמץ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹ
לּבעלים  עלתה ׁשּנקמצה זֹו - הּכל הקטיר וזֹו56ואם , ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹ

לּבעלים. עלתה לא נקמצה ְְְְִִֶַָָָָֹֹׁשּלא
.‡Ï ּבׁשירי ׁשיריה ׁשּנתערבּו אֹו ּבׁשיריה, קמצּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻנתערב

לּבעלים  עלתה - הקטיר ואם יקטיר, לא - .57חברּתּה ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹ

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
הּפנים 3הּלחם 2ׁשּתי ‡. הּתנּופה 4ולחם ׁשהֹוסיף 5ועמר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּפסּולֹות. - ׁשהּוא ּכל חּסר אֹו ְְִִֵֶָָָּבמּדתן
נזיר 7ּתֹודה 6חּלֹות ·. נזרק ׁשח 8ּורקיקי ׁשּלא עד סרּו: ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּכׁשרין. - הּזבח ּדם מּׁשּנזרק ּפסּולין; - הּזבח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַּדם
הּלחם ‚. ׁשּתי ׁשל 9וכן ּדמן נזרק ׁשּלא עד ׁשחסרּו: ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּכׁשרים.10ּכבּׂשים  - ּדמן מּׁשּנזרק ּפסּולין; - ְְְְִִִִִֵֶַָָָ
סדרים 11וכן „. הקטרּו12ׁשני ׁשּלא עד ׁשחסרּו: ְְְְְְִֵֵֶֶַָָֹֻ

ּכׁשרים.13הּבזיכין  - מּׁשהקטרּו ּפסּולין; - ְְְְְִִִִִֵֶַֻ
עד 15הּנסכים 14אבל ‰. ּבין הּזבח מּׁשּקרב ּבין ׁשחסרּו, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

למּלאתן. אחרים נסכים ויביא ּכׁשרים, - קרב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשּלא
.Â נפסל 16נסכים אם הּזבח: ונפסל ׁשרת ּבכלי ׁשּקדׁשּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

לּקרב  הּנסכים קדׁשּו לא - מּקּבלה 17ּבּׁשחיטה נפסל ; ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ
לּקרב 18ואיל הּנסכים קדׁשּו הּנסכים 19- ׁשאין ; ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

על  הכלי בתוך הניחו ולא לקדשו כדי שרת כלי לדופן הקומץ את הדביק הקמיצה שאחרי שהמדובר מפרש שם רש"י
בזה.39)שוליו. זה נוגעים אין ואפילו טומאה) (לעניין שבתוכו" מה מצרף (שרת) "כלי כ: חגיגה במסכת ושנינו

אחת.40) למנחה מצורפים שניהם היו שאבד לפני אין 41)שהרי ולפיכך יחד להצטרף מעולם עמדו לא אלה שני שהרי
להיפסל. מצרפם טז.42)הכלי בהלכה שחסרה מנחה האבוד.43)כדין החלק שנמצא לפני אחת למנחה שהצטרפו מפני

המופרש.44) עם להצטרף עמד לא מעולם לראשון.45)כי מצורפים היו ששניהם הנמצא 46)מפני של שהקומץ כולו,
שיריים. אותו הראשון.47)עשה החלק כל נאכלים.48)וכן הראשון שיירי אבל והמופרש; שייך 49)האבוד הקומץ

חלק  של השיריים נאכלים כן פי על ואף אחד. עשרון אלא להתיר יכול ואינו ומחצה עשרון היינו החלקים, שלושת לכל
הצטרף 50)הראשון. איזה יודעים אנו שאין ומפני האחרים העשרונים חצאי משני ואחד קמץ שממנו העשרון חצי היינו

אסורים. שניהם כליל.51)- בערב,52)שכולה ומחציתה בבוקר מחציתה סולת, עשרון מנחה יום בכל מקריב גדול כהן
כליל. אין 53)וכולה להקרבה) למזבח העולים (דברים ש"עולים מפני השנייה, את מבטלת האחת ואין האש. על מוקטר

להקטירם. ואסור נאכלים שהשיריים מנחות שאר כן שאין מה כב:), (שם זה" את זה בקומץ 54)מבטלים יתערב ולא
השנייה. מהמנחה נקמצה.55)קמח שלא המנחה את להקטיר חובתם.56)שאסור ידי השיריים 57)יצאו אין ולמה

כך  זה את זה מבטלים אינם שקמצים כשם מקמצים, שיריים שווה בגזירה למדו (כג:) שם בגמרא הקומץ? את מבטלים
הקומץ. את מבטלים אינן שיריים במדתם.1)גם חסר או שהוסיף התנופה ועומר הפנים ולחם הלחם שתי יבאר

א.2) הלכה ח פרק מנחות לחם.3)תוספתא לכל עשרון מצוותם השבועות, בחג שבת,4)שמקריבים בכל שמסדרים
לחם. לכל עשרונים שני התנופה,5)מצוותם עומר נזכר לא בתוספתא אחד. עשרון מצוותו בניסן, עשר בששה שמקריבים

עו: מנחות ברייתא וראה דינן. שם שנאמר המנחות בכל נכלל ה.6)והוא הלכה ד פרק שם בהמה 7)תוספתא המביא
חלות. ארבעים עמה מביא תודה, עשר 8)לקרבן עמהן ומביא בהמות, שלוש להקריב חייב נזרו ימי מלאת אחרי נזיר

נילושים  ורקיקים פושרים, ובמים בשמן נילושות חלות לרקיקים? חלות בין ומה עח.). שם (משנה רקיקים ועשרה חלות
ח). הלכה יג פרק הקרבנות מעשה (הלכות בשמן אותם מושחים אפייתם ואחרי בלבד, פושרם עו:9)במים שם

א.10) הלכה ראה הלחם. שתי ועמהם ציבור, שלמי כבשים שני מקריבים השבועות שם.11)בחג שתי 12)תוספתא
הפנים. לחם של יז.13)מערכות הלכה יא פרק למעלה שם.14)ראה הקרבנות.15)תוספתא עם משנה 16)הבאים

מז. שם וברייתא עט. בלינה.17)שם להיפסל קדשו כסףֿמשנה.18)אבל פסולה. היתה הקבלה פירוש,
כסףֿמשנה).19) (ראה הראב"ד של השגתו מסולקת ובזה שם. בברייתא רבי כדעת ליקרב, הנסכים את מקדשת שהשחיטה

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq f"i 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יעּׂשה  ּומה הּזבח. ּבׁשחיטת אּלא לּקרב ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמתקּדׁשים
ׁשעה 20ּבהן? ּבאֹותּה זבּוח אחר זבח ׁשם היה -21אם ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבאֹותּה זבּוח אחר זבח ׁשם היה לא ואם עּמֹו; ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹיקרבּו
ויּׂשרפּו ּבלינה ׁשּנפסלּו ּכמי נעּׂשּו - ּדברים 22ׁשעה ּבּמה . ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָ

מתנה  ּדין ּבית ׁשּלב מּפני צּבּור, ּבקרּבן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָאמּורים?
עם 23עליהן  יקרבּו לא אּלּו הרי - יחיד ּבקרּבן אבל ; ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָֹ

אחר  אּלא 24זבח ׁשעה, ּבאֹותּה זבּוח ׁשהּוא ּפי על ואף , ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבלינה  ׁשּיּפסלּו עד ויּׂשרפּו.25מּניחן ְְְְִִִִֶַַָָָָ

.Ê הּזבחים נסּכיהם.26וכל יקרבּו - לׁשמן ׁשּלא ׁשּנזּבחּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
.Á ּתֹודה ואבדה 27ולד ּתֹודתֹו והּמפריׁש ּותמּורתּה, ְְְְְְִַַַָָָָָָ

ׁשּכּפר  לאחר הביאן אם ּתחּתיה: אחרת 28והפריׁש ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּכּפר  לא עדין ואם לחם; טעּונין אינן - ראׁשֹונה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבתֹודה

ּוול  היא אֹו וחליפתּה היא והרי היא ּבּה, אֹו דּה ְֲֲִִִִֵַַָָָָָ
לחם  צריכין ׁשניהן הרי - עֹומדת ּבּמה 29ּותמּורתּה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

אמּורים? ּתֹודה 30ּדברים נדבה 31ּבנֹודר ּתֹודת אבל ;32- ְְְֲֲִִֵַָָָָָ
לחם  טעּונין ּותמּורתּה טעּון 33חליפתּה אינֹו ּוולדּה , ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָ

ּכּפרה  לאחר ּבין ּכּפרה לפני ּבין .34לחם, ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
.Ëּתחּתיה 35הפריׁש אחרת והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ

והרי  הראׁשֹונֹות ונמצאּו ּתחּתיה אחרת והפריׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָואבדה,
טעּונה  אינּה ׁשנּיה - ּבראׁשֹונה נתּכּפר עֹומדֹות: ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָׁשלׁשּתן

לחם 36לחם  טעּונה ׁשליׁשית ,37- ּבּׁשליׁשית נתּכּפר ; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָ
נתּכּפר  לחם; טעּונה ראׁשֹונה לחם, טעּונה אינּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשנּיה

לחם  טעּונֹות אינן ׁשּתיהן - .38ּבאמצעית ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָ
.È מעֹות מעֹות 39הּמפריׁש והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו ְְְְְְִִִַַָָָָ

עד  ּתֹודה ּבהן לּקח הסּפיק ולא ּתחּתיהן, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹאחרֹות
ּתֹודה  ּומאּלּו מאּלּו יביא - הראׁשֹונֹות מעֹות ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָׁשּנמצאּו

לחם  טעּונה ואינּה ּתֹודה ּבהן יביא והּׁשאר ,40ּבלחמּה, ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
נסכים  טעּונה ואבדה,41אבל ּתֹודתֹו הּמפריׁש וכן . ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָ

ּבּמעֹות  יביא - נמצאת ּכ ואחר ּתחּתיה מעֹות ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָוהפריׁש
לחם  ּבלא ואבדּו,42ּתֹודה לתֹודתֹו מעֹות הּמפריׁש וכן . ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ

יביא  - הּמעֹות נמצאּו ּכ ואחר ּתחּתיהן ּתֹודה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָוהפריׁש
ולחמּה ּתֹודה הּמעֹות ּתקרב 43מן האחרֹונה הּתֹודה וזֹו , ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָ

לחם. ְֶֶֹּבלא
.‡È אבד 44האֹומר לחמּה, זה והרי ּתֹודה זֹו הרי : ְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָ

מביא  אינֹו - הּתֹודה אבדה אחר, לחם מביא - ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּלחם
הּתֹודה  ּבגלל ּבא ׁשהּלחם מּפני אחרת. ואין 45ּתֹודה , ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּלחם. ּבגלל ּבאה ְִֶֶַַַָָָהּתֹודה
.·Èלחם;46הפריׁש ּבהן מביא - ונֹותרּו לתֹודתֹו מעֹות ְְְְִִִֵֶֶֶָָָ

ּתֹודה. ּבהן מביא אינֹו - והֹותיר לּלחם ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָהפריׁש
.‚È ּומתה 47האֹומר ּבתמּורתּה, ונתערבה ּתֹודה, זֹו הרי : ְְְְֲִִֵֵֵָָָָָָָ
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קרבן?20) בלי המזבח על לנסכם איֿאפשר נסכים.21)הלא עמו ואעפ"כ 22)ואין בלינה. שנפסלו כמו נעשו עט: שם
דבר  מחמת אלא בגופם פסולם אין וגם כב), הערה (ראה כשרים הם התורה שמן מפני ישרפם, ואחרֿכך להלינם צריך

י  קרבן בדין זו הלכה בסוף וראה זבוח.אחר. זבח כשיש ּומתנה 23)חיד, האפשריים, המכשולות לכל דואג ְֶַביתֿהדין
שעה, באותה זבוח היה שלא זבח עם אפילו להקריבם מותר הדין ומן אחר, זבח עם הנסכים יקרבו הזבח, ייפסל שאם

(שם). ואסרו גזרו אפשר.24)וחכמים ד"ה טו: שם תוספות ראה מתנה. ביתֿדין לב לומר אין יחיד בלשון 25)שבקרבן ְֶַ
יישרף  בגופו פסול אירע הכלל, "זה לד: שם ובגמרא ו, הלכה ו פרק פסחים בתוספתא שנינו צורה". "עיבור התלמוד:
עיבור  טעונים ולפיכך הנסכים, בגוף הפסול אין שלפנינו, ובדין השריפה". לבית ויצא צורתו תעובר ובבעלים בדם מיד,

וכלל.26)צורה. ופרט מכלל זה דין למדו צא. עט:27)שם שם וגמרא ראשונה.28)משנה שקרבה אחר כלומר,
שם.29) בברייתא בפירוש שנינו כן לחם. טעונה אינו השניה אבל עמה, והלחם שירצה מהן איזו יקריב כלומר,
לחם.30) טענים אחרת),31)ששניהם להביא חייב מתה, או נאבדה (אם באחריותה ונתחייב תודה להביא עלי הרי שאמר

ומובן  פ.). שם יוחנן (ר' הקדש" בשבח מתכפר "אדם שהרי שהפריש, הבהמה בולד גם חובתו ידי לצאת יכול ולפיכך
ראשון. מקריבו כשהוא הלחם, את עמו באחריותה.32)שמקריב חייב ואינו תודה, זו הרי כדינה:33)שאמר אחת כל

כלל  אינה השניה פירוש, שם) הגמרא (לשון בתודות" כ"מרבה שהוא מפני כפרה, לאחר בין כפרה לפני בין – חליפתה
חדשה, נדבה תודת זו הרי הביאו ואם האבודה, במקום  אחרת  להביא  חייבים אינם הבעלים שהרי הראשונה, של חליפתה
חובה  תודה שתמורת וכשם לנודב, נודר בין לחלק טעם אין תודה, בתמורת אבל כפרה. לאחר אפילו לחם טעונה ולפיכך

רבי  פסק וכן נדבה. תודת תמורת גם כך כפרה, לאחר לחם טעונה שם.אינה ראה יג, בהלכה לקמן בפירוש פיסקה 34)נו
שהולד  מפני ראשון, כשהקריבו לחם טעון אינו למה נתבאר פ.) (שם ובגמרא בלבד. תודה ולד לדין נמשכת זו אחרונה
רבינו, על שם למנחות בהגהותיו הרש"ש של תמיהתו מסלק זה פירושנו לחם. טעון אינו תודה מותר וכל תודה, מותר הוא

אחרים. ואחרונים החזוןֿאיש בזה ונתבלטו יג, בהלכה עצמו דברי של 36)שם:35)שסותר חליפתה היא שהרי
הוקרבה.37)הראשונה. לא והיא השניה של אלא הראשונה, של חליפתה שאינה ישיר 38)מפני קשר שלשתיהן לפי

האמצעית. יא.39)עם הלכה ח פרק שם תודה.40)תוספתא כמותר תודה.41)שדינה בראשונה 42)ככל פירוש,
שהפריש. במעות שקנה השניה את לחם, בלי ואחריה הלחם, עם האבודה את את 43)יקריב בתחילה מקריבים כלומר,

ח, בהלכה למעלה להאמור סתרה אלה בדינים ואין לתודה. הבהמה את שהפריש קודם שהופרשו בדמים שקנה התודה
למעות. בהמות בין לחלק יש כי שירצה, מהן איזו להקריב רבא.44)שיכול של מימרא פ. אע"פ 45)שם ולפיכך,

קיימת. כשהתודה אחר לחם להביא חייב זו", "הרי תודה,46)שאמר נקרא שלחם מפני והטעם, שם. רבא של מימרא
לחם. קרויה אינה תודה אבל מצות", חלות התודה זבח על "והקריב (שם): חייא.47)שנאמר ר' תני שם.
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.ÂÎ חלק והפריׁש מחלקיו, אחד ואבד ׁשחּלקֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעּׂשרֹון
ּבכלי  מּנחין ׁשלׁשּתן והרי האבּוד, ונמצא ּתחּתיו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻאחר

ּבזה  זה נֹוגעין ואין הּוא 39אחד הרי - ׁשאבד זה נטמא : ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ונפסלּו ראׁשֹון חלק עם אינֹו40מצטרף ׁשהפריׁש וזה , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָ

עליו 41מצטרף  יׁשלים מפרׁש42אּלא - הּמפרׁש נטמא . ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻֻ
מצטרפין  מצטרף 43וראׁשֹון אינֹו ׁשּנמצא וזה ונפסלּו, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָ

והּמפרׁש44עּמהן  האבּוד הרי - הראׁשֹון החלק נטמא . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
מצטרפין  .45ּתחּתיו ְְְִִַָָ

.ÊÎ עם ׁשיריו - הּנמצא מן קמץ קמיצה: לענין ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָוכן
הראׁשֹון  מן 46החלק קמץ נאכל. אינֹו והּמפרׁש נאכלין, ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

נאכלין  ׁשיריו - קמץ 47הּמפרׁש נאכל. אינֹו והּנמצא , ְְְְֱֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
ׁשניהן  - הראׁשֹון ׁשירים 48מן ׁשּׁשניהן לפי נאכלין; אין ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ

ׁשּלא 49יתרים  למנחה ודֹומין ׁשלם, עּׂשרֹון הן ׁשהרי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹ
והרי  הּזה, הּקמץ קרב והיא אסּורה. ׁשהיא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹנקמצה
ּבדעת  ּתלּויה ׁשהּקמיצה מּפני ּומחצה? עּׂשרֹון ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָלפניו
העּׂשרֹון  על אּלא ּדעּתֹו אין ׁשּקֹומץ ּובעת ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּכהן,

ּבזה.50ּבלבד  זה נֹוגעין אינן החלקים והרי , ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.ÁÎ מקטיר - אחרת מנחה ּבקמץ ׁשּנתערב מנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹקמץ

ו  ּכׁשרֹות. והן ּכאחת ּבמנחת ׁשניהן הּקמץ נתערב אם כן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ּגדֹול 51ּכהנים  ּכהן ּבחבּתי אֹו הּנסכים ּבמנחת -52אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹ

לאּׁשים  ׁשהּכל ּכאחד, הּכל ויקטיר ּכׁשרֹות אּלּו .53הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
.ËÎ אם ּבזֹו: זֹו ׁשּנתערבּו נקמצּו ׁשּלא מנחֹות ְְְְְְִִִֵֶֶָָָֹׁשּתי

עצמֹו ּבפני מּזֹו לקמץ ּכׁשרֹות,54יכֹול - עצמֹו ּבפני ּומּזֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָֹ
ּפסּולֹות. - לאו ְְִָואם

.Ï יקטיר לא - נקמצה ׁשּלא ּבמנחה ׁשּנתערב ;55קמץ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹ
לּבעלים  עלתה ׁשּנקמצה זֹו - הּכל הקטיר וזֹו56ואם , ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹ

לּבעלים. עלתה לא נקמצה ְְְְִִֶַָָָָֹֹׁשּלא
.‡Ï ּבׁשירי ׁשיריה ׁשּנתערבּו אֹו ּבׁשיריה, קמצּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻנתערב

לּבעלים  עלתה - הקטיר ואם יקטיר, לא - .57חברּתּה ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹ

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
הּפנים 3הּלחם 2ׁשּתי ‡. הּתנּופה 4ולחם ׁשהֹוסיף 5ועמר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּפסּולֹות. - ׁשהּוא ּכל חּסר אֹו ְְִִֵֶָָָּבמּדתן
נזיר 7ּתֹודה 6חּלֹות ·. נזרק ׁשח 8ּורקיקי ׁשּלא עד סרּו: ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּכׁשרין. - הּזבח ּדם מּׁשּנזרק ּפסּולין; - הּזבח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַּדם
הּלחם ‚. ׁשּתי ׁשל 9וכן ּדמן נזרק ׁשּלא עד ׁשחסרּו: ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּכׁשרים.10ּכבּׂשים  - ּדמן מּׁשּנזרק ּפסּולין; - ְְְְִִִִִֵֶַָָָ
סדרים 11וכן „. הקטרּו12ׁשני ׁשּלא עד ׁשחסרּו: ְְְְְְִֵֵֶֶַָָֹֻ

ּכׁשרים.13הּבזיכין  - מּׁשהקטרּו ּפסּולין; - ְְְְְִִִִִֵֶַֻ
עד 15הּנסכים 14אבל ‰. ּבין הּזבח מּׁשּקרב ּבין ׁשחסרּו, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

למּלאתן. אחרים נסכים ויביא ּכׁשרים, - קרב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשּלא
.Â נפסל 16נסכים אם הּזבח: ונפסל ׁשרת ּבכלי ׁשּקדׁשּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

לּקרב  הּנסכים קדׁשּו לא - מּקּבלה 17ּבּׁשחיטה נפסל ; ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ
לּקרב 18ואיל הּנסכים קדׁשּו הּנסכים 19- ׁשאין ; ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
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על  הכלי בתוך הניחו ולא לקדשו כדי שרת כלי לדופן הקומץ את הדביק הקמיצה שאחרי שהמדובר מפרש שם רש"י
בזה.39)שוליו. זה נוגעים אין ואפילו טומאה) (לעניין שבתוכו" מה מצרף (שרת) "כלי כ: חגיגה במסכת ושנינו

אחת.40) למנחה מצורפים שניהם היו שאבד לפני אין 41)שהרי ולפיכך יחד להצטרף מעולם עמדו לא אלה שני שהרי
להיפסל. מצרפם טז.42)הכלי בהלכה שחסרה מנחה האבוד.43)כדין החלק שנמצא לפני אחת למנחה שהצטרפו מפני

המופרש.44) עם להצטרף עמד לא מעולם לראשון.45)כי מצורפים היו ששניהם הנמצא 46)מפני של שהקומץ כולו,
שיריים. אותו הראשון.47)עשה החלק כל נאכלים.48)וכן הראשון שיירי אבל והמופרש; שייך 49)האבוד הקומץ

חלק  של השיריים נאכלים כן פי על ואף אחד. עשרון אלא להתיר יכול ואינו ומחצה עשרון היינו החלקים, שלושת לכל
הצטרף 50)הראשון. איזה יודעים אנו שאין ומפני האחרים העשרונים חצאי משני ואחד קמץ שממנו העשרון חצי היינו

אסורים. שניהם כליל.51)- בערב,52)שכולה ומחציתה בבוקר מחציתה סולת, עשרון מנחה יום בכל מקריב גדול כהן
כליל. אין 53)וכולה להקרבה) למזבח העולים (דברים ש"עולים מפני השנייה, את מבטלת האחת ואין האש. על מוקטר

להקטירם. ואסור נאכלים שהשיריים מנחות שאר כן שאין מה כב:), (שם זה" את זה בקומץ 54)מבטלים יתערב ולא
השנייה. מהמנחה נקמצה.55)קמח שלא המנחה את להקטיר חובתם.56)שאסור ידי השיריים 57)יצאו אין ולמה

כך  זה את זה מבטלים אינם שקמצים כשם מקמצים, שיריים שווה בגזירה למדו (כג:) שם בגמרא הקומץ? את מבטלים
הקומץ. את מבטלים אינן שיריים במדתם.1)גם חסר או שהוסיף התנופה ועומר הפנים ולחם הלחם שתי יבאר

א.2) הלכה ח פרק מנחות לחם.3)תוספתא לכל עשרון מצוותם השבועות, בחג שבת,4)שמקריבים בכל שמסדרים
לחם. לכל עשרונים שני התנופה,5)מצוותם עומר נזכר לא בתוספתא אחד. עשרון מצוותו בניסן, עשר בששה שמקריבים

עו: מנחות ברייתא וראה דינן. שם שנאמר המנחות בכל נכלל ה.6)והוא הלכה ד פרק שם בהמה 7)תוספתא המביא
חלות. ארבעים עמה מביא תודה, עשר 8)לקרבן עמהן ומביא בהמות, שלוש להקריב חייב נזרו ימי מלאת אחרי נזיר

נילושים  ורקיקים פושרים, ובמים בשמן נילושות חלות לרקיקים? חלות בין ומה עח.). שם (משנה רקיקים ועשרה חלות
ח). הלכה יג פרק הקרבנות מעשה (הלכות בשמן אותם מושחים אפייתם ואחרי בלבד, פושרם עו:9)במים שם

א.10) הלכה ראה הלחם. שתי ועמהם ציבור, שלמי כבשים שני מקריבים השבועות שם.11)בחג שתי 12)תוספתא
הפנים. לחם של יז.13)מערכות הלכה יא פרק למעלה שם.14)ראה הקרבנות.15)תוספתא עם משנה 16)הבאים

מז. שם וברייתא עט. בלינה.17)שם להיפסל קדשו כסףֿמשנה.18)אבל פסולה. היתה הקבלה פירוש,
כסףֿמשנה).19) (ראה הראב"ד של השגתו מסולקת ובזה שם. בברייתא רבי כדעת ליקרב, הנסכים את מקדשת שהשחיטה
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יעּׂשה  ּומה הּזבח. ּבׁשחיטת אּלא לּקרב ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמתקּדׁשים
ׁשעה 20ּבהן? ּבאֹותּה זבּוח אחר זבח ׁשם היה -21אם ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבאֹותּה זבּוח אחר זבח ׁשם היה לא ואם עּמֹו; ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹיקרבּו
ויּׂשרפּו ּבלינה ׁשּנפסלּו ּכמי נעּׂשּו - ּדברים 22ׁשעה ּבּמה . ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָ

מתנה  ּדין ּבית ׁשּלב מּפני צּבּור, ּבקרּבן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָאמּורים?
עם 23עליהן  יקרבּו לא אּלּו הרי - יחיד ּבקרּבן אבל ; ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָֹ

אחר  אּלא 24זבח ׁשעה, ּבאֹותּה זבּוח ׁשהּוא ּפי על ואף , ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבלינה  ׁשּיּפסלּו עד ויּׂשרפּו.25מּניחן ְְְְִִִִֶַַָָָָ

.Ê הּזבחים נסּכיהם.26וכל יקרבּו - לׁשמן ׁשּלא ׁשּנזּבחּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
.Á ּתֹודה ואבדה 27ולד ּתֹודתֹו והּמפריׁש ּותמּורתּה, ְְְְְְִַַַָָָָָָ

ׁשּכּפר  לאחר הביאן אם ּתחּתיה: אחרת 28והפריׁש ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּכּפר  לא עדין ואם לחם; טעּונין אינן - ראׁשֹונה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבתֹודה

ּוול  היא אֹו וחליפתּה היא והרי היא ּבּה, אֹו דּה ְֲֲִִִִֵַַָָָָָ
לחם  צריכין ׁשניהן הרי - עֹומדת ּבּמה 29ּותמּורתּה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

אמּורים? ּתֹודה 30ּדברים נדבה 31ּבנֹודר ּתֹודת אבל ;32- ְְְֲֲִִֵַָָָָָ
לחם  טעּונין ּותמּורתּה טעּון 33חליפתּה אינֹו ּוולדּה , ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָ

ּכּפרה  לאחר ּבין ּכּפרה לפני ּבין .34לחם, ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
.Ëּתחּתיה 35הפריׁש אחרת והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ

והרי  הראׁשֹונֹות ונמצאּו ּתחּתיה אחרת והפריׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָואבדה,
טעּונה  אינּה ׁשנּיה - ּבראׁשֹונה נתּכּפר עֹומדֹות: ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָׁשלׁשּתן

לחם 36לחם  טעּונה ׁשליׁשית ,37- ּבּׁשליׁשית נתּכּפר ; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָ
נתּכּפר  לחם; טעּונה ראׁשֹונה לחם, טעּונה אינּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשנּיה

לחם  טעּונֹות אינן ׁשּתיהן - .38ּבאמצעית ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָ
.È מעֹות מעֹות 39הּמפריׁש והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו ְְְְְְִִִַַָָָָ

עד  ּתֹודה ּבהן לּקח הסּפיק ולא ּתחּתיהן, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹאחרֹות
ּתֹודה  ּומאּלּו מאּלּו יביא - הראׁשֹונֹות מעֹות ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָׁשּנמצאּו

לחם  טעּונה ואינּה ּתֹודה ּבהן יביא והּׁשאר ,40ּבלחמּה, ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
נסכים  טעּונה ואבדה,41אבל ּתֹודתֹו הּמפריׁש וכן . ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָ

ּבּמעֹות  יביא - נמצאת ּכ ואחר ּתחּתיה מעֹות ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָוהפריׁש
לחם  ּבלא ואבדּו,42ּתֹודה לתֹודתֹו מעֹות הּמפריׁש וכן . ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ

יביא  - הּמעֹות נמצאּו ּכ ואחר ּתחּתיהן ּתֹודה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָוהפריׁש
ולחמּה ּתֹודה הּמעֹות ּתקרב 43מן האחרֹונה הּתֹודה וזֹו , ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָ

לחם. ְֶֶֹּבלא
.‡È אבד 44האֹומר לחמּה, זה והרי ּתֹודה זֹו הרי : ְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָ

מביא  אינֹו - הּתֹודה אבדה אחר, לחם מביא - ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּלחם
הּתֹודה  ּבגלל ּבא ׁשהּלחם מּפני אחרת. ואין 45ּתֹודה , ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּלחם. ּבגלל ּבאה ְִֶֶַַַָָָהּתֹודה
.·Èלחם;46הפריׁש ּבהן מביא - ונֹותרּו לתֹודתֹו מעֹות ְְְְִִִֵֶֶֶָָָ

ּתֹודה. ּבהן מביא אינֹו - והֹותיר לּלחם ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָהפריׁש
.‚È ּומתה 47האֹומר ּבתמּורתּה, ונתערבה ּתֹודה, זֹו הרי : ְְְְֲִִֵֵֵָָָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קרבן?20) בלי המזבח על לנסכם איֿאפשר נסכים.21)הלא עמו ואעפ"כ 22)ואין בלינה. שנפסלו כמו נעשו עט: שם
דבר  מחמת אלא בגופם פסולם אין וגם כב), הערה (ראה כשרים הם התורה שמן מפני ישרפם, ואחרֿכך להלינם צריך

י  קרבן בדין זו הלכה בסוף וראה זבוח.אחר. זבח כשיש ּומתנה 23)חיד, האפשריים, המכשולות לכל דואג ְֶַביתֿהדין
שעה, באותה זבוח היה שלא זבח עם אפילו להקריבם מותר הדין ומן אחר, זבח עם הנסכים יקרבו הזבח, ייפסל שאם

(שם). ואסרו גזרו אפשר.24)וחכמים ד"ה טו: שם תוספות ראה מתנה. ביתֿדין לב לומר אין יחיד בלשון 25)שבקרבן ְֶַ
יישרף  בגופו פסול אירע הכלל, "זה לד: שם ובגמרא ו, הלכה ו פרק פסחים בתוספתא שנינו צורה". "עיבור התלמוד:
עיבור  טעונים ולפיכך הנסכים, בגוף הפסול אין שלפנינו, ובדין השריפה". לבית ויצא צורתו תעובר ובבעלים בדם מיד,

וכלל.26)צורה. ופרט מכלל זה דין למדו צא. עט:27)שם שם וגמרא ראשונה.28)משנה שקרבה אחר כלומר,
שם.29) בברייתא בפירוש שנינו כן לחם. טעונה אינו השניה אבל עמה, והלחם שירצה מהן איזו יקריב כלומר,
לחם.30) טענים אחרת),31)ששניהם להביא חייב מתה, או נאבדה (אם באחריותה ונתחייב תודה להביא עלי הרי שאמר

ומובן  פ.). שם יוחנן (ר' הקדש" בשבח מתכפר "אדם שהרי שהפריש, הבהמה בולד גם חובתו ידי לצאת יכול ולפיכך
ראשון. מקריבו כשהוא הלחם, את עמו באחריותה.32)שמקריב חייב ואינו תודה, זו הרי כדינה:33)שאמר אחת כל

כלל  אינה השניה פירוש, שם) הגמרא (לשון בתודות" כ"מרבה שהוא מפני כפרה, לאחר בין כפרה לפני בין – חליפתה
חדשה, נדבה תודת זו הרי הביאו ואם האבודה, במקום  אחרת  להביא  חייבים אינם הבעלים שהרי הראשונה, של חליפתה
חובה  תודה שתמורת וכשם לנודב, נודר בין לחלק טעם אין תודה, בתמורת אבל כפרה. לאחר אפילו לחם טעונה ולפיכך

רבי  פסק וכן נדבה. תודת תמורת גם כך כפרה, לאחר לחם טעונה שם.אינה ראה יג, בהלכה לקמן בפירוש פיסקה 34)נו
שהולד  מפני ראשון, כשהקריבו לחם טעון אינו למה נתבאר פ.) (שם ובגמרא בלבד. תודה ולד לדין נמשכת זו אחרונה
רבינו, על שם למנחות בהגהותיו הרש"ש של תמיהתו מסלק זה פירושנו לחם. טעון אינו תודה מותר וכל תודה, מותר הוא

אחרים. ואחרונים החזוןֿאיש בזה ונתבלטו יג, בהלכה עצמו דברי של 36)שם:35)שסותר חליפתה היא שהרי
הוקרבה.37)הראשונה. לא והיא השניה של אלא הראשונה, של חליפתה שאינה ישיר 38)מפני קשר שלשתיהן לפי

האמצעית. יא.39)עם הלכה ח פרק שם תודה.40)תוספתא כמותר תודה.41)שדינה בראשונה 42)ככל פירוש,
שהפריש. במעות שקנה השניה את לחם, בלי ואחריה הלחם, עם האבודה את את 43)יקריב בתחילה מקריבים כלומר,

ח, בהלכה למעלה להאמור סתרה אלה בדינים ואין לתודה. הבהמה את שהפריש קודם שהופרשו בדמים שקנה התודה
למעות. בהמות בין לחלק יש כי שירצה, מהן איזו להקריב רבא.44)שיכול של מימרא פ. אע"פ 45)שם ולפיכך,

קיימת. כשהתודה אחר לחם להביא חייב זו", "הרי תודה,46)שאמר נקרא שלחם מפני והטעם, שם. רבא של מימרא
לחם. קרויה אינה תודה אבל מצות", חלות התודה זבח על "והקריב (שם): חייא.47)שנאמר ר' תני שם.
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אין  הּנׁשארת זֹו הרי - היא זֹו אי ידּוע ואין מהן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָאחת
הּתמּורה  ׁשּמא - לחם עּמּה יביא ׁשאם ּתּקנה; ְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָלּה

היא.48היא  הּתֹודה ׁשּמא - לחם ּבלא הביאּה ואם , ְְֱִִִִֶֶֶַָָָֹ
ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא לעֹולם, זֹו ּתקרב לא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלפיכ

.49מּום 
.„È ּפסּולֹות ּכּלן - מחּלֹותיה חּלה ׁשּנפרסה .50ּתֹודה ְְְִֵֶֶַַָָָָָֻ

ּכׁשרֹות  החּלֹות ׁשאר - נטמאה אֹו החּלה נפרס 51יצאת . ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ
- הּתֹודה נׁשחטה ׁשּלא עד יצא אֹו נטמא אֹו ְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹלחמּה

וׁשֹוחט  אחר לחם אֹו52מביא נפרס ׁשּנׁשחט אחר ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ
ּכּלֹו והּלחם יאכל, והּבּׂשר יּזרק, הּדם - יצא אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻנטמא

יצא 53ּפסּול  לא נדרֹו וידי נפרס 54, ּכ ואחר הּדם נזרק . ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹ
ּתֹורם  - יצא אֹו נטמא אֹו הּלחם על 55מקצת הּׁשלם מן ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

על  ּׁשּבפנים ּומּמה הּטמא, על הּטהֹור ּומן ְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּפרּוס,
ֶַׁשּבחּוץ.

.ÂË קדׁשּו56ּתֹודה לא - חּלֹות ׁשמֹונים על 57ׁשּנׁשחטה ְְְֲִִֶַַָָָֹ
ארּבעים  יקּדׁשּו אמר: ואם ׁשמֹונים. מּתֹו ְְְְְְִִִִִִַַַָָָארּבעים

ארּבעים  מֹוׁש - ׁשמֹונים ּומרים 58מּתֹו ׁשמֹונים מּתֹו ְְְִִִִִִֵֵַָ
קרּבן  מּכל אחת יּפדּו59מהם הּׁשנּיֹות והארּבעים ,60 ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

לחּלין  .61ויצאּו ְְְִֵֻ

.ÊË ּבית 62הּׁשֹוחט לחֹומת חּוץ לחמּה והיה הּתֹודה את ְְְֵֵֶַַַַָָָָ
-63ּפגי  לעזרה חּוץ היה אם אבל הּלחם; קדׁש לא - ֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹ

לפנים  ׁשאינֹו ּפי על אף הּלחם .64קדׁש ְִִִֵֶֶֶַַַַָ
.ÊÈּבּתּנּו65ׁשחטּה הּלחם ּפני קרמּו ׁשּלא ואפּלּועד ר, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּלחם  קדׁש לא - מהן מאחת חּוץ ּכּלן .66קרמּו ְֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
.ÁÈזמן 67ׁשחטּה ּבמחׁשבת ּבׁשחיטתּה אֹו68ונפסלה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

מקֹום  הּלחם 69ּבמחׁשבת קדׁש מּום 70- ּבעלת נמצאת .71 ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
לׁשמּה ׁשּלא ׁשּׁשחטּה אֹו טרפה הּלחם.72אֹו קדׁש לא - ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

נזיר  ּבאיל הּדין ׁשּלֹו.73וכן הּלחם עם ְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הן:‡. ואּלּו הּקרּבנֹות, את ׁשּפֹוסלין הן מחׁשבֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשלׁש

הּזמן. ּומחׁשבת הּמקֹום, ּומחׁשבת הּׁשם, ׁשּנּוי ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָמחׁשבת
ׁשּלא  הּזבח את הּׁשֹוחט זה ּכיצד? הּׁשם ׁשּנּוי ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹמחׁשבת
אֹו ׁשלמים, ׁשהּוא ויחׁשב עֹולה ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְִִֶֶַָָָָֹלׁשמֹו,
ּולׁשם  ׁשלמים לׁשם אֹו ּוׁשלמים, עֹולה לׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָיׁשחטּנּו
היא  זֹו - ּבעליו לׁשם ׁשּלא הּזבח ׁשּׁשחט אֹו ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹעֹולה,
ּכגֹון  ּכיצד? הּמקֹום מחׁשבת הּׁשם. ׁשּנּוי ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמחׁשבת
להקטיר  אֹו ּדמֹו לזרק מנת על לׁשמֹו הּזבח את ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּׁשחט
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אנו 48) כפרה לפני וכאן לחם, טעונה כפרה לפני שתמורה ח בהלכה למעלה שאמרנו ואע"פ לחם. צריכה אינה ותמורה
במקומה. אחרת להביא חייב שאינו מפני כפרה, כלאחר דינה ומתה, זו" "הרי שבאומר רבינו דעת ותימכר 49)עומדים,

צריכה  ואינה תודה, למותר יהיו הדמים ומותר ולחמה, לתודה בהמה ואלה אלה מדמים ויקח אחרת, לתודה מעות ויפריש
כד). סי' חכםֿצבי ותשובות וכסףֿמשנה, הראב"ד השגת (ראה עלי הרי באומר באבודה, י בהלכה שכתב כמו לחם,

הדם.50) זריקת ובין התודה שחיטת בין כשנפרסה והמדובר יב: מהן 51)שם אחת שיצאה מהברייתא, לומד שם רבא
הטומאה. על מרצה שהציץ מודים הכל שהרי נטמאה, ומכלֿשכן הנשארות, נפסלו יצאו 52)לא כשנפרסו, המדובר,

מפני  מכניסו, שחיטה לפני יצא אם שונים, אנו מו. שם בברייתא ישלים. נטמאו או נפרסו מקצתן אם אבל כולן, ונטמאו
כן. הדין ב'יצאו' שגם ומשמע אחר", לחם "מביא  כאן כתב שרבינו ולפלא, ביוצא. נפסל לא שחיטה ברייתא 53)שלפני

המדובר  שכאן לפרש, אפשר ובדוחק ההלכה. בתחילת לדבריו מנוגד וזה נפרס. לדין ויצא, נטמא דין כאן משווה רבינו שם.
וכסףֿמשנה). הראב"ד השגת (ראה כולן יצאו או נאמר 54)כשנטמאו שם בברייתא ולחמה. אחרת תודה להביא וצריך

לרבינו. היתה אחרת שגירסת וכנראה הטמא". על מרצה שהציץ יצא, נדרו "וידי עם 55)בנטמא באים לחם מיני ארבעה
הלכות  הקרבנות מעשה מהלכות (פ"ט לכהנים ונאכלים ומניפם, מין מכל אחד מרים והכהן מין, מכל עשרה עשרה התודה,

מתודה". "מורם נקראות אלו חלות וארבע יזֿיח). יוחנן.56)יב, ור' חזקיה מחלוקת וע: מח. שם.57)שם יוחנן כר'
התודה 58) עם שמונים כשהביא היא, והמחלוקת שמונים. מתוך ארבעים שקדשו מודה, יוחנן ר' גם שבזה שם, זירא כר'

כלום. אמר הי"ד.59)ולא למעלה ראה הלחם. מיני מארבעת מין הנשארים )60מכל זה שבכגון משמע מח: שם בגמרא
קדשו  לא אם יחיד, בקרבן כאן אבל הקדש, מכספי שבאים הלחם בשתי המדובר שם הלא לשאול, (ויש פדיון צריכים
(נזיר  שניהם של הלחם "ומעשה הכ"ד: הקרבנות ממעשה בפ"ט כתב רבינו והרי פדיון? צריכים למה הנשארים הארבעים
בפה, כולם את כשהקדיש כאן שהמדובר ואפשר גמורים. חולין והם בכלי נתקדשו שלא מזה, יוצא לעזרה". חוץ ותודה)

השמונים). מתוך ארבעים יקדשו אמר התודה שחיטת שבשעת אלא תודה, ללחמי אלו הרי רבינו 61)שאמר פירש לא
הי"ג). למעלה (ראה בדמים יעשה עח:62)מה שם וגמרא וכן 63)משנה המשנה, על בפירושו (רבינו הבית הר חומת

צ.). מציעא בבא רש"י וראה שם. רש"י שם.64)פירש יוחנן כר' שם.65)בעזרה. משמע,66)משנה שם בגמרא
פסולים. כולם אחד נפרס שאם י"ד בהלכה למעלה ולמדנו כפרוס, הוא הרי כראוי נאפה לא שם.67)שאם וגמרא משנה

ולילה.68) יום אחרי לאכלה ה"א).69)חשב פי"ג (ראה בחוץ הדם את לזרוק או לעזרה חוץ המורם את לאכול
לפניה.70) ולא השחיטה עם בא שהפסול הכלל,71)מפני "זה השחיטה. לפני פסולין מום ובעלת טריפה שם. כחכמים

שם. ברייתא הלחם". קדש שחיטה, אחר פיסולו הלחם. קדש לא שחיטה, קודם שפיסולו אחר,72)כל קרבן לשם אלא
זבח  "על יב) ז, (ויקרא מהכתוב דרשו יא) פרק צו (פרשת כהנים בתורת הלחם. קדש לא שחיטה, אחר שפיסולו ואע"פ

תודה. לשם זביחתה שתהא עד מתקדש הלחם שאין מלמד עט.73)התודה", שם פפא רב של פירושו וכפי שם. משנה
ורבינו  וכו'. עצרת כבשי שני וכן כתוב: שם ובמשנה מתודה, לומדים לחם עמהם שמביאים הזבחים שכל מפני והטעם,

למה. נתברר ולא זה, דין השמיט המחשבה 1)כאן מעבודותיה עבודה זו ובאי הקרבנות, שפוסלות המחשבות יבאר
פוסלת.

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq g"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּמּנּו לאכל אֹו לעזרה, חּוץ להקטרה הראּוי דבר ְְֱֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹמּמּנּו
היא  זֹו - אכילתֹו למקֹום חּוץ לאכילה הראּוי ְֲֲִִִִַָָָָָָדבר
הם  - זֹו מחׁשבה ּבהן ׁשחׁשב ּוזבחים הּמקֹום. ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמחׁשבת
הּזמן  מחׁשבת למקֹומן. חּוץ ׁשּׁשחטן זבחים ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָהּנקראים
ּדמֹו לזרק מנת על לׁשמֹו הּזבח את ׁשּׁשחט ּכגֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכיצד?
להקטיר  אֹו זריקתֹו, זמן ׁשאינֹו החּמה, ׁשּתׁשקע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָמאחר
עּמּוד  ׁשּיעלה מאחר למחר להקטיר הראּוי דבר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמּמּנּו
הראּוי  דבר מּמּנּו לאכל אֹו הקטרתֹו, זמן ׁשאינֹו ְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשחר,
מחׁשבת  היא זֹו - לאכילתֹו הראּוי זמן לאחר ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָלאכילה
הּנקראים  הם - זֹו מחׁשבה ּבהן ׁשחׁשב ּוזבחים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּזמן.

ׁשּנׁשחטּו ּבכל זבחים ּפּגּול הּנקראים והם לזמּנן, חּוץ ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ
ּבּתֹורה. האמּור ּפּגּול וזהּו ְִֶַָָָָמקֹום,

ואם ·. ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָמּפי
אּלא  מדּבר אינֹו - ׁשלמיו זבח מּבּׂשר יאכל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהאכל
והּוא  ּבּׁשליׁשי. מּמּנּו ׁשּיאכל הקרבה ּבׁשעת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבמחּׁשב
ׁשּיאכל  מעּׂשיו ּבׁשעת עליו ׁשחׁשב קרּבן לכל ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּדין
אם  וכן קרּבן. אֹותֹו לאכילת הראּוי זמן לאחר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָמּמּנּו
[לאחר  להקטרה הראּוי ּדבר ּבּמזּבח מּמּנּו להקטיר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָחׁשב
אחד  הּׁשמּועה: מּפי למדּו ּכ להקטרה]. הראּוי ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָזמן
אחר  עליהן חּׁשב אם מזּבח, אכילת ואחד אדם ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאכילת

ּפּגּול. הּקרּבן הרי - ְְֲִֵַַָָָזמּנן
ּדמֹו‚. נזרק אּלא מחׁשבּתֹו, נפסדה ׁשּלא קרּבן ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָֹאבל

- אכילתֹו זמן לאחר מּמּנּו ונׁשאר ּכהלכתֹו הּמזּבח ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָעל
ּכבר  והּקרּבן לאכלֹו, ואסּור נֹותר, נקרא הּנׁשאר ְְְְְְְְִִַַָָָָָָָָאֹותֹו
על  לכם נתּתיו ואני ּבּדם: אֹומר הּוא הרי וכּפר. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָנרצה
ּכהלכתֹו לּמזּבח ּדם ׁשהּגיע ּכיון - לכּפר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמזּבח
אּלא  מתּפּגל אין לפיכ הּקרּבן. ונרצה הּבעלים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנתּכּפרּו
ּכמֹו לּמזּבח, ּבין לאדם ּבין מּתירין לֹו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָדבר
מחׁשבֹות  מּׁשלׁש אחת ּבֹו ׁשחׁשב זבח אחד ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיתּבאר.
אֹו הּדם, קּבלת ּבׁשעת ׁשחׁשב אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָאּלּו
הּמזּבח. על זריקתֹו ּבעת אֹו לּמזּבח, הֹולכתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבׁשעת

נפסל „. הּזבח עבֹודֹות ׁשּבארּבע למד, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָנמצאת
הּדם, ּובהֹולכת ּובקּבלה, ּבׁשחיטה, ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָּבמחׁשבה:

הּמזּבח. על ְְִִִֵַַַָּובזריקתֹו
הּדם.‰. ּובמּצּוי ּבמליקה, דברים: ּבׁשני - ְְְְְִִִִִֵַָָָָוהעֹוף
.Âהּנקמצֹו ּובנתינת והּמנחֹות ּבקמיצה, ּבארּבעה: - ת ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָ

ּובזריקתֹו לּמזּבח, הּקמץ ּובהֹולכת ׁשרת, ּבכלי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּקמץ
האׁש. ֵַָעל

.Ê ּכגֹון מאּלּו, חּוץ אחרים ּבדברים חׁשב אם ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָאבל
הֹולכת  ּבׁשעת אֹו נּתּוח ּבׁשעת אֹו הפׁשט ּבׁשעת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשחׁשב

ּבׁשעת  אֹו הּמנחה ּבלילת ּבׁשעת אֹו לּמזּבח, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָאמּורין
הּמחׁשבה  אֹותּה אין - אּלּו בדברים וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָהּגׁשתּה,
ּבין  הּׁשם, ׁשּנּוי מחׁשבת ׁשהיתה ּבין ּכלּום. ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמֹועלת

הּזמן. מחׁשבת ּבין הּמקֹום, ְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָמחׁשבת
.Á ּבכּלן אֹו אּלּו עבֹודֹות מארּבע ּבאחת המחּׁשב ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָֻוכן

אֹותּה אין - אּלּו מחׁשבֹות מּׁשלׁש חּוץ אחרת ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָמחׁשבה
ׁשחיטה  ּבׁשעת המחּׁשב ּכיצד? ּכלּום. מפסדת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּמחׁשבה
אמּוריו  אֹו הּזבח ּדם להּניח ּוזריקה והֹולכה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָוקּבלה
הּדם  לזרק ׁשחׁשב אֹו לעזרה, חּוץ להֹוציאן אֹו ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָֹלמחר
למעלה  הּנּתנין את לּתן אֹו היסֹוד, ּכנגד ׁשּלא הּכבׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹעל
הּנּתנין  ּדמים לּתן אֹו למעלה, למּטה הּנּתנין ואת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלמּטה
ּבּפנימי  הּנּתנין את אֹו הּפנימי ּבּמזּבח החיצֹון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָּבּמזּבח
ׁשחׁשב  אֹו לפנים, החּטאת ּדם להכניס אֹו ְְְִִִִֶַַַַַַָָלחיצֹון,
אֹו לאכילה, הּפסּולין ׁשאר אֹו טמאים הּזבח ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּיאכלּו
לערב  אֹו לעבֹודה, הּפסּולין ׁשאר אֹו טמאים ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשּיקריבּום
עצמֹות  לׁשּבר ׁשחׁשב אֹו הּפסּולין, ּבדם הּזבח ְְְְִִֶֶַַַַַַַָֹּדם
חּטאֹות  לּׂשרף ׁשחׁשב אֹו נא, מּמּנּו ולאכל ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּפסח
אּלּו ּבכל - למקֹומן חּוץ אֹו לזמּנן חּוץ ְְְְִִִֵַַָָָָהּנּׂשרפֹות
ּבׁשעת  חׁשב אם וכן ּכׁשר. הּזבח ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמחׁשבֹות
הֹולכתֹו ּובׁשעת לּכלי נתינתֹו ּובׁשעת הּמנחה ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָקמיצת
לבֹונתּה אֹו קמצּה להּניח האׁש על זריקתֹו ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻּובׁשעת

ּכׁשרה. זֹו הרי - לחּוץ להֹוציאֹו אֹו ְְְֲִֵֵַָָָלמחר
.Ë,הֹולכה אינּה - ּברגל ׁשּלא ׁשהֹולכה ּבארנּו, ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכבר

ּבמקֹום  והמהּל ּבּה. ּפֹוסלת הּמחׁשבה אין ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָלפיכ
ּבּה. ּפֹוסלת והּמחׁשבה הֹולכה, זֹו הרי - צרי ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאינֹו
לזרקֹו ידֹו ּופׁשט ּבמקֹומֹו עֹומד והּוא הּדם קּבל ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָּכיצד?
אין  - ּבּדם ידֹו ׁשּפׁשט ּבעת וחׁשב הּמזּבח, ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָעל
ולא  ּבפנים הּדם קּבל אם אבל ּבּה; ּפֹוסלת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּמחׁשבה
לחּוץ, והֹוציאֹו ּבֹו הל אּלא הּמזּבח, לגּבי ּבֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָהל
ּבּה וכּיֹוצא הּזמן ּבמחׁשבת לחּוץ הּלּוכֹו ּבׁשעת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָוחׁשב

ּפֹוסלת. זֹו הרי -ֲֵֶֶ

ה'תשע"ה  סיון י"ח ו' יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
אבל ‡. העֹובד, אחר אּלא הֹולכת הּמחׁשבה ֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

ּכלּום  מֹועלת אינּה הּקרּבן ּבעל ׁשמענּו2מחׁשבת אפּלּו . ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
זה  הרי - נכֹונה העֹובד מחׁשבת והיתה ׁשּפּגלּו, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּבעלים

ֵָּכׁשר.
ראּוי ·. ׁשהּוא מּמי אּלא מֹועלת הּמחׁשבה ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָואין

לעבֹודה. ראּוי ּובמקֹום לעבֹודה, הראּוי ּובדבר ְְֲֲֲָָָָָָָָָָָָלעבֹודה,
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לה.1) הראוי ובדבר לעבודה בהראוי אלא מועלת המחשבה אין הבעל, אחר או העובד אחר הולכת המחשבה אם יבאר
אחר 2) אלא הולך הכל אין היום כל ומחשבים יושבים שהבעלים פי על אף ישמעאל ר' ז)"תני כב, (ויקרא רבה ובמדרש

השוחט".
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אין  הּנׁשארת זֹו הרי - היא זֹו אי ידּוע ואין מהן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָאחת
הּתמּורה  ׁשּמא - לחם עּמּה יביא ׁשאם ּתּקנה; ְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָלּה

היא.48היא  הּתֹודה ׁשּמא - לחם ּבלא הביאּה ואם , ְְֱִִִִֶֶֶַָָָֹ
ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא לעֹולם, זֹו ּתקרב לא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלפיכ

.49מּום 
.„È ּפסּולֹות ּכּלן - מחּלֹותיה חּלה ׁשּנפרסה .50ּתֹודה ְְְִֵֶֶַַָָָָָֻ

ּכׁשרֹות  החּלֹות ׁשאר - נטמאה אֹו החּלה נפרס 51יצאת . ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ
- הּתֹודה נׁשחטה ׁשּלא עד יצא אֹו נטמא אֹו ְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹלחמּה

וׁשֹוחט  אחר לחם אֹו52מביא נפרס ׁשּנׁשחט אחר ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ
ּכּלֹו והּלחם יאכל, והּבּׂשר יּזרק, הּדם - יצא אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻנטמא

יצא 53ּפסּול  לא נדרֹו וידי נפרס 54, ּכ ואחר הּדם נזרק . ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹ
ּתֹורם  - יצא אֹו נטמא אֹו הּלחם על 55מקצת הּׁשלם מן ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

על  ּׁשּבפנים ּומּמה הּטמא, על הּטהֹור ּומן ְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּפרּוס,
ֶַׁשּבחּוץ.

.ÂË קדׁשּו56ּתֹודה לא - חּלֹות ׁשמֹונים על 57ׁשּנׁשחטה ְְְֲִִֶַַָָָֹ
ארּבעים  יקּדׁשּו אמר: ואם ׁשמֹונים. מּתֹו ְְְְְְִִִִִִַַַָָָארּבעים

ארּבעים  מֹוׁש - ׁשמֹונים ּומרים 58מּתֹו ׁשמֹונים מּתֹו ְְְִִִִִִֵֵַָ
קרּבן  מּכל אחת יּפדּו59מהם הּׁשנּיֹות והארּבעים ,60 ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

לחּלין  .61ויצאּו ְְְִֵֻ

.ÊË ּבית 62הּׁשֹוחט לחֹומת חּוץ לחמּה והיה הּתֹודה את ְְְֵֵֶַַַַָָָָ
-63ּפגי  לעזרה חּוץ היה אם אבל הּלחם; קדׁש לא - ֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹ

לפנים  ׁשאינֹו ּפי על אף הּלחם .64קדׁש ְִִִֵֶֶֶַַַַָ
.ÊÈּבּתּנּו65ׁשחטּה הּלחם ּפני קרמּו ׁשּלא ואפּלּועד ר, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּלחם  קדׁש לא - מהן מאחת חּוץ ּכּלן .66קרמּו ְֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
.ÁÈזמן 67ׁשחטּה ּבמחׁשבת ּבׁשחיטתּה אֹו68ונפסלה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

מקֹום  הּלחם 69ּבמחׁשבת קדׁש מּום 70- ּבעלת נמצאת .71 ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
לׁשמּה ׁשּלא ׁשּׁשחטּה אֹו טרפה הּלחם.72אֹו קדׁש לא - ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

נזיר  ּבאיל הּדין ׁשּלֹו.73וכן הּלחם עם ְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הן:‡. ואּלּו הּקרּבנֹות, את ׁשּפֹוסלין הן מחׁשבֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשלׁש

הּזמן. ּומחׁשבת הּמקֹום, ּומחׁשבת הּׁשם, ׁשּנּוי ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָמחׁשבת
ׁשּלא  הּזבח את הּׁשֹוחט זה ּכיצד? הּׁשם ׁשּנּוי ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹמחׁשבת
אֹו ׁשלמים, ׁשהּוא ויחׁשב עֹולה ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְִִֶֶַָָָָֹלׁשמֹו,
ּולׁשם  ׁשלמים לׁשם אֹו ּוׁשלמים, עֹולה לׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָיׁשחטּנּו
היא  זֹו - ּבעליו לׁשם ׁשּלא הּזבח ׁשּׁשחט אֹו ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹעֹולה,
ּכגֹון  ּכיצד? הּמקֹום מחׁשבת הּׁשם. ׁשּנּוי ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמחׁשבת
להקטיר  אֹו ּדמֹו לזרק מנת על לׁשמֹו הּזבח את ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּׁשחט

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אנו 48) כפרה לפני וכאן לחם, טעונה כפרה לפני שתמורה ח בהלכה למעלה שאמרנו ואע"פ לחם. צריכה אינה ותמורה
במקומה. אחרת להביא חייב שאינו מפני כפרה, כלאחר דינה ומתה, זו" "הרי שבאומר רבינו דעת ותימכר 49)עומדים,

צריכה  ואינה תודה, למותר יהיו הדמים ומותר ולחמה, לתודה בהמה ואלה אלה מדמים ויקח אחרת, לתודה מעות ויפריש
כד). סי' חכםֿצבי ותשובות וכסףֿמשנה, הראב"ד השגת (ראה עלי הרי באומר באבודה, י בהלכה שכתב כמו לחם,

הדם.50) זריקת ובין התודה שחיטת בין כשנפרסה והמדובר יב: מהן 51)שם אחת שיצאה מהברייתא, לומד שם רבא
הטומאה. על מרצה שהציץ מודים הכל שהרי נטמאה, ומכלֿשכן הנשארות, נפסלו יצאו 52)לא כשנפרסו, המדובר,

מפני  מכניסו, שחיטה לפני יצא אם שונים, אנו מו. שם בברייתא ישלים. נטמאו או נפרסו מקצתן אם אבל כולן, ונטמאו
כן. הדין ב'יצאו' שגם ומשמע אחר", לחם "מביא  כאן כתב שרבינו ולפלא, ביוצא. נפסל לא שחיטה ברייתא 53)שלפני

המדובר  שכאן לפרש, אפשר ובדוחק ההלכה. בתחילת לדבריו מנוגד וזה נפרס. לדין ויצא, נטמא דין כאן משווה רבינו שם.
וכסףֿמשנה). הראב"ד השגת (ראה כולן יצאו או נאמר 54)כשנטמאו שם בברייתא ולחמה. אחרת תודה להביא וצריך

לרבינו. היתה אחרת שגירסת וכנראה הטמא". על מרצה שהציץ יצא, נדרו "וידי עם 55)בנטמא באים לחם מיני ארבעה
הלכות  הקרבנות מעשה מהלכות (פ"ט לכהנים ונאכלים ומניפם, מין מכל אחד מרים והכהן מין, מכל עשרה עשרה התודה,

מתודה". "מורם נקראות אלו חלות וארבע יזֿיח). יוחנן.56)יב, ור' חזקיה מחלוקת וע: מח. שם.57)שם יוחנן כר'
התודה 58) עם שמונים כשהביא היא, והמחלוקת שמונים. מתוך ארבעים שקדשו מודה, יוחנן ר' גם שבזה שם, זירא כר'

כלום. אמר הי"ד.59)ולא למעלה ראה הלחם. מיני מארבעת מין הנשארים )60מכל זה שבכגון משמע מח: שם בגמרא
קדשו  לא אם יחיד, בקרבן כאן אבל הקדש, מכספי שבאים הלחם בשתי המדובר שם הלא לשאול, (ויש פדיון צריכים
(נזיר  שניהם של הלחם "ומעשה הכ"ד: הקרבנות ממעשה בפ"ט כתב רבינו והרי פדיון? צריכים למה הנשארים הארבעים
בפה, כולם את כשהקדיש כאן שהמדובר ואפשר גמורים. חולין והם בכלי נתקדשו שלא מזה, יוצא לעזרה". חוץ ותודה)

השמונים). מתוך ארבעים יקדשו אמר התודה שחיטת שבשעת אלא תודה, ללחמי אלו הרי רבינו 61)שאמר פירש לא
הי"ג). למעלה (ראה בדמים יעשה עח:62)מה שם וגמרא וכן 63)משנה המשנה, על בפירושו (רבינו הבית הר חומת

צ.). מציעא בבא רש"י וראה שם. רש"י שם.64)פירש יוחנן כר' שם.65)בעזרה. משמע,66)משנה שם בגמרא
פסולים. כולם אחד נפרס שאם י"ד בהלכה למעלה ולמדנו כפרוס, הוא הרי כראוי נאפה לא שם.67)שאם וגמרא משנה

ולילה.68) יום אחרי לאכלה ה"א).69)חשב פי"ג (ראה בחוץ הדם את לזרוק או לעזרה חוץ המורם את לאכול
לפניה.70) ולא השחיטה עם בא שהפסול הכלל,71)מפני "זה השחיטה. לפני פסולין מום ובעלת טריפה שם. כחכמים

שם. ברייתא הלחם". קדש שחיטה, אחר פיסולו הלחם. קדש לא שחיטה, קודם שפיסולו אחר,72)כל קרבן לשם אלא
זבח  "על יב) ז, (ויקרא מהכתוב דרשו יא) פרק צו (פרשת כהנים בתורת הלחם. קדש לא שחיטה, אחר שפיסולו ואע"פ

תודה. לשם זביחתה שתהא עד מתקדש הלחם שאין מלמד עט.73)התודה", שם פפא רב של פירושו וכפי שם. משנה
ורבינו  וכו'. עצרת כבשי שני וכן כתוב: שם ובמשנה מתודה, לומדים לחם עמהם שמביאים הזבחים שכל מפני והטעם,

למה. נתברר ולא זה, דין השמיט המחשבה 1)כאן מעבודותיה עבודה זו ובאי הקרבנות, שפוסלות המחשבות יבאר
פוסלת.

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq g"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּמּנּו לאכל אֹו לעזרה, חּוץ להקטרה הראּוי דבר ְְֱֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹמּמּנּו
היא  זֹו - אכילתֹו למקֹום חּוץ לאכילה הראּוי ְֲֲִִִִַָָָָָָדבר
הם  - זֹו מחׁשבה ּבהן ׁשחׁשב ּוזבחים הּמקֹום. ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמחׁשבת
הּזמן  מחׁשבת למקֹומן. חּוץ ׁשּׁשחטן זבחים ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָהּנקראים
ּדמֹו לזרק מנת על לׁשמֹו הּזבח את ׁשּׁשחט ּכגֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכיצד?
להקטיר  אֹו זריקתֹו, זמן ׁשאינֹו החּמה, ׁשּתׁשקע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָמאחר
עּמּוד  ׁשּיעלה מאחר למחר להקטיר הראּוי דבר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמּמּנּו
הראּוי  דבר מּמּנּו לאכל אֹו הקטרתֹו, זמן ׁשאינֹו ְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשחר,
מחׁשבת  היא זֹו - לאכילתֹו הראּוי זמן לאחר ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָלאכילה
הּנקראים  הם - זֹו מחׁשבה ּבהן ׁשחׁשב ּוזבחים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּזמן.

ׁשּנׁשחטּו ּבכל זבחים ּפּגּול הּנקראים והם לזמּנן, חּוץ ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ
ּבּתֹורה. האמּור ּפּגּול וזהּו ְִֶַָָָָמקֹום,

ואם ·. ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָמּפי
אּלא  מדּבר אינֹו - ׁשלמיו זבח מּבּׂשר יאכל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהאכל
והּוא  ּבּׁשליׁשי. מּמּנּו ׁשּיאכל הקרבה ּבׁשעת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבמחּׁשב
ׁשּיאכל  מעּׂשיו ּבׁשעת עליו ׁשחׁשב קרּבן לכל ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּדין
אם  וכן קרּבן. אֹותֹו לאכילת הראּוי זמן לאחר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָמּמּנּו
[לאחר  להקטרה הראּוי ּדבר ּבּמזּבח מּמּנּו להקטיר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָחׁשב
אחד  הּׁשמּועה: מּפי למדּו ּכ להקטרה]. הראּוי ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָזמן
אחר  עליהן חּׁשב אם מזּבח, אכילת ואחד אדם ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאכילת

ּפּגּול. הּקרּבן הרי - ְְֲִֵַַָָָזמּנן
ּדמֹו‚. נזרק אּלא מחׁשבּתֹו, נפסדה ׁשּלא קרּבן ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָֹאבל

- אכילתֹו זמן לאחר מּמּנּו ונׁשאר ּכהלכתֹו הּמזּבח ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָעל
ּכבר  והּקרּבן לאכלֹו, ואסּור נֹותר, נקרא הּנׁשאר ְְְְְְְְִִַַָָָָָָָָאֹותֹו
על  לכם נתּתיו ואני ּבּדם: אֹומר הּוא הרי וכּפר. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָנרצה
ּכהלכתֹו לּמזּבח ּדם ׁשהּגיע ּכיון - לכּפר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמזּבח
אּלא  מתּפּגל אין לפיכ הּקרּבן. ונרצה הּבעלים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנתּכּפרּו
ּכמֹו לּמזּבח, ּבין לאדם ּבין מּתירין לֹו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָדבר
מחׁשבֹות  מּׁשלׁש אחת ּבֹו ׁשחׁשב זבח אחד ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיתּבאר.
אֹו הּדם, קּבלת ּבׁשעת ׁשחׁשב אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָאּלּו
הּמזּבח. על זריקתֹו ּבעת אֹו לּמזּבח, הֹולכתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבׁשעת

נפסל „. הּזבח עבֹודֹות ׁשּבארּבע למד, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָנמצאת
הּדם, ּובהֹולכת ּובקּבלה, ּבׁשחיטה, ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָּבמחׁשבה:

הּמזּבח. על ְְִִִֵַַַָּובזריקתֹו
הּדם.‰. ּובמּצּוי ּבמליקה, דברים: ּבׁשני - ְְְְְִִִִִֵַָָָָוהעֹוף
.Âהּנקמצֹו ּובנתינת והּמנחֹות ּבקמיצה, ּבארּבעה: - ת ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָ

ּובזריקתֹו לּמזּבח, הּקמץ ּובהֹולכת ׁשרת, ּבכלי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּקמץ
האׁש. ֵַָעל

.Ê ּכגֹון מאּלּו, חּוץ אחרים ּבדברים חׁשב אם ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָאבל
הֹולכת  ּבׁשעת אֹו נּתּוח ּבׁשעת אֹו הפׁשט ּבׁשעת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשחׁשב

ּבׁשעת  אֹו הּמנחה ּבלילת ּבׁשעת אֹו לּמזּבח, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָאמּורין
הּמחׁשבה  אֹותּה אין - אּלּו בדברים וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָהּגׁשתּה,
ּבין  הּׁשם, ׁשּנּוי מחׁשבת ׁשהיתה ּבין ּכלּום. ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמֹועלת

הּזמן. מחׁשבת ּבין הּמקֹום, ְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָמחׁשבת
.Á ּבכּלן אֹו אּלּו עבֹודֹות מארּבע ּבאחת המחּׁשב ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָֻוכן

אֹותּה אין - אּלּו מחׁשבֹות מּׁשלׁש חּוץ אחרת ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָמחׁשבה
ׁשחיטה  ּבׁשעת המחּׁשב ּכיצד? ּכלּום. מפסדת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּמחׁשבה
אמּוריו  אֹו הּזבח ּדם להּניח ּוזריקה והֹולכה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָוקּבלה
הּדם  לזרק ׁשחׁשב אֹו לעזרה, חּוץ להֹוציאן אֹו ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָֹלמחר
למעלה  הּנּתנין את לּתן אֹו היסֹוד, ּכנגד ׁשּלא הּכבׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹעל
הּנּתנין  ּדמים לּתן אֹו למעלה, למּטה הּנּתנין ואת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלמּטה
ּבּפנימי  הּנּתנין את אֹו הּפנימי ּבּמזּבח החיצֹון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָּבּמזּבח
ׁשחׁשב  אֹו לפנים, החּטאת ּדם להכניס אֹו ְְְִִִִֶַַַַַַָָלחיצֹון,
אֹו לאכילה, הּפסּולין ׁשאר אֹו טמאים הּזבח ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּיאכלּו
לערב  אֹו לעבֹודה, הּפסּולין ׁשאר אֹו טמאים ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשּיקריבּום
עצמֹות  לׁשּבר ׁשחׁשב אֹו הּפסּולין, ּבדם הּזבח ְְְְִִֶֶַַַַַַַָֹּדם
חּטאֹות  לּׂשרף ׁשחׁשב אֹו נא, מּמּנּו ולאכל ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּפסח
אּלּו ּבכל - למקֹומן חּוץ אֹו לזמּנן חּוץ ְְְְִִִֵַַָָָָהּנּׂשרפֹות
ּבׁשעת  חׁשב אם וכן ּכׁשר. הּזבח ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמחׁשבֹות
הֹולכתֹו ּובׁשעת לּכלי נתינתֹו ּובׁשעת הּמנחה ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָקמיצת
לבֹונתּה אֹו קמצּה להּניח האׁש על זריקתֹו ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻּובׁשעת

ּכׁשרה. זֹו הרי - לחּוץ להֹוציאֹו אֹו ְְְֲִֵֵַָָָלמחר
.Ë,הֹולכה אינּה - ּברגל ׁשּלא ׁשהֹולכה ּבארנּו, ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכבר

ּבמקֹום  והמהּל ּבּה. ּפֹוסלת הּמחׁשבה אין ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָלפיכ
ּבּה. ּפֹוסלת והּמחׁשבה הֹולכה, זֹו הרי - צרי ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאינֹו
לזרקֹו ידֹו ּופׁשט ּבמקֹומֹו עֹומד והּוא הּדם קּבל ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָּכיצד?
אין  - ּבּדם ידֹו ׁשּפׁשט ּבעת וחׁשב הּמזּבח, ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָעל
ולא  ּבפנים הּדם קּבל אם אבל ּבּה; ּפֹוסלת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּמחׁשבה
לחּוץ, והֹוציאֹו ּבֹו הל אּלא הּמזּבח, לגּבי ּבֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָהל
ּבּה וכּיֹוצא הּזמן ּבמחׁשבת לחּוץ הּלּוכֹו ּבׁשעת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָוחׁשב

ּפֹוסלת. זֹו הרי -ֲֵֶֶ

ה'תשע"ה  סיון י"ח ו' יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
אבל ‡. העֹובד, אחר אּלא הֹולכת הּמחׁשבה ֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

ּכלּום  מֹועלת אינּה הּקרּבן ּבעל ׁשמענּו2מחׁשבת אפּלּו . ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
זה  הרי - נכֹונה העֹובד מחׁשבת והיתה ׁשּפּגלּו, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּבעלים

ֵָּכׁשר.
ראּוי ·. ׁשהּוא מּמי אּלא מֹועלת הּמחׁשבה ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָואין

לעבֹודה. ראּוי ּובמקֹום לעבֹודה, הראּוי ּובדבר ְְֲֲֲָָָָָָָָָָָָלעבֹודה,
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לה.1) הראוי ובדבר לעבודה בהראוי אלא מועלת המחשבה אין הבעל, אחר או העובד אחר הולכת המחשבה אם יבאר
אחר 2) אלא הולך הכל אין היום כל ומחשבים יושבים שהבעלים פי על אף ישמעאל ר' ז)"תני כב, (ויקרא רבה ובמדרש

השוחט".
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לעבֹודה  הּפסּולין מן אחד ּכיצד? ראּוי ׁשהּוא ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמּמי
העבֹודה  ּבׁשעת וחׁשב זרק, אֹו הֹולי אֹו הּדם ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּקּבל
ּבמחׁשבּתֹו, ּפסל לא - הּזמן מחׁשבת אֹו מקֹום ְְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמחׁשבת
ׁשּזרק  אֹו ׁשּקּבל הּדם ואֹותֹו לעבֹודה. ראּוי ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלפי

לאּמה  יּׁשפ - יחזר 3מקצתֹו - הּנפׁש ּדם נׁשאר ואם . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
חׁשב  אם אבל נכֹונה. ּבמחׁשבה ויקּבל לעבֹודה ְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָהראּוי
ׁשהּׁשחיטה  ּבמחׁשבּתֹו; ּפסל - ׁשחיטה ּבׁשעת ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָהּפסּול
נעּׂשּו ׁשאם קרּבנֹות, יׁש ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבפסּולין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשרה
קּבל  אם ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכׁשרין, - לׁשמן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּלא
- זרקֹו אֹו הֹוליכֹו אֹו לעבֹודה ראּוי ׁשאינֹו זה ּכהן ְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹהּדם

הּז על ּפסל ואף ּפסּול. ׁשהּוא לׁשמֹו עּׂשאהּו ּכאּלּו בח, ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָ
נפסל  ּכבר - וזרק וקּבל הּכׁשר וחזר הּנפׁש, ּדם ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּפי

אּלא 4הּזבח  אֹותֹו, ּפסל הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת מּפני ולא . ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעבֹודה, ּפסּול ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶֶַָָָמּפני

ׁשּקמצּה‚. העמר מנחת ּכיצד? לעבֹודה הראּוי ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּבדבר
ּוׁשיריה  לׁשמּה ׁשּנעּׂשית ּכמי זֹו הרי - לׁשמּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא
ּדבר  הּׂשעֹורים ואין הּׂשעֹורים, מן ׁשהיא מּפני ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָנאכלין;

קרּבנֹות  לׁשאר קנאֹות 5הראּוי ּבמנחת המחּׁשב וכן .6 ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָ
מחׁשבּתֹו אין - הּלבֹונה ׁשּילּקט קדם עליה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוהּלבֹונה

לעבֹודה  הראּוי ּדבר אינּה ׁשהרי ּכּיֹוצא 7מֹועלת, ּכל וכן . ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
.8ּבזה  ֶָ

ׁשּנפּגם „. מזּבח ּכיצד? לעבֹודה הראּוי וחׁשב 9ּבמקֹום ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
הּזבח  ּפסל לא - מקֹום מחׁשבת אֹו זמן ְֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמחׁשבת

לעבֹודה  ראּוי עּתה הּמקֹום אין ׁשהרי זֹו, .10ּבמחׁשבה ְֲֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָ
ּבחּוץ  הּמנחה את מחׁשבת 11קמץ קמיצה ּבׁשעת וחׁשב ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּכלּום. זֹו מחׁשבה אין - מקֹום מחׁשבת אֹו ְְֲֲֵֶֶַַַָָָזמן
דברים ‰. הּקרּבנֹות 12אּלּו מן לאכילה ראּויין ׁשאינן ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

הּדם  להקטרה: העֹולה,13ּוראּויין ּובּׂשר והאמּורין ְְְְְִִֵַַַָָָָָָ
הּנקמצֹות. הּמנחֹות מן והּלבֹונה ְְְְְִִֶַַַַָָָֹוהּקמץ

.Â הּבּׂשר להקטרה: ראּויין ואינן לאכילה ראּויין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָואּלּו
לּכהנים  הּנאכל ּבין הּזבחים, מּכל הּנאכל 14הּנאכל ּבין ְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּפנים. ולחם הּלחם ּוׁשּתי הּמנחֹות, ּוׁשירי אדם, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלכל
.Ê ולא לאכילה לא ראּויין ׁשאינן דברים ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹואּלּו

הּנּׂשרפת  חּטאת ּבּׂשר ּבהמה 15להקטרה: ׁשל והעֹור , ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
האליה  מעֹור חּוץ אבל 16ּכּלֹו, לאכילה. [ראּוי] ׁשהּוא ְֲֲִֵֶַַָָָָָֻ

ּבינֹו ּומבּדיל ּבעֹור הּדבק הּדק הּקרּום והּוא ְְְְִֵֵַַַַַַָָָֻהּמראה,
והּגידים  העצמֹות וכן לאכילה. ראּוי אינֹו - הּבּׂשר ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָּובין
והּצּפרנים  עֹוף ׁשל והּנֹוצה והּטלפים, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָוהּקרנים
אפּלּו הּזנב. וראׁש אגּפים וראׁשי ׁשּלֹו, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹוהחרטֹום
יחּתכּו ׁשאּלּו ּבּבּׂשר, הּדבּוקים אּלּו מּכל הרּכים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמקֹומֹות
- חׁשּובין ואינן הֹואיל ויצא, הּדם יבצּבץ החי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָמן
וכן  הּקרּבנֹות. לענין לאכילה ראּוי ׁשאינֹו ּדבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָנקראים

והּׁשליל  והּתבלין, העֹוף,18והּׁשליא 17הּמרק ּוביצת ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ
מדּבק  ויּׁשאר הפׁשט ּבׁשעת הּסּכין ׁשּפֹולטּתּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻוהּבּׂשר
לענין  חׁשּובין אינן אּלּו ּכל - אלל הּנקרא והּוא ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָּבעֹור,
לאכילה. ראּוי ׁשאין ּכדבר הן והרי הּקרּבנֹות, ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמחׁשבת

.Á העֹומד ּדבר על אֹו לאּבּוד העֹומד ּדבר על ְְְִִֵֵַַַָָָָָָּומחּׁשבין
העב 19לּׂשרפה  ארּבע מאֹותן ּבאחת המחּׁשב אֹו. ֹודֹות ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָ

ּדבר  להקטיר אֹו לאכילה ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר לאכל ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּבכּלן
ּבין  הּמקֹום ּבמחׁשבת ּבין להקטרה, ּדרּכֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין
מּדם  לׁשּתֹות חּׁשב ּכיצד? ּכׁשר. הּזבח - הּזמן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּבמחׁשבת
הּלבֹונה  ּומן הּקמץ מן אֹו מאמּוריו לאכל אֹו ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּזבח
אֹו הּזבח מּבּׂשר להקטיר ׁשחּׁשב אֹו למחר, אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּבחּוץ
וכן  ּכׁשר. הּזבח הרי - למחר אֹו ּבחּוץ הּמנחה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמּׁשירי
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אינו 3) פסול שהרי הפסול, זריקת אחר שנשאר הדם מן כשר יזרוק לא ולמה לחוץ. יוצא והדם העזרה שברצפת למרזב
וראה  הוא. שיריים - במזרק שנשאר הדם  אבל שיריים אינו הבהמה בצוואר שנשאר הדם שרק רבינו דעת שיריים? עושה
שהמחשבה  מפני כהלכתה, היא הזריקה כאן ואולי כשר. שבמזרק הדם גם כהלכתה שלא שבזריקה כז, הלכה א פרק למעלה

מועילה. ויקבל.4)אינה הכשר יחזור פסולים בשאר אבל שיריים, שעושה לטמא האחרות 5)הכוונה המנחות שכל
ואף  השעורים, מן שבאה הכלל, מן יוצא דינה זו מנחה פירוש, הוא" "דחידוש שם בגמרא גורס רבינו החטים. מן באות
קמח  היא סוטה מנחת אבל גסים גריסים שבאה העומר למנחת דומה אינה השעורים, מן גם באה סוטה שמנחת פי על
חדשה  מתבואה להביאן אסור המנחות שאר אבל החדשה, התבואה מן באה פירוש היא" "דחדש גורס והראב"ד (רש"י),

בשבועות. הלחם שתי הקרבת לבונה.6)עד עליה יתן ולא טו) ה, (במדבר תורה ואמרה בעלה, לה שקינא סוטה מנחת
כחטאת. פסולה לשמה שלא עשאה שאם המקרא מן למדו ד. לבונה.7)במנחות עליה שיש שמנה,8)מפני חיסר כגון

יא. בפרק למעלה שנמנו אחרים ופסולים שמנה עליו"9)ריבה "וזבחת כ): (שמות מהכתוב למדו נט. כשהוא בזבחים
כ"ב). הלכה ג פרק למעלה (וראה חסר כשהוא ולא שיתקנוהו.10)שלם אחרי לעבודה ראוי שיהיה פי על חוץ 11)ואף

אחריהן.12)לעזרה. הבאות להלכות הקדמה משמשות הֿז זורקים 13)הלכות אלא הדם את מקטירים שאין פי על אף
מזבח. אכילת שהוא מפני להקטרה הראויים בין רבינו אותו כלל קדשים 14)אותו, של ושוק וחזה ואשמות חטאות בשר

למזבח.15)קלים. אימוריה הקטרת אחר בעזרה לכך המיוחד במקום האלייה".16)כולה שתחת "העור קכב. במשנה
אותו.17) אוכלים אינם האנשים ורוב השחוטה הבהמה במעי שנמצא אחר 18)עובר ויוצא בו מונח שהעובר העור

עודנו 19)הלידה. הוא עליו שמחשב ובשעה ליאבד, או להישרף שסופו לדבר אלא לשורפו, שמצוה לדבר הכוונה אין
קיים.

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq g"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

העצמֹות  ּומן העֹור מן להקטיר אֹו לאכל חׁשב ְְֱֲִִִִֶַַָָָָֹאם
ּבמחׁשבת  ּבין ּבהן, וכּיֹוצא האלל אֹו והּמרק ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהּגידין
חׁשב  אם וכן ּכׁשר. הּזבח - מקֹום ּבמחׁשבת ּבין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזמן
הרי  - למחר אֹו ּבחּוץ הּנּׂשרפין ּוּׂשעירים מּפרים ְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹלאכל

ּכׁשרים  בזה.20הן ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִֵֵֵֵֶַָֹ
.Ë הראּוי מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאים ׁשּיאכלּו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹחׁשב

הראּוי  מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאים ׁשּיקטירּו אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָלאכילה
ּפּגּול  הּזבח - והקטרה אכילה לזמן חּוץ ,21להקטרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ

ׁשּבארנּו זה 22ּכמֹו הרי - והקטרה אכילה למקֹום חּוץ . ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ
ּפּגּול.23ּפסּול  ואינֹו ְִֵָ

.È ּפחּותה הקטרה ולא מּכּזית, ּפחּותה אכילה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹאין
לאכילה  הראּוי מּדבר לאכל המחּׁשב ,לפיכ ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמּכּזית.
להקטרה  הראּוי מּדבר להקטיר ׁשחׁשב אֹו מּכזית ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָּפחֹות
- מקֹום ּבמחׁשבת ּבין זמן ּבמחׁשבת ּבין מּכזית, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּפחֹות
ּכחצי  ּולהקטיר ּבחּוץ זית ּכחצי לאכל חּׁשב ּכׁשר. ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹהּזבח
אכילה  זמן אחר זית ּכחצי לאכל ׁשחׁשב אֹו ּבחּוץ, ְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹזית

ז  אחר זית ּכחצי ּכׁשר;ּולהקטיר הּזבח - הקטרה מן ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָ
ּבלׁשֹון  הֹוציאֹו ואם מצטרפין. והקטרה אכילה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָׁשאין
זית  חצי האׁש ותאכל זית ּכחצי ׁשּיאכל ואמר: ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹאכילה
חּׁשב  הּוא. אחד אכילה לׁשֹון מצטרפין; אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָ
זית  חצי על וחׁשב וחזר זית, ּכחצי להקטיר אֹו ְְְְֱֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָֹלאכל
חׁשב  מצטרפין. אּלּו הרי - הּמחׁשבה ּבאֹותּה ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָאחר
ּבין  זית, ּכחצי חּיה אֹו ּבהמה וׁשּתאכל זית ּכחצי ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹלאכל
מצטרפין; אּלּו הרי - זמן ּבמחׁשבת ּבין מקֹום ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבמחׁשבת

הּוא  אחד אכילה ׁשּיאכלּוהּו24ׁשּׁשם ּכזית על חׁשב . ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּביֹותר  ּכזית לאכל חׁשב מצטרפין. אלּו הרי - ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשנים

ּפרס  אכילת ּבׁשעת 25מּכדי חׁשב מצטרף. זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
זית  ּכחצי לאכל זריקה ּובׁשעת זית ּכחצי לאכל ְְְֱֱֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹזביחה
ּבין  הּמקֹום ּבמחׁשבת ּבין מצטרפין, אּלּו הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּכזית  על חׁשב אם וכן הּזמן. קּבלה 26ּבמחׁשבת ּבׁשעת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
מצטרפֹות  העבֹודֹות ׁשארּבע הֹולכה; ּבׁשעת ּכזית ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָועל

מן  זית ּכחצי להקטיר חׁשב אחת. ּכעבֹודה הן ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָוהרי
מצטרפין; אּלּו הרי - הּלבֹונה מן זית וכחצי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּקמץ
אם  ,לפיכ לּזבח. ּכאמּורין לּמנחה הּקמץ עם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּלבֹונה
זה  הרי - לזמּנֹו חּוץ הּלבֹונה מן ּכזית להקטיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָחׁשב
ּכּלֹו הּזבח ּדם לזרק המחּׁשב אחד ׁשּנתּבאר. ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּפּגּול,
אֹו ּבחּוץ ּדמֹו מקצת לזרק ׁשחׁשב אֹו למחר, אֹו ְְְִִֶַַַָָָָָֹּבחּוץ

ּפסל  הּדם מן הּזיה ּכדי על ׁשחׁשב ּכיון - .27למחר ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
הּזבחים ‡. ּבין 2ּכל הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנׁשחטּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

צּבּור  ּבקרּבנֹות ּבין יחיד ׁשּלא 3ּבקרּבנֹות אּלא ּכׁשרים, - ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ
חֹובה  לׁשם לּבעלים והּפסח,4עלּו החּטאת מן חּוץ ; ְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּנּוי  ּבמחׁשבת נעּׂשּו ּפסּולין ׁשאם - ואחד 5הּׁשם . ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָ
אֹו קּבלה ּבׁשעת אֹו ׁשחיטה ּבׁשעת הּזבח ׁשם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהמׁשּנה

ּבזריקה  אֹו הֹולכה ׁשּבארנּו6ּבׁשעת ּכמֹו עלּו7, לא ּכיצד . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
לא  - ׁשלמים לׁשם עֹולה ׁשּׁשחט ּכגֹון חֹובה? ְְְְִֵֵֶַָָָָֹלׁשם
ולא  ּבּה חּיבין ׁשהם עֹולה מּׁשּום לא לּבעלים ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹעלתה
אם  וכן אחר. זבח להביא חּיבין אּלא ׁשלמים, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּׁשּום

ׁשמעֹון  לׁשם ראּובן עֹולת לא 8ׁשחט עלתה לא - ְְְְִֵֵַַָָָֹֹ
ּכׁשעקר  אמּורים? ּדברים ּבּמה לׁשמעֹון. ולא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹלראּובן

טעה  אם אבל ּבזדֹון; הּזבח העֹולה 9ׁשם ׁשּזֹו ודּמה ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
עלתה  - ׁשלמים לׁשם עבֹודֹותיה ּכל ועּׂשה היא, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָׁשלמים
ׁשעּׂשאן  והּפסח החּטאת וכן חֹובה. לׁשם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלּבעלים
ּבטעּות  ׁשעקירה ּכׁשרים. - ּבטעּות הּׁשם ׁשּנּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבמחׁשבת

העֹוף  עֹולת וכן עקירה. אינּה ׁשּמּצה 10- אֹו ׁשּמלקּה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ
עלתה  ולא ּכׁשרה, - הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹדמּה

ּפסּולה  - העֹוף וחּטאת .11לּבעלים. ְְְִַַַָָָ
-12וכן ·. הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנעּׂשּו הּמנחֹות ּכל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּומנחת  חֹוטא מּמנחת חּוץ לּבעלים; עלּו ולא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹּכׁשרֹות,
עבֹודֹות 13קנאֹות  מארּבע ּבאחת חׁשב ׁשאם ׁשּלהן 14, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּבמנחה  הּׁשם ׁשּנּוי ּפסּולֹות. - הּׁשם ׁשּנּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָמחׁשבת
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ראויים 20) שאינם בדברים אכילה מחשבת בדיני עומדים אנו כאן כלום". ולא עשה לא ובשריפתם פרים באכילת "חישב
יג. בפרק אלא כאן מקומו אין מצוותם, היא שזו בשריפתם, חישב אבל כאן, זה דין של מקומו ולכן והאוכלו 21)לאכילה

פוסלת. באכילתם המחשבה ולפיכך אכילה, נקראת ופסולים טמאים שאכילת מפני והטעם, כרת, א,22)חייב בהלכה
פיגול. היא לזמנו חוץ אכילתו.23)שמחשבת על כרת חייבים שנאמר 24)ואין אכילה, נקראת כלבים שאכילת מפני

הכלבים.(מלכי  יאכלו איזבל ואת י): ט, ביצים.25)םֿב שלוש אכילת משנה).26)זמן (כסף זית" "כחצי להיות: צריך
פיגול.27) - כדינו ולמחר פסול, - כדינו בחוץ השם.1)כלומר, שינוי במחשבת שנשחטו הזבחים משנה 2)יבאר

ב. בקרבנות 3)זבחים השם ששינוי כתב, שם המשנה על בפירושו (רבינו בציבור ישנו השם) (שינוי קודש שינוי ד. שם
שם. איגר עקיבא ר' תוספות ראה בגמרא. מקומות לכמה מנוגד שזה מפני כאן, בו חזר כנראה חובה, לשם עלו ציבור

מפרש.4)וצ"ע). ג.5)לקמן הלכה ראה המקרא, מן זה דין דרשו ז: שם ובגמרא שם. יג.6)משנה שם משנה
ד.7) הלכה יג פרק אחר 8)למעלה לשם דמו לזרוק עלֿמנת והולכה קבלה בשחיטה, ופוסל בעלים" "שינוי נקרא זה

ופסחים  ד. (שם חובה לשם ועלו כשרים אחר לשם והולכה קבלה שחיטה אבל אחר, לשם שזורק זריקה בשעת בחישב או
כאן. משנהֿלמלך ראה עומדת 9)ס:), עב: פסחים דגמרא סתמא וגם "רבא") גורס (הכסףֿמשנה כרבא פסק מט. מנחות

זו. בהמה.10)בשיטה כחטאת למעלה נעשית שהיא אע"פ סד: זבחים ב.12)שם.11)משנה מנחת 13)מנחות
ההלכה. בסוף רבינו שמסיים כמו כחטאת, דינן אלו שתי המזבח 14)סוטה, על הקטרה הולכה, שרת, בכלי נתינה קמיצה,
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לעבֹודה  הּפסּולין מן אחד ּכיצד? ראּוי ׁשהּוא ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמּמי
העבֹודה  ּבׁשעת וחׁשב זרק, אֹו הֹולי אֹו הּדם ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּקּבל
ּבמחׁשבּתֹו, ּפסל לא - הּזמן מחׁשבת אֹו מקֹום ְְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמחׁשבת
ׁשּזרק  אֹו ׁשּקּבל הּדם ואֹותֹו לעבֹודה. ראּוי ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלפי

לאּמה  יּׁשפ - יחזר 3מקצתֹו - הּנפׁש ּדם נׁשאר ואם . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
חׁשב  אם אבל נכֹונה. ּבמחׁשבה ויקּבל לעבֹודה ְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָהראּוי
ׁשהּׁשחיטה  ּבמחׁשבּתֹו; ּפסל - ׁשחיטה ּבׁשעת ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָהּפסּול
נעּׂשּו ׁשאם קרּבנֹות, יׁש ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבפסּולין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשרה
קּבל  אם ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכׁשרין, - לׁשמן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּלא
- זרקֹו אֹו הֹוליכֹו אֹו לעבֹודה ראּוי ׁשאינֹו זה ּכהן ְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹהּדם

הּז על ּפסל ואף ּפסּול. ׁשהּוא לׁשמֹו עּׂשאהּו ּכאּלּו בח, ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָ
נפסל  ּכבר - וזרק וקּבל הּכׁשר וחזר הּנפׁש, ּדם ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּפי

אּלא 4הּזבח  אֹותֹו, ּפסל הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת מּפני ולא . ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעבֹודה, ּפסּול ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶֶַָָָמּפני

ׁשּקמצּה‚. העמר מנחת ּכיצד? לעבֹודה הראּוי ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּבדבר
ּוׁשיריה  לׁשמּה ׁשּנעּׂשית ּכמי זֹו הרי - לׁשמּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא
ּדבר  הּׂשעֹורים ואין הּׂשעֹורים, מן ׁשהיא מּפני ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָנאכלין;

קרּבנֹות  לׁשאר קנאֹות 5הראּוי ּבמנחת המחּׁשב וכן .6 ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָ
מחׁשבּתֹו אין - הּלבֹונה ׁשּילּקט קדם עליה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוהּלבֹונה

לעבֹודה  הראּוי ּדבר אינּה ׁשהרי ּכּיֹוצא 7מֹועלת, ּכל וכן . ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
.8ּבזה  ֶָ

ׁשּנפּגם „. מזּבח ּכיצד? לעבֹודה הראּוי וחׁשב 9ּבמקֹום ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
הּזבח  ּפסל לא - מקֹום מחׁשבת אֹו זמן ְֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמחׁשבת

לעבֹודה  ראּוי עּתה הּמקֹום אין ׁשהרי זֹו, .10ּבמחׁשבה ְֲֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָ
ּבחּוץ  הּמנחה את מחׁשבת 11קמץ קמיצה ּבׁשעת וחׁשב ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּכלּום. זֹו מחׁשבה אין - מקֹום מחׁשבת אֹו ְְֲֲֵֶֶַַַָָָזמן
דברים ‰. הּקרּבנֹות 12אּלּו מן לאכילה ראּויין ׁשאינן ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

הּדם  להקטרה: העֹולה,13ּוראּויין ּובּׂשר והאמּורין ְְְְְִִֵַַַָָָָָָ
הּנקמצֹות. הּמנחֹות מן והּלבֹונה ְְְְְִִֶַַַַָָָֹוהּקמץ

.Â הּבּׂשר להקטרה: ראּויין ואינן לאכילה ראּויין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָואּלּו
לּכהנים  הּנאכל ּבין הּזבחים, מּכל הּנאכל 14הּנאכל ּבין ְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּפנים. ולחם הּלחם ּוׁשּתי הּמנחֹות, ּוׁשירי אדם, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלכל
.Ê ולא לאכילה לא ראּויין ׁשאינן דברים ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹואּלּו

הּנּׂשרפת  חּטאת ּבּׂשר ּבהמה 15להקטרה: ׁשל והעֹור , ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
האליה  מעֹור חּוץ אבל 16ּכּלֹו, לאכילה. [ראּוי] ׁשהּוא ְֲֲִֵֶַַָָָָָֻ

ּבינֹו ּומבּדיל ּבעֹור הּדבק הּדק הּקרּום והּוא ְְְְִֵֵַַַַַַָָָֻהּמראה,
והּגידים  העצמֹות וכן לאכילה. ראּוי אינֹו - הּבּׂשר ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָּובין
והּצּפרנים  עֹוף ׁשל והּנֹוצה והּטלפים, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָוהּקרנים
אפּלּו הּזנב. וראׁש אגּפים וראׁשי ׁשּלֹו, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹוהחרטֹום
יחּתכּו ׁשאּלּו ּבּבּׂשר, הּדבּוקים אּלּו מּכל הרּכים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמקֹומֹות
- חׁשּובין ואינן הֹואיל ויצא, הּדם יבצּבץ החי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָמן
וכן  הּקרּבנֹות. לענין לאכילה ראּוי ׁשאינֹו ּדבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָנקראים

והּׁשליל  והּתבלין, העֹוף,18והּׁשליא 17הּמרק ּוביצת ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ
מדּבק  ויּׁשאר הפׁשט ּבׁשעת הּסּכין ׁשּפֹולטּתּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻוהּבּׂשר
לענין  חׁשּובין אינן אּלּו ּכל - אלל הּנקרא והּוא ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָּבעֹור,
לאכילה. ראּוי ׁשאין ּכדבר הן והרי הּקרּבנֹות, ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמחׁשבת

.Á העֹומד ּדבר על אֹו לאּבּוד העֹומד ּדבר על ְְְִִֵֵַַַָָָָָָּומחּׁשבין
העב 19לּׂשרפה  ארּבע מאֹותן ּבאחת המחּׁשב אֹו. ֹודֹות ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָ

ּדבר  להקטיר אֹו לאכילה ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר לאכל ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּבכּלן
ּבין  הּמקֹום ּבמחׁשבת ּבין להקטרה, ּדרּכֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין
מּדם  לׁשּתֹות חּׁשב ּכיצד? ּכׁשר. הּזבח - הּזמן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּבמחׁשבת
הּלבֹונה  ּומן הּקמץ מן אֹו מאמּוריו לאכל אֹו ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּזבח
אֹו הּזבח מּבּׂשר להקטיר ׁשחּׁשב אֹו למחר, אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּבחּוץ
וכן  ּכׁשר. הּזבח הרי - למחר אֹו ּבחּוץ הּמנחה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמּׁשירי
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אינו 3) פסול שהרי הפסול, זריקת אחר שנשאר הדם מן כשר יזרוק לא ולמה לחוץ. יוצא והדם העזרה שברצפת למרזב
וראה  הוא. שיריים - במזרק שנשאר הדם  אבל שיריים אינו הבהמה בצוואר שנשאר הדם שרק רבינו דעת שיריים? עושה
שהמחשבה  מפני כהלכתה, היא הזריקה כאן ואולי כשר. שבמזרק הדם גם כהלכתה שלא שבזריקה כז, הלכה א פרק למעלה

מועילה. ויקבל.4)אינה הכשר יחזור פסולים בשאר אבל שיריים, שעושה לטמא האחרות 5)הכוונה המנחות שכל
ואף  השעורים, מן שבאה הכלל, מן יוצא דינה זו מנחה פירוש, הוא" "דחידוש שם בגמרא גורס רבינו החטים. מן באות
קמח  היא סוטה מנחת אבל גסים גריסים שבאה העומר למנחת דומה אינה השעורים, מן גם באה סוטה שמנחת פי על
חדשה  מתבואה להביאן אסור המנחות שאר אבל החדשה, התבואה מן באה פירוש היא" "דחדש גורס והראב"ד (רש"י),

בשבועות. הלחם שתי הקרבת לבונה.6)עד עליה יתן ולא טו) ה, (במדבר תורה ואמרה בעלה, לה שקינא סוטה מנחת
כחטאת. פסולה לשמה שלא עשאה שאם המקרא מן למדו ד. לבונה.7)במנחות עליה שיש שמנה,8)מפני חיסר כגון

יא. בפרק למעלה שנמנו אחרים ופסולים שמנה עליו"9)ריבה "וזבחת כ): (שמות מהכתוב למדו נט. כשהוא בזבחים
כ"ב). הלכה ג פרק למעלה (וראה חסר כשהוא ולא שיתקנוהו.10)שלם אחרי לעבודה ראוי שיהיה פי על חוץ 11)ואף

אחריהן.12)לעזרה. הבאות להלכות הקדמה משמשות הֿז זורקים 13)הלכות אלא הדם את מקטירים שאין פי על אף
מזבח. אכילת שהוא מפני להקטרה הראויים בין רבינו אותו כלל קדשים 14)אותו, של ושוק וחזה ואשמות חטאות בשר

למזבח.15)קלים. אימוריה הקטרת אחר בעזרה לכך המיוחד במקום האלייה".16)כולה שתחת "העור קכב. במשנה
אותו.17) אוכלים אינם האנשים ורוב השחוטה הבהמה במעי שנמצא אחר 18)עובר ויוצא בו מונח שהעובר העור

עודנו 19)הלידה. הוא עליו שמחשב ובשעה ליאבד, או להישרף שסופו לדבר אלא לשורפו, שמצוה לדבר הכוונה אין
קיים.
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העצמֹות  ּומן העֹור מן להקטיר אֹו לאכל חׁשב ְְֱֲִִִִֶַַָָָָֹאם
ּבמחׁשבת  ּבין ּבהן, וכּיֹוצא האלל אֹו והּמרק ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהּגידין
חׁשב  אם וכן ּכׁשר. הּזבח - מקֹום ּבמחׁשבת ּבין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזמן
הרי  - למחר אֹו ּבחּוץ הּנּׂשרפין ּוּׂשעירים מּפרים ְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹלאכל

ּכׁשרים  בזה.20הן ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִֵֵֵֵֶַָֹ
.Ë הראּוי מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאים ׁשּיאכלּו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹחׁשב

הראּוי  מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאים ׁשּיקטירּו אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָלאכילה
ּפּגּול  הּזבח - והקטרה אכילה לזמן חּוץ ,21להקטרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ

ׁשּבארנּו זה 22ּכמֹו הרי - והקטרה אכילה למקֹום חּוץ . ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ
ּפּגּול.23ּפסּול  ואינֹו ְִֵָ

.È ּפחּותה הקטרה ולא מּכּזית, ּפחּותה אכילה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹאין
לאכילה  הראּוי מּדבר לאכל המחּׁשב ,לפיכ ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמּכּזית.
להקטרה  הראּוי מּדבר להקטיר ׁשחׁשב אֹו מּכזית ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָּפחֹות
- מקֹום ּבמחׁשבת ּבין זמן ּבמחׁשבת ּבין מּכזית, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּפחֹות
ּכחצי  ּולהקטיר ּבחּוץ זית ּכחצי לאכל חּׁשב ּכׁשר. ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹהּזבח
אכילה  זמן אחר זית ּכחצי לאכל ׁשחׁשב אֹו ּבחּוץ, ְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹזית

ז  אחר זית ּכחצי ּכׁשר;ּולהקטיר הּזבח - הקטרה מן ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָ
ּבלׁשֹון  הֹוציאֹו ואם מצטרפין. והקטרה אכילה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָׁשאין
זית  חצי האׁש ותאכל זית ּכחצי ׁשּיאכל ואמר: ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹאכילה
חּׁשב  הּוא. אחד אכילה לׁשֹון מצטרפין; אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָ
זית  חצי על וחׁשב וחזר זית, ּכחצי להקטיר אֹו ְְְְֱֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָֹלאכל
חׁשב  מצטרפין. אּלּו הרי - הּמחׁשבה ּבאֹותּה ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָאחר
ּבין  זית, ּכחצי חּיה אֹו ּבהמה וׁשּתאכל זית ּכחצי ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹלאכל
מצטרפין; אּלּו הרי - זמן ּבמחׁשבת ּבין מקֹום ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבמחׁשבת

הּוא  אחד אכילה ׁשּיאכלּוהּו24ׁשּׁשם ּכזית על חׁשב . ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּביֹותר  ּכזית לאכל חׁשב מצטרפין. אלּו הרי - ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשנים

ּפרס  אכילת ּבׁשעת 25מּכדי חׁשב מצטרף. זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
זית  ּכחצי לאכל זריקה ּובׁשעת זית ּכחצי לאכל ְְְֱֱֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹזביחה
ּבין  הּמקֹום ּבמחׁשבת ּבין מצטרפין, אּלּו הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּכזית  על חׁשב אם וכן הּזמן. קּבלה 26ּבמחׁשבת ּבׁשעת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
מצטרפֹות  העבֹודֹות ׁשארּבע הֹולכה; ּבׁשעת ּכזית ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָועל

מן  זית ּכחצי להקטיר חׁשב אחת. ּכעבֹודה הן ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָוהרי
מצטרפין; אּלּו הרי - הּלבֹונה מן זית וכחצי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּקמץ
אם  ,לפיכ לּזבח. ּכאמּורין לּמנחה הּקמץ עם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּלבֹונה
זה  הרי - לזמּנֹו חּוץ הּלבֹונה מן ּכזית להקטיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָחׁשב
ּכּלֹו הּזבח ּדם לזרק המחּׁשב אחד ׁשּנתּבאר. ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּפּגּול,
אֹו ּבחּוץ ּדמֹו מקצת לזרק ׁשחׁשב אֹו למחר, אֹו ְְְִִֶַַַָָָָָֹּבחּוץ

ּפסל  הּדם מן הּזיה ּכדי על ׁשחׁשב ּכיון - .27למחר ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
הּזבחים ‡. ּבין 2ּכל הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנׁשחטּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

צּבּור  ּבקרּבנֹות ּבין יחיד ׁשּלא 3ּבקרּבנֹות אּלא ּכׁשרים, - ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ
חֹובה  לׁשם לּבעלים והּפסח,4עלּו החּטאת מן חּוץ ; ְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּנּוי  ּבמחׁשבת נעּׂשּו ּפסּולין ׁשאם - ואחד 5הּׁשם . ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָ
אֹו קּבלה ּבׁשעת אֹו ׁשחיטה ּבׁשעת הּזבח ׁשם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהמׁשּנה

ּבזריקה  אֹו הֹולכה ׁשּבארנּו6ּבׁשעת ּכמֹו עלּו7, לא ּכיצד . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
לא  - ׁשלמים לׁשם עֹולה ׁשּׁשחט ּכגֹון חֹובה? ְְְְִֵֵֶַָָָָֹלׁשם
ולא  ּבּה חּיבין ׁשהם עֹולה מּׁשּום לא לּבעלים ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹעלתה
אם  וכן אחר. זבח להביא חּיבין אּלא ׁשלמים, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּׁשּום

ׁשמעֹון  לׁשם ראּובן עֹולת לא 8ׁשחט עלתה לא - ְְְְִֵֵַַָָָֹֹ
ּכׁשעקר  אמּורים? ּדברים ּבּמה לׁשמעֹון. ולא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹלראּובן

טעה  אם אבל ּבזדֹון; הּזבח העֹולה 9ׁשם ׁשּזֹו ודּמה ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
עלתה  - ׁשלמים לׁשם עבֹודֹותיה ּכל ועּׂשה היא, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָׁשלמים
ׁשעּׂשאן  והּפסח החּטאת וכן חֹובה. לׁשם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלּבעלים
ּבטעּות  ׁשעקירה ּכׁשרים. - ּבטעּות הּׁשם ׁשּנּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבמחׁשבת

העֹוף  עֹולת וכן עקירה. אינּה ׁשּמּצה 10- אֹו ׁשּמלקּה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ
עלתה  ולא ּכׁשרה, - הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹדמּה

ּפסּולה  - העֹוף וחּטאת .11לּבעלים. ְְְִַַַָָָ
-12וכן ·. הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנעּׂשּו הּמנחֹות ּכל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּומנחת  חֹוטא מּמנחת חּוץ לּבעלים; עלּו ולא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹּכׁשרֹות,
עבֹודֹות 13קנאֹות  מארּבע ּבאחת חׁשב ׁשאם ׁשּלהן 14, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּבמנחה  הּׁשם ׁשּנּוי ּפסּולֹות. - הּׁשם ׁשּנּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָמחׁשבת
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ראויים 20) שאינם בדברים אכילה מחשבת בדיני עומדים אנו כאן כלום". ולא עשה לא ובשריפתם פרים באכילת "חישב
יג. בפרק אלא כאן מקומו אין מצוותם, היא שזו בשריפתם, חישב אבל כאן, זה דין של מקומו ולכן והאוכלו 21)לאכילה

פוסלת. באכילתם המחשבה ולפיכך אכילה, נקראת ופסולים טמאים שאכילת מפני והטעם, כרת, א,22)חייב בהלכה
פיגול. היא לזמנו חוץ אכילתו.23)שמחשבת על כרת חייבים שנאמר 24)ואין אכילה, נקראת כלבים שאכילת מפני

הכלבים.(מלכי  יאכלו איזבל ואת י): ט, ביצים.25)םֿב שלוש אכילת משנה).26)זמן (כסף זית" "כחצי להיות: צריך
פיגול.27) - כדינו ולמחר פסול, - כדינו בחוץ השם.1)כלומר, שינוי במחשבת שנשחטו הזבחים משנה 2)יבאר

ב. בקרבנות 3)זבחים השם ששינוי כתב, שם המשנה על בפירושו (רבינו בציבור ישנו השם) (שינוי קודש שינוי ד. שם
שם. איגר עקיבא ר' תוספות ראה בגמרא. מקומות לכמה מנוגד שזה מפני כאן, בו חזר כנראה חובה, לשם עלו ציבור

מפרש.4)וצ"ע). ג.5)לקמן הלכה ראה המקרא, מן זה דין דרשו ז: שם ובגמרא שם. יג.6)משנה שם משנה
ד.7) הלכה יג פרק אחר 8)למעלה לשם דמו לזרוק עלֿמנת והולכה קבלה בשחיטה, ופוסל בעלים" "שינוי נקרא זה

ופסחים  ד. (שם חובה לשם ועלו כשרים אחר לשם והולכה קבלה שחיטה אבל אחר, לשם שזורק זריקה בשעת בחישב או
כאן. משנהֿלמלך ראה עומדת 9)ס:), עב: פסחים דגמרא סתמא וגם "רבא") גורס (הכסףֿמשנה כרבא פסק מט. מנחות

זו. בהמה.10)בשיטה כחטאת למעלה נעשית שהיא אע"פ סד: זבחים ב.12)שם.11)משנה מנחת 13)מנחות
ההלכה. בסוף רבינו שמסיים כמו כחטאת, דינן אלו שתי המזבח 14)סוטה, על הקטרה הולכה, שרת, בכלי נתינה קמיצה,
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אֹו חֹוטא, מנחת לׁשם נדבה מנחת ׁשּקמץ ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּכיצד?
ּכל 15מרחׁשת  וכן מרחׁשת. לׁשם מחבת אֹו מחבת, לׁשם ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ּכמֹו‚. נכֹונה, ׁשאינּה מחׁשבה ּבקדׁשים לחּׁשב ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָאסּור

מנחה 16ׁשּיתּבאר  אֹו לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו זבח ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
חּיב  - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּקמצּה
והֹולי וקּבל ׁשחט אפּלּו לׁשמן. עבֹודֹות ׁשאר ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָלהׁשלים

נכֹונה  ּבמחׁשבה לזרק חּיב - הּׁשם ׁשּנּוי .17ּבמחׁשבת ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּזבחים, מּכל והּפסח החּטאת דין נׁשּתּנה מה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּומּפני

ּומנחת  חֹוטא מנחת מּפני ודין הּמנחֹות? מּכל קנאֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
הּכתּוב  עליהם וׁשחט 18ׁשעּין ּבחּטאת: אֹומר הּוא הרי . ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשאר  וכן חּטאת. לׁשם ׁשחיטה ׁשּתהיה - לחּטאת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאתּה
לׁשם  ׁשּתעּׂשה - חּטאתֹו על ונאמר: לׁשמּה. ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעבֹודֹותיה
ּבעליה. לׁשם ׁשּתהיה - עליו וכּפר ונאמר: החטא. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹותֹו
ּכל  ׁשּתהיה - אלהי ליי ּפסח ועּׂשית ּבפסח: ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹונאמר
ליי  הּוא ּפסח זבח ואמרּתם ונאמר: ּפסח. לׁשם ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָעּׂשּיתֹו
ׁשם  אֹו ׁשמֹו ׁשּנה אם הא ּפסח. לׁשם זביחתֹו ׁשּתהיה -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
היא, מנחה אֹומר: הּוא חֹוטא ּובמנחת ּפסּול. - ְְְְִִִֵֵַָָָָּבעליו
ּכל  ׁשּיהיּו - היא קנאת מנחת ּכי נאמר: סֹוטה ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָֹּובמנחת

לׁשמן  .19מעּׂשיהן ְֲִֵֶַָ
לׁשם „. ׁשּׁשחטּה ּכגֹון אחר, זבח לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּטאת

ּכמֹו ּפסּולה, - ׁשלמים לׁשם אֹו אׁשם לׁשם אֹו ְְְְְִֵֵָָָָָעֹולה
ּכׁשרה  זֹו הרי - חּלין לׁשם ׁשחטּה אם אבל ,20ׁשּבארנּו. ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֻ

לּבעלים  עלתה .21ולא ְְְִַָָָֹ
קדׁשים,‰. מחּללין ׁשהּקדׁשים למדּו, הּׁשמּועה ְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָמּפי

קדׁשים  מחּללין החּלין .22ואין ְְְִִִֵַַָָֻ

.Â חלב אכילת על ׁשּבאה ּכגֹון אחר, חטא לׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשחטּה
ּפסּולה  - ּדם אכילת על .23ּוׁשחטּה ְְֲִַַָָָָ

.Êאפּלּו חּטאת, מחּיב ׁשהּוא אחר אדם לׁשם ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשחטּה
קבּועה  ׁשאינּה ּפסּולה 24חּטאת זֹו הרי -25. ְְֲֵֵֶַָָָָ

.Á הרי - עֹולה מחּיב ׁשהּוא אחד לׁשם ׁשחטּה אם ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָֻאבל
ּכׁשרה  לּבעלים 26זֹו עלתה ולא על 27, ולא - עליו וכּפר . ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

ּכמֹותֹו חּטאת מחּיב ׁשהּוא .28חברֹו ְְֲֵֶַָָֻ
.Ë ּכׁשרה - מת לׁשם עלתה 29ׁשחטּה ולא לּבעלים;30, ְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָֹ

קרּבן  מחּיב ׁשאינֹו מי לׁשם ׁשחטּה לּמתים. ּכּפרה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשאין
זֹו הרי - קרּבנֹות ׁשאר ולא עֹולה ולא  חּטאת לא ְְְְְֲֵַָָָָָָֹֹֹּכלל,

הּוא  מחּיב ׁשּמא יֹודע.31ּפסּולה, ואינֹו ְְְֵֵֶַָָָֻ
.Èּדמּה לזרק הּׁשחיטה ּבׁשעת וחּׁשב לׁשמּה ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹׁשחטּה

מעבֹודה  ׁשּמחּׁשבין לפי ּפסּולה. זֹו הרי - לׁשמּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּלא
- הּׁשחיטה ּבׁשעת ׁשחׁשב הּמחׁשבה וזאת ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָֹלעבֹודה,

ּפסּולה  ּולפיכ זריקה, ּבׁשעת חׁשבּה .32ּכאּלּו ְְְְְֲִִִִַָָָָָ
.‡È ׁשּׁשּנה ּבין הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּפסח

אחר  זבח לׁשם ּפסּול 33ׁשמֹו - חּלין לׁשם ׁשּׁשּנהּו ;34ּבין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ
ּדברים  ּבּמה לה'. הּוא ּפסח זבח ואמרּתם ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשּנאמר:
עּׂשר  ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנֹו, ׁשּׁשחטֹו ְְְֲִִֶֶַַָָָָָאמּורים?

ּבׁשחרית  ׁשחטֹו אפּלּו -35ּבניסן. הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָ
ׁשּלא  ּבמחׁשבה ּבזמּנֹו ׁשּלא ׁשחטֹו אם אבל ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹֹּפסּול.

ּבעליו  לׁשם ׁשּלא ּכׁשר; - ׁשאין 36לׁשמֹו ּכמי נעּׂשה - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ּבעלים  ּופסּול.37לֹו ּבזמּנֹו ְְִִַָָ

.·È- חצֹות קדם עּׂשר ּבארּבעה לׁשמֹו ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹּפסח
זמּנֹו ׁשאינֹו לפי ׁשנתֹו38ּפסּול, עברה ּבזמּנֹו39. ּוׁשחטֹו ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

אפּלּו ּפסח, לׁשם זבחים ׁשאר הּׁשֹוחט וכן ּפסח, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלׁשם
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ו). הלכה יג פרק למעלה וראה יב. שם הקרבנות.15)(משנה מעשה מהלכות יג בפרק נתבארו ומחבת, מרחשת דיני פרטי
הערות.16) שם ראה א, הלכה יח פרק ז:17)לקמן שם רבא של ביותר.18)מימרא עליהם ומנחות 19)הזהיר ז. שם

מו:20)ד. שם.21)זבחים אביי של מסיני,22)כפירושו למה הלכה הוא שהדין סובר ורבינו מהכתוב. זה למדו שם
הדינים. מחלקי א חלק המשנה על לפירושו רבינו הקדמת ראה הכתוב. על שם 23)והסמיכוהו דרבא, בריה אחא כרב

מדוכא 24)ט: ועני עופות, שני - ועני בהמה. מביא - עשיר היינו, ויורד. עולה קרבן שמביא למקדש טמא נכנס אם כגון
סולת. נפשטה.25)– שלא שם רבא של "רב".26)בעיא גורסים ויש ג: שם רבא של זה 27)מימרא מדמה רבינו

אפילו  שם, במשנה שנשנו דברים מהששה שינוי בהן שיש המחשבות אלו שכל רבינו, דעת ד. שבהלכה חולין לשם לדין
שם. אביי מדברי לדייק יש וכן חובה. לשם עלתה לא החטאת, את פוסלות שאינן למדנו 28)אלו בעלים שינוי פירוש,

שאינו  אדם לשם שחט אם אבל כמותו, חטאת מחוייב שהוא חבירו, ומשמעות חבירו. על ולא עליו" "וכפר מהכתוב
נפסלה. לא - חטאת ט:29)מחוייב וח'.30)שם ד' בהלכה בישראל 31)כמו אדם לך "שאין שם רבא של מימרא

ואעפ"כ  לעשה. מתכוון רבינו שגם ומובן עשה. על מקופיא) הגמרא: (בלשון קצת מכפרת וחטאת עשה", מחוייב שאינו
שעבר. מצוותֿעשה כל על תכפר שהפריש שהעולה מפני הקודמת), הלכה (ראה כשרה עולה, שמחוייב מי על כששחטה

או 32) לקבל עלֿמנת אבל בלבד, לזרוק בעלֿמנת נאמר זה ודין יוחנן. כר' והלכה ט: שם לקיש וריש יוחנן ר' מחלוקת
הקטרה  מחשבת או זריקה מחשבת רק ובשניהם בעלים, משינוי או מפיגול למדנו זה דין שהרי כשר, – להוליך עלֿמנת

מל"מ). (ראה יג:33)פוסלות ומשמע 34)שם יחד, ופסח חטאת כוללת המשנה ואדרבה, זה. לדין מקור מצאתי לא
בו  שנאמר מפני זה דין מנמק (בכסףֿמשנה כשרה חולין לשם ד) הלכה (למעלה עצמו רבינו פסק ובחטאת שווה. שדינם

חולין). לשם ולא ה' לשם לזבוח שצריך משמע שבגמרא 35)"לה'", מפני יהושע, ר' דעת נגד יא: שם כבןֿבתירה פסק
בתירה. בן בדברי שקלאֿוטריא בזמנו.36)יש לשם 37)שלא שלא כשחט והפירוש, סא.). (פסחים הגמרא לשון נקט

ז). הערה א הלכה למעלה (ראה בןֿבתירה.38)בעלים בדעת יב. שם יוחנן פסח.39)ר' לקרבן ופסולה

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq g"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכׁשרים  אּלּו הרי - חצֹות אחר עלּו40ׁשחטן ולא , ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָֹ
חֹובה. לׁשם ְְִֵַָָלּבעלים

.‚È לּבעלים;41ּתֹודה עלתה - ׁשלמים לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָ
עלּו לא - ּתֹודה לׁשם ׁשּׁשחטן לפי ּוׁשלמים לּבעלים. ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹ

ׁשלמים  נקראת ּתֹודה.42ׁשהּתֹודה נקראּו לא ּוׁשלמים , ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ
.„È לא - ּכלל קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי על ׁשּׁשחטּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֻעֹולה

ואף  ּבעליה. לׁשם ׁשּלא ׁשחטּה ׁשהרי לּבעלים, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעלתה
אי  ּבענינֹו, ּכלּום מחּיב אינֹו לׁשמֹו ׁשּׁשחטּה ׁשּזה ּפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻעל
אדם  ל ׁשאין לּׁשמים; ּכּפרה חּיב יהיה ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאפׁשר

עּׂשה  מצות על מעֹולם עבר ׁשּלא .43ּביּׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
.ÂË מיתה לאחר הּבאה לׁשם 44עֹולה ׁשּלא ׁשעּׂשאּה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

לּבעלים  עלתה - חֹובה 45ּבעליה ּבעלים 46לׁשם ׁשאין , ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
מיתה. ְִַַָלאחר

.ÊË עצרת ּכבּׂשי עלּו47ׁשני לא - אילים לׁשם ׁשּׁשחטן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ
חֹובה 48לּצּבּור  ּוׁשחטן 49לׁשם אילים ׁשהן ּדּמה ואם . ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ

ּבטעּות  עקירה ׁשהיא מּפני להן, עלּו - אילים .50לׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
.ÊÈ מצרע נתן 51אׁשם ׁשּלא אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו ְְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹֹ

ּבהֹונֹות  ּגּבי על נסכים 52מּדמֹו טעּון יקרב 53- ׁשאם ; ְְְִִִִֵֶַַַָָָ
נדבה  ּכמקריב נמצא - נסכים ּבא 54ּבלא האׁשם ואין , ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָֹ

ְָָנדבה.
.ÁÈ העמר עם הּבא לא 55ּכבּׂש - לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו ְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

אחד  עּׂשרֹון אּלא עּׂשרֹונים, ׁשני ׁשּלֹו נסכים מנחת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָיביא
הּנדבֹות  ּתמיד 56ּכׁשאר וכן חֹובתֹו. לׁשם עלה לא ׁשהרי ; ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

עצים  גזרי ׁשני עּמֹו יעלה לא - לׁשמֹו ׁשּלא 57ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹ
אּלא  הּתמיד, לחֹובת עלה לא ׁשהרי הּתמידים; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכׁשאר

הּנדבֹות. ּככל הּוא ְְֲֵַָָהרי

.ËÈ עצרת ּכבּׂשי אֹו58ׁשני לׁשמן, ׁשּלא ׁשּׁשחטן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹ
יּזרק  הּדם - זמּנן לאחר ּבין זמּנן לפני ּבין 59ׁשּׁשחטן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

יאכל  ׁש60והּבּׂשר ּפי על אף חֹובה., לׁשם לּצּבּור עלּו ּלא ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
יזרק  לא - ׁשּבת היתה להקטיר 61ואם הרצה - זרק ואם , ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹֹֻ

לערב. ִֵֶֶָאמּורין
.Î נזיר ׁשלמי ּפי 62וכן על אף לׁשמן, ׁשּלא ׁשּׁשחטן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

נאכלין  הן הרי - לּבעלים עלּו ולילה 63ׁשּלא ,64ליֹום ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּׁשחטן  מצרע ואׁשם נזיר אׁשם וכן לחם. טעּונין ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואינן
הן  הרי - לּבעלים עלּו ׁשּלא ּפי על אף לׁשמן, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

ֱִֶָנאכלים.

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
העבֹודֹות ‡. מארּבע ּבאחת ׁשהמחּׁשב ּבארנּו, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָּכבר

חּׁשב  ואם ּפּגּול; ואינֹו ּפסּול הּקרּבן - הּמקֹום ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמחׁשבת
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפּגּול. הּקרּבן - הּזמן ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָמחׁשבת
אם  אבל אחרת; מחׁשבה הּזמן מחׁשבת עם ערב ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבׁשּלא
ּבפסח  הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת אֹו מקֹום, מחׁשבת ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָערב
ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול הּקרּבן - הּזמן מחׁשבת עם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָּובחּטאת,
ּבארּבע  ּומחׁשבּתֹו וזרק, והֹולי וקּבל ׁשחט ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָּכיצד?
ּבאחת  מחׁשבּתֹו ׁשהיתה אֹו הּזמן, מחׁשבת אּלּו ְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַָָעבֹודֹות
היתה  העבֹודֹות ּובׁשאר הּזמן מחׁשבת ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָמארּבעּתן
ּבׁשאר  ּכלל מחׁשבה ׁשם היתה לא אֹו נכֹונה ְְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֹמחׁשבּתֹו
הּזמן  ּבמחׁשבת ׁשחט אם אבל ּפּגּול. זה הרי - ְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהעבֹודֹות
ׁשּׁשחט  אֹו הּמקֹום, ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָוקּבל
ּבמחׁשבת  זרק אֹו הֹולי אֹו וקּבל הּמקֹום ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבמחׁשבת
הּפסח  וכן ּבלבד. ּפסּול אּלא ּפּגּול, אינֹו זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּזמן
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יא.40) שם יהושע ד.41)כר' שלמים,42)זבחים היא שהתודה משמע שלמיו", תודת "זבח טו): ז, (ויקרא שנאמר
ל.43)שם. הערה ט, הלכה אותה.44)ראה מקריבים והיורשים בעליה ז:45)שמתו מחוייב 46)שם היורש ואין

עולה". עלי "הרי אמר כשהמוריש אפילו אחרת, מט.47)להביא לציבור,48)מנחות והכוונה "בעלים", שם: בגמרא
הציבור. הקרבנות כל של בעליהם כבשים 49)שהם שני להביא וחייבים נכונה. בלתי במחשבה שנשחט זבח כל כדין

א.50)אחרים. הלכה ברייתא.51)ראה ה. ידו 52)שם בוהן על מדמו נותן והכהן אשם, מביא שנתרפא מצורע
אחר.הימנ  אשם להביא וצריך ידיֿחובתו יצא לא אבל הקרבן, נפסל לא הללו המקרים ובשני הימנית. רגלו בוהן ועל ית
מצורע.53) אשם בלבד.54)ככל מצורע אשם אלא נסכים טעון אשם ואין נדבה, אשם כמקריב בששה 55)כלומר,

עשרונים. שני טעונה שהיא העומר, ממנחת חוץ הוא, אחד עשרון כבש נסכי כל בניסן, לאשם 56)עשר דומה זה ואין
(ראה  פט: שם כרבא פסק אחד, עשרון ומנחתה נדבה באה ועולה עולה, הוא זה שכבש מפני הקודמת, בהלכה מצורע

אביי. נגד "רבא") שגרסו שאם, ד"ה שם ביחד 57)תוספות מביאים המזבח, על עצים מערכת בבוקר שהבעירו אע"פ
ה"ב). ומוספין תמידין מהלכות (פ"ב המערכה על אותם ומוסיפים עצים, גזרי שני התמיד קרבן ציבור 58)עם שלמי

השבועות. בחג מח.59)שמקריבים שם ואע"פ 60)ברייתא ביום, הבשר את לאכול מותר אם דעתו גילה לא רבינו
הלכה  חגיגה מהלכות א פרק (ראה נדבה קרבנות ככל ביוםֿטוב להקטירם אסור שהרי האימורים, את עדיין הקטירו שלא
נאבדו  כאילו זה הרי האימורים להקטיר שאסור מפני ביום, אכילתם להתיר מצדדים מאי, ד"ה כ: ביצה ובתוספות ח.

בזה). שהאריך שם ביצה וצל"ח כבשי, ד"ה כח: נזיר תוספות וראה הבשר. את לאכול על 61)שמותר גזרו לא חכמים
זו. שבות על גזרו בשבת אבל ביוםֿטוב, זריקה כמצוותן,62)שבות שלא ששחטן נזיר שלמי שאר לוי, "תני כד: נזיר

כמצוותן" "שלא רבינו ומפרש זרוע". ולא לחם לא טעונין ואינן אחד, ליום ונאכלין חובה לשם לבעלים עלו ולא כשרין
הפירושים). שני הביא מח: ובמנחות אחרת, פירש שם (רש"י לשמם רב 63)שלא שלדעת אע"ג לוי. תני מח. מנחות

ה). (שם הופרכה רב שדעת מפני כלוי, פסק פסולים, ד:) לשני 64)(שם שנאכלים אחרים, כשלמים ולא נזיר שלמי כדין
שביניהם. ולילה או 1)ימים למעלה למטה הניתנים הדמים על וחישב אחרת, מחשבה זמן מחשבת עם עירב אם יבאר

איפכא.



קלה oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq g"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹו חֹוטא, מנחת לׁשם נדבה מנחת ׁשּקמץ ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּכיצד?
ּכל 15מרחׁשת  וכן מרחׁשת. לׁשם מחבת אֹו מחבת, לׁשם ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ּכמֹו‚. נכֹונה, ׁשאינּה מחׁשבה ּבקדׁשים לחּׁשב ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָאסּור

מנחה 16ׁשּיתּבאר  אֹו לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו זבח ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
חּיב  - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּקמצּה
והֹולי וקּבל ׁשחט אפּלּו לׁשמן. עבֹודֹות ׁשאר ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָלהׁשלים

נכֹונה  ּבמחׁשבה לזרק חּיב - הּׁשם ׁשּנּוי .17ּבמחׁשבת ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּזבחים, מּכל והּפסח החּטאת דין נׁשּתּנה מה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּומּפני

ּומנחת  חֹוטא מנחת מּפני ודין הּמנחֹות? מּכל קנאֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
הּכתּוב  עליהם וׁשחט 18ׁשעּין ּבחּטאת: אֹומר הּוא הרי . ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשאר  וכן חּטאת. לׁשם ׁשחיטה ׁשּתהיה - לחּטאת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאתּה
לׁשם  ׁשּתעּׂשה - חּטאתֹו על ונאמר: לׁשמּה. ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעבֹודֹותיה
ּבעליה. לׁשם ׁשּתהיה - עליו וכּפר ונאמר: החטא. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹותֹו
ּכל  ׁשּתהיה - אלהי ליי ּפסח ועּׂשית ּבפסח: ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹונאמר
ליי  הּוא ּפסח זבח ואמרּתם ונאמר: ּפסח. לׁשם ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָעּׂשּיתֹו
ׁשם  אֹו ׁשמֹו ׁשּנה אם הא ּפסח. לׁשם זביחתֹו ׁשּתהיה -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
היא, מנחה אֹומר: הּוא חֹוטא ּובמנחת ּפסּול. - ְְְְִִִֵֵַָָָָּבעליו
ּכל  ׁשּיהיּו - היא קנאת מנחת ּכי נאמר: סֹוטה ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָֹּובמנחת

לׁשמן  .19מעּׂשיהן ְֲִֵֶַָ
לׁשם „. ׁשּׁשחטּה ּכגֹון אחר, זבח לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּטאת

ּכמֹו ּפסּולה, - ׁשלמים לׁשם אֹו אׁשם לׁשם אֹו ְְְְְִֵֵָָָָָעֹולה
ּכׁשרה  זֹו הרי - חּלין לׁשם ׁשחטּה אם אבל ,20ׁשּבארנּו. ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֻ

לּבעלים  עלתה .21ולא ְְְִַָָָֹ
קדׁשים,‰. מחּללין ׁשהּקדׁשים למדּו, הּׁשמּועה ְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָמּפי

קדׁשים  מחּללין החּלין .22ואין ְְְִִִֵַַָָֻ

.Â חלב אכילת על ׁשּבאה ּכגֹון אחר, חטא לׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשחטּה
ּפסּולה  - ּדם אכילת על .23ּוׁשחטּה ְְֲִַַָָָָ

.Êאפּלּו חּטאת, מחּיב ׁשהּוא אחר אדם לׁשם ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשחטּה
קבּועה  ׁשאינּה ּפסּולה 24חּטאת זֹו הרי -25. ְְֲֵֵֶַָָָָ

.Á הרי - עֹולה מחּיב ׁשהּוא אחד לׁשם ׁשחטּה אם ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָֻאבל
ּכׁשרה  לּבעלים 26זֹו עלתה ולא על 27, ולא - עליו וכּפר . ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

ּכמֹותֹו חּטאת מחּיב ׁשהּוא .28חברֹו ְְֲֵֶַָָֻ
.Ë ּכׁשרה - מת לׁשם עלתה 29ׁשחטּה ולא לּבעלים;30, ְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָֹ

קרּבן  מחּיב ׁשאינֹו מי לׁשם ׁשחטּה לּמתים. ּכּפרה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשאין
זֹו הרי - קרּבנֹות ׁשאר ולא עֹולה ולא  חּטאת לא ְְְְְֲֵַָָָָָָֹֹֹּכלל,

הּוא  מחּיב ׁשּמא יֹודע.31ּפסּולה, ואינֹו ְְְֵֵֶַָָָֻ
.Èּדמּה לזרק הּׁשחיטה ּבׁשעת וחּׁשב לׁשמּה ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹׁשחטּה

מעבֹודה  ׁשּמחּׁשבין לפי ּפסּולה. זֹו הרי - לׁשמּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּלא
- הּׁשחיטה ּבׁשעת ׁשחׁשב הּמחׁשבה וזאת ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָֹלעבֹודה,

ּפסּולה  ּולפיכ זריקה, ּבׁשעת חׁשבּה .32ּכאּלּו ְְְְְֲִִִִַָָָָָ
.‡È ׁשּׁשּנה ּבין הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּפסח

אחר  זבח לׁשם ּפסּול 33ׁשמֹו - חּלין לׁשם ׁשּׁשּנהּו ;34ּבין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ
ּדברים  ּבּמה לה'. הּוא ּפסח זבח ואמרּתם ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשּנאמר:
עּׂשר  ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנֹו, ׁשּׁשחטֹו ְְְֲִִֶֶַַָָָָָאמּורים?

ּבׁשחרית  ׁשחטֹו אפּלּו -35ּבניסן. הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָ
ׁשּלא  ּבמחׁשבה ּבזמּנֹו ׁשּלא ׁשחטֹו אם אבל ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹֹּפסּול.

ּבעליו  לׁשם ׁשּלא ּכׁשר; - ׁשאין 36לׁשמֹו ּכמי נעּׂשה - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ּבעלים  ּופסּול.37לֹו ּבזמּנֹו ְְִִַָָ

.·È- חצֹות קדם עּׂשר ּבארּבעה לׁשמֹו ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹּפסח
זמּנֹו ׁשאינֹו לפי ׁשנתֹו38ּפסּול, עברה ּבזמּנֹו39. ּוׁשחטֹו ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

אפּלּו ּפסח, לׁשם זבחים ׁשאר הּׁשֹוחט וכן ּפסח, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלׁשם
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ו). הלכה יג פרק למעלה וראה יב. שם הקרבנות.15)(משנה מעשה מהלכות יג בפרק נתבארו ומחבת, מרחשת דיני פרטי
הערות.16) שם ראה א, הלכה יח פרק ז:17)לקמן שם רבא של ביותר.18)מימרא עליהם ומנחות 19)הזהיר ז. שם

מו:20)ד. שם.21)זבחים אביי של מסיני,22)כפירושו למה הלכה הוא שהדין סובר ורבינו מהכתוב. זה למדו שם
הדינים. מחלקי א חלק המשנה על לפירושו רבינו הקדמת ראה הכתוב. על שם 23)והסמיכוהו דרבא, בריה אחא כרב

מדוכא 24)ט: ועני עופות, שני - ועני בהמה. מביא - עשיר היינו, ויורד. עולה קרבן שמביא למקדש טמא נכנס אם כגון
סולת. נפשטה.25)– שלא שם רבא של "רב".26)בעיא גורסים ויש ג: שם רבא של זה 27)מימרא מדמה רבינו

אפילו  שם, במשנה שנשנו דברים מהששה שינוי בהן שיש המחשבות אלו שכל רבינו, דעת ד. שבהלכה חולין לשם לדין
שם. אביי מדברי לדייק יש וכן חובה. לשם עלתה לא החטאת, את פוסלות שאינן למדנו 28)אלו בעלים שינוי פירוש,

שאינו  אדם לשם שחט אם אבל כמותו, חטאת מחוייב שהוא חבירו, ומשמעות חבירו. על ולא עליו" "וכפר מהכתוב
נפסלה. לא - חטאת ט:29)מחוייב וח'.30)שם ד' בהלכה בישראל 31)כמו אדם לך "שאין שם רבא של מימרא

ואעפ"כ  לעשה. מתכוון רבינו שגם ומובן עשה. על מקופיא) הגמרא: (בלשון קצת מכפרת וחטאת עשה", מחוייב שאינו
שעבר. מצוותֿעשה כל על תכפר שהפריש שהעולה מפני הקודמת), הלכה (ראה כשרה עולה, שמחוייב מי על כששחטה

או 32) לקבל עלֿמנת אבל בלבד, לזרוק בעלֿמנת נאמר זה ודין יוחנן. כר' והלכה ט: שם לקיש וריש יוחנן ר' מחלוקת
הקטרה  מחשבת או זריקה מחשבת רק ובשניהם בעלים, משינוי או מפיגול למדנו זה דין שהרי כשר, – להוליך עלֿמנת

מל"מ). (ראה יג:33)פוסלות ומשמע 34)שם יחד, ופסח חטאת כוללת המשנה ואדרבה, זה. לדין מקור מצאתי לא
בו  שנאמר מפני זה דין מנמק (בכסףֿמשנה כשרה חולין לשם ד) הלכה (למעלה עצמו רבינו פסק ובחטאת שווה. שדינם

חולין). לשם ולא ה' לשם לזבוח שצריך משמע שבגמרא 35)"לה'", מפני יהושע, ר' דעת נגד יא: שם כבןֿבתירה פסק
בתירה. בן בדברי שקלאֿוטריא בזמנו.36)יש לשם 37)שלא שלא כשחט והפירוש, סא.). (פסחים הגמרא לשון נקט

ז). הערה א הלכה למעלה (ראה בןֿבתירה.38)בעלים בדעת יב. שם יוחנן פסח.39)ר' לקרבן ופסולה

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq g"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכׁשרים  אּלּו הרי - חצֹות אחר עלּו40ׁשחטן ולא , ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָֹ
חֹובה. לׁשם ְְִֵַָָלּבעלים

.‚È לּבעלים;41ּתֹודה עלתה - ׁשלמים לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָ
עלּו לא - ּתֹודה לׁשם ׁשּׁשחטן לפי ּוׁשלמים לּבעלים. ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹ

ׁשלמים  נקראת ּתֹודה.42ׁשהּתֹודה נקראּו לא ּוׁשלמים , ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ
.„È לא - ּכלל קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי על ׁשּׁשחטּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֻעֹולה

ואף  ּבעליה. לׁשם ׁשּלא ׁשחטּה ׁשהרי לּבעלים, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעלתה
אי  ּבענינֹו, ּכלּום מחּיב אינֹו לׁשמֹו ׁשּׁשחטּה ׁשּזה ּפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻעל
אדם  ל ׁשאין לּׁשמים; ּכּפרה חּיב יהיה ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאפׁשר

עּׂשה  מצות על מעֹולם עבר ׁשּלא .43ּביּׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
.ÂË מיתה לאחר הּבאה לׁשם 44עֹולה ׁשּלא ׁשעּׂשאּה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

לּבעלים  עלתה - חֹובה 45ּבעליה ּבעלים 46לׁשם ׁשאין , ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
מיתה. ְִַַָלאחר

.ÊË עצרת ּכבּׂשי עלּו47ׁשני לא - אילים לׁשם ׁשּׁשחטן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ
חֹובה 48לּצּבּור  ּוׁשחטן 49לׁשם אילים ׁשהן ּדּמה ואם . ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ

ּבטעּות  עקירה ׁשהיא מּפני להן, עלּו - אילים .50לׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
.ÊÈ מצרע נתן 51אׁשם ׁשּלא אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו ְְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹֹ

ּבהֹונֹות  ּגּבי על נסכים 52מּדמֹו טעּון יקרב 53- ׁשאם ; ְְְִִִִֵֶַַַָָָ
נדבה  ּכמקריב נמצא - נסכים ּבא 54ּבלא האׁשם ואין , ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָֹ

ְָָנדבה.
.ÁÈ העמר עם הּבא לא 55ּכבּׂש - לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו ְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

אחד  עּׂשרֹון אּלא עּׂשרֹונים, ׁשני ׁשּלֹו נסכים מנחת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָיביא
הּנדבֹות  ּתמיד 56ּכׁשאר וכן חֹובתֹו. לׁשם עלה לא ׁשהרי ; ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

עצים  גזרי ׁשני עּמֹו יעלה לא - לׁשמֹו ׁשּלא 57ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹ
אּלא  הּתמיד, לחֹובת עלה לא ׁשהרי הּתמידים; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכׁשאר

הּנדבֹות. ּככל הּוא ְְֲֵַָָהרי

.ËÈ עצרת ּכבּׂשי אֹו58ׁשני לׁשמן, ׁשּלא ׁשּׁשחטן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹ
יּזרק  הּדם - זמּנן לאחר ּבין זמּנן לפני ּבין 59ׁשּׁשחטן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

יאכל  ׁש60והּבּׂשר ּפי על אף חֹובה., לׁשם לּצּבּור עלּו ּלא ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
יזרק  לא - ׁשּבת היתה להקטיר 61ואם הרצה - זרק ואם , ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹֹֻ

לערב. ִֵֶֶָאמּורין
.Î נזיר ׁשלמי ּפי 62וכן על אף לׁשמן, ׁשּלא ׁשּׁשחטן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

נאכלין  הן הרי - לּבעלים עלּו ולילה 63ׁשּלא ,64ליֹום ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּׁשחטן  מצרע ואׁשם נזיר אׁשם וכן לחם. טעּונין ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואינן
הן  הרי - לּבעלים עלּו ׁשּלא ּפי על אף לׁשמן, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

ֱִֶָנאכלים.

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
העבֹודֹות ‡. מארּבע ּבאחת ׁשהמחּׁשב ּבארנּו, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָּכבר

חּׁשב  ואם ּפּגּול; ואינֹו ּפסּול הּקרּבן - הּמקֹום ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמחׁשבת
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפּגּול. הּקרּבן - הּזמן ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָמחׁשבת
אם  אבל אחרת; מחׁשבה הּזמן מחׁשבת עם ערב ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבׁשּלא
ּבפסח  הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת אֹו מקֹום, מחׁשבת ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָערב
ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול הּקרּבן - הּזמן מחׁשבת עם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָּובחּטאת,
ּבארּבע  ּומחׁשבּתֹו וזרק, והֹולי וקּבל ׁשחט ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָּכיצד?
ּבאחת  מחׁשבּתֹו ׁשהיתה אֹו הּזמן, מחׁשבת אּלּו ְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַָָעבֹודֹות
היתה  העבֹודֹות ּובׁשאר הּזמן מחׁשבת ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָמארּבעּתן
ּבׁשאר  ּכלל מחׁשבה ׁשם היתה לא אֹו נכֹונה ְְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֹמחׁשבּתֹו
הּזמן  ּבמחׁשבת ׁשחט אם אבל ּפּגּול. זה הרי - ְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהעבֹודֹות
ׁשּׁשחט  אֹו הּמקֹום, ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָוקּבל
ּבמחׁשבת  זרק אֹו הֹולי אֹו וקּבל הּמקֹום ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבמחׁשבת
הּפסח  וכן ּבלבד. ּפסּול אּלא ּפּגּול, אינֹו זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּזמן
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יא.40) שם יהושע ד.41)כר' שלמים,42)זבחים היא שהתודה משמע שלמיו", תודת "זבח טו): ז, (ויקרא שנאמר
ל.43)שם. הערה ט, הלכה אותה.44)ראה מקריבים והיורשים בעליה ז:45)שמתו מחוייב 46)שם היורש ואין

עולה". עלי "הרי אמר כשהמוריש אפילו אחרת, מט.47)להביא לציבור,48)מנחות והכוונה "בעלים", שם: בגמרא
הציבור. הקרבנות כל של בעליהם כבשים 49)שהם שני להביא וחייבים נכונה. בלתי במחשבה שנשחט זבח כל כדין

א.50)אחרים. הלכה ברייתא.51)ראה ה. ידו 52)שם בוהן על מדמו נותן והכהן אשם, מביא שנתרפא מצורע
אחר.הימנ  אשם להביא וצריך ידיֿחובתו יצא לא אבל הקרבן, נפסל לא הללו המקרים ובשני הימנית. רגלו בוהן ועל ית
מצורע.53) אשם בלבד.54)ככל מצורע אשם אלא נסכים טעון אשם ואין נדבה, אשם כמקריב בששה 55)כלומר,

עשרונים. שני טעונה שהיא העומר, ממנחת חוץ הוא, אחד עשרון כבש נסכי כל בניסן, לאשם 56)עשר דומה זה ואין
(ראה  פט: שם כרבא פסק אחד, עשרון ומנחתה נדבה באה ועולה עולה, הוא זה שכבש מפני הקודמת, בהלכה מצורע

אביי. נגד "רבא") שגרסו שאם, ד"ה שם ביחד 57)תוספות מביאים המזבח, על עצים מערכת בבוקר שהבעירו אע"פ
ה"ב). ומוספין תמידין מהלכות (פ"ב המערכה על אותם ומוסיפים עצים, גזרי שני התמיד קרבן ציבור 58)עם שלמי

השבועות. בחג מח.59)שמקריבים שם ואע"פ 60)ברייתא ביום, הבשר את לאכול מותר אם דעתו גילה לא רבינו
הלכה  חגיגה מהלכות א פרק (ראה נדבה קרבנות ככל ביוםֿטוב להקטירם אסור שהרי האימורים, את עדיין הקטירו שלא
נאבדו  כאילו זה הרי האימורים להקטיר שאסור מפני ביום, אכילתם להתיר מצדדים מאי, ד"ה כ: ביצה ובתוספות ח.

בזה). שהאריך שם ביצה וצל"ח כבשי, ד"ה כח: נזיר תוספות וראה הבשר. את לאכול על 61)שמותר גזרו לא חכמים
זו. שבות על גזרו בשבת אבל ביוםֿטוב, זריקה כמצוותן,62)שבות שלא ששחטן נזיר שלמי שאר לוי, "תני כד: נזיר

כמצוותן" "שלא רבינו ומפרש זרוע". ולא לחם לא טעונין ואינן אחד, ליום ונאכלין חובה לשם לבעלים עלו ולא כשרין
הפירושים). שני הביא מח: ובמנחות אחרת, פירש שם (רש"י לשמם רב 63)שלא שלדעת אע"ג לוי. תני מח. מנחות

ה). (שם הופרכה רב שדעת מפני כלוי, פסק פסולים, ד:) לשני 64)(שם שנאכלים אחרים, כשלמים ולא נזיר שלמי כדין
שביניהם. ולילה או 1)ימים למעלה למטה הניתנים הדמים על וחישב אחרת, מחשבה זמן מחשבת עם עירב אם יבאר

איפכא.
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והֹולי וקּבל הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהחּטאת
וקּבל  הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטן אֹו הּזמן, ּבמחׁשבת ְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָוזרק
ּפּגּול, זה אין - הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָאֹו

ּפסּול. ּפּגּול אּלא ׁשם אין ּובּמנחֹות. ּבעֹופֹות הּדין והּוא ְְְִִֵֵֶַַָָָ
עּמּה ערב ולא הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנפסל קרּבן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
עּמּה ערב ולא ּבּסֹוף, ולא ּבּתחּלה לא הּמקֹום ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמחׁשבת
ׁשּנּוי  ּבמחׁשבת ׁשּנפסלין ּבּקרּבנֹות הּׁשם ׁשּנּוי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמחׁשבת

ֵַהּׁשם.
לאכל ·. ּבכּלם א ֹו העבֹודֹות מארּבע ּבאחת ְְְְֱֲֵֵֶַַַַַַָָֹֻהמחּׁשב

ּכזית  אֹו למחר, ּוכזית ּבחּוץ לאכילה הראּוי מּדבר ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָּכזית
זית  וכחצי ּבחּוץ זית ּכחצי אֹו ּבחּוץ, ּוכזית ְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָלמחר
הרי  - ּבחּוץ זית וכחצי למחר זית ּכחצי אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָלמחר,
הּמחׁשבה  ערב אם וכן ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָהּקרּבן

ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול זה הרי - ְְֲִֵֵֶַַָָָּבהקטרה
הּמקֹום ‚. ּבמחׁשבת זית ּכחצי להקטיר אֹו לאכל ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹחּׁשב

ּפּגּול. זה הרי - הּזמן ּבמחׁשבת ּכזית להקטיר אֹו ְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹולאכל
חצי  ׁשאין אֹותּה. ׁשאחר ּבין ּכזית מחׁשבת ׁשהקּדים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבין

ּכזית. אצל חׁשּוב ְִִֵֶַַָזית
זית „. חצי ועל הּזמן ּבמחׁשבת זית חצי על ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַחּׁשב

אחר  זית חצי על וחׁשב וחזר הּמקֹום, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָּבמחׁשבת
חצי  על חׁשב אם וכן ּפּגּול. זה הרי - הּזמן ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּבמחׁשבת
חציֹו ּכזית על וחׁשב וחזר הּזמן, ּבמחׁשבת ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָזית
ּפּגּול. זה הרי - הּמקֹום ּבמחׁשבת וחציֹו הּזמן ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבמחׁשבת

למעלה,‰. אֹותם לּתן למּטה הּנּתנין הּדמים על ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָחׁשב
ּבמחׁשבֹות  וכּיֹוצא למּטה, לתּתם למעלה הּנּתנין על ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָאֹו
מחׁשבת  עּמהן וערב ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפֹוסלין ׁשאינן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאּלּו
הּמקֹום  מחׁשבת עּמהן חׁשב ואם ּפּגּול. זה הרי - ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּזמן

ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול זה הרי - ְְֲִֵֵֶַָָלבּדּה
.Â על אֹו למּטה, למחר לתּתֹו למעלה הּנּתן הּדם על ְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָחׁשב

על  ׁשחׁשב אֹו למעלה, למחר לתּתֹו למּטה הּנּתן ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָהּדם
אֹו החיצֹון, ּבּמזּבח למחר לתּתֹו ּבהיכל ּבפנים הּנּתן ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהּדם
ּבפנים  למחר לתּתֹו החיצֹון ּבּמזּבח הּנּתן הּדם על ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָׁשחׁשב
הּזמן, מחׁשבת ׁשחׁשב ּפי על אף ּפּגּול. אינֹו - ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבהיכל
ּפסּול  זה הרי - ּבמחׁשבּתֹו הּדם נתינת מקֹום וׁשּנה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָהֹואיל
ׁשּנּתן  ׁשהּדם אּלּו, ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּומאחר ּפּגּול. ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָואינֹו
זה  יהיה לא לּמה ּבמקֹומֹו, נּתן ּכאּלּו - במקֹומֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹֹׁשּלא
למחר? ּבמקֹומֹו ׁשּלא הּדם לּתן ׁשחׁשב זֹו ּבמחׁשבה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּפּגּול
ּכׁשר, ׁשהּזבח ּפי על אף ּבמקֹומֹו, ׁשּלא הּנּתן ׁשהּדם ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמּפני
זריקה  וכל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבאכילה, הּבּׂשר מּתיר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָאינֹו
לזמּנֹו חּוץ לּתנּה חׁשב אם ּבאכילה, הּבּׂשר מּתרת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאינּה

הּזמן  מחׁשבת זה ּבזבח וחׁשב חזר אם ,לפיכ ּפּגל. לא -ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול זה הרי -ְֲִֵֵֶָ

.Ê ּבׁשעת לא אבל קמיצה ּבׁשעת זמן מחׁשבת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָֹחׁשב
לּקּוט  ּבׁשעת הּזמן מחׁשבת ׁשחׁשב אֹו הּלבֹונה, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָלּקּוט
ואינּה ּפסּולה זֹו הרי - קמיצה ּבׁשעת לא אבל ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָֹהּלבֹונה
ׁשהּוא  הּמּתיר, ּבכל הּזמן מחׁשבת ׁשּיחׁשב עד ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹּפּגּול;
ולּקּוט  הּקמץ קמיצת ּבׁשעת הּלבֹונה, עם ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹֹהּקמץ
ּבׁשעת  אֹו ּבּכלי, ׁשניהן נתינת ּבׁשעת אֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָהּלבֹונה,

זריקתן. ּבׁשעת אֹו ְְִִַָָָָָהֹולכתן,
.Á למחר הּלבֹונה ׁשּיקטיר הּקמץ הקטרת ּבׁשעת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹחׁשב

אם  וכן הקטרה. מפּגלת הקטרה ׁשאין ּפּגּול, אינּה -ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מחּׁשב  והּוא לבּדֹו הּקמץ אֹו לבּדּה הּלבֹונה ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹהקטיר
ׁשאין  ּפּגּול, ואינּה ּפסּולה זֹו הרי - למחר ׁשירים ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹלאכל
לבּדֹו הּקמץ את הקטיר אם אבל מּתיר. ּבחצי ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹמפּגלין

לבֹונ  ׁשּיקטיר הּלבֹונה וחׁשב הקטיר ּכ ואחר למחר, ה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ
ׁשהרי  ּפּגּול, זה הרי - למחר הּׁשירים ׁשּיאכל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוחׁשב

הּמנחה. ּבכל זמן מחׁשבת ְְְְֲִֶֶַַַָָָָּפׁשטה
.Ë והּוא הּלבֹונה עם הּקמץ מן ׁשמׁשּום ּכדי ְְְְְִִִִֵֶַַָֹֻהקטיר

עד  למחר, הּׁשירים מן ׁשמׁשּום ּכדי ׁשּיאכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻמחּׁשב
הרי  - הּזמן ּבמחׁשבת הּלבֹונה עם הּקמץ ּכל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהׁשלים
ּבכ אכילה ׁשּדר ּפי על ׁשאף ּפּגּול; ואינּה ּפסּולה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָזֹו
ּכמנחה  זֹו הרי אּלא ,ּבכ הקטרה ּדר אין - מעט ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמעט

קמצּה. הקטר ְְֶַָֹֻֻׁשּלא
.È לבֹונה עליה ׁשהיה קנאֹות מנחת אֹו חֹוטא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָמנחת

זֹו הרי - הּלבֹונה ׁשּילּקט קדם הּזמן מחׁשבת ּבּה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוחׁשב
חׁשב  הּלבֹונה ׁשּלּקט אחר ואם ּפּגּול. ואינּה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּפסּולה

ּפּגּול. זה הרי - הּזמן מחׁשבת ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָעליה
.‡È הּקמץ והקטיר להקטרה, קמיצה ּבין ׁשחסרּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשירים

והרי  לפּגּול נקּבעּו אם ספק זה הרי - הּזמן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבמחׁשבת
ּפּגּול. ואינֹו נקּבעּו לא אֹו ּפּגּול, ְְְִִִֵֵֹהן

ה'תשע"ה  סיון י"ט ש"ק יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
מהם ‡. ׁשּנתן החיצֹון מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּכל

ׁשנּיה  מּמּתנה ונתן נכֹונה, ּבמחׁשבה ראׁשֹונה ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָָמּתנה
אֹו הּמקֹום ּבמחׁשבת אֹו הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָואיל

הּקרּבן  והרצה ּכּפר זה הרי - הּזמן נתן 2מחׁשבת ואם . ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
הּמּתנֹות  והׁשלים הּזמן ּבמחׁשבת הראׁשֹונה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָאת

ּפּגּול  זה הרי - הּמקֹום היא 3ּבמחׁשבת ראׁשֹונה ׁשּמּתנה ; ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הֹואיל 4העּקר  הּפנימי, מזּבח על הּנּתנין הּדמים ּכל אבל . ְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נכונה.1) בלתי במחשבה והשנית נכונה במחשבה ראשונה מתנה מהם שנתן והפנימי החיצון מזבח על הניתנים דמים יבאר
אחר.2) קרבן להביא צריכים הבעלים המקום 3)ואין מחשבת עירב שאם א הלכה טז בפרק למעלה שאמרנו פי על ואף

פיגול. ואינו פסול הזמן מחשבת קרב 4)עם שהרי הפיגול את מבטלת אינה האחרות במתנות המקום מחשבת ולפיכך

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq h"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מהן  אחת נתן אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו זה את זה מעּכבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻוכּלן
ׁשּנתן  ּפי על אף המחׁשבה, ּבּה הפסיד אּלא ּכתקנּה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלא

ּפסּול  הּזבח - ּכתקנן הּׁשאר .5ּכל ְְְִֶַַַָָָָ
ּבּׁשאר ·. וׁשתק הּזמן מחׁשבת ּבראׁשֹונה אֹו6חׁשב , ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבמחׁשבת  ׁשּנתן האחרֹונה מן חּוץ ּכתקנן ּכּלן ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּנתן
ׁשּיּזה 7הּזמן  עד ּפּגּול, ואינֹו ּפסּול זה הרי ּבמחׁשבת 8- ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

הן  אחת ּבמּתנה ּכּלן ׁשהרי .9הּזמן; ְְֲֵֵֶַַַַַָָָֻ
הּפנימּיֹות ‚. החּטאֹות ּבדם אצּבע מפּגלת.10טבילת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָ

הּזמן  מחׁשבת ּבּדם אצּבע טבילת ּבׁשעת חׁשב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָּכיצד?
הּזיה. ּבׁשעת ּכמחּׁשב זה הרי -ְְֲִִֵֵֶַַַָָ

ּבחּטאֹות „. הּזמן מחׁשבת וחׁשב ּבעזרה עֹומד ְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהיה
חׁשב  ּפּגּול. אינֹו - ּבפנים הּנעּׂשה ּבדבר ּבפנים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנעּׂשֹות

ּפּגּול. זה הרי - ּבחּוץ הּנעּׂשה ְֲֲִֵֶֶַַַָָּבדבר
ּבעזרה ‰. עֹומד היה ׁשֹוחט 11ּכיצד? הריני ואמר: ְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָ

ּבהיכל. לפנים ׁשההּזיה ּפּגּול; אינֹו - למחר ּדמֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלהּזֹות
.Âלׁשּפ מּזה אני הרי ואמר: ּבהיכל עֹומד ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהיה

ּבפנים 12ׁשירים  חׁשב ׁשהרי ּפּגּול; אינֹו - למחר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ
ּבעזרה  עֹומד היה אם אבל ּבחּוץ. הּנעּׂשה ְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָּבדבר
להקטיר  אֹו למחר ׁשירים לׁשּפ מחּׁשב והּוא ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹוׁשחט

ּבחּוץ 13אמּורין  חׁשב ׁשהרי ּפּגּול; זה הרי - למחר ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבחּוץ. הּנעּׂשה ְֲֶַַַָָּבדבר

.Ê את מפּגל אינֹו והּלחם הּלחם, את מפּגלת ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּתֹודה
ׁשּיאכל  מחּׁשב והּוא הּתֹודה את הּׁשֹוחט ּכיצד? ְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּתֹודה.
- למחר אמּוריה ׁשּיקטיר אֹו ּדמּה יזרק אֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹמּבּׂשרּה
הּלחם  מן לאכל חׁשב אם אבל ּפּגּול. הּלחם עם ֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּזבח

ּפּגּול  אינֹו הּתֹודה וזבח ּפּגּול, לבּדֹו הּלחם - .14למחר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
.Á הּבאֹות לחם ׁשּתי עם עצרת ּכבּׂשי ּבׁשני הּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָוכן

ׁשּתי  נתּפּגלּו - ּבּכבּׂשים זמן מחׁשבת חׁשב ׁשאם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעּמהן:
הּלחם  ׁשּתי - למחר הּלחם מּׁשתי ׁשּיאכל חׁשב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּלחם;
מארּבע  ּבאחת חׁשב ּפּגּול. אינן והּכבּׂשים ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָּפּגּול,

הּלחם  עם הּזבח מּבּׂשר ּכזית לאכל -15העבֹודֹות למחר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּפּגּול. אינן הּכבּׂשים אֹו והּתֹודה ּפּגּול, לבּדֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּלחם

.Ë הּפנים לחם ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּמקטיר
למחר  הּפנים לחם ׁשּיאכל הקטרתן ּבׁשעת ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹוחׁשב

ּפּגּול  הּלחם הרי -16. ֲִֵֶֶַ
.È אח לאכל וחׁשב עצרת ּכבּׂשי ׁשני מּׁשתי הּׁשֹוחט ת ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּפּגּול. ׁשּתיהם - למחר ְְִֵֶַַָָהחּלֹות
.‡È מּׁשני אחד לאכל מחּׁשב והּוא הּבזיכים ׁשני ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹהקטיר

ּפּגּול.17הּסדרים  הּסדרים ׁשני - למחר ְְְְִִִֵַַָָָָ
.·È מחּלֹות ּבאחת הּזמן מחׁשבת חּׁשב אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַוכן

- הּתּנּור מאפה מנחת מחּלֹות ּבאחת אֹו ְְֲִֵֵַַַַַַַַָהּתֹודה
ּפּגּול. החּלֹות ּכל ֲִֵַַָהרי

.‚È מּׁשני אחד אֹו החּלֹות מּׁשתי אחת נטמאת אם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאבל
ּבין  זריקה לפני ּבין הּתֹודה, מחּלֹות אחת אֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּסדרים
אסּור, הּסדר ואֹותֹו החּלה אֹותּה - זריקה ְְְִֵֶַַַַַָָָָלאחר

יאכל. ּבטהרתֹו ְְֳֵֵַָָָָוהּטהֹור
.„È ּכזית ׁשּיאכל הּכבּׂשים מּׁשני אחד ּבעבֹודת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹחׁשב

מּׁשני  אחד ּבהקטרת חׁשב אם וכן למחר, הּלחם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמּׁשתי
הּלחם  הרי - למחר הּפנים מּלחם ּכזית ׁשּיאכל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּבזיכין
ׁשהּוא  הּמּתיר, ּבכל ׁשּיחׁשב עד ּפּגּול; ואינֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹּפסּול

הּכבּׂשים  ׁשני הּבזיכין 18עבֹודת ׁשני .19והקטרת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָ
.ÂË,למחר זֹו מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב אחד ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחט

למחר  ׁשנּיה מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב הּׁשני ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוׁשחט
לפּגּול  מצטרפין אּלּו הרי הּבזיכין 20- ּבׁשני הּדין והּוא . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָ

הּסדרים. ׁשני ְְִִֵַָעם
.ÊË ועּׂשה הּזמן, מחׁשבת הּכבּׂשים מּׁשני ּבאחד ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָחׁשב

הּזמן  ּבמחׁשבת ׁשעּׂשאהּו זה - נכֹונה ּבמחׁשבה ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשני
ּכׁשר 21ּפּגּול  והּׁשני ,22. ְִִֵֵַָ

.ÊÈ ׁשּיאכל ׁשחיטתֹו ּבׁשעת וחׁשב מהן אחד ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשחט
מּזה  מחּׁשבין ׁשאין ּכׁשרים; ׁשניהן - למחר הּׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמּבּׂשר

זה  .23על ֶַ
.ÁÈ אּלא הּלחם את מקּדׁשין אין עצרת ּכבּׂשי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשני

ׁשּנּוי 24בּׁשחיטה  ּבמחׁשבת ּדמם וזרק ׁשחטם ּכיצד? . ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּלא  ּדמם וזרק לׁשמן ׁשחטן הּלחם. קּדׁש לא - ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשם
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כמצוותו. הסמוכה.5)המתיר בהלכה מבוארים שדיניה הזמן במחשבת המדובר אין אנו 6)כאן שאין רבינו, משמיענו
עושה". הוא הראשונה מחשבה דעת "על הקובעת.7)אומרים: היא האחרונה שהמתנה אומרים אנו כולן.8)אין

מתיר.9) בחצי מפגלים לפני 10)ואין אצבעו וטובל שבהיכל הפנימי מזבח על באצבעו הכהן מזה הפנימיות חטאות דם
אצבעו. את הכהן וטבל ו): ד, (ויקרא בתורה ככתוב שבמזרק בדם הזייה היא.11)כל חוץ היכל דם 12)לגבי שיירי

שהיא  מפני בה מפגלים - מעכבת אינה שיריים ששפיכת פי על אף החיצון, מזבח יסוד אל נשפכים הפנימיות חטאות
מזבח. החיצון.13)אכילת מזבח על כן גם מקטירים ואין 14)אימוריהן תודה גלל לחם שם: בגמרא נאמר והטעם

להיפך. לא אבל הלחם, גם נתפגל התודה נתפגלה אם ולכן לתודה טפל הוא הלחם פירוש, לחם. גלל פירוש,15)תודה
משנה). (כסף לחם זית וכחצי בשר זית לאכילה.16)כחצי הלחם את מתירה הבזיכין הקטרת שהרי פשוט, לחם 17)זה

שני  אחד, לחם על חישב אם שגם מובן סדר. בכל לחמים ששה סדרים, שני או מערכות בשתי השולחן על נערך הפנים
פיגול. שניהם.18)הסדרים בהקרבת אלא באכילה ניתר הלחם שאין את 19)לפי לאכול אסור שניהם הקטרת ולפני

הפנים. פיגול 20)לחם שאינו ט, הלכה טז בפרק למעלה שפסק שומשום להקטיר דומה זה ואין המתיר. בכל חשב שהרי
שחיטה. בשעת בחישב עוסקים אנו כאן אבל בכך, הקטרה דרך ואין בהקטרה המדובר ששם מפני פסול, הלחם 21)אלא

הכבש  שהרי מתפגל, עצמו הכבש אבל הלחם, את מפגלת אינה אחד כבש שחיטת ולפיכך הכבשים שני בשחיטת מתקדש
שלו. מתיר אינו אינו 22)השני והשני עצמו בפני קרבן הוא כבש שכל מפני יאֿיב, שבהלכות לדינים דומה זה ואין

שלו. יג:).23)מתיר (שם המתיר" את מפגל מתיר בידינו:24)"אין הוא כלל שמעון, בר' אלעזר ר' דעת נגד כרבי
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והֹולי וקּבל הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהחּטאת
וקּבל  הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטן אֹו הּזמן, ּבמחׁשבת ְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָוזרק
ּפּגּול, זה אין - הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָאֹו

ּפסּול. ּפּגּול אּלא ׁשם אין ּובּמנחֹות. ּבעֹופֹות הּדין והּוא ְְְִִֵֵֶַַָָָ
עּמּה ערב ולא הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנפסל קרּבן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
עּמּה ערב ולא ּבּסֹוף, ולא ּבּתחּלה לא הּמקֹום ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמחׁשבת
ׁשּנּוי  ּבמחׁשבת ׁשּנפסלין ּבּקרּבנֹות הּׁשם ׁשּנּוי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמחׁשבת

ֵַהּׁשם.
לאכל ·. ּבכּלם א ֹו העבֹודֹות מארּבע ּבאחת ְְְְֱֲֵֵֶַַַַַַָָֹֻהמחּׁשב

ּכזית  אֹו למחר, ּוכזית ּבחּוץ לאכילה הראּוי מּדבר ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָּכזית
זית  וכחצי ּבחּוץ זית ּכחצי אֹו ּבחּוץ, ּוכזית ְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָלמחר
הרי  - ּבחּוץ זית וכחצי למחר זית ּכחצי אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָלמחר,
הּמחׁשבה  ערב אם וכן ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָהּקרּבן

ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול זה הרי - ְְֲִֵֵֶַַָָָּבהקטרה
הּמקֹום ‚. ּבמחׁשבת זית ּכחצי להקטיר אֹו לאכל ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹחּׁשב

ּפּגּול. זה הרי - הּזמן ּבמחׁשבת ּכזית להקטיר אֹו ְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹולאכל
חצי  ׁשאין אֹותּה. ׁשאחר ּבין ּכזית מחׁשבת ׁשהקּדים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבין

ּכזית. אצל חׁשּוב ְִִֵֶַַָזית
זית „. חצי ועל הּזמן ּבמחׁשבת זית חצי על ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַחּׁשב

אחר  זית חצי על וחׁשב וחזר הּמקֹום, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָּבמחׁשבת
חצי  על חׁשב אם וכן ּפּגּול. זה הרי - הּזמן ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּבמחׁשבת
חציֹו ּכזית על וחׁשב וחזר הּזמן, ּבמחׁשבת ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָזית
ּפּגּול. זה הרי - הּמקֹום ּבמחׁשבת וחציֹו הּזמן ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבמחׁשבת

למעלה,‰. אֹותם לּתן למּטה הּנּתנין הּדמים על ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָחׁשב
ּבמחׁשבֹות  וכּיֹוצא למּטה, לתּתם למעלה הּנּתנין על ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָאֹו
מחׁשבת  עּמהן וערב ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפֹוסלין ׁשאינן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאּלּו
הּמקֹום  מחׁשבת עּמהן חׁשב ואם ּפּגּול. זה הרי - ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּזמן

ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול זה הרי - ְְֲִֵֵֶַָָלבּדּה
.Â על אֹו למּטה, למחר לתּתֹו למעלה הּנּתן הּדם על ְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָחׁשב

על  ׁשחׁשב אֹו למעלה, למחר לתּתֹו למּטה הּנּתן ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָהּדם
אֹו החיצֹון, ּבּמזּבח למחר לתּתֹו ּבהיכל ּבפנים הּנּתן ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהּדם
ּבפנים  למחר לתּתֹו החיצֹון ּבּמזּבח הּנּתן הּדם על ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָׁשחׁשב
הּזמן, מחׁשבת ׁשחׁשב ּפי על אף ּפּגּול. אינֹו - ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבהיכל
ּפסּול  זה הרי - ּבמחׁשבּתֹו הּדם נתינת מקֹום וׁשּנה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָהֹואיל
ׁשּנּתן  ׁשהּדם אּלּו, ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּומאחר ּפּגּול. ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָואינֹו
זה  יהיה לא לּמה ּבמקֹומֹו, נּתן ּכאּלּו - במקֹומֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹֹׁשּלא
למחר? ּבמקֹומֹו ׁשּלא הּדם לּתן ׁשחׁשב זֹו ּבמחׁשבה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּפּגּול
ּכׁשר, ׁשהּזבח ּפי על אף ּבמקֹומֹו, ׁשּלא הּנּתן ׁשהּדם ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמּפני
זריקה  וכל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבאכילה, הּבּׂשר מּתיר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָאינֹו
לזמּנֹו חּוץ לּתנּה חׁשב אם ּבאכילה, הּבּׂשר מּתרת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאינּה

הּזמן  מחׁשבת זה ּבזבח וחׁשב חזר אם ,לפיכ ּפּגל. לא -ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול זה הרי -ְֲִֵֵֶָ

.Ê ּבׁשעת לא אבל קמיצה ּבׁשעת זמן מחׁשבת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָֹחׁשב
לּקּוט  ּבׁשעת הּזמן מחׁשבת ׁשחׁשב אֹו הּלבֹונה, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָלּקּוט
ואינּה ּפסּולה זֹו הרי - קמיצה ּבׁשעת לא אבל ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָֹהּלבֹונה
ׁשהּוא  הּמּתיר, ּבכל הּזמן מחׁשבת ׁשּיחׁשב עד ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹּפּגּול;
ולּקּוט  הּקמץ קמיצת ּבׁשעת הּלבֹונה, עם ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹֹהּקמץ
ּבׁשעת  אֹו ּבּכלי, ׁשניהן נתינת ּבׁשעת אֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָהּלבֹונה,

זריקתן. ּבׁשעת אֹו ְְִִַָָָָָהֹולכתן,
.Á למחר הּלבֹונה ׁשּיקטיר הּקמץ הקטרת ּבׁשעת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹחׁשב

אם  וכן הקטרה. מפּגלת הקטרה ׁשאין ּפּגּול, אינּה -ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מחּׁשב  והּוא לבּדֹו הּקמץ אֹו לבּדּה הּלבֹונה ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹהקטיר
ׁשאין  ּפּגּול, ואינּה ּפסּולה זֹו הרי - למחר ׁשירים ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹלאכל
לבּדֹו הּקמץ את הקטיר אם אבל מּתיר. ּבחצי ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹמפּגלין

לבֹונ  ׁשּיקטיר הּלבֹונה וחׁשב הקטיר ּכ ואחר למחר, ה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ
ׁשהרי  ּפּגּול, זה הרי - למחר הּׁשירים ׁשּיאכל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוחׁשב

הּמנחה. ּבכל זמן מחׁשבת ְְְְֲִֶֶַַַָָָָּפׁשטה
.Ë והּוא הּלבֹונה עם הּקמץ מן ׁשמׁשּום ּכדי ְְְְְִִִִֵֶַַָֹֻהקטיר

עד  למחר, הּׁשירים מן ׁשמׁשּום ּכדי ׁשּיאכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻמחּׁשב
הרי  - הּזמן ּבמחׁשבת הּלבֹונה עם הּקמץ ּכל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהׁשלים
ּבכ אכילה ׁשּדר ּפי על ׁשאף ּפּגּול; ואינּה ּפסּולה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָזֹו
ּכמנחה  זֹו הרי אּלא ,ּבכ הקטרה ּדר אין - מעט ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמעט

קמצּה. הקטר ְְֶַָֹֻֻׁשּלא
.È לבֹונה עליה ׁשהיה קנאֹות מנחת אֹו חֹוטא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָמנחת

זֹו הרי - הּלבֹונה ׁשּילּקט קדם הּזמן מחׁשבת ּבּה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוחׁשב
חׁשב  הּלבֹונה ׁשּלּקט אחר ואם ּפּגּול. ואינּה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּפסּולה

ּפּגּול. זה הרי - הּזמן מחׁשבת ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָעליה
.‡È הּקמץ והקטיר להקטרה, קמיצה ּבין ׁשחסרּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשירים

והרי  לפּגּול נקּבעּו אם ספק זה הרי - הּזמן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבמחׁשבת
ּפּגּול. ואינֹו נקּבעּו לא אֹו ּפּגּול, ְְְִִִֵֵֹהן

ה'תשע"ה  סיון י"ט ש"ק יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
מהם ‡. ׁשּנתן החיצֹון מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּכל

ׁשנּיה  מּמּתנה ונתן נכֹונה, ּבמחׁשבה ראׁשֹונה ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָָמּתנה
אֹו הּמקֹום ּבמחׁשבת אֹו הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָואיל

הּקרּבן  והרצה ּכּפר זה הרי - הּזמן נתן 2מחׁשבת ואם . ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
הּמּתנֹות  והׁשלים הּזמן ּבמחׁשבת הראׁשֹונה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָאת

ּפּגּול  זה הרי - הּמקֹום היא 3ּבמחׁשבת ראׁשֹונה ׁשּמּתנה ; ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הֹואיל 4העּקר  הּפנימי, מזּבח על הּנּתנין הּדמים ּכל אבל . ְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נכונה.1) בלתי במחשבה והשנית נכונה במחשבה ראשונה מתנה מהם שנתן והפנימי החיצון מזבח על הניתנים דמים יבאר
אחר.2) קרבן להביא צריכים הבעלים המקום 3)ואין מחשבת עירב שאם א הלכה טז בפרק למעלה שאמרנו פי על ואף

פיגול. ואינו פסול הזמן מחשבת קרב 4)עם שהרי הפיגול את מבטלת אינה האחרות במתנות המקום מחשבת ולפיכך

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq h"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מהן  אחת נתן אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו זה את זה מעּכבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻוכּלן
ׁשּנתן  ּפי על אף המחׁשבה, ּבּה הפסיד אּלא ּכתקנּה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלא

ּפסּול  הּזבח - ּכתקנן הּׁשאר .5ּכל ְְְִֶַַַָָָָ
ּבּׁשאר ·. וׁשתק הּזמן מחׁשבת ּבראׁשֹונה אֹו6חׁשב , ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבמחׁשבת  ׁשּנתן האחרֹונה מן חּוץ ּכתקנן ּכּלן ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּנתן
ׁשּיּזה 7הּזמן  עד ּפּגּול, ואינֹו ּפסּול זה הרי ּבמחׁשבת 8- ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

הן  אחת ּבמּתנה ּכּלן ׁשהרי .9הּזמן; ְְֲֵֵֶַַַַַָָָֻ
הּפנימּיֹות ‚. החּטאֹות ּבדם אצּבע מפּגלת.10טבילת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָ

הּזמן  מחׁשבת ּבּדם אצּבע טבילת ּבׁשעת חׁשב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָּכיצד?
הּזיה. ּבׁשעת ּכמחּׁשב זה הרי -ְְֲִִֵֵֶַַַָָ

ּבחּטאֹות „. הּזמן מחׁשבת וחׁשב ּבעזרה עֹומד ְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהיה
חׁשב  ּפּגּול. אינֹו - ּבפנים הּנעּׂשה ּבדבר ּבפנים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנעּׂשֹות

ּפּגּול. זה הרי - ּבחּוץ הּנעּׂשה ְֲֲִֵֶֶַַַָָּבדבר
ּבעזרה ‰. עֹומד היה ׁשֹוחט 11ּכיצד? הריני ואמר: ְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָ

ּבהיכל. לפנים ׁשההּזיה ּפּגּול; אינֹו - למחר ּדמֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלהּזֹות
.Âלׁשּפ מּזה אני הרי ואמר: ּבהיכל עֹומד ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהיה

ּבפנים 12ׁשירים  חׁשב ׁשהרי ּפּגּול; אינֹו - למחר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ
ּבעזרה  עֹומד היה אם אבל ּבחּוץ. הּנעּׂשה ְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָּבדבר
להקטיר  אֹו למחר ׁשירים לׁשּפ מחּׁשב והּוא ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹוׁשחט

ּבחּוץ 13אמּורין  חׁשב ׁשהרי ּפּגּול; זה הרי - למחר ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבחּוץ. הּנעּׂשה ְֲֶַַַָָּבדבר

.Ê את מפּגל אינֹו והּלחם הּלחם, את מפּגלת ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּתֹודה
ׁשּיאכל  מחּׁשב והּוא הּתֹודה את הּׁשֹוחט ּכיצד? ְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּתֹודה.
- למחר אמּוריה ׁשּיקטיר אֹו ּדמּה יזרק אֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹמּבּׂשרּה
הּלחם  מן לאכל חׁשב אם אבל ּפּגּול. הּלחם עם ֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּזבח

ּפּגּול  אינֹו הּתֹודה וזבח ּפּגּול, לבּדֹו הּלחם - .14למחר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
.Á הּבאֹות לחם ׁשּתי עם עצרת ּכבּׂשי ּבׁשני הּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָוכן

ׁשּתי  נתּפּגלּו - ּבּכבּׂשים זמן מחׁשבת חׁשב ׁשאם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעּמהן:
הּלחם  ׁשּתי - למחר הּלחם מּׁשתי ׁשּיאכל חׁשב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּלחם;
מארּבע  ּבאחת חׁשב ּפּגּול. אינן והּכבּׂשים ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָּפּגּול,

הּלחם  עם הּזבח מּבּׂשר ּכזית לאכל -15העבֹודֹות למחר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּפּגּול. אינן הּכבּׂשים אֹו והּתֹודה ּפּגּול, לבּדֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּלחם

.Ë הּפנים לחם ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּמקטיר
למחר  הּפנים לחם ׁשּיאכל הקטרתן ּבׁשעת ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹוחׁשב

ּפּגּול  הּלחם הרי -16. ֲִֵֶֶַ
.È אח לאכל וחׁשב עצרת ּכבּׂשי ׁשני מּׁשתי הּׁשֹוחט ת ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּפּגּול. ׁשּתיהם - למחר ְְִֵֶַַָָהחּלֹות
.‡È מּׁשני אחד לאכל מחּׁשב והּוא הּבזיכים ׁשני ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹהקטיר

ּפּגּול.17הּסדרים  הּסדרים ׁשני - למחר ְְְְִִִֵַַָָָָ
.·È מחּלֹות ּבאחת הּזמן מחׁשבת חּׁשב אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַוכן

- הּתּנּור מאפה מנחת מחּלֹות ּבאחת אֹו ְְֲִֵֵַַַַַַַַָהּתֹודה
ּפּגּול. החּלֹות ּכל ֲִֵַַָהרי

.‚È מּׁשני אחד אֹו החּלֹות מּׁשתי אחת נטמאת אם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאבל
ּבין  זריקה לפני ּבין הּתֹודה, מחּלֹות אחת אֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּסדרים
אסּור, הּסדר ואֹותֹו החּלה אֹותּה - זריקה ְְְִֵֶַַַַַָָָָלאחר

יאכל. ּבטהרתֹו ְְֳֵֵַָָָָוהּטהֹור
.„È ּכזית ׁשּיאכל הּכבּׂשים מּׁשני אחד ּבעבֹודת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹחׁשב

מּׁשני  אחד ּבהקטרת חׁשב אם וכן למחר, הּלחם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמּׁשתי
הּלחם  הרי - למחר הּפנים מּלחם ּכזית ׁשּיאכל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּבזיכין
ׁשהּוא  הּמּתיר, ּבכל ׁשּיחׁשב עד ּפּגּול; ואינֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹּפסּול

הּכבּׂשים  ׁשני הּבזיכין 18עבֹודת ׁשני .19והקטרת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָ
.ÂË,למחר זֹו מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב אחד ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחט

למחר  ׁשנּיה מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב הּׁשני ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוׁשחט
לפּגּול  מצטרפין אּלּו הרי הּבזיכין 20- ּבׁשני הּדין והּוא . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָ

הּסדרים. ׁשני ְְִִֵַָעם
.ÊË ועּׂשה הּזמן, מחׁשבת הּכבּׂשים מּׁשני ּבאחד ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָחׁשב

הּזמן  ּבמחׁשבת ׁשעּׂשאהּו זה - נכֹונה ּבמחׁשבה ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשני
ּכׁשר 21ּפּגּול  והּׁשני ,22. ְִִֵֵַָ

.ÊÈ ׁשּיאכל ׁשחיטתֹו ּבׁשעת וחׁשב מהן אחד ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשחט
מּזה  מחּׁשבין ׁשאין ּכׁשרים; ׁשניהן - למחר הּׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמּבּׂשר

זה  .23על ֶַ
.ÁÈ אּלא הּלחם את מקּדׁשין אין עצרת ּכבּׂשי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשני

ׁשּנּוי 24בּׁשחיטה  ּבמחׁשבת ּדמם וזרק ׁשחטם ּכיצד? . ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּלא  ּדמם וזרק לׁשמן ׁשחטן הּלחם. קּדׁש לא - ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשם
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כמצוותו. הסמוכה.5)המתיר בהלכה מבוארים שדיניה הזמן במחשבת המדובר אין אנו 6)כאן שאין רבינו, משמיענו
עושה". הוא הראשונה מחשבה דעת "על הקובעת.7)אומרים: היא האחרונה שהמתנה אומרים אנו כולן.8)אין

מתיר.9) בחצי מפגלים לפני 10)ואין אצבעו וטובל שבהיכל הפנימי מזבח על באצבעו הכהן מזה הפנימיות חטאות דם
אצבעו. את הכהן וטבל ו): ד, (ויקרא בתורה ככתוב שבמזרק בדם הזייה היא.11)כל חוץ היכל דם 12)לגבי שיירי

שהיא  מפני בה מפגלים - מעכבת אינה שיריים ששפיכת פי על אף החיצון, מזבח יסוד אל נשפכים הפנימיות חטאות
מזבח. החיצון.13)אכילת מזבח על כן גם מקטירים ואין 14)אימוריהן תודה גלל לחם שם: בגמרא נאמר והטעם

להיפך. לא אבל הלחם, גם נתפגל התודה נתפגלה אם ולכן לתודה טפל הוא הלחם פירוש, לחם. גלל פירוש,15)תודה
משנה). (כסף לחם זית וכחצי בשר זית לאכילה.16)כחצי הלחם את מתירה הבזיכין הקטרת שהרי פשוט, לחם 17)זה

שני  אחד, לחם על חישב אם שגם מובן סדר. בכל לחמים ששה סדרים, שני או מערכות בשתי השולחן על נערך הפנים
פיגול. שניהם.18)הסדרים בהקרבת אלא באכילה ניתר הלחם שאין את 19)לפי לאכול אסור שניהם הקטרת ולפני

הפנים. פיגול 20)לחם שאינו ט, הלכה טז בפרק למעלה שפסק שומשום להקטיר דומה זה ואין המתיר. בכל חשב שהרי
שחיטה. בשעת בחישב עוסקים אנו כאן אבל בכך, הקטרה דרך ואין בהקטרה המדובר ששם מפני פסול, הלחם 21)אלא

הכבש  שהרי מתפגל, עצמו הכבש אבל הלחם, את מפגלת אינה אחד כבש שחיטת ולפיכך הכבשים שני בשחיטת מתקדש
שלו. מתיר אינו אינו 22)השני והשני עצמו בפני קרבן הוא כבש שכל מפני יאֿיב, שבהלכות לדינים דומה זה ואין

שלו. יג:).23)מתיר (שם המתיר" את מפגל מתיר בידינו:24)"אין הוא כלל שמעון, בר' אלעזר ר' דעת נגד כרבי
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קדֹוׁש ואינֹו קדֹוׁש הּלחם - לׁשמן,25לׁשמן ׁשּלא ׁשחטן . ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
הּלחם. קדׁש לא - לׁשמן ׁשּזרק ּפי על ְִִֶֶֶַַַַַָָָֹאף

.ËÈ ּדם וזרק לזריקה, ׁשחיטה ּבין ׁשּיצאּו הּלחם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּתי
על  אף הּלחם ׁשּתי נתּפּגלּו - הּזמן ּבמחׁשבת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּכבּׂשים

לּיֹוצא  מֹועלת ׁשהּזריקה ּבחּוץ; ׁשהן ּפי 26ּפי על אף ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּבחּוץ. הּוא ֲִֶַַׁשעדין

.Î זרק אם הּלחם: ואבד לׁשמן ׁשּׁשחטן עצרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכבּׂשי
ּפסּולין  אּלּו הרי - לׁשמן ּבמחׁשבת 27ּדמן ּדמן זרק ; ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

הּתרּו אם ספק אּלּו הרי - הּלחם ׁשאבד אחר 28הּזמן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
הּתרּו29ּבאכילה  לא .30אֹו ְֲִַָֹֻ

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הרי ‡. - ּבקדׁשים נכֹונה ׁשאינּה מחׁשבה המחּׁשב ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּכל

יחׁשב  לא אֹומר: הּוא ׁשהרי תעּׂשה, ּבלא עֹובר .2זה ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹ

יפסיד ·. ׁשּלא זה ּדין ׁשּבכלל למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹמּפי
מּום  למּטיל דֹומה זה ׁשהרי ּבמחׁשבה, ְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָהּקדׁשים

לֹוקה  אינֹו כן ּפי על ואף הּמחׁשבה 3ּבקדׁשים. ׁשאין , ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
.4מעּׂשה  ֲֶַ

ּבמחׁשבה ‚. ׁשּנפסל ּבין ּפסּול, ׁשהּוא ׁשּנאמר קרּבן ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל
האֹוכל  ּכל ׁשּפסלֹו, דבר ּבֹו ׁשארע ּבין ּבמעּׂשה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבין
ּכל  תאכל לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - ּבמזיד ּכזית ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹמּמּנּו

;5ּתֹועבה  ֵָ
למדּו„. הּׁשמּועה אּלא 6מּפי מזהיר הּכתּוב ׁשאין על 7, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

הּמקּדׁשין. ְְִֵַָֻּפסּולי
מּום ‰. ּבהם ׁשהּוטל קדׁשים ּכזית 8וכן מהם האֹוכל , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

לֹוקה  ּתֹועבה 9- ּכל ּבכלל הם הרי להם 10. ׁשּיּולד עד , ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּבמּומן  ויאכלּו אחר ׁשּבארנּו11מּום ּכמֹו ׁשּפּסּולֹו12, וכל . ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

עליו. לֹוקין אין - ִִֵֵָָָמּספק
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מחבירו". כרבי בזה 25)"הלכה חולקים שם ובגמרא קדוש". ואינו "קדוש זה מה רבינו פירש ולא שם הברייתא לשון
באכילה. אסור פירוש, לכהנים", ניתר "אינו שאמר: כרבא פוסק שרבינו ומובן ורבא בברייתא,26)אביי שם עקיבא כר'

הזבח. כגוף שהלחם רבינו פוסק לחומרא ורק הזבח. מגוף שאינו פי על אף הלחם את גם בפיגול קובעת הדם שזריקת
באכילה. מותר הכבש שבשר פי על אף באכילה אסור הלחם לשמו שלא כשזרק ולפיכך לא, לקולא שהלחם 27)אבל

הכבשים. את שאין 29)הכבשים.28)מעכב מפני אותם, אוסרת אינה הלחם ואבידת לשמם שלא דמם שנזרק כשלמים
לחם. הטעונים עצרת ככבשי שלא 30)דינם מחשבת ואין הלחם, אבידת ידי על נפסלו ללחם זיקתם שהוקבעה מכיוון

מזיקתם. אותם מוציאה פסול 1)לשמם שהוא עליו שנאמר מקרבן האוכל בקדשים, נכונה שאינה מחשבה המחשב יבאר
מום. בהם שהוטל קדשים או פיגול כט:2)או זבחים ינאי, א 3)כרבי (פרק לוקה – בקדשים מום שהמטיל אע"פ

ז). הלכה מזבח איסורי ה"ב).4)מהלכות סנהדרין מה' (פי"ח עליו לוקין אין מעשה, בו שאין לאו אחרים 5)וכל כדעת
דֿה. בהלכות בהערות ראה צט. פיסקה ראה פרשת כל 6)בספרי מגדיר ורבינו מגזירהֿשוה, זאת למדו שם, בספרי

רבו. מפי למדה אם אלא גזירהֿשוה דן אדם שאין מפני השמועה", "מפי אינו 7)גזירהֿשוה זה שכתוב מדגיש, רבינו
סנהדרין  (הל' שבכללות לאו על לוקין אין הלא לך יוקשה שלא כדי בלבד, המוקדשים פסולי אלא אחרים איסורים כולל
תעח. מצוה קוק, הרב מוסד הוצאת החינוך ראה שבכללות. לאו זה אין ולכן הם, אחד ענין המוקדשים פסולי וכל שם).

מישראל.8) אדם הבאה).9)בידי בהערה לקמן (ראה פדיונם לפני אכל אומר,10)אם אליעזר "ר' שנינו: שם בספרי
בפסולי  אומרים: אחרים תועבה. כל תאכל לא ג): יד, (דברים ת"ל בלאֿתעשה? שעובר ממנו, ואוכל בכור אוזן לצורם מנין
מה  וגו', תועבת כי מום בו יהיה אשר תזבח... לא א) יז, (שם להלן ונאמר תועבה, כאן נאמר מדבר, הכתוב המוקדשים
וסובר  מדבר". הכתוב המוקדשים בפסולי כאן האמורה תועבה אף מדבר, הכתוב המוקדשים בפסולי להלן האמורה תועבה
באכילה  אסור ואינו בכור, אוזן צורם כולל אינו אבל אחרים, בקדשים מום מטיל זה בלאו נכלל "אחרים" שלדעת רבינו,
בשיטה  עומדת לד: בבכורות הסוגיא שכל מפני בכור, בדין "אחרים" דעת רבינו וקיבל מדרבנן. קנס משום אלא התורה מן
כלומר  קנס, משום זה מום על לאוכלו אסור בבכור מום שהמטיל ז, הלכה בכורות מהלכות ב בפרק פסק ולפיכך זו,
ופקעה  פדיון צריך אינו מום בעל בכור המוקדשים? לפסולי בכור בין ומה לוקה. – כאן פסק המוקדשים ובפסולי מדרבנן,
פקעה  לא שהוממו אחרים קדשים אבל קנסוהו, וחכמים התורה מן מותר ולפיכך תועבה, המום אין בחולין והרי קדושתו,
ולאחר  לחולין. ויצאו שייפדו, עד תועבה להיות ממשיכים המום הטלת אחרי גם ולפיכך פדיון, וצריכים לגמרי קדושתם
במום  ייפדו שלא בכור, אוזן בצורם כמו רבנן, קנסוהו המוקדשים בפסולי שגם מאליו ומובן התורה, מן מותרים פדיונם
למה  כן לא שאם שלנו, ההסבר נכונות מוכיחים אלה רבינו (ודברי כאן רבינו שמסיים כמו שנית, מאליהם שיוממו עד זה
פסוק  התורה על רש"י ראה הלך?). להיכן תועבה" כל תאכל "לא איסור וכי אחר, מום בהם שנפל אחרי באכילה מותרים
שמעוני  ילקוט על רענן זית וראה הכלל. וד"ה ודע, ד"ה ה"א בכורות מהלכות פ"ד ומשנהֿלמלך שם, מזרחי אליהו ור' זה,
וכפי  כאן רבינו כדעת בקדשים, מום למטיל שהתכוון ונראה פדיונם. לפני שהמדובר אחרים בדעת שכתב תתצא סימן

המום 11)שביארנו. על אפילו לפדותם מותר התורה מן שייפדו. אחר כדינם הקדשים ושאר פדיון, בלי כדינו בכור
שבזה  קדשים, ושאר בכור כאן וכולל אחר. מום מצריך אכילה, היתר על מדבר שכאן ומפני אסור. קנס משום אבל שהטיל,

שווה. בכורות).12)דינם הלכות כתבו אחרי זו הלכה כתב שרבינו להניח, (יש ז הלכה ב פרק בכורות בהלכות
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.Â ׁשּבאר ּכמֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתּפּגל קרּבן ּכל ּכל נּו, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּכרת  חּיב - ּבמזיד ּכזית מּמּנּו והּנפׁש13האֹוכל ׁשּנאמר: ; ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּתּׂשא  עֹונּה מּמּנּו -14האכלת ּבׁשגגה מּמּנּו אכל ואם . ְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ
קבּועה  חּטאת .15מביא ְִֵַָָ

.Ê חּיבין ׁשהּתרּו16אין ּדברים אכילת על אּלא ,17ּכרת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
עצמֹו הּמּתיר מן אכל אם אבל לּמזּבח; ּבין לאדם 18ּבין ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ

הּמקּדׁשין  ּפסּולי ּכאֹוכל לֹוקה אּלא ּכרת, חּיב אינֹו -ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּכזית  האֹוכל ׁשּנתּפּגלה, מנחה ּכיצד? ּפּגּול. ּבהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין
הּקמץ  מן אכל אם אבל ּכרת; חּיב - ּבמזיד ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמּׁשיריה
הן  ׁשהן לפי ּכרת, חּיב אינֹו - הּלבֹונה מן אֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּלּה
האֹוכל  ׁשּנתּפּגל, זבח וכן לאדם. הּׁשירים את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמּתירים
ּכרת; חּיב - העֹולה מּבּׂשר אֹו מאמּוריו אֹו מּבּׂשרֹו ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכזית
מּׁשּום  עליו חּיב אינֹו - הּדם מן ּכזית  אכל אם ְֲִִִִֵַַַַָָָָָָאבל
לּמזּבח, לּקרב האמּורין את מּתיר ׁשהּדם ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּפּגּול.
מּתיר  העֹולה ודם לאדם. הּבּׂשר את מּתירין ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָוהאמּורין
לּכהנים. ּבּׂשרּה מּתיר העֹוף חּטאת ודם לּמזּבח. ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹּבּׂשרּה
חּטאֹות  ודם לּמזּבח. ּבּׂשרּה מּתיר העֹוף עֹולת ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָודם
על  חּיבין לפיכ לּמזּבח, אמּוריהם מּתיר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּנּׂשרפֹות
הּׁשירים  מּתירין והּלבֹונה הּקמץ ּפּגּול. מּׁשּום ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאמּוריהן

הּלחם  ׁשּתי מּתירין עצרת ּכבּׂשי ׁשני לּכהנים.19לּכהנים. ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ
אבל  לּכהנים. הּפנים לחם מּתירין לבֹונה בזיכי ׁשני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוכן
חּטאֹות  ּבּׂשר ּכגֹון מּתירין, להם ׁשאין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּדברים

לעֹולם.20הּנּׂשרפֹות  מתּפּגלין אינן - הּנּׂשרפֹות ּומנחֹות ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
.Á ּפּגּול מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין דברים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָואּלּו

יין  ּבין והּיין, והּדם והּקטרת והּלבֹונה הּקמץ ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹלעֹולם:
הּנסכים  עם עצמֹו21הּבא ּבפני הּבא יין ּומנחֹות 22ּבין . ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ

ּכגֹון  להּתירן, קמץ להם אין ׁשהרי ּכּלן, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻהּנּׂשרפֹות
הּנּׂשרפֹות. חּטאֹות ּובּׂשר נסכים. ּומנחת ּכהנים ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹמנחת
האׁשם  דם והלֹוא ּתאמר: ואם מצרע. ׁשל ׁשמן ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹולג
הּיֹום  אׁשמֹו מביא אדם ׁשהרי ּבֹו, ּתלּוי אינֹו ֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָמּתירֹו?

ּבמק  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ימים, ּכּמה אחר .23ֹומֹוולג ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
.Ë,אכילתן זמן לאחר הּקדׁשים מּבּׂשר להֹותיר ְְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָאסּור

והּוא  ּבקר, עד מּמּנּו תֹותירּו לא ּתֹודה: ּבקרּבן ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר
ּכּלם  הּקדׁשים לׁשאר ׁשהרי 24הּדין לֹוקה, אינֹו והּמֹותיר . ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

לעּׂשה  הּכתּוב ּבקר 25נּתקֹו עד מּמּנּו והּנתר ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּתּׂשרפּו. ְִֵָֹּבאׁש

.È חּיב - ּבמזיד ׁשּנֹותר: קדׁשים מּבּׂשר ּכזית ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאֹוכל
ואכליו  ׁשּנאמר: קבּועה; חּטאת מביא - ּבׁשֹוגג ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכרת,
יתחּיב  ּומאימתי ונכרתה. חּלל ה' קדׁש את ּכי יּׂשא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹעֹונֹו

הם  קדׁשים קדׁשי אם הּנֹותר? אכילת על חּיב 26ּכרת - ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
הּׁשחר  עּמּוד ׁשּיעלה מאחר קּלים 27עליהן קדׁשים ואם ; ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

ׁשני 28הם  יֹום ׁשל החּמה מּׁשקיעת עליהן חּיב -29, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הזהיר  והיכן ׁשליׁשי. יֹום ׁשל הּלילה ּתחּלת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָׁשהּוא

ּבּמּלּואים  הּנֹותר? ועל הּפּגּול על נאמר 30הּכתּוב ׁשהרי . ְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
הם  קדׁש ּכי יאכל לא ׁשּפסּולֹו31ׁשם: ּכל על להזהיר - ְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹ

אכילתֹו.32ּבּקדׁש על תעּׂשה ּבלא ׁשהּוא ְֲֲִֶֶֶַַַָֹֹ
.‡È מצטרפין והּנֹותר וכל 33והּפּגּול לכזית. זה עם זה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ

מצטרפין  והּנֹותרין .34הּפּגּולים ְְְִִִִִַַָָ
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ב.13) כריתות "ואוכליו 14)משנה ח): י, (ויקרא בו שנאמר מנותר, גזירהֿשוה למדו יג, פרק צו פרשת כהנים בתורת
ההיא". הנפש "ונכרתה בו ונאמר ישא", בהמה.15)עוונו קרבן מביא עשיר ובין עני ומג.16)בין מב: זבחים משנה

אחר.17) בגוף עבודה לה:),18)עלֿידי שם (ראה פיגול משום בהם יש אימורים ולפיכך אחר, מתיר ע"י הותר שלא
כאן  רבינו שכתב כמו להקטרה, האימורים את מתיר שהדם מתיר, לדם שיש מפני לאכילה, הבשר את מתירים שהם אע"פ

מ  כמתיר, חשובים אינם שאימורים שכתבו, והלבונה, ד"ה שם תוספות באכילה,(ראה מותר הבשר נטמאו או אבדו שאם פני
הקומץ). ד"ה מב: שם רש"י ראה כדבריהם, משמע לא כאן רבינו של מלשונו גם 19)אבל אבל מתפגל, הלחם ולפיכך

בשרם  מתירים ואימורים להקטרה, אימוריהם מתיר דמו שהרי טז, הלכה יז בפרק למעלה שכתב כמו מתפגלים, הכבשים
ח.20)לאכילה. בהלכה שהקרבן 21)מבואר ואע"פ שם. במשנה כחכמים נסכים, מנחת שנקראת ומנחתו הקרבן עם

בקרבן. תלויים אינם זמן, לאחר הנסכים את להביא שיכול מפני מתפגל. אינו קד:22)מתירו מנחות משנה יין, מתנדבים
נסכים.23) למנחת דומה זה והרי ב. הלכה כפרה מחוסרי מהלכות ד כל 24)פרק מרבה פי"ב צו פרשת כהנים בתורת

פרשה. באותה נכתב איסורו שהרי מכאן, למדים להותיר גם אבל פיגול, על מדובר שם בתו"כ אמנם פסחים 25)הקרבנות,
אין  לדעתו הלא זה, לנימוק רבינו הוצרך למה ותמוה מעשה. בו שאין לאו על שלוקין הוסבר שם יהודה ר' של טעמו פד.

(כסףֿמשנה). מעשה בו שאין לאו על ולילה.26)לוקין ליום אינם 27)שנאכלים הלילה, חצות עד רק שנאכלים אע"פ
ז. הלכה ו פרק זבחים תוספתא השחר, עמוד שיעלה עד נותר חוץ 28)נעשים שביניהם, ולילה ימים לשני הנאכלים

קדשים. כקדשי זה לענין ודינם ולילה, ליום שנאכלים נזיר ואיל נו:29)מתודה זבחים יוחנן ור' שם תוספתא
במשכן.30) לעבודה ובניו אהרן כשנכנסו שקרבו הוא".31)קרבנות קודש כי יאכל "לא השני לּכתּוב הכוונה ַָכנראה

קודש. בפסולי ולא בזר, נאמר כד.פסחי 32)"הם" מפני 33)ם מצטרפים אין והנותר הפיגול שנינו יז: מעילה במשנה
אכל  אם פירוש, מצטרפים. אכילה לאיסור אבל ידים, בטומאת מדברת שהמשנה שמואל אמר שם ובגמרא שמות. שני שהן

מלקות. חייב בו והתרו ובמזיד חטאת, חייב בשוגג מזה זית וכחצי מזה זית "כל 34)כחצי הגירסא: ושם טו: שם משנה
מזבח  פיגול כגון עצמם, בפני ונותרות עצמם בפני שפיגולים לפרש ואפשר זה", עם זה מצטרפים הנותרים וכל הפיגולים
חלוקים  שהם מפני מצטרפים, אין מינים משני שהם ונותר פיגול אבל מינים. משני נותרות וכן ושלמים, מעולה או וממנחה
להשמיע  השני, ה"וכל" והשמיט מצטרפים" והנותרים הפיגולים "וכל וכתב: רבינו דייק ולכן האיסור. בשם וגם במין גם

זה). לשון בשינוי הרגיש לא כנראה המוריה, הר (ראה מצטרפים אלה שגם



קלט oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq h"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קדֹוׁש ואינֹו קדֹוׁש הּלחם - לׁשמן,25לׁשמן ׁשּלא ׁשחטן . ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
הּלחם. קדׁש לא - לׁשמן ׁשּזרק ּפי על ְִִֶֶֶַַַַַָָָֹאף

.ËÈ ּדם וזרק לזריקה, ׁשחיטה ּבין ׁשּיצאּו הּלחם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּתי
על  אף הּלחם ׁשּתי נתּפּגלּו - הּזמן ּבמחׁשבת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּכבּׂשים

לּיֹוצא  מֹועלת ׁשהּזריקה ּבחּוץ; ׁשהן ּפי 26ּפי על אף ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּבחּוץ. הּוא ֲִֶַַׁשעדין

.Î זרק אם הּלחם: ואבד לׁשמן ׁשּׁשחטן עצרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכבּׂשי
ּפסּולין  אּלּו הרי - לׁשמן ּבמחׁשבת 27ּדמן ּדמן זרק ; ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

הּתרּו אם ספק אּלּו הרי - הּלחם ׁשאבד אחר 28הּזמן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
הּתרּו29ּבאכילה  לא .30אֹו ְֲִַָֹֻ

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הרי ‡. - ּבקדׁשים נכֹונה ׁשאינּה מחׁשבה המחּׁשב ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּכל

יחׁשב  לא אֹומר: הּוא ׁשהרי תעּׂשה, ּבלא עֹובר .2זה ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹ

יפסיד ·. ׁשּלא זה ּדין ׁשּבכלל למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹמּפי
מּום  למּטיל דֹומה זה ׁשהרי ּבמחׁשבה, ְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָהּקדׁשים

לֹוקה  אינֹו כן ּפי על ואף הּמחׁשבה 3ּבקדׁשים. ׁשאין , ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
.4מעּׂשה  ֲֶַ

ּבמחׁשבה ‚. ׁשּנפסל ּבין ּפסּול, ׁשהּוא ׁשּנאמר קרּבן ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל
האֹוכל  ּכל ׁשּפסלֹו, דבר ּבֹו ׁשארע ּבין ּבמעּׂשה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבין
ּכל  תאכל לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - ּבמזיד ּכזית ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹמּמּנּו

;5ּתֹועבה  ֵָ
למדּו„. הּׁשמּועה אּלא 6מּפי מזהיר הּכתּוב ׁשאין על 7, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

הּמקּדׁשין. ְְִֵַָֻּפסּולי
מּום ‰. ּבהם ׁשהּוטל קדׁשים ּכזית 8וכן מהם האֹוכל , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

לֹוקה  ּתֹועבה 9- ּכל ּבכלל הם הרי להם 10. ׁשּיּולד עד , ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּבמּומן  ויאכלּו אחר ׁשּבארנּו11מּום ּכמֹו ׁשּפּסּולֹו12, וכל . ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

עליו. לֹוקין אין - ִִֵֵָָָמּספק
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מחבירו". כרבי בזה 25)"הלכה חולקים שם ובגמרא קדוש". ואינו "קדוש זה מה רבינו פירש ולא שם הברייתא לשון
באכילה. אסור פירוש, לכהנים", ניתר "אינו שאמר: כרבא פוסק שרבינו ומובן ורבא בברייתא,26)אביי שם עקיבא כר'

הזבח. כגוף שהלחם רבינו פוסק לחומרא ורק הזבח. מגוף שאינו פי על אף הלחם את גם בפיגול קובעת הדם שזריקת
באכילה. מותר הכבש שבשר פי על אף באכילה אסור הלחם לשמו שלא כשזרק ולפיכך לא, לקולא שהלחם 27)אבל

הכבשים. את שאין 29)הכבשים.28)מעכב מפני אותם, אוסרת אינה הלחם ואבידת לשמם שלא דמם שנזרק כשלמים
לחם. הטעונים עצרת ככבשי שלא 30)דינם מחשבת ואין הלחם, אבידת ידי על נפסלו ללחם זיקתם שהוקבעה מכיוון

מזיקתם. אותם מוציאה פסול 1)לשמם שהוא עליו שנאמר מקרבן האוכל בקדשים, נכונה שאינה מחשבה המחשב יבאר
מום. בהם שהוטל קדשים או פיגול כט:2)או זבחים ינאי, א 3)כרבי (פרק לוקה – בקדשים מום שהמטיל אע"פ

ז). הלכה מזבח איסורי ה"ב).4)מהלכות סנהדרין מה' (פי"ח עליו לוקין אין מעשה, בו שאין לאו אחרים 5)וכל כדעת
דֿה. בהלכות בהערות ראה צט. פיסקה ראה פרשת כל 6)בספרי מגדיר ורבינו מגזירהֿשוה, זאת למדו שם, בספרי

רבו. מפי למדה אם אלא גזירהֿשוה דן אדם שאין מפני השמועה", "מפי אינו 7)גזירהֿשוה זה שכתוב מדגיש, רבינו
סנהדרין  (הל' שבכללות לאו על לוקין אין הלא לך יוקשה שלא כדי בלבד, המוקדשים פסולי אלא אחרים איסורים כולל
תעח. מצוה קוק, הרב מוסד הוצאת החינוך ראה שבכללות. לאו זה אין ולכן הם, אחד ענין המוקדשים פסולי וכל שם).

מישראל.8) אדם הבאה).9)בידי בהערה לקמן (ראה פדיונם לפני אכל אומר,10)אם אליעזר "ר' שנינו: שם בספרי
בפסולי  אומרים: אחרים תועבה. כל תאכל לא ג): יד, (דברים ת"ל בלאֿתעשה? שעובר ממנו, ואוכל בכור אוזן לצורם מנין
מה  וגו', תועבת כי מום בו יהיה אשר תזבח... לא א) יז, (שם להלן ונאמר תועבה, כאן נאמר מדבר, הכתוב המוקדשים
וסובר  מדבר". הכתוב המוקדשים בפסולי כאן האמורה תועבה אף מדבר, הכתוב המוקדשים בפסולי להלן האמורה תועבה
באכילה  אסור ואינו בכור, אוזן צורם כולל אינו אבל אחרים, בקדשים מום מטיל זה בלאו נכלל "אחרים" שלדעת רבינו,
בשיטה  עומדת לד: בבכורות הסוגיא שכל מפני בכור, בדין "אחרים" דעת רבינו וקיבל מדרבנן. קנס משום אלא התורה מן
כלומר  קנס, משום זה מום על לאוכלו אסור בבכור מום שהמטיל ז, הלכה בכורות מהלכות ב בפרק פסק ולפיכך זו,
ופקעה  פדיון צריך אינו מום בעל בכור המוקדשים? לפסולי בכור בין ומה לוקה. – כאן פסק המוקדשים ובפסולי מדרבנן,
פקעה  לא שהוממו אחרים קדשים אבל קנסוהו, וחכמים התורה מן מותר ולפיכך תועבה, המום אין בחולין והרי קדושתו,
ולאחר  לחולין. ויצאו שייפדו, עד תועבה להיות ממשיכים המום הטלת אחרי גם ולפיכך פדיון, וצריכים לגמרי קדושתם
במום  ייפדו שלא בכור, אוזן בצורם כמו רבנן, קנסוהו המוקדשים בפסולי שגם מאליו ומובן התורה, מן מותרים פדיונם
למה  כן לא שאם שלנו, ההסבר נכונות מוכיחים אלה רבינו (ודברי כאן רבינו שמסיים כמו שנית, מאליהם שיוממו עד זה
פסוק  התורה על רש"י ראה הלך?). להיכן תועבה" כל תאכל "לא איסור וכי אחר, מום בהם שנפל אחרי באכילה מותרים
שמעוני  ילקוט על רענן זית וראה הכלל. וד"ה ודע, ד"ה ה"א בכורות מהלכות פ"ד ומשנהֿלמלך שם, מזרחי אליהו ור' זה,
וכפי  כאן רבינו כדעת בקדשים, מום למטיל שהתכוון ונראה פדיונם. לפני שהמדובר אחרים בדעת שכתב תתצא סימן

המום 11)שביארנו. על אפילו לפדותם מותר התורה מן שייפדו. אחר כדינם הקדשים ושאר פדיון, בלי כדינו בכור
שבזה  קדשים, ושאר בכור כאן וכולל אחר. מום מצריך אכילה, היתר על מדבר שכאן ומפני אסור. קנס משום אבל שהטיל,

שווה. בכורות).12)דינם הלכות כתבו אחרי זו הלכה כתב שרבינו להניח, (יש ז הלכה ב פרק בכורות בהלכות

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq h"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Â ׁשּבאר ּכמֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתּפּגל קרּבן ּכל ּכל נּו, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּכרת  חּיב - ּבמזיד ּכזית מּמּנּו והּנפׁש13האֹוכל ׁשּנאמר: ; ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּתּׂשא  עֹונּה מּמּנּו -14האכלת ּבׁשגגה מּמּנּו אכל ואם . ְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ
קבּועה  חּטאת .15מביא ְִֵַָָ

.Ê חּיבין ׁשהּתרּו16אין ּדברים אכילת על אּלא ,17ּכרת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
עצמֹו הּמּתיר מן אכל אם אבל לּמזּבח; ּבין לאדם 18ּבין ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ

הּמקּדׁשין  ּפסּולי ּכאֹוכל לֹוקה אּלא ּכרת, חּיב אינֹו -ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּכזית  האֹוכל ׁשּנתּפּגלה, מנחה ּכיצד? ּפּגּול. ּבהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין
הּקמץ  מן אכל אם אבל ּכרת; חּיב - ּבמזיד ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמּׁשיריה
הן  ׁשהן לפי ּכרת, חּיב אינֹו - הּלבֹונה מן אֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּלּה
האֹוכל  ׁשּנתּפּגל, זבח וכן לאדם. הּׁשירים את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמּתירים
ּכרת; חּיב - העֹולה מּבּׂשר אֹו מאמּוריו אֹו מּבּׂשרֹו ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכזית
מּׁשּום  עליו חּיב אינֹו - הּדם מן ּכזית  אכל אם ְֲִִִִֵַַַַָָָָָָאבל
לּמזּבח, לּקרב האמּורין את מּתיר ׁשהּדם ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּפּגּול.
מּתיר  העֹולה ודם לאדם. הּבּׂשר את מּתירין ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָוהאמּורין
לּכהנים. ּבּׂשרּה מּתיר העֹוף חּטאת ודם לּמזּבח. ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹּבּׂשרּה
חּטאֹות  ודם לּמזּבח. ּבּׂשרּה מּתיר העֹוף עֹולת ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָודם
על  חּיבין לפיכ לּמזּבח, אמּוריהם מּתיר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּנּׂשרפֹות
הּׁשירים  מּתירין והּלבֹונה הּקמץ ּפּגּול. מּׁשּום ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאמּוריהן

הּלחם  ׁשּתי מּתירין עצרת ּכבּׂשי ׁשני לּכהנים.19לּכהנים. ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ
אבל  לּכהנים. הּפנים לחם מּתירין לבֹונה בזיכי ׁשני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוכן
חּטאֹות  ּבּׂשר ּכגֹון מּתירין, להם ׁשאין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּדברים

לעֹולם.20הּנּׂשרפֹות  מתּפּגלין אינן - הּנּׂשרפֹות ּומנחֹות ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
.Á ּפּגּול מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין דברים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָואּלּו

יין  ּבין והּיין, והּדם והּקטרת והּלבֹונה הּקמץ ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹלעֹולם:
הּנסכים  עם עצמֹו21הּבא ּבפני הּבא יין ּומנחֹות 22ּבין . ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ

ּכגֹון  להּתירן, קמץ להם אין ׁשהרי ּכּלן, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻהּנּׂשרפֹות
הּנּׂשרפֹות. חּטאֹות ּובּׂשר נסכים. ּומנחת ּכהנים ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹמנחת
האׁשם  דם והלֹוא ּתאמר: ואם מצרע. ׁשל ׁשמן ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹולג
הּיֹום  אׁשמֹו מביא אדם ׁשהרי ּבֹו, ּתלּוי אינֹו ֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָמּתירֹו?

ּבמק  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ימים, ּכּמה אחר .23ֹומֹוולג ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
.Ë,אכילתן זמן לאחר הּקדׁשים מּבּׂשר להֹותיר ְְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָאסּור

והּוא  ּבקר, עד מּמּנּו תֹותירּו לא ּתֹודה: ּבקרּבן ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר
ּכּלם  הּקדׁשים לׁשאר ׁשהרי 24הּדין לֹוקה, אינֹו והּמֹותיר . ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

לעּׂשה  הּכתּוב ּבקר 25נּתקֹו עד מּמּנּו והּנתר ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּתּׂשרפּו. ְִֵָֹּבאׁש

.È חּיב - ּבמזיד ׁשּנֹותר: קדׁשים מּבּׂשר ּכזית ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאֹוכל
ואכליו  ׁשּנאמר: קבּועה; חּטאת מביא - ּבׁשֹוגג ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכרת,
יתחּיב  ּומאימתי ונכרתה. חּלל ה' קדׁש את ּכי יּׂשא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹעֹונֹו

הם  קדׁשים קדׁשי אם הּנֹותר? אכילת על חּיב 26ּכרת - ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
הּׁשחר  עּמּוד ׁשּיעלה מאחר קּלים 27עליהן קדׁשים ואם ; ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

ׁשני 28הם  יֹום ׁשל החּמה מּׁשקיעת עליהן חּיב -29, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הזהיר  והיכן ׁשליׁשי. יֹום ׁשל הּלילה ּתחּלת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָׁשהּוא

ּבּמּלּואים  הּנֹותר? ועל הּפּגּול על נאמר 30הּכתּוב ׁשהרי . ְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
הם  קדׁש ּכי יאכל לא ׁשּפסּולֹו31ׁשם: ּכל על להזהיר - ְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹ

אכילתֹו.32ּבּקדׁש על תעּׂשה ּבלא ׁשהּוא ְֲֲִֶֶֶַַַָֹֹ
.‡È מצטרפין והּנֹותר וכל 33והּפּגּול לכזית. זה עם זה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ

מצטרפין  והּנֹותרין .34הּפּגּולים ְְְִִִִִַַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ב.13) כריתות "ואוכליו 14)משנה ח): י, (ויקרא בו שנאמר מנותר, גזירהֿשוה למדו יג, פרק צו פרשת כהנים בתורת
ההיא". הנפש "ונכרתה בו ונאמר ישא", בהמה.15)עוונו קרבן מביא עשיר ובין עני ומג.16)בין מב: זבחים משנה

אחר.17) בגוף עבודה לה:),18)עלֿידי שם (ראה פיגול משום בהם יש אימורים ולפיכך אחר, מתיר ע"י הותר שלא
כאן  רבינו שכתב כמו להקטרה, האימורים את מתיר שהדם מתיר, לדם שיש מפני לאכילה, הבשר את מתירים שהם אע"פ

מ  כמתיר, חשובים אינם שאימורים שכתבו, והלבונה, ד"ה שם תוספות באכילה,(ראה מותר הבשר נטמאו או אבדו שאם פני
הקומץ). ד"ה מב: שם רש"י ראה כדבריהם, משמע לא כאן רבינו של מלשונו גם 19)אבל אבל מתפגל, הלחם ולפיכך

בשרם  מתירים ואימורים להקטרה, אימוריהם מתיר דמו שהרי טז, הלכה יז בפרק למעלה שכתב כמו מתפגלים, הכבשים
ח.20)לאכילה. בהלכה שהקרבן 21)מבואר ואע"פ שם. במשנה כחכמים נסכים, מנחת שנקראת ומנחתו הקרבן עם

בקרבן. תלויים אינם זמן, לאחר הנסכים את להביא שיכול מפני מתפגל. אינו קד:22)מתירו מנחות משנה יין, מתנדבים
נסכים.23) למנחת דומה זה והרי ב. הלכה כפרה מחוסרי מהלכות ד כל 24)פרק מרבה פי"ב צו פרשת כהנים בתורת

פרשה. באותה נכתב איסורו שהרי מכאן, למדים להותיר גם אבל פיגול, על מדובר שם בתו"כ אמנם פסחים 25)הקרבנות,
אין  לדעתו הלא זה, לנימוק רבינו הוצרך למה ותמוה מעשה. בו שאין לאו על שלוקין הוסבר שם יהודה ר' של טעמו פד.

(כסףֿמשנה). מעשה בו שאין לאו על ולילה.26)לוקין ליום אינם 27)שנאכלים הלילה, חצות עד רק שנאכלים אע"פ
ז. הלכה ו פרק זבחים תוספתא השחר, עמוד שיעלה עד נותר חוץ 28)נעשים שביניהם, ולילה ימים לשני הנאכלים

קדשים. כקדשי זה לענין ודינם ולילה, ליום שנאכלים נזיר ואיל נו:29)מתודה זבחים יוחנן ור' שם תוספתא
במשכן.30) לעבודה ובניו אהרן כשנכנסו שקרבו הוא".31)קרבנות קודש כי יאכל "לא השני לּכתּוב הכוונה ַָכנראה

קודש. בפסולי ולא בזר, נאמר כד.פסחי 32)"הם" מפני 33)ם מצטרפים אין והנותר הפיגול שנינו יז: מעילה במשנה
אכל  אם פירוש, מצטרפים. אכילה לאיסור אבל ידים, בטומאת מדברת שהמשנה שמואל אמר שם ובגמרא שמות. שני שהן

מלקות. חייב בו והתרו ובמזיד חטאת, חייב בשוגג מזה זית וכחצי מזה זית "כל 34)כחצי הגירסא: ושם טו: שם משנה
מזבח  פיגול כגון עצמם, בפני ונותרות עצמם בפני שפיגולים לפרש ואפשר זה", עם זה מצטרפים הנותרים וכל הפיגולים
חלוקים  שהם מפני מצטרפים, אין מינים משני שהם ונותר פיגול אבל מינים. משני נותרות וכן ושלמים, מעולה או וממנחה
להשמיע  השני, ה"וכל" והשמיט מצטרפים" והנותרים הפיגולים "וכל וכתב: רבינו דייק ולכן האיסור. בשם וגם במין גם

זה). לשון בשינוי הרגיש לא כנראה המוריה, הר (ראה מצטרפים אלה שגם
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.·È,טמאה להם לסּבב אֹו הּקדׁשים את לטּמא ְְְֳִֵֵֶֶַַַָָָָֻאסּור
לֹוקה  אינֹו - הּקדׁשים את והמטּמא ּפֹוסלן. אבל 35ׁשהרי . ְְְֲֲֳִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

לֹוקה; - ׁשּנטמאּו מּקדׁשים ּכזית ׁשאכל טהֹור ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָאדם
והּוא  יאכל. לא טמא ּבכל יּגע אׁשר והּבּׂשר ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

ׁשא  הּקרּבנֹות, לׁשאר הּמנחה הּדין מּלבֹונת ּכזית אכל ם ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָ
לֹוקה  - בּכלי ׁשּנתקּדׁשה אחר קדׁשים 36ׁשּנטמאה אחד . ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכּפרה  לפני ׁשּנטמאּו37ׁשּנטמאּו ּבין ּכּפרה. לאחר אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּטמאה  אבל 38ּבאב ּתֹורה. ּדברי ׁשל הּטמאה ּבולד אֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻ

על  לֹוקה אינֹו - ּדבריהם ׁשל ּבטמאֹות נטמאּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַֻאם
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין אבל אּלא 39אכילתן, לֹוקה ואינֹו . ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

- זריקה קדם אכל אם אבל ּדמים; זריקת אחר ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהאֹוכל
לֹוקה  טמא 40אינֹו קדׁש אֹוכל אֹותֹו41מּׁשּום מּכין אבל , ֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ

מרּדּות. ְַַַמּכת
.‚È על ּכרת עליה ׁשחּיבין טמאה ׁשּנטמא אדם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻּכל

הּמקּדׁש ּבקדׁש42ּביאת ּבין הּקדׁשים, מן ּכזית ואכל ְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
טמא  ּבקדׁש ּבין ּכרת,43טהֹור נתחּיב זה הרי - ּבמזיד : ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

ליי  אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּתאכל אׁשר והּנפׁש ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
קרּבן  מביא - ּבׁשגגה אכל ואם ונכרתה; עליו ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָֻוטמאתֹו

ויֹורד  הּגּוף?44עֹולה ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין .45 ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻ
אֹו אדם ּבטמאת טמא ּבכל תּגע ּכי ונפׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּנאמר:
זבח  מּבּׂשר ואכל טמא ׁשקץ ּבכל אֹו טמאה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבבהמה
קדׁשי  לׁשאר הּדין והּוא ונכרתה. ליי אׁשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָהּׁשלמים

נאמר  ׁשהרי ּביֹולדת. זה? עֹון על הזהיר והיכן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמזּבח.
תּגע  לא קדׁש ּבכל .46ּבּה: ְִֶָָָֹֹ

.„È יאכל ׁשּלא לטמא אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמּפי
קדם  ׁשּטבל אחר קדׁש והאֹוכל ׁשּיטּבל. קדם ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹקדׁש

ׁשמׁשֹו ּכּפרתֹו47ׁשּיעריב ׁשּיביא ואינֹו48קדם לֹוקה - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּכרת  ּכל 49חּיב ׁשּתהיה עד - עליו וטמאתֹו ׁשּנאמר: ; ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

עליו. ְָָָֻטמאתֹו
.ÂË ּדבריהם ׁשל ּבטמאֹות טמא לֹוקה,50היה אינֹו - ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָֻ

מּכת  אֹותֹו מּכין אבל ּכרת, חּיב ׁשאינֹו לֹומר צרי ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָואין
.51מרּדּות  ְַ

.ÊË חּיב עד 52אינֹו מּתירין לֹו ׁשּיׁש קדׁש על ּכרת ִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
מ  את ׁשּיאכל אכל אם אבל מּתיריו; ׁשּקרבּו אחר ּמּנּו ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לֹוקה  אינֹו - הּדם זריקת קדם טמא 53הּבּׂשר מּׁשּום ְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּכלל  זה הּקדׁש. את -54ׁשאכל מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּכל : ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

מּׁשּום  אֹו נֹותר מּׁשּום אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו חּיבין ִִִִִֵַָָָָאין
מּתירין  לֹו ׁשאין וכל ּכהלכתן; מּתיריו ׁשּיקרבּו עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹטמא
אפּלּו טמאה. מּׁשּום עליו חּיבין ּבכלי ׁשּקדׁש ּכיון -ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ

האֹוכל  ׁשּיּטמא קדם הּבּׂשר וקרבּו55נטמא הֹואיל , ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
מּבּׂשר  אכל אם וכן ּכרת. חּיב - אכל ּכ ואחר ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָהּמּתירין

הּנּׂשרפֹות  הרי 56חּטאֹות - ּדמם ׁשּנזרק אחר טמא והּוא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּכרת. חּיב ֵֶַָָזה

.ÊÈל נתּבאר עליהן 57ּכבר חּיבין ׁשאין ּדברים ׁשאף , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
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לג:35) זבחים יוחנן לד.36)כר' במנחות 37)שם גמרא הבשר. את הטהור אכל ואחרֿכך הדם את וזרקו זריקה, לפני
מרצה. שהציץ מפני עליו? חייבים מה מפני דמים, זריקת לאחר ואכלו דמים זריקת לפני שנטמא בשר כגון 38)כה:

נעשה  אוכלין, ובין וכלים אדם בין הטומאה, באב והנוגע אבות. עשר אחד רבינו מונה לטהרות, בהקדמתו במת. שנגע אדם
שני. נעשה בראשון הנוגע ואוכל לטומאה, ראשון או הטומאה אחרים.39)ולד דרבנן איסורי על יוחנן 40)כעובר כר'

מגזירהֿשוה. זה דין ולמד לד. לוקה,41)שם אינו טמא קודש איסור  שעל להשמיענו אלו, מלים ארבע רבינו הוסיף
קדשים  בשר שהאוכל ד, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפי"א שכתב כמו זריקה, לפני קודש אוכל משום לוקה אבל

כאן). (משנהֿלמלך בשעריך לאכול תוכל לא  שנאמר משום לוקה, זריקה קודש 42)לפני לאוכל אזהרה למדו לג: שם
(כסףֿמשנה). מקדש ביאת בדין שלפנינו הדין רבינו תלה ולפיכך מקדש, מביאת בגזירהֿשוה שם 43)בטומאה משנה

כתנאֿקמא.קו. ועני 44)ופסק יונה, בני שני או תורים שני – עני בהמה, מביא עשיר ה), (ויקרא בתורה מפורש דין
סולת. – אל 45)מדוכא נמשכת "עליו" שהמלה לפרש אפשר שהרי הקודש, בשר בטומאת ולא נטמא האדם שגוף

ר'46)"מזבח". של דעתו נגד לג: שם לקיש ריש של לימודו כאן מקבל רבינו הבאה. ההלכה בתחילת הלימוד המשך ִֶַ
לקיש. כריש בברייתא ששנינו מפני והטעם, בגזירהֿשוה. זה שלמד צאת 47)יוחנן אחרי כלומר, לגמרי, החמה שתשקע

וקדשים. תרומה ולאכול למקדש להכנס ואסור הכוכבים, צאת עד יום" "טבול נקרא שטבל טמא וזבה,48)הכוכבים. זב
על  מוזהרים הם שטבלו ואע"פ כיפורים , מחוסרי נקראים קרבנותיהם הקרבת ולפני קרבנות, להביא חייבים ומצורע יולדת

קודש. ואכילת למקדש אין 49)כניסה מקדש ביאת על שגם רבינו פסק ט, הלכה מקדש ביאת מהלכות ג בפרק ולמעלה
כפרה  "מחוסרי כז: במנחות מפורשת מברייתא עליו ותמהו כך. דעתו יום' ב'טבול שגם ונראה כרת, חייב כיפורים מחוסר
כסףֿמשנה  ראה מקורה, נמצא לא עליו" טומאתו "כל והדרשה כרת". ענוש במזיד חטאת, חייב בשוגג לעזרה, שנכנסו

אלה. רבינו דברי ביישוב יב.50)שם בהלכה למעלה בשר, בטומאת הלכה 51)כמו של הראשונה הבבא אל נמשך זה
ביאת  הטעון "כל ה משנה פי"א, פרה במסכת שנינו שטבל, אחרי אבל טבילה. לפני קודש שאכל בטמא המדברת הקודמת,
אבות  מהלכות ט בפרק (וראה שם רבינו פירוש ראה בכולם", מותר ביאתו לאחר וכו' סופרים מדברי טבילה) (כלומר, מים

התורה). מן שעיקרן טומאות ובין סופרים, מדברי שעיקרן טומאות בין שמחלק א הלכה י.52)הטומאות מעילה משנה
הי"ב).53) למעלה (ראה לד. זבחים יוחנן י.54)כר' מעילה בשר 55)משנה שאכל שטמא למדנו, יג בהלכה למעלה

שאין  ואע"פ כרת, חייב האדם נטמא ואחרֿכך תחילה בשר נטמא שאפילו רבינו משמיענו וכאן כרת, חייב טמא קודש
שלא  דברים כולל הגוף טומאת שאיסור מפני בשר, טומאת איסור על חל הגוף טומאת איסור כאן איסור, על חל איסור

קח. זבחים זה, אדם על כן לפני ט.56)נאמרו מעילה פיגול 57)משנה על חייבים שאין רבינו, כתב ז בהלכה למעלה
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ּכיצד? וטמא. נֹותר מּׁשּום עליהן חּיבין - ּפּגּול ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָמּׁשּום
מּׁשּום  עליהן חּיבין אין - מּתירין להם ׁשאין ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּדברים
הּמּתירין  וכן וטמא. נֹותר מּׁשּום עליהם וחּיבין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּפּגּול,
ּכמֹו ּפּגּול, מּׁשּום עליהם חּיבין ׁשאין ּפי על אף ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָעצמן,

נֹותר  מּׁשּום עליהן חּיבין - מן 58ׁשּבארנּו חּוץ וטמא. ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אחד 59הּדם  ּדבר מּׁשּום אּלא לעֹולם עליו חּיבין ׁשאין , ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ְִַּבלבד.
.ÁÈ ּכרת חּיב - אמּורין ׁשאכל .60טמא ִֵֵֵֶַַָָָָ
.ËÈ הּורמה 61אכל ׁשּלא ּתֹודה ולחמי נצלה, ׁשּלא ּפסח ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

על 62חּלתן  אף הּגּוף, טמאת מּׁשּום ּכרת חּיב זה הרי - ְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
ּׁשהן  למה ראּויין ׁשאינן אדם 63ּפי ׁשּיתחּיב אפׁשר אי . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

נֹותר  ּומּׁשּום ּפּגּול מּׁשּום אחת אכילה ׁשהּפּגּול 64על ; ֲִִִִִֶַַַַָָ
לׁשם  עֹולה ואינֹו הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל הּקרּבן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּוא
מּקרּבן  הּנׁשאר הּוא והּנֹותר ּכלל, נרצה ולא ְְְְְְְִִִַַָָָָָָָָֹקרּבן

ּכמצ  אכילתֹו.ׁשּקרב זמן לאחר ותֹו ְְְְֲִִֶַַַַָָָ
.Î.חּיב - ואכלן ּבזה זה ׁשּבללן והּטמא וה ּנֹותר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּפּגּול

ׁשאין  מבּטלֹו, אינֹו - חברֹו על מין ׁשרּבה ּפי על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף
זה  את זה מבּטלין .65האּסּורין ְְִִִֶֶֶַָ

.‡Î- הּמזּבח לראׁש ׁשהעלן טמא אֹו נֹותר אֹו ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹּופּגּול
מהן  אּסּורן ּפקע ּברּבן האּור והאמּורין 66מּׁשּמׁשלה . ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

ּבׁשאר  ּבין ּבעֹולה ּבין לכזית, הּבּׂשר עם ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָמצטרפין
טמא.67קדׁשים  אֹו נֹותר אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו לחּיב , ְִִִֵֵַָָָָָָ

.·Î ׁשּנתּפּגל מּמּנּו68זבח ואכל זמּנֹו, לאחר ׁשּנֹותר אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

האלל  מן אֹו הּתבלין מן אֹו הּמרק מן אֹו העֹור אֹו69מן ְֲִִִִִַַַָָָָָ
הּמראה  מן 70מן הּטלפים, ּומן הּקרנים ּומן הּגידים מן , ְְְִִִִִִִִִַַַַַַַָָֻ

אינֹו - העֹוף ּומּביצי הּנֹוצה ּומן החרטֹום מן ְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּצּפרנים
מּקרּבן  אּלּו ּדברים ׁשאכל הּגּוף טמא וכן ּכרת. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָחּיב
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ּכרת. חּיב אינֹו - ְֲִֵֵֵַַַַַָָָָּכׁשר

.‚Î הּׁשליא מן אֹו הּׁשליל מן חּיב 71אכל מּׁשּום 72- ְְִִִִִַַַַָָָ
הּזבח. ּבּׂשר מּׁשאר ּכאֹוכל וטמא, ונֹותר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּפּגּול

.„Î מּׁשּום עליהם חּיבין אין - ּכֹוכבים עֹובדי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָקדׁשי
וטמא  ונֹותר וכן 73ּפּגּול ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּקדׁשים, ּדם וכן . ְְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

לא  ּכרת עליהן חּיבין אין - והעצים והּקטרת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּלבֹונה
נֹותר  מּׁשום ולא ּפּגּול טמאת 74מּׁשּום מּׁשּום ולא ְְְִִִִַָֹֹֻ

.75הּגּוף  ַ

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ׁשּנאמר:‡. ׁשּנטמאּו, הּקדׁשים ּכל לּׂשרף עּׂשה ְְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמצות

אׁש וכן והּבּׂשר יּׂשרף. ּבאׁש יאכל לא טמא ּבכל יּגע ר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
מּבּׂשר  והּנֹותר ׁשּנאמר: לּׂשרפֹו, עּׂשה מצות - ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּנֹותר
הּפּגּול  הּנֹותר ּובכלל יּׂשרף. ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּזבח

נּׂשרפין. הּכל הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְִִִֵַַָָָֹֻוכל
וכל ·. מּיד. ּבּמקּדׁש יּׂשרף - נפסל אֹו ׁשּנתּפּגל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹקרּבן

ּבּמקּדׁש. יּׂשרף ּכ ואחר צּורתֹו ּתעּבר - מּספק ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשּפּסּולֹו
הּלינה ‚. אם ספק, ּבהם יׁש - הּנּׂשרפים ּוּׂשעירים ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפרים

ּבּׂשרם  ּפֹוסלת לצאת זמּנם ׁשּיּגיע קדם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהיציאה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טומאה". משום עליו חייבים בכלי שקדש כיון מתירין, לו שאין "וכל כתב: הקודמת ובהלכה מתירין, לו שיש דבר על אלא
רבינו. כאן שמסיים כמו לנותר, הפרק 58)והואֿהדין בסוף פסק - נאכלים שאינם אבל הנאכלים, לדברים הכוונה

מה:59)שפטורים. שם לו:60)במשנה שם שגרס 61)ברייתא ללמוד יש כאן הכסףֿמשנה (מדברי טמא אדם
נכונה). וגירסתנו דחוק. פירוש לפרש טרח כך ומתוך מכל 62)"אבל", עשר לחם, מיני ארבעה עמה מביא תודה המקריב

באכילה. אסורים כולם ההרמה ולפני לבעלים. נאכלים והשאר לכהן, ונותנה מין מכל אחת חלה ומרים מכיון 63)מין.
כסףֿמשנה. ראה שם. ורבא חיננא בר דימי רב אכילה, היתר על מעכב אחר צדדי מעשה ורק המתירין, "פיגול 64)שקרבו

בשני  אבל הדבר, איֿאפשר אחד בכזית שרק אמרו, שם ובמסקנה יד.) (כריתות לה" משכחת לא בהמה בחדא ונותר,
אחת". אכילה "על כאן: רבינו כותב ולכן אפשרות, ישנה מפני 65)כזיתים לקיש, ריש דעת נגד עט.) (זבחים אלעזר כר'

באיסורין. – אלעזר כר' סובר א) הלכה א פרק חלה (ירושלמי יוחנן מג:66)שר' שם יוחנן ראה 67)ר' קט. שם
בהערות. יא הלכה לה.משנ 68)למעלה שם ה"ז.69)ה פי"ד למעלה אבל 70)ראה בגמרא, שם אלעזר כר' שלא

הסמוכה. בהלכה כמותו פסק ושליה שם.71)בשליל למעלה אבל 72)ראה השליל. גם נתפגל בבשר פיגל אם כלומר,
כאן. ראב"ד ראה נתפגל. שלא שם) (למעלה רבינו פסק עצמו, בשליל פיגל אין 73)אם גויים קדשי מה.) (שם שנינו

המשנה  את מחלק ורבינו מחייב. יוסי ור' שמעון, ר' דברי פטור, – בחוץ והשוחטם וטמא, נותר פיגול משום עליהם חייבים
מחלוקת  רבי מביא כאן בחוץ, השוחטם ב. עליהם. חייבים שאין שמעון כר' רבי סתם וטמא, נותר פיגול א. בבות: לשתי
פ"ה  זבחים ובתוספתא שמעון, ר' נגד יוסי כר' הלכה מקום שבכל אע"פ משנה, כסתם כאן רבינו ופסק שמעון. ור' יוסי ר'
(בהלכות  פסק בחוץ ובשחטם (כסףֿמשנה), כשיטתו משנה שסתם מפני וטמא, ונותר בפיגול גם שמעון ר' על יוסי ר' חולק
"והלכה  שכתב המשנה על בפירושו רבינו וראה שם. טוב' יום 'תוספות (ראה יוסי כר' טז) הלכה יט פרק הקרבנות מעשה

כאן). בו שחזר או בלבד, בחוץ לשחטם התכוון ואולי יוסי". למה 74)כר' נתבאר לא ה"ב. שם, בתוספתא שמעון כר'
כחכמים. ולא שמעון כר' מחייבים.75)פסק וחכמים פטור אומר ר"ש בטמא. וחכמים שמעון ר' נחלקו מה: שם במשנה

לוקה. אינו הכל דברי הגוף בטומאת אבל עצמם, בטומאת מחלוקת א. המחלוקת: באותה שיטות שלוש נאמרו שם ובגמרא
אינו  הגוף בטומאת רבינו ופסק מחלוקת. בשתיהן ג, לוקה. הכל דברי עצמם בטומאת אבל הגוף, בטומאת מחלוקת ב,
למעלה  (ראה שלוקה פסק עצמם ובטומאת כן. שמעון ר' דעת וג' ב' שיטה לפי וגם הכל, דברי זה זו שלשיטה מפני לוקה,

זה). לביאורנו התכוון ואולי כסףֿמשנה, (ראה חכמים דעת היא כן השיטות שלוש שלכל מפני יבאר 1)הי"ב),
מספק. שפיסולו וכל והנותר שנטמאו קדשים לשרוף שמצותֿעשה



קמי oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq h"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·È,טמאה להם לסּבב אֹו הּקדׁשים את לטּמא ְְְֳִֵֵֶֶַַַָָָָֻאסּור
לֹוקה  אינֹו - הּקדׁשים את והמטּמא ּפֹוסלן. אבל 35ׁשהרי . ְְְֲֲֳִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

לֹוקה; - ׁשּנטמאּו מּקדׁשים ּכזית ׁשאכל טהֹור ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָאדם
והּוא  יאכל. לא טמא ּבכל יּגע אׁשר והּבּׂשר ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

ׁשא  הּקרּבנֹות, לׁשאר הּמנחה הּדין מּלבֹונת ּכזית אכל ם ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָ
לֹוקה  - בּכלי ׁשּנתקּדׁשה אחר קדׁשים 36ׁשּנטמאה אחד . ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכּפרה  לפני ׁשּנטמאּו37ׁשּנטמאּו ּבין ּכּפרה. לאחר אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּטמאה  אבל 38ּבאב ּתֹורה. ּדברי ׁשל הּטמאה ּבולד אֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻ

על  לֹוקה אינֹו - ּדבריהם ׁשל ּבטמאֹות נטמאּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַֻאם
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין אבל אּלא 39אכילתן, לֹוקה ואינֹו . ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

- זריקה קדם אכל אם אבל ּדמים; זריקת אחר ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהאֹוכל
לֹוקה  טמא 40אינֹו קדׁש אֹוכל אֹותֹו41מּׁשּום מּכין אבל , ֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ

מרּדּות. ְַַַמּכת
.‚È על ּכרת עליה ׁשחּיבין טמאה ׁשּנטמא אדם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻּכל

הּמקּדׁש ּבקדׁש42ּביאת ּבין הּקדׁשים, מן ּכזית ואכל ְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
טמא  ּבקדׁש ּבין ּכרת,43טהֹור נתחּיב זה הרי - ּבמזיד : ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

ליי  אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּתאכל אׁשר והּנפׁש ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
קרּבן  מביא - ּבׁשגגה אכל ואם ונכרתה; עליו ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָֻוטמאתֹו

ויֹורד  הּגּוף?44עֹולה ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין .45 ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻ
אֹו אדם ּבטמאת טמא ּבכל תּגע ּכי ונפׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּנאמר:
זבח  מּבּׂשר ואכל טמא ׁשקץ ּבכל אֹו טמאה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבבהמה
קדׁשי  לׁשאר הּדין והּוא ונכרתה. ליי אׁשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָהּׁשלמים

נאמר  ׁשהרי ּביֹולדת. זה? עֹון על הזהיר והיכן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמזּבח.
תּגע  לא קדׁש ּבכל .46ּבּה: ְִֶָָָֹֹ

.„È יאכל ׁשּלא לטמא אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמּפי
קדם  ׁשּטבל אחר קדׁש והאֹוכל ׁשּיטּבל. קדם ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹקדׁש

ׁשמׁשֹו ּכּפרתֹו47ׁשּיעריב ׁשּיביא ואינֹו48קדם לֹוקה - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּכרת  ּכל 49חּיב ׁשּתהיה עד - עליו וטמאתֹו ׁשּנאמר: ; ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

עליו. ְָָָֻטמאתֹו
.ÂË ּדבריהם ׁשל ּבטמאֹות טמא לֹוקה,50היה אינֹו - ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָֻ

מּכת  אֹותֹו מּכין אבל ּכרת, חּיב ׁשאינֹו לֹומר צרי ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָואין
.51מרּדּות  ְַ

.ÊË חּיב עד 52אינֹו מּתירין לֹו ׁשּיׁש קדׁש על ּכרת ִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
מ  את ׁשּיאכל אכל אם אבל מּתיריו; ׁשּקרבּו אחר ּמּנּו ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לֹוקה  אינֹו - הּדם זריקת קדם טמא 53הּבּׂשר מּׁשּום ְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּכלל  זה הּקדׁש. את -54ׁשאכל מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּכל : ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

מּׁשּום  אֹו נֹותר מּׁשּום אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו חּיבין ִִִִִֵַָָָָאין
מּתירין  לֹו ׁשאין וכל ּכהלכתן; מּתיריו ׁשּיקרבּו עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹטמא
אפּלּו טמאה. מּׁשּום עליו חּיבין ּבכלי ׁשּקדׁש ּכיון -ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ

האֹוכל  ׁשּיּטמא קדם הּבּׂשר וקרבּו55נטמא הֹואיל , ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
מּבּׂשר  אכל אם וכן ּכרת. חּיב - אכל ּכ ואחר ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָהּמּתירין

הּנּׂשרפֹות  הרי 56חּטאֹות - ּדמם ׁשּנזרק אחר טמא והּוא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּכרת. חּיב ֵֶַָָזה

.ÊÈל נתּבאר עליהן 57ּכבר חּיבין ׁשאין ּדברים ׁשאף , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
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לג:35) זבחים יוחנן לד.36)כר' במנחות 37)שם גמרא הבשר. את הטהור אכל ואחרֿכך הדם את וזרקו זריקה, לפני
מרצה. שהציץ מפני עליו? חייבים מה מפני דמים, זריקת לאחר ואכלו דמים זריקת לפני שנטמא בשר כגון 38)כה:

נעשה  אוכלין, ובין וכלים אדם בין הטומאה, באב והנוגע אבות. עשר אחד רבינו מונה לטהרות, בהקדמתו במת. שנגע אדם
שני. נעשה בראשון הנוגע ואוכל לטומאה, ראשון או הטומאה אחרים.39)ולד דרבנן איסורי על יוחנן 40)כעובר כר'

מגזירהֿשוה. זה דין ולמד לד. לוקה,41)שם אינו טמא קודש איסור  שעל להשמיענו אלו, מלים ארבע רבינו הוסיף
קדשים  בשר שהאוכל ד, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפי"א שכתב כמו זריקה, לפני קודש אוכל משום לוקה אבל

כאן). (משנהֿלמלך בשעריך לאכול תוכל לא  שנאמר משום לוקה, זריקה קודש 42)לפני לאוכל אזהרה למדו לג: שם
(כסףֿמשנה). מקדש ביאת בדין שלפנינו הדין רבינו תלה ולפיכך מקדש, מביאת בגזירהֿשוה שם 43)בטומאה משנה

כתנאֿקמא.קו. ועני 44)ופסק יונה, בני שני או תורים שני – עני בהמה, מביא עשיר ה), (ויקרא בתורה מפורש דין
סולת. – אל 45)מדוכא נמשכת "עליו" שהמלה לפרש אפשר שהרי הקודש, בשר בטומאת ולא נטמא האדם שגוף

ר'46)"מזבח". של דעתו נגד לג: שם לקיש ריש של לימודו כאן מקבל רבינו הבאה. ההלכה בתחילת הלימוד המשך ִֶַ
לקיש. כריש בברייתא ששנינו מפני והטעם, בגזירהֿשוה. זה שלמד צאת 47)יוחנן אחרי כלומר, לגמרי, החמה שתשקע

וקדשים. תרומה ולאכול למקדש להכנס ואסור הכוכבים, צאת עד יום" "טבול נקרא שטבל טמא וזבה,48)הכוכבים. זב
על  מוזהרים הם שטבלו ואע"פ כיפורים , מחוסרי נקראים קרבנותיהם הקרבת ולפני קרבנות, להביא חייבים ומצורע יולדת

קודש. ואכילת למקדש אין 49)כניסה מקדש ביאת על שגם רבינו פסק ט, הלכה מקדש ביאת מהלכות ג בפרק ולמעלה
כפרה  "מחוסרי כז: במנחות מפורשת מברייתא עליו ותמהו כך. דעתו יום' ב'טבול שגם ונראה כרת, חייב כיפורים מחוסר
כסףֿמשנה  ראה מקורה, נמצא לא עליו" טומאתו "כל והדרשה כרת". ענוש במזיד חטאת, חייב בשוגג לעזרה, שנכנסו

אלה. רבינו דברי ביישוב יב.50)שם בהלכה למעלה בשר, בטומאת הלכה 51)כמו של הראשונה הבבא אל נמשך זה
ביאת  הטעון "כל ה משנה פי"א, פרה במסכת שנינו שטבל, אחרי אבל טבילה. לפני קודש שאכל בטמא המדברת הקודמת,
אבות  מהלכות ט בפרק (וראה שם רבינו פירוש ראה בכולם", מותר ביאתו לאחר וכו' סופרים מדברי טבילה) (כלומר, מים

התורה). מן שעיקרן טומאות ובין סופרים, מדברי שעיקרן טומאות בין שמחלק א הלכה י.52)הטומאות מעילה משנה
הי"ב).53) למעלה (ראה לד. זבחים יוחנן י.54)כר' מעילה בשר 55)משנה שאכל שטמא למדנו, יג בהלכה למעלה

שאין  ואע"פ כרת, חייב האדם נטמא ואחרֿכך תחילה בשר נטמא שאפילו רבינו משמיענו וכאן כרת, חייב טמא קודש
שלא  דברים כולל הגוף טומאת שאיסור מפני בשר, טומאת איסור על חל הגוף טומאת איסור כאן איסור, על חל איסור

קח. זבחים זה, אדם על כן לפני ט.56)נאמרו מעילה פיגול 57)משנה על חייבים שאין רבינו, כתב ז בהלכה למעלה

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - oeiq h"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכיצד? וטמא. נֹותר מּׁשּום עליהן חּיבין - ּפּגּול ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָמּׁשּום
מּׁשּום  עליהן חּיבין אין - מּתירין להם ׁשאין ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּדברים
הּמּתירין  וכן וטמא. נֹותר מּׁשּום עליהם וחּיבין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּפּגּול,
ּכמֹו ּפּגּול, מּׁשּום עליהם חּיבין ׁשאין ּפי על אף ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָעצמן,

נֹותר  מּׁשּום עליהן חּיבין - מן 58ׁשּבארנּו חּוץ וטמא. ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אחד 59הּדם  ּדבר מּׁשּום אּלא לעֹולם עליו חּיבין ׁשאין , ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ְִַּבלבד.
.ÁÈ ּכרת חּיב - אמּורין ׁשאכל .60טמא ִֵֵֵֶַַָָָָ
.ËÈ הּורמה 61אכל ׁשּלא ּתֹודה ולחמי נצלה, ׁשּלא ּפסח ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

על 62חּלתן  אף הּגּוף, טמאת מּׁשּום ּכרת חּיב זה הרי - ְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
ּׁשהן  למה ראּויין ׁשאינן אדם 63ּפי ׁשּיתחּיב אפׁשר אי . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

נֹותר  ּומּׁשּום ּפּגּול מּׁשּום אחת אכילה ׁשהּפּגּול 64על ; ֲִִִִִֶַַַַָָ
לׁשם  עֹולה ואינֹו הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל הּקרּבן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּוא
מּקרּבן  הּנׁשאר הּוא והּנֹותר ּכלל, נרצה ולא ְְְְְְְִִִַַָָָָָָָָֹקרּבן

ּכמצ  אכילתֹו.ׁשּקרב זמן לאחר ותֹו ְְְְֲִִֶַַַַָָָ
.Î.חּיב - ואכלן ּבזה זה ׁשּבללן והּטמא וה ּנֹותר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּפּגּול

ׁשאין  מבּטלֹו, אינֹו - חברֹו על מין ׁשרּבה ּפי על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף
זה  את זה מבּטלין .65האּסּורין ְְִִִֶֶֶַָ

.‡Î- הּמזּבח לראׁש ׁשהעלן טמא אֹו נֹותר אֹו ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹּופּגּול
מהן  אּסּורן ּפקע ּברּבן האּור והאמּורין 66מּׁשּמׁשלה . ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

ּבׁשאר  ּבין ּבעֹולה ּבין לכזית, הּבּׂשר עם ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָמצטרפין
טמא.67קדׁשים  אֹו נֹותר אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו לחּיב , ְִִִֵֵַָָָָָָ

.·Î ׁשּנתּפּגל מּמּנּו68זבח ואכל זמּנֹו, לאחר ׁשּנֹותר אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

האלל  מן אֹו הּתבלין מן אֹו הּמרק מן אֹו העֹור אֹו69מן ְֲִִִִִַַַָָָָָ
הּמראה  מן 70מן הּטלפים, ּומן הּקרנים ּומן הּגידים מן , ְְְִִִִִִִִִַַַַַַַָָֻ

אינֹו - העֹוף ּומּביצי הּנֹוצה ּומן החרטֹום מן ְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּצּפרנים
מּקרּבן  אּלּו ּדברים ׁשאכל הּגּוף טמא וכן ּכרת. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָחּיב
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ּכרת. חּיב אינֹו - ְֲִֵֵֵַַַַַָָָָּכׁשר

.‚Î הּׁשליא מן אֹו הּׁשליל מן חּיב 71אכל מּׁשּום 72- ְְִִִִִַַַַָָָ
הּזבח. ּבּׂשר מּׁשאר ּכאֹוכל וטמא, ונֹותר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּפּגּול

.„Î מּׁשּום עליהם חּיבין אין - ּכֹוכבים עֹובדי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָקדׁשי
וטמא  ונֹותר וכן 73ּפּגּול ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּקדׁשים, ּדם וכן . ְְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

לא  ּכרת עליהן חּיבין אין - והעצים והּקטרת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּלבֹונה
נֹותר  מּׁשום ולא ּפּגּול טמאת 74מּׁשּום מּׁשּום ולא ְְְִִִִַָֹֹֻ

.75הּגּוף  ַ

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ׁשּנאמר:‡. ׁשּנטמאּו, הּקדׁשים ּכל לּׂשרף עּׂשה ְְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמצות

אׁש וכן והּבּׂשר יּׂשרף. ּבאׁש יאכל לא טמא ּבכל יּגע ר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
מּבּׂשר  והּנֹותר ׁשּנאמר: לּׂשרפֹו, עּׂשה מצות - ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּנֹותר
הּפּגּול  הּנֹותר ּובכלל יּׂשרף. ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּזבח

נּׂשרפין. הּכל הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְִִִֵַַָָָֹֻוכל
וכל ·. מּיד. ּבּמקּדׁש יּׂשרף - נפסל אֹו ׁשּנתּפּגל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹקרּבן

ּבּמקּדׁש. יּׂשרף ּכ ואחר צּורתֹו ּתעּבר - מּספק ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשּפּסּולֹו
הּלינה ‚. אם ספק, ּבהם יׁש - הּנּׂשרפים ּוּׂשעירים ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפרים

ּבּׂשרם  ּפֹוסלת לצאת זמּנם ׁשּיּגיע קדם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהיציאה
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טומאה". משום עליו חייבים בכלי שקדש כיון מתירין, לו שאין "וכל כתב: הקודמת ובהלכה מתירין, לו שיש דבר על אלא
רבינו. כאן שמסיים כמו לנותר, הפרק 58)והואֿהדין בסוף פסק - נאכלים שאינם אבל הנאכלים, לדברים הכוונה

מה:59)שפטורים. שם לו:60)במשנה שם שגרס 61)ברייתא ללמוד יש כאן הכסףֿמשנה (מדברי טמא אדם
נכונה). וגירסתנו דחוק. פירוש לפרש טרח כך ומתוך מכל 62)"אבל", עשר לחם, מיני ארבעה עמה מביא תודה המקריב

באכילה. אסורים כולם ההרמה ולפני לבעלים. נאכלים והשאר לכהן, ונותנה מין מכל אחת חלה ומרים מכיון 63)מין.
כסףֿמשנה. ראה שם. ורבא חיננא בר דימי רב אכילה, היתר על מעכב אחר צדדי מעשה ורק המתירין, "פיגול 64)שקרבו

בשני  אבל הדבר, איֿאפשר אחד בכזית שרק אמרו, שם ובמסקנה יד.) (כריתות לה" משכחת לא בהמה בחדא ונותר,
אחת". אכילה "על כאן: רבינו כותב ולכן אפשרות, ישנה מפני 65)כזיתים לקיש, ריש דעת נגד עט.) (זבחים אלעזר כר'

באיסורין. – אלעזר כר' סובר א) הלכה א פרק חלה (ירושלמי יוחנן מג:66)שר' שם יוחנן ראה 67)ר' קט. שם
בהערות. יא הלכה לה.משנ 68)למעלה שם ה"ז.69)ה פי"ד למעלה אבל 70)ראה בגמרא, שם אלעזר כר' שלא

הסמוכה. בהלכה כמותו פסק ושליה שם.71)בשליל למעלה אבל 72)ראה השליל. גם נתפגל בבשר פיגל אם כלומר,
כאן. ראב"ד ראה נתפגל. שלא שם) (למעלה רבינו פסק עצמו, בשליל פיגל אין 73)אם גויים קדשי מה.) (שם שנינו

המשנה  את מחלק ורבינו מחייב. יוסי ור' שמעון, ר' דברי פטור, – בחוץ והשוחטם וטמא, נותר פיגול משום עליהם חייבים
מחלוקת  רבי מביא כאן בחוץ, השוחטם ב. עליהם. חייבים שאין שמעון כר' רבי סתם וטמא, נותר פיגול א. בבות: לשתי
פ"ה  זבחים ובתוספתא שמעון, ר' נגד יוסי כר' הלכה מקום שבכל אע"פ משנה, כסתם כאן רבינו ופסק שמעון. ור' יוסי ר'
(בהלכות  פסק בחוץ ובשחטם (כסףֿמשנה), כשיטתו משנה שסתם מפני וטמא, ונותר בפיגול גם שמעון ר' על יוסי ר' חולק
"והלכה  שכתב המשנה על בפירושו רבינו וראה שם. טוב' יום 'תוספות (ראה יוסי כר' טז) הלכה יט פרק הקרבנות מעשה

כאן). בו שחזר או בלבד, בחוץ לשחטם התכוון ואולי יוסי". למה 74)כר' נתבאר לא ה"ב. שם, בתוספתא שמעון כר'
כחכמים. ולא שמעון כר' מחייבים.75)פסק וחכמים פטור אומר ר"ש בטמא. וחכמים שמעון ר' נחלקו מה: שם במשנה

לוקה. אינו הכל דברי הגוף בטומאת אבל עצמם, בטומאת מחלוקת א. המחלוקת: באותה שיטות שלוש נאמרו שם ובגמרא
אינו  הגוף בטומאת רבינו ופסק מחלוקת. בשתיהן ג, לוקה. הכל דברי עצמם בטומאת אבל הגוף, בטומאת מחלוקת ב,
למעלה  (ראה שלוקה פסק עצמם ובטומאת כן. שמעון ר' דעת וג' ב' שיטה לפי וגם הכל, דברי זה זו שלשיטה מפני לוקה,

זה). לביאורנו התכוון ואולי כסףֿמשנה, (ראה חכמים דעת היא כן השיטות שלוש שלכל מפני יבאר 1)הי"ב),
מספק. שפיסולו וכל והנותר שנטמאו קדשים לשרוף שמצותֿעשה
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אֹותן  ּפֹוסלין לפיכ ּבּׂשרן. ּפֹוסלת אינּה אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּכאמּוריהן,
ּברב  הּבהמה חצי יצא אם וכן ּבעזרה. ויּׂשרפּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹלהחמיר
רב  ויצא הֹואיל ּכיֹוצא, אֹותן מחזיקין אם - ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹהאבר
הּבהמה. רב יצא לא ׁשהרי יֹוצאין, אינן עדין אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהאבר;
נּׂשאּום  אם וכן ּבעזרה. ויּׂשרפּו מּספק נפסלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָָלפיכ
והֹוציאּו ׁשנים, ונׁשארּו ׁשלׁשה ויצאּו להֹוציאן, ְְְְְְְְֲֲִִִִִַָָָָחמּׁשה
ויּׂשרפּו מּספק נפסלּו אּלּו הרי - הּבהמה חצי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָהּׁשלׁשה
עד  להמּתין צריכין אּלּו ׁשאין לי, ויראה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבעזרה.
אפּלּו לעֹולם לּׂשרפה עֹומדין והן הֹואיל צּורתן, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֻׁשּתעּבר

נפסלּו. ְְִֹלא
.„- וחתיכֹות עֹולֹות, - איברים ּבעזרה: הּנמצא ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָּבּׂשר

ּתעּבר  והּכל ׁשלמים. - ּבירּוׁשלים והּנמצא ְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹֻחּטאֹות.
ּכן, אם הּוא. נֹותר ׁשּמא הּׂשרפה, לבית ויצאּו ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָצּורתן
ׁשלמים? אֹו חּטאת אֹו עֹולה חזקתֹו ׁשּתהיה הֹועיל ְְְִִִֶֶֶַַָָָָמה
ּבּיֹום, אּלא הּנֹותר את ּׂשֹורפין אין ואכל. ׁשעבר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָלמי

יּׂשרף. ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְֱִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנאמר:
ליל ‰. מּתחּלת ּבאכילה אסּורין ׁשהּׁשלמים ּפי על ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָאף

ּבין  ּבזמּנֹו ּבין ּבּיֹום. אּלא אֹותן ּׂשֹורפין אין - ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָׁשליׁשי
ואין  ּבּיֹום. אּלא נּׂשרף אינֹו הּפּגּול וכן ּבזמּנֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּלא
צרי ואין טֹוב, יֹום את ּדֹוחה ּופּגּול ונֹותר טמא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּׂשרפת
ּופּגּול  ונֹותר טמא לּׂשרף ּומּתר הּׁשּבת. את ְְִִֵֶַַַָָָָֹֻלֹומר

ְֶָּכאחד.
.Âאֹותֹו ּׂשֹורפין - ּבפנים ׁשּנטמא קדׁשים קדׁשי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָּבּׂשר

ּבין  ּבחּוץ. אֹותֹו ּׂשֹורפין - ּבחּוץ נטמא ואם ְְְְִִִִִֵַַָּבפנים,
הּטמאה. ּבולד ׁשּנטמא ּבין הּטמאה ּבאב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּנטמא
הּבּׂשר  את מּלּׂשרף נמנעּו לא ּכהנים ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹּומימיהם
עם  לטמאה, ראׁשֹון הּוא ׁשהרי הּטמאה, ּבאב ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻֻׁשּנטמא
אף  ׁשליׁשי, הּוא ׁשהרי הּטמאה, ּבולד ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּבּׂשר
ׁשהּׁשליׁשי  טמאתֹו, על טמאה לֹו ׁשּמֹוסיפין ּפי ְְְִִִִִֶֶַַַָָֻֻעל
ולא  ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשני, יחזר - ּבראׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשּנגע
ׁשליׁשי  ׁשהּוא יֹום, ּבטבּול ׁשּנפסל ׁשמן אפּלּו אּלא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָעֹוד,
מת, טמא ּבּה ׁשּנגע מּתכת ׁשל ּבנר להדליקֹו מּתר -ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
ראׁשֹון  נעּׂשה הּׁשמן ׁשּזה ּפי על אף הּטמאה. אב ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֻׁשהּנר
מקּפידין  אין - טמאה ׁשּום ׁשם ויׁש הֹואיל ּבּנר, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻּכׁשּיּגע
יּפסל. ׁשּלא הּטהֹור מן אּלא נזהרין ואין ּתֹוספּתּה. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעל

.Ê ּבעליו אֹותֹו ּׂשֹורפין - קּלים קדׁשים ׁשל ְְִִִֶַָָָָָנֹותר
ְֵֶָּבבּתיהן.

.Á:קדׁש ּבּׂשר ּבידֹו ׁשּיׁש ונזּכר מירּוׁשלים ׁשּיצא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי
יׁש אם - לאו ואם ּבמקֹומֹו; ּׂשֹורפֹו - הּצֹופין עבר ְְְִִִִִֵַַָָאם
הּוא  ואם ּבירּוׁשלים. וּׂשֹורפֹו חֹוזר יתר, אֹו ּכזית ְְְְִִִִֵֵַַָָּבֹו

מעצי  הּבירה לפני ּׂשֹורפֹו - ּבית לֹו ׁשאין ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָאֹורח
ֲַַָָהּמערכה.

.Ë טעּונין אינן - מח ּבהן ׁשאין הּקדׁשים עצמֹות ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכל
ׁשהּקרּבן  ּבארנּו, ּכבר הּפסח. מעצמֹות חּוץ ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּׂשרפה,
לבעליו  אֹו לּכהנים, העֹור - ׁשהפׁשט אחר ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּנפסל
העֹור  הרי - הפׁשט קדם נפסל אם אבל קּלים; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבקדׁשים
אֹו טרפה, ונמצא ׁשהפׁשט זבח וכן הּכל. ויּׂשרף ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכּבּׂשר
הֹואיל  הּמקֹום, ּבמחׁשבת אֹו הּזמן ּבמחׁשבת ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּנפסל
ּבין  קדׁשים ּבקדׁשי ּבין העֹור. יּׂשרף - הּזבח נרצה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹולא
הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת נעּׂשה אם אבל קּלים. ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבקדׁשים
העֹור  הרי - ונרצה הֹואיל לּבעלים, עלה ׁשּלא ּפי על ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹאף
קדם  ׁשהפׁשט וזבח ׁשּבארנּו. ּכמֹו לבעליו, אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻלּכהנים

ּפֹוסל. אינֹו - ְִֵֵָזריקה
.Èאֹו נֹותר אֹו ׁשּנטמא קדׁש ּבּׂשר הּנּׂשרפים: הן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹאּלּו

ואׁשם  נֹותרה. אֹו נפסלה אֹו ׁשּנטמאת הּמנחה וכן ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָנפסל,
וחּטאת  ּדמֹו. ׁשּנזרק קדם חטא ׁשּלא לֹו ׁשּנֹודע ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּתלּוי
והערלה  טהֹור. נזיר ּוּׂשער הּספק. על הּבאה ְְְִֵַַַַָָָָָָָָָהעֹוף
ׁשל  מׁשקין ּכגֹון להּׂשרף, ּדרּכֹו ׁשאין ודבר הּכרם. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוכלאי

יּקברּו. אּלּו הרי - הּכרם ּכלאי וׁשל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָערלה
.‡È קדׁשי ּבין ׁשּמתּו, קדׁשים הּנקּברים: הם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָואּלּו

נפל. ׁשהּפילּו וקדׁשים הּבית. ּבדק קדׁשי ּבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמזּבח

ערּופה. ועגלה הּנסקל. וׁשֹור ּתּקבר. - ׁשליא ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָהּפילּו
ּובּׂשר  חמֹור. ּופטר טמא. נזיר ּוּׂשער מצרע. ְְְֲֳִִֵֵֶֶַָָָָָֹוצּפרי

ּבעזרה. ׁשּנׁשחטּו וחּלין ְְְֲֲִִֶָָָָָֻּבחלב.
.·È ּבּׂשק חמֹור ּומּפטר נזיר מּׂשער הּסיט מלא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹהאֹורג

יּדלק. -ִֵָ
.‚È ׁשל הּנּׂשרפין וכל אסּור. אפרם - הּנקּברין ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָּכל

החיצֹון  הּמזּבח מּדׁשן חּוץ מּתר, אפרן - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהקּדׁש
הּמנֹורה. ודּׁשּון ְְְְִִִַַָוהּפנימי

.„È לא הּנקּברים ּכל וכן יּקברּו, לא הּנּׂשרפין ְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹּכל
הקל  הרי - ּבּׂשרפתן מחמיר ׁשהּוא ּפי על ׁשאף ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָיּׂשרפּו;

אסּור. הּנקּברים ׁשאפר ְְְִִֵֶֶֶַָָָּבאפרן,
.ÂË,נתּפּגלּו לֹו: ואמר ּבזבחים עּמֹו מקריב ְְְְְִִִִִַַַָָָָהיה

לא  נאמן. - נטמאּו לֹו: ואמר ּבטהרֹות עּמֹו ְְְְֱִִִֶֶַָָָֹעֹוּׂשה
זבחים  לֹו: אמר אם אבל .ּכ על יּׂשראל ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָנחׁשדּו
הּטהרֹות  ואֹותן נתּפּגלּו, הּיֹום ּבאֹותֹו ל ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָׁשהקרבּתי
ואם  ּדבריו; על סֹומ - לֹו נאמן היה אם ְְְְֱִִִֵֶַָָָָָנטמאּו,
להחמיר  והרֹוצה נאמן, ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָלאו

מׁשּבח. זה הרי - עצמֹו ְְֲֵֶַַָֻעל
דׁשמּיא ּבסּיעּתא הּמקּדׁשין ּפסּולי הלכֹות להֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֻסליקּו



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

alele dkeqe xtey 'ld - mipnf 'q - oeiq c"iÎb"i 'aÎ'` mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil '` wxt m"anx ixeriyd"ryz'd oeiq h"iÎb"i -

ה'תשע"ה  סיון י"ג ראשון יום
יום א 'ֿ ב 'י "ג ֿ י "ד סיון 

-mipnfxtq
alEle dMqe xtFW zFkld
alEledMEqextFW'ld-mipnf'q

¦§¨§ª¨§¨
¦̈§ª̈§̈

ב  ¤¤ּפרק
לוּיים ‡. ּכהנים ׁשֹופר, קֹול לׁשמע חּיבין ְְֲִִִִִַַַָָֹֹֹהּכל

מׁשחררים  ועבדים וגרים ועבדים ויׂשראלים נׁשים אבל ; ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָֻ
חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ּפטּורין. ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַּוקטּנים,

ואנּדרֹוגינס נקבה]וטמטּום ספקי זכר חּיבין.[ספקי - ְְְְְִִַַַָֻ
ידי ·. החּיב את מֹוציא אינֹו ּבּדבר, חּיב ׁשאינֹו מי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

הּׁשֹומע  ּבּׁשֹופר, ׁשּתקעּו קטן אֹו אּׁשה ,לפיכ ְְִִֵֶַַַָָָָָָָחֹובתֹו;
יצא  לא אנּדרֹוגינסמהן מין . והוא הסימנים, כל בו [שיש ְְִֵֶַַָָֹ

עצמו] ׁשאינֹובפני את מֹוציא ואינֹו מינֹו, את ְִִִֵֵֶֶֶמֹוציא
טמטּום סימנים]מינֹו; בו ניכר את [שלא לא מֹוציא אינֹו ְִִֵֶֹֻ

ׁשּנקרע ׁשהּטמטּום - מינֹו ׁשאינֹו את ולא נותח]מינֹו, -], ְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹֻ
נקבה. ׁשּיּמצא ואפׁשר זכר ׁשּיּמצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאפׁשר

מֹוציא ‚. אינֹו חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶוכן
חרּות  צד מֹוציא ׁשּבֹו עבדּות צד ׁשאין לעצמֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַאפּלּו
חֹורין  מּבן ׁשּיׁשמע חֹובתֹו? ידי יֹוצא ּכיצד אּלא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּבֹו;

לֹו .ׁשּיתקע ְִֶַ
ידי „. יצא לא להתלּמד, ׁשֹופר ּבתקיעת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹהּמתעּסק

יצא  לא הּמתעּסק, מן הּׁשֹומע וכן ׁשֹומע חֹובתֹו; נתּכּון . ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ
אֹו להֹוציאֹו, הּתֹוקע נתּכּון ולא חֹובתֹו ידי ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָֹלצאת
לא  - לצאת הּׁשֹומע נתּכּון ולא להֹוציא הּתֹוקע ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹֹׁשּנתּכּון

ּומׁשמיע. ׁשֹומע ׁשּיתּכּון עד חֹובתֹו; ידי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָיצא
ּתקיעתֹו,‰. הּׁשֹומע ּכל להֹוציא ונתּכּון ׁשּתקע ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמי

על  אף יצא, - חֹובתֹו ידי לצאת ונתּכּון הּׁשֹומע ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָוׁשמע
ּתקיעתֹו, ׁשּׁשמע ּפלֹוני לזה מתּכּון הּתֹוקע ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּפי

ׁשּיׁשמעּנּו מי לכל נתּכּון ׁשהרי יֹודעֹו; מי ואינֹו ,לפיכ . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
וׁשמע  ּביתֹו, ּבתֹו יֹוׁשב אֹו ּבּדר מהּל ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהיה
ׁשהרי  לצאת; נתּכּון אם יצא, - צּבּור מּׁשליח ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּתקיעֹות

חֹובתן. ידי הרּבים את להֹוציא מתּכּון צּבּור ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשליח
.Â אין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְִֵֶֶַַָָָָֹיֹום

מקֹום  ּבכל ּבּׁשֹופר מּׁשּום ּתֹוקעין ׁשהּתקיעה ּפי על אף , ְְְִִִִֶַַַַָָָָ
השביתה]ׁשבּות להרבות מדרבנן היה [איסור הּדין ּומן . ְִִַָָ

ׁשל  ׁשבּות וידחה ּתֹורה, ׁשל עׂשה יבֹוא - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָׁשּתֹוקעין
ּבידֹו, יּטלּנּו ׁשּמא ּגזרה, ּתֹוקעין? אין ולּמה - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּדבריהם
ּברׁשּות  אּמֹות ארּבע ויעבירּנּו לֹו, ׁשּיתקע למי ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַויֹוליכֹו
אּסּור  לידי ויבֹוא לרׁשּות, מרׁשּות מֹוציאֹו אֹו ְְְִִִִִֵֵַָָהרּבים
ּבקיאין  הּכל ואין ּבתקיעה, חּיבין ׁשהּכל - ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹסקילה

ְִַֹלתקע.
.Ê אֹותן מעּכבין אין - לחּנּו הּגיעּו ׁשּלא ְְְִִִִִֵֶַַָֹהּתינֹוקֹות

ּכדי  הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹוב יֹום ׁשאינּה ּבׁשּבת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמּלתקע

ּביֹום  ללּמדן ּכדי עּמהן להתעּסק לגדֹול ּומּתר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּילמדּו;
הּגיע  ׁשּלא קטן ּבין ,לחּנּו ׁשהּגיע קטן ּבין - ְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹטֹוב

ׁשבּות  מּׁשּום אּלא אסּורה אין ׁשהּתקיעה ;לחּנּו. ְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
.Á ּבמקֹום אּלא ּגזרּו לא ּבׁשּבת, לתקע ׁשּלא ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּכׁשּגזרּו

והיה  קּים, הּמקּדׁש ׁשהיה ּבזמן אבל ּדין; ּבית ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאין
ּבירּוׁשלם  ּתֹוקעין הּכל היּו - ּבירּוׁשלם הּגדֹול ּדין ְִִִִִִֵַַַַָָָָֹּבית

ירּוׁשלם ּבׁשּבת  אנׁשי ולא יֹוׁשבין. ּדין ׁשּבית זמן ּכל , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ירּוׁשלם,ּבלבד  ּתחּום ּבתֹו ׁשהיתה עיר ּכל אּלא , ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

הּנחל ּבתֹו ׁשּתהיה לא - ירּוׁשלם רֹואה [בעמק]והיתה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּתהיה  לא - ירּוׁשלם ּתקיעת קֹול ׁשֹומעת והיתה -ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּיהיה  לא - לירּוׁשלם לבֹוא יכֹולה והיתה - ההר ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֹּבראׁש
ּתֹוקעין  היּו העיר אֹותּה אנׁשי - ּביניהן מפסיק ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָנהר
היּו לא יׂשראל, ערי ּבׁשאר אבל ּכירּוׁשלם; ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹּבׁשּבת

ְִּתֹוקעין.
.Ëּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּכל הּמקּדׁש, ּבית ׁשחרב הּזה ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּובּזמן

סמּו ׁשּיהיה והּוא, - קבּוע ּדין -[מוסמך]ּבית ּבארץ ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
ּדין  ּבבית אּלא ּבׁשּבת, ּתֹוקעין ואין ּבׁשּבת. ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּתֹוקעין
ּתֹוקעין  אין ּדינין, ּבּתי ׁשאר אבל החדׁש; את  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּקּדׁשּו
ּבפני  אּלא ּתֹוקעין ואין סמּוכין. ׁשהן ּפי על אף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבהן
לעמד  ננערּו ואפּלּו יֹוׁשבין, ׁשהן זמן ּכל ּבלבד, ּדין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹּבית
אין  ּדין, לבית חּוץ אבל ּבפניהן; ּתֹוקעין עמדּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָֹולא
ּדין  ׁשּבית מּפני ּדין? ּבית ּבפני ּתֹוקעין ולּמה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָּתֹוקעין.

הּׁשֹופר [זהירין]זריזין להעביר הּתֹוקעין יבֹואּו ולא הן, ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹ
העם  את מזהירין ּדין ׁשּבית הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבפניהן

אֹותן. ִִָּומֹודיעין
.Èּכדר - ּבּגלּיֹות ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּזמן

ראׁשֹון  יֹום חל ואם ּבּׁשני; ּתֹוקעין ּבראׁשֹון, ְְְִִִִִִֵֶַָָׁשּתֹוקעין
לתקע, הראּויין ּדין ּבית ּבּמקֹום היה ולא ּבׁשּבת ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹלהיֹות

ּבלבד  ּבּׁשני .ּתֹוקעין ְְִִִֵַַ

ה'תשע"ה  סיון י"ד שני יום

ג  ¤¤ּפרק
ראׁש‡. ׁשל טֹוב ּביֹום לׁשמע אדם חּיב ּתקיעֹות ְְְִִֶַַַָָָָֹֹּכּמה

ּבּיֹובל הּׁשנה  ּתרּועה ׁשּנאמרה לפי ּתקיעֹות. ּתׁשע ? ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
- ּתרּועה וכל ּפעמים, ׁשלׁשה הּׁשנה -]ּובראׁש [תקיעה ְְְְְִַָָָָָָֹֹ

הּׁשמּועה  ּומּפי לאחריה; ּופׁשּוטה לפניה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָּפׁשּוטה
אחד [ממרע"ה] הּׁשביעי, חדׁש ׁשל ּתרּועֹות ׁשּכל ְְְִִֶֶֶֶַָָָֹלמדּו,

ּתׁשע  יֹובל, ׁשל הּכּפּורים ּביֹום ּבין הּׁשנה ּבראׁש ּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹהן,
ּותרּועה  ּתקיעה - מּׁשניהן אחד ּבכל ּתֹוקעין ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָּתקיעֹות
ּותרּועה  ּתקיעה ּותקיעה, ּותרּועה ּתקיעה ְְְְְְִִִִָָָָָָּותקיעה,

ְִָּותקיעה.
לפי ·. ספק ּבּה לנּו נס ּתּפק ּבּתֹורה, האמּורה זֹו ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָּתרּועה
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אֹותן  ּפֹוסלין לפיכ ּבּׂשרן. ּפֹוסלת אינּה אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּכאמּוריהן,
ּברב  הּבהמה חצי יצא אם וכן ּבעזרה. ויּׂשרפּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹלהחמיר
רב  ויצא הֹואיל ּכיֹוצא, אֹותן מחזיקין אם - ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹהאבר
הּבהמה. רב יצא לא ׁשהרי יֹוצאין, אינן עדין אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהאבר;
נּׂשאּום  אם וכן ּבעזרה. ויּׂשרפּו מּספק נפסלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָָלפיכ
והֹוציאּו ׁשנים, ונׁשארּו ׁשלׁשה ויצאּו להֹוציאן, ְְְְְְְְֲֲִִִִִַָָָָחמּׁשה
ויּׂשרפּו מּספק נפסלּו אּלּו הרי - הּבהמה חצי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָהּׁשלׁשה
עד  להמּתין צריכין אּלּו ׁשאין לי, ויראה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבעזרה.
אפּלּו לעֹולם לּׂשרפה עֹומדין והן הֹואיל צּורתן, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֻׁשּתעּבר

נפסלּו. ְְִֹלא
.„- וחתיכֹות עֹולֹות, - איברים ּבעזרה: הּנמצא ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָּבּׂשר

ּתעּבר  והּכל ׁשלמים. - ּבירּוׁשלים והּנמצא ְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹֻחּטאֹות.
ּכן, אם הּוא. נֹותר ׁשּמא הּׂשרפה, לבית ויצאּו ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָצּורתן
ׁשלמים? אֹו חּטאת אֹו עֹולה חזקתֹו ׁשּתהיה הֹועיל ְְְִִִֶֶֶַַָָָָמה
ּבּיֹום, אּלא הּנֹותר את ּׂשֹורפין אין ואכל. ׁשעבר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָלמי

יּׂשרף. ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְֱִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנאמר:
ליל ‰. מּתחּלת ּבאכילה אסּורין ׁשהּׁשלמים ּפי על ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָאף

ּבין  ּבזמּנֹו ּבין ּבּיֹום. אּלא אֹותן ּׂשֹורפין אין - ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָׁשליׁשי
ואין  ּבּיֹום. אּלא נּׂשרף אינֹו הּפּגּול וכן ּבזמּנֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּלא
צרי ואין טֹוב, יֹום את ּדֹוחה ּופּגּול ונֹותר טמא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּׂשרפת
ּופּגּול  ונֹותר טמא לּׂשרף ּומּתר הּׁשּבת. את ְְִִֵֶַַַָָָָֹֻלֹומר

ְֶָּכאחד.
.Âאֹותֹו ּׂשֹורפין - ּבפנים ׁשּנטמא קדׁשים קדׁשי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָּבּׂשר

ּבין  ּבחּוץ. אֹותֹו ּׂשֹורפין - ּבחּוץ נטמא ואם ְְְְִִִִִֵַַָּבפנים,
הּטמאה. ּבולד ׁשּנטמא ּבין הּטמאה ּבאב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּנטמא
הּבּׂשר  את מּלּׂשרף נמנעּו לא ּכהנים ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹּומימיהם
עם  לטמאה, ראׁשֹון הּוא ׁשהרי הּטמאה, ּבאב ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻֻׁשּנטמא
אף  ׁשליׁשי, הּוא ׁשהרי הּטמאה, ּבולד ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּבּׂשר
ׁשהּׁשליׁשי  טמאתֹו, על טמאה לֹו ׁשּמֹוסיפין ּפי ְְְִִִִִֶֶַַַָָֻֻעל
ולא  ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשני, יחזר - ּבראׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשּנגע
ׁשליׁשי  ׁשהּוא יֹום, ּבטבּול ׁשּנפסל ׁשמן אפּלּו אּלא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָעֹוד,
מת, טמא ּבּה ׁשּנגע מּתכת ׁשל ּבנר להדליקֹו מּתר -ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
ראׁשֹון  נעּׂשה הּׁשמן ׁשּזה ּפי על אף הּטמאה. אב ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֻׁשהּנר
מקּפידין  אין - טמאה ׁשּום ׁשם ויׁש הֹואיל ּבּנר, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻּכׁשּיּגע
יּפסל. ׁשּלא הּטהֹור מן אּלא נזהרין ואין ּתֹוספּתּה. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעל

.Ê ּבעליו אֹותֹו ּׂשֹורפין - קּלים קדׁשים ׁשל ְְִִִֶַָָָָָנֹותר
ְֵֶָּבבּתיהן.

.Á:קדׁש ּבּׂשר ּבידֹו ׁשּיׁש ונזּכר מירּוׁשלים ׁשּיצא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי
יׁש אם - לאו ואם ּבמקֹומֹו; ּׂשֹורפֹו - הּצֹופין עבר ְְְִִִִִֵַַָָאם
הּוא  ואם ּבירּוׁשלים. וּׂשֹורפֹו חֹוזר יתר, אֹו ּכזית ְְְְִִִִֵֵַַָָּבֹו

מעצי  הּבירה לפני ּׂשֹורפֹו - ּבית לֹו ׁשאין ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָאֹורח
ֲַַָָהּמערכה.

.Ë טעּונין אינן - מח ּבהן ׁשאין הּקדׁשים עצמֹות ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכל
ׁשהּקרּבן  ּבארנּו, ּכבר הּפסח. מעצמֹות חּוץ ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּׂשרפה,
לבעליו  אֹו לּכהנים, העֹור - ׁשהפׁשט אחר ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּנפסל
העֹור  הרי - הפׁשט קדם נפסל אם אבל קּלים; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבקדׁשים
אֹו טרפה, ונמצא ׁשהפׁשט זבח וכן הּכל. ויּׂשרף ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכּבּׂשר
הֹואיל  הּמקֹום, ּבמחׁשבת אֹו הּזמן ּבמחׁשבת ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּנפסל
ּבין  קדׁשים ּבקדׁשי ּבין העֹור. יּׂשרף - הּזבח נרצה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹולא
הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת נעּׂשה אם אבל קּלים. ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבקדׁשים
העֹור  הרי - ונרצה הֹואיל לּבעלים, עלה ׁשּלא ּפי על ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹאף
קדם  ׁשהפׁשט וזבח ׁשּבארנּו. ּכמֹו לבעליו, אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻלּכהנים

ּפֹוסל. אינֹו - ְִֵֵָזריקה
.Èאֹו נֹותר אֹו ׁשּנטמא קדׁש ּבּׂשר הּנּׂשרפים: הן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹאּלּו

ואׁשם  נֹותרה. אֹו נפסלה אֹו ׁשּנטמאת הּמנחה וכן ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָנפסל,
וחּטאת  ּדמֹו. ׁשּנזרק קדם חטא ׁשּלא לֹו ׁשּנֹודע ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּתלּוי
והערלה  טהֹור. נזיר ּוּׂשער הּספק. על הּבאה ְְְִֵַַַַָָָָָָָָָהעֹוף
ׁשל  מׁשקין ּכגֹון להּׂשרף, ּדרּכֹו ׁשאין ודבר הּכרם. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוכלאי

יּקברּו. אּלּו הרי - הּכרם ּכלאי וׁשל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָערלה
.‡È קדׁשי ּבין ׁשּמתּו, קדׁשים הּנקּברים: הם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָואּלּו

נפל. ׁשהּפילּו וקדׁשים הּבית. ּבדק קדׁשי ּבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמזּבח

ערּופה. ועגלה הּנסקל. וׁשֹור ּתּקבר. - ׁשליא ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָהּפילּו
ּובּׂשר  חמֹור. ּופטר טמא. נזיר ּוּׂשער מצרע. ְְְֲֳִִֵֵֶֶַָָָָָֹוצּפרי

ּבעזרה. ׁשּנׁשחטּו וחּלין ְְְֲֲִִֶָָָָָֻּבחלב.
.·È ּבּׂשק חמֹור ּומּפטר נזיר מּׂשער הּסיט מלא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹהאֹורג

יּדלק. -ִֵָ
.‚È ׁשל הּנּׂשרפין וכל אסּור. אפרם - הּנקּברין ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָּכל

החיצֹון  הּמזּבח מּדׁשן חּוץ מּתר, אפרן - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהקּדׁש
הּמנֹורה. ודּׁשּון ְְְְִִִַַָוהּפנימי

.„È לא הּנקּברים ּכל וכן יּקברּו, לא הּנּׂשרפין ְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹּכל
הקל  הרי - ּבּׂשרפתן מחמיר ׁשהּוא ּפי על ׁשאף ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָיּׂשרפּו;

אסּור. הּנקּברים ׁשאפר ְְְִִֵֶֶֶַָָָּבאפרן,
.ÂË,נתּפּגלּו לֹו: ואמר ּבזבחים עּמֹו מקריב ְְְְְִִִִִַַַָָָָהיה

לא  נאמן. - נטמאּו לֹו: ואמר ּבטהרֹות עּמֹו ְְְְֱִִִֶֶַָָָֹעֹוּׂשה
זבחים  לֹו: אמר אם אבל .ּכ על יּׂשראל ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָנחׁשדּו
הּטהרֹות  ואֹותן נתּפּגלּו, הּיֹום ּבאֹותֹו ל ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָׁשהקרבּתי
ואם  ּדבריו; על סֹומ - לֹו נאמן היה אם ְְְְֱִִִֵֶַָָָָָנטמאּו,
להחמיר  והרֹוצה נאמן, ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָלאו

מׁשּבח. זה הרי - עצמֹו ְְֲֵֶַַָֻעל
דׁשמּיא ּבסּיעּתא הּמקּדׁשין ּפסּולי הלכֹות להֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֻסליקּו
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ב  ¤¤ּפרק
לוּיים ‡. ּכהנים ׁשֹופר, קֹול לׁשמע חּיבין ְְֲִִִִִַַַָָֹֹֹהּכל

מׁשחררים  ועבדים וגרים ועבדים ויׂשראלים נׁשים אבל ; ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָֻ
חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ּפטּורין. ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַּוקטּנים,

ואנּדרֹוגינס נקבה]וטמטּום ספקי זכר חּיבין.[ספקי - ְְְְְִִַַַָֻ
ידי ·. החּיב את מֹוציא אינֹו ּבּדבר, חּיב ׁשאינֹו מי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

הּׁשֹומע  ּבּׁשֹופר, ׁשּתקעּו קטן אֹו אּׁשה ,לפיכ ְְִִֵֶַַַָָָָָָָחֹובתֹו;
יצא  לא אנּדרֹוגינסמהן מין . והוא הסימנים, כל בו [שיש ְְִֵֶַַָָֹ

עצמו] ׁשאינֹובפני את מֹוציא ואינֹו מינֹו, את ְִִִֵֵֶֶֶמֹוציא
טמטּום סימנים]מינֹו; בו ניכר את [שלא לא מֹוציא אינֹו ְִִֵֶֹֻ

ׁשּנקרע ׁשהּטמטּום - מינֹו ׁשאינֹו את ולא נותח]מינֹו, -], ְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹֻ
נקבה. ׁשּיּמצא ואפׁשר זכר ׁשּיּמצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאפׁשר

מֹוציא ‚. אינֹו חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶוכן
חרּות  צד מֹוציא ׁשּבֹו עבדּות צד ׁשאין לעצמֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַאפּלּו
חֹורין  מּבן ׁשּיׁשמע חֹובתֹו? ידי יֹוצא ּכיצד אּלא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּבֹו;

לֹו .ׁשּיתקע ְִֶַ
ידי „. יצא לא להתלּמד, ׁשֹופר ּבתקיעת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹהּמתעּסק

יצא  לא הּמתעּסק, מן הּׁשֹומע וכן ׁשֹומע חֹובתֹו; נתּכּון . ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ
אֹו להֹוציאֹו, הּתֹוקע נתּכּון ולא חֹובתֹו ידי ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָֹלצאת
לא  - לצאת הּׁשֹומע נתּכּון ולא להֹוציא הּתֹוקע ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹֹׁשּנתּכּון

ּומׁשמיע. ׁשֹומע ׁשּיתּכּון עד חֹובתֹו; ידי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָיצא
ּתקיעתֹו,‰. הּׁשֹומע ּכל להֹוציא ונתּכּון ׁשּתקע ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמי

על  אף יצא, - חֹובתֹו ידי לצאת ונתּכּון הּׁשֹומע ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָוׁשמע
ּתקיעתֹו, ׁשּׁשמע ּפלֹוני לזה מתּכּון הּתֹוקע ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּפי

ׁשּיׁשמעּנּו מי לכל נתּכּון ׁשהרי יֹודעֹו; מי ואינֹו ,לפיכ . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
וׁשמע  ּביתֹו, ּבתֹו יֹוׁשב אֹו ּבּדר מהּל ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהיה
ׁשהרי  לצאת; נתּכּון אם יצא, - צּבּור מּׁשליח ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּתקיעֹות

חֹובתן. ידי הרּבים את להֹוציא מתּכּון צּבּור ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשליח
.Â אין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְִֵֶֶַַָָָָֹיֹום

מקֹום  ּבכל ּבּׁשֹופר מּׁשּום ּתֹוקעין ׁשהּתקיעה ּפי על אף , ְְְִִִִֶַַַַָָָָ
השביתה]ׁשבּות להרבות מדרבנן היה [איסור הּדין ּומן . ְִִַָָ

ׁשל  ׁשבּות וידחה ּתֹורה, ׁשל עׂשה יבֹוא - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָׁשּתֹוקעין
ּבידֹו, יּטלּנּו ׁשּמא ּגזרה, ּתֹוקעין? אין ולּמה - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּדבריהם
ּברׁשּות  אּמֹות ארּבע ויעבירּנּו לֹו, ׁשּיתקע למי ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַויֹוליכֹו
אּסּור  לידי ויבֹוא לרׁשּות, מרׁשּות מֹוציאֹו אֹו ְְְִִִִִֵֵַָָהרּבים
ּבקיאין  הּכל ואין ּבתקיעה, חּיבין ׁשהּכל - ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹסקילה

ְִַֹלתקע.
.Ê אֹותן מעּכבין אין - לחּנּו הּגיעּו ׁשּלא ְְְִִִִִֵֶַַָֹהּתינֹוקֹות

ּכדי  הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹוב יֹום ׁשאינּה ּבׁשּבת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמּלתקע

ּביֹום  ללּמדן ּכדי עּמהן להתעּסק לגדֹול ּומּתר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּילמדּו;
הּגיע  ׁשּלא קטן ּבין ,לחּנּו ׁשהּגיע קטן ּבין - ְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹטֹוב

ׁשבּות  מּׁשּום אּלא אסּורה אין ׁשהּתקיעה ;לחּנּו. ְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
.Á ּבמקֹום אּלא ּגזרּו לא ּבׁשּבת, לתקע ׁשּלא ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּכׁשּגזרּו

והיה  קּים, הּמקּדׁש ׁשהיה ּבזמן אבל ּדין; ּבית ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאין
ּבירּוׁשלם  ּתֹוקעין הּכל היּו - ּבירּוׁשלם הּגדֹול ּדין ְִִִִִִֵַַַַָָָָֹּבית

ירּוׁשלם ּבׁשּבת  אנׁשי ולא יֹוׁשבין. ּדין ׁשּבית זמן ּכל , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ירּוׁשלם,ּבלבד  ּתחּום ּבתֹו ׁשהיתה עיר ּכל אּלא , ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

הּנחל ּבתֹו ׁשּתהיה לא - ירּוׁשלם רֹואה [בעמק]והיתה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּתהיה  לא - ירּוׁשלם ּתקיעת קֹול ׁשֹומעת והיתה -ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּיהיה  לא - לירּוׁשלם לבֹוא יכֹולה והיתה - ההר ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֹּבראׁש
ּתֹוקעין  היּו העיר אֹותּה אנׁשי - ּביניהן מפסיק ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָנהר
היּו לא יׂשראל, ערי ּבׁשאר אבל ּכירּוׁשלם; ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹּבׁשּבת

ְִּתֹוקעין.
.Ëּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּכל הּמקּדׁש, ּבית ׁשחרב הּזה ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּובּזמן

סמּו ׁשּיהיה והּוא, - קבּוע ּדין -[מוסמך]ּבית ּבארץ ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
ּדין  ּבבית אּלא ּבׁשּבת, ּתֹוקעין ואין ּבׁשּבת. ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּתֹוקעין
ּתֹוקעין  אין ּדינין, ּבּתי ׁשאר אבל החדׁש; את  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּקּדׁשּו
ּבפני  אּלא ּתֹוקעין ואין סמּוכין. ׁשהן ּפי על אף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבהן
לעמד  ננערּו ואפּלּו יֹוׁשבין, ׁשהן זמן ּכל ּבלבד, ּדין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹּבית
אין  ּדין, לבית חּוץ אבל ּבפניהן; ּתֹוקעין עמדּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָֹולא
ּדין  ׁשּבית מּפני ּדין? ּבית ּבפני ּתֹוקעין ולּמה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָּתֹוקעין.

הּׁשֹופר [זהירין]זריזין להעביר הּתֹוקעין יבֹואּו ולא הן, ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹ
העם  את מזהירין ּדין ׁשּבית הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבפניהן

אֹותן. ִִָּומֹודיעין
.Èּכדר - ּבּגלּיֹות ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּזמן

ראׁשֹון  יֹום חל ואם ּבּׁשני; ּתֹוקעין ּבראׁשֹון, ְְְִִִִִִֵֶַָָׁשּתֹוקעין
לתקע, הראּויין ּדין ּבית ּבּמקֹום היה ולא ּבׁשּבת ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹלהיֹות

ּבלבד  ּבּׁשני .ּתֹוקעין ְְִִִֵַַ

ה'תשע"ה  סיון י"ד שני יום

ג  ¤¤ּפרק
ראׁש‡. ׁשל טֹוב ּביֹום לׁשמע אדם חּיב ּתקיעֹות ְְְִִֶַַַָָָָֹֹּכּמה

ּבּיֹובל הּׁשנה  ּתרּועה ׁשּנאמרה לפי ּתקיעֹות. ּתׁשע ? ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
- ּתרּועה וכל ּפעמים, ׁשלׁשה הּׁשנה -]ּובראׁש [תקיעה ְְְְְִַָָָָָָֹֹ

הּׁשמּועה  ּומּפי לאחריה; ּופׁשּוטה לפניה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָּפׁשּוטה
אחד [ממרע"ה] הּׁשביעי, חדׁש ׁשל ּתרּועֹות ׁשּכל ְְְִִֶֶֶֶַָָָֹלמדּו,

ּתׁשע  יֹובל, ׁשל הּכּפּורים ּביֹום ּבין הּׁשנה ּבראׁש ּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹהן,
ּותרּועה  ּתקיעה - מּׁשניהן אחד ּבכל ּתֹוקעין ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָּתקיעֹות
ּותרּועה  ּתקיעה ּותקיעה, ּותרּועה ּתקיעה ְְְְְְִִִִָָָָָָּותקיעה,

ְִָּותקיעה.
לפי ·. ספק ּבּה לנּו נס ּתּפק ּבּתֹורה, האמּורה זֹו ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָּתרּועה
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מפני] -]היא יֹודעין אנּו ואין הּגלּיֹות, ורב הּׁשנים ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻאר
היללה היא אם -]היא: תכופים קצרים ׁשּמיּללין [קולות ְְְִִִִֶַַָָ

ׁשּמיּבבין ּבׁשעה ּבנהּיתן מת]הּנׁשים האנחה [על אֹו , ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָ
מּדבר  לּבֹו ּכׁשּידאג ּפעם אחר ּפעם האדם ׁשּיאנח ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּכדר
לבֹוא  ׁשּדרּכּה והיללה האנחה - ּכאחד ׁשניהם אֹו ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּגדֹול,
הּדֹואג, ּדר ׁשּכ 'ּתרּועה'; הּנקראין הן - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחריה
הּכל, עֹוׂשין אנּו לפיכ מיּלל; ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹמתאּנח

והיללה. ְְֲַָָָָָהאנחה
זֹו‚. והאנחה 'ּתרּועה'; קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָוהיללה,

נמצא  ׁשברים'. 'ׁשלׁשה אֹותּה קֹוראין ׁשאנּו היא זֹו, ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹאחר
ואחריה  ּתקיעה ותֹוקע ,מבר הּוא: ּכ הּתקיעֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָסדר
וחֹוזר  ּתקיעה, ואחריה ּתרּועה ואחריה ׁשברים ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה
ואחריה  ּתקיעה ותֹוקע ּפעמים; ׁשלׁשה הּזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכּסדר
ׁשלׁשה  הּזה ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ואחריה ׁשברים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשלׁשה
ּתקיעה, ואחריה ּתרּועה ואחריה ּתקיעה ותֹוקע ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפעמים;
הּתקיעֹות  מנין נמצא ּפעמים. ׁשלׁשה הּזה ּכּסדר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹוחֹוזר

הּספק. מן להסּתּלק ּכדי - ְְְְִִִֵֵֵַַָֹׁשלׁשים
ׁשברים,„. ׁשלׁשה ׁשעּור ּתקיעֹות; ּכׁשּתי ּתרּועה, ְְְְְִִִִִֵָָָֹׁשעּור

ּומׁשּכתרּועה  ארּכה, ּתקיעה ותקע והריע ׁשּתקע הרי . ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
ּבראׁשֹונה ּכׁשנים מהתקיעה]ּבּה שנים פי אין [- - ְִִִֵַָָָ

ויחזר  אחריה ויריע ּתקיעֹות, ּכׁשּתי 'ּתחׁשב ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאֹומרין:
אּלא  אינּה ׁשעה, ּכל ּבּה מׁש אפּלּו אּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָויתקע';
ׁשלׁשה  ותֹוקע, ּומריע ותֹוקע וחֹוזר אחת; ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָֹּתקיעה

ְִָּפעמים.
.‰- ׁשנּיה ּבׁשעה ּוׁשנּיה זֹו, ּבׁשעה אחת ּתקיעה ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָׁשמע

ׁשהה  ידי אפּלּו ויצא מצטרפין, אּלּו הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻ
לא  סדרּה, על מהן ּבבא ּכל ׁשּיׁשמע והּוא, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹחֹובתֹו;
ּתקיעֹות  ׁשּתי אֹו ּתקיעֹות, ׁשּתי ואחריה ּתרּועה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָׁשּיׁשמע

ּבזה וכּיֹוצא ּתרּועה תקיעה ואחריהן - של במתכונת [רק ְְְֲֵֵֶֶַַָָ
ותקיעה] .תרועה

.Â יצא לא ּכאחד, אדם ּבני מּתׁשעה ּתקיעֹות ּתׁשע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשמע
ּותקיעה  מּזה ּותרּועה מּזה ּתקיעה אחת; ידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָאפּלּו
ּכל  ואפּלּו ּבסרּוגין, ואפּלּו יצא, זה, אחר ּבזה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמּׁשליׁשי

ּכּלֹו הּתׁשע הּיֹום ּכל ׁשּיׁשמע עד חֹובתֹו, ידי יֹוצא ואינֹו . ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻ
את  זֹו מעּכבֹות ּולפיכ הן, אחת מצוה ׁשּכּלן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻּתקיעֹות;

זֹו.
.Ê.הּברכֹות סדר על הּתקיעֹות לׁשמע חּיבין ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹהּצּבּור,

הּׁשם  ּוקדּׁשת ּוגבּורֹות אבֹות צּבּור ׁשליח אֹומר ְְְִִֵֵֵַַַַָֻּכיצד?
ׁשלׁש ותֹוקע ׁשלׁש;ּומלכּיֹות, ותֹוקע זכרֹונֹות, ואֹומר ; ְְְְְִֵֵֵַַַָָֹֹֻ

והֹודיה  עבֹודה ואֹומר ׁשלׁש; ותֹוקע ׁשֹופרֹות, ְְְְֲֵֵֵַָָָָָֹואֹומר
ּכהנים. ְֲִִַֹּוברּכת

.Á וׁשל הּׁשנה ראׁש ׁשל אּלּו אמצעּיֹות ּברכֹות ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשלׁש
יֹובל  ׁשל הּכּפּורים וזכרֹונֹות יֹום מלכּיֹות ׁשהן - ְְְִִִֵֵֶֶַַֻ

ּברכה  ּבכל לֹומר וצרי זֹו. את זֹו מעּכבֹות - ְְְְְְִֶַַָָָָָוׁשֹופרֹות
מן  ּפסּוקין ׁשלׁשה - הּברכה מעין ּפסּוקין עׂשרה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹמהן
הּנביאים, מן ּוׁשלׁשה ּתּלים, מּספר ּוׁשלׁשה ְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹהּתֹורה,

יצא. ּבּנביא, הׁשלים ואם ּבֹו. מׁשלים הּתֹורה מן ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָואחד
הּכתּובים  מן ואחד הּתֹורה מן אחד ּפסּוק אמר ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָואם
ה' ּובתֹורת' אמר: אפּלּו יצא; הּנביאים, מן ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָואחד
והפסיק, ּתֹורה ׁשל ּפסּוק ואמר לאמר', ּכתּוב ְְְֱִִֵֵֶַָָָָֹֹאלהינּו

ּכלּום. צרי אינֹו ְִֵָׁשּוב
.Ë ּפרענּות ׁשל וׁשֹופרֹות מלכּיֹות זכרֹונֹות מזּכירין .אין ְְְְְִִִֵֶַַָָֻֻ

- מלכּיֹות וכּו'"; הּמה בׂשר ּכי "וּיזּכר ּכגֹון: - ְְְְְִִִֵַַָָָֹֻזכרֹונֹות
ּכגֹון: - ׁשֹופרֹות עליכם"; אמל ׁשפּוכה "ּבחמה ְְְְְֲֵֵֶֶָָָֹּכגֹון:
זכרֹון  ולא וכּו'". ּברמה חצצרה ּבּגבעה, ׁשֹופר ְְְְְְֲִִִַָָָָָָֹֹ"ּתקעּו
,"עּמ ּברצֹון ה', "זכרני, ּכגֹון - לטֹובה אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶַָָָיחיד
- ּכזכרֹונֹות אינן ּופקדֹונֹות לטֹובה". אלהי לי ְְְְְֱִִִֵַָָָָֹ"זכרה
ׁשל  ּפרענּות להזּכיר לֹו ויׁש אתכם". ּפקדּתי "ּפקד ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּכגֹון
ה', "זכר, עּמים", ירּגזּו ,מל "ה' ּכגֹון: - העֹולם ְְְְִִַָָָָֹֻאּמֹות
יתקע, ּבּׁשֹופר ה' "ואדני ירּוׁשלים", יֹום את אדֹום ְְְֱֲִִִֵֵַַָָָָָֹלבני
ה' אלהינּו, ה' יׂשראל: "ׁשמע, ּתימן". ּבסערֹות ְְְְֱֲִֵֵֵַַַָָָֹוהל
והׁשבת  הּיֹום, "וידעּת וכּו'", לדעת הראת "אּתה ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹאחד",
ועל  מּמעל ּבּׁשמים האלהים, הּוא ה' ּכי ,לבב ְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָֹאל
הּוא  מלכּות מאּלּו, ּפסּוק ּכל - עֹוד" אין מּתחת, ְִֵֵֵֶַַַָָָָהארץ
ּכמֹו הּוא והרי מלכּות, זכר ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָענינֹו,

וכּו'" מל ּביׁשרּון "ויהי ועד", לעֹולם ימל ."ה' ְְְְִִִֶֶֶַָָֹֻ
.È הּׁשנה ראׁש ׁשל ּתקיעֹות ּבסדר הּפׁשּוט ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹהּמנהג

הּספר, ּומחזירין ּבּתֹורה ׁשּקֹוראין אחר הּוא: ּכ ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּבצּבּור,
העם  ּכל ה'יֹוׁשבין אּתה ּברּו' :ּומבר עֹומד ואחד , ְְְִֵֵֶַָָָָָָָ

וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹאלהינּו
ּומבר וחֹוזר 'אמן'; עֹונין העם וכל ׁשֹופר', קֹול ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָֹלׁשמע
ּתקיעֹות  ׁשלׁשים ותֹוקע 'אמן'. עֹונין העם וכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ'ׁשהחינּו',
קּדיׁש, ואֹומרים הּסדר. על הּספק, מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשאמרנּו
ׁשליח  ׁשּגֹומר ואחר מּוסף. ּתפּלת ּומתּפללין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָועֹומדין
ּתקיעה  ּתֹוקע מלכּיֹות, ׁשהיא רביעית ּברכה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻצּבּור
ּומבר אחת; ּפעם ּותקיעה, ּתרּועה ׁשברים ְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹׁשלׁשה
ּתֹוקע  ׁשּגֹומרּה ואחר זכרֹונֹות, ׁשהיא חמיׁשית ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּברכה
ׁשּׁשית  ּברכה ּומבר ּתקיעה; ׁשברים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִִִֵָָָָָָָֹּתקיעה
ּתרּועה  ּתקיעה ּתֹוקע ׁשּגֹומרּה ואחר ׁשֹופרֹות, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשהיא

הּתפּלה. וגֹומר אחת, ּפעם ְְְִִֵַַַַַָָּותקיעה
.‡È סדר על ׁשּתֹוקע הּוא יֹוׁשבין, ּכׁשהן ׁשּתֹוקע ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַזה

עֹומדין  ּכׁשהן ׁשּמיּׁשב ּברכֹות ּתקיעֹות ּבין מדּבר ואינֹו , ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ
הּסדר ׁשעל העמידה]לתקיעֹות שבתפילת - סח [ ואם ; ְְִִִֵֶֶַַָ

ע  אף - ּומבר.ּביניהן חֹוזר אינֹו ׁשעבר, ּפי ל ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
.·È מהן ּבבא ּכל ּברכה, ּכל על ׁשּיתקעּו היה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָּבדין

ּכיון  אּלא יֹוׁשבין; ּכׁשהן ׁשּתקעּו ּכדר ּפעמים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשלׁשה
על  מטריחין אין ׁשּמיּׁשב, ּבּתקיעֹות ספק מידי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּיצאּו
ּבבא  להן ּדי אּלא ּברכֹות, סדר על ּכּלן ּבהן לחזר ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהּצּבּור
סדר  על ּתקיעֹות ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּברכה, ּכל על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָאחת

ּבין ּברכֹות  - ּביחיד אבל ּבצּבּור; האּלּו, הּדברים וכל  . ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָ
ּבין  הּסדר, על ׁשמע ׁשּלא ּבין ּברכֹות סדר על ְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּׁשמע

מנהג. ּבזה ואין - מיּׁשב ּבין ְְְְִֵֵֶָָָָֻֻמעּמד
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.‚È אינן והּברכֹות הּברכֹות, את מעּכבֹות אינן ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּתקיעֹות
הּתקיעֹות  את ּבוּדאי מעּכבֹות יֹודע ּבאחת עירֹות, ׁשּתי . ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָ

ּתֹוקע, ׁשם ואין ּברכֹות ּתׁשע להן ׁשּיבר מי ׁשם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש
הֹול - ׁשם אין ספק ּתֹוקע ׁשם יׁש ספק ְִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָּובּׁשנּיה
מּדברי  והּברכֹות ּתֹורה, מּדברי ׁשהּתקיעה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָלּׁשנּיה;

ְִסֹופרים.

ה'תשע"ה  סיון ט"ו שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
טפחים,‡. מעׂשרה ּפחֹות אין - ּגבהּה - הּסּכה ְְֲִִֵֵַָָָָָָָֻׁשעּור

מּׁשבעה  ּפחֹות אין - ורחּבּה אּמה; עׂשרים על יתר ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹולא
ויׁש טפחים, ׁשבעה על מותר]טפחים להֹוסיף [- לֹו ְְְְְִִִִֵַָָָ

מילין  ּכּמה אפּלּו אֹוּברחּבּה מעׂשרה, ּפחּותה היתה . ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָ
ּכל  אּמה עׂשרים על ּגבֹוהה אֹו ׁשבעה, על ְְְְִִִִֶַַַָָָָָמּׁשבעה

ּפסּולה. זֹו הרי - ְֲֵֶָׁשהּוא
ּפסּולה ·. ּדפנֹות, ׁשלׁש לּה ׁשאין ׁשּתי סּכה לּה היּו . ְְְֵֵֶָָָָָָָֹֻ

ּגם ּכמין זה ּבצד זה ּגמּורֹות שהיא ּדפנֹות – יוונית [ג' ְְְְִֶֶַַָ
שלנו] טפח,כרי"ש על יתר ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

הּדפנֹות, מׁשּתי לאחד סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹּומעמידֹו
ׁשלׁש לּה ׁשאין מּפני ּפתח, צּורת לּה לעׂשֹות וצרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹודּיֹו;
ּפתח  ׁשּצּורת ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ּגמּורֹות. ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָּדפנֹות
וקנה  מּכאן, וקנה מּכאן קנה אפּלּו מקֹום, ּבכל ְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָָָָָהאמּורה

להן מּגיע ׁשאינֹו ּפי על אף ּגּביהן בהן]על נוגע .[אינו ִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
מפּלׁש‚. ּוביניהן זה ּכנגד זה ּדפנֹות ׁשּתי לּה [-היּו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ

צדדים] מב' ארּבעה פתוח ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְְֵֶֶֶַָָָֹ
לאחת  סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ּומעמידֹו ּומּׁשהּו, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹטפחים
ּפתח. צּורת לּה לעׂשֹות וצרי ּוכׁשרה; הּדפנֹות, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָמּׁשּתי
אחת  ודפן הּסּכה, לפני הּסּכה מּסכ הּיֹוצאים ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻֻקנים

ּכּסּכה. הן הרי - עּמהן ְֲִִֵֵֶֶֶַָָֻנמׁשכת
ּבגג.„ ּדבּוקֹות ׁשהיּו סכך]ּדפנֹות היּו[- ולא הּסּכה , ְְְְֶַַָָָָֹֻ

טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהֹות אם - לארץ ְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹמּגיעֹות
ּבארץ, ּדבּוקֹות הּדפנֹות היּו ּכׁשרה. מּכן, ּפחֹות ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָּפסּולה;
- טפחים עׂשרה ּגבֹוהֹות אם - לּסכ מּגיעֹות היּו ְְְְֲִִִַַָָָָָֹולא
ּכׁשרה, אּמֹות, ּכּמה הּגג מן רחֹוקין ׁשהן ּפי על ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָאף
הרחיק  הּגג; ׂשפת ּתחת מכּונֹות הּדפנֹות ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֻּובלבד
מּכאן, ּפחֹות ּפסּולה; טפחים, ׁשלׁשה הּדפן מן הּגג ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹאת

ארּבעה ׁשּגבהּה מחּצה ּתלה ּומּׁשהּו[טפחים]ּכׁשרה. ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָ
לקרקע]ּבאמצע ולא לגג צמודה לא מּׁשלׁשה [- ּבפחֹות , ְְְִֶַָָָֹ

זֹו הרי - לּגג סמּו מּׁשלׁשה ּובפחֹות לארץ, ְְֲִֵֶַַָָָָָָֹסמּו
ְֵָּכׁשרה.

אם ‰. - ּדפנֹות והאילנֹות האילנֹות, ּבין סּכתֹו ְְִִִֵֶָָָָָָָֻהעֹוׂשה
ּתהיה  ׁשּלא עד אֹותם וחּזק אֹותם ׁשּקׁשר אֹו חזקים, ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהיּו

ּתמיד  אֹותם מנידה הּמצּויה האמירים הרּוח ּבין ּומּלא , ְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָ

וקׁשר [הענפים] הרּוח, אֹותם ּתניד ׁשּלא ּכדי ּובקׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבתבן
לעמד  יכֹולה ׁשאינּה מחּצה ׁשּכל ּכׁשרה; זֹו הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאֹותם

מחּצה. אינּה יּבׁשה, ׁשל מצּויה ְְְִֵֶַַָָָָָּברּוח
.Â- הּספינה ּבראׁש אֹו העגלה, ּבראׁש סּכתֹו ְְְֲִֶַָָָָָָֹֹֻהעֹוׂשה

טֹוב  ּביֹום לּה ועֹולין ּגּבי ּכׁשרה, על אֹו האילן, ּבראׁש . ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ
ׁשאסּור  לפי טֹוב; ּביֹום לּה עֹולין ואין ּכׁשרה, - ְְְְִִֵֵֶַָָָָָהּגמל

ּבהמה  ּגּבי על אֹו ּבאילן הּדפנֹות לעלֹות מקצת היּו . ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - אילנֹות ּומקצתן אדם, ּבידי ְֲִִִִִֵֶָָָָָָעׂשּויֹות
- אדם ׁשּבידי ּבּדפנֹות לעמד יכֹולה היא האילנֹות, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹנּטלּו

טֹוב. ּביֹום לּה ְִָעֹולין
.Ê ראׁשי ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. ּגג, לּה ׁשאין ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻסּכה

ּכמין ּבזה זה ּדבּוקֹות -]הּדפנֹות ׁשּסמ[גג אֹו צריף, ְְְְִִֶֶֶַַָָָ
אֹו טפח, אפּלּו ּגג לּה היה ואם לּכתל; הּסּכה ּדפן ְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻראׁש
זֹו הרי - טפח הּקרקע מן לּכתל הּסמּו הּדפן ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹׁשהגּביּה
ּבּה לרּבע ּכדי ּבהּקפּה יׁש אם - עגּלה סּכה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻּכׁשרה.
לּה ׁשאין ּפי על אף - טפחים ׁשבעה על טפחים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשבעה

ּכׁשרה. זֹו הרי ְֲִֵֵָָזוּיֹות,
.Áאכסדרה ּגּבי על אחת סּכ דפנות ב' בעלת [מרפסת ְְִֵֵַַַַָ

השניה] ּפּצימיןמול לּה הדפנות]ׁשּיׁש בקצות -[עמודים ִִֵֶַָ
ׁשהיּו ּבין מּבחּוץ, נראין ואין מּבפנים נראין ׁשהיּו ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָּבין

ּכׁשרה. - מּבפנים נראין ואין מּבחּוץ ְְְְְִִִִִִִִֵֵַָנראין
.Ë סּכה ׁשהיא מּפני ּפסּולה, - ּפּצימין לּה היּו ְְִִִִֵֶַָָָָֹֻלא

האכסדרה, צּדי ׁשני אּלא לּה אין ׁשהרי ּכמבֹוי; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהעׂשּויה
ּפּצימין  ּבֹו אין וׁשּכנגּדֹו ּכתל, ּבֹו אין האכסדרה .ואמצעי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

.Èמבֹוי ּגּבי על צדדיו]סּכ משני לחי [שפתוח לֹו ׁשּיׁש ִִֵֵֵֶֶַַָ
בקצהו] ּפסין[קורה לּה ׁשּיׁש ּבאר ּגּבי על אֹו [קירות , ְִֵֵֵֶַַַָ

מסביב] פינות מארבע זוית ּכׁשרה בצורת סּכה זֹו הרי -ְֲֵֵָָֻ
ּופּסין  זה ׁשּלחי מּתֹו ּבלבד; החג ׁשּבתֹו ׁשּבת ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָלאֹותּה
לענין  ּכמחּצֹות אֹותן נחׁשב ׁשּבת, לענין מחּצֹות ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹאּלּו

ָֻסּכה.
.‡Èקנּדסים ארּבעה הּגג,[עמודים]נעץ זוּיֹות ארּבע על ְְְִִַַַַַַַָָָָָֻ

ּכׁשרה, הּגג, ׂשפת על והּסּכּו הֹואיל - ּגּבן  על ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָוסּכ
למעלה  עֹולֹות הן ּכאּלּו הּתחּתֹונֹות, הּמחּצֹות את ְְְְְְִִִֵֶַַַַָורֹואין

.הּסּכּו ׂשפת ְִַַַעל
.·È חּלֹונֹות ּבכתליה ויׁש רּבים, ּפתחים לּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻסּכה

ׁשּפרּוץ ּפי על ואף ּכׁשרה, זֹו הרי - פתוח]הרּבה -] ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָ
העֹומד על הסתום]מרּבה ׁשם [- יהיה ׁשּלא ּובלבד ; ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֻ
עׂשר על יתר יתר [אמות]ּפתח ּפתח ׁשם היה אם אבל . ֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּלא  צרי ּפתח, צּורת לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - עׂשר ִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹעל
העֹומד. על מרּבה הּפרּוץ ְְִֵֶֶַַָָֻיהיה

.‚Èׁשאוירּה חללה]סּכה אּמה,[גובה מעׂשרים ּגבֹוּה ְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּטלם ואפּלּו מעּוט, אינֹו - ּוכסתֹות ּבכרים [-ּומעטּה ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָ

שם] להשאירם זה חשב הרי - ּובּטלֹו ּבתבן מעטּה .ְְֲֲִִֵֶֶֶָ
סתם  ּבעפר אבל ּובּטלֹו; עפר לֹומר צרי ואין ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָמעּוט,
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מפני] -]היא יֹודעין אנּו ואין הּגלּיֹות, ורב הּׁשנים ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻאר
היללה היא אם -]היא: תכופים קצרים ׁשּמיּללין [קולות ְְְִִִִֶַַָָ

ׁשּמיּבבין ּבׁשעה ּבנהּיתן מת]הּנׁשים האנחה [על אֹו , ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָ
מּדבר  לּבֹו ּכׁשּידאג ּפעם אחר ּפעם האדם ׁשּיאנח ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּכדר
לבֹוא  ׁשּדרּכּה והיללה האנחה - ּכאחד ׁשניהם אֹו ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּגדֹול,
הּדֹואג, ּדר ׁשּכ 'ּתרּועה'; הּנקראין הן - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחריה
הּכל, עֹוׂשין אנּו לפיכ מיּלל; ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹמתאּנח

והיללה. ְְֲַָָָָָהאנחה
זֹו‚. והאנחה 'ּתרּועה'; קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָוהיללה,

נמצא  ׁשברים'. 'ׁשלׁשה אֹותּה קֹוראין ׁשאנּו היא זֹו, ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹאחר
ואחריה  ּתקיעה ותֹוקע ,מבר הּוא: ּכ הּתקיעֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָסדר
וחֹוזר  ּתקיעה, ואחריה ּתרּועה ואחריה ׁשברים ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה
ואחריה  ּתקיעה ותֹוקע ּפעמים; ׁשלׁשה הּזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכּסדר
ׁשלׁשה  הּזה ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ואחריה ׁשברים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשלׁשה
ּתקיעה, ואחריה ּתרּועה ואחריה ּתקיעה ותֹוקע ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפעמים;
הּתקיעֹות  מנין נמצא ּפעמים. ׁשלׁשה הּזה ּכּסדר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹוחֹוזר

הּספק. מן להסּתּלק ּכדי - ְְְְִִִֵֵֵַַָֹׁשלׁשים
ׁשברים,„. ׁשלׁשה ׁשעּור ּתקיעֹות; ּכׁשּתי ּתרּועה, ְְְְְִִִִִֵָָָֹׁשעּור

ּומׁשּכתרּועה  ארּכה, ּתקיעה ותקע והריע ׁשּתקע הרי . ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
ּבראׁשֹונה ּכׁשנים מהתקיעה]ּבּה שנים פי אין [- - ְִִִֵַָָָ

ויחזר  אחריה ויריע ּתקיעֹות, ּכׁשּתי 'ּתחׁשב ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאֹומרין:
אּלא  אינּה ׁשעה, ּכל ּבּה מׁש אפּלּו אּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָויתקע';
ׁשלׁשה  ותֹוקע, ּומריע ותֹוקע וחֹוזר אחת; ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָֹּתקיעה

ְִָּפעמים.
.‰- ׁשנּיה ּבׁשעה ּוׁשנּיה זֹו, ּבׁשעה אחת ּתקיעה ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָׁשמע

ׁשהה  ידי אפּלּו ויצא מצטרפין, אּלּו הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻ
לא  סדרּה, על מהן ּבבא ּכל ׁשּיׁשמע והּוא, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹחֹובתֹו;
ּתקיעֹות  ׁשּתי אֹו ּתקיעֹות, ׁשּתי ואחריה ּתרּועה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָׁשּיׁשמע

ּבזה וכּיֹוצא ּתרּועה תקיעה ואחריהן - של במתכונת [רק ְְְֲֵֵֶֶַַָָ
ותקיעה] .תרועה

.Â יצא לא ּכאחד, אדם ּבני מּתׁשעה ּתקיעֹות ּתׁשע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשמע
ּותקיעה  מּזה ּותרּועה מּזה ּתקיעה אחת; ידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָאפּלּו
ּכל  ואפּלּו ּבסרּוגין, ואפּלּו יצא, זה, אחר ּבזה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמּׁשליׁשי

ּכּלֹו הּתׁשע הּיֹום ּכל ׁשּיׁשמע עד חֹובתֹו, ידי יֹוצא ואינֹו . ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻ
את  זֹו מעּכבֹות ּולפיכ הן, אחת מצוה ׁשּכּלן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻּתקיעֹות;

זֹו.
.Ê.הּברכֹות סדר על הּתקיעֹות לׁשמע חּיבין ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹהּצּבּור,

הּׁשם  ּוקדּׁשת ּוגבּורֹות אבֹות צּבּור ׁשליח אֹומר ְְְִִֵֵֵַַַַָֻּכיצד?
ׁשלׁש ותֹוקע ׁשלׁש;ּומלכּיֹות, ותֹוקע זכרֹונֹות, ואֹומר ; ְְְְְִֵֵֵַַַָָֹֹֻ

והֹודיה  עבֹודה ואֹומר ׁשלׁש; ותֹוקע ׁשֹופרֹות, ְְְְֲֵֵֵַָָָָָֹואֹומר
ּכהנים. ְֲִִַֹּוברּכת

.Á וׁשל הּׁשנה ראׁש ׁשל אּלּו אמצעּיֹות ּברכֹות ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשלׁש
יֹובל  ׁשל הּכּפּורים וזכרֹונֹות יֹום מלכּיֹות ׁשהן - ְְְִִִֵֵֶֶַַֻ

ּברכה  ּבכל לֹומר וצרי זֹו. את זֹו מעּכבֹות - ְְְְְְִֶַַָָָָָוׁשֹופרֹות
מן  ּפסּוקין ׁשלׁשה - הּברכה מעין ּפסּוקין עׂשרה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹמהן
הּנביאים, מן ּוׁשלׁשה ּתּלים, מּספר ּוׁשלׁשה ְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹהּתֹורה,

יצא. ּבּנביא, הׁשלים ואם ּבֹו. מׁשלים הּתֹורה מן ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָואחד
הּכתּובים  מן ואחד הּתֹורה מן אחד ּפסּוק אמר ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָואם
ה' ּובתֹורת' אמר: אפּלּו יצא; הּנביאים, מן ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָואחד
והפסיק, ּתֹורה ׁשל ּפסּוק ואמר לאמר', ּכתּוב ְְְֱִִֵֵֶַָָָָֹֹאלהינּו

ּכלּום. צרי אינֹו ְִֵָׁשּוב
.Ë ּפרענּות ׁשל וׁשֹופרֹות מלכּיֹות זכרֹונֹות מזּכירין .אין ְְְְְִִִֵֶַַָָֻֻ

- מלכּיֹות וכּו'"; הּמה בׂשר ּכי "וּיזּכר ּכגֹון: - ְְְְְִִִֵַַָָָֹֻזכרֹונֹות
ּכגֹון: - ׁשֹופרֹות עליכם"; אמל ׁשפּוכה "ּבחמה ְְְְְֲֵֵֶֶָָָֹּכגֹון:
זכרֹון  ולא וכּו'". ּברמה חצצרה ּבּגבעה, ׁשֹופר ְְְְְְֲִִִַָָָָָָֹֹ"ּתקעּו
,"עּמ ּברצֹון ה', "זכרני, ּכגֹון - לטֹובה אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶַָָָיחיד
- ּכזכרֹונֹות אינן ּופקדֹונֹות לטֹובה". אלהי לי ְְְְְֱִִִֵַָָָָֹ"זכרה
ׁשל  ּפרענּות להזּכיר לֹו ויׁש אתכם". ּפקדּתי "ּפקד ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּכגֹון
ה', "זכר, עּמים", ירּגזּו ,מל "ה' ּכגֹון: - העֹולם ְְְְִִַָָָָֹֻאּמֹות
יתקע, ּבּׁשֹופר ה' "ואדני ירּוׁשלים", יֹום את אדֹום ְְְֱֲִִִֵֵַַָָָָָֹלבני
ה' אלהינּו, ה' יׂשראל: "ׁשמע, ּתימן". ּבסערֹות ְְְְֱֲִֵֵֵַַַָָָֹוהל
והׁשבת  הּיֹום, "וידעּת וכּו'", לדעת הראת "אּתה ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹאחד",
ועל  מּמעל ּבּׁשמים האלהים, הּוא ה' ּכי ,לבב ְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָֹאל
הּוא  מלכּות מאּלּו, ּפסּוק ּכל - עֹוד" אין מּתחת, ְִֵֵֵֶַַַָָָָהארץ
ּכמֹו הּוא והרי מלכּות, זכר ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָענינֹו,

וכּו'" מל ּביׁשרּון "ויהי ועד", לעֹולם ימל ."ה' ְְְְִִִֶֶֶַָָֹֻ
.È הּׁשנה ראׁש ׁשל ּתקיעֹות ּבסדר הּפׁשּוט ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹהּמנהג

הּספר, ּומחזירין ּבּתֹורה ׁשּקֹוראין אחר הּוא: ּכ ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּבצּבּור,
העם  ּכל ה'יֹוׁשבין אּתה ּברּו' :ּומבר עֹומד ואחד , ְְְִֵֵֶַָָָָָָָ

וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹאלהינּו
ּומבר וחֹוזר 'אמן'; עֹונין העם וכל ׁשֹופר', קֹול ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָֹלׁשמע
ּתקיעֹות  ׁשלׁשים ותֹוקע 'אמן'. עֹונין העם וכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ'ׁשהחינּו',
קּדיׁש, ואֹומרים הּסדר. על הּספק, מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשאמרנּו
ׁשליח  ׁשּגֹומר ואחר מּוסף. ּתפּלת ּומתּפללין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָועֹומדין
ּתקיעה  ּתֹוקע מלכּיֹות, ׁשהיא רביעית ּברכה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻצּבּור
ּומבר אחת; ּפעם ּותקיעה, ּתרּועה ׁשברים ְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹׁשלׁשה
ּתֹוקע  ׁשּגֹומרּה ואחר זכרֹונֹות, ׁשהיא חמיׁשית ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּברכה
ׁשּׁשית  ּברכה ּומבר ּתקיעה; ׁשברים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִִִֵָָָָָָָֹּתקיעה
ּתרּועה  ּתקיעה ּתֹוקע ׁשּגֹומרּה ואחר ׁשֹופרֹות, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשהיא

הּתפּלה. וגֹומר אחת, ּפעם ְְְִִֵַַַַַָָּותקיעה
.‡È סדר על ׁשּתֹוקע הּוא יֹוׁשבין, ּכׁשהן ׁשּתֹוקע ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַזה

עֹומדין  ּכׁשהן ׁשּמיּׁשב ּברכֹות ּתקיעֹות ּבין מדּבר ואינֹו , ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ
הּסדר ׁשעל העמידה]לתקיעֹות שבתפילת - סח [ ואם ; ְְִִִֵֶֶַַָ

ע  אף - ּומבר.ּביניהן חֹוזר אינֹו ׁשעבר, ּפי ל ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
.·È מהן ּבבא ּכל ּברכה, ּכל על ׁשּיתקעּו היה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָּבדין

ּכיון  אּלא יֹוׁשבין; ּכׁשהן ׁשּתקעּו ּכדר ּפעמים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשלׁשה
על  מטריחין אין ׁשּמיּׁשב, ּבּתקיעֹות ספק מידי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּיצאּו
ּבבא  להן ּדי אּלא ּברכֹות, סדר על ּכּלן ּבהן לחזר ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהּצּבּור
סדר  על ּתקיעֹות ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּברכה, ּכל על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָאחת

ּבין ּברכֹות  - ּביחיד אבל ּבצּבּור; האּלּו, הּדברים וכל  . ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָ
ּבין  הּסדר, על ׁשמע ׁשּלא ּבין ּברכֹות סדר על ְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּׁשמע

מנהג. ּבזה ואין - מיּׁשב ּבין ְְְְִֵֵֶָָָָֻֻמעּמד
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.‚È אינן והּברכֹות הּברכֹות, את מעּכבֹות אינן ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּתקיעֹות
הּתקיעֹות  את ּבוּדאי מעּכבֹות יֹודע ּבאחת עירֹות, ׁשּתי . ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָ

ּתֹוקע, ׁשם ואין ּברכֹות ּתׁשע להן ׁשּיבר מי ׁשם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש
הֹול - ׁשם אין ספק ּתֹוקע ׁשם יׁש ספק ְִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָּובּׁשנּיה
מּדברי  והּברכֹות ּתֹורה, מּדברי ׁשהּתקיעה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָלּׁשנּיה;

ְִסֹופרים.

ה'תשע"ה  סיון ט"ו שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
טפחים,‡. מעׂשרה ּפחֹות אין - ּגבהּה - הּסּכה ְְֲִִֵֵַָָָָָָָֻׁשעּור

מּׁשבעה  ּפחֹות אין - ורחּבּה אּמה; עׂשרים על יתר ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹולא
ויׁש טפחים, ׁשבעה על מותר]טפחים להֹוסיף [- לֹו ְְְְְִִִִֵַָָָ

מילין  ּכּמה אפּלּו אֹוּברחּבּה מעׂשרה, ּפחּותה היתה . ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָ
ּכל  אּמה עׂשרים על ּגבֹוהה אֹו ׁשבעה, על ְְְְִִִִֶַַַָָָָָמּׁשבעה

ּפסּולה. זֹו הרי - ְֲֵֶָׁשהּוא
ּפסּולה ·. ּדפנֹות, ׁשלׁש לּה ׁשאין ׁשּתי סּכה לּה היּו . ְְְֵֵֶָָָָָָָֹֻ

ּגם ּכמין זה ּבצד זה ּגמּורֹות שהיא ּדפנֹות – יוונית [ג' ְְְְִֶֶַַָ
שלנו] טפח,כרי"ש על יתר ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

הּדפנֹות, מׁשּתי לאחד סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹּומעמידֹו
ׁשלׁש לּה ׁשאין מּפני ּפתח, צּורת לּה לעׂשֹות וצרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹודּיֹו;
ּפתח  ׁשּצּורת ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ּגמּורֹות. ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָּדפנֹות
וקנה  מּכאן, וקנה מּכאן קנה אפּלּו מקֹום, ּבכל ְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָָָָָהאמּורה

להן מּגיע ׁשאינֹו ּפי על אף ּגּביהן בהן]על נוגע .[אינו ִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
מפּלׁש‚. ּוביניהן זה ּכנגד זה ּדפנֹות ׁשּתי לּה [-היּו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ

צדדים] מב' ארּבעה פתוח ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְְֵֶֶֶַָָָֹ
לאחת  סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ּומעמידֹו ּומּׁשהּו, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹטפחים
ּפתח. צּורת לּה לעׂשֹות וצרי ּוכׁשרה; הּדפנֹות, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָמּׁשּתי
אחת  ודפן הּסּכה, לפני הּסּכה מּסכ הּיֹוצאים ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻֻקנים

ּכּסּכה. הן הרי - עּמהן ְֲִִֵֵֶֶֶַָָֻנמׁשכת
ּבגג.„ ּדבּוקֹות ׁשהיּו סכך]ּדפנֹות היּו[- ולא הּסּכה , ְְְְֶַַָָָָֹֻ

טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהֹות אם - לארץ ְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹמּגיעֹות
ּבארץ, ּדבּוקֹות הּדפנֹות היּו ּכׁשרה. מּכן, ּפחֹות ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָּפסּולה;
- טפחים עׂשרה ּגבֹוהֹות אם - לּסכ מּגיעֹות היּו ְְְְֲִִִַַָָָָָֹולא
ּכׁשרה, אּמֹות, ּכּמה הּגג מן רחֹוקין ׁשהן ּפי על ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָאף
הרחיק  הּגג; ׂשפת ּתחת מכּונֹות הּדפנֹות ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֻּובלבד
מּכאן, ּפחֹות ּפסּולה; טפחים, ׁשלׁשה הּדפן מן הּגג ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹאת

ארּבעה ׁשּגבהּה מחּצה ּתלה ּומּׁשהּו[טפחים]ּכׁשרה. ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָ
לקרקע]ּבאמצע ולא לגג צמודה לא מּׁשלׁשה [- ּבפחֹות , ְְְִֶַָָָֹ

זֹו הרי - לּגג סמּו מּׁשלׁשה ּובפחֹות לארץ, ְְֲִֵֶַַָָָָָָֹסמּו
ְֵָּכׁשרה.

אם ‰. - ּדפנֹות והאילנֹות האילנֹות, ּבין סּכתֹו ְְִִִֵֶָָָָָָָֻהעֹוׂשה
ּתהיה  ׁשּלא עד אֹותם וחּזק אֹותם ׁשּקׁשר אֹו חזקים, ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהיּו

ּתמיד  אֹותם מנידה הּמצּויה האמירים הרּוח ּבין ּומּלא , ְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָ

וקׁשר [הענפים] הרּוח, אֹותם ּתניד ׁשּלא ּכדי ּובקׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבתבן
לעמד  יכֹולה ׁשאינּה מחּצה ׁשּכל ּכׁשרה; זֹו הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאֹותם

מחּצה. אינּה יּבׁשה, ׁשל מצּויה ְְְִֵֶַַָָָָָּברּוח
.Â- הּספינה ּבראׁש אֹו העגלה, ּבראׁש סּכתֹו ְְְֲִֶַָָָָָָֹֹֻהעֹוׂשה

טֹוב  ּביֹום לּה ועֹולין ּגּבי ּכׁשרה, על אֹו האילן, ּבראׁש . ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ
ׁשאסּור  לפי טֹוב; ּביֹום לּה עֹולין ואין ּכׁשרה, - ְְְְִִֵֵֶַָָָָָהּגמל

ּבהמה  ּגּבי על אֹו ּבאילן הּדפנֹות לעלֹות מקצת היּו . ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - אילנֹות ּומקצתן אדם, ּבידי ְֲִִִִִֵֶָָָָָָעׂשּויֹות
- אדם ׁשּבידי ּבּדפנֹות לעמד יכֹולה היא האילנֹות, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹנּטלּו

טֹוב. ּביֹום לּה ְִָעֹולין
.Ê ראׁשי ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. ּגג, לּה ׁשאין ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻסּכה

ּכמין ּבזה זה ּדבּוקֹות -]הּדפנֹות ׁשּסמ[גג אֹו צריף, ְְְְִִֶֶֶַַָָָ
אֹו טפח, אפּלּו ּגג לּה היה ואם לּכתל; הּסּכה ּדפן ְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻראׁש
זֹו הרי - טפח הּקרקע מן לּכתל הּסמּו הּדפן ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹׁשהגּביּה
ּבּה לרּבע ּכדי ּבהּקפּה יׁש אם - עגּלה סּכה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻּכׁשרה.
לּה ׁשאין ּפי על אף - טפחים ׁשבעה על טפחים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשבעה

ּכׁשרה. זֹו הרי ְֲִֵֵָָזוּיֹות,
.Áאכסדרה ּגּבי על אחת סּכ דפנות ב' בעלת [מרפסת ְְִֵֵַַַַָ

השניה] ּפּצימיןמול לּה הדפנות]ׁשּיׁש בקצות -[עמודים ִִֵֶַָ
ׁשהיּו ּבין מּבחּוץ, נראין ואין מּבפנים נראין ׁשהיּו ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָּבין

ּכׁשרה. - מּבפנים נראין ואין מּבחּוץ ְְְְְִִִִִִִִֵֵַָנראין
.Ë סּכה ׁשהיא מּפני ּפסּולה, - ּפּצימין לּה היּו ְְִִִִֵֶַָָָָֹֻלא

האכסדרה, צּדי ׁשני אּלא לּה אין ׁשהרי ּכמבֹוי; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהעׂשּויה
ּפּצימין  ּבֹו אין וׁשּכנגּדֹו ּכתל, ּבֹו אין האכסדרה .ואמצעי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

.Èמבֹוי ּגּבי על צדדיו]סּכ משני לחי [שפתוח לֹו ׁשּיׁש ִִֵֵֵֶֶַַָ
בקצהו] ּפסין[קורה לּה ׁשּיׁש ּבאר ּגּבי על אֹו [קירות , ְִֵֵֵֶַַַָ

מסביב] פינות מארבע זוית ּכׁשרה בצורת סּכה זֹו הרי -ְֲֵֵָָֻ
ּופּסין  זה ׁשּלחי מּתֹו ּבלבד; החג ׁשּבתֹו ׁשּבת ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָלאֹותּה
לענין  ּכמחּצֹות אֹותן נחׁשב ׁשּבת, לענין מחּצֹות ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹאּלּו

ָֻסּכה.
.‡Èקנּדסים ארּבעה הּגג,[עמודים]נעץ זוּיֹות ארּבע על ְְְִִַַַַַַַָָָָָֻ

ּכׁשרה, הּגג, ׂשפת על והּסּכּו הֹואיל - ּגּבן  על ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָוסּכ
למעלה  עֹולֹות הן ּכאּלּו הּתחּתֹונֹות, הּמחּצֹות את ְְְְְְִִִֵֶַַַַָורֹואין

.הּסּכּו ׂשפת ְִַַַעל
.·È חּלֹונֹות ּבכתליה ויׁש רּבים, ּפתחים לּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻסּכה

ׁשּפרּוץ ּפי על ואף ּכׁשרה, זֹו הרי - פתוח]הרּבה -] ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָ
העֹומד על הסתום]מרּבה ׁשם [- יהיה ׁשּלא ּובלבד ; ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֻ
עׂשר על יתר יתר [אמות]ּפתח ּפתח ׁשם היה אם אבל . ֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּלא  צרי ּפתח, צּורת לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - עׂשר ִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹעל
העֹומד. על מרּבה הּפרּוץ ְְִֵֶֶַַָָֻיהיה

.‚Èׁשאוירּה חללה]סּכה אּמה,[גובה מעׂשרים ּגבֹוּה ְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּטלם ואפּלּו מעּוט, אינֹו - ּוכסתֹות ּבכרים [-ּומעטּה ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָ

שם] להשאירם זה חשב הרי - ּובּטלֹו ּבתבן מעטּה .ְְֲֲִִֵֶֶֶָ
סתם  ּבעפר אבל ּובּטלֹו; עפר לֹומר צרי ואין ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָמעּוט,
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ביטול] מעׂשרים,[ללא ּגבֹוהה היתה מעּוט. אינֹו ,ְְְִִֵֵֶָָָ
דקים]והּוצין היתה [ענפים אם - עׂשרים לתֹו יֹורדין ְְְְְִִִִֶָָ

ּוכׁשרה. עבה ּכגג יחׁשבּו מחּמתן, מרּבה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻצּלתן
.„Èאצטּבה האמצעית[ספסל]ּבנה ּדפן ּכנגד [מג'ּבּה ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ּכּלּההדפנות] ּפני לדופן]על ּבאצטּבא [מדופן יׁש אם - ְְִִֵֵַַָָָֻ
הּצד מן אצטּבה ּבנה ּכׁשרה. הּסּכה, רחב [בא'ׁשעּור ְְִִִֵַַַַַָָָָָֹֻ

הדפנות] ארּבע מב' ולּכתל אצטּבה מּׂשפת יׁש אם -ְְְְִִִֵֶַַַַַָֹ
ּבנה  ּכׁשרה. אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפסּולה; ְְְֵֵַַַַָָָָָאּמֹות,
ולּכתל  אצטּבה מּׂשפת יׁש אם - ּבאמצעּה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאצטּבה
אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפסּולה; רּוח, לכל אּמֹות ְְְְֵַַַַַַַָָָארּבע
מן  והרי ּבאצטּבה, נֹוגעֹות הּמחּצֹות ּוכאּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָּכׁשרה,
ּבּה ּבנה אּמה. מעׂשרים ּפחֹות הּסּכּו עד ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָהאצטּבה

סּכה הכׁשר ּבֹו ויׁש טפחים]עּמּוד, ז' על טפחים -[ז' ְְֵֵֶַָֻ
ּגב  על ונמצא הּנּכרֹות, מחּצֹות אּלּו ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּפסּולה,

ּדפנֹות. ּבלא ּכׁשר סכ ְְְֵַָָָָֹהעּמּוד
.ÂËּבּה וחקק מעׂשרה, ּפחּותה קרקעיתה]היתה [חפר ְְְֲֵַָָָָָָָ

ׁשלׁשה להׁשלימּה ולּכתל חקק מּׂשפת יׁש אם - לעׂשרה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ּפחֹות  ׁשּכל ּכׁשרה, מּכן, ּפחֹות ּפסּולה; ְְְִִֵֵֶָָָָָָטפחים,
ׁשּבת. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכדבּוק, הּוא הרי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמּׁשלׁשה

.ÊË צריכין אנּו ׁשאין הּכל; מן ּכׁשרין - סּכה ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹֻּדפני
מקֹום  מּכל מחּצה ועֹוׂשה אּלא חּיים. מּבעלי ואפּלּו , ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ויׁשּתה  ׁשּיאכל ּכדי טֹוב, ּביֹום ּדפן חברֹו את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹאדם
ׁשּיעׂשה  והּוא, לּה; ּדפן ׁשחברֹו ּכׁשרה ּבסּכה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻוייׁשן
עׂשהּו אם אבל ּדפן; ׁשּנעׂשה זה לדעת ׁשּלא ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹותֹו
וכן  החג. ימי ּבׁשאר ּומּתר טֹוב, ּביֹום אסּור ְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻלדעת,
ּדפן  אבל טֹוב; ּביֹום רביעית ּדפן ּבכלים ְְְֲִִִֵֶֶֶָֹֹעֹוׂשה
ׁשהּוא  לפי טֹוב, ּביֹום ּבכלים אֹותּה יעׂשה לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹׁשליׁשית,

טֹוב. ּביֹום עראי אהל עֹוׂשין ואין הּסּכה, ְְְֲִִֵֶַַַָֹֻמכׁשיר

ה'תשע"ה  סיון ט"ז רביעי יום

ה  ¤¤ּפרק
מסּככין ‡. אין ּדבר. מּכל ּכׁשר אינֹו סּכה, ׁשל ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻהּסכ

ואינֹו הארץ, מן ׁשּנעקר הארץ, מן ׁשּגּדּוליו ּבדבר ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָאּלא
רע  ריחֹו ואין טמאה, ּתמיד.מקּבל ונֹובל נֹוׁשר ואינֹו , ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַָָֻ

אֹו·. ּבמחּבר, אֹו הארץ, מן ּגּדּוליו ׁשאין ּבדבר ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻסּכ
ּפסּולה  - טמאה ׁשּמקּבל וסּכּבדבר עבר אם אבל . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

אמרּו ׁשּלא ּכׁשרה; - רע ׁשריחֹו ּבדבר אֹו הּנֹובל, ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבדבר
ויצא. הּסּכה יּניח ׁשּלא ּכדי אּלא ּבאּלּו, מסּככין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻאין

הּוצין יהיּו ׁשּלא להּזהר [סיבים]וצריסכ ׁשל ועלין ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹ
ּביׁשיבתֹו. לֹו יצר ׁשּלא ּכדי טפחים, עׂשרה לתֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹיֹורדין
ּפסּולה, - ועֹורֹות ּבעצמֹות אֹו מּתכֹות, ּבמיני ְְְְֲִִֵַַָָָָסּככּה

הדלה קרקע. ּגּדּולי ׁשאינן ּגפנים [היטה]מּפני עלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
לא  ׁשהרי ּפסּולה, - סּכה ׁשּנעׂשּו עד ּבהן, ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻוכּיֹוצא
לׁשכיבה, העׂשּויֹות ּובמחצלֹות העץ ּבכלי סּככּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָנעקרּו.

וכן  טמאה. מקּבלין ׁשהן מּפני ּפסּולה, - ּבהן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻוכּיֹוצא
ּובליֹותיהן ּכלים ּבׁשברי סּככּה בלויים]אם -[בגדים ְְְְִִִִֵֵֵֶָָ

יסּכ ׁשּמא טמאה, מקּבלין והיּו הֹואיל ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֻּפסּולה;
טהרּו. לא ׁשעדין ְֲֲִִִֶַָָֹּבׁשברים

טמאה.‚. מקּבלין ׁשהן מּפני  ּפסּולה, - ּבאכלין  ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָָֻסּככּה
ענפי]סֹוכי ּפרּכילין[- ּתאנים, ּובהן [זמורות]ּתאנים ְְְִִִִֵֵֵֶַָ

מכּבדֹות ענבים, דקל]ּובהן ּכל [ענפי וכן ּתמרים, ּובהן ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
רֹואין  - ּבהן האכלין,ּכּיֹוצא על מרּבה ּפסלת אם : ְְֳִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

ּבירקֹות  סּכ ּבהן. מסּככין אין לאו, ואם ּבהן; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמסּככין
ּפי  על אף - מּמׁש ּבהן יּׁשאר ולא יּבֹולּו ייבׁשּו ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאם
אויר, הּוא ּכאּלּו נחׁשב מקֹומן הרי - לחים עּתה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהן

אינם. ְִֵָּוכאּלּו
העץ„. ּבפׁשּתי פשתן]סּככּה ּדק[- אֹותן [כתש]ׁשּלא ְְְִִֵֵֶָָָָֹ

נּפצן סירקם]ולא ּדק [- ואם הּוא; עץ ׁשעדין ּכׁשרה, - ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ
צּורתֹו, ׁשּנׁשּתּנת מּפני - ּבֹו מסּככין אין אֹותן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָונּפץ
סיב  ׁשל ּבחבלים מסּככין קרקע. מּגּדּולי אינֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָּוכאּלּו

העץ] חלף[סיבי עשב]וׁשל ׁשהרי [מן ּבהן, וכּיֹוצא ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָ
ּכלים. החבלים ואין עֹומדת, ְֲִִֵֵֶֶַָָָצּורתן

ּבזכרים‰. - ּבחּצים אותם סּככּה שתוחבים חיצים [סוג ְְְִִִִִָָ
שמברזל] ב"ראש" המצוי נקב ּבנקבֹותבתוך ּכׁשרה; ,-] ְְִֵֵָ

מברזל] ראש להכניס כדי בתוכם שחוקקים חיצים ,סוג
ּבית  ּבברזל, להתמּלאת עׂשּוי ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹּפסּולה;

קּבּול. ּכלי ּככל טמאה ּומקּבל הּוא ְְְְִִִֵַָָֻקּבּול
.Â- קטּנה - חלף אֹו ּגמי מחצלת אֹו קנים ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמחצלת

ּכן  אם אּלא ּבּה, מסּככין אין לפיכ לׁשכיבה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָסתמּה
לפיכ ,לסּכּו סתמּה - ּגדֹולה ;לס ּכּו אֹותּה ְְְְְִִִָָָָָָָעׂשה

לׁשכיבה  אֹותּה עׂשה ּכן אם אּלא ּבּה, ו מסּככין יׁש. אם ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָ
קיר סביב]לּה ּבּה,[שפה מסּככין אין - ּגדֹולה אפּלּו - ְְְֲִִִֵַָָָ

אין  - ׁשּלּה הּקיר נּטל ואפּלּו קּבּול; ּככלי היא ְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשהרי
ּכלים. ּכׁשברי ׁשהיא מּפני ּבּה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָמסּככין

.Êעצים]נסרים טפחים,[גזרי ארּבעה ּברחּבן ׁשאין ְְְְְִִֵֶַָָָָָָ
מׁשּפין ׁשהן ּפי על אף ּבהן יׁש[משויפים]מסּככין ואם ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֻ

ׁשאינן  ּפי על ואף ּבהן מסּככין אין ארּבעה, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּברחּבן
ׁשהיא  וידּמה ּתקרה, ּתחת יׁשב ׁשּמא ּגזרה - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמׁשּפין
טפחים  ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש אחד נסר עליה נתן ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻּכסּכה.
ידי  יצא לא ּתחּתיו, והּיׁשן ּתחּתיו; יׁשנין ואין ּכׁשרה, -ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹ
ּבעבין  ואין ארּבעה, ּברחּבן ׁשּיׁש נסרין היּו ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָחֹובתֹו.
ּבהן  וסּכ ארּבעה, ּבהן ׁשאין צּדיהן על והפכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָארּבעה,
ּברחּבֹו, ׁשּסּכ ּבין ּפסּול, הּנסר ׁשּזה ּפסּולה; זֹו הרי -ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּבעביֹו. ׁשּסּכ ְְִֵֵֶָּבין
.Á,והאבנים הּטיט ׁשהיא מעזיבה, עליה ׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּתקרה

לא  ׁשהרי ּפסּולה, זֹו הרי - ּבלבד ּתקּועין נסרין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹאּלא
ּפקּפק  אם ,לפיכ ּבית; לׁשם אּלא סּכה לׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻנעׂשּו

הּמסמרים[רעע] והניד -[ממקומם]הּנסרים סּכה לׁשם ְְְְְִִִֵֵַַַָָֻ
רחב  ונסר נסר ּבכל יהיה ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה; זֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹהרי
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נטל אם וכן טפחים. מּבינתים [נסר]ארּבעה אחד ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
זה והּניח[מהנסרים] הרי סּכה, לׁשם ּכׁשר סכ ּבמקֹומֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻ

ֵָּכׁשר.
.Ë אף ּכׁשרה, - מקֹום מּכל ּכהלכתּה, ׁשּנעׂשת ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻסּכה

מצוה  לׁשם נעׂשת ׁשּלא ּפי עׂשּויה על ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
אבל  ּבהן. ּכּיֹוצא וכל ּבהמה וסּכת ּגֹוים סּכת ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻלצל,
לצל. נעׂשת ׁשּלא לפי ּפסּולה, - מאליה ׁשּנעׂשת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻסּכה

ּבגדיׁש החֹוטט תבואה]וכן בערימת סּכה [חפר ועׂשהּו , ְְְִֵֵַָָָָֻ
,לפיכ לצל; זה ּגדיׁש עּמר לא ׁשהרי סּכה, אינּה -ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻ
סּכה, לׁשם ׁשבעה ּבמׁש טפח חלל ּבתחּלה ע ׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻאם
ׁשהרי  ּכׁשרה, - לעׂשרה והׁשלימּה כן אחרי ּבּה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוחטט

לצל. ׁשּלּה סכ ְְֲֵֶַָָָנעׂשה
.È מסּככין אין - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָחבילי

ּכדי  ּגּגֹו על חבילֹות אדם יעׂשה ׁשּמא ּגזרה, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבהן;
מּתחּלה  והּוא סּכה, לׁשם ּתחּתיהן ויׁשב ויּמל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻליּבׁשן,
מאליה. ׁשּנעׂשת ּכסּכה ונמצאת לצל, זה סכ עׂשה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻלא

הּתירן הקשר]ואם ּפחּותה [התיר חבילה ואין ּכׁשרֹות. , ְְְְֲִִִִֵֵָָָ
ּבּדים. וחמּׁשה ְֲִִִֵֶַַָמעׂשרים

.‡Èלמנין ׁשאגדן קטּנֹות במניין]חבילֹות ,[למוכרן ְְְֲֲִִֶַָָָ
החֹות  וכן ּבהן. אגּודֹות מסּככין והחרּיֹות הּדקל, ראׁש  ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

אינן [מחוברות] ׁשמים ּבידי ׁשאגד ּבֹו, מסּככין - ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּבֹו
האחד, מּצד ּכּלן החרּיֹות ראׁשי קׁשר ואפּלּו ֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּכחבילה.
ׁשמים, ּבידי ראׁשיה מּׁשני אחד ּכחבילה, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנמצאּו
אינֹו אחד עץ ׁשהאֹוגד ּבהן; מסּככין - אדם ּבידי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָואחד
ׁשמים. ּבידי אגּודה ׁשהרי הּוא אחד ּכעץ וזֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָחבילה,

לטלטלֹו עׂשּוי ׁשאינֹו אגד ּכל יטלטלו וכן שאם -] ְְְְֵֵֶֶֶַָָ
אגד.יתפזר] אינֹו ,ֵֶֶ

.·È,האילן ּתחת סּכתֹו ּבתֹוהעֹוׂשה עׂשיּה ּכאּלּו ְְֲִִֶַַָָָָָָֻ
הדלההּבית  וסּכ[היטה]. ּובּדיהן, האילנֹות עלי עליה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּסּכּו היה אם - קּצצן ּכ ואחר ּגּבן, [הכשר]על ְְִִִַַַַַָָָָָ
ׁשהיה [רב]הרּבה הּסּכּו היה לא ואם ּכׁשרה; מהן, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

אחר  אֹותן לנענע צרי מהן, הרּבה מּתחּלתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּכׁשר
סּכה. לׁשם עׂשּיה ׁשּתהיה ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֻקציצתם

.‚È,ּבֹו מסּככין ׁשאין ּבדבר ּבֹו ׁשּמסּככין ּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָערב
הּפסּול, על יתר ׁשהּכׁשר ּפי על אף - ּבׁשניהם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוסּכ

-ּפסּולה  זה ּבצד  זה לעצמֹו, וזה לעצמֹו ּבזה סּכ . ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָ
ּבין  אחד, ּבמקֹום טפחים ׁשלׁשה ּפסּול ּבסכ יׁש ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹאם

ּפסּולה  זֹו הרי - הּצד מן ּבין .ּבאמצע ְְְֲִֵֵֶַַַָ
.„È,ּגדֹולה ּבסּכה אבל ּבקטּנה. אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֻּבּמה

ּפחֹות  טפחים, ּבארּבעה ּפֹוסל - ּבאמצע ּפסּול ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָסכ
הּצד ּומן ּכׁשרה; לדפנות]מּכאן ּבארּבע [צמוד ּפֹוסל - ְְְִִֵֵַַַַָָ

ׁשּנפחת ּבית ּכיצד? ּכׁשרה. מּכאן ּופחֹות [נפער אּמֹות, ְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
הּמּקפת חור] חצר וכן הּפחת, מקֹום על וסּכ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבאמצעֹו

ּגדֹולה [מרפסת]אכסדרה סּכה וכן עליה, ׁשּסּכ ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ּבצד ּבֹו מסּככין ׁשאין ּבדבר ל-]ׁשהּקיפּוה [צמוד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

ולּכתל  הּכׁשר הּסכ מּׂשפת יׁש אם - מּלמעלה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּדפנֹות

הּכתל  ּכאּלּו רֹואין מּכן, ּפחֹות ּפסּולה; אּמֹות, ְְְִִִֵֶַַַַָָֹארּבע
ּוכׁשרה. הּכתל, ּגּוף מן הּפסּול הּסכ זה ויחׁשב ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנעקם,

מּסיני. למׁשה הלכה - זה ְְֲִִֶֶַָָָָֹודבר
.ÂË ׁשבעה אּלא ּבּה ׁשאין ּכל קטּנה? סּכה היא זֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻואי

ּבּה ׁשּיּׁשאר ּכל ּוגדֹולה, טפחים; ׁשבעה על ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹטפחים
טפחים  ׁשבעה על טפחים ׁשבעה הּפסּול הּסכ על ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָיתר

ּכׁשר  סכ. ְֵָָ
.ÊË ואין זה, ּבצד זה ּכׁשר ודבר ּפסּול ּבדבר ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָסּכ

אּלא  טפחים ׁשלׁשה רחב הּפסּול מּסכ אחד ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹֹּבמקֹום
הּסכ ּכל על יֹותר הּכׁשר הּסכ ּכל היה אם - ְְִֵֵַַַַָָָָָָָָּפחֹות

ּבצמצּום זה ּכמֹו זה היה ואם ּכׁשרה; [בדיוק הּפסּול, ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ
הרי בשווה] - ׁשלׁשה אחד ּבמקֹום ׁשאין ּפי על אף -ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹ

נחׁשב  הּוא ּכפרּוץ ּפסּול ׁשּסכ מּפני ּפסּולה, .זֹו ְְְְְִֵֶֶָָָָָ
.ÊÈ מּפני ּתחּתיה ּפרׂש אֹו מּלמעלה, ּבגד עליה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפרׂש

אם  וכן ּכׁשרה. לנאֹותּה, ּכדי ּפרׂשֹו ּפסּולה; - ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָהּנׁשר
ּבגדים  ּובמיני ּפרֹות ּבמיני ועּטרּה ּכהלכתּה, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָסּככּה
ּכדי  ,ּבּסכ ּבין ּבכתליה ּבין ּבּה, ׁשּתלּויין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָוכלים

ּכׁשרה  - .לנאֹותּה ְְֵָָָ
.ÁÈּבגבהּה ממעטין אין - הּסּכה מכ'נֹואי [להפחיתה ְְְֲִֵֵַַָָָֻ

ּברחּבּהאמה] ממעטין אבל טפחים], נֹואי [מז' היּו . ְְְֲֲִֵַָָָָ
מפלגין יתר [רחוקים]הּסּכה אֹו טפחים ארּבעה מּגּגּה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָֻֻ

,הּסכ ּתחת אינֹו ּכאּלּו ׁשם הּיֹוׁשב ׁשּנמצא ּפסּולה; -ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
מסּככין  ׁשאין וכלים אכלין ׁשהּוא הּנֹואי, ּתחת ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאּלא

ֶָּבהן.
.ËÈ אם - מהן נראה ׁשהאויר חּלֹונֹות ּבֹו ׁשהיּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָסכ

ּפסּולה  זֹו הרי ,המסּכ מקֹום ּככל האויר ּבכל ,יׁש ְְְְֲֲִֵֵַָָָָָָֻ
ׁשהחּמה  וכל מּצּלתּה, מרּבה ּתהיה ׁשחּמתּה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּפני
על  רב הּסכ היה ואם ;סכ אינֹו הּצל על ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֻמרּבה

ּכׁשרה. ְֲִֵָָהאויר,
.Î אויר אחד ּבמקֹום היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּבּמה

היה אם אבל טפחים; ּבין ׁשלׁשה טפחים, ׁשלׁשה אויר ְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָָֹֹ
ׁשּימעטּנּו עד ּפסּולה, זֹו הרי - הּצד מן ּבין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבאמצע
אם  - ּוכסּות ּכלים ּכגֹון הּפסּול, ּבדבר מעטֹו ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹמּׁשלׁשה.
עד  ּפסּולה קטּנה, ּבסּכה ואם ּכׁשרה; היא, ּגדֹולה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֻֻסּכה

ּבֹוׁש ׁשּמסּככין ּבדבר צּלתֹוּימעטּנּו ,הּסּכּו רב היה . ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
הֹואיל  - מּצּלתֹו מרּבה חּמתֹו ּומעּוטֹו, מחּמתֹו, ְְִִִִֵַַָָָָָֻֻמרּבה

ּכׁשרה. הּכל, מחּמת מרּבה הּכל ְְְִֵֵַַַַַָָֹֹֻוצּלת
.‡Îמּמּנּו ׁשּיראּו ּכדי קל, להיֹות הּסּכּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָּדר

הּגדֹולים  מעּבההּכֹוכבים היתה רב]; בסכך ּבית [- ּכמין ְְְְִִִִַַַָָָָֻ
היה  ּכׁשרה. מּתֹוכּה, נראין הּכֹוכבים ׁשאין ּפי על אף -ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
למעלה  מקצתֹו ׁשּיהיה הּסּכּו והּוא מדבלל, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻהּסּכּו
העֹולה  ּבין יהיה ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה; - למּטה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומקצתֹו
העֹולה  זה ּברחב היה ואם טפחים. ׁשלׁשה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹוהּיֹורד,
מּׁשלׁשה  יתר ּגבֹוּה ׁשהּוא ּפי על אף - יתר אֹו ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹטפח
ּבׂשפת  ונגע למּטה, ירד ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - ְְְְְִִִִַַַַָָָָטפחים

הּיֹורד. ׂשפת ּכנגד מכּון ׁשּיהיה והּוא, הּיֹורד; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻזה
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ביטול] מעׂשרים,[ללא ּגבֹוהה היתה מעּוט. אינֹו ,ְְְִִֵֵֶָָָ
דקים]והּוצין היתה [ענפים אם - עׂשרים לתֹו יֹורדין ְְְְְִִִִֶָָ

ּוכׁשרה. עבה ּכגג יחׁשבּו מחּמתן, מרּבה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻצּלתן
.„Èאצטּבה האמצעית[ספסל]ּבנה ּדפן ּכנגד [מג'ּבּה ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ּכּלּההדפנות] ּפני לדופן]על ּבאצטּבא [מדופן יׁש אם - ְְִִֵֵַַָָָֻ
הּצד מן אצטּבה ּבנה ּכׁשרה. הּסּכה, רחב [בא'ׁשעּור ְְִִִֵַַַַַָָָָָֹֻ

הדפנות] ארּבע מב' ולּכתל אצטּבה מּׂשפת יׁש אם -ְְְְִִִֵֶַַַַַָֹ
ּבנה  ּכׁשרה. אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפסּולה; ְְְֵֵַַַַָָָָָאּמֹות,
ולּכתל  אצטּבה מּׂשפת יׁש אם - ּבאמצעּה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאצטּבה
אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפסּולה; רּוח, לכל אּמֹות ְְְְֵַַַַַַַָָָארּבע
מן  והרי ּבאצטּבה, נֹוגעֹות הּמחּצֹות ּוכאּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָּכׁשרה,
ּבּה ּבנה אּמה. מעׂשרים ּפחֹות הּסּכּו עד ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָהאצטּבה

סּכה הכׁשר ּבֹו ויׁש טפחים]עּמּוד, ז' על טפחים -[ז' ְְֵֵֶַָֻ
ּגב  על ונמצא הּנּכרֹות, מחּצֹות אּלּו ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּפסּולה,

ּדפנֹות. ּבלא ּכׁשר סכ ְְְֵַָָָָֹהעּמּוד
.ÂËּבּה וחקק מעׂשרה, ּפחּותה קרקעיתה]היתה [חפר ְְְֲֵַָָָָָָָ

ׁשלׁשה להׁשלימּה ולּכתל חקק מּׂשפת יׁש אם - לעׂשרה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ּפחֹות  ׁשּכל ּכׁשרה, מּכן, ּפחֹות ּפסּולה; ְְְִִֵֵֶָָָָָָטפחים,
ׁשּבת. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכדבּוק, הּוא הרי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמּׁשלׁשה

.ÊË צריכין אנּו ׁשאין הּכל; מן ּכׁשרין - סּכה ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹֻּדפני
מקֹום  מּכל מחּצה ועֹוׂשה אּלא חּיים. מּבעלי ואפּלּו , ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ויׁשּתה  ׁשּיאכל ּכדי טֹוב, ּביֹום ּדפן חברֹו את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹאדם
ׁשּיעׂשה  והּוא, לּה; ּדפן ׁשחברֹו ּכׁשרה ּבסּכה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻוייׁשן
עׂשהּו אם אבל ּדפן; ׁשּנעׂשה זה לדעת ׁשּלא ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹותֹו
וכן  החג. ימי ּבׁשאר ּומּתר טֹוב, ּביֹום אסּור ְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻלדעת,
ּדפן  אבל טֹוב; ּביֹום רביעית ּדפן ּבכלים ְְְֲִִִֵֶֶֶָֹֹעֹוׂשה
ׁשהּוא  לפי טֹוב, ּביֹום ּבכלים אֹותּה יעׂשה לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹׁשליׁשית,

טֹוב. ּביֹום עראי אהל עֹוׂשין ואין הּסּכה, ְְְֲִִֵֶַַַָֹֻמכׁשיר

ה'תשע"ה  סיון ט"ז רביעי יום

ה  ¤¤ּפרק
מסּככין ‡. אין ּדבר. מּכל ּכׁשר אינֹו סּכה, ׁשל ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻהּסכ

ואינֹו הארץ, מן ׁשּנעקר הארץ, מן ׁשּגּדּוליו ּבדבר ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָאּלא
רע  ריחֹו ואין טמאה, ּתמיד.מקּבל ונֹובל נֹוׁשר ואינֹו , ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַָָֻ

אֹו·. ּבמחּבר, אֹו הארץ, מן ּגּדּוליו ׁשאין ּבדבר ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻסּכ
ּפסּולה  - טמאה ׁשּמקּבל וסּכּבדבר עבר אם אבל . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

אמרּו ׁשּלא ּכׁשרה; - רע ׁשריחֹו ּבדבר אֹו הּנֹובל, ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבדבר
ויצא. הּסּכה יּניח ׁשּלא ּכדי אּלא ּבאּלּו, מסּככין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻאין

הּוצין יהיּו ׁשּלא להּזהר [סיבים]וצריסכ ׁשל ועלין ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹ
ּביׁשיבתֹו. לֹו יצר ׁשּלא ּכדי טפחים, עׂשרה לתֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹיֹורדין
ּפסּולה, - ועֹורֹות ּבעצמֹות אֹו מּתכֹות, ּבמיני ְְְְֲִִֵַַָָָָסּככּה

הדלה קרקע. ּגּדּולי ׁשאינן ּגפנים [היטה]מּפני עלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
לא  ׁשהרי ּפסּולה, - סּכה ׁשּנעׂשּו עד ּבהן, ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻוכּיֹוצא
לׁשכיבה, העׂשּויֹות ּובמחצלֹות העץ ּבכלי סּככּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָנעקרּו.

וכן  טמאה. מקּבלין ׁשהן מּפני ּפסּולה, - ּבהן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻוכּיֹוצא
ּובליֹותיהן ּכלים ּבׁשברי סּככּה בלויים]אם -[בגדים ְְְְִִִִֵֵֵֶָָ

יסּכ ׁשּמא טמאה, מקּבלין והיּו הֹואיל ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֻּפסּולה;
טהרּו. לא ׁשעדין ְֲֲִִִֶַָָֹּבׁשברים

טמאה.‚. מקּבלין ׁשהן מּפני  ּפסּולה, - ּבאכלין  ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָָֻסּככּה
ענפי]סֹוכי ּפרּכילין[- ּתאנים, ּובהן [זמורות]ּתאנים ְְְִִִִֵֵֵֶַָ

מכּבדֹות ענבים, דקל]ּובהן ּכל [ענפי וכן ּתמרים, ּובהן ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
רֹואין  - ּבהן האכלין,ּכּיֹוצא על מרּבה ּפסלת אם : ְְֳִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

ּבירקֹות  סּכ ּבהן. מסּככין אין לאו, ואם ּבהן; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמסּככין
ּפי  על אף - מּמׁש ּבהן יּׁשאר ולא יּבֹולּו ייבׁשּו ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאם
אויר, הּוא ּכאּלּו נחׁשב מקֹומן הרי - לחים עּתה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהן

אינם. ְִֵָּוכאּלּו
העץ„. ּבפׁשּתי פשתן]סּככּה ּדק[- אֹותן [כתש]ׁשּלא ְְְִִֵֵֶָָָָֹ

נּפצן סירקם]ולא ּדק [- ואם הּוא; עץ ׁשעדין ּכׁשרה, - ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ
צּורתֹו, ׁשּנׁשּתּנת מּפני - ּבֹו מסּככין אין אֹותן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָונּפץ
סיב  ׁשל ּבחבלים מסּככין קרקע. מּגּדּולי אינֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָּוכאּלּו

העץ] חלף[סיבי עשב]וׁשל ׁשהרי [מן ּבהן, וכּיֹוצא ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָ
ּכלים. החבלים ואין עֹומדת, ְֲִִֵֵֶֶַָָָצּורתן

ּבזכרים‰. - ּבחּצים אותם סּככּה שתוחבים חיצים [סוג ְְְִִִִִָָ
שמברזל] ב"ראש" המצוי נקב ּבנקבֹותבתוך ּכׁשרה; ,-] ְְִֵֵָ

מברזל] ראש להכניס כדי בתוכם שחוקקים חיצים ,סוג
ּבית  ּבברזל, להתמּלאת עׂשּוי ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹּפסּולה;

קּבּול. ּכלי ּככל טמאה ּומקּבל הּוא ְְְְִִִֵַָָֻקּבּול
.Â- קטּנה - חלף אֹו ּגמי מחצלת אֹו קנים ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמחצלת

ּכן  אם אּלא ּבּה, מסּככין אין לפיכ לׁשכיבה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָסתמּה
לפיכ ,לסּכּו סתמּה - ּגדֹולה ;לס ּכּו אֹותּה ְְְְְִִִָָָָָָָעׂשה

לׁשכיבה  אֹותּה עׂשה ּכן אם אּלא ּבּה, ו מסּככין יׁש. אם ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָ
קיר סביב]לּה ּבּה,[שפה מסּככין אין - ּגדֹולה אפּלּו - ְְְֲִִִֵַָָָ

אין  - ׁשּלּה הּקיר נּטל ואפּלּו קּבּול; ּככלי היא ְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשהרי
ּכלים. ּכׁשברי ׁשהיא מּפני ּבּה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָמסּככין

.Êעצים]נסרים טפחים,[גזרי ארּבעה ּברחּבן ׁשאין ְְְְְִִֵֶַָָָָָָ
מׁשּפין ׁשהן ּפי על אף ּבהן יׁש[משויפים]מסּככין ואם ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֻ

ׁשאינן  ּפי על ואף ּבהן מסּככין אין ארּבעה, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּברחּבן
ׁשהיא  וידּמה ּתקרה, ּתחת יׁשב ׁשּמא ּגזרה - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמׁשּפין
טפחים  ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש אחד נסר עליה נתן ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻּכסּכה.
ידי  יצא לא ּתחּתיו, והּיׁשן ּתחּתיו; יׁשנין ואין ּכׁשרה, -ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹ
ּבעבין  ואין ארּבעה, ּברחּבן ׁשּיׁש נסרין היּו ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָחֹובתֹו.
ּבהן  וסּכ ארּבעה, ּבהן ׁשאין צּדיהן על והפכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָארּבעה,
ּברחּבֹו, ׁשּסּכ ּבין ּפסּול, הּנסר ׁשּזה ּפסּולה; זֹו הרי -ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּבעביֹו. ׁשּסּכ ְְִֵֵֶָּבין
.Á,והאבנים הּטיט ׁשהיא מעזיבה, עליה ׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּתקרה

לא  ׁשהרי ּפסּולה, זֹו הרי - ּבלבד ּתקּועין נסרין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹאּלא
ּפקּפק  אם ,לפיכ ּבית; לׁשם אּלא סּכה לׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻנעׂשּו

הּמסמרים[רעע] והניד -[ממקומם]הּנסרים סּכה לׁשם ְְְְְִִִֵֵַַַָָֻ
רחב  ונסר נסר ּבכל יהיה ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה; זֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹהרי
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נטל אם וכן טפחים. מּבינתים [נסר]ארּבעה אחד ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
זה והּניח[מהנסרים] הרי סּכה, לׁשם ּכׁשר סכ ּבמקֹומֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻ

ֵָּכׁשר.
.Ë אף ּכׁשרה, - מקֹום מּכל ּכהלכתּה, ׁשּנעׂשת ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻסּכה

מצוה  לׁשם נעׂשת ׁשּלא ּפי עׂשּויה על ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
אבל  ּבהן. ּכּיֹוצא וכל ּבהמה וסּכת ּגֹוים סּכת ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻלצל,
לצל. נעׂשת ׁשּלא לפי ּפסּולה, - מאליה ׁשּנעׂשת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻסּכה

ּבגדיׁש החֹוטט תבואה]וכן בערימת סּכה [חפר ועׂשהּו , ְְְִֵֵַָָָָֻ
,לפיכ לצל; זה ּגדיׁש עּמר לא ׁשהרי סּכה, אינּה -ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻ
סּכה, לׁשם ׁשבעה ּבמׁש טפח חלל ּבתחּלה ע ׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻאם
ׁשהרי  ּכׁשרה, - לעׂשרה והׁשלימּה כן אחרי ּבּה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוחטט

לצל. ׁשּלּה סכ ְְֲֵֶַָָָנעׂשה
.È מסּככין אין - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָחבילי

ּכדי  ּגּגֹו על חבילֹות אדם יעׂשה ׁשּמא ּגזרה, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבהן;
מּתחּלה  והּוא סּכה, לׁשם ּתחּתיהן ויׁשב ויּמל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻליּבׁשן,
מאליה. ׁשּנעׂשת ּכסּכה ונמצאת לצל, זה סכ עׂשה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻלא

הּתירן הקשר]ואם ּפחּותה [התיר חבילה ואין ּכׁשרֹות. , ְְְְֲִִִִֵֵָָָ
ּבּדים. וחמּׁשה ְֲִִִֵֶַַָמעׂשרים

.‡Èלמנין ׁשאגדן קטּנֹות במניין]חבילֹות ,[למוכרן ְְְֲֲִִֶַָָָ
החֹות  וכן ּבהן. אגּודֹות מסּככין והחרּיֹות הּדקל, ראׁש  ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

אינן [מחוברות] ׁשמים ּבידי ׁשאגד ּבֹו, מסּככין - ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּבֹו
האחד, מּצד ּכּלן החרּיֹות ראׁשי קׁשר ואפּלּו ֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּכחבילה.
ׁשמים, ּבידי ראׁשיה מּׁשני אחד ּכחבילה, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנמצאּו
אינֹו אחד עץ ׁשהאֹוגד ּבהן; מסּככין - אדם ּבידי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָואחד
ׁשמים. ּבידי אגּודה ׁשהרי הּוא אחד ּכעץ וזֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָחבילה,

לטלטלֹו עׂשּוי ׁשאינֹו אגד ּכל יטלטלו וכן שאם -] ְְְְֵֵֶֶֶַָָ
אגד.יתפזר] אינֹו ,ֵֶֶ

.·È,האילן ּתחת סּכתֹו ּבתֹוהעֹוׂשה עׂשיּה ּכאּלּו ְְֲִִֶַַָָָָָָֻ
הדלההּבית  וסּכ[היטה]. ּובּדיהן, האילנֹות עלי עליה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּסּכּו היה אם - קּצצן ּכ ואחר ּגּבן, [הכשר]על ְְִִִַַַַַָָָָָ
ׁשהיה [רב]הרּבה הּסּכּו היה לא ואם ּכׁשרה; מהן, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

אחר  אֹותן לנענע צרי מהן, הרּבה מּתחּלתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּכׁשר
סּכה. לׁשם עׂשּיה ׁשּתהיה ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֻקציצתם

.‚È,ּבֹו מסּככין ׁשאין ּבדבר ּבֹו ׁשּמסּככין ּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָערב
הּפסּול, על יתר ׁשהּכׁשר ּפי על אף - ּבׁשניהם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוסּכ

-ּפסּולה  זה ּבצד  זה לעצמֹו, וזה לעצמֹו ּבזה סּכ . ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָ
ּבין  אחד, ּבמקֹום טפחים ׁשלׁשה ּפסּול ּבסכ יׁש ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹאם

ּפסּולה  זֹו הרי - הּצד מן ּבין .ּבאמצע ְְְֲִֵֵֶַַַָ
.„È,ּגדֹולה ּבסּכה אבל ּבקטּנה. אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֻּבּמה

ּפחֹות  טפחים, ּבארּבעה ּפֹוסל - ּבאמצע ּפסּול ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָסכ
הּצד ּומן ּכׁשרה; לדפנות]מּכאן ּבארּבע [צמוד ּפֹוסל - ְְְִִֵֵַַַַָָ

ׁשּנפחת ּבית ּכיצד? ּכׁשרה. מּכאן ּופחֹות [נפער אּמֹות, ְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
הּמּקפת חור] חצר וכן הּפחת, מקֹום על וסּכ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבאמצעֹו

ּגדֹולה [מרפסת]אכסדרה סּכה וכן עליה, ׁשּסּכ ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ּבצד ּבֹו מסּככין ׁשאין ּבדבר ל-]ׁשהּקיפּוה [צמוד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

ולּכתל  הּכׁשר הּסכ מּׂשפת יׁש אם - מּלמעלה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּדפנֹות

הּכתל  ּכאּלּו רֹואין מּכן, ּפחֹות ּפסּולה; אּמֹות, ְְְִִִֵֶַַַַָָֹארּבע
ּוכׁשרה. הּכתל, ּגּוף מן הּפסּול הּסכ זה ויחׁשב ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנעקם,

מּסיני. למׁשה הלכה - זה ְְֲִִֶֶַָָָָֹודבר
.ÂË ׁשבעה אּלא ּבּה ׁשאין ּכל קטּנה? סּכה היא זֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻואי

ּבּה ׁשּיּׁשאר ּכל ּוגדֹולה, טפחים; ׁשבעה על ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹטפחים
טפחים  ׁשבעה על טפחים ׁשבעה הּפסּול הּסכ על ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָיתר

ּכׁשר  סכ. ְֵָָ
.ÊË ואין זה, ּבצד זה ּכׁשר ודבר ּפסּול ּבדבר ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָסּכ

אּלא  טפחים ׁשלׁשה רחב הּפסּול מּסכ אחד ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹֹּבמקֹום
הּסכ ּכל על יֹותר הּכׁשר הּסכ ּכל היה אם - ְְִֵֵַַַַָָָָָָָָּפחֹות

ּבצמצּום זה ּכמֹו זה היה ואם ּכׁשרה; [בדיוק הּפסּול, ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ
הרי בשווה] - ׁשלׁשה אחד ּבמקֹום ׁשאין ּפי על אף -ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹ

נחׁשב  הּוא ּכפרּוץ ּפסּול ׁשּסכ מּפני ּפסּולה, .זֹו ְְְְְִֵֶֶָָָָָ
.ÊÈ מּפני ּתחּתיה ּפרׂש אֹו מּלמעלה, ּבגד עליה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפרׂש

אם  וכן ּכׁשרה. לנאֹותּה, ּכדי ּפרׂשֹו ּפסּולה; - ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָהּנׁשר
ּבגדים  ּובמיני ּפרֹות ּבמיני ועּטרּה ּכהלכתּה, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָסּככּה
ּכדי  ,ּבּסכ ּבין ּבכתליה ּבין ּבּה, ׁשּתלּויין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָוכלים

ּכׁשרה  - .לנאֹותּה ְְֵָָָ
.ÁÈּבגבהּה ממעטין אין - הּסּכה מכ'נֹואי [להפחיתה ְְְֲִֵֵַַָָָֻ

ּברחּבּהאמה] ממעטין אבל טפחים], נֹואי [מז' היּו . ְְְֲֲִֵַָָָָ
מפלגין יתר [רחוקים]הּסּכה אֹו טפחים ארּבעה מּגּגּה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָֻֻ

,הּסכ ּתחת אינֹו ּכאּלּו ׁשם הּיֹוׁשב ׁשּנמצא ּפסּולה; -ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
מסּככין  ׁשאין וכלים אכלין ׁשהּוא הּנֹואי, ּתחת ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאּלא

ֶָּבהן.
.ËÈ אם - מהן נראה ׁשהאויר חּלֹונֹות ּבֹו ׁשהיּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָסכ

ּפסּולה  זֹו הרי ,המסּכ מקֹום ּככל האויר ּבכל ,יׁש ְְְְֲֲִֵֵַָָָָָָֻ
ׁשהחּמה  וכל מּצּלתּה, מרּבה ּתהיה ׁשחּמתּה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּפני
על  רב הּסכ היה ואם ;סכ אינֹו הּצל על ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֻמרּבה

ּכׁשרה. ְֲִֵָָהאויר,
.Î אויר אחד ּבמקֹום היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּבּמה

היה אם אבל טפחים; ּבין ׁשלׁשה טפחים, ׁשלׁשה אויר ְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָָֹֹ
ׁשּימעטּנּו עד ּפסּולה, זֹו הרי - הּצד מן ּבין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבאמצע
אם  - ּוכסּות ּכלים ּכגֹון הּפסּול, ּבדבר מעטֹו ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹמּׁשלׁשה.
עד  ּפסּולה קטּנה, ּבסּכה ואם ּכׁשרה; היא, ּגדֹולה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֻֻסּכה

ּבֹוׁש ׁשּמסּככין ּבדבר צּלתֹוּימעטּנּו ,הּסּכּו רב היה . ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
הֹואיל  - מּצּלתֹו מרּבה חּמתֹו ּומעּוטֹו, מחּמתֹו, ְְִִִִֵַַָָָָָֻֻמרּבה

ּכׁשרה. הּכל, מחּמת מרּבה הּכל ְְְִֵֵַַַַַָָֹֹֻוצּלת
.‡Îמּמּנּו ׁשּיראּו ּכדי קל, להיֹות הּסּכּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָּדר

הּגדֹולים  מעּבההּכֹוכבים היתה רב]; בסכך ּבית [- ּכמין ְְְְִִִִַַַָָָָֻ
היה  ּכׁשרה. מּתֹוכּה, נראין הּכֹוכבים ׁשאין ּפי על אף -ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
למעלה  מקצתֹו ׁשּיהיה הּסּכּו והּוא מדבלל, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻהּסּכּו
העֹולה  ּבין יהיה ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה; - למּטה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומקצתֹו
העֹולה  זה ּברחב היה ואם טפחים. ׁשלׁשה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹוהּיֹורד,
מּׁשלׁשה  יתר ּגבֹוּה ׁשהּוא ּפי על אף - יתר אֹו ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹטפח
ּבׂשפת  ונגע למּטה, ירד ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - ְְְְְִִִִַַַַָָָָטפחים

הּיֹורד. ׂשפת ּכנגד מכּון ׁשּיהיה והּוא, הּיֹורד; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻזה
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.·Î,ּפסּולה הּתחּתֹונה - סּכה ּגּבי על סּכה ְְֵֶַַַַָָָָָֻֻהעֹוׂשה
ּכׁשרה. והעליֹונה הּבית; ּבתֹו סּכה ׁשעׂשה ּבּמה ּכמי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ּגבּה ּבׁשהיה ּפסּולה? ׁשהּתחּתֹונה אמּורים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹּדברים
הּתחּתֹונה  ּגג והיה יתר, אֹו טפחים עׂשרה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָהעליֹונה
ידי  על אפּלּו עליֹונה, ׁשל ּוכסתֹות ּכרים לקּבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָיכֹול
ׁשּלא  אֹו עׂשרה, עליֹונה ׁשל ּגבהּה אין אם אבל ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹהּדחק;
עליֹונה  ׁשל ּוכסתֹות ּכרים לקּבל יכֹולה הּתחּתֹונה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהיתה
ׁשּלא  והּוא, ּכׁשרה; הּתחּתֹונה אף - הּדחק ידי על ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹאפּלּו

ׁשּתיהן ּגבּה אּמה;[יחד]יהיה עׂשרים על יתר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
העליֹונה ּבסכ - נּתרת.ׁשהּתחּתֹונה היא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

.‚Î- טפחים עׂשרה ּגבֹוהה אם - הּסּכה ׁשּבתֹו ְְְֲִִִֶַָָָָָָֻמּטה
חֹובתֹו ידי יצא לא ּתחּתיה ּכסּכה הּיֹוׁשב ׁשהיא מּפני , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

ּכילה וכן סּכה. המיטה]ּבתֹו שסביב לּה[וילון ׁשּיׁש ְְִֵֵֶָָָֻ
יׁשנים  אין טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה אם - טפח אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָּגג,
סדין  ּופרׂש עּמּודים, ארּבעה הּמעמיד וכן ּבּסּכה. ְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֻּבּה
סּכה. ּבתֹו ּכסּכה זה הרי עׂשרה, ּגבֹוהין אם - ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶָָָָֻֻעליהן

.„Î ּכילה וכן סדין, עליהן ׁשּפרׂש עּמּודין ׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאבל
ליׁשן  מּתר ׁשהּוא, ּכל ּגבֹוהין אפּלּו - טפח ּבגּגּה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשאין
ׁשאין  מּפני סּכה, ּבתֹו ּכסּכה ׁשאינן ּבּסּכה; ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻֻּתחּתיהן

ּגג. ַָלּה
.‰Î ּכׁשרה ׁשאּולה, ּכיצד?סּכה ּכׁשרה. הּגזּולה, וכן ; ְְְְְֵֵֵֵַַָָָָָֻ

- ּבּה ויׁשב ּוגזלּה מּסּכתֹו, והֹוציאֹו חברֹו על ּתקף ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻאם
מהן  ועׂשה עצים, ּגזל ואם נגזלת. הּקרקע ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיצא;
העצים  לבעל ׁשאין היא, חכמים ּתּקנת יצא; - ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻסּכה

נסרים ּגזל ואפּלּו ּבלבד. עצים ּדמי עצים]אּלא ,[גזרי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
י  - ּכלּום ּבהן ׁשּנה ולא חּברן, ולא העֹוׂשה והּניחן, צא. ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָֹֹ

ּכׁשרה. זֹו הרי הרּבים, ּברׁשּות ְְֲִִֵֵַָָָֻסּכה

ה'תשע"ה  סיון י"ז חמישי יום

ו  ¤¤ּפרק
הּסּכה ‡. מן ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים טמטּום נׁשים . ְְְֲִִִִִַַַָָָֻֻ

נקבה]ואנּדרֹוגינֹוס ספקי זכר וכן [ספקי מּספק. חּיבים , ְְְְִִִֵֵַַָָ
צרי ׁשאינֹו קטן חּיב. חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָמי
מּדברי  ּבּסּכה חּיב - ׁשׁש ּכבן חמׁש ּכבן ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלאּמֹו,

ּבמצוֹות. לחּנכֹו ּכדי ְְְְְְִִֵַסֹופרים,
חֹולה ·. ולא הּסּכה; מן ּפטּורין ּומׁשּמׁשיהן, ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻחֹולים

חׁש ואפּלּו ּבראׁשֹו, חׁש אפּלּו אּלא סּכנה, ּבֹו ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּיׁש
מׁשּמׁשיו  ולא הּוא, - הּסּכה מן ּפטּור מצטער, ;ּבעיניו. ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֻ

מּפני  ּבּסּכה ליׁשן יכֹול ׁשאינֹו זה מצטער? הּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻואיזה
אֹו ּבהן, וכּיֹוצא והּפרעֹוׁשין הּזבּובין מּפני אֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהרּוח,

הריח. ְִֵֵַָמּפני
הּׁשֹוׁשבינין‚. וכל וחתן, ּבּסּכה. חּיב [ידידיו האבל, ְְְִִֵַַַָָָָָָָֻ

ימי הטובים] ׁשבעת ּכל הּסּכה מן ּפטּורין - חּפה ּבני וכל ,ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻֻ
ְִֶַהּמׁשּתה.

ּבין „. ּבּיֹום ּבין הּסּכה, מן ּפטּורין מצוה ְְְִִִֵֵֵַַָָֻׁשלּוחי

ּבּיֹום  הּסּכה מן ּפטּורין ּבּיֹום, ּדרכים הֹולכי ְְְְִִִֵַַַַַָָָֻּבּלילה.
הּסּכה  מן ּפטּורין ּבּלילה, ּדרכים הֹולכי ּבּלילה; ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֻוחּיבין
מן  ּפטּורין ּבּיֹום, העיר ׁשֹומרי ּבּיֹום. וחּיבים ְְְְִִִִֵַַַַַָָָּבּלילה
ּבּלילה, העיר ׁשֹומרי ּבּלילה; וחּיבים ּבּיֹום ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָֻהּסּכה
ּגּנֹות  ׁשֹומרי ּבּיֹום. וחּיבים ּבּלילה הּסּכה מן ְְְְִִִִֵַַַַַָָָֻּפטּורין
יעׂשה  ׁשאם - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ּפטּורין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּופרּדסין,
ויבֹוא  קבּוע, מקֹום לּׁשֹומר ׁשּיׁש הּגּנב ידע סּכה, ְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻהּׁשֹומר

אחר  מּמקֹום .ויגנב ְְִִֵַָֹ
אֹוכל ‰. ׁשּיהיה ּבּסּכה? היׁשיבה מצות היא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻּכיצד

ּבין  ּבּיֹום ּבין הּימים ׁשבעת ּכל ּבּסּכה ודר ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻוׁשֹותה
וכל  הּׁשנה. ימֹות ּבׁשאר ּבביתֹו ּדר ׁשהּוא ּכדר ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּלילה,
סּכתֹו ואת עראי ּביתֹו את אדם עֹוׂשה הּימים ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשבעת
ּכיצד? ימים". ׁשבעת ּתׁשבּו "ּבּסּכת ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻקבע,
ּכגֹון  ׁשתּיה, ּוכלי ּבּסּכה; הּנאֹות, ּומּצעֹות הּנאים ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻּכלים

אכילה ּכלי אבל ּבּסּכה; וכֹוסֹות, [לאחר אׁשיׁשֹות ְְֲֲֲִִֵַָָָֻ
הּמנֹורה,האכילה] לּסּכה. חּוץ ּוקערֹות, קדרֹות ּכגֹון ,ְְְְֵַַָָָֻ

לּסּכה. חּוץ מּניחּה קטּנה, סּכה היתה ואם ְְְִִַַַַָָָָָָָֻֻֻּבּסּכה;
.Â ׁשבעה ּכל ּבּסּכה ויׁשנים וׁשֹותין ּבּיֹום אֹוכלין ּבין , ְְְִִִִִֵֵַַָָָֻ

ׁשבעה, ּכל לּסּכה חּוץ סעּודה לאכל ואסּור ּבּלילה. ְְְְֱִֵֶַַַָָָָָָֹֻּבין
יתר  אֹו ּפחֹות אֹו ּכביצה עראי, אכילת אכל אם ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָאּלא
ּומּתר  עראי. ׁשנת אפּלּו לּסּכה, חּוץ יׁשנים ואין ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָֻֻמעט;
על  ׁשּיחמיר ּומי לּסּכה; חּוץ ּפרֹות ולאכל מים ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָֹֻלׁשּתֹות
מׁשּבח. זה הרי מים, אפּלּו לּסּכה חּוץ יׁשּתה ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹֻֻעצמֹו

.Êאפּלּו חֹובה; ּבּסּכה, הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבליל ְֲֲִִִֵַָָָָֻאכילה
רׁשּות: ,ואיל מּכאן חֹובתֹו. ידי יצא ּפת, ּכּזית ְְִִֵֵַַַַָָָָָָָאכל
ּכל  אֹוכל אינֹו רצה, ּבּסּכה; סֹועד סעּודה, לאכל ְֱֵֵֵֶַָָָָָָָֹֻרצה
ּכדין  אֹוכל, - לּסּכה חּוץ קליֹות אֹו ּפרֹות אּלא ְְְִִֵֵֶַָָָָֻׁשבעה

ּבּפסח  מּצה .אכילת ֲִֶַַַַָ
.Áאֹו הּבית ּבתֹו וׁשלחנֹו ּבּסּכה, ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהיה ְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻֻמי

אכל  לא ּוכאּלּו אסּור, זה הרי - ואכל לּסּכה, ְְֲִֵֶַַַָָָָֹֻחּוץ
ׁשּמא  ּגזרה - הּסּכה ּבתֹו ׁשלחנֹו ׁשּיהיה עד ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻּבּסּכה;

ּגדֹולה  ּבסּכה ואפּלּו ׁשלחנֹו, אחר יּמׁש. ְְְֲִִֵַַַָָָָֻֻ
.Ëקֹורא הּימים, ׁשבעת הּסּכה;[בתורה]ּכל ּבתֹו ְְִִֵַַַָָָֻ

ּכדי  לּסּכה, חּוץ יבין ׁשּיקרא, ּבּמה ּומדקּדק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּוכׁשּמבין
להתּפּלל  רצה - הּמתּפּלל עליו. מיּׁשבת ּדעּתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּתהיה

לּסּכה. חּוץ אֹו ַַָָֻֻּבּסּכה,
.È מּתר מאימתי הּבית. לתֹו נכנס זה הרי ּגׁשמים, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻירדּו

טּפֹות  הּסּכה לתֹו מּׁשּירדּו לתֹולפּנֹות? יּפלּו ׁשאם , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֻ
ּפֹול ׁשל לתבׁשיל אפּלּו יּפסד, [שמתקלקל הּתבׁשיל ְְְֲִִִִֵֶַַַָ

לביתֹומהר] ונכנס ּגׁשמים, וירדּו ּבּסּכה אֹוכל היה .ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻ
עד  לּסּכה, לחזר אֹותֹו מחּיבין אין - הּגׁשמים ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֻּופסקּו
ונכנס  ּבּלילה, ּגׁשמים וירדּו יׁשן היה סעּודתֹו. ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּיגמר
לחזר  אֹותֹו מטריחין אין - הּגׁשמים ּופסקּו הּבית ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹלתֹו
ׁשּיעלה  עד ּבביתֹו יׁשן אּלא הּלילה, אֹותֹו ּכל ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלּסּכה

הּׁשחר. ַַַַעּמּוד
.‡È יּתיר לא ּבׁשחרית, הּׁשביעי ּבּיֹום מּלאכל ְְֱֲִִִִִֶַַַַַָֹֹּגמר
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אֹותן [יפרק] ּומפּנה ּכליו את הּוא מֹוריד אבל ְֲִֵֶֶַָָָָֻסּכתֹו;
לפּנֹות מקֹום לֹו אין ּולמעלה. הּמנחה לאכול מן [ונאלץ ְְְְִִֵַַַָָָ

ּבּהבסוכה] ּפֹוחת מהסכך], ארּבעה [מוריד על ארּבעה ְְֵַַַָָָָָ
לאכל [להיכר] צרי - הּיֹום ּבׁשאר לסעד הצר ואם .ְְְְֱִִִִֶַַָָֹֹֻ

ׁשבעה. ּכל ׁשּמצותּה ְְִִֶַָָָָָֻּבּסּכה;
.·È קדם מבר ׁשבעה, ּכל ּבּסּכה ליׁשב ׁשּיּכנס זמן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻּכל

קּדׁשנּוׁשּיׁשב  ּבּסּכה'.'אׁשר ליׁשב וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ
על  ּכ ואחר הּסּכה, על מבר הראׁשֹון, טֹוב יֹום ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָֻּובלילי

נמצא [שהחיינו]הּזמן הּכֹוס; על הּברכֹות ּכל ּומסּדר , ְְְְִֵַַַַַַָָָ
ּכ ואחר ויֹוׁשב, ּבּסּכה' 'ליׁשב ּומבר מעּמד, ְְְְְֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻֻמקּדׁש
ספרד, ורּבי רּבֹותי מנהג היה וכזה הּזמן. על ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמבר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ּבלילי מעּמד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻֻלקּדׁש

.‚È ּבּסּכה יֹוׁשבין ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּבּזמן
ימים. ׁשל ׁשמֹונה ראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא הּׁשמיני ּובּיֹום ְְִִִִֶֶַַָָ

וכן  ּבּסּכה'. 'ליׁשב מברכין ואין ּבּה יֹוׁשבין עצרת, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשמיני
ּבּסּכה', 'ליׁשב מברכין אין לעֹולם ואנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָֻֻטמטּום

מּספק. מברכין ואין מּספק, חּיבים ׁשהן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָמּפני
.„È.אֹותּה ּומפּנה ּכליו מֹוריד הּׁשמיני, ּבּיֹום מּלאכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּגמר

מכניס  קטּנה, היתה אם - ּכליו את להֹוריד מקֹום לֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָאין
מנֹורה  ּוקערֹות לּה קדרֹות לּה מכניס ּגדֹולה, היתה ואם ; ְְְְְְְִִֵַָָָָָָָ

מצותּה; נגמרה וׁשּכבר ּפסּולּה, להּכיר ּכדי - ּבהן ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכּיֹוצא
ּולפסלּה. ּבּה לפחֹות יכֹול ואינֹו טֹוב, יֹום ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶָָָָמּפני

.ÂË ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין סּכה, עׂשה ׁשּלא עֹוׂשה מי - ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֻ
עֹוׂשה  ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו מֹועד; ׁשל ּבחּלֹו ְְְֲִִִֵֶֶָֻֻסּכה

ׁשבעה. ּכל ׁשּמצותּה ׁשמֹונת סּכה, ּכל אסּורין סּכה, עצי ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֻֻ
נאֹותין  אין ,סכ עצי ּבין ּדפנֹות, עצי ּבין החג; ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָימי

ׁשּיֹום [נהנים] מּפני הּימים, ׁשמֹונת ּכל אחר לדבר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמהן
והֹואיל  הּׁשמׁשֹות, ּבין עד מקצת הּסּכה ּכּלֹו ְְְְִִִֵַַַָָָֻֻֻׁשביעי

הּיֹום. לכל הקצת ׁשמיני, ׁשל הּׁשמׁשֹות לבין ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֻֻוהקצת
.ÊË,לנאֹותּה ּכדי ּבּסּכה ׁשּתֹולין ּומׁשקין אכלין ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָֻוכן

ּבׁשעה  עליהן התנה ואם ׁשמֹונה; ּכל מהן להסּתּפק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאסּור
ּבֹודל 'איני ואמר: הּׁשמׁשֹות'[נבדל]ׁשּתלין, ּבין ּכל מהן ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הראשון] יו"ט ׁשּירצה [של עת ּבכל מהן מסּתּפק זה הרי ,ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
הּסּכה  קדּׁשת עליהן חלה ולא אֹותן, הקצה לא ׁשהרי -ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻֻ

ּכמֹותּה. נחׁשבּו ְְְְֶָֹולא

ה'תשע"ה  סיון י"ח שישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ּתמרים"‡. חרּיֹות"ּכּפֹות הן ּבּתֹורה, [ענפים]האמּורים ְֲֲִִִֵַַָָָ

ּולכאן, לכאן העלין ׁשּיתּפרדּו קדם ּכׁשּיצמחּו, ּדקל ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשל
'לּולב'. הּנקרא והּוא ׁשרביט; ּכמֹו ּכׁשּיהיה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָאּלא

הדר"·. עץ "וענף "ּפרי אתרֹוג. הּוא ּבּתֹורה, האמּור ְְִֵֶַַַַָָָָָ
חֹופין  ׁשעליו ההדס הּוא ּבּתֹורה, האמּור עבת" ֲִֵֶַַַָָָָָָֹעץ

על [מכסים] יתר אֹו עלין ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּכגֹון עצֹו, ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹאת

זה  ּבׁשוה העלין ׁשני היּו אם אבל אחד; ּבגבעֹול ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָּכן
עבת, זה אין - מהן למעלה הּׁשליׁשי והעלה זה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכנגד

ׁשֹוטה'. 'הדס נקרא ְֲִֶֶַָָאּלא
נחל"‚. הּגדל "ערבי ּדבר ּכל אינן ּבּתֹורה, האמּורֹות ְֲֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

עלה  נחל'; 'ערבי הּנקרא הּוא ידּוע מין אּלא הּנחל, ְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָעל
מׁשּו חלק[ארוך]ׁשּלֹו ּופיו פגימות], ׁשּלֹו[ללא וקנה , ְִֶֶֶָָָָ

על  ּגדל זה מין ורב 'ערבה'. הּנקרא הּוא וזה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹאדם,
ּגדל  היה ואפּלּו נחל"; "ערבי נאמר לכ ְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנחלים,

ּכׁשר. ּבהרים, אֹו ְִִֵֶַָָָּבּמדּבר
עגל „. ׁשּלֹו ׁשעלה אּלא לערבה, ּדֹומה אחר מין ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹויׁש

למּסר  ּדֹומה הּוא [משור]ּופיו וזה אדם; אינֹו ׁשּלֹו וקנה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹ
ּפי  ׁשאין ערבה מין ויׁש ּפסּולה. והיא 'צפצפה', ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָהּנקרא
קטּנים  ּתלמים ּבֹו יׁש אּלא ּכמּסר, ואינֹו חלק ׁשּלּה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהעלה
הּדברים  וכל ּכׁשר. וזה קטן; מּגל ּפי ּכמֹו מאד ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹעד

נתּפרׁשּו. רּבנּו מּמׁשה הּׁשמּועה מּפי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹהאּלּו,
אּלּו‰. מינין את ארּבעה זה ּומעּכבין הן, אחת מצוה - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואין  מהן, ּפֹוחתין ואין לּולב'. 'מצות נקראים וכּלן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻזה;
מביאין  אין מהן, אחד נמצא לא ואם עליהן; ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹמֹוסיפין

לֹו. הּדֹומה אחר מין ְִֵֶַַַָּתחּתיו
.Â ולעׂשֹות וערבה, והדס לּולב לאגד הּמבחר מן ְְְֱֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹֻמצוה

אחת  אגּדה מברׁשלׁשּתן ּבהן, לצאת נֹוטלן ּוכׁשהּוא . ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
לֹו סמּוכין וכּלן הֹואיל לּולב', נטילת 'על [טפלים ּתחּלה ְְְְִִִִַַָָָֻ

גובהו] מפני ּבימינֹואליו הּזאת האגּדה נֹוטל ּכ ואחר ,ְֲִִֵַַַָָָֹֻ
עּקריהן  ׁשּיהיּו ּגדילתן ּדר ונֹוטלן ּבׂשמאלֹו, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹואתרֹוג
אגדן  לא ואם לאויר. למעלה וראׁשיהן לארץ ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלמּטה
מצּויין  ארּבעּתן ׁשּיהיּו והּוא, - יצא אחד, אחד ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָּונטלן
ׁשחסרֹו אֹו אחד מין אּלא לֹו היה לא אם אבל ְֲֲִִֶֶֶֶָָָָָָֹאצלֹו;

אחד, הּׁשאר.מין ׁשּימצא עד יּטל לא ְְִִִֶֶַַָָָֹֹ
.Ê ּבּדי ּוׁשני אחד, ואתרֹוג אחד, לּולב מהן? נֹוטל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכּמה

ּכדי  ּבהדס, להֹוסיף רצה ואם הדס. ּבּדי ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹערבה,
ּג אגּדה אבל ׁשּיהיה הּוא. הּמצוה ונֹואי מֹוסיף; - דֹולה ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֻ

מהן; ּגֹורעין ואין מנינם, על מֹוסיפין אין - הּמינין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאר
ּפסל. [לא] ּגרע, אֹו הֹוסיף ְִִַַָָואם

.Á ּפחֹות אין לּולב, מהן? מין ּכל אר ׁשעּור ִִֵֵֶֶַָָָָֹּכּמה
טפחים  ּכׁשר;מארּבעה ׁשהּוא, ּכל אר היה ואם ; ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ

והדס  העלים. מראׁש לא ּבלבד, מּׁשדרֹו - ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹּומדידתֹו
ּכל  ארּכין היּו ואם טפחים; מּׁשלׁשה ּפחֹות אין ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָֹֻוערבה,
עלין  ׁשלׁשה אּלא ּובד ּבד ּבכל אין אפּלּו ּכׁשרים. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהן,
אגד  ואם הּבד. ּבראׁש ׁשּיהיּו והּוא, - ּכׁשר ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹלחין,
ההדס  מן יֹוצא לּולב ׁשל ׁשדרֹו ׁשּיהיה צרי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּלּולב,

יתר אֹו טפח ּפחֹות [לגובה]והערבה אין אתרֹוג, וׁשעּור . ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ
ּכׁשר. ׁשהּוא, ּכל ּגדֹול היה ואם ְְִִֵֵֶָָָָָָמּכביצה;

.Ë ּכאחת ׁשהגּביהן ּבין - אּלּו מינין ארּבעה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּׁשּיגּביּה
זה  אחר ּבזה והּוא,ּבין יצא; - ּבׂשמאל ּבין ּבימין ּבין , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

יצא. לא ּגדילתן, ּדר ׁשּלא אבל ּגדילתן; ּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּיגּביהן
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.·Î,ּפסּולה הּתחּתֹונה - סּכה ּגּבי על סּכה ְְֵֶַַַַָָָָָֻֻהעֹוׂשה
ּכׁשרה. והעליֹונה הּבית; ּבתֹו סּכה ׁשעׂשה ּבּמה ּכמי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ּגבּה ּבׁשהיה ּפסּולה? ׁשהּתחּתֹונה אמּורים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹּדברים
הּתחּתֹונה  ּגג והיה יתר, אֹו טפחים עׂשרה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָהעליֹונה
ידי  על אפּלּו עליֹונה, ׁשל ּוכסתֹות ּכרים לקּבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָיכֹול
ׁשּלא  אֹו עׂשרה, עליֹונה ׁשל ּגבהּה אין אם אבל ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹהּדחק;
עליֹונה  ׁשל ּוכסתֹות ּכרים לקּבל יכֹולה הּתחּתֹונה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהיתה
ׁשּלא  והּוא, ּכׁשרה; הּתחּתֹונה אף - הּדחק ידי על ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹאפּלּו

ׁשּתיהן ּגבּה אּמה;[יחד]יהיה עׂשרים על יתר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
העליֹונה ּבסכ - נּתרת.ׁשהּתחּתֹונה היא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

.‚Î- טפחים עׂשרה ּגבֹוהה אם - הּסּכה ׁשּבתֹו ְְְֲִִִֶַָָָָָָֻמּטה
חֹובתֹו ידי יצא לא ּתחּתיה ּכסּכה הּיֹוׁשב ׁשהיא מּפני , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

ּכילה וכן סּכה. המיטה]ּבתֹו שסביב לּה[וילון ׁשּיׁש ְְִֵֵֶָָָֻ
יׁשנים  אין טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה אם - טפח אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָּגג,
סדין  ּופרׂש עּמּודים, ארּבעה הּמעמיד וכן ּבּסּכה. ְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֻּבּה
סּכה. ּבתֹו ּכסּכה זה הרי עׂשרה, ּגבֹוהין אם - ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶָָָָֻֻעליהן

.„Î ּכילה וכן סדין, עליהן ׁשּפרׂש עּמּודין ׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאבל
ליׁשן  מּתר ׁשהּוא, ּכל ּגבֹוהין אפּלּו - טפח ּבגּגּה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשאין
ׁשאין  מּפני סּכה, ּבתֹו ּכסּכה ׁשאינן ּבּסּכה; ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻֻּתחּתיהן

ּגג. ַָלּה
.‰Î ּכׁשרה ׁשאּולה, ּכיצד?סּכה ּכׁשרה. הּגזּולה, וכן ; ְְְְְֵֵֵֵַַָָָָָֻ

- ּבּה ויׁשב ּוגזלּה מּסּכתֹו, והֹוציאֹו חברֹו על ּתקף ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻאם
מהן  ועׂשה עצים, ּגזל ואם נגזלת. הּקרקע ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיצא;
העצים  לבעל ׁשאין היא, חכמים ּתּקנת יצא; - ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻסּכה

נסרים ּגזל ואפּלּו ּבלבד. עצים ּדמי עצים]אּלא ,[גזרי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
י  - ּכלּום ּבהן ׁשּנה ולא חּברן, ולא העֹוׂשה והּניחן, צא. ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָֹֹ

ּכׁשרה. זֹו הרי הרּבים, ּברׁשּות ְְֲִִֵֵַָָָֻסּכה

ה'תשע"ה  סיון י"ז חמישי יום

ו  ¤¤ּפרק
הּסּכה ‡. מן ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים טמטּום נׁשים . ְְְֲִִִִִַַַָָָֻֻ

נקבה]ואנּדרֹוגינֹוס ספקי זכר וכן [ספקי מּספק. חּיבים , ְְְְִִִֵֵַַָָ
צרי ׁשאינֹו קטן חּיב. חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָמי
מּדברי  ּבּסּכה חּיב - ׁשׁש ּכבן חמׁש ּכבן ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלאּמֹו,

ּבמצוֹות. לחּנכֹו ּכדי ְְְְְְִִֵַסֹופרים,
חֹולה ·. ולא הּסּכה; מן ּפטּורין ּומׁשּמׁשיהן, ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻחֹולים

חׁש ואפּלּו ּבראׁשֹו, חׁש אפּלּו אּלא סּכנה, ּבֹו ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּיׁש
מׁשּמׁשיו  ולא הּוא, - הּסּכה מן ּפטּור מצטער, ;ּבעיניו. ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֻ

מּפני  ּבּסּכה ליׁשן יכֹול ׁשאינֹו זה מצטער? הּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻואיזה
אֹו ּבהן, וכּיֹוצא והּפרעֹוׁשין הּזבּובין מּפני אֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהרּוח,

הריח. ְִֵֵַָמּפני
הּׁשֹוׁשבינין‚. וכל וחתן, ּבּסּכה. חּיב [ידידיו האבל, ְְְִִֵַַַָָָָָָָֻ

ימי הטובים] ׁשבעת ּכל הּסּכה מן ּפטּורין - חּפה ּבני וכל ,ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻֻ
ְִֶַהּמׁשּתה.

ּבין „. ּבּיֹום ּבין הּסּכה, מן ּפטּורין מצוה ְְְִִִֵֵֵַַָָֻׁשלּוחי

ּבּיֹום  הּסּכה מן ּפטּורין ּבּיֹום, ּדרכים הֹולכי ְְְְִִִֵַַַַַָָָֻּבּלילה.
הּסּכה  מן ּפטּורין ּבּלילה, ּדרכים הֹולכי ּבּלילה; ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֻוחּיבין
מן  ּפטּורין ּבּיֹום, העיר ׁשֹומרי ּבּיֹום. וחּיבים ְְְְִִִִֵַַַַַָָָּבּלילה
ּבּלילה, העיר ׁשֹומרי ּבּלילה; וחּיבים ּבּיֹום ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָֻהּסּכה
ּגּנֹות  ׁשֹומרי ּבּיֹום. וחּיבים ּבּלילה הּסּכה מן ְְְְִִִִֵַַַַַָָָֻּפטּורין
יעׂשה  ׁשאם - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ּפטּורין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּופרּדסין,
ויבֹוא  קבּוע, מקֹום לּׁשֹומר ׁשּיׁש הּגּנב ידע סּכה, ְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻהּׁשֹומר

אחר  מּמקֹום .ויגנב ְְִִֵַָֹ
אֹוכל ‰. ׁשּיהיה ּבּסּכה? היׁשיבה מצות היא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻּכיצד

ּבין  ּבּיֹום ּבין הּימים ׁשבעת ּכל ּבּסּכה ודר ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻוׁשֹותה
וכל  הּׁשנה. ימֹות ּבׁשאר ּבביתֹו ּדר ׁשהּוא ּכדר ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּלילה,
סּכתֹו ואת עראי ּביתֹו את אדם עֹוׂשה הּימים ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשבעת
ּכיצד? ימים". ׁשבעת ּתׁשבּו "ּבּסּכת ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻקבע,
ּכגֹון  ׁשתּיה, ּוכלי ּבּסּכה; הּנאֹות, ּומּצעֹות הּנאים ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻּכלים

אכילה ּכלי אבל ּבּסּכה; וכֹוסֹות, [לאחר אׁשיׁשֹות ְְֲֲֲִִֵַָָָֻ
הּמנֹורה,האכילה] לּסּכה. חּוץ ּוקערֹות, קדרֹות ּכגֹון ,ְְְְֵַַָָָֻ

לּסּכה. חּוץ מּניחּה קטּנה, סּכה היתה ואם ְְְִִַַַַָָָָָָָֻֻֻּבּסּכה;
.Â ׁשבעה ּכל ּבּסּכה ויׁשנים וׁשֹותין ּבּיֹום אֹוכלין ּבין , ְְְִִִִִֵֵַַָָָֻ

ׁשבעה, ּכל לּסּכה חּוץ סעּודה לאכל ואסּור ּבּלילה. ְְְְֱִֵֶַַַָָָָָָֹֻּבין
יתר  אֹו ּפחֹות אֹו ּכביצה עראי, אכילת אכל אם ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָאּלא
ּומּתר  עראי. ׁשנת אפּלּו לּסּכה, חּוץ יׁשנים ואין ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָֻֻמעט;
על  ׁשּיחמיר ּומי לּסּכה; חּוץ ּפרֹות ולאכל מים ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָֹֻלׁשּתֹות
מׁשּבח. זה הרי מים, אפּלּו לּסּכה חּוץ יׁשּתה ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹֻֻעצמֹו

.Êאפּלּו חֹובה; ּבּסּכה, הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבליל ְֲֲִִִֵַָָָָֻאכילה
רׁשּות: ,ואיל מּכאן חֹובתֹו. ידי יצא ּפת, ּכּזית ְְִִֵֵַַַַָָָָָָָאכל
ּכל  אֹוכל אינֹו רצה, ּבּסּכה; סֹועד סעּודה, לאכל ְֱֵֵֵֶַָָָָָָָֹֻרצה
ּכדין  אֹוכל, - לּסּכה חּוץ קליֹות אֹו ּפרֹות אּלא ְְְִִֵֵֶַָָָָֻׁשבעה

ּבּפסח  מּצה .אכילת ֲִֶַַַַָ
.Áאֹו הּבית ּבתֹו וׁשלחנֹו ּבּסּכה, ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהיה ְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻֻמי

אכל  לא ּוכאּלּו אסּור, זה הרי - ואכל לּסּכה, ְְֲִֵֶַַַָָָָֹֻחּוץ
ׁשּמא  ּגזרה - הּסּכה ּבתֹו ׁשלחנֹו ׁשּיהיה עד ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻּבּסּכה;

ּגדֹולה  ּבסּכה ואפּלּו ׁשלחנֹו, אחר יּמׁש. ְְְֲִִֵַַַָָָָֻֻ
.Ëקֹורא הּימים, ׁשבעת הּסּכה;[בתורה]ּכל ּבתֹו ְְִִֵַַַָָָֻ

ּכדי  לּסּכה, חּוץ יבין ׁשּיקרא, ּבּמה ּומדקּדק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּוכׁשּמבין
להתּפּלל  רצה - הּמתּפּלל עליו. מיּׁשבת ּדעּתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּתהיה

לּסּכה. חּוץ אֹו ַַָָֻֻּבּסּכה,
.È מּתר מאימתי הּבית. לתֹו נכנס זה הרי ּגׁשמים, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻירדּו

טּפֹות  הּסּכה לתֹו מּׁשּירדּו לתֹולפּנֹות? יּפלּו ׁשאם , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֻ
ּפֹול ׁשל לתבׁשיל אפּלּו יּפסד, [שמתקלקל הּתבׁשיל ְְְֲִִִִֵֶַַַָ

לביתֹומהר] ונכנס ּגׁשמים, וירדּו ּבּסּכה אֹוכל היה .ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻ
עד  לּסּכה, לחזר אֹותֹו מחּיבין אין - הּגׁשמים ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֻּופסקּו
ונכנס  ּבּלילה, ּגׁשמים וירדּו יׁשן היה סעּודתֹו. ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּיגמר
לחזר  אֹותֹו מטריחין אין - הּגׁשמים ּופסקּו הּבית ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹלתֹו
ׁשּיעלה  עד ּבביתֹו יׁשן אּלא הּלילה, אֹותֹו ּכל ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלּסּכה

הּׁשחר. ַַַַעּמּוד
.‡È יּתיר לא ּבׁשחרית, הּׁשביעי ּבּיֹום מּלאכל ְְֱֲִִִִִֶַַַַַָֹֹּגמר
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אֹותן [יפרק] ּומפּנה ּכליו את הּוא מֹוריד אבל ְֲִֵֶֶַָָָָֻסּכתֹו;
לפּנֹות מקֹום לֹו אין ּולמעלה. הּמנחה לאכול מן [ונאלץ ְְְְִִֵַַַָָָ

ּבּהבסוכה] ּפֹוחת מהסכך], ארּבעה [מוריד על ארּבעה ְְֵַַַָָָָָ
לאכל [להיכר] צרי - הּיֹום ּבׁשאר לסעד הצר ואם .ְְְְֱִִִִֶַַָָֹֹֻ

ׁשבעה. ּכל ׁשּמצותּה ְְִִֶַָָָָָֻּבּסּכה;
.·È קדם מבר ׁשבעה, ּכל ּבּסּכה ליׁשב ׁשּיּכנס זמן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻּכל

קּדׁשנּוׁשּיׁשב  ּבּסּכה'.'אׁשר ליׁשב וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ
על  ּכ ואחר הּסּכה, על מבר הראׁשֹון, טֹוב יֹום ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָֻּובלילי

נמצא [שהחיינו]הּזמן הּכֹוס; על הּברכֹות ּכל ּומסּדר , ְְְְִֵַַַַַַָָָ
ּכ ואחר ויֹוׁשב, ּבּסּכה' 'ליׁשב ּומבר מעּמד, ְְְְְֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻֻמקּדׁש
ספרד, ורּבי רּבֹותי מנהג היה וכזה הּזמן. על ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמבר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ּבלילי מעּמד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻֻלקּדׁש

.‚È ּבּסּכה יֹוׁשבין ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּבּזמן
ימים. ׁשל ׁשמֹונה ראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא הּׁשמיני ּובּיֹום ְְִִִִֶֶַַָָ

וכן  ּבּסּכה'. 'ליׁשב מברכין ואין ּבּה יֹוׁשבין עצרת, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשמיני
ּבּסּכה', 'ליׁשב מברכין אין לעֹולם ואנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָֻֻטמטּום

מּספק. מברכין ואין מּספק, חּיבים ׁשהן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָמּפני
.„È.אֹותּה ּומפּנה ּכליו מֹוריד הּׁשמיני, ּבּיֹום מּלאכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּגמר

מכניס  קטּנה, היתה אם - ּכליו את להֹוריד מקֹום לֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָאין
מנֹורה  ּוקערֹות לּה קדרֹות לּה מכניס ּגדֹולה, היתה ואם ; ְְְְְְְִִֵַָָָָָָָ

מצותּה; נגמרה וׁשּכבר ּפסּולּה, להּכיר ּכדי - ּבהן ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכּיֹוצא
ּולפסלּה. ּבּה לפחֹות יכֹול ואינֹו טֹוב, יֹום ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶָָָָמּפני

.ÂË ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין סּכה, עׂשה ׁשּלא עֹוׂשה מי - ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֻ
עֹוׂשה  ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו מֹועד; ׁשל ּבחּלֹו ְְְֲִִִֵֶֶָֻֻסּכה

ׁשבעה. ּכל ׁשּמצותּה ׁשמֹונת סּכה, ּכל אסּורין סּכה, עצי ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֻֻ
נאֹותין  אין ,סכ עצי ּבין ּדפנֹות, עצי ּבין החג; ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָימי

ׁשּיֹום [נהנים] מּפני הּימים, ׁשמֹונת ּכל אחר לדבר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמהן
והֹואיל  הּׁשמׁשֹות, ּבין עד מקצת הּסּכה ּכּלֹו ְְְְִִִֵַַַָָָֻֻֻׁשביעי

הּיֹום. לכל הקצת ׁשמיני, ׁשל הּׁשמׁשֹות לבין ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֻֻוהקצת
.ÊË,לנאֹותּה ּכדי ּבּסּכה ׁשּתֹולין ּומׁשקין אכלין ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָֻוכן

ּבׁשעה  עליהן התנה ואם ׁשמֹונה; ּכל מהן להסּתּפק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאסּור
ּבֹודל 'איני ואמר: הּׁשמׁשֹות'[נבדל]ׁשּתלין, ּבין ּכל מהן ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הראשון] יו"ט ׁשּירצה [של עת ּבכל מהן מסּתּפק זה הרי ,ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
הּסּכה  קדּׁשת עליהן חלה ולא אֹותן, הקצה לא ׁשהרי -ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻֻ

ּכמֹותּה. נחׁשבּו ְְְְֶָֹולא

ה'תשע"ה  סיון י"ח שישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ּתמרים"‡. חרּיֹות"ּכּפֹות הן ּבּתֹורה, [ענפים]האמּורים ְֲֲִִִֵַַָָָ

ּולכאן, לכאן העלין ׁשּיתּפרדּו קדם ּכׁשּיצמחּו, ּדקל ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשל
'לּולב'. הּנקרא והּוא ׁשרביט; ּכמֹו ּכׁשּיהיה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָאּלא

הדר"·. עץ "וענף "ּפרי אתרֹוג. הּוא ּבּתֹורה, האמּור ְְִֵֶַַַַָָָָָ
חֹופין  ׁשעליו ההדס הּוא ּבּתֹורה, האמּור עבת" ֲִֵֶַַַָָָָָָֹעץ

על [מכסים] יתר אֹו עלין ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּכגֹון עצֹו, ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹאת

זה  ּבׁשוה העלין ׁשני היּו אם אבל אחד; ּבגבעֹול ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָּכן
עבת, זה אין - מהן למעלה הּׁשליׁשי והעלה זה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכנגד

ׁשֹוטה'. 'הדס נקרא ְֲִֶֶַָָאּלא
נחל"‚. הּגדל "ערבי ּדבר ּכל אינן ּבּתֹורה, האמּורֹות ְֲֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

עלה  נחל'; 'ערבי הּנקרא הּוא ידּוע מין אּלא הּנחל, ְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָעל
מׁשּו חלק[ארוך]ׁשּלֹו ּופיו פגימות], ׁשּלֹו[ללא וקנה , ְִֶֶֶָָָָ

על  ּגדל זה מין ורב 'ערבה'. הּנקרא הּוא וזה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹאדם,
ּגדל  היה ואפּלּו נחל"; "ערבי נאמר לכ ְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנחלים,

ּכׁשר. ּבהרים, אֹו ְִִֵֶַָָָּבּמדּבר
עגל „. ׁשּלֹו ׁשעלה אּלא לערבה, ּדֹומה אחר מין ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹויׁש

למּסר  ּדֹומה הּוא [משור]ּופיו וזה אדם; אינֹו ׁשּלֹו וקנה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹ
ּפי  ׁשאין ערבה מין ויׁש ּפסּולה. והיא 'צפצפה', ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָהּנקרא
קטּנים  ּתלמים ּבֹו יׁש אּלא ּכמּסר, ואינֹו חלק ׁשּלּה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהעלה
הּדברים  וכל ּכׁשר. וזה קטן; מּגל ּפי ּכמֹו מאד ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹעד

נתּפרׁשּו. רּבנּו מּמׁשה הּׁשמּועה מּפי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹהאּלּו,
אּלּו‰. מינין את ארּבעה זה ּומעּכבין הן, אחת מצוה - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואין  מהן, ּפֹוחתין ואין לּולב'. 'מצות נקראים וכּלן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻזה;
מביאין  אין מהן, אחד נמצא לא ואם עליהן; ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹמֹוסיפין

לֹו. הּדֹומה אחר מין ְִֵֶַַַָּתחּתיו
.Â ולעׂשֹות וערבה, והדס לּולב לאגד הּמבחר מן ְְְֱֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹֻמצוה

אחת  אגּדה מברׁשלׁשּתן ּבהן, לצאת נֹוטלן ּוכׁשהּוא . ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
לֹו סמּוכין וכּלן הֹואיל לּולב', נטילת 'על [טפלים ּתחּלה ְְְְִִִִַַָָָֻ

גובהו] מפני ּבימינֹואליו הּזאת האגּדה נֹוטל ּכ ואחר ,ְֲִִֵַַַָָָֹֻ
עּקריהן  ׁשּיהיּו ּגדילתן ּדר ונֹוטלן ּבׂשמאלֹו, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹואתרֹוג
אגדן  לא ואם לאויר. למעלה וראׁשיהן לארץ ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלמּטה
מצּויין  ארּבעּתן ׁשּיהיּו והּוא, - יצא אחד, אחד ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָּונטלן
ׁשחסרֹו אֹו אחד מין אּלא לֹו היה לא אם אבל ְֲֲִִֶֶֶֶָָָָָָֹאצלֹו;

אחד, הּׁשאר.מין ׁשּימצא עד יּטל לא ְְִִִֶֶַַָָָֹֹ
.Ê ּבּדי ּוׁשני אחד, ואתרֹוג אחד, לּולב מהן? נֹוטל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכּמה

ּכדי  ּבהדס, להֹוסיף רצה ואם הדס. ּבּדי ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹערבה,
ּג אגּדה אבל ׁשּיהיה הּוא. הּמצוה ונֹואי מֹוסיף; - דֹולה ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֻ

מהן; ּגֹורעין ואין מנינם, על מֹוסיפין אין - הּמינין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאר
ּפסל. [לא] ּגרע, אֹו הֹוסיף ְִִַַָָואם

.Á ּפחֹות אין לּולב, מהן? מין ּכל אר ׁשעּור ִִֵֵֶֶַָָָָֹּכּמה
טפחים  ּכׁשר;מארּבעה ׁשהּוא, ּכל אר היה ואם ; ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ

והדס  העלים. מראׁש לא ּבלבד, מּׁשדרֹו - ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹּומדידתֹו
ּכל  ארּכין היּו ואם טפחים; מּׁשלׁשה ּפחֹות אין ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָֹֻוערבה,
עלין  ׁשלׁשה אּלא ּובד ּבד ּבכל אין אפּלּו ּכׁשרים. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהן,
אגד  ואם הּבד. ּבראׁש ׁשּיהיּו והּוא, - ּכׁשר ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹלחין,
ההדס  מן יֹוצא לּולב ׁשל ׁשדרֹו ׁשּיהיה צרי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּלּולב,

יתר אֹו טפח ּפחֹות [לגובה]והערבה אין אתרֹוג, וׁשעּור . ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ
ּכׁשר. ׁשהּוא, ּכל ּגדֹול היה ואם ְְִִֵֵֶָָָָָָמּכביצה;

.Ë ּכאחת ׁשהגּביהן ּבין - אּלּו מינין ארּבעה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּׁשּיגּביּה
זה  אחר ּבזה והּוא,ּבין יצא; - ּבׂשמאל ּבין ּבימין ּבין , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

יצא. לא ּגדילתן, ּדר ׁשּלא אבל ּגדילתן; ּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּיגּביהן
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ּבימין  מינין ׁשלׁשה ׁשל אגּדה ׁשּיגּביּה ּכהלכתּה, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֻּומצוה
וינענע  ויֹוריד, ויעלה ויביא ויֹולי ּבׂשמאל, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹואתרֹוג

ורּוח. רּוח ּבכל ּפעמים ׁשלׁש ְְִַַַָָָָָֹהּלּולב
.È,ּפעמים ׁשלׁשה הּלּולב ראׁש ּומנענע מֹולי ְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֹּכיצד?

ּבעלּיה, וכן ּפעמים; ׁשלׁשה הּלּולב ראׁש ּומנענע ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹּומביא
ההּלל וירידה  קריאת ּבׁשעת ּומביא? מֹולי והיכן . ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָ

ה', ּוב"אּנא וסֹוף, ּתחּלה טֹוב", ּכי לה', ְְְִִַָָָָּב"הֹודּו
נּטל  ואינֹו לּולב; לנטילת ּכׁשר הּיֹום וכל ּנא". ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָהֹוׁשיעה

ְַַָּבּלילה.
.‡Èּגימֹון זֹו לאגּדה חוט]עׂשה זהב,[כרך וׁשל ּכסף ׁשל ְֲִֶֶֶֶַָָָָָֻ

ּדבר  ידי על לקיחה יצא; - ּונטלּה סדין עליה ׁשּכר ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָאֹו
הּדּור  ודר ּכבֹוד ּדר ׁשּיהיה והּוא, לקיחה. ׁשמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָאחר,
את  נתן אם אבל חֹוצץ; אינֹו לנאֹותֹו, ׁשהּוא ׁשּכל -ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
ידי  יצא לא ּונטלּה, ּבקדרה אֹו ּבעציץ האּלּו ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹהּמינין

ָחֹובתֹו.
.·È ו ההדס עם הּלּולב את ּבין אגד והבּדיל הערבה, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

חֹוצץ; זה הרי - ּבּה וכּיֹוצא ּבמטלית ההדס ּובין ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּלּולב
אינֹו ּבמינֹו ׁשּמין חֹוצץ, אינֹו - הדס ּבעלי ּביניהן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַהבּדיל

ּבמׁשיחה חֹוצץ  אֹו ּבחּוט הּלּולב את לאגד לֹו ויׁש . ְְְֱִִֵֵֶֶַָָֹ
מעּכבת.[חבל] אגידתֹו ואין הֹואיל ׁשּירצה, מין וכל ,ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָ

.‚È ּבלבד חג ׁשל הראׁשֹון ּבּיֹום להּנטל לּולב, ְְְִִִִֵֶַַַַָָָמצות
"ּולקחּתם  ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ואפּלּו זמן, ּובכל מקֹום ְְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָּבכל
ּבכל  אֹותֹו נֹוטלין לבּדֹו ּובּמקּדׁש הראׁשֹון". ּבּיֹום ְְְְִִִֶַַַָָָָלכם
ה' לפני "ּוׂשמחּתם ׁשּנאמר: החג, ימי ׁשבעת ויֹום ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָיֹום
החג  ּבתֹו להיֹות הּׁשּבת יֹום חל ימים". ׁשבעת ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹאלהיכם
ארּבע  ּבידֹו יֹוליכּנּו ׁשּמא ּגזרה, ּבׁשּבת; נּטל אינֹו -ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּׁשֹופר. ׁשּגזרּו ּכמֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִֶַַַָָָאּמֹות
.„È מּפני הראׁשֹון? טֹוב ּביֹום זֹו ּגזרה ּגזרּו לא ְְְְְִִֵֵָָָָָֹולּמה

ּבגבּולין ואפּלּו הּתֹורה מן מצוה מקומות]ׁשהּוא .[שאר ְְֲִִִִִֶַַָָ
ימי  ׁשּבׁשאר ׁשוה, הּימים ׁשאר ודין ּדינֹו ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָנמצא

ּבּמקּדׁש. אּלא לּולב לּטל חּיב אדם אין ְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהחג
.ÂË נּטל לּולב ׁשּיהיה התקינּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמּׁשחרב

לּמקּדׁש זכר החג, ימי ׁשבעת ּכל מקֹום יֹום ּבכל וכל ; ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
נטילת  על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עליו מבר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָויֹום
עם  זֹו, ותּקנה סֹופרים. מּדברי מצוה ׁשהיא מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָלּולב',
ּבית  מּׁשחרב זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ׁשהתקין הּתּקנֹות ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכל
ליׁשנן. הּדברים יחזרּו הּמקּדׁש, ּבית ּוכׁשּיּבנה - ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּמקּדׁש

.ÊË ּביֹום נּטל לּולב היה קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּבזמן
ּבׁשּבת  להיֹות ׁשחל ׁשּידעּוראׁשֹון מקֹומֹות ּבׁשאר וכן ; ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

אבל  יׂשראל. ּבארץ החג, יֹום הּוא זה ׁשּיֹום ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבוּדאי
ראׁש ּבקביעת יֹודעין היּו ׁשּלא הרחֹוקין ְְְְִִִִֶַַָָֹֹהּמקֹומֹות

מּספק. הּלּולב נֹוטלין היּו לא ְִִֵֶַָָָֹֹחדׁש,
.ÊÈ את לּטל חכמים אסרּו הּמקּדׁש, ּבית ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹּומּׁשחרב

יׂשראל  ארץ ּבני ואפּלּו הראׁשֹון, ּבּיֹום ּבׁשּבת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּלּולב
הּגבּולין ּבני מּפני החדׁש, את [שבמקומות]ׁשּקּדׁשּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹ

ׁשּיהיּו ּכדי - החדׁש ּבקביעת יֹודעין ׁשאינן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹהרחֹוקין

ואּלּו ּבׁשּבת נֹוטלין אּלּו יהיּו ולא זה, ּבדבר ׁשוין ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹהּכל
אחד  מקֹום ּבכל ראׁשֹון יֹום וחּיּוב הֹואיל נֹוטלין ; ְְְִִִִֵֶָָָאין

ּבֹו. להּתלֹות מקּדׁש ׁשם ואין ְְְִִֵָָָהּוא,
.ÁÈ ה ּפי על עֹוׂשין ׁשהּכל הּזה  [ולא חׁשּבֹוןּובּזמן ְְִִֶֶֶַַַַַַֹ

הראיה] פי על ׁשּלא מקדשים ׁשהיה, ּכמֹות הּדבר נׁשאר -ְְִֶֶַַָָָָֹ
יׂשראל  ּבארץ ולא ּבּגבּולין לא ּכלל, לּולב ּבׁשּבת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹיּנטל
ּבקביעת  יֹודעין ׁשהּכל ּפי על ואף ראׁשֹון, ּביֹום ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַֹואפּלּו
הּלּולב  ּבנטילת האּסּור ׁשעּקר ּבארנּו, ּוכבר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהחדׁש.
ּברׁשּות  אּמֹות ארּבע יעבירּנּו ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּבׁשּבת

ִַָהרּבים.
.ËÈ וכל לּולב; ּבנטילת חּיב ּובסּכה, ּבׁשֹופר ׁשחּיב ְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻּכל

לנענע, הּיֹודע קטן מּלּולב. ּפטּור וסּכה, מּׁשֹופר ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָֻהּפטּור
ּבלּולב  ּבמצוֹות.חּיב לחּנכֹו ּכדי סֹופרים, מּדברי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָ

.Î אחרת ערבה ּבּמקּדׁש ׁשּמביאין מּסיני, למׁשה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהלכה
ׁשּבּלּולב  מערבה חֹובתֹוחּוץ ידי יֹוצא אדם ואין , ְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָ

אחד. ּבבד אחד עלה אפּלּו וׁשעּורּה, ׁשּבּלּולב; ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבערבה
.‡Î הּימים מּׁשבעת ויֹום יֹום ּבכל מצותּה? היתה ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָּכיצד

מרּבּיֹות מביאין אֹותן [ענפים]היּו וזֹוקפין ערבה, ׁשל ְְְְֲִִִִֶָָָָֻ
הּמזּבח; ּגּבי על ּכפּופין וראׁשיהן הּמזּבח, צדדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָעל
ּתֹוקעין  אֹותּה, וסֹודרין אֹותּה מביאין ׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֶָָָּובעת
אין  החג, ּבתֹו להיֹות ׁשּבת יֹום חל ותֹוקעין. ְְְְְִִִִֵֶַָָָּומריעין
ּבׁשּבת  להיֹות ׁשביעי יֹום חל ּכן אם אּלא ערבה; ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָזֹוקפין

ּב אֹותּה זֹוקפין מצוה.- ׁשהיא לפרסמּה ּכדי ׁשּבת, ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
.·Î ׁשּבת מערב אֹותּה מביאין עֹוׂשין? היּו ְִִִֵֵֶֶַַָָָּכיצד

ׁשּלא  ּכדי זהב, ׁשל ּבגיגּיֹות אֹותּה ּומּניחין ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹלּמקּדׁש,
ּגּבי [יבלו]יכמׁשּו על אֹותּה זֹוקפין ּולמחר העלין. ְְְְִִִֵֶַַָָָָ

ּכדר אֹותּה ונֹוטלין מּמּנה ולֹוקחין העם ּובאין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּמזּבח,
ּבפרּוׁש ואינּה הֹואיל - זֹו וערבה יֹום. ּבכל ְְְֲִִֵֵֶַָָָָׁשעֹוׂשין
זכר  החג ימי ׁשבעת ּכל אֹותּה נֹוטלין אין - ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבּתֹורה
אֹותּה ׁשּנֹוטלין הּוא ּבלבד הּׁשביעי ּבּיֹום אּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלּמקּדׁש,
הרּבה, ּבּדין אֹו אחד ּבד לֹוקח עֹוׂשה? ּכיצד הּזה. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָּבּזמן
על  אֹו הּקרקע על ּבּה וחֹובט ׁשּבּלּולב, מערבה ְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָחּוץ
מנהג  זה ׁשּדבר - ּברכה ּבלא ׁשלׁש, אֹו ּפעמים ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹהּכלי

הּוא. ְִִנביאים
.‚Î ּבלּולביהן הּמזּבח את מּקיפין היּו ויֹום יֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבכל

ּנא" הֹוׁשיעה ה', "אּנא ואֹומרין: אחת, ּפעם .ּבידיהן ְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ּוכבר  ּפעמים. ׁשבע הּמזּבח את מּקיפין הּׁשביעי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּובּיֹום
ּבית  ּבאמצע ּתבה להּניח הּמקֹומֹות, ּבכל יׂשראל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָנהגּו
את  מּקיפין ׁשהיּו ּכדר יֹום, ּבכל אֹותּה ּומּקיפין ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּכנסת,

לּמקּדׁש. זכר - ְְִִֵֵֶַַַָהּמזּבח
.„Îמּביתֹו אדם  יֹוצא ּבירּוׁשלים: הּמנהג היה ְִִִִֵֵַַָָָָָָָּכ

ּומתּפּלל, הּכנסת לבית ונכנס ּבידֹו; ולּולבֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשחרית,
והּוא  אבלים, ּולנחם חֹולים לבּקר ויֹוצא ּבידֹו; ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָוהּוא
ּביד  אֹו ּבנֹו ּביד לביתֹו מׁשּלחֹו לּמדרׁש, ּוכׁשּיּכנס ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּבידֹו.

.עבּדֹו ְַ
.‰Îּומחזירּתּו ּבעלּה, אֹו ּבנּה מּיד הּלּולב אּׁשה ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָמקּבלת
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ּבׁשּבת  לּולב נֹוטלין ׁשהיּו ּבזמן ּבׁשּבת, ּוביֹום לּמים ; ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָ
ּובּמֹועד הּמים, על מֹוסיפין המועד]טֹוב מחליפין [חול ֲִִִִִֵַַַַַ

ִַַהּמים.
.ÂÎ ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּבֹו; להריח אסּור ׁשּבּלּולב, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהדס

להריח  אסּור יהיה לּמצוה, והקצה והֹואיל להריח, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻאּלא
לּמצוה  הקצה ׁשהרי ּבֹו, להריח מּתר אתרֹוג, אבל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻֻּבֹו.

.מאכילה  ֲִֵָ
.ÊÎ ׁשהקצה מּפני - ׁשביעי יֹום ּכל אתרֹוג לאכל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָֹֻואסּור

לאכלּה; מּתר ּובּׁשמיני, לכּלֹו. הקצה הּיֹום, ְְְְְְְִִִַַָָָָָֻֻֻלמקצת
ׁשאין  ּפי על אף ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּובּזמן
ּכדר ּבּׁשמיני, אסּור האתרֹוג ּבּׁשמיני, לּולב ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָנֹוטלין
מּפני  ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשהיּו ּבזמן ּבּׁשמיני אסּור ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיה
אתרֹוגין  ׁשבעה הפריׁש ׁשביעי. ספק ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָהּספק
ואֹוכלּה ליֹומּה, ּבּה יֹוצא ואחת אחת ּכל - ימים ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָלׁשבעה

.למחר  ְָָ

ה'תשע"ה  סיון י"ט ש"ק יום

ח  ¤¤ּפרק
וערבה ‡. והדס לּולב ׁשהן האּלּו, מינין ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָארּבעה

אפּלּו ּגנּוב אֹו ּגזּול אֹו יבׁש, מהן אחד ׁשהיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָואתרֹוג,
יאּוׁש מאׁשרהלאחר ׁשהיה אֹו זרה], עבודה לשם [נטיעה ְֲֵֵֵֶַַָָָ

ׁשהיה  אֹו מּלעבדּה, האׁשרה ׁשּבּטלּו ּפי על אף ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּנעבדת
ׁשל  מהן אחד היה ּפסּול. זה הרי - הּנּדחת עיר ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
היה  יצא. נטל, ואם לכּתחּלה; יּטל לא זרה, ְְְֲִִִַַָָָָָָָָָֹֹעבֹודה

אֹו[נבול]ּכמּוׁש הּדחק ּובׁשעת ּכׁשר. ליבׁש, ּגמר ולא ְְְִִֵַַַַָָָָֹ
הּמינין. ׁשאר לא אבל ּכׁשר; הּיבׁש לּולב הּסּכנה, ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹּבׁשעת

טבל ·. וׁשל טמאה ּתרּומה וׁשל ערלה ׁשל ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶָָָָאתרֹוג
ומעשרות] תרומות הופרש ּדמאי[שלא ׁשל ּפסּול; [של , ְֶַָ

ומעשר] בתרומה חייבו שחז"ל הארץ ׁשאפׁשר עם ּכׁשר, ,ְֵֶֶָָ
אתרֹוג  ּדמאי. לאכל לֹו ׁשּמּתר עני, ויהיה נכסיו ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּיפקיר
לא  - ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר וׁשל טהֹורה ּתרּומה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשל

לטמאה יכׁשירֹו ׁשּמא במים]יּטל, שמירתו ואם [בעת ; ְְְְִִִֶַָָֹֻ
ּכׁשר  .נטל, ֵַָָ

נסּדק‚. ּפסּול. ראׁשֹו, ׁשּנקטם העליון לּולב [עלהו ְְִִֶַַָָֹ
ׁשּיראּולאורכו] עד מּזה זה סדקיו ׁשני נתרחקּו אם -ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבעל  ּכגב ׁשדרֹו ׁשהרי לפניו, עקם היה ּפסּול. ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכׁשנים,
ׁשּזֹו[גיבנת]חטֹורת ּכׁשר, - לאחֹוריו עקם היה ּפסּול; , ֲֲֵֶֶַָָָָָָֹ

נפרדּו ּפסּול. צדדיו, מּׁשני לאחד נעקם ּברּיתֹו. ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָהיא
נּדלּדלּו ולא מּזה זה לגמרי]עליו החרּיֹות [נפרדו ּכעלי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹ

הגדולים] מּׁשדרֹו[הענפים ׁשּיּדלּדלּו והּוא נפרצּו, ּכׁשר; ,ְְְְְְִִִִֵֶַָ
ּפסּול. החרּיֹות, ּכעלי לּולב ֲֲִֵֶַַָָׁשל

ּגדלין „. ּגדלין, ּכׁשהם הּוא: ּכ לּולב ׁשל עלין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּברּית
הּדבּוקין, עלין ׁשני ּכל וגב מּגּבן, ּודבּוקין ׁשנים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָׁשנים

ּפסּול  הּתיֹומת, נחלקה 'ּתיֹומת'. הּנקרא עליו הּוא היּו . ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָ

ּפסּול. ּתיֹומת, להן היה ולא ּברּיתֹו מּתחּלת אחת ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאחת
זה  אּלא הּלּולבין, ּכל ּכדר זה ּגב על זה עליו היּו ְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלא
מּמּנּו, ׁשּלמעלה לעּקר מּגיע זה ראׁש אם - זה ְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתחת
ואם  ּכׁשר; ּבעליו, מכּסה לּולב ׁשל ׁשדרֹו ּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֻׁשּנמצא

ּפסּול. זה, ׁשל עּקרֹו לצד מּגיע זה ׁשל ראׁשֹו ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹאין
ּכׁשר ‰. ראׁשֹו, ׁשּנקטם אם {.הדס - עליו רב נׁשרּו ְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹ

ּבקן עלין ׁשלׁשה גדילה]נׁשּתּירּו ּכׁשר [מקום }אחד, ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
ענביו היּו פסול). עליו הקטנים][פיר (נפרצו מרּבֹות ותיו ְֲָָָֻ

ׁשחרֹות, אֹו אדּמֹות היּו ואם ּכׁשר; ירּקֹות, אם - ְְְֲִִֵֵָָָָֹֻֻמעליו
טֹוב, ּביֹום אֹותן ממעטין ואין ּכׁשר. מעטן, ואם ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָּפסּול,
אחר  ׁשּלּקטן אֹו ולּקטן, עבר ּכמתּקן; ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלפי

ּכׁשר. זה הרי ֲֲִֵֵֶַָָלאכילה,
.Â ּכׁשרה ראׁשּה, ׁשּנקטם עליהערבה נפרצּו [נפרדו . ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּפסּולה.מהקנה] ,ְָ
.Êמפּלׁש נקב ׁשּנּקב לעבר]אתרֹוג ׁשהּוא,[מעבר ּכל ְְִֶֶֶֶֶַָָֻ

ּכאּסר היה אם - מפּלׁש ׁשאינֹו ונקב [כמטבע ּפסּול; ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֻ
איסר] נּטל הנקרא ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל חסר ּפסּול. יתר, ִֵֵֶַָָָָָאֹו

העץ  נּטל ּפסּול. ּבֹו, ׁשּׁשֹוׁשנּתֹו הּקטן הראׁש והּוא ְְִֵֶַַַַָָָָָֹּדּדֹו,
מקֹומֹו ונׁשאר האתרֹוג, מעּקר ּבאילן ּבֹו ּתלּוי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשהּוא

חזזית עלת ּפסּול. - יבלת]ּגּמה ּבׁשנים [כעין אם - עליו ְֲִִִִַָָָָָָָֻ
עלת  אם - אחד ּבמקֹום ואם ּפסּול. מקֹומֹות, ְְְְִִֶָָָָָָֹּוׁשלׁשה
ׁשהּוא, ּכל אפּלּו ּדּדֹו על עלת ואם ּפסּול; רּבֹו, ְֲִִֶַַַָָָָֻעל

נקלף אּלא [הקרום]ּפסּול. מחּסרֹו, ׁשאינֹו ׁשּלֹו החיצֹון ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
ּפסּול; ּכּלֹו, נקלף אם - ּברּיתֹו ׁשהיא ּכמֹות ירק ְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֻיּׁשאר

ּכׁשר. ׁשהּוא, ּכל מּמּנּו נׁשאר ְְִִִֵֶֶַָָואם
.Áּתפּוח ׁשהּוא ממים]אתרֹוג ּכבּוׁש[נפוח סרּוח, , ְֶֶַַָָָ

ׁשלּוק[בחומץ] מנּמר[מבושל], לבן, ׁשחר, [כמה , ְָָָָָֹֻ
ּככרתןצבעים] ירק ירק], ּבדפּוס [מין ּגּדלֹו ּפסּול. - ְְְִִִֵָָָֹ

מסוימת] בצורה ּפסּול.[מסגרת אחרת, ּברּיה ּכמין ְְְִִֶֶַָָָָועׂשהּו
ּדּפין, ּדּפין ׁשעׂשהּו ּפי על אף - ּברּיתֹו ּכמין ְְִִִִִֶַַַַָָָָָעׂשהּו

הּתיֹום מחוברים]ּכׁשר. בשל]והּבסר[אתרוגים ,[שאינו ְְֵֶַַָֹ
מעּוטה ׁשחרּות ּכעין ׁשּלהן ׁשהאתרֹוגין מקֹום [-ּכׁשר. ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

מעט] ּכּוׁשי,שחור ּכאדם ּביֹותר ׁשחרין היּו ואם ּכׁשרין; ,ְְְְְִִִִֵֵָָָֹ
מקֹום. ּבכל ּפסּול זה ְֲֵֶָָָהרי

.Ëׁשהן ׁשאמרנּו אּלּו ׁשּבארנּו,ּכל מּומין מּפני ּפסּולין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּוגנבה  ּגזל מּפני ּביֹום אֹו אבל ּבלבד; ראׁשֹון טֹוב ּביֹום - ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

ׁשהיא  והּפסלנּות ּכׁשר. הּכל הּימים, ׁשאר עם ׁשני ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹטֹוב
אסּור  אתרֹוג ׁשאֹותֹו מּפני אֹו זרה, עבֹודה ְְֲִִֵֶֶָָָָמּׁשּום
ּפסּול. הּימים, ּבׁשאר ּבין ראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּבין - ְְֲִִִִֵֵַַָָָָּבאכילה

.Èראׁשֹון טֹוב ּביֹום יֹוצא אדם ׁשל אין ּבלּולבֹו חג ׁשל ְְִֵֵֶֶַָָָ
על  לֹו נתנֹו מּתנה. לֹו ׁשּיּתנּנּו עד מּמּנּו, ׁשּיׁשאלּנּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחברֹו
ּומחזירֹו, חֹובתֹו ידי ּבֹו יֹוצא זה הרי - להחזירֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָמנת
החזירֹו לא ואם מּתנה; ׁשמּה להחזיר מנת על ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּמּתנה

ּכגזּול  ׁשּנמצא יצא, לא לקטן,- אֹותֹו נֹותנין ואין . ְְְְְִִֵֶָָָָָָֹ
ונמצא  הּתֹורה, מן לאחרים מקנה ואינֹו קֹונה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּקטן
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ּבימין  מינין ׁשלׁשה ׁשל אגּדה ׁשּיגּביּה ּכהלכתּה, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֻּומצוה
וינענע  ויֹוריד, ויעלה ויביא ויֹולי ּבׂשמאל, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹואתרֹוג

ורּוח. רּוח ּבכל ּפעמים ׁשלׁש ְְִַַַָָָָָֹהּלּולב
.È,ּפעמים ׁשלׁשה הּלּולב ראׁש ּומנענע מֹולי ְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֹּכיצד?

ּבעלּיה, וכן ּפעמים; ׁשלׁשה הּלּולב ראׁש ּומנענע ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹּומביא
ההּלל וירידה  קריאת ּבׁשעת ּומביא? מֹולי והיכן . ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָ

ה', ּוב"אּנא וסֹוף, ּתחּלה טֹוב", ּכי לה', ְְְִִַָָָָּב"הֹודּו
נּטל  ואינֹו לּולב; לנטילת ּכׁשר הּיֹום וכל ּנא". ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָהֹוׁשיעה

ְַַָּבּלילה.
.‡Èּגימֹון זֹו לאגּדה חוט]עׂשה זהב,[כרך וׁשל ּכסף ׁשל ְֲִֶֶֶֶַָָָָָֻ

ּדבר  ידי על לקיחה יצא; - ּונטלּה סדין עליה ׁשּכר ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָאֹו
הּדּור  ודר ּכבֹוד ּדר ׁשּיהיה והּוא, לקיחה. ׁשמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָאחר,
את  נתן אם אבל חֹוצץ; אינֹו לנאֹותֹו, ׁשהּוא ׁשּכל -ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
ידי  יצא לא ּונטלּה, ּבקדרה אֹו ּבעציץ האּלּו ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹהּמינין

ָחֹובתֹו.
.·È ו ההדס עם הּלּולב את ּבין אגד והבּדיל הערבה, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

חֹוצץ; זה הרי - ּבּה וכּיֹוצא ּבמטלית ההדס ּובין ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּלּולב
אינֹו ּבמינֹו ׁשּמין חֹוצץ, אינֹו - הדס ּבעלי ּביניהן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַהבּדיל

ּבמׁשיחה חֹוצץ  אֹו ּבחּוט הּלּולב את לאגד לֹו ויׁש . ְְְֱִִֵֵֶֶַָָֹ
מעּכבת.[חבל] אגידתֹו ואין הֹואיל ׁשּירצה, מין וכל ,ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָ

.‚È ּבלבד חג ׁשל הראׁשֹון ּבּיֹום להּנטל לּולב, ְְְִִִִֵֶַַַַָָָמצות
"ּולקחּתם  ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ואפּלּו זמן, ּובכל מקֹום ְְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָּבכל
ּבכל  אֹותֹו נֹוטלין לבּדֹו ּובּמקּדׁש הראׁשֹון". ּבּיֹום ְְְְִִִֶַַַָָָָלכם
ה' לפני "ּוׂשמחּתם ׁשּנאמר: החג, ימי ׁשבעת ויֹום ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָיֹום
החג  ּבתֹו להיֹות הּׁשּבת יֹום חל ימים". ׁשבעת ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹאלהיכם
ארּבע  ּבידֹו יֹוליכּנּו ׁשּמא ּגזרה, ּבׁשּבת; נּטל אינֹו -ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּׁשֹופר. ׁשּגזרּו ּכמֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִֶַַַָָָאּמֹות
.„È מּפני הראׁשֹון? טֹוב ּביֹום זֹו ּגזרה ּגזרּו לא ְְְְְִִֵֵָָָָָֹולּמה

ּבגבּולין ואפּלּו הּתֹורה מן מצוה מקומות]ׁשהּוא .[שאר ְְֲִִִִִֶַַָָ
ימי  ׁשּבׁשאר ׁשוה, הּימים ׁשאר ודין ּדינֹו ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָנמצא

ּבּמקּדׁש. אּלא לּולב לּטל חּיב אדם אין ְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהחג
.ÂË נּטל לּולב ׁשּיהיה התקינּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמּׁשחרב

לּמקּדׁש זכר החג, ימי ׁשבעת ּכל מקֹום יֹום ּבכל וכל ; ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
נטילת  על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עליו מבר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָויֹום
עם  זֹו, ותּקנה סֹופרים. מּדברי מצוה ׁשהיא מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָלּולב',
ּבית  מּׁשחרב זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ׁשהתקין הּתּקנֹות ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכל
ליׁשנן. הּדברים יחזרּו הּמקּדׁש, ּבית ּוכׁשּיּבנה - ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּמקּדׁש

.ÊË ּביֹום נּטל לּולב היה קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּבזמן
ּבׁשּבת  להיֹות ׁשחל ׁשּידעּוראׁשֹון מקֹומֹות ּבׁשאר וכן ; ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

אבל  יׂשראל. ּבארץ החג, יֹום הּוא זה ׁשּיֹום ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבוּדאי
ראׁש ּבקביעת יֹודעין היּו ׁשּלא הרחֹוקין ְְְְִִִִֶַַָָֹֹהּמקֹומֹות

מּספק. הּלּולב נֹוטלין היּו לא ְִִֵֶַָָָֹֹחדׁש,
.ÊÈ את לּטל חכמים אסרּו הּמקּדׁש, ּבית ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹּומּׁשחרב

יׂשראל  ארץ ּבני ואפּלּו הראׁשֹון, ּבּיֹום ּבׁשּבת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּלּולב
הּגבּולין ּבני מּפני החדׁש, את [שבמקומות]ׁשּקּדׁשּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹ

ׁשּיהיּו ּכדי - החדׁש ּבקביעת יֹודעין ׁשאינן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹהרחֹוקין

ואּלּו ּבׁשּבת נֹוטלין אּלּו יהיּו ולא זה, ּבדבר ׁשוין ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹהּכל
אחד  מקֹום ּבכל ראׁשֹון יֹום וחּיּוב הֹואיל נֹוטלין ; ְְְִִִִֵֶָָָאין

ּבֹו. להּתלֹות מקּדׁש ׁשם ואין ְְְִִֵָָָהּוא,
.ÁÈ ה ּפי על עֹוׂשין ׁשהּכל הּזה  [ולא חׁשּבֹוןּובּזמן ְְִִֶֶֶַַַַַַֹ

הראיה] פי על ׁשּלא מקדשים ׁשהיה, ּכמֹות הּדבר נׁשאר -ְְִֶֶַַָָָָֹ
יׂשראל  ּבארץ ולא ּבּגבּולין לא ּכלל, לּולב ּבׁשּבת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹיּנטל
ּבקביעת  יֹודעין ׁשהּכל ּפי על ואף ראׁשֹון, ּביֹום ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַֹואפּלּו
הּלּולב  ּבנטילת האּסּור ׁשעּקר ּבארנּו, ּוכבר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהחדׁש.
ּברׁשּות  אּמֹות ארּבע יעבירּנּו ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּבׁשּבת

ִַָהרּבים.
.ËÈ וכל לּולב; ּבנטילת חּיב ּובסּכה, ּבׁשֹופר ׁשחּיב ְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻּכל

לנענע, הּיֹודע קטן מּלּולב. ּפטּור וסּכה, מּׁשֹופר ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָֻהּפטּור
ּבלּולב  ּבמצוֹות.חּיב לחּנכֹו ּכדי סֹופרים, מּדברי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָ

.Î אחרת ערבה ּבּמקּדׁש ׁשּמביאין מּסיני, למׁשה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהלכה
ׁשּבּלּולב  מערבה חֹובתֹוחּוץ ידי יֹוצא אדם ואין , ְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָ

אחד. ּבבד אחד עלה אפּלּו וׁשעּורּה, ׁשּבּלּולב; ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבערבה
.‡Î הּימים מּׁשבעת ויֹום יֹום ּבכל מצותּה? היתה ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָּכיצד

מרּבּיֹות מביאין אֹותן [ענפים]היּו וזֹוקפין ערבה, ׁשל ְְְְֲִִִִֶָָָָֻ
הּמזּבח; ּגּבי על ּכפּופין וראׁשיהן הּמזּבח, צדדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָעל
ּתֹוקעין  אֹותּה, וסֹודרין אֹותּה מביאין ׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֶָָָּובעת
אין  החג, ּבתֹו להיֹות ׁשּבת יֹום חל ותֹוקעין. ְְְְְִִִִֵֶַָָָּומריעין
ּבׁשּבת  להיֹות ׁשביעי יֹום חל ּכן אם אּלא ערבה; ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָזֹוקפין

ּב אֹותּה זֹוקפין מצוה.- ׁשהיא לפרסמּה ּכדי ׁשּבת, ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
.·Î ׁשּבת מערב אֹותּה מביאין עֹוׂשין? היּו ְִִִֵֵֶֶַַָָָּכיצד

ׁשּלא  ּכדי זהב, ׁשל ּבגיגּיֹות אֹותּה ּומּניחין ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹלּמקּדׁש,
ּגּבי [יבלו]יכמׁשּו על אֹותּה זֹוקפין ּולמחר העלין. ְְְְִִִֵֶַַָָָָ

ּכדר אֹותּה ונֹוטלין מּמּנה ולֹוקחין העם ּובאין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּמזּבח,
ּבפרּוׁש ואינּה הֹואיל - זֹו וערבה יֹום. ּבכל ְְְֲִִֵֵֶַָָָָׁשעֹוׂשין
זכר  החג ימי ׁשבעת ּכל אֹותּה נֹוטלין אין - ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבּתֹורה
אֹותּה ׁשּנֹוטלין הּוא ּבלבד הּׁשביעי ּבּיֹום אּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלּמקּדׁש,
הרּבה, ּבּדין אֹו אחד ּבד לֹוקח עֹוׂשה? ּכיצד הּזה. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָּבּזמן
על  אֹו הּקרקע על ּבּה וחֹובט ׁשּבּלּולב, מערבה ְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָחּוץ
מנהג  זה ׁשּדבר - ּברכה ּבלא ׁשלׁש, אֹו ּפעמים ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹהּכלי

הּוא. ְִִנביאים
.‚Î ּבלּולביהן הּמזּבח את מּקיפין היּו ויֹום יֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבכל

ּנא" הֹוׁשיעה ה', "אּנא ואֹומרין: אחת, ּפעם .ּבידיהן ְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ּוכבר  ּפעמים. ׁשבע הּמזּבח את מּקיפין הּׁשביעי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּובּיֹום
ּבית  ּבאמצע ּתבה להּניח הּמקֹומֹות, ּבכל יׂשראל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָנהגּו
את  מּקיפין ׁשהיּו ּכדר יֹום, ּבכל אֹותּה ּומּקיפין ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּכנסת,

לּמקּדׁש. זכר - ְְִִֵֵֶַַַָהּמזּבח
.„Îמּביתֹו אדם  יֹוצא ּבירּוׁשלים: הּמנהג היה ְִִִִֵֵַַָָָָָָָּכ

ּומתּפּלל, הּכנסת לבית ונכנס ּבידֹו; ולּולבֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשחרית,
והּוא  אבלים, ּולנחם חֹולים לבּקר ויֹוצא ּבידֹו; ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָוהּוא
ּביד  אֹו ּבנֹו ּביד לביתֹו מׁשּלחֹו לּמדרׁש, ּוכׁשּיּכנס ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּבידֹו.

.עבּדֹו ְַ
.‰Îּומחזירּתּו ּבעלּה, אֹו ּבנּה מּיד הּלּולב אּׁשה ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָמקּבלת
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ּבׁשּבת  לּולב נֹוטלין ׁשהיּו ּבזמן ּבׁשּבת, ּוביֹום לּמים ; ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָ
ּובּמֹועד הּמים, על מֹוסיפין המועד]טֹוב מחליפין [חול ֲִִִִִֵַַַַַ

ִַַהּמים.
.ÂÎ ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּבֹו; להריח אסּור ׁשּבּלּולב, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהדס

להריח  אסּור יהיה לּמצוה, והקצה והֹואיל להריח, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻאּלא
לּמצוה  הקצה ׁשהרי ּבֹו, להריח מּתר אתרֹוג, אבל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻֻּבֹו.

.מאכילה  ֲִֵָ
.ÊÎ ׁשהקצה מּפני - ׁשביעי יֹום ּכל אתרֹוג לאכל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָֹֻואסּור

לאכלּה; מּתר ּובּׁשמיני, לכּלֹו. הקצה הּיֹום, ְְְְְְְִִִַַָָָָָֻֻֻלמקצת
ׁשאין  ּפי על אף ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּובּזמן
ּכדר ּבּׁשמיני, אסּור האתרֹוג ּבּׁשמיני, לּולב ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָנֹוטלין
מּפני  ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשהיּו ּבזמן ּבּׁשמיני אסּור ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיה
אתרֹוגין  ׁשבעה הפריׁש ׁשביעי. ספק ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָהּספק
ואֹוכלּה ליֹומּה, ּבּה יֹוצא ואחת אחת ּכל - ימים ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָלׁשבעה

.למחר  ְָָ

ה'תשע"ה  סיון י"ט ש"ק יום

ח  ¤¤ּפרק
וערבה ‡. והדס לּולב ׁשהן האּלּו, מינין ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָארּבעה

אפּלּו ּגנּוב אֹו ּגזּול אֹו יבׁש, מהן אחד ׁשהיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָואתרֹוג,
יאּוׁש מאׁשרהלאחר ׁשהיה אֹו זרה], עבודה לשם [נטיעה ְֲֵֵֵֶַַָָָ

ׁשהיה  אֹו מּלעבדּה, האׁשרה ׁשּבּטלּו ּפי על אף ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּנעבדת
ׁשל  מהן אחד היה ּפסּול. זה הרי - הּנּדחת עיר ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
היה  יצא. נטל, ואם לכּתחּלה; יּטל לא זרה, ְְְֲִִִַַָָָָָָָָָֹֹעבֹודה

אֹו[נבול]ּכמּוׁש הּדחק ּובׁשעת ּכׁשר. ליבׁש, ּגמר ולא ְְְִִֵַַַַָָָָֹ
הּמינין. ׁשאר לא אבל ּכׁשר; הּיבׁש לּולב הּסּכנה, ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹּבׁשעת

טבל ·. וׁשל טמאה ּתרּומה וׁשל ערלה ׁשל ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶָָָָאתרֹוג
ומעשרות] תרומות הופרש ּדמאי[שלא ׁשל ּפסּול; [של , ְֶַָ

ומעשר] בתרומה חייבו שחז"ל הארץ ׁשאפׁשר עם ּכׁשר, ,ְֵֶֶָָ
אתרֹוג  ּדמאי. לאכל לֹו ׁשּמּתר עני, ויהיה נכסיו ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּיפקיר
לא  - ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר וׁשל טהֹורה ּתרּומה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשל

לטמאה יכׁשירֹו ׁשּמא במים]יּטל, שמירתו ואם [בעת ; ְְְְִִִֶַָָֹֻ
ּכׁשר  .נטל, ֵַָָ

נסּדק‚. ּפסּול. ראׁשֹו, ׁשּנקטם העליון לּולב [עלהו ְְִִֶַַָָֹ
ׁשּיראּולאורכו] עד מּזה זה סדקיו ׁשני נתרחקּו אם -ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבעל  ּכגב ׁשדרֹו ׁשהרי לפניו, עקם היה ּפסּול. ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכׁשנים,
ׁשּזֹו[גיבנת]חטֹורת ּכׁשר, - לאחֹוריו עקם היה ּפסּול; , ֲֲֵֶֶַָָָָָָֹ

נפרדּו ּפסּול. צדדיו, מּׁשני לאחד נעקם ּברּיתֹו. ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָהיא
נּדלּדלּו ולא מּזה זה לגמרי]עליו החרּיֹות [נפרדו ּכעלי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹ

הגדולים] מּׁשדרֹו[הענפים ׁשּיּדלּדלּו והּוא נפרצּו, ּכׁשר; ,ְְְְְְִִִִֵֶַָ
ּפסּול. החרּיֹות, ּכעלי לּולב ֲֲִֵֶַַָָׁשל

ּגדלין „. ּגדלין, ּכׁשהם הּוא: ּכ לּולב ׁשל עלין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּברּית
הּדבּוקין, עלין ׁשני ּכל וגב מּגּבן, ּודבּוקין ׁשנים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָׁשנים

ּפסּול  הּתיֹומת, נחלקה 'ּתיֹומת'. הּנקרא עליו הּוא היּו . ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָ

ּפסּול. ּתיֹומת, להן היה ולא ּברּיתֹו מּתחּלת אחת ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאחת
זה  אּלא הּלּולבין, ּכל ּכדר זה ּגב על זה עליו היּו ְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלא
מּמּנּו, ׁשּלמעלה לעּקר מּגיע זה ראׁש אם - זה ְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתחת
ואם  ּכׁשר; ּבעליו, מכּסה לּולב ׁשל ׁשדרֹו ּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֻׁשּנמצא

ּפסּול. זה, ׁשל עּקרֹו לצד מּגיע זה ׁשל ראׁשֹו ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹאין
ּכׁשר ‰. ראׁשֹו, ׁשּנקטם אם {.הדס - עליו רב נׁשרּו ְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹ

ּבקן עלין ׁשלׁשה גדילה]נׁשּתּירּו ּכׁשר [מקום }אחד, ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
ענביו היּו פסול). עליו הקטנים][פיר (נפרצו מרּבֹות ותיו ְֲָָָֻ

ׁשחרֹות, אֹו אדּמֹות היּו ואם ּכׁשר; ירּקֹות, אם - ְְְֲִִֵֵָָָָֹֻֻמעליו
טֹוב, ּביֹום אֹותן ממעטין ואין ּכׁשר. מעטן, ואם ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָּפסּול,
אחר  ׁשּלּקטן אֹו ולּקטן, עבר ּכמתּקן; ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלפי

ּכׁשר. זה הרי ֲֲִֵֵֶַָָלאכילה,
.Â ּכׁשרה ראׁשּה, ׁשּנקטם עליהערבה נפרצּו [נפרדו . ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּפסּולה.מהקנה] ,ְָ
.Êמפּלׁש נקב ׁשּנּקב לעבר]אתרֹוג ׁשהּוא,[מעבר ּכל ְְִֶֶֶֶֶַָָֻ

ּכאּסר היה אם - מפּלׁש ׁשאינֹו ונקב [כמטבע ּפסּול; ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֻ
איסר] נּטל הנקרא ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל חסר ּפסּול. יתר, ִֵֵֶַָָָָָאֹו

העץ  נּטל ּפסּול. ּבֹו, ׁשּׁשֹוׁשנּתֹו הּקטן הראׁש והּוא ְְִֵֶַַַַָָָָָֹּדּדֹו,
מקֹומֹו ונׁשאר האתרֹוג, מעּקר ּבאילן ּבֹו ּתלּוי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשהּוא

חזזית עלת ּפסּול. - יבלת]ּגּמה ּבׁשנים [כעין אם - עליו ְֲִִִִַָָָָָָָֻ
עלת  אם - אחד ּבמקֹום ואם ּפסּול. מקֹומֹות, ְְְְִִֶָָָָָָֹּוׁשלׁשה
ׁשהּוא, ּכל אפּלּו ּדּדֹו על עלת ואם ּפסּול; רּבֹו, ְֲִִֶַַַָָָָֻעל

נקלף אּלא [הקרום]ּפסּול. מחּסרֹו, ׁשאינֹו ׁשּלֹו החיצֹון ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
ּפסּול; ּכּלֹו, נקלף אם - ּברּיתֹו ׁשהיא ּכמֹות ירק ְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֻיּׁשאר

ּכׁשר. ׁשהּוא, ּכל מּמּנּו נׁשאר ְְִִִֵֶֶַָָואם
.Áּתפּוח ׁשהּוא ממים]אתרֹוג ּכבּוׁש[נפוח סרּוח, , ְֶֶַַָָָ

ׁשלּוק[בחומץ] מנּמר[מבושל], לבן, ׁשחר, [כמה , ְָָָָָֹֻ
ּככרתןצבעים] ירק ירק], ּבדפּוס [מין ּגּדלֹו ּפסּול. - ְְְִִִֵָָָֹ

מסוימת] בצורה ּפסּול.[מסגרת אחרת, ּברּיה ּכמין ְְְִִֶֶַָָָָועׂשהּו
ּדּפין, ּדּפין ׁשעׂשהּו ּפי על אף - ּברּיתֹו ּכמין ְְִִִִִֶַַַַָָָָָעׂשהּו

הּתיֹום מחוברים]ּכׁשר. בשל]והּבסר[אתרוגים ,[שאינו ְְֵֶַַָֹ
מעּוטה ׁשחרּות ּכעין ׁשּלהן ׁשהאתרֹוגין מקֹום [-ּכׁשר. ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

מעט] ּכּוׁשי,שחור ּכאדם ּביֹותר ׁשחרין היּו ואם ּכׁשרין; ,ְְְְְִִִִֵֵָָָֹ
מקֹום. ּבכל ּפסּול זה ְֲֵֶָָָהרי

.Ëׁשהן ׁשאמרנּו אּלּו ׁשּבארנּו,ּכל מּומין מּפני ּפסּולין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּוגנבה  ּגזל מּפני ּביֹום אֹו אבל ּבלבד; ראׁשֹון טֹוב ּביֹום - ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

ׁשהיא  והּפסלנּות ּכׁשר. הּכל הּימים, ׁשאר עם ׁשני ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹטֹוב
אסּור  אתרֹוג ׁשאֹותֹו מּפני אֹו זרה, עבֹודה ְְֲִִֵֶֶָָָָמּׁשּום
ּפסּול. הּימים, ּבׁשאר ּבין ראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּבין - ְְֲִִִִֵֵַַָָָָּבאכילה

.Èראׁשֹון טֹוב ּביֹום יֹוצא אדם ׁשל אין ּבלּולבֹו חג ׁשל ְְִֵֵֶֶַָָָ
על  לֹו נתנֹו מּתנה. לֹו ׁשּיּתנּנּו עד מּמּנּו, ׁשּיׁשאלּנּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחברֹו
ּומחזירֹו, חֹובתֹו ידי ּבֹו יֹוצא זה הרי - להחזירֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָמנת
החזירֹו לא ואם מּתנה; ׁשמּה להחזיר מנת על ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּמּתנה

ּכגזּול  ׁשּנמצא יצא, לא לקטן,- אֹותֹו נֹותנין ואין . ְְְְְִִֵֶָָָָָָֹ
ונמצא  הּתֹורה, מן לאחרים מקנה ואינֹו קֹונה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּקטן
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ּכל  ואחד הּלּולב, ואחד חֹוזר. אינֹו לֹו, החזירֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאם
מהן  אחד היה אם - ׁשּבֹו מינין מארּבעת ומין ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמין

ראׁשֹון. טֹוב ּביֹום ּבֹו יֹוצאין אין ְְִִֵָׁשאּול,
.‡È אחד אין - ּבׁשּתפּות אתרֹוג אֹו לּולב ׁשּקנּו ְְִֵֶֶֶָָָָָֻֻׁשּתפין

חלקֹו לֹו ׁשּיּתן עד ּבראׁשֹון, ח ֹובתֹו ידי ּבֹו יֹוצא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמהן
הּבית מּתפּוסת אתרֹוגין ׁשּקנּו האחין [ירושה ּבמּתנה. ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ

חלוקתה] אם לפני - ּבֹו ויצא אתרֹוג מהן אחד ונטל ,ְְְִֵֶֶֶַָָָָ
היּו ואם יצא; - ּבכ מקּפידין האחין ואין לאכלֹו, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָיכֹול
ואם  מּתנה. חלקם לֹו ׁשּיּתנּו עד יצא, לא - ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹמקּפידין

ּפריׁש וזה אתרֹוג זה פרי]קנה ּכאחד [מין ׁשּקנּו אֹו , ְְְִֶֶֶֶֶָָָָָ
יֹוצא  אינֹו - הּבית מּתפּוסת ּפריׁש אֹו ורּמֹון ְְְִִִִֵֵֶַַַָאתרֹוג
ׁשאם  ּפי על ואף ּבמּתנה, חלקֹו לֹו ׁשּיּתן עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבאתרֹוג,

עליו. מקּפידין אין ְֲִִֵַָָָאכלֹו,
.·È ּבהן לׂשמח מצוה הּמֹועדֹות ׁשּכל ּפי על ּבחג אף , ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: יתרה, ׂשמחה ּבּמקּדׁש ׁשם היתה ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּסּכֹות
היּו ּכיצד ימים". ׁשבעת אלהיכם ה' לפני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ"ּוׂשמחּתם
ּבּמקּדׁש מתּקנין היּו הראׁשֹון טֹוב יֹום ערב ְְְִִִִֶֶַַָָָעֹוׂשין?
ׁשּלא  ּכדי מּלמּטה, ולאנׁשים מּלמעלה לּנׁשים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמקֹום
יֹום  מּמֹוצאי לׂשמח ּומתחילין אּלּו. עם אּלּו ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹיתערבּו
מֹועד, ׁשל חּלֹו מימי ויֹום יֹום ּבכל וכן הראׁשֹון; ְְִִֵֵֵֶָָָֻטֹוב
לׂשמח  הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד ׁשּיקריבּו מאחר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹמתחילין

הּלילה. ּכל עם הּיֹום ְְִַַַָָָׁשאר
.‚È החליל זֹו? ׂשמחה היתה ּבכּנֹור והיא ּומנּגנין מּכה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשהּוא  ׁשיר ּבכלי ואחד אחד וכל ּובמצלּתים, ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָּובנבלים

ּומסּפקין  ורֹוקדין ּבּפה. ּבּפה, ׁשּיֹודע ּומי ּבֹו; לנּגן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַיֹודע
ׁשּיֹודע, ּכמֹו ואחד אחד ּכל ּומכרּכרין ּומפּזזין ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּומטּפחין
ּדֹוחה  אינּה זֹו וׂשמחה ותׁשּבחֹות. ׁשירֹות ּדברי ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָואֹומרים

טֹוב. יֹום את ולא הּׁשּבת, את ְֶֶַַָֹֹלא
.„Èאֹותּה עֹוׂשין היּו ולא זֹו. ּבׂשמחה להרּבֹות ְְְְְְִִִַָָָָֹמצוה

יׂשראל  חכמי ּגדֹולי אּלא - ׁשּירצה מי וכל הארץ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעּמי
ואנׁשי  והּזקנים והחסידים והּסנהדרין היׁשיבֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָוראׁשי

ּומסּפקין מרּקדין ׁשהיּו הם ּומׂשּמחים מעׂשה, ּומנּגנין ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ
האנׁשים  העם, ּכל אבל הּסּכֹות; חג ּבימי ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָֻּבּמקּדׁש

ולׁשמע. לראֹות ּבאים ּכּלם - ְְְְִִִִַַָָָֹֻוהּנׁשים
.ÂË ּובאהבת הּמצוֹות ּבעׂשּית אדם ׁשּיׂשמח ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָׁשהּׂשמחה

עצמֹו הּמֹונע וכל היא; ּגדֹולה עבֹודה ּבהם, ׁשּצּוה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאל
מּמּנּו להּפרע ראּוי זֹו, אׁשר מּׂשמחה "ּתחת ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

וכל  לבב". ּובטּוב ּבׂשמחה אלהי ה' את עבדּת ְְְְְֱִֵֶֶַָָָָָֹֹלא
ּבעיניו  ּומתּכּבד לעצמֹו, ּכבֹוד וחֹולק ּדעּתֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָהּמגיס
ׁשלמה  הזהיר זה ועל וׁשֹוטה. חֹוטא - אּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַֹֹּבמקֹומֹות

."מל לפני ּתתהּדר "אל ְְְִִֵֶֶַַַַָואמר:
.ÊË- אּלּו ּבמקֹומֹות ּגּופֹו ּומקל עצמֹו, הּמׁשּפיל ְְְְִִֵֵֵַַַָוכל

מאהבה  העֹובד המכּבד הּגדֹול מלהּוא ּדוד וכן . ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבעיני". ׁשפל והייתי מּזאת, עֹוד "ּונקּלתי אֹומר: ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹיׂשראל
ׁשּנאמר: ה', לפני לׂשמח אּלא והּכבֹוד הּגדּלה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻואין

ה'". לפני ּומכרּכר מפּזז ּדוד והּמל"ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי



zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd oeiq h"iÎb"i -

ה'תשע"ה  סיון י"ג ראשון יום

.‡Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקס"א העמר,הּמצוה ּבספירת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹ
הּׁשּבת" מּמחרת לכם "ּוספרּתם יתעּלה: אמרֹו (xwie`והּוא ְְְְְֳִִֶֶֶַַַַַָָָָ

(eh ,bkׁשנה יֹובל, ׁשני לסּפֹור ּדין ּבית ׁשחּיב ׁשּכמֹו ּדע, .ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשמּטה, ּוׁשמּטה nw)ׁשנה dyr zevn), ְְְְְִִֵֵֶַָָָָ

יֹום יֹום העמר, ימי לסּפר מאּתנּו ואחד ֿ אחד ּכל חּיב ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹּכ
יֹום" חמּׁשים "ּתסּפרּו אמר: ׁשהרי ׁשבּוע, fh)וׁשבּוע ,my), ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

"ל ֿ ּתסּפר ׁשבעת "ׁשבעה h)ואמר: ,fh mixac)ּכׁשם , ְְְְִִֵַָָָָָֹֻ
ּכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו אחת, מצוה והּׁשמּטים הּׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּמנין
ֿ ׁשּקדמני ֿ מי ּכל אֹותּה מנה וכ אחת, מצוה העמר ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹספירת
יטע ואל ּבזה. ּׁשעׁשּו מה הּוא ונכֹון אחת, ּכמצוה ―ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָ

eq.)אמרם zegpn :fi dbibg ,d dpyd y`x)לממני "מצוה : ְְְְִִֵָָָ
(zepnl)ׁשּתי ׁשהן ׁשּתחׁשֹוב עד ׁשבּועי" לממני ּומצוה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיֹומי

לּה ׁשּיׁש מצוה איזֹו מחלקי ֿ וחלק ֿ חלק ׁשּכל לפי ― ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹמצות

נעׂשֹות היּו אבל מּמּנה. החלק אֹותֹו לעׂשֹות מצוה ְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָחלקים,
אמרּו אּלּו מצות xnba`)ׁשּתי ,l"fg),מצוה הּימים מנין : ְְְְְִִִִִֵַַָָָֹ

ׁשמדקּדק מּמי יעלם ׁשּלא ּדבר וזה מצוה. הּׁשבּועֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומנין
לׁשֹון אין ,וכ ּכ לעׂשֹות חֹובה ּתאמר: אם ׁשהרי ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבדברים,
ּוראיה עצמּה. ּבפני מצוה הּפעּלה אֹותּה ׁשּתהא מחּיב ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻזה

זה על `zg)ּברּורה devna millkp zexitqd izyy)ׁשאנּו זה , ְֶֶֶַָָ
וכ ּכ ׁשהם ּבאמרנּו, ֿ לילה ּבכל ֿ הּׁשבּועֹות את ּגם ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמֹונים
ּבפני מצוה הּׁשבּועֹות היּו ואּלּו ימים, וכ וכ ְְְְִִִִֵַָָָָָָָָׁשבּועֹות
ּבלבד, הּׁשבּועֹות ּבלילי אּלא מנינם מתקינים היּו לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹעצמּה,
על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו "אׁשר ּברכֹות: ׁשּתי להן היּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹואז
הּדבר ואין העמר", ׁשבּועי ספירת ו"על העמר" ימי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹספירת
ּכמֹו וׁשבּועיו, ימיו ― העמר ספירת היא הּמצוה אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּכן,

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין ְְְִִִֵֶַַָָָָׁשּצּוה.

― וארּבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָ
והּוא לאכלם, ׁשאסּור הּמקּדׁשין ּפסּולי מּלאכֹול ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהזהרנּו
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבכּונה, ּבהם ׁשעׂשינּוהּו מּום ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיהיה
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ּבכֹורֹות אחר(dl.)ּבמּסכת הּקרּבן אֹותֹו ׁשּנפסל אֹו , ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
והּוא אכילתֹו, הּמֹונעים הּפסּול מּדרכי ּבדר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָׁשחיטתֹו

ּכלּֿתֹועבה" תאכל "לא b)ׁשּנאמר: ,ci my)ספרי ּולׁשֹון . ְְֱִֵֵֶֶַַָָֹֹ
(my d`x zyxt)ּבפסּולי ֿ ּתֹועבה" ּכל תאכל "לא :ְִֵֵַָָֹֹ

אליעזר "רּבי אמרּו: וׁשם מדּבר. הּכתּוב ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּמקּדׁשין
לּצֹורם מּנין אֹומר: ֿ יעקב ואכל(jzeg)ּבן הּבכֹור ּבאזן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

תאכל "לא לֹומר: ּתלמּוד ֿ תעׂשה? ּבלא ׁשעֹובר ְְֲִֵֶֶֶַַַַֹֹֹמּמּנּו
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ׁשאכל ּומי ֿ ּתֹועבה"; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכל

ּבכֹורֹות. ּבמּסכת זֹו
יום שני ֿ חמישי י "ד ֿ י "ז סיון 

ְְֶֶַ

ה'תשע"ה  סיון י"ד שני יום

.·Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ב אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה הּקרּבן הּוא והּפּגּול ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָהּפּגּול.
ׁשעסק האיׁש ׁשחׁשב הקרבתֹו, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטתֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשעת
ּׁשראּוי מה יקטיר אֹו זמּנֹו אחר מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבהקרבתֹו

ּובררנּו ׁשּבארנּו ּכמֹו זמּנֹו, אחר מּמּנּו (yexit"aלהקטיר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ
("zeipyndּפּגּול אכילת על והאזהרה מּזבחים. ב' ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּבפרק

הם". ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא אמרֹו: היא bl)זה ,hk zeny), ְִִֵֶֶַָֹֹֹ
זֹו ׁשּלפני ּבּמצוה ׁשּבארנּו ֿ הענׁש(lw`)ּכמֹו את אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

"ואם ֿ אהרן: את צו ּבפרׁשת ּבּפּגּול ּׁשּנאמר מּמה ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹלמדנּו
ירצה לא הּׁשליׁשי ּבּיֹום ׁשלמיו ֿ זבח מּבׂשר יאכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהאכל
מּמּנּו האכלת והּנפׁש יהיה ּפּגּול לֹו יחׁשב לא אתֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּמקריב

ּתּׂשא" gi)עונּה ,f `xwie),זה ּפסּוק ּבפרּוׁש הּקּבלה ּובאה . ְֲִֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבׁשעת הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה ּבקרּבן מדּבר ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
אין יאכל" "האכל וׁשאמרֹו ּפּגּול, הּנקרא: והּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהקרבתֹו
הּׁשליׁשי. ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל עליו חׁשב אם אּלא ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּכּונתֹו

hk.)אמרּו migaf)ּכף" :(dhd)על ּבמחּׁשב לׁשמֹוע, אזנ ְְְְְִִֵַַַָָֹ
ׁשהּוא מדּבר", הּכתּוב הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹזבחֹו
― זֹו מחׁשבה אחר מּמּנּו והאֹוכל זֹו, ּבמחׁשבה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָמתקלקל
ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹחּיב
חּלל ה' ֿ קדׁש ֿ את ּכי יּׂשא עונֹו "ואכליו ּבּנֹותר: ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹואמר

g)ונכרתה" ,hi my)ּכרתֹות ּובגמרא .(.d)ּתהי "אל אמרּו: ְְְְְְְִִִֵַָָָָ
ולא ּתֹורה מּגּופי אחד ּפּגּול ׁשהרי ,ּבעיני קּלה ׁשוה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּגזרה

ּדילף ׁשוה ּבגזרה אּלא הּכתּוב עון(cnlpy)לּמדֹו עון ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹ
הכא ּכתיב עונּה(lebt"a")מּנֹותר: מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
התם ּוכתיב מה(xzep"a")ּתּׂשא", ― יּׂשא" עונֹו "ואכליו ְְְֲִִִָָָָָָֹֹ

― ּבׁשגגה ּפּגּול האֹוכל וגם ּכרת", ּכאן אף ּכרת ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָלהּלן
והּנֹותר הּפּגּול ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָיביא

קדׁשים. ּבסדר ׁשֹונים ְְִִִֵֶָָּבמקֹומֹות

ה'תשע"ה  סיון ט"ו שלישי יום

.Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּדבר ׁשּום מּלהֹותיר elk`l)ׁשהזהרנּו `le ,xi`ydl) ְְְִִֶַָָֻ

ּתֹודה: ּבקרּבן אמרֹו והּוא ּבקר, עד ּתֹודה ְְְְְִֶַַָָָָָָֹמּקרּבן
ֿ ּבקר" עד מּמּנּו ֿ תֹותירּו l)"לא ,ak `xwie)למדנּו ּומּזה . ְִִִֶֶֶַַָֹֹ

אכילתם זמן לאחר מהם ּׁשּנֹותר ֿ מה ׁשּכל קדׁשים, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאר
לעׂשה נּתק ׁשהּוא לפי לׂשרפֹו וחּיב נֹותר הּוא הרי ―ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ
e`ld z` lhane wzpn ,xzepd ztixy zevn z` miiwny dfa)

(dwel epi`e ,"exizez `l" lyּכמֹו עׂשה, מצות ּוׂשרפתֹו ;ְְְֲִֵֵַָ
עׂשה. מּמצות צ"א ּבמצוה ְְְְֲִִִֵֵֶַָֹׁשּבארנּו

ה'תשע"ה  סיון ט"ז רביעי יום

.‡Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

הּזמן אחר הּקדׁשים מּבׂשר ֿ ּׁשּנׁשאר מה והּוא ֿ הּנֹותר, ְְְְֳִִִֶֶַַַַַַַַַָָאת
אזהרה הּתֹורה ּבלׁשֹון ּבאה ולא לאכילתם. ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹהּקבּוע
הּכרת חּיּוב ּבּתֹורה נתּבאר אּלא אכילתֹו, לאּסּור ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמפרׁשת
ּבהזּכירֹו קדֹוׁשים ּבפרׁשת אמרֹו והּוא נֹותר, ׁשאֹוכל ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָלמי
יּׂשרף, ּבאׁש הּׁשליׁשי ֿ יֹום עד "והּנֹותר הּׁשלמים: ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָקרּבן
ירצה, לא הּוא ּפּגּול הּׁשליׁשי ּבּיֹום יאכל האכל ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹואם
הּנפׁש ונכרתה חּלל ה' ֿ קדׁש ֿ את ּכי יּׂשא עונֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹואכליו

מעּמיה" gÎe)ההוא ,hi my)אם ּבכרת ׁשהּוא נתּבאר הּנה , ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הּנה קבּועה. חּטאת חּיב ― ּבׁשֹוגג אכל ואם מזיד; ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּוא
ֿ ּׁשאמר מּמה היא האזהרה אבל ּבּכתּוב; מפרׁש ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהענׁש

הּוא" ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל לא "וזר cl)ּבּמּלּואים: ,hk zeny). ְִִִֶַַָֹֹֹ
ֿ ּׁשּנתקלקל מה ּכל ּגם ּכֹולל הּוא "הּוא", ׁשהּוא זה, ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹּכּנּוי

ּובמעילה ּכּנֹותר. ― לאכלֹו ואסּור ֿ הּקדׁשים (fi:)מן ְְְְֳִִִִַַָָָָָ
אין והּנֹותר "הּפּגּול הּמׁשנה: ֿ ּׁשאמרה מה על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרּו

ׁשמֹות ׁשני ׁשהן מּפני זה עם זה `mixeqiמצטרפין ly) ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ
(mipeyהּידים לטמאת אּלא ׁשנּו לא אמרּו: ,"erbpy mici) ְְְִֶַַַָָָָֹֻ

(n mz`nehy ,xzepe lebt ly znieqn zenkaאבל ְֲַָָָּדרּבנן;
אליעזר(xeriy)לענין רּבי ּדתניא: מצטרפין, אכילה ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָ

ּפסּול, ֿ ׁשּבּקדׁש ּכל ― הם קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא ִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹאֹומר:
מּפסּולי הם והּנֹותר והּפּגּול אכילתֹו", על ֿ תעׂשה לא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלּתן
על אכילתֹו על מזהרים מהם ֿ אחד ּכל ּולפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻהּמקּדׁשין
ענׁש נתּבאר ּוכבר הם". ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא אמרֹו: ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹּפי

ּכרת. ׁשהּוא ֵֶַָָהּנֹותר

ה'תשע"ה  סיון י"ז חמישי יום

.ËÎ˜ .Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ּוׁשלׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ

אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ּבׂשר מּלאכֹול ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֻׁשהזהרנּו
יאכל" לא ֿ טמא ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיתעּלה:

(hi ,ai `xwie)ּובתֹוספּתא לֹוקה. ― ואכלֹו ׁשעבר ּומי ;ְְֲִֶֶֶַַָָָ
d)זבחים wxt)― טמא ּבׂשר ׁשאכל ׁשּטהֹור נתּבאר, ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּפסחים מּגמרא ב' ּובפרק ֿ הארּבעים. את לֹוקה זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָהרי
(:ck)הּגּוף "טמאת ycw)אמרּו: ly xya lk`y `nh) ְְַַָֻ

הּבׂשר טמאת ycw)ּבכרת, ly `nh xya lk`y)."ּבלאו ְְְֵַַָָָָֻ
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קנג oeiq b"i oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכל  ואחד הּלּולב, ואחד חֹוזר. אינֹו לֹו, החזירֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאם
מהן  אחד היה אם - ׁשּבֹו מינין מארּבעת ומין ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמין

ראׁשֹון. טֹוב ּביֹום ּבֹו יֹוצאין אין ְְִִֵָׁשאּול,
.‡È אחד אין - ּבׁשּתפּות אתרֹוג אֹו לּולב ׁשּקנּו ְְִֵֶֶֶָָָָָֻֻׁשּתפין

חלקֹו לֹו ׁשּיּתן עד ּבראׁשֹון, ח ֹובתֹו ידי ּבֹו יֹוצא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמהן
הּבית מּתפּוסת אתרֹוגין ׁשּקנּו האחין [ירושה ּבמּתנה. ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ

חלוקתה] אם לפני - ּבֹו ויצא אתרֹוג מהן אחד ונטל ,ְְְִֵֶֶֶַָָָָ
היּו ואם יצא; - ּבכ מקּפידין האחין ואין לאכלֹו, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָיכֹול
ואם  מּתנה. חלקם לֹו ׁשּיּתנּו עד יצא, לא - ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹמקּפידין

ּפריׁש וזה אתרֹוג זה פרי]קנה ּכאחד [מין ׁשּקנּו אֹו , ְְְִֶֶֶֶֶָָָָָ
יֹוצא  אינֹו - הּבית מּתפּוסת ּפריׁש אֹו ורּמֹון ְְְִִִִֵֵֶַַַָאתרֹוג
ׁשאם  ּפי על ואף ּבמּתנה, חלקֹו לֹו ׁשּיּתן עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבאתרֹוג,

עליו. מקּפידין אין ְֲִִֵַָָָאכלֹו,
.·È ּבהן לׂשמח מצוה הּמֹועדֹות ׁשּכל ּפי על ּבחג אף , ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: יתרה, ׂשמחה ּבּמקּדׁש ׁשם היתה ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּסּכֹות
היּו ּכיצד ימים". ׁשבעת אלהיכם ה' לפני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ"ּוׂשמחּתם
ּבּמקּדׁש מתּקנין היּו הראׁשֹון טֹוב יֹום ערב ְְְִִִִֶֶַַָָָעֹוׂשין?
ׁשּלא  ּכדי מּלמּטה, ולאנׁשים מּלמעלה לּנׁשים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמקֹום
יֹום  מּמֹוצאי לׂשמח ּומתחילין אּלּו. עם אּלּו ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹיתערבּו
מֹועד, ׁשל חּלֹו מימי ויֹום יֹום ּבכל וכן הראׁשֹון; ְְִִֵֵֵֶָָָֻטֹוב
לׂשמח  הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד ׁשּיקריבּו מאחר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹמתחילין

הּלילה. ּכל עם הּיֹום ְְִַַַָָָׁשאר
.‚È החליל זֹו? ׂשמחה היתה ּבכּנֹור והיא ּומנּגנין מּכה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשהּוא  ׁשיר ּבכלי ואחד אחד וכל ּובמצלּתים, ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָּובנבלים

ּומסּפקין  ורֹוקדין ּבּפה. ּבּפה, ׁשּיֹודע ּומי ּבֹו; לנּגן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַיֹודע
ׁשּיֹודע, ּכמֹו ואחד אחד ּכל ּומכרּכרין ּומפּזזין ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּומטּפחין
ּדֹוחה  אינּה זֹו וׂשמחה ותׁשּבחֹות. ׁשירֹות ּדברי ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָואֹומרים

טֹוב. יֹום את ולא הּׁשּבת, את ְֶֶַַָֹֹלא
.„Èאֹותּה עֹוׂשין היּו ולא זֹו. ּבׂשמחה להרּבֹות ְְְְְְִִִַָָָָֹמצוה

יׂשראל  חכמי ּגדֹולי אּלא - ׁשּירצה מי וכל הארץ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעּמי
ואנׁשי  והּזקנים והחסידים והּסנהדרין היׁשיבֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָוראׁשי

ּומסּפקין מרּקדין ׁשהיּו הם ּומׂשּמחים מעׂשה, ּומנּגנין ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ
האנׁשים  העם, ּכל אבל הּסּכֹות; חג ּבימי ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָֻּבּמקּדׁש

ולׁשמע. לראֹות ּבאים ּכּלם - ְְְְִִִִַַָָָֹֻוהּנׁשים
.ÂË ּובאהבת הּמצוֹות ּבעׂשּית אדם ׁשּיׂשמח ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָׁשהּׂשמחה

עצמֹו הּמֹונע וכל היא; ּגדֹולה עבֹודה ּבהם, ׁשּצּוה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאל
מּמּנּו להּפרע ראּוי זֹו, אׁשר מּׂשמחה "ּתחת ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

וכל  לבב". ּובטּוב ּבׂשמחה אלהי ה' את עבדּת ְְְְְֱִֵֶֶַָָָָָֹֹלא
ּבעיניו  ּומתּכּבד לעצמֹו, ּכבֹוד וחֹולק ּדעּתֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָהּמגיס
ׁשלמה  הזהיר זה ועל וׁשֹוטה. חֹוטא - אּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַֹֹּבמקֹומֹות

."מל לפני ּתתהּדר "אל ְְְִִֵֶֶַַַַָואמר:
.ÊË- אּלּו ּבמקֹומֹות ּגּופֹו ּומקל עצמֹו, הּמׁשּפיל ְְְְִִֵֵֵַַַָוכל

מאהבה  העֹובד המכּבד הּגדֹול מלהּוא ּדוד וכן . ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבעיני". ׁשפל והייתי מּזאת, עֹוד "ּונקּלתי אֹומר: ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹיׂשראל
ׁשּנאמר: ה', לפני לׂשמח אּלא והּכבֹוד הּגדּלה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻואין

ה'". לפני ּומכרּכר מפּזז ּדוד והּמל"ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי



zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd oeiq h"iÎb"i -

ה'תשע"ה  סיון י"ג ראשון יום

.‡Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקס"א העמר,הּמצוה ּבספירת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹ
הּׁשּבת" מּמחרת לכם "ּוספרּתם יתעּלה: אמרֹו (xwie`והּוא ְְְְְֳִִֶֶֶַַַַַָָָָ

(eh ,bkׁשנה יֹובל, ׁשני לסּפֹור ּדין ּבית ׁשחּיב ׁשּכמֹו ּדע, .ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשמּטה, ּוׁשמּטה nw)ׁשנה dyr zevn), ְְְְְִִֵֵֶַָָָָ

יֹום יֹום העמר, ימי לסּפר מאּתנּו ואחד ֿ אחד ּכל חּיב ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹּכ
יֹום" חמּׁשים "ּתסּפרּו אמר: ׁשהרי ׁשבּוע, fh)וׁשבּוע ,my), ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

"ל ֿ ּתסּפר ׁשבעת "ׁשבעה h)ואמר: ,fh mixac)ּכׁשם , ְְְְִִֵַָָָָָֹֻ
ּכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו אחת, מצוה והּׁשמּטים הּׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּמנין
ֿ ׁשּקדמני ֿ מי ּכל אֹותּה מנה וכ אחת, מצוה העמר ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹספירת
יטע ואל ּבזה. ּׁשעׁשּו מה הּוא ונכֹון אחת, ּכמצוה ―ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָ

eq.)אמרם zegpn :fi dbibg ,d dpyd y`x)לממני "מצוה : ְְְְִִֵָָָ
(zepnl)ׁשּתי ׁשהן ׁשּתחׁשֹוב עד ׁשבּועי" לממני ּומצוה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיֹומי

לּה ׁשּיׁש מצוה איזֹו מחלקי ֿ וחלק ֿ חלק ׁשּכל לפי ― ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹמצות

נעׂשֹות היּו אבל מּמּנה. החלק אֹותֹו לעׂשֹות מצוה ְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָחלקים,
אמרּו אּלּו מצות xnba`)ׁשּתי ,l"fg),מצוה הּימים מנין : ְְְְְִִִִִֵַַָָָֹ

ׁשמדקּדק מּמי יעלם ׁשּלא ּדבר וזה מצוה. הּׁשבּועֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומנין
לׁשֹון אין ,וכ ּכ לעׂשֹות חֹובה ּתאמר: אם ׁשהרי ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבדברים,
ּוראיה עצמּה. ּבפני מצוה הּפעּלה אֹותּה ׁשּתהא מחּיב ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻזה

זה על `zg)ּברּורה devna millkp zexitqd izyy)ׁשאנּו זה , ְֶֶֶַָָ
וכ ּכ ׁשהם ּבאמרנּו, ֿ לילה ּבכל ֿ הּׁשבּועֹות את ּגם ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמֹונים
ּבפני מצוה הּׁשבּועֹות היּו ואּלּו ימים, וכ וכ ְְְְִִִִֵַָָָָָָָָׁשבּועֹות
ּבלבד, הּׁשבּועֹות ּבלילי אּלא מנינם מתקינים היּו לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹעצמּה,
על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו "אׁשר ּברכֹות: ׁשּתי להן היּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹואז
הּדבר ואין העמר", ׁשבּועי ספירת ו"על העמר" ימי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹספירת
ּכמֹו וׁשבּועיו, ימיו ― העמר ספירת היא הּמצוה אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּכן,

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין ְְְִִִֵֶַַָָָָׁשּצּוה.

― וארּבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָ
והּוא לאכלם, ׁשאסּור הּמקּדׁשין ּפסּולי מּלאכֹול ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהזהרנּו
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבכּונה, ּבהם ׁשעׂשינּוהּו מּום ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיהיה
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ּבכֹורֹות אחר(dl.)ּבמּסכת הּקרּבן אֹותֹו ׁשּנפסל אֹו , ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
והּוא אכילתֹו, הּמֹונעים הּפסּול מּדרכי ּבדר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָׁשחיטתֹו

ּכלּֿתֹועבה" תאכל "לא b)ׁשּנאמר: ,ci my)ספרי ּולׁשֹון . ְְֱִֵֵֶֶַַָָֹֹ
(my d`x zyxt)ּבפסּולי ֿ ּתֹועבה" ּכל תאכל "לא :ְִֵֵַָָֹֹ

אליעזר "רּבי אמרּו: וׁשם מדּבר. הּכתּוב ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּמקּדׁשין
לּצֹורם מּנין אֹומר: ֿ יעקב ואכל(jzeg)ּבן הּבכֹור ּבאזן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

תאכל "לא לֹומר: ּתלמּוד ֿ תעׂשה? ּבלא ׁשעֹובר ְְֲִֵֶֶֶַַַַֹֹֹמּמּנּו
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ׁשאכל ּומי ֿ ּתֹועבה"; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכל

ּבכֹורֹות. ּבמּסכת זֹו
יום שני ֿ חמישי י "ד ֿ י "ז סיון 

ְְֶֶַ

ה'תשע"ה  סיון י"ד שני יום

.·Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ב אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה הּקרּבן הּוא והּפּגּול ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָהּפּגּול.
ׁשעסק האיׁש ׁשחׁשב הקרבתֹו, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטתֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשעת
ּׁשראּוי מה יקטיר אֹו זמּנֹו אחר מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבהקרבתֹו

ּובררנּו ׁשּבארנּו ּכמֹו זמּנֹו, אחר מּמּנּו (yexit"aלהקטיר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ
("zeipyndּפּגּול אכילת על והאזהרה מּזבחים. ב' ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּבפרק

הם". ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא אמרֹו: היא bl)זה ,hk zeny), ְִִֵֶֶַָֹֹֹ
זֹו ׁשּלפני ּבּמצוה ׁשּבארנּו ֿ הענׁש(lw`)ּכמֹו את אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

"ואם ֿ אהרן: את צו ּבפרׁשת ּבּפּגּול ּׁשּנאמר מּמה ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹלמדנּו
ירצה לא הּׁשליׁשי ּבּיֹום ׁשלמיו ֿ זבח מּבׂשר יאכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהאכל
מּמּנּו האכלת והּנפׁש יהיה ּפּגּול לֹו יחׁשב לא אתֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּמקריב

ּתּׂשא" gi)עונּה ,f `xwie),זה ּפסּוק ּבפרּוׁש הּקּבלה ּובאה . ְֲִֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבׁשעת הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה ּבקרּבן מדּבר ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
אין יאכל" "האכל וׁשאמרֹו ּפּגּול, הּנקרא: והּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהקרבתֹו
הּׁשליׁשי. ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל עליו חׁשב אם אּלא ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּכּונתֹו

hk.)אמרּו migaf)ּכף" :(dhd)על ּבמחּׁשב לׁשמֹוע, אזנ ְְְְְִִֵַַַָָֹ
ׁשהּוא מדּבר", הּכתּוב הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹזבחֹו
― זֹו מחׁשבה אחר מּמּנּו והאֹוכל זֹו, ּבמחׁשבה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָמתקלקל
ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹחּיב
חּלל ה' ֿ קדׁש ֿ את ּכי יּׂשא עונֹו "ואכליו ּבּנֹותר: ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹואמר

g)ונכרתה" ,hi my)ּכרתֹות ּובגמרא .(.d)ּתהי "אל אמרּו: ְְְְְְְִִִֵַָָָָ
ולא ּתֹורה מּגּופי אחד ּפּגּול ׁשהרי ,ּבעיני קּלה ׁשוה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּגזרה

ּדילף ׁשוה ּבגזרה אּלא הּכתּוב עון(cnlpy)לּמדֹו עון ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹ
הכא ּכתיב עונּה(lebt"a")מּנֹותר: מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
התם ּוכתיב מה(xzep"a")ּתּׂשא", ― יּׂשא" עונֹו "ואכליו ְְְֲִִִָָָָָָֹֹ

― ּבׁשגגה ּפּגּול האֹוכל וגם ּכרת", ּכאן אף ּכרת ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָלהּלן
והּנֹותר הּפּגּול ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָיביא

קדׁשים. ּבסדר ׁשֹונים ְְִִִֵֶָָּבמקֹומֹות

ה'תשע"ה  סיון ט"ו שלישי יום

.Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּדבר ׁשּום מּלהֹותיר elk`l)ׁשהזהרנּו `le ,xi`ydl) ְְְִִֶַָָֻ

ּתֹודה: ּבקרּבן אמרֹו והּוא ּבקר, עד ּתֹודה ְְְְְִֶַַָָָָָָֹמּקרּבן
ֿ ּבקר" עד מּמּנּו ֿ תֹותירּו l)"לא ,ak `xwie)למדנּו ּומּזה . ְִִִֶֶֶַַָֹֹ

אכילתם זמן לאחר מהם ּׁשּנֹותר ֿ מה ׁשּכל קדׁשים, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאר
לעׂשה נּתק ׁשהּוא לפי לׂשרפֹו וחּיב נֹותר הּוא הרי ―ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ
e`ld z` lhane wzpn ,xzepd ztixy zevn z` miiwny dfa)

(dwel epi`e ,"exizez `l" lyּכמֹו עׂשה, מצות ּוׂשרפתֹו ;ְְְֲִֵֵַָ
עׂשה. מּמצות צ"א ּבמצוה ְְְְֲִִִֵֵֶַָֹׁשּבארנּו

ה'תשע"ה  סיון ט"ז רביעי יום

.‡Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

הּזמן אחר הּקדׁשים מּבׂשר ֿ ּׁשּנׁשאר מה והּוא ֿ הּנֹותר, ְְְְֳִִִֶֶַַַַַַַַַָָאת
אזהרה הּתֹורה ּבלׁשֹון ּבאה ולא לאכילתם. ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹהּקבּוע
הּכרת חּיּוב ּבּתֹורה נתּבאר אּלא אכילתֹו, לאּסּור ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמפרׁשת
ּבהזּכירֹו קדֹוׁשים ּבפרׁשת אמרֹו והּוא נֹותר, ׁשאֹוכל ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָלמי
יּׂשרף, ּבאׁש הּׁשליׁשי ֿ יֹום עד "והּנֹותר הּׁשלמים: ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָקרּבן
ירצה, לא הּוא ּפּגּול הּׁשליׁשי ּבּיֹום יאכל האכל ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹואם
הּנפׁש ונכרתה חּלל ה' ֿ קדׁש ֿ את ּכי יּׂשא עונֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹואכליו

מעּמיה" gÎe)ההוא ,hi my)אם ּבכרת ׁשהּוא נתּבאר הּנה , ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הּנה קבּועה. חּטאת חּיב ― ּבׁשֹוגג אכל ואם מזיד; ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּוא
ֿ ּׁשאמר מּמה היא האזהרה אבל ּבּכתּוב; מפרׁש ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהענׁש

הּוא" ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל לא "וזר cl)ּבּמּלּואים: ,hk zeny). ְִִִֶַַָֹֹֹ
ֿ ּׁשּנתקלקל מה ּכל ּגם ּכֹולל הּוא "הּוא", ׁשהּוא זה, ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹּכּנּוי

ּובמעילה ּכּנֹותר. ― לאכלֹו ואסּור ֿ הּקדׁשים (fi:)מן ְְְְֳִִִִַַָָָָָ
אין והּנֹותר "הּפּגּול הּמׁשנה: ֿ ּׁשאמרה מה על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרּו

ׁשמֹות ׁשני ׁשהן מּפני זה עם זה `mixeqiמצטרפין ly) ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ
(mipeyהּידים לטמאת אּלא ׁשנּו לא אמרּו: ,"erbpy mici) ְְְִֶַַַָָָָֹֻ

(n mz`nehy ,xzepe lebt ly znieqn zenkaאבל ְֲַָָָּדרּבנן;
אליעזר(xeriy)לענין רּבי ּדתניא: מצטרפין, אכילה ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָ

ּפסּול, ֿ ׁשּבּקדׁש ּכל ― הם קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא ִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹאֹומר:
מּפסּולי הם והּנֹותר והּפּגּול אכילתֹו", על ֿ תעׂשה לא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלּתן
על אכילתֹו על מזהרים מהם ֿ אחד ּכל ּולפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻהּמקּדׁשין
ענׁש נתּבאר ּוכבר הם". ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא אמרֹו: ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹּפי

ּכרת. ׁשהּוא ֵֶַָָהּנֹותר

ה'תשע"ה  סיון י"ז חמישי יום

.ËÎ˜ .Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ּוׁשלׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ

אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ּבׂשר מּלאכֹול ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֻׁשהזהרנּו
יאכל" לא ֿ טמא ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיתעּלה:

(hi ,ai `xwie)ּובתֹוספּתא לֹוקה. ― ואכלֹו ׁשעבר ּומי ;ְְֲִֶֶֶַַָָָ
d)זבחים wxt)― טמא ּבׂשר ׁשאכל ׁשּטהֹור נתּבאר, ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּפסחים מּגמרא ב' ּובפרק ֿ הארּבעים. את לֹוקה זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָהרי
(:ck)הּגּוף "טמאת ycw)אמרּו: ly xya lk`y `nh) ְְַַָֻ

הּבׂשר טמאת ycw)ּבכרת, ly `nh xya lk`y)."ּבלאו ְְְֵַַָָָָֻ
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oeiqקנד h"iÎg"i ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו (dpynּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
(a.

― הקכ"ט מּלאכֹולהּמצוה הּטמא ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
ֿ תּגע" לא ֿ קדׁש "ּבכל ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא c)קדׁש, ,my). ְְְִֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ספרא rixfz)ּולׁשֹון zyxt)ֿואל ֿ תּגע לא ֿ קדׁש "ּבכל : ְְְְִִֶֶָָָֹֹ
ענּוׁש ּבטמאה לֹו הּנכנס מקּדׁש מה ― תבא לא ְְְְְִִִַַָָָָָָָֹֹֻהּמקּדׁש
ולמד ּכרת". ענּוׁש ּבטמאה האֹוכלֹו הּקדׁש אף ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּכרת,
הּכלל על ׁשּסֹומ ּבמזיד, ׁשאכל ּבאדם ֿ תּגע" "לא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבאמרֹו

ּבמּכֹות אמ(ci:)ׁשּנתּבאר ֿ קדׁשּבבאּור "ּבכל יתעּלה: רֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשאכל טמא מּכֹות: ּבגמרא אמרם והּוא תּגע", ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹלא
ֿ ּתאכל אׁשר "והּנפׁש ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ֿ הּקדׁש, ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאת
ונכרתה" עליו וטמאתֹו לה' אׁשר הּׁשלמים מּזבח ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּבׂשר

(k ,f my)."תּגע ֿ לא ֿ קדׁש מ"ּבכל אתיא לן? מנא אזהרה ;ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֹ
לאֹוכל. אזהרה ― ֿ תּגע" לא ֿ קדׁש "ּבכל אמרּו: ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹֹוׁשם
לּנֹוגע? אזהרה אּלא אינֹו אֹו לאֹוכל, אזהרה אֹומר ְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאּתה
לא ֿ הּמקּדׁש ואל ֿ תּגע לא ֿ קדׁש "ּבכל לֹומר: ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹֹּתלמּוד
ּבֹו ׁשּיׁש מקּדׁש מה לּמקּדׁש: קדׁש מּקיׁש ― ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹתבא"

נׁשמה zxk)נטילת aeig)נטילת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר קדׁש אף ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
איּכא נׁשמה נטילת מאי ― לנגיעה ואי (`jiנׁשמה; ְְְְְִִִִִַַָָָָָָ

(dnyp zlihp okzizרחמנא ואּפקּה לאכילה. אּלא ?ְְֲֲִֶַַַַָָָָ
(d`hazd dxezd)ּדנגיעה למימר נגיעה ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָלאכילה

ׁשאכל ׁשּטמא ,ל יתּבאר האּלה ֿ הּלׁשֹונֹות ּומן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכאכילה.
הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכרת, חּיב ֿ הּקדׁש ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאת
עֹולה קרּבן מקריב זה הרי ― ׁשֹוגג הּוא אם אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָמזיד;
ּוכבר עׂשה. מּמצות ע"ב ּבמצוה ׁשהזּכרנּו ּכמֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹויֹורד,

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ew.)נתּבארּו
יום שישי ֿ שבת ֿ קודש י "ח ֿ י "ט סיון 

ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"ה  סיון י"ח שישי יום

.‡ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"א הּנֹותרהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

xg`l odn xzepde minieqn zepaxw zlik`l onf draw dxezd)

("xzep" `ed onfdמּבׂשר "והּנֹותר יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִֶַַַָָ
יּׂשרף" ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום fi)הּזבח ,f `xwie)ּובפרּוׁש . ְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

תֹותירּו "לא הּפסח: ּבכבׂש יתעּלה ׁשאמר זה על ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאמרּו

ּתׂשרפּו" ּבאׁש ֿ ּבקר עד מּמּנּו והּנֹותר ֿ ּבקר עד (zenyמּמּנּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
(i ,aiֿלא על עׂשה לּתן הּכתּוב "ּבא ּבמכלּתא: אמרּו ,ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ

ּבפסחים רּבים ּובמקֹומֹות fhe.)ּובמּכֹות(ct.)תעׂשה". :v) ְְְֲִִִִֶַַַָ
mitqep)וזּולתם miax zenewn)ּדנֹותר ׁשּלאו ּבפרּוׁש אמרּו ְְְְֵֶָָָָָ

הּוא לעׂשה ׁשּנּתק "y`aלאו :"dyr"d z` miiwn m`y) ֲִֵֶַַָ
(elhane e`ld z` wzpn Ð "etxyz.עליו לֹוקין אין ּולפיכ ,ְִִֵָָָ

עד מּמּנּו "והּנֹותר ׁשּנאמר: ֿ ּׁשהזּכרנּו, מה הּוא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהעׂשה
הּפּגּול ודין ּתׂשרפּו". ּבאׁש aygּבקר aixwnd odkdy) ְְִִִֵֶַָֹֹ

(jxevd itk `ly ,zenieqn zeaygnּכמֹו ׁשוה, ְְֶַָָוהּנֹותר
ֿ תעׂשה לא ּבמצות alw)ׁשאבאר dyrz `l)הזּכיר ׁשּכבר , ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹ

זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר "נֹותר". ּבלׁשֹון ֿ הּפּגּול ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאת
ּתמּורה(fk:)ּבפסחים .(cl.)ּובסֹוף ְְְִִָָ

ה'תשע"ה  סיון י"ט קודש שבת יום

.ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ּתׁשעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

"והּבׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלׂשרֹוף
יּׂשרף" ּבאׁש יאכל לא ֿ טמא ּבכל יּגע hi)אׁשר ,f `xwie), ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ

ׁשּבת להדליק(ck:)ּובגמרא אסּור ֿ ּטעם מה ֿ לבאר, ּבאּו ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָ
"ׁשּבתֹון ואמרּו: ׁשּנטמא ּתרּומה dziaydׁשמן zevn) ְְְְִֶֶֶַָָָָ

(aehÎmeia dk`lnnעׂשה טֹוב יֹום והוי הּוא, ְֲֲֵֵֵָעׂשה
עׂשה ואין e`nhpy)ולאֿתעׂשה, miycw ztixy ly)ּדֹוחה ְְֲֲֵֵֶֶַֹ

הּוא: האּלה הּדברים ענין ועׂשה". ֿ תעׂשה לא ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאת
על עֹובר והעֹוׂשה אסּורה, טֹוב ּביֹום מלאכה ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָׁשעׂשּית
ּביֹום אמרֹו והּוא עׂשה, מצות ּבּטל ׁשּכן עׂשה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָמצות

ׁשּבתֹון" לכם "יהיה ck)טֹוב: ,bk my)מצות על ועֹובר ; ְְְִִֵֶֶַַַָָ
"ּכלֿ אמרֹו: והּוא לאו, על ׁשעבר לפי ֿ תעׂשה, ְְְֲִֶֶַַַָָָָֹלא

בהם" ֿ יעׂשה לא fh)מלאכה ,ai zeny)ּביֹום ּכלֹומר: , ְְְֵֶֶַָָָָֹ
עׂשה, מצות אּלא אינּה טמאים קדׁשים ׂשרפת אבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָטֹוב.
ׁשהזּכיר: הּכלל מחמת טֹוב ּביֹום לׂשרפם אסּור ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּולפיכ

ׁשם ואמרּו ועׂשה". ֿ תעׂשה לא את ּדֹוחה עׂשה (zay"אין ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
(.dkקדׁשים לׂשרֹוף ׁשּמצוה "ּכׁשם לׁשֹונֹו: וזֹו ּדבר, ְְְְְִִִֵֶָָָָָעֹוד

ׁשמן לׂשרֹוף מצוה ּכ wec`)ׁשּנטמאּו, e`l)ּתרּומה ְְְְְִִִֶֶֶָָָ
ּבפסחים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (at.)ׁשּנטמא". ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָ

ּתמּורה .(bl:)ּובסֹוף ְְָ
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i"yx
(È).'‰ ÛÒÂÈÂ:'דה נבייא ÍÏואוסיף Ï‡˘ (‡È)

.˙Â‡ לדברי מאמין אתה שאין ידעתיך כי הזה לדבר
˘‡Ï‰.הקב''ה: ˜ÓÚ‰ כמו שאלה ושאל העמק

סלחה ט)שמעה להחיות (דניאל תהום בעמקי אות שאל
בשמים: אות לשאול למעל' הגבה או מת לך

.‰Ò‡ ‡Ï (·È):ידי על שמו שיתקדש רצוני אין
.ÌÈ˘‡ ˙Â‡Ï‰ (‚È):'ה Â‚Â'.נביאי Â‡Ï˙ ÈÎ לפי

לפניו  והוגעתם בו מאמינים אין שאתם יודע שהוא
‡Â˙.ברשעכם: ÌÎÏ ‡Â‰ '„‡ Ô˙È („È) הוא יתן

כרחכם: על שמצינו ‰¯‰.מאליו כמו הוא עתיד ל'
בן  וילדת והרית המלאך לה שאמר מנוח באשת

וגו': הרה הנך לה ויאמר הרה ‰ÓÏÚ‰.וכתיב אשתי
לאחז: ד' שנת היתה והיא הזאת ˘ÂÓ.השנה ˙‡¯˜Â

עליה: תשרה הקודש ‡Ï.רוח ÂÓÚ שיהא לומר
נתנבאית  ולא היא נערה שהרי האות וזה עמנו צורנו
למטה  שנאמר וזהו רוה''ק בה תשרה ובזו מימיה
נביא  אשת מצינו ולא וגו' הנביאה אל ואקרב
שעל  פותרין ויש התנבאה אא''כ נביאה שנקראה
תמצא  שנותיו מונה כשאת' שהרי וא''א נאמר חזקיהו
פותרין  ויש שנים ט' אביו מלכות לפני חזקיה שנולד

לולד: ראויה ואינה היתה שעלמה האות שזה
.ÏÎ‡È ˘·„Â ‰‡ÓÁ (ÂË) מלאה ארצנו שתהא הולד

טוב: ·ÂË·.כל ¯ÂÁ·Â Ú¯· ÒÂ‡Ó Â˙Ú„Ï כשידע
הזאת  הטובה לנו ומאין בטוב ובחור ברע למאוס
בן  ופקח ארץ מלכי בגדודי חרבה הארץ עתה הלא

·¯Úרמליהו: ÒÂ‡Ó ¯Ú‰ Ú„È Ì¯Ë· ÈÎ (ÊË)
.·ÊÚ˙ ,·ÂË· ¯ÂÁ·Â רצין אדמת מיושביה הארץ

פקח: ˜ı.ואדמת ‰˙‡ מלכיה ‡˘¯ ב' מפני ויגור
דמשק  על אשור מלך עלה שנה שבאותה ופקח רצין

בספר שנאמר כמה אחז שכרו טז)כי ויתפשה (מלכים
קשר  ויקשר שנה ואותה המית רצין ואת קירה ויגלה
וימיתהו  ויכהו רמליהו בן פקח על אלה בן הושע

ליותם עשרים טו)בשנת לאחז:(שם ארבע שנת שהיא
.ÍÓÚ ÏÚÂ ÍÈÏÚ '‰ ‡È·È (ÊÈ) המולך בנך חזקיהו על

בנו: קראו לא צדיק שהוא ולפי ‡˘¯אחריך ÌÈÓÈ
.Â‡· ‡Ï אפרים וסר דוד בית מלכות שנחלקה מיום

ואף  אשור מלך חיל ימי הימים הם ומה יהודה מעל
מנינו וכן ליהודה יעשה כח)בהם ב הימים שבא (בדברי

וצר  פלאסר תגלת עליו ויבא דכתיב אחז על מתחילה
הנס: נעשה בנו חזקיהו ובימי חזקו ולא לו

cec zcevn
(È).¯·„:ישעיהו דעת‡Â˙.(È‡)ע''י למען  אות לעשות 

דברי: ˘‡Ï‰.שיתקיימו ˜ÓÚ‰אות לעשות שאלה  שאל 
ממעל : השמים בגבהי או התהום ‡˘‡Ï(È·)בעומק ‡Ï

.'ÂÎÂהאות בעשיית  המקום  את  ארומם ולא אות אשאל  לא
ידו: על שמים שם שיתקדש רצה לא ÌÎÓ.(È‚)כי  ËÚÓ‰

כאלה: עזות בדברי ב''ה המקום  לפני  ליגע תרצו  גם כי רוח  ורמות בגאוה אנשים מייגעים  שאתם מה לכם מעט  ÔÎÏ.(È„)וכי 
שמו: ויתקדש  מאליו אות המקום  יתן לזה  שמים שם  שיתקדש רצונך  ואין אחז:‰ÓÏÚ‰.הואיל  אשת  היה‰¯‰.היא  לא  עדיין

הרה : היא אם  האויב:Â˜¯‡˙.נודע  יד  בנו תשלוט  ולא  עמנו יהיה  שהאל  יורה  הזה והשם  עמנואל  שמו תקרא  עצמה העלמה
(ÂË).ÏÎ‡È ˘·„Â ‰‡ÓÁ:באלה יתאוה כי ודבש  חמאה יאכל  הוולדו עודוÂ˙Ú„Ï.מעת בטוב  ויבחר ברע ימאס עצמו לדעת

לטוב: רע בין ולהבחין לדעת  הראוים הימים  למספר  יבוא  ÂÎÂ'.(ÊË)לא Ì¯Ë· ÈÎאדמתכם תעזב האות זה  יבוא  לא עד  אשר
אות: לו אמר שוב ישובו ולבל להם ילכו כי ˜ı.מהם ‰˙‡ החושבים‡˘¯ המלכים שני מפני עכשיו  בה קץ אתה אשר האדמה 

בה: ולמשול  מלכים ÍÈÏÚ.(ÊÈ)להיות '‰ ‡È·Èשנחלק מיום  כמוהם היו שלא רעים ימים וכו' עליך  ה' יביא  אחר  ממקום אולם
ישראל: על  לבוא  הרעות החלו  ואז  דוד  בית  מלכות נחלקה  שאז ירבעם  בימי יהודה מעל  ‡·ÍÈ.אפרים  ˙È· ÏÚÂחזקיה זהו

בנו : קראו לא  צדיק היה וחזקיה רשע  היה שאחז ולפי ‡˘Â¯.בנו  ÍÏÓ אשור‡˙ מלך את הרע  לעשות יעורר  מי את  ר ''ל 
ירושלים: זולת ביהודה  הבצורות  ערי  כל כבש  כי  לחזקיהו הצר וסנחרב  לו שהצר פלאסר  תגלת  והוא

oeiv zcevn
(·È).‰Ò‡והוא כנס ורוממות  התנשאות וענינו נס מל '

ארוך: הלאתיך ‰Â‡Ï˙.(È‚)כלונס ומה כמו  יגיעה ענין
ו ): היא‰ÓÏÚ‰.(È„)(מיכה ואם בשנים  הרכה  תקרא כן

ל ): (משלי בעלמה  גבר דרך  וכן מאוס:˜ı.(ÊË)בעולה  ענין
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מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו (dpynּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
(a.

― הקכ"ט מּלאכֹולהּמצוה הּטמא ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
ֿ תּגע" לא ֿ קדׁש "ּבכל ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא c)קדׁש, ,my). ְְְִֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ספרא rixfz)ּולׁשֹון zyxt)ֿואל ֿ תּגע לא ֿ קדׁש "ּבכל : ְְְְִִֶֶָָָֹֹ
ענּוׁש ּבטמאה לֹו הּנכנס מקּדׁש מה ― תבא לא ְְְְְִִִַַָָָָָָָֹֹֻהּמקּדׁש
ולמד ּכרת". ענּוׁש ּבטמאה האֹוכלֹו הּקדׁש אף ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּכרת,
הּכלל על ׁשּסֹומ ּבמזיד, ׁשאכל ּבאדם ֿ תּגע" "לא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבאמרֹו

ּבמּכֹות אמ(ci:)ׁשּנתּבאר ֿ קדׁשּבבאּור "ּבכל יתעּלה: רֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשאכל טמא מּכֹות: ּבגמרא אמרם והּוא תּגע", ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹלא
ֿ ּתאכל אׁשר "והּנפׁש ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ֿ הּקדׁש, ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאת
ונכרתה" עליו וטמאתֹו לה' אׁשר הּׁשלמים מּזבח ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּבׂשר

(k ,f my)."תּגע ֿ לא ֿ קדׁש מ"ּבכל אתיא לן? מנא אזהרה ;ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֹ
לאֹוכל. אזהרה ― ֿ תּגע" לא ֿ קדׁש "ּבכל אמרּו: ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹֹוׁשם
לּנֹוגע? אזהרה אּלא אינֹו אֹו לאֹוכל, אזהרה אֹומר ְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאּתה
לא ֿ הּמקּדׁש ואל ֿ תּגע לא ֿ קדׁש "ּבכל לֹומר: ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹֹּתלמּוד
ּבֹו ׁשּיׁש מקּדׁש מה לּמקּדׁש: קדׁש מּקיׁש ― ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹתבא"

נׁשמה zxk)נטילת aeig)נטילת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר קדׁש אף ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
איּכא נׁשמה נטילת מאי ― לנגיעה ואי (`jiנׁשמה; ְְְְְִִִִִַַָָָָָָ

(dnyp zlihp okzizרחמנא ואּפקּה לאכילה. אּלא ?ְְֲֲִֶַַַַָָָָ
(d`hazd dxezd)ּדנגיעה למימר נגיעה ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָלאכילה

ׁשאכל ׁשּטמא ,ל יתּבאר האּלה ֿ הּלׁשֹונֹות ּומן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכאכילה.
הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכרת, חּיב ֿ הּקדׁש ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאת
עֹולה קרּבן מקריב זה הרי ― ׁשֹוגג הּוא אם אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָמזיד;
ּוכבר עׂשה. מּמצות ע"ב ּבמצוה ׁשהזּכרנּו ּכמֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹויֹורד,

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ew.)נתּבארּו
יום שישי ֿ שבת ֿ קודש י "ח ֿ י "ט סיון 

ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"ה  סיון י"ח שישי יום

.‡ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"א הּנֹותרהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

xg`l odn xzepde minieqn zepaxw zlik`l onf draw dxezd)

("xzep" `ed onfdמּבׂשר "והּנֹותר יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִֶַַַָָ
יּׂשרף" ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום fi)הּזבח ,f `xwie)ּובפרּוׁש . ְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

תֹותירּו "לא הּפסח: ּבכבׂש יתעּלה ׁשאמר זה על ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאמרּו

ּתׂשרפּו" ּבאׁש ֿ ּבקר עד מּמּנּו והּנֹותר ֿ ּבקר עד (zenyמּמּנּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
(i ,aiֿלא על עׂשה לּתן הּכתּוב "ּבא ּבמכלּתא: אמרּו ,ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ

ּבפסחים רּבים ּובמקֹומֹות fhe.)ּובמּכֹות(ct.)תעׂשה". :v) ְְְֲִִִִֶַַַָ
mitqep)וזּולתם miax zenewn)ּדנֹותר ׁשּלאו ּבפרּוׁש אמרּו ְְְְֵֶָָָָָ

הּוא לעׂשה ׁשּנּתק "y`aלאו :"dyr"d z` miiwn m`y) ֲִֵֶַַָ
(elhane e`ld z` wzpn Ð "etxyz.עליו לֹוקין אין ּולפיכ ,ְִִֵָָָ

עד מּמּנּו "והּנֹותר ׁשּנאמר: ֿ ּׁשהזּכרנּו, מה הּוא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהעׂשה
הּפּגּול ודין ּתׂשרפּו". ּבאׁש aygּבקר aixwnd odkdy) ְְִִִֵֶַָֹֹ

(jxevd itk `ly ,zenieqn zeaygnּכמֹו ׁשוה, ְְֶַָָוהּנֹותר
ֿ תעׂשה לא ּבמצות alw)ׁשאבאר dyrz `l)הזּכיר ׁשּכבר , ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹ

זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר "נֹותר". ּבלׁשֹון ֿ הּפּגּול ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאת
ּתמּורה(fk:)ּבפסחים .(cl.)ּובסֹוף ְְְִִָָ

ה'תשע"ה  סיון י"ט קודש שבת יום

.ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ּתׁשעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

"והּבׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלׂשרֹוף
יּׂשרף" ּבאׁש יאכל לא ֿ טמא ּבכל יּגע hi)אׁשר ,f `xwie), ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ

ׁשּבת להדליק(ck:)ּובגמרא אסּור ֿ ּטעם מה ֿ לבאר, ּבאּו ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָ
"ׁשּבתֹון ואמרּו: ׁשּנטמא ּתרּומה dziaydׁשמן zevn) ְְְְִֶֶֶַָָָָ

(aehÎmeia dk`lnnעׂשה טֹוב יֹום והוי הּוא, ְֲֲֵֵֵָעׂשה
עׂשה ואין e`nhpy)ולאֿתעׂשה, miycw ztixy ly)ּדֹוחה ְְֲֲֵֵֶֶַֹ

הּוא: האּלה הּדברים ענין ועׂשה". ֿ תעׂשה לא ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאת
על עֹובר והעֹוׂשה אסּורה, טֹוב ּביֹום מלאכה ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָׁשעׂשּית
ּביֹום אמרֹו והּוא עׂשה, מצות ּבּטל ׁשּכן עׂשה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָמצות

ׁשּבתֹון" לכם "יהיה ck)טֹוב: ,bk my)מצות על ועֹובר ; ְְְִִֵֶֶַַַָָ
"ּכלֿ אמרֹו: והּוא לאו, על ׁשעבר לפי ֿ תעׂשה, ְְְֲִֶֶַַַָָָָֹלא

בהם" ֿ יעׂשה לא fh)מלאכה ,ai zeny)ּביֹום ּכלֹומר: , ְְְֵֶֶַָָָָֹ
עׂשה, מצות אּלא אינּה טמאים קדׁשים ׂשרפת אבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָטֹוב.
ׁשהזּכיר: הּכלל מחמת טֹוב ּביֹום לׂשרפם אסּור ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּולפיכ

ׁשם ואמרּו ועׂשה". ֿ תעׂשה לא את ּדֹוחה עׂשה (zay"אין ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
(.dkקדׁשים לׂשרֹוף ׁשּמצוה "ּכׁשם לׁשֹונֹו: וזֹו ּדבר, ְְְְְִִִֵֶָָָָָעֹוד

ׁשמן לׂשרֹוף מצוה ּכ wec`)ׁשּנטמאּו, e`l)ּתרּומה ְְְְְִִִֶֶֶָָָ
ּבפסחים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (at.)ׁשּנטמא". ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָ

ּתמּורה .(bl:)ּובסֹוף ְְָ
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i"yx
(È).'‰ ÛÒÂÈÂ:'דה נבייא ÍÏואוסיף Ï‡˘ (‡È)

.˙Â‡ לדברי מאמין אתה שאין ידעתיך כי הזה לדבר
˘‡Ï‰.הקב''ה: ˜ÓÚ‰ כמו שאלה ושאל העמק

סלחה ט)שמעה להחיות (דניאל תהום בעמקי אות שאל
בשמים: אות לשאול למעל' הגבה או מת לך

.‰Ò‡ ‡Ï (·È):ידי על שמו שיתקדש רצוני אין
.ÌÈ˘‡ ˙Â‡Ï‰ (‚È):'ה Â‚Â'.נביאי Â‡Ï˙ ÈÎ לפי

לפניו  והוגעתם בו מאמינים אין שאתם יודע שהוא
‡Â˙.ברשעכם: ÌÎÏ ‡Â‰ '„‡ Ô˙È („È) הוא יתן

כרחכם: על שמצינו ‰¯‰.מאליו כמו הוא עתיד ל'
בן  וילדת והרית המלאך לה שאמר מנוח באשת

וגו': הרה הנך לה ויאמר הרה ‰ÓÏÚ‰.וכתיב אשתי
לאחז: ד' שנת היתה והיא הזאת ˘ÂÓ.השנה ˙‡¯˜Â

עליה: תשרה הקודש ‡Ï.רוח ÂÓÚ שיהא לומר
נתנבאית  ולא היא נערה שהרי האות וזה עמנו צורנו
למטה  שנאמר וזהו רוה''ק בה תשרה ובזו מימיה
נביא  אשת מצינו ולא וגו' הנביאה אל ואקרב
שעל  פותרין ויש התנבאה אא''כ נביאה שנקראה
תמצא  שנותיו מונה כשאת' שהרי וא''א נאמר חזקיהו
פותרין  ויש שנים ט' אביו מלכות לפני חזקיה שנולד

לולד: ראויה ואינה היתה שעלמה האות שזה
.ÏÎ‡È ˘·„Â ‰‡ÓÁ (ÂË) מלאה ארצנו שתהא הולד

טוב: ·ÂË·.כל ¯ÂÁ·Â Ú¯· ÒÂ‡Ó Â˙Ú„Ï כשידע
הזאת  הטובה לנו ומאין בטוב ובחור ברע למאוס
בן  ופקח ארץ מלכי בגדודי חרבה הארץ עתה הלא

·¯Úרמליהו: ÒÂ‡Ó ¯Ú‰ Ú„È Ì¯Ë· ÈÎ (ÊË)
.·ÊÚ˙ ,·ÂË· ¯ÂÁ·Â רצין אדמת מיושביה הארץ

פקח: ˜ı.ואדמת ‰˙‡ מלכיה ‡˘¯ ב' מפני ויגור
דמשק  על אשור מלך עלה שנה שבאותה ופקח רצין

בספר שנאמר כמה אחז שכרו טז)כי ויתפשה (מלכים
קשר  ויקשר שנה ואותה המית רצין ואת קירה ויגלה
וימיתהו  ויכהו רמליהו בן פקח על אלה בן הושע

ליותם עשרים טו)בשנת לאחז:(שם ארבע שנת שהיא
.ÍÓÚ ÏÚÂ ÍÈÏÚ '‰ ‡È·È (ÊÈ) המולך בנך חזקיהו על

בנו: קראו לא צדיק שהוא ולפי ‡˘¯אחריך ÌÈÓÈ
.Â‡· ‡Ï אפרים וסר דוד בית מלכות שנחלקה מיום

ואף  אשור מלך חיל ימי הימים הם ומה יהודה מעל
מנינו וכן ליהודה יעשה כח)בהם ב הימים שבא (בדברי

וצר  פלאסר תגלת עליו ויבא דכתיב אחז על מתחילה
הנס: נעשה בנו חזקיהו ובימי חזקו ולא לו

cec zcevn
(È).¯·„:ישעיהו דעת‡Â˙.(È‡)ע''י למען  אות לעשות 

דברי: ˘‡Ï‰.שיתקיימו ˜ÓÚ‰אות לעשות שאלה  שאל 
ממעל : השמים בגבהי או התהום ‡˘‡Ï(È·)בעומק ‡Ï

.'ÂÎÂהאות בעשיית  המקום  את  ארומם ולא אות אשאל  לא
ידו: על שמים שם שיתקדש רצה לא ÌÎÓ.(È‚)כי  ËÚÓ‰

כאלה: עזות בדברי ב''ה המקום  לפני  ליגע תרצו  גם כי רוח  ורמות בגאוה אנשים מייגעים  שאתם מה לכם מעט  ÔÎÏ.(È„)וכי 
שמו: ויתקדש  מאליו אות המקום  יתן לזה  שמים שם  שיתקדש רצונך  ואין אחז:‰ÓÏÚ‰.הואיל  אשת  היה‰¯‰.היא  לא  עדיין

הרה : היא אם  האויב:Â˜¯‡˙.נודע  יד  בנו תשלוט  ולא  עמנו יהיה  שהאל  יורה  הזה והשם  עמנואל  שמו תקרא  עצמה העלמה
(ÂË).ÏÎ‡È ˘·„Â ‰‡ÓÁ:באלה יתאוה כי ודבש  חמאה יאכל  הוולדו עודוÂ˙Ú„Ï.מעת בטוב  ויבחר ברע ימאס עצמו לדעת

לטוב: רע בין ולהבחין לדעת  הראוים הימים  למספר  יבוא  ÂÎÂ'.(ÊË)לא Ì¯Ë· ÈÎאדמתכם תעזב האות זה  יבוא  לא עד  אשר
אות: לו אמר שוב ישובו ולבל להם ילכו כי ˜ı.מהם ‰˙‡ החושבים‡˘¯ המלכים שני מפני עכשיו  בה קץ אתה אשר האדמה 

בה: ולמשול  מלכים ÍÈÏÚ.(ÊÈ)להיות '‰ ‡È·Èשנחלק מיום  כמוהם היו שלא רעים ימים וכו' עליך  ה' יביא  אחר  ממקום אולם
ישראל: על  לבוא  הרעות החלו  ואז  דוד  בית  מלכות נחלקה  שאז ירבעם  בימי יהודה מעל  ‡·ÍÈ.אפרים  ˙È· ÏÚÂחזקיה זהו

בנו : קראו לא  צדיק היה וחזקיה רשע  היה שאחז ולפי ‡˘Â¯.בנו  ÍÏÓ אשור‡˙ מלך את הרע  לעשות יעורר  מי את  ר ''ל 
ירושלים: זולת ביהודה  הבצורות  ערי  כל כבש  כי  לחזקיהו הצר וסנחרב  לו שהצר פלאסר  תגלת  והוא

oeiv zcevn
(·È).‰Ò‡והוא כנס ורוממות  התנשאות וענינו נס מל '

ארוך: הלאתיך ‰Â‡Ï˙.(È‚)כלונס ומה כמו  יגיעה ענין
ו ): היא‰ÓÏÚ‰.(È„)(מיכה ואם בשנים  הרכה  תקרא כן

ל ): (משלי בעלמה  גבר דרך  וכן מאוס:˜ı.(ÊË)בעולה  ענין
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(‰Î).‰Á˘È ˘È‡ ·Ï· מדעתו:„‡‚‰ Â„·¯ישיחנה
.‰ÁÓ˘È ·ÂË הדאגה את תשמח והיא בתורה יעסוק

לאחרים  ישיחנה האומר ולדברי ממנה, ותצילנו שבלבו
ישמח  חבירו שינחמנו טוב ודבר מקרא של סופו  כך

הדאגה: ˆ„È˜.(ÂÎ)את Â‰Ú¯Ó ¯˙È מוותר הצדיק
בלעז: לריי''ש יתר עליהם, ועובר Í¯„Âמדותיו

.ÌÈÚ˘¯:תתעם היא להרע למודה Ï‡(ÊÎ)שהיא
.ÍÂ¯ÁÈ תתעהו רשע דרך כלומר שלפניו למקרא מחובר

שלו: רמיה של צידו את יחרוך ÍÂ¯ÁÈ.ולא ‡Ï לא
חריכה  ל' בו נופל ציד בל' שדבר ולפי בתרמיתו יצליח

באש: וחורכן העופות את צד המצליח ÔÂ‰Âשהציד
.ıÂ¯Á ¯˜È Ì„‡ שהוא אדם והון הוא מסורס מקרא

הוא: יקר כשר אדם ממון הוא, יקר עושה ıÂ¯Á.חרוץ
תעשיר חרוצים יד כמו י)אמת, ·‡Á¯Â(ÁÎ):(לעיל

.‰·È˙ Í¯„Â ÌÈÈÁ צדקה:ˆ„˜‰ ÂÓ˙.של Ï‡ לא
‡·.(‡)ימות: ¯ÒÂÓ ÌÎÁ Ô· חכם בן הוא קצר מקרא

הוא  האב מוסר בשביל וי''א אב מוסר ואוהב שואל

תוכחות:ıÏÂ.חכם: מקבל שאינו גערה שמע לא
(·).·ÂË ÏÎ‡È ˘È‡ ÈÙ È¯ÙÓ טוב יאכל תורתו משכר

לעוה''ב: קיימת והקרן ÒÓÁ.בעה''ז ÌÈ„‚Â· ˘ÙÂ
נפשכם את יש אם כמו חמס בוגדים כג)וחפץ (בראשית

צרי בנפש תתנני כז)אל ˘ÓÂ¯(‚):(תהלים ÂÈÙ ¯ˆÂ
.ÂÈ˙Ù˘ ˜˘ÂÙ Â˘Ù כל תמיד לדבר שפתיו פותח

רגליך  את ותפשקי מן טז)רוחו רחב:(יחזקאל ל'
(„).ÏˆÚ Â˘Ù ÔÈ‡Â ‰Â‡˙Ó טוב לכל נפשו מתאוה

˙„˘Ô.ואין: ÌÈˆÂ¯Á ˘ÙÂ יגיע האוכלים ישרים
לעתיד  משלו ולפי פשוטו, לפי משמעו זהו כפיהם

לו: ישיג ולא ויתאוה ת''ח בכבוד ˘˜¯(‰)יראה ¯·„
.˜È„ˆ ‡˘È הרשע אבל שקר דבר שונא הצדיק

ÈÙÁÈÂ¯.מקבלו: ˘È‡·È:בכך הבריות Ú˘¯Â‰(Â)את
.˙‡ËÁ ÛÏÒ˙ קוראהו גמור רשע שהוא ועל חוטא כמו

תקלקל  רשעתו תסלף החוטא את ומשמעותה חטאת
קלקול סלוף כל ותשפילהו, כמו אותו הוא וכשלון

דרכו תסלף אדם יט)אולת רעה:(לקמן עליו ותבוא

cec zcevn
(‰Î).‰‚‡„אותה וישפיל  ימעט איש  בלב  דאגה כשבא 

עוד  לשמוח  כח לעצור יוכל  אם  הוא טוב ודבר  שהיא  מכמות 
שבא: מה בא לטובה כי ולחשוב הדאגה הצדיקÈ˙¯.(ÂÎ)את

רשעי' דרך אבל צדיק שאינו  מדעתו ומעלה יתרון לו  יש 
אל  יפנו ולא בדרכם לאחוז הרשעים את  מתעה היא  המצלחת

ההוא : Í¯ÁÈ.(ÊÎ)היתרון ‡Ïכנפי ראשי  לחרוך הציד  דרך 
המה כי על יחרכם לא הרמאי  אבל  ממנו יעופו לבל  העופות
הלוקחים את לרמות ונוח  שלמים  כנפיהם  כאשר  יפים נראים 
הקופץ על  למשל והוא להם יעופו  כי הכל  יאבד  זה ובעבור

ההון: כל  את יפסיד  כי לצדקה מהונו  מה מלתת אבל ÔÂ‰Â.יד
כשאר יפסד  ולא מרובה  לזמן המתקיים שבזהבים מובחר ר''ל חרוץ הוא ההוא ההון לדל  מהונו  המפריש  יקר  אדם של  ההון

מתקיימת: עשרו ור''ל  מתכות חיים:·‡Á¯Â.(ÁÎ)מיני ימצא צדקה בדרך  אתÍ¯„Â.ההולך ימצא לא  הצדקה נתיב בדרך 
שונות : במלות  הדבר  וכפל ÌÎÁ.(‡)המות Ô·שהוא נראה  ואם  נתחכם ולזה האב מוסר שמע בוודאי באדם חכמה נראה אם

שהוכיחו: האב  גערת קבל  לא  בוודאי ונפשÈ¯ÙÓ.(·)לץ לעוה''ב שמור והקרן בעוה''ז  טוב  ישבע התורה  דברי מפירות 
החמס : גמול  תשבע  ÂÈÙ.(‚)בוגדים ¯ˆÂ: הנאסר דבר לוÂÙ˘˜.מלדבר  היא לבו  על  העולה  כל  לדבר שפתיו המרחיב 

ÏˆÚ.(„)למחתה: Â˘Ùתדושן הזריזים  נפש  אבל דבר  ישיג  לא עצלותו  לרוב  כי לה ואין לכל  תתאוה היא עצל  של  נפשו
הזריזות: ברוב תאותם ישיגו הנאמר˘È‡.(‰)כי את  וימאס מיד הוא  מקבל הרשע אבל ולה''ר  שקר דבר לקבל  שונא  הצדיק

אותו: ויחפיר להתיהר :ˆ„˜‰.(Â)עליו לא בתמימות צדקה הנותן  זה  דרך התם את  ותצור  זכות  תלמד  עצמה Ú˘¯Â‰.הצדקה
בה: להכשל  מעוקל בדרך החטאת בעל  את תוליך  עצמה הרשעה

oeiv zcevn
(‰Î).‰Á˘È רעים שחו כמו והשפלה שחיה יד):מל' (לקמן

(ÊÎ).ÍÂ¯ÁÈ התחרך לא ראשיהון ושער כמו שריפה  ענין
ג): ונכבד :È˜¯.(דניאל כמוıÂ¯Á.חשוב טוב זהב מין הוא 

חרוץ סח):בירקרק ומסילה:È˙·‰.(ÁÎ)(תהלים שביל  ענין 
(‚).˜˘ÂÙ רגליך את  ותפשקי כמו והרחבה פתיחה ענין 

טז): שבר:ÁÓ˙‰.(יחזקאל ˙„˘Ô.זריזים:ÌÈˆÂ¯Á.(„)ענין 
שומן: הנבאש:È‡·È˘.(‰)ענין כדבר ימאס  ÈÙÁÈÂ¯.ר ''ל 

הלבנה  וחפרה כמו בושה  כד):ענין עניינוÏÒ˙.Û(Â)(ישעיה
ישדם בוגדים סלף כמו ומעוקם יא):מעוקל  (לעיל

     

            
     

  
            

        
          

          

                      
               

                 
                  

                
                   

                    
           

 

       

      

        
          

       
         

         
        

          
      

         
       

         
         

         
        

      

           
           

         
          

         
           

           
         

            
            
          
          

   

        

         
        

       
         

         
          

 

       

          
         
          

          
      

        
         

       
           

          
        

            
       

          
         

      
        

         

         
         

        
          

          
         

        
         

        
         

        
         

   



קנז biÎai wxt ilyn - miaezk

áé éìùîgkÎdk

äë:äpçnNé áBè øáãå äpçLé Léà-áìá äâàcåë:íòúz íéòLø Cøãå ÷écö eäòøî øúé §¨¨´§¤¦´©§¤®¨§¨−̈´§©§¤«¨¨¥´¥¥¥´©¦®§¤−¤§¨¦´©§¥«
æë:õeøç ø÷é íãà-ïBäå Bãéö äiîø Cøçé-àìçë:úåî-ìà äáéúð Cøãå íéiç ä÷ãö-çøàa Ÿ©£´Ÿ§¦¨´¥®§¨−̈¨¨´¨«§«Ÿ©§¨¨¬©¦®§¤−¤§¦¨´©¨«¤

âé éìùîeÎ`

à:äøòb òîL-àì õìå áà øñeî íëç ïaá:ñîç íéãâa Lôðå áBè ìëàé Léà-éô éøtîâåét øöð ¥´¨ −¨´©¨®§¹¥ÀŸ¨©¬§¨¨«¦§¦´¦¦ −´Ÿ©®§¤−¤Ÿ§¦´¨¨«Ÿ¥´¦ −
:Bì-äzçî åéúôN ÷Nt BLôð øîLã:ïMãz íéöøç Lôðå ìöò BLôð ïéàå äeàúîäàðNé ø÷L-øác Ÿ¥´©§®Ÿ¥¬§¹¨À̈§¦¨«¦§©¨´−̈©¦©§´¨¥®§¤−¤¨ª¦´§ª¨«§©¤ −¤¦§¨´

:øétçéå Léàáé òLøå ÷écöå:úàhç ólñz äòLøå Cøc-íz øvz ä÷ãö ©¦®§¹¨À̈©§¦¬§©§¦«§ −¨¨¦´Ÿ¨¨®¤§¹¦§À̈§©¥¬©¨«
i"yx

(‰Î).‰Á˘È ˘È‡ ·Ï· מדעתו:„‡‚‰ Â„·¯ישיחנה
.‰ÁÓ˘È ·ÂË הדאגה את תשמח והיא בתורה יעסוק

לאחרים  ישיחנה האומר ולדברי ממנה, ותצילנו שבלבו
ישמח  חבירו שינחמנו טוב ודבר מקרא של סופו  כך

הדאגה: ˆ„È˜.(ÂÎ)את Â‰Ú¯Ó ¯˙È מוותר הצדיק
בלעז: לריי''ש יתר עליהם, ועובר Í¯„Âמדותיו

.ÌÈÚ˘¯:תתעם היא להרע למודה Ï‡(ÊÎ)שהיא
.ÍÂ¯ÁÈ תתעהו רשע דרך כלומר שלפניו למקרא מחובר

שלו: רמיה של צידו את יחרוך ÍÂ¯ÁÈ.ולא ‡Ï לא
חריכה  ל' בו נופל ציד בל' שדבר ולפי בתרמיתו יצליח

באש: וחורכן העופות את צד המצליח ÔÂ‰Âשהציד
.ıÂ¯Á ¯˜È Ì„‡ שהוא אדם והון הוא מסורס מקרא

הוא: יקר כשר אדם ממון הוא, יקר עושה ıÂ¯Á.חרוץ
תעשיר חרוצים יד כמו י)אמת, ·‡Á¯Â(ÁÎ):(לעיל

.‰·È˙ Í¯„Â ÌÈÈÁ צדקה:ˆ„˜‰ ÂÓ˙.של Ï‡ לא
‡·.(‡)ימות: ¯ÒÂÓ ÌÎÁ Ô· חכם בן הוא קצר מקרא

הוא  האב מוסר בשביל וי''א אב מוסר ואוהב שואל

תוכחות:ıÏÂ.חכם: מקבל שאינו גערה שמע לא
(·).·ÂË ÏÎ‡È ˘È‡ ÈÙ È¯ÙÓ טוב יאכל תורתו משכר

לעוה''ב: קיימת והקרן ÒÓÁ.בעה''ז ÌÈ„‚Â· ˘ÙÂ
נפשכם את יש אם כמו חמס בוגדים כג)וחפץ (בראשית

צרי בנפש תתנני כז)אל ˘ÓÂ¯(‚):(תהלים ÂÈÙ ¯ˆÂ
.ÂÈ˙Ù˘ ˜˘ÂÙ Â˘Ù כל תמיד לדבר שפתיו פותח

רגליך  את ותפשקי מן טז)רוחו רחב:(יחזקאל ל'
(„).ÏˆÚ Â˘Ù ÔÈ‡Â ‰Â‡˙Ó טוב לכל נפשו מתאוה

˙„˘Ô.ואין: ÌÈˆÂ¯Á ˘ÙÂ יגיע האוכלים ישרים
לעתיד  משלו ולפי פשוטו, לפי משמעו זהו כפיהם

לו: ישיג ולא ויתאוה ת''ח בכבוד ˘˜¯(‰)יראה ¯·„
.˜È„ˆ ‡˘È הרשע אבל שקר דבר שונא הצדיק

ÈÙÁÈÂ¯.מקבלו: ˘È‡·È:בכך הבריות Ú˘¯Â‰(Â)את
.˙‡ËÁ ÛÏÒ˙ קוראהו גמור רשע שהוא ועל חוטא כמו

תקלקל  רשעתו תסלף החוטא את ומשמעותה חטאת
קלקול סלוף כל ותשפילהו, כמו אותו הוא וכשלון

דרכו תסלף אדם יט)אולת רעה:(לקמן עליו ותבוא

cec zcevn
(‰Î).‰‚‡„אותה וישפיל  ימעט איש  בלב  דאגה כשבא 

עוד  לשמוח  כח לעצור יוכל  אם  הוא טוב ודבר  שהיא  מכמות 
שבא: מה בא לטובה כי ולחשוב הדאגה הצדיקÈ˙¯.(ÂÎ)את

רשעי' דרך אבל צדיק שאינו  מדעתו ומעלה יתרון לו  יש 
אל  יפנו ולא בדרכם לאחוז הרשעים את  מתעה היא  המצלחת

ההוא : Í¯ÁÈ.(ÊÎ)היתרון ‡Ïכנפי ראשי  לחרוך הציד  דרך 
המה כי על יחרכם לא הרמאי  אבל  ממנו יעופו לבל  העופות
הלוקחים את לרמות ונוח  שלמים  כנפיהם  כאשר  יפים נראים 
הקופץ על  למשל והוא להם יעופו  כי הכל  יאבד  זה ובעבור

ההון: כל  את יפסיד  כי לצדקה מהונו  מה מלתת אבל ÔÂ‰Â.יד
כשאר יפסד  ולא מרובה  לזמן המתקיים שבזהבים מובחר ר''ל חרוץ הוא ההוא ההון לדל  מהונו  המפריש  יקר  אדם של  ההון

מתקיימת: עשרו ור''ל  מתכות חיים:·‡Á¯Â.(ÁÎ)מיני ימצא צדקה בדרך  אתÍ¯„Â.ההולך ימצא לא  הצדקה נתיב בדרך 
שונות : במלות  הדבר  וכפל ÌÎÁ.(‡)המות Ô·שהוא נראה  ואם  נתחכם ולזה האב מוסר שמע בוודאי באדם חכמה נראה אם

שהוכיחו: האב  גערת קבל  לא  בוודאי ונפשÈ¯ÙÓ.(·)לץ לעוה''ב שמור והקרן בעוה''ז  טוב  ישבע התורה  דברי מפירות 
החמס : גמול  תשבע  ÂÈÙ.(‚)בוגדים ¯ˆÂ: הנאסר דבר לוÂÙ˘˜.מלדבר  היא לבו  על  העולה  כל  לדבר שפתיו המרחיב 

ÏˆÚ.(„)למחתה: Â˘Ùתדושן הזריזים  נפש  אבל דבר  ישיג  לא עצלותו  לרוב  כי לה ואין לכל  תתאוה היא עצל  של  נפשו
הזריזות: ברוב תאותם ישיגו הנאמר˘È‡.(‰)כי את  וימאס מיד הוא  מקבל הרשע אבל ולה''ר  שקר דבר לקבל  שונא  הצדיק

אותו: ויחפיר להתיהר :ˆ„˜‰.(Â)עליו לא בתמימות צדקה הנותן  זה  דרך התם את  ותצור  זכות  תלמד  עצמה Ú˘¯Â‰.הצדקה
בה: להכשל  מעוקל בדרך החטאת בעל  את תוליך  עצמה הרשעה

oeiv zcevn
(‰Î).‰Á˘È רעים שחו כמו והשפלה שחיה יד):מל' (לקמן

(ÊÎ).ÍÂ¯ÁÈ התחרך לא ראשיהון ושער כמו שריפה  ענין
ג): ונכבד :È˜¯.(דניאל כמוıÂ¯Á.חשוב טוב זהב מין הוא 

חרוץ סח):בירקרק ומסילה:È˙·‰.(ÁÎ)(תהלים שביל  ענין 
(‚).˜˘ÂÙ רגליך את  ותפשקי כמו והרחבה פתיחה ענין 

טז): שבר:ÁÓ˙‰.(יחזקאל ˙„˘Ô.זריזים:ÌÈˆÂ¯Á.(„)ענין 
שומן: הנבאש:È‡·È˘.(‰)ענין כדבר ימאס  ÈÙÁÈÂ¯.ר ''ל 

הלבנה  וחפרה כמו בושה  כד):ענין עניינוÏÒ˙.Û(Â)(ישעיה
ישדם בוגדים סלף כמו ומעוקם יא):מעוקל  (לעיל
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
גבריאל את שהוציאו לאחר א. עמוד עז àøNשהואìàéaeãì,[-הביאו]deúééàדף ©§©§¦¥¨¨

éàñøôc,הפרסים על בשמים הממונה השר -dé÷éøça déî÷Bàå והעמידוהו - §©§¨¥§§¥©£¦¥
גבריאל, של áéúëcבמקומו eðééä .íBé ãçàå íéøNò LnLå לדניאל גבריאל בדברי §¦¥¤§¦§¤¨©§¦§¦

יג) י ìàëéî,(דניאל äpäå ,íBé ãçàå íéøNò écâðì ãîò ñøt úeëìî øNå'§©©§¨©Ÿ¥§¤§¦¤§¦§¤¨§¦¥¦¨¥
òì àa íéðLàøä íéøNä ãçà.'ñøô éëìî ìöà íL ézøúBð éðàå ,éðøæ ©©©¨¦¨¦Ÿ¦¨§¨§¥¦©£¦©§¦¨¥¤©§¥¨¨

זאת déìובשכר eáäéעל שלטון לדוביאל נתנו -àúååøôe ,éëìî ãçå ïéøNò §©¥¤§¦§©©§¥©§¨¨
âéäLîc.המלוכה נמל הנקרא בים נמל ועל -øîà,מעלה של לפמליא eáéúkדוביאל §©§¦¨©§¦

àbøkàa ìàøNéì éì מס מהם לגבות לאומתי משועבדים ישראל שיהיו לי כתבו - ¦§¦§¨¥§©©§¨
déì.גולגולת, eáúk,ביקש éìעוד eáéúkשאףïðaøיהיו àbøkàa,[-החכמים] ¨§¥§¦¦©¨¨§©©§¨

ízçéîìו  eòác àðcéòa .déì eáúk,הגזירה על לחתום שעמדו בשעה -ãîò ¨§¥§¦¨¨§¨§¦§©¨©
ãBbøtä éøBçàî ìàéøáb[גרשוהו בחכמי øîàå,[לשם לשלוט האומות ראויים וכי ©§¦¥¥£¥©©§§¨©

ואומר החכמים את משבח המקרא והלא ב)ישראל, קכז íëì(תהלים àåL'¨§¨¤
'àðL Bãéãéì ïzé ïk ,íéáöòä íçì éìëà ,úáL éøçàî ,íe÷ éîékLî. ©§¦¥§©£¥¤¤Ÿ§¥¤¤¨£¨¦¥¦¥¦¦¥¨

éãéîìzודרשו, ìL ïäéúBLð elà ÷çöé éaø øîà ,'àðL Bãéãéì ïzé ïk' éàî©¥¦¥¦¦¥¨¨©©¦¦§¨¥§¥¤¤©§¦¥
L íéîëçהן äfäאף íìBòa äðéL úBãcðn,ללמוד שהלכו לבעליהן כשממתינות £¨¦¤§©§¥¨¨¨©¤

úBëBæå כךמש àaä,ום íìBòì,עצמם חכמים התלמידי של שכרם שגדול וכל־שכן §¨¨©¨
åéìò eçébLä àìå.גבריאל על -øîàגבריאלeéäé íà ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì §Ÿ¦§¦¨¨¨©§¨¨¦¤¨¦¦§

,äiðL óëa úBãeîç Léà ìàiðãå ,íéðæàî óëa íìBòä úBneà éîëç ìk̈©§¥¨¨§©Ÿ§©¦§¨¦¥¦£§©§¦¨
ãnìnLוכי äæ àeä éî ,àeä Ceøa LBãwä øîà .ílek úà òéøëî àöîð àìŸ¦§¨©§¦©¤¨¨©©¨¨¦¤¤§©¥

ìàéøáb ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì eøîà .éða ìò úeëæ.הוא.àáé íäì øîà §©¨©¨§§¨¨¦¤¨©§¦¥¨©¨¤¨Ÿ
לעיל]øîàpLוזהו הגמרא [שהביאה לדניאל גבריאל éøáãaבדברי éúàá éðàå','E ¤¤¡©©£¦¨¦¦§¨¤

הפרגוד. לתוך שבתי שהזכרתיך ìeòéìבזכות ,eäì øîà ו גבריאל, יכנס -eäeìéiòà ¨©§¥©©§
הכניסוהו. -

àúàגבריאלdéçkLàומצאו -déãéa dézøbéàì déì è÷ðc ìàéaeãì מחזיק - ¨¨©§§¥§¦¥§¨©¥§¦©§¥¦¥
הגזירה. כתב את dépéîבידו àîøîì àòaמיד ממנו, ליטלו רצה -dòìa.דוביאל §¨§¦§¨¦¥©§¨

,éøîàc àkéà,ישראל על זכות גבריאל שלימד àáéúkשמחמת äåä ázëéî ¦¨§¨§¥¦§©£¨§¦¨
אבל àîúç.האיגרת, éåä àì ízçéî וäåä énð ízçéî óà éøîàc àkéà ¦§©Ÿ£¥©§¨¦¨§¨§¥©¦§©©¦£¨

,àîúçאלאdépéî dì ÷éçî déòìaãk ו החתימה, נמחקה דוביאל כשבלעו -eðééä ©§¨©§©§¥¨¥¨¦¥©§
הסיבה, זו -àâøk áéäéc àkéà ñøôc àúeëìîác כיון מס שמשלמים יש - ¦§©§¨§¨©¦¨§¨¦©§¨

הגזירה, àâøkשנחתמה áéäé àìc àkéàå נמחקה כי משלמים, שאינם  ויש - §¦¨§Ÿ¨¦©§¨
החתימה.

לדניאל ואמר גבריאל כ)הוסיף י àa'(שם ïåé øN äpäå àöBé éðàå',כרחי על אצא למלוך, יון מלכות של זמנה יגיע כאשר - ©£¦¥§¦¥©¨¨¨
במקומי. יבוא יון ושר גזירה נגזרה שכבר éåòלפי éåò,בישראל יון  ימשלו שלא כך על וצווח גבריאל צעק -déa çbLàc àkéìå ¨¥¨¥§¥¨§©§©¥

דבריו  נשמעו ולא -.[
הכפורים: ביום ואסורה עינוי היא רחיצה שמניעת המקור את לברר חוזרת àîéàהגמרא úéòa éàå,אמור תרצה אם -äöéçø §¦¨¦¥¨§¦¨

ïì àðî éepò éøwéàc,עינוי נקרא מרחיצה שמניעה למדנו מהיכן -áéúëc ,àëäîהמלך שלמה כו)בדברי ב א' (מלכים §¦§¥¦§¨¨¥¨¨¦§¦
éãN ìò Cì úúðò ,Cìnä øîà ïäkä øúéáàìe'[úà] úàNð ék Eúéîà àì äfä íBiáe ,äzà úåî Léà ék ,E §¤§¨¨©Ÿ¥¨©©¤¤£¨Ÿ¥©¨¤¦¦¨¤©¨©©¤Ÿ£¦¤¦¨¨¨¤

'éáà äpòúä øLà ìëa úépòúä éëå ,éáà ãåc éðôì 'ä ïBøà. נקרא מאבשלום, שברח בעת לדוד שארע שמה למדנו £¦§¥¨¦¨¦§¦¦§©¦¨§Ÿ£¤¦§©¨¨¦
ãåãaעינוי. déa áéúëeשעה כט)באותה יז ב' éòå(שמואל ,áòø ,íòä eøîà ék'å ,ó,'øaãna àîö,והיינוíçlî 'áòø' §¦¥§¨¦¦¨§¨¨¨¥§¨¥§¨¥©¦§¨¨¥¦¤¤

,íénî 'àîöå'אבלéò'éànî 'ó,מה מחמת -äöéçøî ,åàì.עינוי נחשבת מרחיצה שהמניעה ומכאן מרחיצה, שנמנע - §¨¥¦©¦¨¥¦©¨¥§¦¨

i"yx

äé÷éøçá .à ãåîò æò óã:enewna .
éãâðì ãîåòok xn` l`ixab .

:l`ipclâéäîùîã àúååøôålnp .
:hxet oixewyâéäîùîãxac .

`edy itl iqxt oeyla zekln
opixn`ck zeilbxn my dlrn

:d''xaàâøëà:`zlbleb sqk .àåù
'åëå íëìmipebd melk xnelk .

mixeqn minkgd zeidl zene`d
s`y ogayn `xwnd `lde mcia
:odipirn dpiy zeccpn mdizeyp
zepne` ilra ,mkl `ey

`ne minikyndmzk`lnl mixg
ozi ok dribiae avra mgl ilke`
dqpxte zepefn mlerd z` ofd
dpiy ccpy inl `py ecicil

:eliayaêéøáãá éúàálr .
l`iaecl digky` :ja izxacy

:`zxbi` hwp dedcàöåé éðàå
àá ïåé øù äðäåonf ribdyke .

igxk lr `v` `al oei zekln
`ai oei xye dxfb dxfbp xaky

:inewnaéåò éåògeve wrv .
ikln elyni `ly z`f lr l`ixab

:l`xyia oei'åâå ïäëä øúéáàìå
ãåã éðôì 'ä ïåøà úà úàùð éë

éáà:melya` iptn gxea didyk .
äðòúä øùà ìëá úéðòúä éëå

éáàly ezgixa z`xwpy epcnl .
ik aizke iepir melya` iptn cec
`nve sire arx mrd exn`

:xacna
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גבריאל את שהוציאו לאחר א. עמוד עז àøNשהואìàéaeãì,[-הביאו]deúééàדף ©§©§¦¥¨¨
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גבריאל, של áéúëcבמקומו eðééä .íBé ãçàå íéøNò LnLå לדניאל גבריאל בדברי §¦¥¤§¦§¤¨©§¦§¦
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âéäLîc.המלוכה נמל הנקרא בים נמל ועל -øîà,מעלה של לפמליא eáéúkדוביאל §©§¦¨©§¦

àbøkàa ìàøNéì éì מס מהם לגבות לאומתי משועבדים ישראל שיהיו לי כתבו - ¦§¦§¨¥§©©§¨
déì.גולגולת, eáúk,ביקש éìעוד eáéúkשאףïðaøיהיו àbøkàa,[-החכמים] ¨§¥§¦¦©¨¨§©©§¨

ízçéîìו  eòác àðcéòa .déì eáúk,הגזירה על לחתום שעמדו בשעה -ãîò ¨§¥§¦¨¨§¨§¦§©¨©
ãBbøtä éøBçàî ìàéøáb[גרשוהו בחכמי øîàå,[לשם לשלוט האומות ראויים וכי ©§¦¥¥£¥©©§§¨©

ואומר החכמים את משבח המקרא והלא ב)ישראל, קכז íëì(תהלים àåL'¨§¨¤
'àðL Bãéãéì ïzé ïk ,íéáöòä íçì éìëà ,úáL éøçàî ,íe÷ éîékLî. ©§¦¥§©£¥¤¤Ÿ§¥¤¤¨£¨¦¥¦¥¦¦¥¨

éãéîìzודרשו, ìL ïäéúBLð elà ÷çöé éaø øîà ,'àðL Bãéãéì ïzé ïk' éàî©¥¦¥¦¦¥¨¨©©¦¦§¨¥§¥¤¤©§¦¥
L íéîëçהן äfäאף íìBòa äðéL úBãcðn,ללמוד שהלכו לבעליהן כשממתינות £¨¦¤§©§¥¨¨¨©¤

úBëBæå כךמש àaä,ום íìBòì,עצמם חכמים התלמידי של שכרם שגדול וכל־שכן §¨¨©¨
åéìò eçébLä àìå.גבריאל על -øîàגבריאלeéäé íà ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì §Ÿ¦§¦¨¨¨©§¨¨¦¤¨¦¦§

,äiðL óëa úBãeîç Léà ìàiðãå ,íéðæàî óëa íìBòä úBneà éîëç ìk̈©§¥¨¨§©Ÿ§©¦§¨¦¥¦£§©§¦¨
ãnìnLוכי äæ àeä éî ,àeä Ceøa LBãwä øîà .ílek úà òéøëî àöîð àìŸ¦§¨©§¦©¤¨¨©©¨¨¦¤¤§©¥

ìàéøáb ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì eøîà .éða ìò úeëæ.הוא.àáé íäì øîà §©¨©¨§§¨¨¦¤¨©§¦¥¨©¨¤¨Ÿ
לעיל]øîàpLוזהו הגמרא [שהביאה לדניאל גבריאל éøáãaבדברי éúàá éðàå','E ¤¤¡©©£¦¨¦¦§¨¤

הפרגוד. לתוך שבתי שהזכרתיך ìeòéìבזכות ,eäì øîà ו גבריאל, יכנס -eäeìéiòà ¨©§¥©©§
הכניסוהו. -

àúàגבריאלdéçkLàומצאו -déãéa dézøbéàì déì è÷ðc ìàéaeãì מחזיק - ¨¨©§§¥§¦¥§¨©¥§¦©§¥¦¥
הגזירה. כתב את dépéîבידו àîøîì àòaמיד ממנו, ליטלו רצה -dòìa.דוביאל §¨§¦§¨¦¥©§¨

,éøîàc àkéà,ישראל על זכות גבריאל שלימד àáéúkשמחמת äåä ázëéî ¦¨§¨§¥¦§©£¨§¦¨
אבל àîúç.האיגרת, éåä àì ízçéî וäåä énð ízçéî óà éøîàc àkéà ¦§©Ÿ£¥©§¨¦¨§¨§¥©¦§©©¦£¨

,àîúçאלאdépéî dì ÷éçî déòìaãk ו החתימה, נמחקה דוביאל כשבלעו -eðééä ©§¨©§©§¥¨¥¨¦¥©§
הסיבה, זו -àâøk áéäéc àkéà ñøôc àúeëìîác כיון מס שמשלמים יש - ¦§©§¨§¨©¦¨§¨¦©§¨

הגזירה, àâøkשנחתמה áéäé àìc àkéàå נמחקה כי משלמים, שאינם  ויש - §¦¨§Ÿ¨¦©§¨
החתימה.

לדניאל ואמר גבריאל כ)הוסיף י àa'(שם ïåé øN äpäå àöBé éðàå',כרחי על אצא למלוך, יון מלכות של זמנה יגיע כאשר - ©£¦¥§¦¥©¨¨¨
במקומי. יבוא יון ושר גזירה נגזרה שכבר éåòלפי éåò,בישראל יון  ימשלו שלא כך על וצווח גבריאל צעק -déa çbLàc àkéìå ¨¥¨¥§¥¨§©§©¥

דבריו  נשמעו ולא -.[
הכפורים: ביום ואסורה עינוי היא רחיצה שמניעת המקור את לברר חוזרת àîéàהגמרא úéòa éàå,אמור תרצה אם -äöéçø §¦¨¦¥¨§¦¨

ïì àðî éepò éøwéàc,עינוי נקרא מרחיצה שמניעה למדנו מהיכן -áéúëc ,àëäîהמלך שלמה כו)בדברי ב א' (מלכים §¦§¥¦§¨¨¥¨¨¦§¦
éãN ìò Cì úúðò ,Cìnä øîà ïäkä øúéáàìe'[úà] úàNð ék Eúéîà àì äfä íBiáe ,äzà úåî Léà ék ,E §¤§¨¨©Ÿ¥¨©©¤¤£¨Ÿ¥©¨¤¦¦¨¤©¨©©¤Ÿ£¦¤¦¨¨¨¤

'éáà äpòúä øLà ìëa úépòúä éëå ,éáà ãåc éðôì 'ä ïBøà. נקרא מאבשלום, שברח בעת לדוד שארע שמה למדנו £¦§¥¨¦¨¦§¦¦§©¦¨§Ÿ£¤¦§©¨¨¦
ãåãaעינוי. déa áéúëeשעה כט)באותה יז ב' éòå(שמואל ,áòø ,íòä eøîà ék'å ,ó,'øaãna àîö,והיינוíçlî 'áòø' §¦¥§¨¦¦¨§¨¨¨¥§¨¥§¨¥©¦§¨¨¥¦¤¤

,íénî 'àîöå'אבלéò'éànî 'ó,מה מחמת -äöéçøî ,åàì.עינוי נחשבת מרחיצה שהמניעה ומכאן מרחיצה, שנמנע - §¨¥¦©¦¨¥¦©¨¥§¦¨
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xcde"קסד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc mixcp(oey`x meil)

dxeza xn`pd(ak bk mixac)xg`z `l Liwl` 'dl xcp xCz iM' ,¦¦Ÿ¤¤©¡¤Ÿ§©¥
eyxce .'`hg La dide ,KOrn Liwl` 'd EPWxci Wxc iM ,FnNWl§©§¦¨Ÿ¦§§¤¡Ÿ¤¥¦¨§¨¨§¥§
.zepaxw ly zeacpe mixcp el` 'xcp xecz ik' ,df aezka minkg
yexc ik' .zeycwde oinxge oikxre minc el` 'jidl` 'dl'
el` 'jiwl` 'd' .minlye zeler zeny`e ze`hg el` 'epyxci

' .zexekae zexyrne zewcv,äàôe äçëL è÷ì äæ 'Cnòîod oky ¥¦¨¤¤¤¦§¨¥¨
.'jnr iprd z`e' eilr xn`py iprd ly ewlgweqta eywedy ixd

.'xg`z la' ly e`l oiprl zepaxwl miipr zepzn df
m`d ,`tt ax wtzqd cer,ä÷ãöì ãé Léenvr lr lawnyke ¥¨¦§¨¨

,zeci oicn dwcv aeig eilr lg ,xenb epi`y xeaica dwcv zzl
Bà,`nlc,ä÷ãöì ãé ïéàs`ejixv `l` ,dwitqn `l dgiken ci ¥¨¦§¨¨

.xenb xeaic
:xen`d wtqd ote` z` `xnbd zxxanéîc éëéädfi`ae cvik - ¥¦¨¦

,ewitq z` `tt ax wtzqd ote`àîéìéàoebkøîàccg` fef lr ¦¥¨§¨©
'ä÷ãöì àæeæ ïéãä'fef lr xn`e siqede ,dwcvl didi fefd df - ¨¥¨¦§¨¨

xg`'énð ïéãäå'`ld .mb dfe -àeääxeaic ly dfk ote` -ä÷ãö §¨¥©¦©§¨¨
àéä dîöò,cala ci `le `ed dwcv zyxtd ly xenb oeyl - ©§¨¦

.dwcv dyrp ipyd fefdy `hiyte
,`xnbd dwiqnàlà`ed wtqd ote`øîàc ïBâkipyd fefd lr ¤¨§§¨©

àìå ,'ïéãä'e siqedéàî .'énð' øîàxn`p m`d .df fef ly epic dn - ¨¥§Ÿ¨©©¦©
eli`ke dwcva ci oicä'.øîà÷ 'ä÷ãö énð ïéãs` dwcv oic lge ¨¥©¦§¨¨¨¨©

.df fef lr,àîìc Bàciy s` ok lre ,ci oic dwcva xn`p `l ¦§¨
`id dgiken,dwcvl eyixtdl `id ezpeeky zelzl yiy i`ceae

xaqda ztqep zexyt` zniiiw wegxd cv lry xg`n mewn lkn
,eixac]céàîzxin`a ezpeek idn -,(énð) 'ïéãäå' [càúe÷ôðì ©§¨¥©¦§©§¨

øîà÷ àîìòa,izia ze`vedl didi df fefe -exnel miiq `ly dn §¨§¨¨¨©
yxetn ote`a okdé÷qà àìc àeä àøeaã`le ,eixac z` miiq `l- ¦¨§Ÿ©§¥

.didy enk oileg x`ype df fef lr dwcv oic lg
dxeza xn`p :wtqd iccv z` `xnbd zyxtn(ck my mixac)`vFn'¨

YxAC xW` ,dacp Liwl` 'dl Yxcp xW`M ,ziUre xnWY LiztU§¨¤¦§Ÿ§¨¦¨©£¤¨©§¨©¡Ÿ¤§¨¨£¤¦©§¨
`vena aiigzdy dn miiwln xg`l `l df weqt ly epiipre .'LitA§¦
envr aiigy zepaxw el` weqta exkfedy dacpe xcpe ,eizty
zkqna minkg eyxc weqta xen`d 'jita' zaiz z`e ,eit `vena
dwcv ywed ditly ef `yxc it lre .dwcv lr dpyd y`x

.epiptly wtqa miccvd z` `xnbd zx`an ,zepaxwl,ïðéøîà éî¦©§¦¨
L÷zéàc ïåékdwcv,úBðaø÷ìkéôa' áéúëc,'Emiyxeceä÷ãö Bæ ¥¨§¦§©§¨§¨¦§¦§¦§¨¨

,xen`kcnlpe ,mdil` dyiwdl yi zeci oiprl s`Lé úBðaøw äî©¨§¨¥
.ãé dì Lé ä÷ãö óà ,ãé ïäì,àîìc Bàxkfp `ly xg`n `ny ¨¤¨©§¨¨¥¨¨¦§¨

`wecy okzi yxetn ote`a weqta dwcv'øçàz ìá'ìL÷zéàc àeä §©§©¥§¦§©
,zepaxwl dwcvok lre ,zeci oiprl mb df ywid xn`p `l la`

.dwcvl ci oi`
m`d ,`tt ax wtzqd cer.ø÷ôäì ãé ïéà àîìc Bà ,ø÷ôäì ãé Lé¥¨§¤§¥¦§¨¥¨§¤§¥

xg` utg lr lr xn`e siqede ,xwtd didi df utg' xn`y oebke
.ipyd utgd z` mb xiwtdl ezpeekay dgikend ci `ide ,'dfe'

,dwcv iabl mcewd wtql df wtq oia lcadd dn ,`xnbd zl`ey
xwtd s` `ldä÷ãö eðééä,,epenn z` xiwtnd mc` mzq ixdy ©§§¨¨

.miipr ea ekfiy ick exiwtn `ed ixd
jxc lr ,`xnbd daiynàöîz íà[lkez m`-]øîà÷ øîBìax ¦¦§¨©¨¨©

zewtqd ipy z` `tts` .el`d,'ä÷ãöì ãé Lé' øîBì àöîz íà¦¦§¨©¥¨¦§¨¨
meynce zepaxwl dwcv dywed,äöçîì Lwéä ïéàmewn lkn §¥¤¥§¤¡¨

l ci yi m`d wtzqdl yi oiicr,ïðéøîà éî .ø÷ôäxwtdeðééä ¤§¥¦©§¦¨©§
,ä÷ãö.ci yi el s`eéðàL ,àîìc Bàdpey -ä÷ãö,xwtdn §¨¨¦§¨©¦§¨¨

àéæç àì ä÷ãöcdie`x dpi` -,íéiðòì àlàmi`yx md `wecy ¦§¨¨Ÿ©§¨¤¨©£¦¦
,dwcv lehilø÷ôä ìáàie`x,íéøéLòì ïéa íéiðòì ïéaepi` ok lre £¨¤§¥¥©£¦¦¥©£¦¦

oiprl zepaxwl dwcv dywedy ywidd llka epi`e ,dwcvk ynn
.zeci

,àðéáø éòam`d,àqkä úéáì ãé Léxeaica mc` cgiine onfn m`e ¨¥¨¦¨¥¨§¥©¦¥
zia mewn eze` dyrp `qkd zial miieqn mewn xenb epi`y

.dyecway xaca xq`pe ,zeci oicn `qkdBà,`nlcàìoic xn`p Ÿ

.xenb xeaic jixv `l` `qkd zia zpnfda ci
:xen`d wtqd ote` z` `xnbd zxxanøîàc àîéìéà ,éîc éëéä¥¦¨¦¦¥¨§¨©

'énð ïéãäå ,àqkä úéa éåäéì àúéa ïéãä'`qkd zia didi df zia' - ¨¥¥¨¤¡¥¥©¦¥§¨¥©¦
,'df zia mbeàeää,xenb xeaic `l` cala ci dpi` z`f dxin` - ©

ipyd ziady ,`id 'inp oicde' ly zyxtend zernynd ixdy
''äåä énð àqkä úéa. ¥©¦¥©¦£¨

,`xnbd dwiqnàlàwtqd ote`øîàc ïBâkipyd mewnd lr ¤¨§§¨©
éàî ,'énð' øîà àìå ,'ïéãä'å.df mewn ly epic dn -ci yi m`d §¨¥§Ÿ¨©©¦©

mewn cgiil mb ezpeekay `id dgiken ciy oeikne ,`qkd zial
,`qkd zial dfjkitløîàc 'ïéãä'yxtznénð ïéãäå'df mbe- ¨¥§¨©§¨¥©¦

`di,àîìc Bà .'àqkä úéadf oi`y xg`ne ,`qkd zial ci oi` ¥©¦¥¦§¨
c cv `edy dfi` okzi oky xenb xeaicéàîzxin`a ezpeek idn - ©

øîà÷ àîìòa àLéîLúì ,'ïéãäå'crein df mewn didiy - §¨¥§©§¦¨§¨§¨¨¨©
lr lg oi` jkitl ,el mivegpd mixg` mixacl ea ynyzydl

.`qkd zia oic df mewn
,`xnbd dywnììkîzial ci iabl `piax ly ewitqn rnyn - ¦§¨

,`qkdc àðéáøì déì àèéLôczyxetne dxenb oeylaïenéæ Lé ¦§¦¨¥§¨¦¨§¥¦
,àqkä úéáìxq`p ea ynzydl ligzd `l oiicr lreta m` s`e §¥©¦¥

.dyecway mixac x`yae rny z`ixwa mewndå,dywàä §¨
àðéáøì déì àéòaéî`piax wtzqd ixd -l`ye ,df oicaBðéîæä- ¦©§¨¥§¨¦¨¦§¦

miieqn mewn cgiiàqkä úéáì,lreta ea ynzyd `l oiicreeäî §¥©¦¥©
.epice`Bðéîæämewn cgiiy -,õçønä úéáìmewn `ed mby ¦§¦§¥©¤§¨

,ea ynzyd `l oiicre ,dyecway xaca xeq`deäî.epicm`d ©
ìéòBî ïenéæ,ugxnd ziae `qkd zia oic mdilr legiyïenéæ ïéà Bà ¦¦¥¦

ìéòBîxg`l `l` dyecw ly xeaica mixq`p mpi`e ,mda ¦
.mdiyinyzl mda ynzydl eligzdy

,`xnbd zvxznàðéáø,oenif oic mvra mb ,zewtqd izya wtzqd ¨¦¨
,oenifl cia mbej`déì àéòaéî÷ àãç Bbî àãçcg`d wtqa oc - £¨¦£¨¨¦©§¨¥

.oey`xd jezn `l` ipyd wtql `a `ly ,xg`d wtqd jezn
m`d wtzqd mcewyïenéæzeynzyd `la xeaic -ìéòBîzial ¦¦

,`qkd,ìéòBî ïenéæ ïéà Bà,wtzqd jk jezneàöîz íàm`-] ¥¦¦¦¦§¨
[lkezïenéæ Lé øîBì,xeaicam`dãé Lé,df oenifl.ãé ïéà Bà ©¥¦¥¨¥¨

ci oipra epiziibeqa epecipy zewitqd lk iabl `xnbd dwiqn
ciwl,`qkd ziale xwtdle dwcvle d`tle oiyedéì éòaéz¦¨¥¥

,yxcnd ziaa edehyt `ly ,wtqd oiicr el x`ypy ,l`eyl-
.mewn lka xen`d ewiz oeyl `ede

xn` m` ,dpyna epipy'eëå Eì éðà äceðîip`y xnel siqede §¤£¦§§
,jl lke`xingdl dfa jkeg did `aiwr iax:z` zx`an `xnbd

:`aiwr iax ixac
,éiaà øîà,xingn `aiwr iax didy s`ïéðòì àáé÷ò éaø äãBî ¨©©©¥¤©¦£¦¨§¦§©
L ,úe÷ìîxcpd lr xar m`ä÷Bì Bðéà.exac lgi `l ly e`ld lr ©§¤¥¤

,jkl dgkedde .wtqn `l` xcpl yegl `aiwr iax xingd `ly
ïk íàc,dwel `edy oicdéðúéðdpynd aezkz -àáé÷ò éaø §¦¥¦§¥©¦£¦¨
,øéîçî`diy xingdl mrh ea d`xy mixacd zernyn dide ©§¦

,'xingdl jkeg did' dpynd dazky jkne ,xenb xcpk epic
.hlgen ote`a ok dxen did `le ,xaca wtzqdy rnyn

,cala `aiwr iax ly enyn 'eke dcepn zxin` oic `aen dpyna
.eilr miwleg minkgy rnyne

:`l dfi`ae ,ewlgp oeyl dfi`a dpc `xnbd
a ,àtt áø øîàxn`y dxwnàðéãð'péîCdid`- 'jl lke` ip`y ¨©©¨¨§§¦¨¦¨

,jlyn lke` `ly oiprl jnn wgexne cpéâéìt àì àîìò éleëc- §¥¨§¨Ÿ§¦¥
ewlgp `l minkg mbe ,lkd ixacl,øeñàc`id ef oeyly ,dwele §¨

'ipyxten' 'ipxcen' epiidc ,dpyna exkfpy mixcp zeci x`yk
envr z` wigxny `id eixac zernyn o`k mby ,'ipwgexn'

xn` m`e .exiagnàðúnLî'[iecip oeyl ly mebxz ,`zny]péîC §©©§¨¦¨
,jnn lke` `ly oiprl jnn ip` dcepn - 'jl lke` ip`yéleëì§¥

éøL àîìòoeik ,dfa dcen `aiwr iax s`e ,xzen lkd ixacl - ¨§¨¨¥
.eitn xcp xeqi` xac `ived `le ,`nlra iecip ly oeyl dfy

x`aneéâéìt éàîa,minkge `aiwr iax ewlgp dxwn dfi`a - §©§¦¥
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oiaiig lkd` cenr f sc ± oey`x wxtmixcp
.êîòîd epyxci yexc ik"."jnrn jidl` '.àîìòá àúå÷ôðìxg` fef oicde ,xnelk

exeaic xnb `lc ,diwq` `lc `ed `xeace .d`vedl il iedil.`zewtpl ilr :xn`c

.êéôá áéúëã) "dwcv itn `vi" ."jita zxac xy`k"diryidn.(.ä÷ãö éðàù àîìã åà
ikdl- ifg mixiyrl 'it` inp `dc ,xwtd la` .miiprl `l` `ifg `lc - ci dl zi`

?ci odl yic zxn` in.àñëä úéáì ãé ùé`kid

ied in ,`qkd zia iedlc yexita xn` `lc

?ea lltzdl xeq`e dpnfdà÷ àãç åâî àãç
.äéì àéòáéîoenif i` dil `irain `wc ebn

.`l e` ci dil zi` i` inp ira ,lirenäãåðî
.êì éðàdcepnk ,xnelkezepddl xeq`yjk -

.jnn zepdil xeq` `d`øäéä àáé÷ò 'êëåç
.øéîçäì äæájkgzny mc`kjk ,jli`e jli`

xixa `l edi`.xeq` i`ce `diy dilïéðòì
.úå÷ìî`l i`ce jk lk ,dwel epi` xar m`y

.xingn did.êîî àðéãðá:yexita rnync

`nlr ilekl - i`ce epiidc ,jl dcepn `d`

.iecipk jk lk epi` `zny .xeq`
øáñ÷
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17

ì"úà.dwcvl ci yiywid oi` - `icda `aizk `lc b"r` ,ywz`c oeikc meyn

dvgnl.ø÷ôä.`l e` dwcv epiid opixn` in i`nci yi i` ol `wtqn `lc i`de

lopzc epiide ,"dreay rayd e` xcp xeci ik" yewzi` `icdac meyn - `l e` dreay

).h onwlmiryx ixcpk :(-dreayl ci yi `nl` ,dreayae oaxwa xifpa xcp.ùézial ci

.`qkdy"w ea zexwl xeq` `diy.àãçebn

.dil `irainw `cgci yi - oenf yi l"z` ,xnelk

ci oi` e`.ïéðòìå.dkldopihiwp oiyecwa

ded `hiyt` `l oiirac oeikc .ci yic ,`xnegl

dwcve d`tae .`xnegle ,`ziixe`c `witq dil

oeik ,`xnegl opilf`c inp l"f `"ayxd azk

eizeklda l"f o"anxd azk oke .ewiza ewlqc

yic oiibeqe ,`icda `hiyt` `l dwcvc oiirac

`xeqi`c ewiz lkc inp ol `niiwe ,dwcvl ci

dwcvl ci yic oiibeqc l"f xn`c i`ne .`xnegl

-ci yi xnel `vnz m` opixn`wc meyn epiid

l"f m"anxd jxc lr `ed xyt` dfe .dwcvl

"xnel `vnz m`"k mewn lka wqety-la`

`xeqi`c ewiz lkc inp ol `niiwc xn`wc i`na

l"f `"ayxd dfl ok mb mikqdy d`xpe ,`xnegl

-seqa `id zyxetn `ibeq ixdy odilr ipdnze

) "miiglde rexfd" wxt.clw sc oilegoenn wtqy (

`lewl dia opilf`c ,oenn wtq `ed ixd miipr

xiibzpy xbc 'ipzn` mzd opiywncn .razpl

xeht oenn wtq :opz ,'eke zhgyp dxt el dide

-milnp ixeg :edpinxe ,`lewl `witq `nl`

dxt ,`kd :iiepyl jixhvi`e ,'eke dnwd jezay

.`niiw aeig zwfga dnw ,`niiw `xeht zwfga

ikd e`l `d ,`niiw aeig zwfgac `nrh `nl`

-ded miipr oenn wtqc `zi` m`e .xeht wtq

`xeqi`c `witq dil-,cere ?ikd iiepyl il dnl

zwfgac dqir ixde :iia` dil iyw` inp mzdc

:dil xn`e !aiig wtq 'eke xiibzpy xb opze ,`xeht

`xeqi` wtq-`penn wtq ,`xnegl-.`lewl

`xeqi` wtq ixwn miipr wtqc `zi` m`e-) `neic w"ta mzd opixn`c ,cere .'ipzn` milnp ixegn iyw`c `d dil iiepyl ivn ded dteb `wexit `edda:g scoinezgpd :mzd opz (

dlecb dnexz `nlya :opiyw`e .dlge xyrn znexz ick `l` yixtdl mze` eaiig `l-ipr xyrne oey`x xyrn ,'eke `ipzc-`witq `kilc ,xnelk .di`xd eilr exiagn `ivend

`penne ,`pennc `l` `xeqi`c-eqi`c `witq miipr wtqc `zi` m`e !milyexia delkipe dewqpe deyxtp ipy xyrn `l` .di`xd eilr exiagn `ivend`ed `x-dil `iywc ikid ik

wtq oi` xwtd iabe .dfa l"f mdixaca xeegzn ipi` jkitle .`lewle ,`pennc `witq `l` `xeqi`c `witq ixwn `l miipr oennc `witq i`ce `l` !ipr xyrn inp dil iywz ipy xyrn

liren oenif xnel `vnz m` 'it`c .`qkd zia iab inp oke .ci oi`e `lewle ,[oennc] `witq dil dedc-`lewle ,opaxc `witq dil dede ,opaxcn `l` ipdn `l.äãåðî`aiwr 'x jl ip`

.xingdl dfa jkegxingdl ekgl mirhn didy xnelk ,jig oeyln - inp i` .exxal leki epi`y iptn envra jkgzne .xaca wteqn `edy mc`k jkeg.äãåîzewln oiprl r"x did

.dwel epi`y`l i`c ,eaxzi` zewlnl inp zecic opirny edine .el xexa xacd didy `le ,xingn didy `ed `witqn `dc-`hiyt ?r"x dcen i`n.àðéãð.xeq` r"kc jpinxnelk

) lirl l`eny xn`ck ,"jl lke` ip`y" xn`ca `wec ,edine .dwele xeq`:c scoeyl `edy ,"ediizekc" inp `picpae .'eke "jl lke` ip`y" xn`iy cr oleka :"ipwgexn" "ipyxten" iab (

dwgxd.àðúéîùî.ixy r"kc jpin`pzinyn" xn`c `xab `eddc `caerac inp epiide .`zny oeyl `l` xcp oeyl df oi`y ,`kil inp `xeqi` - "jl lke` ip`y" xn` elit`c

"jl lke` ip`y" [xn` eli`k] giken ied "iqkpn"c b"r` ,`cqg axc `bilte :opixn` "iqkpn.éàîá.[jl ip`] dcepna ibiltdcepnc `pyil i`dc - "jl lke` ip`y" inp xn`e ,xnelk

opaxe .xeq` jkld ,dwegxa dzae`qe - "dzcpa decde" opinbxznck ,"ipwgexn" "ipyxten"k lcade wegix oeyl `ed s`y ,xnelk .`ed `iecpc `pyil xaq r"x .ikd rnyne ikd rnyn

cala iecp lr exn`l mc` ipa oeyly `ed `znync `pyil ixaqzneynk dicda diytp ieyc oeikc r"xc `nrhc dil `xiaqc ibilt "`pznyn"a xaqw `nl` .-,`a d`pd xeq`l

dcepnde zneynd on oiyxet oky.ïéðòìå.dkldip`y jnn `picp" jkld .eixiagn `le exiagn `aiwr 'xk dkld ol `niiwc ,cere .dl ygc zilc opixn`cn ,`aiwr 'xk ol `niiw `l

pin `picp" .dwele xeq` - "jl lke``le .eizeklda l"f o"anxd wqt oke - "jl lke` ip`y jpin `pznyn" xnel jixv oi`e ,ixy inp - "jl lke` ip`y jl ip` dcepn" .ixy - cegla "j

mixcp zekldn g"ta azky l"f m"anxd ixac dfa exxazp.:éîìùåøéxingdl dfa jkeg did `aiwr 'x-dn .'eke "lcai `ede eyekx lk mxgi" xnizc dnk ,eiqkp lk z` xqil

opax dil oicar-meyn olic `xnbae ,xeq` - dcepnk envr dyry oeiky xnel `ed inlyexic `nrh ;olic `xnb icda llk jiiy `l inlyexi jdc il `xazqne .c"a iecpa `ed xneg

`icda opirny `dnc :eiyexita l`eny xa jexa 'x axd azk ,edin .oxn`ck i`ce `l` ?ixy r"kl "jpin `pzinyn" opixn` ikid - ikd `niz `l i`c .iecp meyn `le ,dl opiz` dwgxd

el`e" wxta ol `niiw `dc ,xeegn df oic oi`e .`cqg ax diixyc "diqkpn `pzinyn" xn`c i`dc `caer epiide .xzen - heicd edcp la` ,eiqkpn zepdil xeq` - c"a edecpy dcepnc

) "oiglbn:eh sc w"ndcepn :(-`nlra c"a mxga la` .ith mil`c ,ip`y lecbd c"a ly mxg i`ce `l` .oixeq` eiqkp oi` `nl` .enr oixkype xkyp ,el oipeye dpey-ediiqkp ixqzin `l.
edcp
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"Cnòî"¯.äàôe äçëL è÷I äæBà ä÷ãöI ãé Lé ¥¦¨¤¤¤¦§¨¥¨¥¨¦§¨¨
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קסה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc mixcp(oey`x meil)

dxeza xn`pd(ak bk mixac)xg`z `l Liwl` 'dl xcp xCz iM' ,¦¦Ÿ¤¤©¡¤Ÿ§©¥
eyxce .'`hg La dide ,KOrn Liwl` 'd EPWxci Wxc iM ,FnNWl§©§¦¨Ÿ¦§§¤¡Ÿ¤¥¦¨§¨¨§¥§
.zepaxw ly zeacpe mixcp el` 'xcp xecz ik' ,df aezka minkg
yexc ik' .zeycwde oinxge oikxre minc el` 'jidl` 'dl'
el` 'jiwl` 'd' .minlye zeler zeny`e ze`hg el` 'epyxci

' .zexekae zexyrne zewcv,äàôe äçëL è÷ì äæ 'Cnòîod oky ¥¦¨¤¤¤¦§¨¥¨
.'jnr iprd z`e' eilr xn`py iprd ly ewlgweqta eywedy ixd

.'xg`z la' ly e`l oiprl zepaxwl miipr zepzn df
m`d ,`tt ax wtzqd cer,ä÷ãöì ãé Léenvr lr lawnyke ¥¨¦§¨¨

,zeci oicn dwcv aeig eilr lg ,xenb epi`y xeaica dwcv zzl
Bà,`nlc,ä÷ãöì ãé ïéàs`ejixv `l` ,dwitqn `l dgiken ci ¥¨¦§¨¨

.xenb xeaic
:xen`d wtqd ote` z` `xnbd zxxanéîc éëéädfi`ae cvik - ¥¦¨¦

,ewitq z` `tt ax wtzqd ote`àîéìéàoebkøîàccg` fef lr ¦¥¨§¨©
'ä÷ãöì àæeæ ïéãä'fef lr xn`e siqede ,dwcvl didi fefd df - ¨¥¨¦§¨¨

xg`'énð ïéãäå'`ld .mb dfe -àeääxeaic ly dfk ote` -ä÷ãö §¨¥©¦©§¨¨
àéä dîöò,cala ci `le `ed dwcv zyxtd ly xenb oeyl - ©§¨¦

.dwcv dyrp ipyd fefdy `hiyte
,`xnbd dwiqnàlà`ed wtqd ote`øîàc ïBâkipyd fefd lr ¤¨§§¨©

àìå ,'ïéãä'e siqedéàî .'énð' øîàxn`p m`d .df fef ly epic dn - ¨¥§Ÿ¨©©¦©
eli`ke dwcva ci oicä'.øîà÷ 'ä÷ãö énð ïéãs` dwcv oic lge ¨¥©¦§¨¨¨¨©

.df fef lr,àîìc Bàciy s` ok lre ,ci oic dwcva xn`p `l ¦§¨
`id dgiken,dwcvl eyixtdl `id ezpeeky zelzl yiy i`ceae

xaqda ztqep zexyt` zniiiw wegxd cv lry xg`n mewn lkn
,eixac]céàîzxin`a ezpeek idn -,(énð) 'ïéãäå' [càúe÷ôðì ©§¨¥©¦§©§¨

øîà÷ àîìòa,izia ze`vedl didi df fefe -exnel miiq `ly dn §¨§¨¨¨©
yxetn ote`a okdé÷qà àìc àeä àøeaã`le ,eixac z` miiq `l- ¦¨§Ÿ©§¥

.didy enk oileg x`ype df fef lr dwcv oic lg
dxeza xn`p :wtqd iccv z` `xnbd zyxtn(ck my mixac)`vFn'¨

YxAC xW` ,dacp Liwl` 'dl Yxcp xW`M ,ziUre xnWY LiztU§¨¤¦§Ÿ§¨¦¨©£¤¨©§¨©¡Ÿ¤§¨¨£¤¦©§¨
`vena aiigzdy dn miiwln xg`l `l df weqt ly epiipre .'LitA§¦
envr aiigy zepaxw el` weqta exkfedy dacpe xcpe ,eizty
zkqna minkg eyxc weqta xen`d 'jita' zaiz z`e ,eit `vena
dwcv ywed ditly ef `yxc it lre .dwcv lr dpyd y`x

.epiptly wtqa miccvd z` `xnbd zx`an ,zepaxwl,ïðéøîà éî¦©§¦¨
L÷zéàc ïåékdwcv,úBðaø÷ìkéôa' áéúëc,'Emiyxeceä÷ãö Bæ ¥¨§¦§©§¨§¨¦§¦§¦§¨¨

,xen`kcnlpe ,mdil` dyiwdl yi zeci oiprl s`Lé úBðaøw äî©¨§¨¥
.ãé dì Lé ä÷ãö óà ,ãé ïäì,àîìc Bàxkfp `ly xg`n `ny ¨¤¨©§¨¨¥¨¨¦§¨

`wecy okzi yxetn ote`a weqta dwcv'øçàz ìá'ìL÷zéàc àeä §©§©¥§¦§©
,zepaxwl dwcvok lre ,zeci oiprl mb df ywid xn`p `l la`

.dwcvl ci oi`
m`d ,`tt ax wtzqd cer.ø÷ôäì ãé ïéà àîìc Bà ,ø÷ôäì ãé Lé¥¨§¤§¥¦§¨¥¨§¤§¥

xg` utg lr lr xn`e siqede ,xwtd didi df utg' xn`y oebke
.ipyd utgd z` mb xiwtdl ezpeekay dgikend ci `ide ,'dfe'

,dwcv iabl mcewd wtql df wtq oia lcadd dn ,`xnbd zl`ey
xwtd s` `ldä÷ãö eðééä,,epenn z` xiwtnd mc` mzq ixdy ©§§¨¨

.miipr ea ekfiy ick exiwtn `ed ixd
jxc lr ,`xnbd daiynàöîz íà[lkez m`-]øîà÷ øîBìax ¦¦§¨©¨¨©

zewtqd ipy z` `tts` .el`d,'ä÷ãöì ãé Lé' øîBì àöîz íà¦¦§¨©¥¨¦§¨¨
meynce zepaxwl dwcv dywed,äöçîì Lwéä ïéàmewn lkn §¥¤¥§¤¡¨

l ci yi m`d wtzqdl yi oiicr,ïðéøîà éî .ø÷ôäxwtdeðééä ¤§¥¦©§¦¨©§
,ä÷ãö.ci yi el s`eéðàL ,àîìc Bàdpey -ä÷ãö,xwtdn §¨¨¦§¨©¦§¨¨

àéæç àì ä÷ãöcdie`x dpi` -,íéiðòì àlàmi`yx md `wecy ¦§¨¨Ÿ©§¨¤¨©£¦¦
,dwcv lehilø÷ôä ìáàie`x,íéøéLòì ïéa íéiðòì ïéaepi` ok lre £¨¤§¥¥©£¦¦¥©£¦¦

oiprl zepaxwl dwcv dywedy ywidd llka epi`e ,dwcvk ynn
.zeci

,àðéáø éòam`d,àqkä úéáì ãé Léxeaica mc` cgiine onfn m`e ¨¥¨¦¨¥¨§¥©¦¥
zia mewn eze` dyrp `qkd zial miieqn mewn xenb epi`y

.dyecway xaca xq`pe ,zeci oicn `qkdBà,`nlcàìoic xn`p Ÿ

.xenb xeaic jixv `l` `qkd zia zpnfda ci
:xen`d wtqd ote` z` `xnbd zxxanøîàc àîéìéà ,éîc éëéä¥¦¨¦¦¥¨§¨©

'énð ïéãäå ,àqkä úéa éåäéì àúéa ïéãä'`qkd zia didi df zia' - ¨¥¥¨¤¡¥¥©¦¥§¨¥©¦
,'df zia mbeàeää,xenb xeaic `l` cala ci dpi` z`f dxin` - ©

ipyd ziady ,`id 'inp oicde' ly zyxtend zernynd ixdy
''äåä énð àqkä úéa. ¥©¦¥©¦£¨

,`xnbd dwiqnàlàwtqd ote`øîàc ïBâkipyd mewnd lr ¤¨§§¨©
éàî ,'énð' øîà àìå ,'ïéãä'å.df mewn ly epic dn -ci yi m`d §¨¥§Ÿ¨©©¦©

mewn cgiil mb ezpeekay `id dgiken ciy oeikne ,`qkd zial
,`qkd zial dfjkitløîàc 'ïéãä'yxtznénð ïéãäå'df mbe- ¨¥§¨©§¨¥©¦

`di,àîìc Bà .'àqkä úéadf oi`y xg`ne ,`qkd zial ci oi` ¥©¦¥¦§¨
c cv `edy dfi` okzi oky xenb xeaicéàîzxin`a ezpeek idn - ©

øîà÷ àîìòa àLéîLúì ,'ïéãäå'crein df mewn didiy - §¨¥§©§¦¨§¨§¨¨¨©
lr lg oi` jkitl ,el mivegpd mixg` mixacl ea ynyzydl

.`qkd zia oic df mewn
,`xnbd dywnììkîzial ci iabl `piax ly ewitqn rnyn - ¦§¨

,`qkdc àðéáøì déì àèéLôczyxetne dxenb oeylaïenéæ Lé ¦§¦¨¥§¨¦¨§¥¦
,àqkä úéáìxq`p ea ynzydl ligzd `l oiicr lreta m` s`e §¥©¦¥

.dyecway mixac x`yae rny z`ixwa mewndå,dywàä §¨
àðéáøì déì àéòaéî`piax wtzqd ixd -l`ye ,df oicaBðéîæä- ¦©§¨¥§¨¦¨¦§¦

miieqn mewn cgiiàqkä úéáì,lreta ea ynzyd `l oiicreeäî §¥©¦¥©
.epice`Bðéîæämewn cgiiy -,õçønä úéáìmewn `ed mby ¦§¦§¥©¤§¨

,ea ynzyd `l oiicre ,dyecway xaca xeq`deäî.epicm`d ©
ìéòBî ïenéæ,ugxnd ziae `qkd zia oic mdilr legiyïenéæ ïéà Bà ¦¦¥¦

ìéòBîxg`l `l` dyecw ly xeaica mixq`p mpi`e ,mda ¦
.mdiyinyzl mda ynzydl eligzdy

,`xnbd zvxznàðéáø,oenif oic mvra mb ,zewtqd izya wtzqd ¨¦¨
,oenifl cia mbej`déì àéòaéî÷ àãç Bbî àãçcg`d wtqa oc - £¨¦£¨¨¦©§¨¥

.oey`xd jezn `l` ipyd wtql `a `ly ,xg`d wtqd jezn
m`d wtzqd mcewyïenéæzeynzyd `la xeaic -ìéòBîzial ¦¦

,`qkd,ìéòBî ïenéæ ïéà Bà,wtzqd jk jezneàöîz íàm`-] ¥¦¦¦¦§¨
[lkezïenéæ Lé øîBì,xeaicam`dãé Lé,df oenifl.ãé ïéà Bà ©¥¦¥¨¥¨

ci oipra epiziibeqa epecipy zewitqd lk iabl `xnbd dwiqn
ciwl,`qkd ziale xwtdle dwcvle d`tle oiyedéì éòaéz¦¨¥¥

,yxcnd ziaa edehyt `ly ,wtqd oiicr el x`ypy ,l`eyl-
.mewn lka xen`d ewiz oeyl `ede

xn` m` ,dpyna epipy'eëå Eì éðà äceðîip`y xnel siqede §¤£¦§§
,jl lke`xingdl dfa jkeg did `aiwr iax:z` zx`an `xnbd

:`aiwr iax ixac
,éiaà øîà,xingn `aiwr iax didy s`ïéðòì àáé÷ò éaø äãBî ¨©©©¥¤©¦£¦¨§¦§©
L ,úe÷ìîxcpd lr xar m`ä÷Bì Bðéà.exac lgi `l ly e`ld lr ©§¤¥¤

,jkl dgkedde .wtqn `l` xcpl yegl `aiwr iax xingd `ly
ïk íàc,dwel `edy oicdéðúéðdpynd aezkz -àáé÷ò éaø §¦¥¦§¥©¦£¦¨
,øéîçî`diy xingdl mrh ea d`xy mixacd zernyn dide ©§¦

,'xingdl jkeg did' dpynd dazky jkne ,xenb xcpk epic
.hlgen ote`a ok dxen did `le ,xaca wtzqdy rnyn

,cala `aiwr iax ly enyn 'eke dcepn zxin` oic `aen dpyna
.eilr miwleg minkgy rnyne

:`l dfi`ae ,ewlgp oeyl dfi`a dpc `xnbd
a ,àtt áø øîàxn`y dxwnàðéãð'péîCdid`- 'jl lke` ip`y ¨©©¨¨§§¦¨¦¨

,jlyn lke` `ly oiprl jnn wgexne cpéâéìt àì àîìò éleëc- §¥¨§¨Ÿ§¦¥
ewlgp `l minkg mbe ,lkd ixacl,øeñàc`id ef oeyly ,dwele §¨

'ipyxten' 'ipxcen' epiidc ,dpyna exkfpy mixcp zeci x`yk
envr z` wigxny `id eixac zernyn o`k mby ,'ipwgexn'

xn` m`e .exiagnàðúnLî'[iecip oeyl ly mebxz ,`zny]péîC §©©§¨¦¨
,jnn lke` `ly oiprl jnn ip` dcepn - 'jl lke` ip`yéleëì§¥

éøL àîìòoeik ,dfa dcen `aiwr iax s`e ,xzen lkd ixacl - ¨§¨¨¥
.eitn xcp xeqi` xac `ived `le ,`nlra iecip ly oeyl dfy

x`aneéâéìt éàîa,minkge `aiwr iax ewlgp dxwn dfi`a - §©§¦¥
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oiaiig lkd` cenr f sc ± oey`x wxtmixcp
.êîòîd epyxci yexc ik"."jnrn jidl` '.àîìòá àúå÷ôðìxg` fef oicde ,xnelk

exeaic xnb `lc ,diwq` `lc `ed `xeace .d`vedl il iedil.`zewtpl ilr :xn`c

.êéôá áéúëã) "dwcv itn `vi" ."jita zxac xy`k"diryidn.(.ä÷ãö éðàù àîìã åà
ikdl- ifg mixiyrl 'it` inp `dc ,xwtd la` .miiprl `l` `ifg `lc - ci dl zi`

?ci odl yic zxn` in.àñëä úéáì ãé ùé`kid

ied in ,`qkd zia iedlc yexita xn` `lc

?ea lltzdl xeq`e dpnfdà÷ àãç åâî àãç
.äéì àéòáéîoenif i` dil `irain `wc ebn

.`l e` ci dil zi` i` inp ira ,lirenäãåðî
.êì éðàdcepnk ,xnelkezepddl xeq`yjk -

.jnn zepdil xeq` `d`øäéä àáé÷ò 'êëåç
.øéîçäì äæájkgzny mc`kjk ,jli`e jli`

xixa `l edi`.xeq` i`ce `diy dilïéðòì
.úå÷ìî`l i`ce jk lk ,dwel epi` xar m`y

.xingn did.êîî àðéãðá:yexita rnync

`nlr ilekl - i`ce epiidc ,jl dcepn `d`

.iecipk jk lk epi` `zny .xeq`
øáñ÷
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ì"úà.dwcvl ci yiywid oi` - `icda `aizk `lc b"r` ,ywz`c oeikc meyn

dvgnl.ø÷ôä.`l e` dwcv epiid opixn` in i`nci yi i` ol `wtqn `lc i`de

lopzc epiide ,"dreay rayd e` xcp xeci ik" yewzi` `icdac meyn - `l e` dreay

).h onwlmiryx ixcpk :(-dreayl ci yi `nl` ,dreayae oaxwa xifpa xcp.ùézial ci

.`qkdy"w ea zexwl xeq` `diy.àãçebn

.dil `irainw `cgci yi - oenf yi l"z` ,xnelk

ci oi` e`.ïéðòìå.dkldopihiwp oiyecwa

ded `hiyt` `l oiirac oeikc .ci yic ,`xnegl

dwcve d`tae .`xnegle ,`ziixe`c `witq dil

oeik ,`xnegl opilf`c inp l"f `"ayxd azk

eizeklda l"f o"anxd azk oke .ewiza ewlqc

yic oiibeqe ,`icda `hiyt` `l dwcvc oiirac

`xeqi`c ewiz lkc inp ol `niiwe ,dwcvl ci

dwcvl ci yic oiibeqc l"f xn`c i`ne .`xnegl

-ci yi xnel `vnz m` opixn`wc meyn epiid

l"f m"anxd jxc lr `ed xyt` dfe .dwcvl

"xnel `vnz m`"k mewn lka wqety-la`

`xeqi`c ewiz lkc inp ol `niiwc xn`wc i`na

l"f `"ayxd dfl ok mb mikqdy d`xpe ,`xnegl

-seqa `id zyxetn `ibeq ixdy odilr ipdnze

) "miiglde rexfd" wxt.clw sc oilegoenn wtqy (

`lewl dia opilf`c ,oenn wtq `ed ixd miipr

xiibzpy xbc 'ipzn` mzd opiywncn .razpl

xeht oenn wtq :opz ,'eke zhgyp dxt el dide

-milnp ixeg :edpinxe ,`lewl `witq `nl`

dxt ,`kd :iiepyl jixhvi`e ,'eke dnwd jezay

.`niiw aeig zwfga dnw ,`niiw `xeht zwfga

ikd e`l `d ,`niiw aeig zwfgac `nrh `nl`

-ded miipr oenn wtqc `zi` m`e .xeht wtq

`xeqi`c `witq dil-,cere ?ikd iiepyl il dnl

zwfgac dqir ixde :iia` dil iyw` inp mzdc

:dil xn`e !aiig wtq 'eke xiibzpy xb opze ,`xeht

`xeqi` wtq-`penn wtq ,`xnegl-.`lewl

`xeqi` wtq ixwn miipr wtqc `zi` m`e-) `neic w"ta mzd opixn`c ,cere .'ipzn` milnp ixegn iyw`c `d dil iiepyl ivn ded dteb `wexit `edda:g scoinezgpd :mzd opz (

dlecb dnexz `nlya :opiyw`e .dlge xyrn znexz ick `l` yixtdl mze` eaiig `l-ipr xyrne oey`x xyrn ,'eke `ipzc-`witq `kilc ,xnelk .di`xd eilr exiagn `ivend

`penne ,`pennc `l` `xeqi`c-eqi`c `witq miipr wtqc `zi` m`e !milyexia delkipe dewqpe deyxtp ipy xyrn `l` .di`xd eilr exiagn `ivend`ed `x-dil `iywc ikid ik

wtq oi` xwtd iabe .dfa l"f mdixaca xeegzn ipi` jkitle .`lewle ,`pennc `witq `l` `xeqi`c `witq ixwn `l miipr oennc `witq i`ce `l` !ipr xyrn inp dil iywz ipy xyrn

liren oenif xnel `vnz m` 'it`c .`qkd zia iab inp oke .ci oi`e `lewle ,[oennc] `witq dil dedc-`lewle ,opaxc `witq dil dede ,opaxcn `l` ipdn `l.äãåðî`aiwr 'x jl ip`

.xingdl dfa jkegxingdl ekgl mirhn didy xnelk ,jig oeyln - inp i` .exxal leki epi`y iptn envra jkgzne .xaca wteqn `edy mc`k jkeg.äãåîzewln oiprl r"x did

.dwel epi`y`l i`c ,eaxzi` zewlnl inp zecic opirny edine .el xexa xacd didy `le ,xingn didy `ed `witqn `dc-`hiyt ?r"x dcen i`n.àðéãð.xeq` r"kc jpinxnelk

) lirl l`eny xn`ck ,"jl lke` ip`y" xn`ca `wec ,edine .dwele xeq`:c scoeyl `edy ,"ediizekc" inp `picpae .'eke "jl lke` ip`y" xn`iy cr oleka :"ipwgexn" "ipyxten" iab (

dwgxd.àðúéîùî.ixy r"kc jpin`pzinyn" xn`c `xab `eddc `caerac inp epiide .`zny oeyl `l` xcp oeyl df oi`y ,`kil inp `xeqi` - "jl lke` ip`y" xn` elit`c

"jl lke` ip`y" [xn` eli`k] giken ied "iqkpn"c b"r` ,`cqg axc `bilte :opixn` "iqkpn.éàîá.[jl ip`] dcepna ibiltdcepnc `pyil i`dc - "jl lke` ip`y" inp xn`e ,xnelk

opaxe .xeq` jkld ,dwegxa dzae`qe - "dzcpa decde" opinbxznck ,"ipwgexn" "ipyxten"k lcade wegix oeyl `ed s`y ,xnelk .`ed `iecpc `pyil xaq r"x .ikd rnyne ikd rnyn

cala iecp lr exn`l mc` ipa oeyly `ed `znync `pyil ixaqzneynk dicda diytp ieyc oeikc r"xc `nrhc dil `xiaqc ibilt "`pznyn"a xaqw `nl` .-,`a d`pd xeq`l

dcepnde zneynd on oiyxet oky.ïéðòìå.dkldip`y jnn `picp" jkld .eixiagn `le exiagn `aiwr 'xk dkld ol `niiwc ,cere .dl ygc zilc opixn`cn ,`aiwr 'xk ol `niiw `l

pin `picp" .dwele xeq` - "jl lke``le .eizeklda l"f o"anxd wqt oke - "jl lke` ip`y jpin `pznyn" xnel jixv oi`e ,ixy inp - "jl lke` ip`y jl ip` dcepn" .ixy - cegla "j

mixcp zekldn g"ta azky l"f m"anxd ixac dfa exxazp.:éîìùåøéxingdl dfa jkeg did `aiwr 'x-dn .'eke "lcai `ede eyekx lk mxgi" xnizc dnk ,eiqkp lk z` xqil

opax dil oicar-meyn olic `xnbae ,xeq` - dcepnk envr dyry oeiky xnel `ed inlyexic `nrh ;olic `xnb icda llk jiiy `l inlyexi jdc il `xazqne .c"a iecpa `ed xneg

`icda opirny `dnc :eiyexita l`eny xa jexa 'x axd azk ,edin .oxn`ck i`ce `l` ?ixy r"kl "jpin `pzinyn" opixn` ikid - ikd `niz `l i`c .iecp meyn `le ,dl opiz` dwgxd

el`e" wxta ol `niiw `dc ,xeegn df oic oi`e .`cqg ax diixyc "diqkpn `pzinyn" xn`c i`dc `caer epiide .xzen - heicd edcp la` ,eiqkpn zepdil xeq` - c"a edecpy dcepnc

) "oiglbn:eh sc w"ndcepn :(-`nlra c"a mxga la` .ith mil`c ,ip`y lecbd c"a ly mxg i`ce `l` .oixeq` eiqkp oi` `nl` .enr oixkype xkyp ,el oipeye dpey-ediiqkp ixqzin `l.
edcp
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ø"a :àtt áø øîà .øéîçî àáé÷ò 'ø :éðúéð ïk íàc ,ä÷BI BðéàL úB÷Iî ïéðòI ò"àðéãð §¦§©©§¤¥¤§¦¥¦§¥£¦¨©§¦£©©©¨§¨¥¨
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קסו
oiaiig lkda cenr f sc ± oey`x wxtmixcp

àðúîùîá øáñ÷.éâéìô,xn`w "`pznyn" `kdc

r"xc `dl dl ygc zil :`cqg ax dil xn`we

epiidc ,"jl ip` dcepn"a xqe` dedc

."`pznyn"ð.åéðôá åäãédcipy mkgmc`d z`

.eipta `l` el xizdl leki oi` - eiptaúøëæä
.íùä.dlhal miny my `ivenyåúî éë øîàðù

.íéùðàä ìëeltpy mxia`e ozc epiid :opixn`e

.zeipra.íäéðéò íéîëç åðúðù íå÷î ìëmc`l

ecipyjixv ikd`e .zeipra ltep e` zn e` -

.dzink epiidc ,zeipra letiy ick - ezecplïéà
.íåìë àìå äøôäì éåãéð ïéázeidl jixv `lc

.dl `xy xzl`l `dc ,iecipa minei e` meiéëéä
.éîãdcpnc.envrl.äéì éøùå äéúéáì ìééòå

`lyedcip.eipta
à÷
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åäãð.eipta `l` el oixizn oi` eipta) "gleyd" 'ta opixn`c i`nc `inec .eipta `l` xwrin `le ,diiecp mil` - edcp eiptac oeikc:bl sc oihibia `ciarznc `zlin lk :(

eipta `ly el oixizn i`c ,`cyg meyn `zlinc `nrh `l` ,`xidp `le .dtlynl dxyr ia dkixv dxyr-`ai iecip ea ebdpi `lyke ,rci `l dcepnde edexiziy minrt

eipta `ly edcpyk la` .`cygl-) "`"x" 'ta onwl exn`y dze`k dfe .eipta `ly edecpy myk eipta `ly edexizd `ny xaeq `ed s`y ,`cyg `kil.dq scd`pd xcend :(

eipta exiagn-`cyg `kilc ,edericedy lk ,df itle .`cyg meyn `nrhc inlyexia yxtne .eipta `l` el oixizn oi`-`ly t"r` ,inp edexizdy lke .eipta `ly el oixizn

edericed-caric xzen.òîåùämyd zxkfd

.ezecpl jixv exiag itn) dxenz yixa:b scopiwtn (

xikfnl dxdf`) aizkcn dlhal miny mymixac

i"`xiz jidl` 'd z`" (.íàå`ed edcp `l

.iecpa `di envr`l` ,eil`n iecpa `diy `l

jixv envr xikfnd ixdy .xn`w zecpzdl ie`x

`l` ?wzeye rneyd epnn xeng `di j`ide ,iecp

oxn`ck.ìëáù.mewni`nl aidi `w `nrh

,iecpa `di envr `ed edcp `l m`e opixn`c

aizkc ,dievn zeipr myc ,xeng eiykr ixdy

)k zeny`a` iny z` xikf` xy` mewnd lka" (

d`ian devnl myd zxkfdcne ,"jizkxae jil`

xyere dkxa-i` .zeipr znxeb `eyl dxkfd

) xwy zreay iab aizkcn ,inpd dixkfezlke" (

) dxenzae ,"eipa` z`e eivr z`e:b scincn (

xwy zreayl dlhal my zxkfd.øîàðùik

.'ebe miyp`d lk eznopixn`ck ,ynn ezn `lc

) "`"x" wxta onwl:cq scmewn lkc ,eed iednc (

,mxia`e ozc `l` mpi` "miavp"e "mivp" xn`py

iptnc ,`l` .gxw ly zwelgna eed edpi`e

mzd opixn`c b"r`c ."ezn ik" xn` eprdy

ine ,rxevne ,`neqe ,ipr :znk oiaeyg drax`c

mipa el oi`y-oi`c ;xn`w zeiprn i`ce `kd

enzqpy xnel-gxw ly ezwelgna aizk `dc

)fh xacna`kile ,"xwpz mdd miyp`d ipird" (

) aizk `dc oirxevn eidy inp xninl`i mixac

ee`txzpy xninl `kile ,"l`xyi lk axwa" (

dxez ozna-ezn ik xn` mipa mdl did `ly meync xninl `kile ,lbrd dyrna onenl exfgy opixn` `dc-mdl did `ly iptn ike ?"dnixvn aey" df iptn l"` ikid k"`c

mirnyp mdixac eid `le mdiqkpn ecxiy iptn i`ce `l` ?drxt l` epiyldl zeklnl oirnyp eid `l mipa.åà.iper e` dzin`ixi` i`n :zetqeza eywde .iccdl eey `nl`

) oiyecwc w"ta opixn`c ,`aeh izkeca gken inp ikde !ezecpl jixv dxeyk dyer epi`y lkc inlyexia opixn` `d ?ezecpl jixvc exiag itn myd zxkfd rney.hl scedeifg :(

) "oiglbn el`e" wxtae .'eke diznype xn izip :ixn` ,ipteb ipia rxf dedc `xab `eddl.fi sc w"n:dil dxn`e ,lecb epal ign dedc `xab `eddl dizifg iaxc dizn`c opixn` (

`paizkcke ,xeng dypry iptn ,iecpa `di envr `ed edcp `l m`c :xn`c `ed cegla myd zxkfda edin `l` ,inp ikd oi`c :evxize .`znya `xab `edd iedil.òîùådpin

.melk `le dxtdl iecp oia oi`) "oiglbn el`e" wxta xn`cn zetqeza eywd.fh sc my`zexwt`l la` ,`pennl n"de .ixy hehe xq` heh :l`eny xn`w ikd :(-dilr `liigc cr

la` .melk `le dxtdl iecp oia oi` `kd d"yn ,`zexwt`l inc `le ,dlhal miny my cer xikfi `ly eilr mii`l `l` epi` df iecpy ,`kd ip`yc :evxize .oinei oizlz `zny

] (w"ta) l"f m"anxd zrc oke ,"oiglbn el`e" 'ta eizeklda k"ynk ,ef iptn "oiglbn el`e" 'tay dze` dgcy l"f iqtl` axl izi`xbi 'ld f"ta l"vz"z zekldn [.ç"úenvrl dcpn

.envrl xtnelr envr dcpyk la` .diytp znyn ded ,ax ia xac `xwi meyn `nlra zeciqg zcnnc ,`xhef xnc `d ik ,iecp xa ied `lc `kid `wecc :l"f `"ayxd azk

:exn` jkitl !"i`n`" l"ld ,daxc` ?`xhef xnc `d ik xn`c inwn "`hiyt" q"yd dil iywn ikid ok m` :eilr eywde .envr xizdl epnid lk `l - iecp eilr aiig didy xac

) z"z zekldn 'f wxta l"f m"anxd zrc oke .envrl xtin envr z` dcpy oipr lkac`i 'ld.`d ik ,envrl xtine :b"d `l` ,"`hiyt" opiqxb `lc eazky miyxtn zvwnl izi`xe .(

ok qxeby inle-mnrha oipekp `"ayxd ixac.éëå.diytpl ixy dizial liir,iecp ea oibdep ezia ipa elit` - dcepnc rnyn `dne .epnn wgxzdl ezia ipa ekxhvi `ly ick
i`c
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áøc àâéIôe .àeä àðznLîc àðMéI :éøáñ ïðaøå ,àeä§©¨©¨§¦¦¨¨¦§©©§¨§¦¨§©

øîàc àøáb àeääc ;àcñç"déøác déñëða àðznLî ¦§¨§©©§¨©£©§©©§¨§¦§¥¦§¥
àaà øa äéîøé áøc"à ,àcñç áøc dén÷I àúà"I §©¦§§¨©©¨£¨§©¥§©¦§¨

:øáñ÷ .àáé÷ò éaøc àäI dI Lçc úéIa"àðznLî" ¥§¨¨§¨§©¦£¦¨¨¨©¦§©©§¨
åéðôa eäcð :áø øîà àJéà éaø øîà .éâéIt¯ïéà §¦¦¨©©¦¦¨¨©©¦¨§¨¨¥

åéðôa àJL eäcð .åéðôa àJà BI ïéøézî¯ïéøézî ©¦¦¤¨§¨¨¦¨¤Ÿ§¨¨©¦¦
øîà ïéðç áø øîà .åéðôa àJL ïéa åéðôa ïéa BI¥§¨¨¥¤Ÿ§¨¨¨©©¨¦¨©

Bøéáç étî íMä úøkæä òîBMä :áø¯éøö,BúBcðI C ©©¥©©§¨©©¥¦¦£¥¨¦§©
eäcéð àI íàå¯íB÷î IkL .éecéða àäé Bîöò àeä §¦Ÿ¦¨©§§¥§¦¤¨¨

,äúéîk úeiðòå .äéeöî úeiðò íL äéeöî íMä úøkæäL¤©§¨©©¥§¨¨£¦§¨©£¦§¦¨
øîàpL"íéLðàä Ik eúî ék,"íB÷î Ik :àéðúå ¤¤¡©¦¥¨¨£¨¦§©§¨¨¨

íäéðéò íéîëç eðúpL¯øîà .éðBò Bà äúéî Bà ¤¨§£¨¦¥¥¤¦¨¦£©
íMä úøkæä ä÷tàc àúzéà CäI dòîL ,àðeä áøc dén÷ àðîéà÷ äåä :àaà éaø©¦©¨£¨¨¥§¨©¥§©¨§¨¨§©¦§¨©©§¨©§¨©©¥

ù .dtàa øzIàI dI àøLe dzîL ,äIháI"ù ;úIz î"étî íMä úøkæä òîBMä î §©¨¨©§¨§¨¨§©§©§©¨§¨©¥©©§¨©©¥¦¦
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.íeIë àIå äøôäI éecéð.BîöòI øôéîe BîöòI äcðî íëç ãéîIz :áø øîà Icéb ø"à ¦©£¨¨§Ÿ§¦¥¨©©©§¦¨¨§©¤§©§¥¥§©§
éîã éëéä .I"î÷ ,ïéøeñàä úéaî Bîöò øézî Leáç ïéà :àîéúc eäî !àèéLt¯ék §¦¨©§¥¨¥¨©¦©§¦¥¨£¦¥¦¨¥¦

àzîL áø éa øa áéiçî ék ,àãéñç àøèeæ øîc àä¯øãäå ,àLéøa déLôð úénLî ¨§¨§¨£¦¨¦¦©©©¥©©§¨§©¥©§¥§¥¨©£©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc mixcp(oey`x meil)

Eì éðà äceðîa'.dpyna xkfedy oeyla epiidc ,'jl lke` ip`y ¦§¤£¦§
,mzwelgn mrhe,øáñ àáé÷ò éaøcdcepnyàeä àéecéðc àðMéì- §©¦£¦¨¨©¦§¨§¦¨

,exiag lyn lek`l envr lr xeq`l oiekzde ,`ed dwgxd oeyl
,xeq` okle,éøáñ ïðaøådcepnyàeä àðúnLîc àðMéìoeyl - §©¨¨¨§¥¦§¨¦§©©§¨

`vnpe ,iecipa wx df oeyla ynzydl mc` ipa jxcy ,`ed iecip
.mixizn okle ,llk xcp ly xeaic o`k oi`y
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה שאול ישכר שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מיום המיוחס, ובעת רצון אזכירו ואת זוגתו תחי' על הציון 

הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לתוכן כתבו, ויהי רצון שיבשר טוב בזה.

והרי באנו מחג השבועות זמן מתן תורתנו, עלי' נאמר חרות על הלוחות א"ת חרות אלא חירות, 

חירות מכל ענינים המבלבלים, הנה יבשר טוב בטוב הנראה והנגלה בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט.

המשך בעמוד הבא 
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שאומרים  מה  על  בפירושו  תצ"ד  ר"ס  הזקן  אדמו"ר  של  הטהור  בשולחנו  שהעיר  במה  נ.ב. 

בשבועות זמן מתן תורתנו שהוא מפני דקביעות שלנו שע"פ חשבון, שבועות תמיד בששי בסיון זמן 

מתן התורה, ומקשה שבירושלמי סוף מס' ר"ה מפרשים כתוב בתורה שמרומז בו ששבועות זמן מ"ת.

והנה מובן שלא על אדה"ז תלונתו - כ"א על המציאות, וכלשון חז"ל מפורש - ששבועות פעמים 

חל בחמישי בסיון, שאז הרי פשיטא שאין ענין לומר זמן מ"ת, אפילו ע"פ מה שכתב מהר"ל מפראג 

)בס' תפא"י פכ"ז( שמעתיקו במכתבו, כיון דלכל הדיעות בחמישי בסיון יום החמשים לספה"ע אין 

זה זמן מתן תורה, ורז"ל אמרו בפירוש שלפעמים חל בחמישי בסיון, וע"כ צ"ל שמאמר הירושלמי 

הוא בדרך אסמכתא, וליכא מילתא דלא רמיזא באורייתא. ועד"ז מוכרחים לתרץ קושיא יותר חזקה 

מאשר הביא כת"ר, והוא המובא בכ"מ שענין שני הלחם שמקריבים בשבועות ה"ז ענין דלכו לחמו 

בלחמי, מתן התורה, והרי שני הלחם מקריבים גם כשחל שבועות בחמישי בסיון.

המשך מהעמוד הקודם

אגרות קודש
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iecp ea bedpl zaiig ezy`c xnel-dhnd yinyza xeq` dcepnc `zi` m`e .`ed dcepn envr `ed ikd 'it`e ,exirl dcepn epi`y ,zxg` xirl dcepna `ira `iddl dl zgkyn-`ed

zxzen ezy`y it lr s` ,jka xeq` envr.àìäå.'eke l"nw `d `l` `ed ipiq xdn cnere rayendlg dreayy opireny`l `z` lcib axc c"qw `xwirnc :`yexit ikdc il `xazqn

aizkcn dl gkene ,zeyxd xack devn xac lr

rayen `lde :jixt d"yne ."dniiw`e izrayp"

mizy zereay" wxta oigiken `dc ,`ed cnere

) "`xza.fk zereay"aihidl e` rxdl" aizkc `dc (

-ike .devn xaca `le ,`xw aizk zeyxd xaca

oaxw iab "aihidl e` rxdl"c ,oaxwl n"d :`niz

devn xaca elit` `ki` "lgi la" la` ,`aizk-

dil ded ikd ?"dniiw`e izrayp" i`n ok m`

oaxwn devn `hirn`c idpc :xninl-`l

wxta mzd opifgck ,"lgi la"n `hirn`

) "`xza mizy zereay".dk my`zilc `zlinc (

oaxwn `hirn`c ,`adla inp i` ,ode e`la

,zewlnn `hirn` `le ,"aihidl e` rxdl"n

xn`py :xn`w i`n k"` ,`xw jixv `l `dle

l"nw `d `l` :opivxzne ?"dniiw`e izrayp"

`l i`ce ,xnelk .diytp ifexfl dil ixyc

la" iabl dlg `idy xnel `xw i`d jixhvi`

raydl `ed oebd xacy oipn :w"d `l` ,"lgi

oirpnpy mixyk 'it`e ,devnd z` miiwl

jka od oirayp dreayn-izrayp" xn`py

ok dyer did cec ixdy xnelk ,"dniiw`e.

àìäå.`ed ipiq xdn cnere rayen,xnelk

,zxn`w dreay - lecb xcp zxn`wc b"r` i`ce

ixdy ."df wxt dpy` dreaya" `icda xn`c

dizil - diytp` `vtg xqzin `edy oeik ,xcp

,zxn`w dreay i`ce `l` ."dyr`"a mlerl

,xcp dreayl dil ixwc `aeh izkeca ogky`ck

) opzck.h sc onwl"ilr miryx ixcpk" :(-) d"t`e .l`xyic `dl`a ?zxcp i`na :l"` ,iq` axc dinwl `z`c `edd :"mixcp drax`" wxt yixa inp opixn`e .dreayae oaxwae xifpa xcp:`"q
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c"qa zexenb zei`xa my df izazk xake .zeyxd xack ,eipic.åéìò.mikydlxxern `edy myk ,xaca xxern `ed `diy eilr law ixd - "mikyp" xn`y oeik :xn`w ikdc il `xazqn

cegla dlawc opixn`c i`nc `inec ,ibq `nlra `xeaca d"t`e ,dreay `le xcp `l xikfd `l `kd opixn`c i`nc .`ipdn devn xacl `nlra dlawac - `cg :l"nw izxze .eiykrn
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז סיון, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר חיים הלל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ' סיון והקודם לו, עם המוסגר בהם.

א( הפ"נ המוסגרים במכתבו יקראו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, ובטח ישתדל מצדו להסבירם כאו"א מהם להוסיף בעינינ תורה ומצות, שעי"ז מוסיפים 

המשך בעמוד הבא



קסט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc mixcp(ipy meil)

,äåönä úà íéi÷ì ïéòaLpL ïépîdvn lke`y dreay xn`y oebk ¦©¦¤¦§¨¦§©¥¤©¦§¨
.alel leh`y ,dkeqa ay`y ,migqt ililaøîàpL(ew hiw milidz) ¤¤¡©

ì äîi÷àå ézòaLð'.'E÷ãö éètLî øîLax zpeeky `xnbd dpiade ¦§©§¦¨£©¥¨¦§Ÿ¦§§¥¦§¤
xaerdy ,zeyx xac lr raypa enk ,dlg dreaydy xnel lcib

.dreay oaxw `ian 'bbeya'e ,lgi la meyn dwel 'cifna' dilr
,`xnbd dywn jkitlàeä éðéñ øäî ãîBòå òaLeî àìäå,miiwl ©£Ÿ§¨§¥¥©¦©

zereay zkqna minkg eyxce ,devnd z`(.fk)xacnd weqtdn
dreay oaxw oipra(c d `xwie)miztUa `Hal raXz iM Wtp F`'¤¤¦¦¨©§©¥¦§¨©¦

'rxdl' ecia yiy zeyx xac lr rayp `wecy ,'aihidl F` rxdl§¨©§¥¦
oaxw aiig ,oyi` `le oyi` ,lke` `le lke` oebk ,'aihdl' e`
cnere rayen xaky cvn dniiwl aiegny devna la` ,dreay
ok m`e .dreay oaxw ezaiign eiykr ly ezreay oi` ,ipiq xdn
dlibxd dreayl devnd z` miiwl dreay lcib ax deeyn ji`

.zeyxd xacay
zreayk `idy xnel ezpeek dzid `l ok` ,`xnbd zvxzn

,zeyxdïì òîLî à÷ àä àlà,epcnll `a z`f `l` -déì éøLc ¤¨¨¨©§©¨§¨¥¥
`ed ie`xe xzen -Léðéàìedztn exviy eze`xa mc`l - §¦¦

,devnd on zetxzdldéLôð éæeøæìlr dniiwl envr z` fxfl - §¨¥©§¥
zereayd on mirpnpd mixykd elit`y ,jk lr rayiy ici

.melyd eilr jlnd cec lv` epi`xy itk ,ok miyer
:oipr eze`a ztqep dkld `xen` eze`n d`ian `xnbd

øîBàä áø øîà ìcéb áø øîàåy dreayíékLàxgnläðLàå §¨©©¦¥¨©©¨¥©§¦§¤§¤
[opy`e cnl`-]÷øtäæe`,Bæ àzëqî äðLàéäìàì øãð ìBãb øãð ¤¤¤¤§¤©¤§¨¤¤¨¨©¤¡Ÿ¥

,ìàøNéz` zepyle mikydl aiige ,rayp dlecb dreay epiid ¦§¨¥
ezpeek xcp o`k xn`y dne .raypy zkqnd z` e` wxtd
`xewy zenewn daxda epivne] ,dyre mewa xcp oi`y ,dreayl

onwl dpyna oebke ,xcp dreayl(.h)xifpa xcp miryx ixcpk
.[dreayae oaxwa

,xnel 'xcp lecb xcp' exn`a lcib ax zpeeky `xnbd dpiade
,`xnbd dywne .oaxw oiprl mb dlg ezreayyòaLeî àìäå©£Ÿ§¨

àeä ãîBòå,dxez cenll ipiq xdnäòeáL ïéàådzr raypy ef §¥§¥§¨
ìò äìçdäòeáL.oaxw oiprl ,ipiq xdny ¨¨©§¨

`l`e ,xg` xaqd d`ian `xnbdïì òîLî à÷ éàîdz` dn - ©¨©§©¨
,eprinydl `ay xnel dvexeléôàc`l` dreayd zxhn oi` ©£¦

léæeøædiytp,àîìòaiptn ,dyr oekp dyrne ,xcp lecb xcp ¨¥§¨§¨
df ixdy ,ok xnel oi` .jk lr raydl ie`xyìcéb áøc eðééä©§§©¦¥

àúéén÷oipn] ely dpey`xd `xnina lcib ax ixac md el` - ©©§¨
iwl oiraypy.miinrt ef `xnin letki dnle [devnd z` mi

,lecb xcp exn`a lcib axy ,mipey`xd dixacl `xnbd zxfeg
ïì òîLî à÷ àämb dlg ef dreayy ,eprinydl `a z`f ok` - ¨¨©§©¨

.oaxw oiprl,xacd mrhedéLôð øèt ,éòa éàc ïåékm`y xg`n- ¥¨§¦¨¥¨©©§¥
meiw ici lr ipiq xday dreayd icin envr xehtl leki ,dvex

dxez cenlz zevnòîL úiø÷alyå úéøçLly,úéáøòjkay ¦§¦©§©©£¦§©§¦
jpal mzppye' ,ef devn aeiga dxeza yxetny dn z` miiwn

,xweaa - 'jnewae' axra - 'jakya' 'ebe 'ma zxaceéëä íeMî- ¦¨¦
llkae] egek itk dlilae meia dxez cenil zevn oi`y jk meyn

zyxcp `l` ,yxetn ote`a daezk ,[ef `zkqn e` wxt dfoiyeciw)

(.l.'eke jita miccegn dxez ixac ediy 'mzppye' aezkd on
jkitldéìò äòeáL ìééçlky .ixnbl dreayd eilr dlg - ¨¥§¨£¥

ote`a daezk `l m` ,`ziixe`cny ef elit` ,devn miiwl raypd
.oaxw oiprl mb ezreay dlg ,yxetn

:`xen` eze`n ztqep dkld d`ian `xnbd
íékLð Bøéáçì øîBàä ,áø øîà ìcéb áø øîàxgnl,äæ ÷øt äðLðå ¨©©¦¥¨©©¨¥©£¥©§¦§¦§¤¤¤¤

,dreaya df xac envr lr laiw `ly it lr s`íékLäì åéìò- ¨¨§©§¦
`le .`nlra xeaica dlg devn xacl dlawy ,mikydl aiegn
.xaca xxernd did `edy oeik ,exiagl micwdl eilry `l` cer

enk ,ok bdp d"awd s`y ep`vn okyøîàpL(bk-ak b l`wfgi)øîàiå' ¤¤¡©©Ÿ¤
éìàl`wfgi l` -,CúBà øaãà íLå äò÷aä ìà àö íe÷ (íãà ïa) ¥©¤¨¨¥¤©¦§¨§¨£©¥¨

mEw`e,'ãîò 'ä ãBák íL äpäå äò÷aä ìà àöàå'd ceaky xnelk ¨¨¨¥¥¤©¦§¨§¦¥¨§Ÿ¥
.ribd l`wfgiy mcew my did

`ibeqd zligzay iecip ipiprl zxfeg `xnbd(:f):
íBìça eäecéð ,óñBé áø øîà,edcip mc`y enelga d`x m` -éøöC ¨©©¥¦©£¨¦

Bì øézäì íãà éða äøNòmewnd zegilyay yeygl yiy ,iecipd £¨¨§¥¨¨§©¦
zia eze`a xzedy `vnpe ,mkeza dxey dpiky dxyre ,dcpzip

.dcpzdy oicàeäåmiyp` eidi dxyr mze`y i`pzae -eðúc §§¨
àúëìäznizq oiadl mail mipzep epiidc ,`xnb micnely - ¦§§¨

mipian ef z` ef zexzeq zeipyn izyyke ,md dn dpynd inrh
miwlegd mi`pzd ixac zrcl e` ,zeniiw odizy eidiy uxzl

.`id ipelt mkg ixacn ef dpyn xnel ,xacaìáàmd m`eðúî £¨©§
eðz àìåzeiepy mdy enk zekldd cenil `ede ,dpyn mipey - §Ÿ¨

,`xnb micnel mpi`e ,mda yxetn mnrh oi`eàìmlv` xizi Ÿ
dxyr dligzkl jixv ,minyn iecip df didy xg`n ,iecipd

.minkg icinlzàkéì éàådxyr enewna oi` m`e -àúëìä eðúc §¦¥¨§¨¦§§¨
,`xnb micnely -wtzqdl lekieléôàmdy dxyrawxeðúî £¦©§

eðz àìå.el exiziy ,`xnb micnel mpi`e dpyn mipey -àkéì éàå §Ÿ¨§¦¥¨
,dpyn mipeyd dxyr mb enewna oi` m`e -áúéìå ìéæéìjli - ¥¦§¥©

ayieúLøtà[zyxta-]íéëøcàîìL áéäéå ,mely xn`ie -éáì ©¨¨©§¨¦§¨¦§¨¨§¥
,äøNò,mixeqid on eilr epibi el eaiyiy ici lrydéì éòìwîc ãò £¨¨©§¦©§¥¥

ecil epncfiy -àúëìä éøîâc äøNòel exizie ,`xnb micneld £¨¨§¨§¥¦§§¨
.iecipd z`

øîà[l`y-],éMà áøì àðéáø déìm`òãémelgd on xkef -ïàî ¨©¥¨¦¨§©©¦¨©©
dézîL,edcipy df `ed in -déì éøLéìc eäîleki m`d - ©§¥©§¦§¥¥

,dxyrl jxhvi `le ,iecipd el xizi mc` eze`y jka wtzqdl
.xizdl dcpnd zlekia mewn lka ixdydéì øîàax el aiyd- ¨©¥

`ny ,iy`ìdéúenLezecpl -deéeL[edepin-]çéìL,minyd on §©¥©§©¨¦©
la`déì éøLéîìexizdl -deéeL àì[edepin-]çéìL,minyd on §¦§¥¥Ÿ©§©¨¦©

.el exiziy dxyr jixve xnelk
øîàl`y -,éMà áøì àçà áø déìdéîìça déì eøLå dézîL- ¨©¥©©¨§©©¦©§¥§¨¥§¤§¥

,el exizdy d`x mb j` ,edecipy enelga d`x m`m`d - i`n©
.zxg` dxzd cer jixvdéì øîà,iy` ax el aiyd -éàL íLk ¨©¥§¥¤¦
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) "oiglbn el`e" wxta ol `irai`cn dl wiice .etebk ezy`c meyn - `zlinc `nrhe ,iecp ea bedpl zaiig dpi` ezy`c azk l"f c"a`xd ,edine ?"dizial liir ik" i`n `l i`c:eh sc w"n:(

iecp ea bedpl zaiig ezy` m`c ?dhnd yinyza edn dcepn-`l` !xeq` `nlra aexiw 'it`c ,`hiyt ?dil `iranw i`nivniz m` 'it`c ,ef di`x zegcl xyt`e .zxzen ezy` i`ce

iecp ea bedpl zaiig ezy`c xnel-dhnd yinyza xeq` dcepnc `zi` m`e .`ed dcepn envr `ed ikd 'it`e ,exirl dcepn epi`y ,zxg` xirl dcepna `ira `iddl dl zgkyn-`ed

zxzen ezy`y it lr s` ,jka xeq` envr.àìäå.'eke l"nw `d `l` `ed ipiq xdn cnere rayendlg dreayy opireny`l `z` lcib axc c"qw `xwirnc :`yexit ikdc il `xazqn

aizkcn dl gkene ,zeyxd xack devn xac lr

rayen `lde :jixt d"yne ."dniiw`e izrayp"

mizy zereay" wxta oigiken `dc ,`ed cnere

) "`xza.fk zereay"aihidl e` rxdl" aizkc `dc (

-ike .devn xaca `le ,`xw aizk zeyxd xaca

oaxw iab "aihidl e` rxdl"c ,oaxwl n"d :`niz

devn xaca elit` `ki` "lgi la" la` ,`aizk-

dil ded ikd ?"dniiw`e izrayp" i`n ok m`

oaxwn devn `hirn`c idpc :xninl-`l

wxta mzd opifgck ,"lgi la"n `hirn`

) "`xza mizy zereay".dk my`zilc `zlinc (

oaxwn `hirn`c ,`adla inp i` ,ode e`la

,zewlnn `hirn` `le ,"aihidl e` rxdl"n

xn`py :xn`w i`n k"` ,`xw jixv `l `dle

l"nw `d `l` :opivxzne ?"dniiw`e izrayp"

`l i`ce ,xnelk .diytp ifexfl dil ixyc

la" iabl dlg `idy xnel `xw i`d jixhvi`

raydl `ed oebd xacy oipn :w"d `l` ,"lgi

oirpnpy mixyk 'it`e ,devnd z` miiwl

jka od oirayp dreayn-izrayp" xn`py

ok dyer did cec ixdy xnelk ,"dniiw`e.

àìäå.`ed ipiq xdn cnere rayen,xnelk

,zxn`w dreay - lecb xcp zxn`wc b"r` i`ce

ixdy ."df wxt dpy` dreaya" `icda xn`c

dizil - diytp` `vtg xqzin `edy oeik ,xcp

,zxn`w dreay i`ce `l` ."dyr`"a mlerl

,xcp dreayl dil ixwc `aeh izkeca ogky`ck

) opzck.h sc onwl"ilr miryx ixcpk" :(-) d"t`e .l`xyic `dl`a ?zxcp i`na :l"` ,iq` axc dinwl `z`c `edd :"mixcp drax`" wxt yixa inp opixn`e .dreayae oaxwae xifpa xcp:`"q

d"ynlecb xcp zxn`cnc ,oaxwl dreay lr dlg dreay oi`c jl `iyw (-kl rnyndf `ed gaeyn xcp xnelk ,xcp lecb xcp xn`w d"yne ,ixy diytp ifexfl l"nw i`c .dreay ipic l

ok zeyrl ie`xe-`ziinw lcib axc epiid d"`!àä.'eke diytp xht ira i`c oeikc l"nw,egk itk dlile mei cinz cenll mc` lk aiig ixdy ,xhtin ikdac `weec e`lc il `xazqn

) oiyecwc w"ta opixn`e.l sc"mzppye" :x"z ,(-d`xp o`kn `l` .ikdl ibq `l ziaxre zixgy y"we ,'eke el xn`ze mbnbz `ly xac mc` jl`yi m`y ,jita oiccegn dxez ixac ediy

`icda `xwa yxetn dizilc oeik ,dxezd on `edy t"r` ,`yxcn `z`c icin lkc "`xza mizy zereay" wxta izazky dnl di`x il-i`c oeik :opixn`w ikd `kde .eilr dlg dreay

ziaxre zixgy rny zixwa "jnewae jakya" epiidc ,`icda `xwa aizkc i`nn diytp xht ira-lkl xnelk ,"lecb xcp" xn`wc epiide .oaxwl elit` ixnbl dilr dreay dlg d"yn

c"qa zexenb zei`xa my df izazk xake .zeyxd xack ,eipic.åéìò.mikydlxxern `edy myk ,xaca xxern `ed `diy eilr law ixd - "mikyp" xn`y oeik :xn`w ikdc il `xazqn

cegla dlawc opixn`c i`nc `inec ,ibq `nlra `xeaca d"t`e ,dreay `le xcp `l xikfd `l `kd opixn`c i`nc .`ipdn devn xacl `nlra dlawac - `cg :l"nw izxze .eiykrn

`ed jixa `ycew carck ,mikydl eilrc inp l"nwe .devn xac lkl d"de ,dwcv ef - "jita" aizkck ,dwcvl `ipdn.åäãð.el xizdl mc` ipa dxyr jixv melgaxyt`y itl

mdnr dpikyy ,exizdl dxyr jixv jkitle ,dcpzp mewnd zegilyay.àåäå.`zkld epzncepzc :iqxbc `ki`e .i`d ilek iaiyg `lc ,`l - cegla epz la` ,mixg`l epznc xnelk

`l - cegla dpyn xnelk ,epzn la` .`xnb xnelk ,`zkld.áéäéå.dxyr ial `nly'eke dxyr dil oirlwnc cr .oixeqid on eilr epibi mely el eaiyiy jezne.òãédizny o`n

.dil ixyilc edn) "oiglbn el`e" wxta opixn`ck ,xizdl ecia - dcpny in lk ixdy.fi sc w"njl ixyilc diabl lif :(.äéúåîùì.gily deieynminyd o.
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נדרים. כל כנויי - פרק ראשון דף ח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                       ר"נ

ציון כ"ק מו"ח  על  יקרא  וכיון שהפ"נ  וברוחניות,  ולב"ב בגשמיות  בברכות השי"ת בהמצטרך להם 

אדמו"ר הרי להתקשרות, כדי שיהי' הצנור והכלי לקבלת ברכות המושפעות ע"י התעוררות ר"ר שלו, 

צריכה להיות פעולה הקשורה באיזה אופן עצמו, והוא, בקביעות שיעור בלימוד תורתו ועכ"פ בתורת 

החסידות, כיון שהוא הנשיא ממלא מקומם של מיסדי תורת החסידות, ושמירת תקנותיו עכ"פ בהנוגע 

לאמירת תהלים בכל יום, וכבר אמרו רז"ל דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב.

ב( נהניתי ממה שעשה התעועדות עם התלמידים ודוקא בברונא, הייונ במקום רחוק מפאריז, 

וע"ד לך לך מארצך מבית אביך, ואשרי חלקם של כל אלו שסייעו בארגון הדבר, ומטובו למסור להם 

תודתי בזה, ובפרט להגבאים וכו', שמזכיר אודותם הוא במכתבו, מר יאדליצקי שי', מר זילברמאן 

שי', מר מרדכי מיללער שי' ומר פינקאס שי', ויוסיף השי"ת בברכתו לכל אחד מהם בהמצטרך להם 

בגשמיות וברוחניות.

המשך מהעמוד הקודם

המשך בעמוד הבא
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íùë.oaz `la xal `"`y) aizkckbk edinxiab"r`c ,il xazqne .dcepn ipic lka bedpl jixv m` ,enelga edecpy ina r"ve .'eke "xad z` oazl dne 'eke melg (xac) ez` xy`" (

xzid jixv enelga edecpy inc `kd opixn`c-.xcpa ok xnel oi`y dn ,edecp minyd ony xninl `ki`c meyn ,`nrh epiid `kdc .xzid jixv `diy melga xcpy inl o`kn cenll oi`

) daeyza l"f `"ayxl izi`xy `l`g"qxz 'iqxzid ekixvde eiptl `a dyrny ,(.ìòáezy` zhxgl gily dyriy edn) zereay 'ldn e"ta xaeq l"fna n"xd .c 'ld`ed lraa `wecc (

edn :mzd opiqxbc ,"dqxe`nd dxrp" wxta inlyexia gken ikde .oixiznd ipta xcepd `diy jixvc ,gily dyrp epi`y ol `hiyt xg` mc` la` .ezy`k lrady iptn ,ol `irai`c

`a` iax :`cd on dpirnyp ?onbxez i"r xizdl

`cda opgei iaxc dipnbxzn ciarz` `xhef xa

`iracn .oehqixeq rnynl dnkg `lc `zzi`

onbxez i"r oixizn i`-i"rc el `hiytc llkn

ici lrc opiwqnc i`nl elit`e .oixizn oi` gily

ixy onbxez-xacd lrac meyn ,onbxez `wec

gily i"r la` ,i`w onz inp-`kd jkld .`l

elit`c ,opiwqne .ol `irai`c `ed `wec lraa

oitpkn i` lraa-oitpkn `l i` .oi`-s`c .`l

etebk ezy`c b"r-`l` lra iab eliwd `l

diab dlgzkl itpkilc la` ,itpknc `kid-,`l

.my envr xcepd `diy `zlinc `zxeegnc oeik

eyxit zetqeza la` .l"fna n"xd zhiy `id ef

`nlrc yipi` iab ,daxc` :exn`e ,jtda-

`weec lra iabe ,gily zeyrl lekiy ol `hiyt

ixcpy jezny opiyiigc meyn ,ol `irai`c `ed

eilr oiyw ezy`-.dzhxga ezrcn siqei

oitpkn i`c ,opiwqne-`l i`e ,oi`-epiide .`l

`zlina `gxh dil zile itpkn ikc meyn ,`nrh

-.dlic dhxg` `ed siqen `nlc opiyiig `l

,`cg :izxz `ki`c oeik ,oitpkn `l i` la`

gxhc cere ,elv` oiyw dixcpy-la` .opiyiig

i` dil ztki` `lc oeik ,`pixg` ypi`ai` epy

`l-:l"f oeyny epiax cer azke .yginl `kil

,lra zxtdk `id ixd mkg zxzdc .hxgzn xcepdy rceiy oeik ,xizdl mkgd leki xcepd zrici `la elit`y l"f axd xaeqy itl .el oixizn mde c"al azka excp zhxg mc` gleyy

) oiyecw seqa `ipze:`t scxacn aezkd dna ,"dl glqi 'de mxtd dyi`" :(-mkg zxzdl lra zxtd oia welg epivn `le .'eke drci `l `ide ,dl xtide dlra rnye xifpa dxcpy dy`a

oeyla `l`.òîù.diaxc `xz`a `xcp ixynl il`i `l dpinopzde ?ikd ciar ivn ikide :xn`z m`e .ezy` xcp xizn did envr `piax ok `l m`y ,xnelk .d`xp epi` - il`i `l

) mirbp zkqnad dpyn a"toial dpiay ezy` ixcp `l s` :xne` dcedi 'x ,envr ixcpn ueg xizn mc` mixcpd lk .eiaexw irbp `l s` :xne` n"x ,envr irbpn ueg d`ex mc` mirbpd lk :(

inlyexia gkene .mixg`Ëd"t`e ,envr zexekan ueg d`ex mc` zexekad lk :zexeka 'qna opz `dc .diaxc `xwi meyn e`l i` ,ixy ivn ded ipixg` icda ,d"t`c :l"i !i"xk dkldc

cga `nili` :"dnk cr" wxt seqa opiwiicck ,zeheicd ipy mr `ed sxhvnc mzd opixn`-`zlza `l` ?onidn ine-,ip`y `kdc xnel `vnz 'it`e .ixy ipixg` icda `nl` ?iciyg ine

envr xcepk l"dc ,sxhvn `l inp itexhv` 'it`e ,etebk ezy`c meyn-ikd car `lcne .edexiziy eicinlzl `piax xne` did diaxc `xwi meyn e`l i` ,d"t`-ixynl il`i `l n"y

diaxc `xz`a `xcp.àúîùå.`zny ixy dgnen cigie diaxc `xz`a elit`iabc xn`w ,diaxc `xz`a `xcp ixynl il`i `lc xn`c icii` `l` .ol `wtp `caer i`dn e`l ipd

mixcp zxzd iabc .`znye `xcp ixy - jenq epi`y t"r` ,mixcp zeklda iwae wdaen mkg `edy lk `l` ,`xidp `le .jenq `wec c"n `ki` `zny ixyc dgnen cigi i`de .ixy `zny

( opax dil exn` :inlyexia 'ixn`c epiide ."zehn iy`x" `l` ,oikenq rnync "midl`" dyxta aezk `l`ped ax `de .zehnd iy`xl y`x `ped ax edl xn` .cigia `xcp ixy `ped axl

) "oiycwend ileqt" 'ta zexekaa gken inp ikde .cigia `xcp ixy d"t`e ,ded jenq e`l:elxekad z` oixizn 'b :mzd 'ixn`c (oebk :p"x` ?o`n oebk mkg :opixn`e .mkg oi`y mewna (.`p`

) zereay 'ldn e"ta l"f m"anxd 'k oke .`xcp ixy wdaen ax `edy lk ,`nl` .jenq ded `l p"x `ded 'ld) "mixcp drax`" 'ta dfa aezk` cere .(xzide d"c .bk onwl"dqxe`nd dxrp" 'te (

):gr mydgnen oi`y mewna xcpd z` oixizn zeheicd 'bc ikid ikc c"n `ki`e .c"qa (-"zezin 'c" 't seqa opixn` `dc .`ed xcp inp iecpc ,dgnen oi`y mewna iecpd z` oixizn p"d

).gq oixcdpq) g"z 'ldn f"ta l"f m"anxd zrc oke .ixwn xcp inp iecp `nl` ,xcpd xzed `"xc `caera (f 'ld(.ïéãä.iqn `neic `bxigiexw oelg jxc zqpkp `idyk dnga d`xpd wa`

`bxig.ïéà.`al cizrl mpdibaizkck ,mler oe`xcl zetxgl eidiy miryx oze`y .xn`w miznd ziigz xg`l ,`al cizrl `l` .miryxl mpdib `ki` i`cec ,xn`w dzin xg`l e`l

) l`ipcaai(-ziigz xg`lc ,f"rc w"ta `icda gken inp ikde .miwicv da e`txziye ,oixrhvn el` eidiy ick dwizxpn dng `ivei d"awdy `pic i`da `l` ,mpdiba oipecp eidi `l
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äIháI íéîL íL àéöBäI ïéàøé ïäL¯î"ù :ééaà øîà ."àtøîe ä÷ãö LîL" ¤¥§¥¦§¦¥¨©¦§©¨¨¤¤§¨¨©§¥£©©©¥
àJà ,àaä íIBòI ípäéb ïéà :øîàc ,Lé÷I ïa ù"øã àâéIôe .éñî àîBéc àbøç¦§¨§¨¨¥§¦¨¤¨¦§¨©¥¥¦¨¨¨©¨¤¨
øîàpL ,da ïéðBcéð íéòLøe ,da ïéàtøúî íé÷écö ,d÷ézøpî änç àéöBî ä"á÷ä¦©¨¦©§¦¨©¦¦¦§©§¦¨§¨¦¦¦¨¤¤¡©
íúàöéå" øîàpL ,da ïéðcòúnL àJà ãBò àIå .'åâå "LîL éîL éàøé íëI äçøæå"§¨§¨¨¤¦§¥§¦¤¤§Ÿ¤¨¤¦§©§¦¨¤¤¡©¦¨¤
.'åâå "øepzk øòa àa íBé äpä" 'àðù ,da ïéðBcéð íéòLøäå ."÷aøî éIâòk ízLôe¦§¤§¤§¥©§¥§¨§¨¦¦¦¨¦¥¨Ÿ¥©©
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נדרים. כל כנויי - פרק ראשון דף ח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
 ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc mixcp(ipy meil)

íBìçì øLôà éà Ckdidiyíéìèa íéøác àìa,wlgy okzi xnelk ¨¦¤§¨©£§Ÿ§¨¦§¥¦
jixv dfk dxwna mb ok lre ,milha mixac dxzdde zn` iecipd

.iecipd z` el exiziy dxyrl
:iecip zeklda dkld dycgzp eteqay dyrn d`ian `xnbd

,àðéáøàøãð dì äåäeäúéáãìbeqn didy ,xcp ezy`l did - ¨¦¨£¨¨¦§¨¦§¦§
e` ytp iepir ixcpn epi`y oebk ,xtdl leki lra oi`y mixcpd
,erny meia dxcp z` dl miiw `piaxy e` ,dpial epiay mixacn

,xcpd z` xizdl dvxe ea xfg eiykredén÷ì àúàéMà áøc`a - ¨¨§©¥§©©¦
,iy` ax iptl `piaxdéì øîà,eze` l`y -äNòiL eäî ìòa- ¨©¥©©©¤¥¨¤

zeyridl leki lra m`dBzLà úèøçì çéìLiptl dnewna `al ¨¦©©£¨©¦§
zeaiqd z` ricedle ,xcpd z` hxtle ,zeheicd dyly e` mkgd
`wece .dxzd dvexe zhxgzn `id eiykrye ,dxcp mllbay
epi`y `hiyt xg` mc`a la` ,etebk ezy`y oeik ,l`y lraa
xcepd `diy jixvy iptn ,exiag zhxgl gily zeyridl leki

.mixiznd iptadéì øîà,iy` ax el aiyd -ïéôðëî éà`vn m` - ¨©¥¦§©§¦
,cgi miqpekn eidy miyp` dyelyïéà`iadl lrad leki ,od - ¦

,ezy` zhxg z` mdiptaéà[m`e]àì,miqpekn dyely `vnàì ¦ŸŸ
dligzkly oeik ,dxzdd jxevl cgeina mqpkl lral eliwd

.dzpeeke dzrc lr ecnrie oic zial `eaz dnvr `idy jixv
:df dyrnn epcnly zekld dnk dpen `xnbd

úìz dpéî òîLdkld ,zekld yely epcnl df dyrnn - §©¦¨§¨
,dpey`xdpéî òîLy epcnl -äNòð ìòazeyridl leki -çéìL §©¦¨©©©£¤¨¦©

BzLà úèøçì,dipy dkld .mixiznd ipta dzhxg z` `iadl - ©£¨©¦§
dpéî òîLe`piax xn` `ly jezn ,df dyrnn epcnl ok enke - §©¦¨

,axd ceak iptny ,eziaa dl exiziy eicinlzn dyelyléøL àìŸ¨¥
mc`l ie`x epi` -déaøc àøúàa àøãð éøLéîìxcp xizdl- §¦§¥¦§¨§©§¨§©¥

,ziyily dkld .axd zeyxa `ly ,`vnp eaxy mewnaòîLe§©
dpéîepcnl cere -éîc øétL ïéôðëî éklrad `vn m` wx - ¦¨¦§©§¦©¦¨¥

`iadl gily zeyridl leki miqpekn mdyk zeheicd dyely
.ezy` zhxg z` mdipta

:eax mewna s` xizdl ie`x iecipay zniiqn `xnbd
àzîLåxizdl xzen ,iecip -déaøc àøúàa eléôàeaxy mewna - §©§¨£¦§©§¨§©¥

.axd ceak llba mc` lr iecip mixi`yn `ly oeik ,`vnp
:iecip zeklda sqep oic

àzîL éøL äçîeî ãéçéåxizn [jenq epi` m` s`] wdaen mkg - §¨¦§¤¨¥©§¨
.mdnr sxhvdl mixg` ipy jixv epi`e ,ecal iecip

`xnbd(:f)zx`an dzre ,dlhal miny my zxkfd oipra dxaic
:dfa mixdfpd xky

,ãéáæ øa ïBòîL éaø øîà,àìáè øa ÷çöé áø øîààéiç éaø øîà ¨©©¦¦§©§¦¨©©¦§¨©©§¨¨©©¦¦¨
,àçà éaø éác àëéøà,àøéæ éaø øîàéaø øîà,øæòìàéaø øîà £¦¨§¥©¦©¨¨©©¦¥¨¨©©¦¤§¨¨¨©©¦

,àðéðç,éàòìéà øa äãeäé éaøc déîMî äLàéî éaø øîàáéúëc éàî £¦¨¨©©¦§¨¨¦§¥§©¦§¨©¦§©©¦§¦
aezkd xe`ia edn -(k b ik`ln)ä÷ãö LîL) éîL éàøé íëì äçøæå'§¨§¨¨¤¦§¥§¦¤¤§¨¨

'BâåditpkA `RxnE,(íéîL íL àéöBäì ïéàøé ïäL íãà éða elà §©§¥¦§©¤¨¥§¥¨¨¤¥§¥¦§¦¥¨©¦
äìháì,mxkye ,`ed jexa yecwd ly eny i`xi mi`xwp mde §©¨¨

d xe`yLîLmxear didiàtøîe ä÷ãödpéî òîL ,éiaà øîà .- ¤¤§¨¨©§¥¨©©©¥§©¦¨
y micnl ep` i`rli` xa dcedi iax ixacnàîBéc àbøçwa`d - ¦§¨§¨

zial oelgd jxc miqpkpy drya ynyd ipxwa d`xpdéqî- ©¥
legd z` `txn.mi

àâéìôe,'eke dgxfe weqtd z` x`and i`rli` xa dcedi iax - §¦¨
mr ,df weqt yexita wlgp ,dfd mlera lawznd xky ipipra

ezyxcLé÷ì ïa ïBòîL éaøcxky lr xacn weqtdy x`and §©¦¦§¤¨¦
,`eal cizrløîàc,yiwl oa oerny iaxíìBòì ípäéb ïéà- `Ad §¨©¥¥¦Ÿ¨¨©¨

,miznd ziigz xg` `eal cizrlàéöBî àeä Ceøa LBãwä àlà¤¨©¨¨¦
,d÷ézøpî änçda ïéàtøúî íé÷écö,dnga -da ïéðBcéð íéòLøe ©¨¦©§¦¨©¦¦¦§©§¦¨§¨¦¦¦¨

.dnga -,da mi`txzn miwicvéîL éàøé íëì äçøæå' øîàpL¤¤¡©§¨§¨¨¤¦§¥§¦
'Bâå LîL.d`etx mdl didi dzgixfay- ditpkA `RxnE dwcv ¤¤§§¨¨©§¥¦§¨¤¨
ãBò àìåda mi`txzny cala ef `l -ïéðcòúnL àlàmibprzn - §Ÿ¤¨¤¦§©§¦

daøîàpL ,weqt eze` jyndaízLôe íúàöéå'[oney oeyl-] ¨¤¤¡©¦¨¤¦§¤
'÷aøî éìâòk`edy ,waxna minhetnd milbrk mipny eidz - §¤§¥©§¥

.mze` minhtn eay mdly xicdøîàpL ,da ïéðBcéð íéòLøäå§¨§¨¦¦¦¨¤¤¡©
(hi b ik`ln)'iMíBiä äpähtynd mei -'Bâå øepzk øòa àalk Eide ¦¦¥©¨Ÿ¥©©§§¨¨

mz` hdle ,ywk sxydl migep eidi - Ww drWx dUr lke micf¥¦§¨Ÿ¥¦§¨©§¦©Ÿ¨
e .[mze` sexyz mei eze` ly ynyd epiid ,'`Ad mFidxen`k ©©¨

.`txne dwcva miwicvl gxfz dng dze`
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ג( תקותי שהצלחת מפעל הנ"ל יעוררם להשתדל במרץ לעשות כגון דא עוד איז הפעמים במשך 

הקיץ, אף שמובן שיכול להיות בצורה שונה ובתוכן שונה, ועיקר להכיר צידה לדרך לימי חופש בשביל 

התלמידים.

שיהי'  ויה"ר  הדבר,  נכון  הקיץ,  לימי  להישיבה  שיחיו  בניהם  את  ישלחו  אשר  להודעתו  ד( 

להטבת בריאותם ברוחניות ובמילא דם להחזקת הבריאות בגשמיות.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.

תמוז,  י"ב  מענין  מועד  בעוד  תלמידיהם  לכל  שיספרו  המלמדים  את  עוררו  בודאי   ... נ.ב. 

ומוסג"פ המשך רשימת המאסר שהו"ל זה עתה.

המשך מהעמוד הקודם



קעי
oiaiig lkda cenr g sc ± oey`x wxtmixcp

.íéìèá íéøáã àìá íåìçì øùôà éà êë`d `nye

.eed milha mixac - dil exycàøãð äéì äåä
.åäúéáãì`l edi`exitd.rnyy meia ea dléà

ïéôðëéî..inc xity - dil exyc oignen `zlz

.äéáøã àøúàá àøãéð éøùéîì éøù àìmeyn

.diax dinwn dl `xyinl `piax ira `l ikd

.àúîù éøù äçîåî ãéçéåenk dxyr ira `lc

.iecipl.éîù éàøémy `ivedl oi`xiy inl

miny.àâøéç."`l" epiide .`yniyc `xdif

)k `nei:."oiaiyg `lk `rx` ix`c lke" aizkc (

.éñî."`txne dwcv yny" aizkck ,`txn

.äá ïéàôøúî 'é÷éãö"rlc ynyd eze`alla` .

.d`etx dia zil yny i`daíåéä íúåà èäìå
.àáä.mei eze` ly yny
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íùë.oaz `la xal `"`y) aizkckbk edinxiab"r`c ,il xazqne .dcepn ipic lka bedpl jixv m` ,enelga edecpy ina r"ve .'eke "xad z` oazl dne 'eke melg (xac) ez` xy`" (

xzid jixv enelga edecpy inc `kd opixn`c-.xcpa ok xnel oi`y dn ,edecp minyd ony xninl `ki`c meyn ,`nrh epiid `kdc .xzid jixv `diy melga xcpy inl o`kn cenll oi`

) daeyza l"f `"ayxl izi`xy `l`g"qxz 'iqxzid ekixvde eiptl `a dyrny ,(.ìòáezy` zhxgl gily dyriy edn) zereay 'ldn e"ta xaeq l"fna n"xd .c 'ld`ed lraa `wecc (

edn :mzd opiqxbc ,"dqxe`nd dxrp" wxta inlyexia gken ikde .oixiznd ipta xcepd `diy jixvc ,gily dyrp epi`y ol `hiyt xg` mc` la` .ezy`k lrady iptn ,ol `irai`c

`a` iax :`cd on dpirnyp ?onbxez i"r xizdl

`cda opgei iaxc dipnbxzn ciarz` `xhef xa

`iracn .oehqixeq rnynl dnkg `lc `zzi`

onbxez i"r oixizn i`-i"rc el `hiytc llkn

ici lrc opiwqnc i`nl elit`e .oixizn oi` gily

ixy onbxez-xacd lrac meyn ,onbxez `wec

gily i"r la` ,i`w onz inp-`kd jkld .`l

elit`c ,opiwqne .ol `irai`c `ed `wec lraa

oitpkn i` lraa-oitpkn `l i` .oi`-s`c .`l

etebk ezy`c b"r-`l` lra iab eliwd `l

diab dlgzkl itpkilc la` ,itpknc `kid-,`l

.my envr xcepd `diy `zlinc `zxeegnc oeik

eyxit zetqeza la` .l"fna n"xd zhiy `id ef

`nlrc yipi` iab ,daxc` :exn`e ,jtda-

`weec lra iabe ,gily zeyrl lekiy ol `hiyt

ixcpy jezny opiyiigc meyn ,ol `irai`c `ed

eilr oiyw ezy`-.dzhxga ezrcn siqei

oitpkn i`c ,opiwqne-`l i`e ,oi`-epiide .`l

`zlina `gxh dil zile itpkn ikc meyn ,`nrh

-.dlic dhxg` `ed siqen `nlc opiyiig `l

,`cg :izxz `ki`c oeik ,oitpkn `l i` la`

gxhc cere ,elv` oiyw dixcpy-la` .opiyiig

i` dil ztki` `lc oeik ,`pixg` ypi`ai` epy

`l-:l"f oeyny epiax cer azke .yginl `kil

,lra zxtdk `id ixd mkg zxzdc .hxgzn xcepdy rceiy oeik ,xizdl mkgd leki xcepd zrici `la elit`y l"f axd xaeqy itl .el oixizn mde c"al azka excp zhxg mc` gleyy

) oiyecw seqa `ipze:`t scxacn aezkd dna ,"dl glqi 'de mxtd dyi`" :(-mkg zxzdl lra zxtd oia welg epivn `le .'eke drci `l `ide ,dl xtide dlra rnye xifpa dxcpy dy`a

oeyla `l`.òîù.diaxc `xz`a `xcp ixynl il`i `l dpinopzde ?ikd ciar ivn ikide :xn`z m`e .ezy` xcp xizn did envr `piax ok `l m`y ,xnelk .d`xp epi` - il`i `l

) mirbp zkqnad dpyn a"toial dpiay ezy` ixcp `l s` :xne` dcedi 'x ,envr ixcpn ueg xizn mc` mixcpd lk .eiaexw irbp `l s` :xne` n"x ,envr irbpn ueg d`ex mc` mirbpd lk :(

inlyexia gkene .mixg`Ëd"t`e ,envr zexekan ueg d`ex mc` zexekad lk :zexeka 'qna opz `dc .diaxc `xwi meyn e`l i` ,ixy ivn ded ipixg` icda ,d"t`c :l"i !i"xk dkldc

cga `nili` :"dnk cr" wxt seqa opiwiicck ,zeheicd ipy mr `ed sxhvnc mzd opixn`-`zlza `l` ?onidn ine-,ip`y `kdc xnel `vnz 'it`e .ixy ipixg` icda `nl` ?iciyg ine

envr xcepk l"dc ,sxhvn `l inp itexhv` 'it`e ,etebk ezy`c meyn-ikd car `lcne .edexiziy eicinlzl `piax xne` did diaxc `xwi meyn e`l i` ,d"t`-ixynl il`i `l n"y

diaxc `xz`a `xcp.àúîùå.`zny ixy dgnen cigie diaxc `xz`a elit`iabc xn`w ,diaxc `xz`a `xcp ixynl il`i `lc xn`c icii` `l` .ol `wtp `caer i`dn e`l ipd

mixcp zxzd iabc .`znye `xcp ixy - jenq epi`y t"r` ,mixcp zeklda iwae wdaen mkg `edy lk `l` ,`xidp `le .jenq `wec c"n `ki` `zny ixyc dgnen cigi i`de .ixy `zny

( opax dil exn` :inlyexia 'ixn`c epiide ."zehn iy`x" `l` ,oikenq rnync "midl`" dyxta aezk `l`ped ax `de .zehnd iy`xl y`x `ped ax edl xn` .cigia `xcp ixy `ped axl

) "oiycwend ileqt" 'ta zexekaa gken inp ikde .cigia `xcp ixy d"t`e ,ded jenq e`l:elxekad z` oixizn 'b :mzd 'ixn`c (oebk :p"x` ?o`n oebk mkg :opixn`e .mkg oi`y mewna (.`p`

) zereay 'ldn e"ta l"f m"anxd 'k oke .`xcp ixy wdaen ax `edy lk ,`nl` .jenq ded `l p"x `ded 'ld) "mixcp drax`" 'ta dfa aezk` cere .(xzide d"c .bk onwl"dqxe`nd dxrp" 'te (

):gr mydgnen oi`y mewna xcpd z` oixizn zeheicd 'bc ikid ikc c"n `ki`e .c"qa (-"zezin 'c" 't seqa opixn` `dc .`ed xcp inp iecpc ,dgnen oi`y mewna iecpd z` oixizn p"d

).gq oixcdpq) g"z 'ldn f"ta l"f m"anxd zrc oke .ixwn xcp inp iecp `nl` ,xcpd xzed `"xc `caera (f 'ld(.ïéãä.iqn `neic `bxigiexw oelg jxc zqpkp `idyk dnga d`xpd wa`

`bxig.ïéà.`al cizrl mpdibaizkck ,mler oe`xcl zetxgl eidiy miryx oze`y .xn`w miznd ziigz xg`l ,`al cizrl `l` .miryxl mpdib `ki` i`cec ,xn`w dzin xg`l e`l

) l`ipcaai(-ziigz xg`lc ,f"rc w"ta `icda gken inp ikde .miwicv da e`txziye ,oixrhvn el` eidiy ick dwizxpn dng `ivei d"awdy `pic i`da `l` ,mpdiba oipecp eidi `l

xn`w miznd.
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äåä àðéáø .íéIèa íéøác àIa íBIçI øLôà éà Ck̈¦¤§¨©£§Ÿ§¨¦§¥¦¨¦¨£¨
Iòa I"à ,éLà áøc dén÷I àúà ,eäúéáãI àøãð dÏ¦§¨¦§¥§£¨§©¥§©©¦©©

I"à ?BzLà úèøçI çéIL äNòiL eäîïéôpkî éà ©¤¥¨¤¨¦©©£¨©¦§¦¦©§¦
¯àI éà ,ïéà¯Iòa î"ù ;úIz î"ù .àI ¦¦¨¨§¨©©

éøLéîI éøL àI î"ùå ,BzLà úèøçI çéIL äNòð©£¤¨¦©©£¨©¦§¨¨¥§¦§¥
ïéôpkî ék î"ùå ,déaøc àøúàa àøãð¯øétL ¦§¨§©§¨§©¥¦¦©§¦©¦

àzîLå .éîc¯äçîeî ãéçéå ,déaøc àøúàa 'éôà ¨¥§©§¨£¦§©§¨§©¥§¨¦§¤
÷çöé ø"à ãéáæ øa ïBòîL ø"à .àzîL éøL̈¥©§¨¦§©§¦¦§¨
ø"à ,àçà 'ø éác àëéøà àéiç ø"à ,àIáè øa©©§¨¦¨£¦¨§¥©¨
déîMî äLàéî ø"à ,àðéðç ø"à øæòIà ø"à àøéæ¥¨¤§¨¨£¦¨§¨¨¦§¥
íëI äçøæå" áéúëc éàî :éàòIéà øa äãeäé éaøc§©¦§¨©¤§©©¦§¦§¨§¨¨¤
íãà éða eJà ('åâå ä÷ãö LîL) "éîL éàøé¦§¥§¦¤¤§¨¨¥§¥¨¨

äIháI íéîL íL àéöBäI ïéàøé ïäL¯î"ù :ééaà øîà ."àtøîe ä÷ãö LîL" ¤¥§¥¦§¦¥¨©¦§©¨¨¤¤§¨¨©§¥£©©©¥
àJà ,àaä íIBòI ípäéb ïéà :øîàc ,Lé÷I ïa ù"øã àâéIôe .éñî àîBéc àbøç¦§¨§¨¨¥§¦¨¤¨¦§¨©¥¥¦¨¨¨©¨¤¨
øîàpL ,da ïéðBcéð íéòLøe ,da ïéàtøúî íé÷écö ,d÷ézøpî änç àéöBî ä"á÷ä¦©¨¦©§¦¨©¦¦¦§©§¦¨§¨¦¦¦¨¤¤¡©
íúàöéå" øîàpL ,da ïéðcòúnL àJà ãBò àIå .'åâå "LîL éîL éàøé íëI äçøæå"§¨§¨¨¤¦§¥§¦¤¤§Ÿ¤¨¤¦§©§¦¨¤¤¡©¦¨¤
.'åâå "øepzk øòa àa íBé äpä" 'àðù ,da ïéðBcéð íéòLøäå ."÷aøî éIâòk ízLôe¦§¤§¤§¥©§¥§¨§¨¦¦¦¨¦¥¨Ÿ¥©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc mixcp(ipy meil)

íBìçì øLôà éà Ckdidiyíéìèa íéøác àìa,wlgy okzi xnelk ¨¦¤§¨©£§Ÿ§¨¦§¥¦
jixv dfk dxwna mb ok lre ,milha mixac dxzdde zn` iecipd

.iecipd z` el exiziy dxyrl
:iecip zeklda dkld dycgzp eteqay dyrn d`ian `xnbd

,àðéáøàøãð dì äåäeäúéáãìbeqn didy ,xcp ezy`l did - ¨¦¨£¨¨¦§¨¦§¦§
e` ytp iepir ixcpn epi`y oebk ,xtdl leki lra oi`y mixcpd
,erny meia dxcp z` dl miiw `piaxy e` ,dpial epiay mixacn

,xcpd z` xizdl dvxe ea xfg eiykredén÷ì àúàéMà áøc`a - ¨¨§©¥§©©¦
,iy` ax iptl `piaxdéì øîà,eze` l`y -äNòiL eäî ìòa- ¨©¥©©©¤¥¨¤

zeyridl leki lra m`dBzLà úèøçì çéìLiptl dnewna `al ¨¦©©£¨©¦§
zeaiqd z` ricedle ,xcpd z` hxtle ,zeheicd dyly e` mkgd
`wece .dxzd dvexe zhxgzn `id eiykrye ,dxcp mllbay
epi`y `hiyt xg` mc`a la` ,etebk ezy`y oeik ,l`y lraa
xcepd `diy jixvy iptn ,exiag zhxgl gily zeyridl leki

.mixiznd iptadéì øîà,iy` ax el aiyd -ïéôðëî éà`vn m` - ¨©¥¦§©§¦
,cgi miqpekn eidy miyp` dyelyïéà`iadl lrad leki ,od - ¦

,ezy` zhxg z` mdiptaéà[m`e]àì,miqpekn dyely `vnàì ¦ŸŸ
dligzkly oeik ,dxzdd jxevl cgeina mqpkl lral eliwd

.dzpeeke dzrc lr ecnrie oic zial `eaz dnvr `idy jixv
:df dyrnn epcnly zekld dnk dpen `xnbd

úìz dpéî òîLdkld ,zekld yely epcnl df dyrnn - §©¦¨§¨
,dpey`xdpéî òîLy epcnl -äNòð ìòazeyridl leki -çéìL §©¦¨©©©£¤¨¦©

BzLà úèøçì,dipy dkld .mixiznd ipta dzhxg z` `iadl - ©£¨©¦§
dpéî òîLe`piax xn` `ly jezn ,df dyrnn epcnl ok enke - §©¦¨

,axd ceak iptny ,eziaa dl exiziy eicinlzn dyelyléøL àìŸ¨¥
mc`l ie`x epi` -déaøc àøúàa àøãð éøLéîìxcp xizdl- §¦§¥¦§¨§©§¨§©¥

,ziyily dkld .axd zeyxa `ly ,`vnp eaxy mewnaòîLe§©
dpéîepcnl cere -éîc øétL ïéôðëî éklrad `vn m` wx - ¦¨¦§©§¦©¦¨¥

`iadl gily zeyridl leki miqpekn mdyk zeheicd dyely
.ezy` zhxg z` mdipta

:eax mewna s` xizdl ie`x iecipay zniiqn `xnbd
àzîLåxizdl xzen ,iecip -déaøc àøúàa eléôàeaxy mewna - §©§¨£¦§©§¨§©¥

.axd ceak llba mc` lr iecip mixi`yn `ly oeik ,`vnp
:iecip zeklda sqep oic

àzîL éøL äçîeî ãéçéåxizn [jenq epi` m` s`] wdaen mkg - §¨¦§¤¨¥©§¨
.mdnr sxhvdl mixg` ipy jixv epi`e ,ecal iecip

`xnbd(:f)zx`an dzre ,dlhal miny my zxkfd oipra dxaic
:dfa mixdfpd xky

,ãéáæ øa ïBòîL éaø øîà,àìáè øa ÷çöé áø øîààéiç éaø øîà ¨©©¦¦§©§¦¨©©¦§¨©©§¨¨©©¦¦¨
,àçà éaø éác àëéøà,àøéæ éaø øîàéaø øîà,øæòìàéaø øîà £¦¨§¥©¦©¨¨©©¦¥¨¨©©¦¤§¨¨¨©©¦

,àðéðç,éàòìéà øa äãeäé éaøc déîMî äLàéî éaø øîàáéúëc éàî £¦¨¨©©¦§¨¨¦§¥§©¦§¨©¦§©©¦§¦
aezkd xe`ia edn -(k b ik`ln)ä÷ãö LîL) éîL éàøé íëì äçøæå'§¨§¨¨¤¦§¥§¦¤¤§¨¨

'BâåditpkA `RxnE,(íéîL íL àéöBäì ïéàøé ïäL íãà éða elà §©§¥¦§©¤¨¥§¥¨¨¤¥§¥¦§¦¥¨©¦
äìháì,mxkye ,`ed jexa yecwd ly eny i`xi mi`xwp mde §©¨¨

d xe`yLîLmxear didiàtøîe ä÷ãödpéî òîL ,éiaà øîà .- ¤¤§¨¨©§¥¨©©©¥§©¦¨
y micnl ep` i`rli` xa dcedi iax ixacnàîBéc àbøçwa`d - ¦§¨§¨

zial oelgd jxc miqpkpy drya ynyd ipxwa d`xpdéqî- ©¥
legd z` `txn.mi

àâéìôe,'eke dgxfe weqtd z` x`and i`rli` xa dcedi iax - §¦¨
mr ,df weqt yexita wlgp ,dfd mlera lawznd xky ipipra

ezyxcLé÷ì ïa ïBòîL éaøcxky lr xacn weqtdy x`and §©¦¦§¤¨¦
,`eal cizrløîàc,yiwl oa oerny iaxíìBòì ípäéb ïéà- `Ad §¨©¥¥¦Ÿ¨¨©¨

,miznd ziigz xg` `eal cizrlàéöBî àeä Ceøa LBãwä àlà¤¨©¨¨¦
,d÷ézøpî änçda ïéàtøúî íé÷écö,dnga -da ïéðBcéð íéòLøe ©¨¦©§¦¨©¦¦¦§©§¦¨§¨¦¦¦¨

.dnga -,da mi`txzn miwicvéîL éàøé íëì äçøæå' øîàpL¤¤¡©§¨§¨¨¤¦§¥§¦
'Bâå LîL.d`etx mdl didi dzgixfay- ditpkA `RxnE dwcv ¤¤§§¨¨©§¥¦§¨¤¨
ãBò àìåda mi`txzny cala ef `l -ïéðcòúnL àlàmibprzn - §Ÿ¤¨¤¦§©§¦

daøîàpL ,weqt eze` jyndaízLôe íúàöéå'[oney oeyl-] ¨¤¤¡©¦¨¤¦§¤
'÷aøî éìâòk`edy ,waxna minhetnd milbrk mipny eidz - §¤§¥©§¥

.mze` minhtn eay mdly xicdøîàpL ,da ïéðBcéð íéòLøäå§¨§¨¦¦¦¨¤¤¡©
(hi b ik`ln)'iMíBiä äpähtynd mei -'Bâå øepzk øòa àalk Eide ¦¦¥©¨Ÿ¥©©§§¨¨

mz` hdle ,ywk sxydl migep eidi - Ww drWx dUr lke micf¥¦§¨Ÿ¥¦§¨©§¦©Ÿ¨
e .[mze` sexyz mei eze` ly ynyd epiid ,'`Ad mFidxen`k ©©¨

.`txne dwcva miwicvl gxfz dng dze`
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ' סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנין,  עוד  לשתף  סברא  שיש  הפנה,  אבן  הנחת  עם  בקשר  הבנינים  תכנית  אודות  ובשאלתם 

ואחרים אינם גורסים זה מצד ההוצאה היתירה.

הנ"ל  ההוצאה  ושאלת  הכספים  אסיפת  בהתחלת  עומדים  שהרי  זה,  נוסח  כלל  מובן  אינו 

עליהם  ואז  מהבנינים,  חלק  ויגמרו  ויתחילו  ביותר  נכון  סכום  שיתאסף  לאחרי   - הפרק  על  תעמוד 

להחליט אם לשתף ג"כ אולם וכו'! ומזה מובן שאם ע"י השתוף בתכנית של אולם - נוחה יותר תהי' 

אסיפת הכסף וכו' - יש לעשות זה. . . 

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל,

מ. שניאורסאהן



xcde"קעב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc mixcp(iyily meil)

äðùî
xn`e gzt,íéòLø éøãðkmiyery itk xecpl ipevx xnelk §¦§¥§¨¦

y ,miryxd.mixcpa milibxøéæða øãð,'ipixd' oeyla miiq m` - ¨©§¨¦
,eiptl xifp didy epiide ,'xifp ipixd' mixne` zexifp ixcepy jxck
ci `ed df oeyly ,xifp jka dyrp ,'ipixd miryx ixcpk' xn`e

.zexifplïaø÷áezepaxwd ixcep jxck ,'ilr' oeyla miiq m` - §¨§¨
xn`e ,eiptl zcner dnda dzidy epiide ,'ilr ixd' mixne`y
xcepl ci `ed df oeyly .dzaxwda aiigzp ,'ilr miryx ixcpk'

.oaxwäòeáLáem` -didy ,raydl epevx lr dxend oeyla miiq ¦§¨
dlg ,lke` `ly 'epnid' miryx ixcpk xn`e ,eiptl gpen xkk
dreay xnel miraypd jxc oky .xkkd zlik`a xeq`e dreayd

.'epnid' lke` `ly
xn` la`íéøLk éøãðk-,mixykd miyery itk xecpl ipevx §¦§¥§¥¦

e` ,oaxw aiigzdl e` ,xifp zeidl epevx lr dxend oeyla miiqe
`ly epnid' e` 'ilr' e` ,'ipixd mixyk ixcpk' xn`y .dreay

,xkk e` dnda e` xifp eiptl dide ,'lke`íeìk øîà àìdlg `l - Ÿ¨©§
xecil mixyk ly mkxc oi`y itl ,dreayd e` xcpd e` zexifpd

.raydle ,oaxw ,zexifp
xn`e gzt la`,íúBáãðkmiyery itk acpzdl ipevx xnelk §¦§¨

.mixykdøéæða øãðzacpk' xn`e eiptl xaer xifp did m` - ¨©§¨¦
.xifp jka dyrp ,'ipixd mixykïaø÷áemixyk zacpk' xn` m`e §¨§¨

x`ean `xnbae .dzaxwda aiigzp ,eiptl my dndade 'ilr
.mixykd zacpl xcp oiay weligd

àøîâ
oaxwae xifpa xcp miryx ixcpk ,dpynd oeyl znizqn
,eixac z` xcepd yxit `ly xaecny `xnbd dxaq ,dreayae
z` dfa llek jk xne`d lke ,miryx ixcpk mzqa xn`y `l`
.dreay ode ,oaxw `iadl ode ,xifp zeidl od ,mixac dylyd lk

,`xnbd zl`ey ok lreàîìãåixcpk exne`a ile` -miryxéëä §¦§¨¨¦
øîà÷,xnel jka ezpeek -àðøãð àì íéòLø éøãðk,xcep ipi` - ¨¨©§¦§¥§¨¦Ÿ¨©§¨

`vnpe ,mzenk zeidl dvex ipi`e miryx ly mkxc edfy meyn
.llk xcp `ly

,`xnbd zvxzn,ìàeîL øîàzxacn dpyndéøãðk øîBàa ¨©§¥§¥§¦§¥
íéòLøsiqede,éðéøäsiqedy e`,éìòe`siqedy.epîéäå §¨¦£¥¦¨©§¥¤

etiqedayéðéøäzeidl epevxy d`xn,úeøéæðazexifp ilawny £¥¦¦§¦
etiqedae .xifp ipixd mixne`éìòxcp,ïaø÷axne` oaxw xcepdy ¨©§¨§¨
siqedyke .oaxw ilr ixdepîéäxcpäòeáLaeilr xq`y ¥¤¦§¨

.dreaya
recn ,zeywdl `xnbd dkiynnéðéøäa xcpðéøä àîìc ,úeøéæðé £¥¦§¦¦§¨£¥¦

øîà÷ úéðòúaipixd oeyly ,ziprza ipixd xnel ezpeek `ny - §©£¦¨¨©
zexifpl dgked oi`y oeike ,ziprza did` ly oaena mb yxtzn
dfk ote`ae ,zegiken opi`y mici el`y ixd ,ziprzl xy`n xzei

lirl l`eny zhiyl lg xcpd oi`(:d)`l zegiken opi`y miciy
.mici oiied

,`xnbd zvxzn,ìàeîL øîàxaecn dpynaøáBò øéæð äéäLk ¨©§¥§¤¨¨¨¦¥
åéðôìoiekzpy dgked yi dfk ote`ay ,ipixd xn`y drya §¨¨

.zexifpl(ïaø÷a éìò). ¨©§¨§¨

miryx ixcpk xne`d recn ,le`yl `xnbd dkiynnepîéä`ed ¥¤
äòeáLa,xkkd zlik`a xq`idlàîìcxn`y dn ile` -,epîéä ¦§¨¦§¨¥¤

øîà÷ àðìéëàc-xyt`y oeike .xkkd z` lk`iy rayil ezpeek ©£¦§¨¨¨©
df ixdy ,lg `l mdn cg` s` ,mipte` ipya eixac z` yxtl

.dgiken dpi`y ci llka
,`xnbd zvxzn,àáø øîàxaecn dpynaøîàcyxetn xcepd ¨©¨¨§¨©

.ìëBà àlL epîéä¥¤¤Ÿ©
,`xnbd dywnéëä éà,lk`i `ly yxetn xn`y jk m` - ¦¨¦

e ,xkkd zlik`a xq`py `hiytàøîéîì éàîdpynd d`a dne - ©§¥§¨
.ycgl

,dpyna yecig yi ,`xnbd zvxznàîéúc eäîmewn jl did - ©§¥¨
c ,dreayd dlg `ly xneldéîetî äòeáL ÷étî àì àäixdy- ¨Ÿ©¦§¨¦¥

nd z` eitn raypd `ived `l'dreay' zlin ilae ,'dreay' dli
,dlg dreayd oi`ïéãä ïì òîLî à÷z`f drinyn jkl - ¨©§©¨¨¥

.ci oicn dreayd dlg ,'dreay' xikfd `ly it lr s`y ,dpynd
,dpynd ly `tiqa epipyíúBáãðk íeìk øîà àì íéøLk éøãðk§¦§¥§¥¦Ÿ¨©§§¦§¨

'eëå øãð:oaxwae xifpa ¨©§
aecpl mixyk jxcy ,dacpl xcp oia lcad yiy dpyna x`ean

,`xnbd dywn .xecil `leàpz ïàî`pzd `ed in -déì éðàLc ©©¨§¨¥¥
äáãðì øãð ïéa,miacepl mixcepd oia welig yiy xaeqd -àîéì- ¥¤¤¦§¨¨¥¨

dpi` epizpyny xn`p m`dàìzhiykàìå ,øéàî éaøzhiykéaø Ÿ©¦¥¦§Ÿ©¦
.äãeäé§¨
àéðúczldwa xn`pd lr `ziixaa epipyy -(c-b d)'xW` z` §©§¨¥£¤

,mNW xCYøLà áBè,øcú àì'BâåmNWz `le xFCYXn,' ¦Ÿ©¥£¤Ÿ¦Ÿ§¦¤¦§Ÿ§©¥
dyly mi`aen el` miweqtayz` mlyne xcepd cg`d ,mipte`

.mlyn epi`e xcepd iyilyd ,llk xcep epi`y ipyd ,excp
`l xy` aeh' xn`y enk ,ipyd ote`d z` gayn weqtd dpde
`ed df ote`y weqtd zpeek m`d wtzqdl yiy `l` .'xeciz

.mlyn epi`e xcepd iyilyd dfn wx e` ,mlekn sicrd
,`ziixaa jk lr xn`peäfî áBè,mlyn epi`e xcepyås`äfî ¦¤§¦¤
df `ed ,mlyne xcepy.øwéò ìk øãBð BðéàLxcepdy meyn ¤¥¥¨¦¨

ef .mlyl `le gekyl mrt lelr jka libxy xg`n mlyneéøác¦§¥
.øéàî éaøyi xeciz xy` z` ,jk `ed eixacl miweqtd yexite ©¦¥¦

mlyz `le xeciz `ny ,xeciz `ly aeh okle ,mlyl.
äfî áBè ,øîBà äãeäé éaøå,mlyn epi`e xcepyås`äfîepi`y ©¦§¨¥¦¤§¦¤

d `ed ,llk xcep.ílLîe øãBð,jk `ed eixacl miweqtd yexite ¥§©¥
exeaica cnery zgaeyn dcin `id ef ,mly xciz xy` z`

aeh df zlefe .mlyne`lyxeciz`le xecizynoi`y ,mlyz
miliqka utg(my zldw)ik maila miayege miax mixcp mixcepd

.mlyl mci `vnz `l ile` mzrc mipzep oi`e ,mdl `id devn
iaxl ode xi`n iaxl ody ,ef `ziixan micnl ep`vnp mewn lkn
oi` mdipy ixacl ,zgaeynd dcind `id dn ewlgpy dcedi
zg` `idy dacp mb xi`n iax itly ,dacpl xcp oia lcad
.gaeyn xcepd mb dcedi iaxl eli`e .zgaeyn dpi` xcpd ipte`n
xcp oia wlgl yiy xaeqd epizpyna `pzd zhiyk `ly dfe

.mixcep mpi`e miacep mixykdy xn`y itk ,dacpl
,`xnbd zvxznàîéz eléôà`id dpyndy [xn`z elit`-] £¦¥¨

ixackøéàî éaø,llk xecil `l sicry xaeqd ©¦¥¦
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oiaiig lkd` cenr h sc ± oey`x wxtmixcp
'éðúî.íéòùø éøãðëeze`c rnyn ,"miryx ixcpk" xn`e eiptl gpen xkk didy oebk

,dreayae oaxwae xifpa xcp - ikd xn`c oeike ,miryx ixcpk eilr `di xkk

`ed miryx ly okxcc ,dreay oaxw inp aiigc .dreaye oaxwe zexifp aiign elk` m`e

ipixd" xn`c o`nk ied - "miryx ixcpk" xn` ik i`de .oiraype oaxwae zexifpa mixcepy

,"epnid lke` m` xifp"edreaye oaxwk ilr ixd

."lke` ipi`yøîà àì íéøùë éøãðë øîà ìáà
.íåìë,mixcepy mixyk ly okxc oi`y

`l ikd`e .oirayp oi`c oky lke ,yxtnck

.xkk i`da xqzin `le melk xn`øîà ìáà
.íéøùë ìù íúåáãðëxifpa aiig - elk`e

iciar mixykc .dreaya `l la` ,oaxwae

oiacpzncla` ,dacp jxca oaxwae zexifpa

aiig epi` ikd meyn .llk oirayp oi` dreaya

.dreay meynîâ'éøãðë øîà÷ éëä àîìãå
.àðøãð àì íéòùø,icin yxtn `l edi`c oeik

`l` "miryx ixcpk ilr `ed ixd" xn` `lc

`l miryx ixcpk :w"d `nlc - xn`w mzqa

!`ed melk `le ,`pxcpøîà.øîåàá àáøoebk

ipixd miryx ixcpk" xn`e ,eiptl xkk didy

rnzyne ."epnide ilrw"dc,zexifpa ipixd :

xfpc o`nc"ilr" xn`c `de ."xifp ipixd" w"d

- "epnide" ,oaxw ilr ixd :xn`c rnyn -

.epnid lke` `ly dreay :xn`c rnyn

- "miryx ixcpk" dlgza xn`c li`edc

ly okxcc ,xninl ira ikdc i`ce rnzyn

ab`c `ed miryxzixediigoaxwae xifpa oixcep

.dreayae.àîìãåziprza - "ipixd" xn`c `d

!zexifpa `le ,rnyn.àîìãå"epnid" xn`c `d

aiign `l - dipin lik` ike ,epnn lke`y dreay :`l` ,epnid lke` `ly rnyn `l

!dreay meyn.éëä éà`irain `l i`ce ?`xninl i`n ,"lke` `ly" yexita xn`c oeik

.dipin lik` ik dreay meyn aiigc `pzinl.äòåáù ÷éôî àì àäyexita xn` `lc

.xn`w dreay i`ce opixn` d"t` ,"lke` `ly dreay".äáãðì øãð ïéá äéì éðùã:ipzwc

mzacpk" xn` ike ,melk xn` `l "mixyk ixcpk"xcpc :rnyne .xcp ied - "oixyk ly

.zxzen - dacp la` ,xeq` -.äæîå äæî áåè øåãú àì øùà áåè àéðúãx yixc ikdc'

xy` aeh) ."mlyz `le xeczyn xecz `l xy` aeh ,mly xecz xy` z`" :`xwl xi`n

xcepy dfn xwir lk xcep epi`y aehe .(mlyz `le xeczyne xecz `l,mlyn epi`e

.mlyne xcepy dfn 'it`eø.íìùîå øãåð äæîå äæî áåè øîåà äãåäé ''xl dil rnync

eze` aeh ,"mly xecz xy` z`" :dil yixc ikd .dinwlc `xw` i`w "aeh" i`dc dcedi

xeczyne ,xecz `l xy`n aeh mlyne xcepy`lce ,dcedi 'xk `lc epiide .mlyz `le

yipi`l dil xeq` dacpa oia xcpa oia xaqc ,xwir lk xcep epi`y aeh xn`c ,xi`n 'xk

xcpa elit`c ,dacpl xcp oia biltn `l - aeh mlyne xcepy xn`c i"x eli`e .xcinl
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'éðúî.dreayae oaxwa xifpa xcp miryx ixcpkopiyxtne .`id zecic `yexit inp 'ipzn jd

.xifp `ed ixd - eiptl xaer xifp dide ,"ipixd miryx ixcpk" xn` m`c :w"dc 'nba

zgpen dnda dzidyk `wecc inp `xazqne .oaxw aiig - "ilr miryx ixcpk" xn` m` oke

`ed ixd - eiptl gpen xkk dide ."lke` `ly epnid miryx ixcpk" xn` m` inp oke .eiptl

xn` ik ipd lka aiigine ,eplk`i `ly dreaya

lka xecil okxc miryxd ixdy ,"miryx ixcpk"

ixcp edl ixw - jk zeyrl ie`x oi`y iptne .el`

d`xp ok .xac eze`l md miryx ixdy ,miryx

ipira.éøãðë.mixyk"ilr" "ipixd" xn`c b"r`

`l - eiptl xkk e` dnda e` xifp dide "epnid"

oi`y ,mixcep mixykd oi` ixdy .melk xn`

k zeyrl oi`yxzacpk" xn` m` inp d"de .o

miryx oi`y itl ,melk xn` `l "ilr miryx

miryx mpi` - miacep md m`y ,[miacep] (miaeh)

) `ztqeza `zi` ikde .xac eze`l`"t yix(.

íúåáãðë.oaxwae xifpa xcpmixykd ixdy

xn` ik ,jkld .zexifpae oaxwa md miacpzn

ike ,xifp `ed ixd - eiptl xaer xifp dide "ipixd"

dil ded - eiptl zgpen dndae "ilr" xn`

`l dreaya la` .dacp oaxw `ed ixd :xne`k

epnid" xn`e eiptl gpen xkk did elit` ,aiign

.mlerl oirayp mixykd oi`y itl - "lke` `ly

) lirl 'ixn`c b"r`e.g scediiytp ifexflc (

devn xacl mirayp-ixwn `l dreay `idd

.devnd z` miiwl miaiiegn md xak ixdy ,dacp

ixd" xne`a `l` dpi` dacp ixd :wcinl `ki`e

`l` dizil df welige ,"ilr ixd"a xcpe ,"ef

i`ne xcp i`n zexifpa la` .zepaxwc mixcpa

ixnbl `a epi`y xac eyexit xcpc ipira d`xp !cg` oipra `l` epi` ixd ?dia ikiiy dacp

.miievx xzei eiyrnye ,eytp zacpa xzei xcep mc`dy dn eyexit dacpe ,ald zacpa

.eiykr eyixtd `ly oeik ,ixnbl acpzn epi`y itl ,"ilr ixd" `ed xcpc opixn` d"yne

acpzny itl "ef ixd" xne`a `ed dacpe-xcp ly myexit `ed dfy oeike .ievx xzei excp

xzei dievx ely dpeekdy in ,cg` oipra `l` zexifp ly xcpd oi`y t"r` ,xifpa s` ,dacpe

-jk lk dievx dpi`y ine ,dacp ezexifp iexw-oi` xifpa mixcepyk miryxde .xcp iexw

cepcp mey mzexifpa oi`e ,dievxe dnly mzpeky jezn mixykd la` ,ixnbl dievx mzpek

dxiar-zexifpc dacp iab `xnba opixn`c epiide .dacp mzexifp iexw-dl zgkyn

c"qa yxtpy enke ,wicvd oernyk.äéäùë 'îâ.eiptl xaer xifp`wec ,ikd elit`e

inc `lc .melk xn` `l - dicegl "ipixd" xn` ik la` ,"ipixd miryx ixcpk" xn`w ik

"`d`"c meyn .eiptl xaer xifpyk xifp l"dc oiyeciwc w"ta opixn`c ,"`d`" xne`l

,"ipixd" la` .ipdne ,`ilrn `pyil"ilr miryx ixcpk" xn`c e`l i`-xn`c rnyn `l

meyn 'ipzn `l` ."`d`"n rxb `l "ipixd"c ,ipira d`xp epi`e .izeax eyxit jk .icin

ipdn `l eiptl xaer xifpa elit` "ipixd mixyk ixcpk" xn` i`c opireny`l `z`c-hwp

xd" xn`y lkc ,p"d oi` la` .miryx ixcpk `yixeiptl xaer xifp dide ,cegla "ipi-ixd

xifp df.àîìãå.xn`w `plik`c epnid`plik`c `nlc xninl `ki`c oeike ,xnelk

mici oiied `lc l`enyl dil `xiaqe ,zegiken oi`y mici edl eed - xn`w!éðùã.dacpl xcp oia diloixcep opi`e oiacpzn mixykc xn`cxcepn .xwir lk xcep epi`y dfne dfn aeh .

aidi `we .dipin lirl aizkc mlyne xcepn aeh xzei `edy ,xnelk ,"xecz `l xy` aeh" aizk ikd xzae ,"mly xecz xy` z`" aizk `xw i`dn lirlc .mlyn epi`e xcepne ,mlyne

olekn aehc `xw opireny`l - `l i`c ,dacpl xcp oia ipy `lc `zyd ol rnyn .llk xecz `l xy` aeh jkitle ,mlyz `le gkyz `ny ,xnelk ."mlyz `le xeczy"n :dizlinl `nrh

mlyne [acep].'ø.mlyne xcep dfne dfn aeh xne` dcedi:`niz i`e .mlyz `le xeczyn xecz `l xy` aeh la` .zgaeyn dcn `id efe ,mly xecz xy` z` :ikd i`xwl edl yixce

zi`xp jk .minelyzd zrya `l` xcpd zrya xkyd oi`y ,ok epi`y .jxky z` zcqtd `l - zqp`p e` zgky m` k"g`e ,zekf siqen dz` jxcp zryay xeaq `dz `l :w"d !`hiyt

ipira z`f dhiy.
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קעג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc mixcp(iyily meil)

äðùî
xn`e gzt,íéòLø éøãðkmiyery itk xecpl ipevx xnelk §¦§¥§¨¦

y ,miryxd.mixcpa milibxøéæða øãð,'ipixd' oeyla miiq m` - ¨©§¨¦
,eiptl xifp didy epiide ,'xifp ipixd' mixne` zexifp ixcepy jxck
ci `ed df oeyly ,xifp jka dyrp ,'ipixd miryx ixcpk' xn`e

.zexifplïaø÷áezepaxwd ixcep jxck ,'ilr' oeyla miiq m` - §¨§¨
xn`e ,eiptl zcner dnda dzidy epiide ,'ilr ixd' mixne`y
xcepl ci `ed df oeyly .dzaxwda aiigzp ,'ilr miryx ixcpk'

.oaxwäòeáLáem` -didy ,raydl epevx lr dxend oeyla miiq ¦§¨
dlg ,lke` `ly 'epnid' miryx ixcpk xn`e ,eiptl gpen xkk
dreay xnel miraypd jxc oky .xkkd zlik`a xeq`e dreayd

.'epnid' lke` `ly
xn` la`íéøLk éøãðk-,mixykd miyery itk xecpl ipevx §¦§¥§¥¦

e` ,oaxw aiigzdl e` ,xifp zeidl epevx lr dxend oeyla miiqe
`ly epnid' e` 'ilr' e` ,'ipixd mixyk ixcpk' xn`y .dreay

,xkk e` dnda e` xifp eiptl dide ,'lke`íeìk øîà àìdlg `l - Ÿ¨©§
xecil mixyk ly mkxc oi`y itl ,dreayd e` xcpd e` zexifpd

.raydle ,oaxw ,zexifp
xn`e gzt la`,íúBáãðkmiyery itk acpzdl ipevx xnelk §¦§¨

.mixykdøéæða øãðzacpk' xn`e eiptl xaer xifp did m` - ¨©§¨¦
.xifp jka dyrp ,'ipixd mixykïaø÷áemixyk zacpk' xn` m`e §¨§¨

x`ean `xnbae .dzaxwda aiigzp ,eiptl my dndade 'ilr
.mixykd zacpl xcp oiay weligd

àøîâ
oaxwae xifpa xcp miryx ixcpk ,dpynd oeyl znizqn
,eixac z` xcepd yxit `ly xaecny `xnbd dxaq ,dreayae
z` dfa llek jk xne`d lke ,miryx ixcpk mzqa xn`y `l`
.dreay ode ,oaxw `iadl ode ,xifp zeidl od ,mixac dylyd lk

,`xnbd zl`ey ok lreàîìãåixcpk exne`a ile` -miryxéëä §¦§¨¨¦
øîà÷,xnel jka ezpeek -àðøãð àì íéòLø éøãðk,xcep ipi` - ¨¨©§¦§¥§¨¦Ÿ¨©§¨

`vnpe ,mzenk zeidl dvex ipi`e miryx ly mkxc edfy meyn
.llk xcp `ly

,`xnbd zvxzn,ìàeîL øîàzxacn dpyndéøãðk øîBàa ¨©§¥§¥§¦§¥
íéòLøsiqede,éðéøäsiqedy e`,éìòe`siqedy.epîéäå §¨¦£¥¦¨©§¥¤

etiqedayéðéøäzeidl epevxy d`xn,úeøéæðazexifp ilawny £¥¦¦§¦
etiqedae .xifp ipixd mixne`éìòxcp,ïaø÷axne` oaxw xcepdy ¨©§¨§¨
siqedyke .oaxw ilr ixdepîéäxcpäòeáLaeilr xq`y ¥¤¦§¨

.dreaya
recn ,zeywdl `xnbd dkiynnéðéøäa xcpðéøä àîìc ,úeøéæðé £¥¦§¦¦§¨£¥¦

øîà÷ úéðòúaipixd oeyly ,ziprza ipixd xnel ezpeek `ny - §©£¦¨¨©
zexifpl dgked oi`y oeike ,ziprza did` ly oaena mb yxtzn
dfk ote`ae ,zegiken opi`y mici el`y ixd ,ziprzl xy`n xzei

lirl l`eny zhiyl lg xcpd oi`(:d)`l zegiken opi`y miciy
.mici oiied

,`xnbd zvxzn,ìàeîL øîàxaecn dpynaøáBò øéæð äéäLk ¨©§¥§¤¨¨¨¦¥
åéðôìoiekzpy dgked yi dfk ote`ay ,ipixd xn`y drya §¨¨

.zexifpl(ïaø÷a éìò). ¨©§¨§¨

miryx ixcpk xne`d recn ,le`yl `xnbd dkiynnepîéä`ed ¥¤
äòeáLa,xkkd zlik`a xq`idlàîìcxn`y dn ile` -,epîéä ¦§¨¦§¨¥¤

øîà÷ àðìéëàc-xyt`y oeike .xkkd z` lk`iy rayil ezpeek ©£¦§¨¨¨©
df ixdy ,lg `l mdn cg` s` ,mipte` ipya eixac z` yxtl

.dgiken dpi`y ci llka
,`xnbd zvxzn,àáø øîàxaecn dpynaøîàcyxetn xcepd ¨©¨¨§¨©

.ìëBà àlL epîéä¥¤¤Ÿ©
,`xnbd dywnéëä éà,lk`i `ly yxetn xn`y jk m` - ¦¨¦

e ,xkkd zlik`a xq`py `hiytàøîéîì éàîdpynd d`a dne - ©§¥§¨
.ycgl

,dpyna yecig yi ,`xnbd zvxznàîéúc eäîmewn jl did - ©§¥¨
c ,dreayd dlg `ly xneldéîetî äòeáL ÷étî àì àäixdy- ¨Ÿ©¦§¨¦¥

nd z` eitn raypd `ived `l'dreay' zlin ilae ,'dreay' dli
,dlg dreayd oi`ïéãä ïì òîLî à÷z`f drinyn jkl - ¨©§©¨¨¥

.ci oicn dreayd dlg ,'dreay' xikfd `ly it lr s`y ,dpynd
,dpynd ly `tiqa epipyíúBáãðk íeìk øîà àì íéøLk éøãðk§¦§¥§¥¦Ÿ¨©§§¦§¨

'eëå øãð:oaxwae xifpa ¨©§
aecpl mixyk jxcy ,dacpl xcp oia lcad yiy dpyna x`ean

,`xnbd dywn .xecil `leàpz ïàî`pzd `ed in -déì éðàLc ©©¨§¨¥¥
äáãðì øãð ïéa,miacepl mixcepd oia welig yiy xaeqd -àîéì- ¥¤¤¦§¨¨¥¨

dpi` epizpyny xn`p m`dàìzhiykàìå ,øéàî éaøzhiykéaø Ÿ©¦¥¦§Ÿ©¦
.äãeäé§¨
àéðúczldwa xn`pd lr `ziixaa epipyy -(c-b d)'xW` z` §©§¨¥£¤

,mNW xCYøLà áBè,øcú àì'BâåmNWz `le xFCYXn,' ¦Ÿ©¥£¤Ÿ¦Ÿ§¦¤¦§Ÿ§©¥
dyly mi`aen el` miweqtayz` mlyne xcepd cg`d ,mipte`

.mlyn epi`e xcepd iyilyd ,llk xcep epi`y ipyd ,excp
`l xy` aeh' xn`y enk ,ipyd ote`d z` gayn weqtd dpde
`ed df ote`y weqtd zpeek m`d wtzqdl yiy `l` .'xeciz

.mlyn epi`e xcepd iyilyd dfn wx e` ,mlekn sicrd
,`ziixaa jk lr xn`peäfî áBè,mlyn epi`e xcepyås`äfî ¦¤§¦¤
df `ed ,mlyne xcepy.øwéò ìk øãBð BðéàLxcepdy meyn ¤¥¥¨¦¨

ef .mlyl `le gekyl mrt lelr jka libxy xg`n mlyneéøác¦§¥
.øéàî éaøyi xeciz xy` z` ,jk `ed eixacl miweqtd yexite ©¦¥¦

mlyz `le xeciz `ny ,xeciz `ly aeh okle ,mlyl.
äfî áBè ,øîBà äãeäé éaøå,mlyn epi`e xcepyås`äfîepi`y ©¦§¨¥¦¤§¦¤

d `ed ,llk xcep.ílLîe øãBð,jk `ed eixacl miweqtd yexite ¥§©¥
exeaica cnery zgaeyn dcin `id ef ,mly xciz xy` z`

aeh df zlefe .mlyne`lyxeciz`le xecizynoi`y ,mlyz
miliqka utg(my zldw)ik maila miayege miax mixcp mixcepd

.mlyl mci `vnz `l ile` mzrc mipzep oi`e ,mdl `id devn
iaxl ode xi`n iaxl ody ,ef `ziixan micnl ep`vnp mewn lkn
oi` mdipy ixacl ,zgaeynd dcind `id dn ewlgpy dcedi
zg` `idy dacp mb xi`n iax itly ,dacpl xcp oia lcad
.gaeyn xcepd mb dcedi iaxl eli`e .zgaeyn dpi` xcpd ipte`n
xcp oia wlgl yiy xaeqd epizpyna `pzd zhiyk `ly dfe

.mixcep mpi`e miacep mixykdy xn`y itk ,dacpl
,`xnbd zvxznàîéz eléôà`id dpyndy [xn`z elit`-] £¦¥¨

ixackøéàî éaø,llk xecil `l sicry xaeqd ©¦¥¦
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oiaiig lkd` cenr h sc ± oey`x wxtmixcp
'éðúî.íéòùø éøãðëeze`c rnyn ,"miryx ixcpk" xn`e eiptl gpen xkk didy oebk

,dreayae oaxwae xifpa xcp - ikd xn`c oeike ,miryx ixcpk eilr `di xkk

`ed miryx ly okxcc ,dreay oaxw inp aiigc .dreaye oaxwe zexifp aiign elk` m`e

ipixd" xn`c o`nk ied - "miryx ixcpk" xn` ik i`de .oiraype oaxwae zexifpa mixcepy

,"epnid lke` m` xifp"edreaye oaxwk ilr ixd

."lke` ipi`yøîà àì íéøùë éøãðë øîà ìáà
.íåìë,mixcepy mixyk ly okxc oi`y

`l ikd`e .oirayp oi`c oky lke ,yxtnck

.xkk i`da xqzin `le melk xn`øîà ìáà
.íéøùë ìù íúåáãðëxifpa aiig - elk`e

iciar mixykc .dreaya `l la` ,oaxwae

oiacpzncla` ,dacp jxca oaxwae zexifpa

aiig epi` ikd meyn .llk oirayp oi` dreaya

.dreay meynîâ'éøãðë øîà÷ éëä àîìãå
.àðøãð àì íéòùø,icin yxtn `l edi`c oeik

`l` "miryx ixcpk ilr `ed ixd" xn` `lc

`l miryx ixcpk :w"d `nlc - xn`w mzqa

!`ed melk `le ,`pxcpøîà.øîåàá àáøoebk

ipixd miryx ixcpk" xn`e ,eiptl xkk didy

rnzyne ."epnide ilrw"dc,zexifpa ipixd :

xfpc o`nc"ilr" xn`c `de ."xifp ipixd" w"d

- "epnide" ,oaxw ilr ixd :xn`c rnyn -

.epnid lke` `ly dreay :xn`c rnyn

- "miryx ixcpk" dlgza xn`c li`edc

ly okxcc ,xninl ira ikdc i`ce rnzyn

ab`c `ed miryxzixediigoaxwae xifpa oixcep

.dreayae.àîìãåziprza - "ipixd" xn`c `d

!zexifpa `le ,rnyn.àîìãå"epnid" xn`c `d

aiign `l - dipin lik` ike ,epnn lke`y dreay :`l` ,epnid lke` `ly rnyn `l

!dreay meyn.éëä éà`irain `l i`ce ?`xninl i`n ,"lke` `ly" yexita xn`c oeik

.dipin lik` ik dreay meyn aiigc `pzinl.äòåáù ÷éôî àì àäyexita xn` `lc

.xn`w dreay i`ce opixn` d"t` ,"lke` `ly dreay".äáãðì øãð ïéá äéì éðùã:ipzwc

mzacpk" xn` ike ,melk xn` `l "mixyk ixcpk"xcpc :rnyne .xcp ied - "oixyk ly

.zxzen - dacp la` ,xeq` -.äæîå äæî áåè øåãú àì øùà áåè àéðúãx yixc ikdc'

xy` aeh) ."mlyz `le xeczyn xecz `l xy` aeh ,mly xecz xy` z`" :`xwl xi`n

xcepy dfn xwir lk xcep epi`y aehe .(mlyz `le xeczyne xecz `l,mlyn epi`e

.mlyne xcepy dfn 'it`eø.íìùîå øãåð äæîå äæî áåè øîåà äãåäé ''xl dil rnync

eze` aeh ,"mly xecz xy` z`" :dil yixc ikd .dinwlc `xw` i`w "aeh" i`dc dcedi

xeczyne ,xecz `l xy`n aeh mlyne xcepy`lce ,dcedi 'xk `lc epiide .mlyz `le

yipi`l dil xeq` dacpa oia xcpa oia xaqc ,xwir lk xcep epi`y aeh xn`c ,xi`n 'xk

xcpa elit`c ,dacpl xcp oia biltn `l - aeh mlyne xcepy xn`c i"x eli`e .xcinl

.inc xity
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'éðúî.dreayae oaxwa xifpa xcp miryx ixcpkopiyxtne .`id zecic `yexit inp 'ipzn jd

.xifp `ed ixd - eiptl xaer xifp dide ,"ipixd miryx ixcpk" xn` m`c :w"dc 'nba

zgpen dnda dzidyk `wecc inp `xazqne .oaxw aiig - "ilr miryx ixcpk" xn` m` oke

`ed ixd - eiptl gpen xkk dide ."lke` `ly epnid miryx ixcpk" xn` m` inp oke .eiptl

xn` ik ipd lka aiigine ,eplk`i `ly dreaya

lka xecil okxc miryxd ixdy ,"miryx ixcpk"

ixcp edl ixw - jk zeyrl ie`x oi`y iptne .el`

d`xp ok .xac eze`l md miryx ixdy ,miryx

ipira.éøãðë.mixyk"ilr" "ipixd" xn`c b"r`

`l - eiptl xkk e` dnda e` xifp dide "epnid"

oi`y ,mixcep mixykd oi` ixdy .melk xn`

k zeyrl oi`yxzacpk" xn` m` inp d"de .o

miryx oi`y itl ,melk xn` `l "ilr miryx

miryx mpi` - miacep md m`y ,[miacep] (miaeh)

) `ztqeza `zi` ikde .xac eze`l`"t yix(.

íúåáãðë.oaxwae xifpa xcpmixykd ixdy

xn` ik ,jkld .zexifpae oaxwa md miacpzn

ike ,xifp `ed ixd - eiptl xaer xifp dide "ipixd"

dil ded - eiptl zgpen dndae "ilr" xn`

`l dreaya la` .dacp oaxw `ed ixd :xne`k

epnid" xn`e eiptl gpen xkk did elit` ,aiign

.mlerl oirayp mixykd oi`y itl - "lke` `ly

) lirl 'ixn`c b"r`e.g scediiytp ifexflc (

devn xacl mirayp-ixwn `l dreay `idd

.devnd z` miiwl miaiiegn md xak ixdy ,dacp

ixd" xne`a `l` dpi` dacp ixd :wcinl `ki`e

`l` dizil df welige ,"ilr ixd"a xcpe ,"ef

i`ne xcp i`n zexifpa la` .zepaxwc mixcpa

ixnbl `a epi`y xac eyexit xcpc ipira d`xp !cg` oipra `l` epi` ixd ?dia ikiiy dacp

.miievx xzei eiyrnye ,eytp zacpa xzei xcep mc`dy dn eyexit dacpe ,ald zacpa

.eiykr eyixtd `ly oeik ,ixnbl acpzn epi`y itl ,"ilr ixd" `ed xcpc opixn` d"yne

acpzny itl "ef ixd" xne`a `ed dacpe-xcp ly myexit `ed dfy oeike .ievx xzei excp

xzei dievx ely dpeekdy in ,cg` oipra `l` zexifp ly xcpd oi`y t"r` ,xifpa s` ,dacpe

-jk lk dievx dpi`y ine ,dacp ezexifp iexw-oi` xifpa mixcepyk miryxde .xcp iexw

cepcp mey mzexifpa oi`e ,dievxe dnly mzpeky jezn mixykd la` ,ixnbl dievx mzpek

dxiar-zexifpc dacp iab `xnba opixn`c epiide .dacp mzexifp iexw-dl zgkyn

c"qa yxtpy enke ,wicvd oernyk.äéäùë 'îâ.eiptl xaer xifp`wec ,ikd elit`e

inc `lc .melk xn` `l - dicegl "ipixd" xn` ik la` ,"ipixd miryx ixcpk" xn`w ik

"`d`"c meyn .eiptl xaer xifpyk xifp l"dc oiyeciwc w"ta opixn`c ,"`d`" xne`l

,"ipixd" la` .ipdne ,`ilrn `pyil"ilr miryx ixcpk" xn`c e`l i`-xn`c rnyn `l

meyn 'ipzn `l` ."`d`"n rxb `l "ipixd"c ,ipira d`xp epi`e .izeax eyxit jk .icin

ipdn `l eiptl xaer xifpa elit` "ipixd mixyk ixcpk" xn` i`c opireny`l `z`c-hwp

xd" xn`y lkc ,p"d oi` la` .miryx ixcpk `yixeiptl xaer xifp dide ,cegla "ipi-ixd

xifp df.àîìãå.xn`w `plik`c epnid`plik`c `nlc xninl `ki`c oeike ,xnelk

mici oiied `lc l`enyl dil `xiaqe ,zegiken oi`y mici edl eed - xn`w!éðùã.dacpl xcp oia diloixcep opi`e oiacpzn mixykc xn`cxcepn .xwir lk xcep epi`y dfne dfn aeh .

aidi `we .dipin lirl aizkc mlyne xcepn aeh xzei `edy ,xnelk ,"xecz `l xy` aeh" aizk ikd xzae ,"mly xecz xy` z`" aizk `xw i`dn lirlc .mlyn epi`e xcepne ,mlyne

olekn aehc `xw opireny`l - `l i`c ,dacpl xcp oia ipy `lc `zyd ol rnyn .llk xecz `l xy` aeh jkitle ,mlyz `le gkyz `ny ,xnelk ."mlyz `le xeczy"n :dizlinl `nrh

mlyne [acep].'ø.mlyne xcep dfne dfn aeh xne` dcedi:`niz i`e .mlyz `le xeczyn xecz `l xy` aeh la` .zgaeyn dcn `id efe ,mly xecz xy` z` :ikd i`xwl edl yixce

zi`xp jk .minelyzd zrya `l` xcpd zrya xkyd oi`y ,ok epi`y .jxky z` zcqtd `l - zqp`p e` zgky m` k"g`e ,zekf siqen dz` jxcp zryay xeaq `dz `l :w"d !`hiyt

ipira z`f dhiy.
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'éðúî"íéòLø éøãðk"¯,ïaø÷áe ,øéæða øãð §¦§¥§¨¦¨©§¨¦§¨§¨
"íéøLk éøãðk" .äòeáLáe¯,íeIk øîà àI ¦§¨§¦§¥§¥¦Ÿ¨©§

"íúBáãðk"¯.ïaø÷áe øéæða øãð'îâéëä àîIãå §¦§¨¨©§¨¦§¨§¨§¦§¨¨¦
:IàeîL øîà ?àðøãð àI íéòLø éøãðk :øîà÷̈¨©§¦§¥§¨¦¨¨©§¨¨©§¥
"éðéøä" ;"epîéäå éIò éðéøä íéòLø éøãðk" øîBàa§¥§¦§¥§¨¦£¥¦¨©§¥¤£¥¦

¯"epîéä" ,ïaø÷a "éIò" ,úeøéæða¯.äòeáLa ¦§¦¨©§¨§¨¥¤¦§¨
?øîà÷ "úéðòúa éðéøä" àîIc !?úeøéæð "éðéøä"£¥¦§¦¦§¨£¥¦§©£¦¨¨©
(ïaø÷a éIò) .åéðôI øáBò øéæð äéäLk :IàeîL øîà̈©§¥§¤¨¨¨¦¥§¨¨¨©§¨§¨
!øîà÷ "àðIéëàã epîéä" àîIc !?äòeáLa "epîéä"¥¤¦§¨¦§¨¥¤§¨¥§¨¨¨©
éëä éà ."IëBà àJL epîéä" øîàc :àáø øîà£©¨¨©£©¥¤¤Ÿ©¦¨¦
äòeáL ÷étî àI àä :àîéúc eäî ?àøîéîI éàî©§¥§¨©§¥¨¨¨©¥§¨

I"î÷ ,déîetî"íéøLk éøãðk" .ïéãä¯øîà àI ¦¥¨¥§¦§¥§¥¦Ÿ¨©
"íúBáãðk" ,íeIk¯déI éðàLc àpz ïàî .'åëå øãð §§¦§¨¨©©©¨§¨¥¥

?äãeäé éaø àIå øéàî éaø àI àîéI ,äáãðI øãð ïéa¥¥¤¦§¨¨¥¨¨©¦¥¦§¨©¦§¨
äfîe äfî áBè .'åâå "øcú àI øLà áBè" :àéðúc§©§¨£¤Ÿ¦Ÿ¦¤¦¤
äãeäé éaø .øéàî 'ø éøác ,øwéò Ik øãBð BðéàL¤¥¥¨¦¨¦§¥¥¦©¦§¨
î"ø àîéz eJéôà .íJLîe øãBð äfîe äfî áBè :øîBà¥¦¤¦¤¥§©¥£¦¥¨
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קעד
oiaiig lkda cenr h sc ± oey`x wxtmixcp

î"ø øîà÷ éë.øãðá.xn`w `wec mixcp oeyla - xeq`.øîà àì äáãðá ìáà'ipzn epiide

mzacpk" ipzwc.dacp oeyla ixcp oixykc ,"'åë øãð íúåáãðë éðú÷ àäå.rnync

.xn`w xcp oeylac.äì÷ú éãéì äá éúà àîìãiz` - "oaxw ilr ixd" xcp 'la xn` ikc

."xg`z la" meyn xarc .dlwz icil da.éîð äáãðicil eda iz` "oaxw ef ixd" xn` ik

dceare dfib icil ,dlwz"xg`z la"a la` .

.`zi` `pngxc `fb ia - `zi`c `kid lkc ,`l

.[ììäë]ciarc oebk - xzen dacp ipzwc 'ipzn

dyicwnc ,lldkicil da iz` `l ezc ,dxfra

.dlirn.øîéîì àëéà éàî úåøéæðã äáãðikid

,xifpa acp :ipzwc ,dlwz icil izil `lc ciar

?zexifpa miacpzn mixykc ,xzencäì øáñ
.÷éãöä ïåòîùëxifpnceze`k ,miny myl

.wicvd oerny iptl `ayøéæð íùà éúìëà àì
.àîèdpen k"g`e my` `ian `nhiny xifpc

xg` zexifp ini`nrhe .lk` `l my` eze`ne ,

.onwl yxtn.ãçà íãà éðôì àáaixwdl `ay

.exry glble ezexifp oaxw.éìò éøöé æçôåjezn

izi`xyminailr xabzp - d`p jk lk izxev

ip`iadl ywae ,ixvi,mirx miyrn icil

.mlerd on ipcxehl.åì éúøîà.envra xn` jk

.'åë àéìôé éë ùéà øîåà áåúëä êéìòepiidc

.miny myl - 'dl.àèç ìò éúàã`nihy

ira `l k"` - `ed `hg lr iz`c oeike .envr

`lc `nrh epiid `l` !z`hg oaxw mey lkinl

.`nh xifp my` lk`ïéäåú ïäùë.micgtzn,

dlil zcgte" enkmneie) "mixacgk(

zidze :opinbxzneoiqrek odyk .opi`y ,oixcep

oixfpn qrk myl `l` miny myl mixcep

.onvr.ïéàîèî ïäùëåd`neh `z`cixzqe

zexifp inei ipninl erae ,zexifpc inei edpdl

,xg``nhin `nyc ,d`neh ini odilr daixe

irae zxg` mrtxzqinl,zexifpc inei ipd lk

oihxgzneoihxgznc oeike .excpy onvra`l -

y"yl zexifp ied.dxfrl oileg oi`ian e`vnpe ,

d"eynei`cec ,dfn `l` lk` `l`ed y"yl

.carc.øåäè øéæð 'éôà ä"àlr hxgzn `nlcc

.dxfrl oileg `ian `vnpe ,ezexifp.øåäè øéæðá
hxgznc yginl `kil`le ,`nhp `lc oeikc .

i`e .hxgzn `l i`ce - d`neh ini eilr eax

cenrl leki epi`c ,hxgzn `ed d"t` :zxn`

ezexifpacin`c e`l i`c !yginl `kil `dl -

ded `l ,ea cenrl lekic xcpy mcew diytpa

.`nhp `lc `kid lk hxgzin `le ,xcp
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éë.xn`w `l dacpa xcpa n"x xn`wdacpa `le ,mixcpa `l` ixii` `l `xwc.

éðú÷äå.oaxwae xifpa xcp mzeacpkinwe`l zivn ikide ,mixcep mixykdy `nl`c

n"xk?:ïðéöøúîå.acp ipziieyw`l ivn dedc `ed oica `iyew jdc :izeax eyxite

- "mixyk ixcpk" :ipzwcn ,oixcep mixykd oi`y rnyn 'ipzn `dc .'ipznc `teb` dl

`l` .xcp :ipzw ikd xzae .melk xn` `l

xcp oia biltnc `teb 'ipzn wiic `xwirnc

ikid opiwiic - n"xk dl iwe`c xzae ,ipn dacpl

i` `nlya :w"d `l` .il d`xp epi`e .xcp ipzw

xcpc iyextl opivn - xi`n 'xk dl opinwen `l

xacd xyke xenb oevxa `edy jezn ,mixyk ly

d opixn` i`c b"r`e .ixwn dacp - ok zeyrlik

,dacpl xcp oia biltnc `pzl dil opirny `l

oia dil ipyc `pz o`n" zehiyta 'ixn` lirle

`hyewc meyn ikd opixn` lirl - "dacpl xcp

dl igc diteb cenlzd la` ,`id `zlinc

`le ,`id xi`n iax e`lc xnele ,`qib jci`l

.xity 'ipzn `vxzne dacpl xcp oia ol ipy

xcp ixwin ikid - `id xi`n iax zxn` i` `l`

ie`x xcpd oi`y oeik ixde ?"dacp" oaxwc

dacp `xwiy xyt` i` mixykl!äáãðinp

.dlwz icil da iz` `nlcixd" xn`c b"r`c

ylyn xzei `iadl xg`ne ,ryt `nlc - "ef

milbx.ììäë.owfddnda lr xn` m`

,oaxwa xcp - "mixyk zacpk" dxfra zgpend

oiyicwne dxfrl oznda oi`ian mixyk ixdy

owfd lld bdep didy jxck ,dze`.äàéáî
.dxfrl oileg`iadl xeq`y ,ynn dxfra e`l

dxfrd gzta `l` ,dxfrl oilegdacp .

úåøéæðã.xninl `ki` i`nj`id ,xnelk

yginl edl zi` `de ?zexifp oiacpzn mixyk

dlwz icil ez` `nlc:b"d :!ïåòîùë
.wicvdlkc :`yexit ikde .dl xaq :'iqxb `le

,dievx ezpeek jk lk - df oiipr jezn xcpy

dlwz icil `al yginl `kilcmy` .øéæð
.`nhxzeqy ,zna `nhpe ,zepnl ligzdy

dlgzk dpene oaxw `iane epipn.æçôåixvi

.ilron ipcxhl ywae ,"mink fgt" 'ln ,xdin

ipir d`xn ixg` jlil mlerd.øéæðxifdl

.'dlminy myl ezxifpy.íåùîlr iz`c

.`hg`nhpy.ïäùë.oixfep oidezodyk

mirxd odiyrn lr oihxgzn.ïéáøåmdilr

.zexifp inimiylyl `l` epeekzp `l dlgzny

mei.ïéàéáî.dxfrl oileg,zniiw ozexifp - mkg oxizd `ly onf lky .`wec e`l

s` - dievx ozpeek oi`y jezny ,xn`w oileg oirk `l` .odilr daeg odizepaxwe

nl `kil - mexcd on `ay `xab jda la` .oiievx opi` odizepaxwhxgzp `ly icdq op` - dlgza dievx jk lk ezpeek dzidy oeiky ,ikdl ygi.
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øéàî ø"à÷ ék¯àäå .øîà÷ àI äáãða ,øãða ¦¥¦§¤¤¦§¨¨¨¨¨©§¨
"íúBáãðk" :éðú÷¯áãð :éðz !ïaø÷áe øéæða øãð ¨¨¥§¦§¨¨©§¨¦§¨§¨§¥¨©

àIc øãBð àðL éàî .ïaø÷áe øéæða¯da éúà àîIc §¨¦§¨§¨©§¨¥§¨¦§¨¨¥¨
éãéI da éúà àîIc ,àI éîð äáãð ?äIwz éãéI¦¥©¨¨§¨¨©¦¨¦§¨¨¥¨¦¥
ï÷fä IJéä Iò eøîà :àéðúc .ï÷fä IJäk !äIwz©¨¨§¦¥©¨¥§©§¨¨§©¦¥©¨¥
àéäLk dàéáî ;åéîé Ik BúIBòa íãà Iòî àJL¤Ÿ¨©¨¨§¨¨¨¨§¦¨§¤¦
àçéðä .dèçBLå äéIò êîBñå ,dLéc÷îe ,äøæòI ïéJeç¦©£¨¨©§¦¨§¥¨¤¨§£¨¨¦¨
?øîéîI àkéà éàî úeøéæðc äáãð ,úBðaø÷c äáãð§¨¨§¨§¨§¨¨¦§¦©¦¨§¥©
ïBòîL (éaø) øîà ,àéðúc .÷écvä ïBòîLk dI øáñ̈©¨§¦§©©¦§©§¨¨©©¦¦§
àJà àîè øéæð íLà ézIëà àI éîiî :÷écvä©©¦¦¨©Ÿ¨©§¦£©¨¦¨¥¤¨
,íBøcä ïî øéæð ãçà íãà àa úçà íòt .ãçà¤¨©©©©¨¨¨¤¨¨¦¦©¨
åéúBöeå÷e ,éàBø áBèå íéðéò äôé àeäL åéúéàøe§¦¦¤§¥¥©¦§¦§¨
úéàø äî ,éða :BI ézøîà .íéJzIz BI úBøeãñ§©§©¦¨©§¦§¦¨¨¦¨
äòBø :éI øîà ?äàpä äæ EøòN úà úéçLäI§©§¦¤§¨§¤©¨¤¨©¦¤
ïééònä ïî íéî úBàJîI ézëIä ,éøéòa àaàI éúééä̈¦¦§©¨§¦¦¨©§¦§©§©¦¦©©§¨
Lwáe ,éøöé éIò æçôe ,éJL äàeáaa ézIkzñðå§¦§©©§¦©¨¨¤¦¨©¨©¦§¦¦¥
äzà änI !òLø :BI ézøîà .íIBòä ïî éðãøBèI§§¥¦¦¨¨¨©§¦¨¨¨¨©¨
ãéúò àeäL éîa ?EJL BðéàL íIBòa äàbúî¦§¨¤§¨¤¥¤§§¦¤¨¦
!íéîMI EçJâàL äãBáòä ?äòIBúå änø úBéäI¦§¦¨§¥¨¨£¨¤£©¤£©¨©¦
,éða :BI ézøîà ,BLàø Iò åéz÷Lðe ézãîò ãiî¦¨¨©§¦§©§¦©Ÿ¨©§¦§¦

éIò ,IàøNéa úeøéæð éøæBð eaøé EBîkøîBà áeúkä E ¨¦§§¥§¦§¦§¨¥¨¤©¨¥
'äI øéfäI øéæð øãð øcðI àIôé ék Léà"é÷úî ."ó ¦¦©§¦¦§Ÿ¤¤¨¦§©¦©©§¦

Iëà àIc àîè øéæð íLà àðL éàî :éðî éaø dÏ©¦¨¦©§¨£©¨¦¨¥§¨¨©
¯,IeëéI àI éîð úBîLà Ik ?àèç Iò éúàc§¨¥©¥§¨£¨©¦¨¥

ïäLk ;àîòè eðééä :äðBé 'ø I"à !eúà àèç Iòc§©¥§¨¨©§©£¨§¤¥
ïéäBz¯éîé ïäéIò ïéaøå ,ïéànhî ïäLëe ,ïéøæBð ¦§¦§¤¥¦©§¦§©¦£¥¤§¥
úeøéæð¯.äøæòI ïéJeç ïéàéáî eàöîðå ,ïäa ïéèøçúî §¦¦§¨§¦¨¤§¦§§§¦¦¦©£¨¨

,àI øBäè øéæð !éîð øBäè øéæð eJéôà éëä éà¦¨¦£¦¨¦¨©¦¨¦¨¨
:àîéà úéòaéàå .øBcðI IBëéc déLôð ãéîà éãeîàc©£¥£¦©§¥§¨¦§§¦¨¥¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc mixcp(iyily meil)

øéàî éaø øîà÷ ékdf ,xecil aeh epi` dlwz yyg meynyøãða ¦¨¨©©¦¥¦§¤¤
-yixtiy xg`l elit` oky ,'oaxw `iadl ilr ixd' xcepd xn`y

,dizgz zxg` `iadl aiig dzn e` dca` m` ,excpl dnda
.xecil `l xn` ok lre ,wegx cv epi` dlwzl yygdy `vnpe

la`äáãða-dca` m`e ,'oaxw ef ixd' zniieqn dnda lr xn`y ¦§¨¨
cv `ed da dlwzl yyge ,dizgz zxg` `ian epi` dzn e`

,wegxøîà÷ àìmbe ,xecil aeh oi`y xi`n iax xn` `l df lr - Ÿ¨¨©
okle ,xi`n iax zhiyk `id epizpyne .miacep mixyk eixacl
mzeacpk la` ,melk xn` `l mixyk ixcpk xn` m`y da xn`p

.'eke xcp
,`xnbd dywnéðz÷ àäådpyna epipy `lde -'øãð' ,íúBáãðë §¨¨¨¥¦§¨¨©

,ïaø÷áe øéæðalr `id mb mixykd zacpy zyxtn dpyndy ixd §¨¦§¨§¨
oi`y xaeqd xi`n iaxk dpynd z` cinrdl ozip cvike ,xcp ici
zvxzn .mixykl die`x jxc dpi` `linne ,zgaeyn dcin xcpd

,`xnbdïaø÷áe øéæða 'áãð' éðz,oewiz oerh 'xcp' dpynd oeyl - ¨¥¨©§¨¦§¨§¨
zhiyk dpynd zyxtzn `linne ,oaxwae xifpa 'acp' `qxibde

.xi`n iax
:dacpl xcp oia weligd dn zxxan `xnbd

,`xnbd zl`eyàìc øãBð àðL éàîmixykd milibx oi`y - ©§¨¥§Ÿ
yyg yi ik ,xi`n iax zrcl oaxw mixcep zeidlda éúà àîìc¦§¨¨¥¨

`ai excp ici lr `ny -,äìwz éãéìcr excp miiwln xg`iy ¦¥©¨¨
a ,xg`z la lr xearie milbx yly xeariyäáãðàì énðeidi §¨¨©¦Ÿ

milibxerpniemnvryyg eze` yi da mb ixdy ,dpnnàîìc¦§¨
da éúàdacpd ici lr -,äìwz éãéìadln xg`iyzial d`i ¨¥¨¦¥©¨¨

.xg`z la lr xearie milbx yly xeariy cr ycwnd
wegx da dlwzl yygdy dacpl zexyt` yiy ,`xnbd zvxzn

,xzeiaï÷fä ìläk.owfd lld dyer didy enk -àéðúcepipyy- §¦¥©¨¥§©§¨
,`ziixaaåéîé ìk BúìBòa íãà ìòî àlL ï÷fä ìléä ìò eøîà- ¨§©¦¥©¨¥¤Ÿ¨©¨¨§¨¨¨¨

lldy dler oaxwa ,dlirn xeqi`a mc` lykp `l mrt s`y
lld did ,dyer did cvike .yicwddàéáîdndad z` -`idyM §¦¨§Ÿ¤¦

oiicräøæòì ïéìeç,dxfrd gztl -dùéc÷îegztaäéìò CîBñå ¦¨£¨¨©§¦¨§¥¨¤¨
eici z`,dèçBLådhigyl dycwdd oiay xvwd onfd jezny jk §£¨

zacpkay dxn`y epizpyne .da lernl zexyt` dzid `l
gzta cnerd cg` lr dzpeek ok mb ,oaxwa acp ilr mixyk
ote`d edfy ,eiptl my dzidy dnda lr ok xne`e dxfrd
lg ok lre ,dlwzl yyg ea oi` xen`ky mixykd ea mibdepy

.excp
:dacp zexifpa jiiy cvik `xnbd zxxan

,`xnbd dywnúBðaø÷c äáãð àçéðäzacp jiiy cvik oaen df - ¨¦¨§¨¨§¨§¨
la` ,lldk miyery epiide ,oaxwa mixykúeøéæðc äáãðlv`-] §¨¨¦§¦

,zexifp aecpl mixyk jxcy dpyna x`eany [zexifpàkéà éàî©¦¨
øîéîì,dlwz yyg dfa yi ixd ,zexifp miacep mixyk cvik - §¥©

.zexifp ixeqi` lr xeariy
,`xnbd zvxzndì øáñ)(,zexifp zlawa dacp ly ote` jiiy ¨©¨

÷écvä ïBòîLk.wicvd oerny ybty xifpa dyrnd enk -àéðúc §¦§©©¦§©§¨
,àîè øéæð íLà ézìëà àì éîiî ,÷écvä ïBòîL (éaø) øîàepiidc ¨©©¦¦§©©¦¦¨©Ÿ¨©§¦£©¨¦¨¥

,envr xdhne mini dray oiznn ,zna `nhp xifpy rxi` m`y
laiwy zexifpd ini oipn lk z` zepnl xfege ,my` oaxw `iane
einin lk` `ly ,envr lr wicvd oerny xn`e .ycgn envr lr

,`nhpy xifp my`àlàmy`,ãçàyøéæð ãçà íãà àa úçà íòt ¤¨¤¨©©©©¨¨¨¤¨¨¦
,íBøcä ïî,`nh xifp my` `iadyáBèå íéðéò äôé àeäL åéúéàøe ¦©¨§¦¦¤§¥¥©¦§

éàBø,d`xn dti -åéúBveå÷eey`x zexry-íélzìz Bì úBøeãñ ¦§¨§©§©¦
.miielz oeyln -N úà úéçLäì úéàø äî éða ,Bì ézøîàäæ Eøò ¨©§¦§¦¨¨¦¨§©§¦¤§¨§¤

äàpäz` glbl jxhvz dteqay zexifp jilr zlaw dnl - ©¨¤
.jizexryäòBø ,éì øîàì éúééäly excr,éøéòa àaàzg` mrte ¨©¦¤¨¦¦§©¨§¦¦

ïééònä ïî íéî úBàlîì ézëìä,xcrd z` zewydlézìkzñðå ¨©§¦§©§©¦¦©©§¨§¦§©©§¦

élL äàeáaazenca -ipt xzqlw,oirnd ina swzypy d`pd ©¨¨¤¦
éøöé éìò æçôe,`al rxd ixvi xdine -Lwáexg` jlil izeztl ¨©¨©¦§¦¦¥

,zee`zd xg` secx zeidle ,ipir d`xnjk ici lreïî éðãøBèì§§¥¦¦
íìBòä,`ad mleray iwlg ca``y -Bì ézøîàoeyle ,ixvil - ¨¨¨©§¦

,invrl izxn`e iail l` izxac xnelke ,`ed dvilnänì òLø̈¨¨¨
,ElL BðéàL íìBòa äàbúî äzàxn`y jexa iptl ze`bzdl oi`y ©¨¦§¨¤§¨¤¥¤§

dn cere .`ed ely lkde ,utgy zipaze dxev itl ,mlerd dide
`l` d`bzn jpi`y ,jlv` miiw x`yi `ly xaca ze`bzdl jl

éîaca`d seba -úBéäì ãéúò àeäLly ,dzind xg`å änøly §¦¤¨¦¦§¦¨§
äòìBú,äãBáòä,dreay oeyl -íéîMì EçlâàLilr law`y - ¥¨¨£¨¤£©§£©¨©¦

oerny miiqn .miny myl zexifpd xnbay zglbzd didze zexifp
,wicvdãiî,jk epnn izrnyykézøîà ,BLàø ìò åéz÷Lðe ézãîò ¦¨¨©§¦§©§¦©Ÿ¨©§¦

ìàøNéa úeøéæð éøæBð eaøé EBîk éða Bìdelawi zexifp ilawn lky- §¦¨¦§§¥§¦§¦§¨¥
,jzenk miny myléìòøéæð øãð øcðì àìôé ék Léà' øîBà áeúkä E ¨¤©¨¥¦¦©§¦¦§Ÿ¤¤¨¦

''äì øéfäìxcepd yi`l ezpeek ,''dl xifdl' exn`a weqtdy §©¦©
zexifpy ,eizepaxwn lk` okle .miny myl `idy ,jenk zexifp
dxn`y epizpyne .dlwzl da yegl oi`e dacpl zaygp efk

.efk zexifpl dzpeek ,xifpa acp mixyk zacpk
:`nh xifp my` lk` `l wicvd oerny recn `xnbd zxxan

é÷úîépî éaø dì ó,`ziixad ixac lr dywd -àðL éàîdn-] ©§¦¨©¦©¦©§¨
[dpzypìëà àìc àîè øéæð íLàmrhd mzqd on ,wicvd oerny £©¨¦¨¥§Ÿ¨©

meyn ,`edàèç ìò éúàc`edy -mc`l i`pbe ,`hg zngn `a §¨¥©¥§
ok bdp dnl dyw ok m`e .`hg meyn axwd xac lek`l aeyg

df mrhn `ld ,`nh xifp my`a `wecìeëéì àì énð úBîLà ìk̈£¨©¦Ÿ¥
,lek`l el did `l mb zeny` x`yn -eúà àèç ìòcmeyny - §©¥§¨

.`nh xifp my`n wx rpnp recne ,mi`a md `hg
,`xnbd zvxznäðBé éaø déì øîàoerny ly enrh ,ipn iaxl ¨©¥©¦¨

`l` ,`hg lr `ay meyn epi` ,`nh xifp my` lek`l `l wicvd
àîòè eðééäzexifp ixcep mzqy ,`ed mrhd -ïéäBz ïäLkoixfFp ©§©£¨§¤¥¦§¦

ick z`fe ,zexifp mixcep mirxd odiyrn lr mihxgzn mdyk -
,mpeer xtkziyïéànèî ïäLëeini rvn`a e`nhpy rxi`yke - §¤¥§©§¦

,zna zexifpd,úeøéæð éîé ïäéìò ïéáøåini mdl miaxzn jk jezne §¨¦£¥¤§¥§¦
d`nehl encwy minid ik ,dligza elawy dnn xzei zexifp
elawy zexifpd ini lk z` ycgn zepnle xefgl miaiige ,miltep

okle ,mdilrïäa ïéèøçúîmnvr lr elawy xacd mvr lr - ¦§¨§¦¨¤
,zexifp,äøæòì ïéleç ïéàéáî eàöîðå,mzexifp lr mihxgzny oeik §¦§§§¦¦¦¨£¨¨

mze` miaixwn oi`y itl ,dxfra oileg oirk md mdizepaxw
.`nh xifp zepaxw lek`l wicvd oerny rpnp okle ,ald oevxn

,dpei iax lr `xnbd dywnéëä éà,jk m` -énð øBäè øéæð eléôà ¦¨¦£¦¨¦¨©¦
did ezexifp ini xnba xedhd xifpd `iany zepaxwd on elit` -
zexifpd ini jeza `ny ,mzlik`n rpndl wicvd oernyl
eiykr ly zepaxwdy `vnpe ,zexifpd zlaw lr xifpd hxgzd

.dxfra oileg oirk md
,`xnbd zvxznàì øBäè øéæðini rvn`a hxgziy yegl oi` - ¨¦¨Ÿ

,zexifpdøBcðì ìBëéã déLôð ãéîà éãeîàclaiwy mcewy itl - §¨¥£¦©§¥§¨¦§
zexifp ini dnk envr z` cn` mzqd on zexifp envr lr
jka cenrl lekiy ezrca xryny xg`l wxe ,lawl ezexyt`a
la` .miievx eizepaxwe ,rvn`a hxgzdy yegl oi` ok lre ,xcep

zexifp ini eilr mitqeezny `nh xifpyegl yi ,lirl xen`k
eizepaxw oi` okle ,zexifpd zlaw mvr lr hxgzi jk jezny

.miievx
dpynd ly `pzd `ed in xxal oiprd zligzl zxfeg `xnbd
sqep ote` d`iane ,miacpznl mixcepd oia welig yiy xaeqd

:z`f dl`y uxzl
àîéà úéòaéàå,xen` dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
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קעה
oiaiig lkda cenr h sc ± oey`x wxtmixcp

î"ø øîà÷ éë.øãðá.xn`w `wec mixcp oeyla - xeq`.øîà àì äáãðá ìáà'ipzn epiide

mzacpk" ipzwc.dacp oeyla ixcp oixykc ,"'åë øãð íúåáãðë éðú÷ àäå.rnync

.xn`w xcp oeylac.äì÷ú éãéì äá éúà àîìãiz` - "oaxw ilr ixd" xcp 'la xn` ikc

."xg`z la" meyn xarc .dlwz icil da.éîð äáãðicil eda iz` "oaxw ef ixd" xn` ik

dceare dfib icil ,dlwz"xg`z la"a la` .

.`zi` `pngxc `fb ia - `zi`c `kid lkc ,`l

.[ììäë]ciarc oebk - xzen dacp ipzwc 'ipzn

dyicwnc ,lldkicil da iz` `l ezc ,dxfra

.dlirn.øîéîì àëéà éàî úåøéæðã äáãðikid

,xifpa acp :ipzwc ,dlwz icil izil `lc ciar

?zexifpa miacpzn mixykc ,xzencäì øáñ
.÷éãöä ïåòîùëxifpnceze`k ,miny myl

.wicvd oerny iptl `ayøéæð íùà éúìëà àì
.àîèdpen k"g`e my` `ian `nhiny xifpc

xg` zexifp ini`nrhe .lk` `l my` eze`ne ,

.onwl yxtn.ãçà íãà éðôì àáaixwdl `ay

.exry glble ezexifp oaxw.éìò éøöé æçôåjezn

izi`xyminailr xabzp - d`p jk lk izxev

ip`iadl ywae ,ixvi,mirx miyrn icil

.mlerd on ipcxehl.åì éúøîà.envra xn` jk

.'åë àéìôé éë ùéà øîåà áåúëä êéìòepiidc

.miny myl - 'dl.àèç ìò éúàã`nihy

ira `l k"` - `ed `hg lr iz`c oeike .envr

`lc `nrh epiid `l` !z`hg oaxw mey lkinl

.`nh xifp my` lk`ïéäåú ïäùë.micgtzn,

dlil zcgte" enkmneie) "mixacgk(

zidze :opinbxzneoiqrek odyk .opi`y ,oixcep

oixfpn qrk myl `l` miny myl mixcep

.onvr.ïéàîèî ïäùëåd`neh `z`cixzqe

zexifp inei ipninl erae ,zexifpc inei edpdl

,xg``nhin `nyc ,d`neh ini odilr daixe

irae zxg` mrtxzqinl,zexifpc inei ipd lk

oihxgzneoihxgznc oeike .excpy onvra`l -

y"yl zexifp ied.dxfrl oileg oi`ian e`vnpe ,

d"eynei`cec ,dfn `l` lk` `l`ed y"yl

.carc.øåäè øéæð 'éôà ä"àlr hxgzn `nlcc

.dxfrl oileg `ian `vnpe ,ezexifp.øåäè øéæðá
hxgznc yginl `kil`le ,`nhp `lc oeikc .

i`e .hxgzn `l i`ce - d`neh ini eilr eax

cenrl leki epi`c ,hxgzn `ed d"t` :zxn`

ezexifpacin`c e`l i`c !yginl `kil `dl -

ded `l ,ea cenrl lekic xcpy mcew diytpa

.`nhp `lc `kid lk hxgzin `le ,xcp
åìéôà
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éë.xn`w `l dacpa xcpa n"x xn`wdacpa `le ,mixcpa `l` ixii` `l `xwc.

éðú÷äå.oaxwae xifpa xcp mzeacpkinwe`l zivn ikide ,mixcep mixykdy `nl`c

n"xk?:ïðéöøúîå.acp ipziieyw`l ivn dedc `ed oica `iyew jdc :izeax eyxite

- "mixyk ixcpk" :ipzwcn ,oixcep mixykd oi`y rnyn 'ipzn `dc .'ipznc `teb` dl

`l` .xcp :ipzw ikd xzae .melk xn` `l

xcp oia biltnc `teb 'ipzn wiic `xwirnc

ikid opiwiic - n"xk dl iwe`c xzae ,ipn dacpl

i` `nlya :w"d `l` .il d`xp epi`e .xcp ipzw

xcpc iyextl opivn - xi`n 'xk dl opinwen `l

xacd xyke xenb oevxa `edy jezn ,mixyk ly

d opixn` i`c b"r`e .ixwn dacp - ok zeyrlik

,dacpl xcp oia biltnc `pzl dil opirny `l

oia dil ipyc `pz o`n" zehiyta 'ixn` lirle

`hyewc meyn ikd opixn` lirl - "dacpl xcp

dl igc diteb cenlzd la` ,`id `zlinc

`le ,`id xi`n iax e`lc xnele ,`qib jci`l

.xity 'ipzn `vxzne dacpl xcp oia ol ipy

xcp ixwin ikid - `id xi`n iax zxn` i` `l`

ie`x xcpd oi`y oeik ixde ?"dacp" oaxwc

dacp `xwiy xyt` i` mixykl!äáãðinp

.dlwz icil da iz` `nlcixd" xn`c b"r`c

ylyn xzei `iadl xg`ne ,ryt `nlc - "ef

milbx.ììäë.owfddnda lr xn` m`

,oaxwa xcp - "mixyk zacpk" dxfra zgpend

oiyicwne dxfrl oznda oi`ian mixyk ixdy

owfd lld bdep didy jxck ,dze`.äàéáî
.dxfrl oileg`iadl xeq`y ,ynn dxfra e`l

dxfrd gzta `l` ,dxfrl oilegdacp .

úåøéæðã.xninl `ki` i`nj`id ,xnelk

yginl edl zi` `de ?zexifp oiacpzn mixyk

dlwz icil ez` `nlc:b"d :!ïåòîùë
.wicvdlkc :`yexit ikde .dl xaq :'iqxb `le

,dievx ezpeek jk lk - df oiipr jezn xcpy

dlwz icil `al yginl `kilcmy` .øéæð
.`nhxzeqy ,zna `nhpe ,zepnl ligzdy

dlgzk dpene oaxw `iane epipn.æçôåixvi

.ilron ipcxhl ywae ,"mink fgt" 'ln ,xdin

ipir d`xn ixg` jlil mlerd.øéæðxifdl

.'dlminy myl ezxifpy.íåùîlr iz`c

.`hg`nhpy.ïäùë.oixfep oidezodyk

mirxd odiyrn lr oihxgzn.ïéáøåmdilr

.zexifp inimiylyl `l` epeekzp `l dlgzny

mei.ïéàéáî.dxfrl oileg,zniiw ozexifp - mkg oxizd `ly onf lky .`wec e`l

s` - dievx ozpeek oi`y jezny ,xn`w oileg oirk `l` .odilr daeg odizepaxwe

nl `kil - mexcd on `ay `xab jda la` .oiievx opi` odizepaxwhxgzp `ly icdq op` - dlgza dievx jk lk ezpeek dzidy oeiky ,ikdl ygi.
ipz
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øéàî ø"à÷ ék¯àäå .øîà÷ àI äáãða ,øãða ¦¥¦§¤¤¦§¨¨¨¨¨©§¨
"íúBáãðk" :éðú÷¯áãð :éðz !ïaø÷áe øéæða øãð ¨¨¥§¦§¨¨©§¨¦§¨§¨§¥¨©

àIc øãBð àðL éàî .ïaø÷áe øéæða¯da éúà àîIc §¨¦§¨§¨©§¨¥§¨¦§¨¨¥¨
éãéI da éúà àîIc ,àI éîð äáãð ?äIwz éãéI¦¥©¨¨§¨¨©¦¨¦§¨¨¥¨¦¥
ï÷fä IJéä Iò eøîà :àéðúc .ï÷fä IJäk !äIwz©¨¨§¦¥©¨¥§©§¨¨§©¦¥©¨¥
àéäLk dàéáî ;åéîé Ik BúIBòa íãà Iòî àJL¤Ÿ¨©¨¨§¨¨¨¨§¦¨§¤¦
àçéðä .dèçBLå äéIò êîBñå ,dLéc÷îe ,äøæòI ïéJeç¦©£¨¨©§¦¨§¥¨¤¨§£¨¨¦¨
?øîéîI àkéà éàî úeøéæðc äáãð ,úBðaø÷c äáãð§¨¨§¨§¨§¨¨¦§¦©¦¨§¥©
ïBòîL (éaø) øîà ,àéðúc .÷écvä ïBòîLk dI øáñ̈©¨§¦§©©¦§©§¨¨©©¦¦§
àJà àîè øéæð íLà ézIëà àI éîiî :÷écvä©©¦¦¨©Ÿ¨©§¦£©¨¦¨¥¤¨
,íBøcä ïî øéæð ãçà íãà àa úçà íòt .ãçà¤¨©©©©¨¨¨¤¨¨¦¦©¨
åéúBöeå÷e ,éàBø áBèå íéðéò äôé àeäL åéúéàøe§¦¦¤§¥¥©¦§¦§¨
úéàø äî ,éða :BI ézøîà .íéJzIz BI úBøeãñ§©§©¦¨©§¦§¦¨¨¦¨
äòBø :éI øîà ?äàpä äæ EøòN úà úéçLäI§©§¦¤§¨§¤©¨¤¨©¦¤
ïééònä ïî íéî úBàJîI ézëIä ,éøéòa àaàI éúééä̈¦¦§©¨§¦¦¨©§¦§©§©¦¦©©§¨
Lwáe ,éøöé éIò æçôe ,éJL äàeáaa ézIkzñðå§¦§©©§¦©¨¨¤¦¨©¨©¦§¦¦¥
äzà änI !òLø :BI ézøîà .íIBòä ïî éðãøBèI§§¥¦¦¨¨¨©§¦¨¨¨¨©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc mixcp(iyily meil)

øéàî éaø øîà÷ ékdf ,xecil aeh epi` dlwz yyg meynyøãða ¦¨¨©©¦¥¦§¤¤
-yixtiy xg`l elit` oky ,'oaxw `iadl ilr ixd' xcepd xn`y

,dizgz zxg` `iadl aiig dzn e` dca` m` ,excpl dnda
.xecil `l xn` ok lre ,wegx cv epi` dlwzl yygdy `vnpe

la`äáãða-dca` m`e ,'oaxw ef ixd' zniieqn dnda lr xn`y ¦§¨¨
cv `ed da dlwzl yyge ,dizgz zxg` `ian epi` dzn e`

,wegxøîà÷ àìmbe ,xecil aeh oi`y xi`n iax xn` `l df lr - Ÿ¨¨©
okle ,xi`n iax zhiyk `id epizpyne .miacep mixyk eixacl
mzeacpk la` ,melk xn` `l mixyk ixcpk xn` m`y da xn`p

.'eke xcp
,`xnbd dywnéðz÷ àäådpyna epipy `lde -'øãð' ,íúBáãðë §¨¨¨¥¦§¨¨©

,ïaø÷áe øéæðalr `id mb mixykd zacpy zyxtn dpyndy ixd §¨¦§¨§¨
oi`y xaeqd xi`n iaxk dpynd z` cinrdl ozip cvike ,xcp ici
zvxzn .mixykl die`x jxc dpi` `linne ,zgaeyn dcin xcpd

,`xnbdïaø÷áe øéæða 'áãð' éðz,oewiz oerh 'xcp' dpynd oeyl - ¨¥¨©§¨¦§¨§¨
zhiyk dpynd zyxtzn `linne ,oaxwae xifpa 'acp' `qxibde

.xi`n iax
:dacpl xcp oia weligd dn zxxan `xnbd

,`xnbd zl`eyàìc øãBð àðL éàîmixykd milibx oi`y - ©§¨¥§Ÿ
yyg yi ik ,xi`n iax zrcl oaxw mixcep zeidlda éúà àîìc¦§¨¨¥¨

`ai excp ici lr `ny -,äìwz éãéìcr excp miiwln xg`iy ¦¥©¨¨
a ,xg`z la lr xearie milbx yly xeariyäáãðàì énðeidi §¨¨©¦Ÿ

milibxerpniemnvryyg eze` yi da mb ixdy ,dpnnàîìc¦§¨
da éúàdacpd ici lr -,äìwz éãéìadln xg`iyzial d`i ¨¥¨¦¥©¨¨

.xg`z la lr xearie milbx yly xeariy cr ycwnd
wegx da dlwzl yygdy dacpl zexyt` yiy ,`xnbd zvxzn

,xzeiaï÷fä ìläk.owfd lld dyer didy enk -àéðúcepipyy- §¦¥©¨¥§©§¨
,`ziixaaåéîé ìk BúìBòa íãà ìòî àlL ï÷fä ìléä ìò eøîà- ¨§©¦¥©¨¥¤Ÿ¨©¨¨§¨¨¨¨

lldy dler oaxwa ,dlirn xeqi`a mc` lykp `l mrt s`y
lld did ,dyer did cvike .yicwddàéáîdndad z` -`idyM §¦¨§Ÿ¤¦

oiicräøæòì ïéìeç,dxfrd gztl -dùéc÷îegztaäéìò CîBñå ¦¨£¨¨©§¦¨§¥¨¤¨
eici z`,dèçBLådhigyl dycwdd oiay xvwd onfd jezny jk §£¨

zacpkay dxn`y epizpyne .da lernl zexyt` dzid `l
gzta cnerd cg` lr dzpeek ok mb ,oaxwa acp ilr mixyk
ote`d edfy ,eiptl my dzidy dnda lr ok xne`e dxfrd
lg ok lre ,dlwzl yyg ea oi` xen`ky mixykd ea mibdepy

.excp
:dacp zexifpa jiiy cvik `xnbd zxxan

,`xnbd dywnúBðaø÷c äáãð àçéðäzacp jiiy cvik oaen df - ¨¦¨§¨¨§¨§¨
la` ,lldk miyery epiide ,oaxwa mixykúeøéæðc äáãðlv`-] §¨¨¦§¦

,zexifp aecpl mixyk jxcy dpyna x`eany [zexifpàkéà éàî©¦¨
øîéîì,dlwz yyg dfa yi ixd ,zexifp miacep mixyk cvik - §¥©

.zexifp ixeqi` lr xeariy
,`xnbd zvxzndì øáñ)(,zexifp zlawa dacp ly ote` jiiy ¨©¨

÷écvä ïBòîLk.wicvd oerny ybty xifpa dyrnd enk -àéðúc §¦§©©¦§©§¨
,àîè øéæð íLà ézìëà àì éîiî ,÷écvä ïBòîL (éaø) øîàepiidc ¨©©¦¦§©©¦¦¨©Ÿ¨©§¦£©¨¦¨¥

,envr xdhne mini dray oiznn ,zna `nhp xifpy rxi` m`y
laiwy zexifpd ini oipn lk z` zepnl xfege ,my` oaxw `iane
einin lk` `ly ,envr lr wicvd oerny xn`e .ycgn envr lr

,`nhpy xifp my`àlàmy`,ãçàyøéæð ãçà íãà àa úçà íòt ¤¨¤¨©©©©¨¨¨¤¨¨¦
,íBøcä ïî,`nh xifp my` `iadyáBèå íéðéò äôé àeäL åéúéàøe ¦©¨§¦¦¤§¥¥©¦§

éàBø,d`xn dti -åéúBveå÷eey`x zexry-íélzìz Bì úBøeãñ ¦§¨§©§©¦
.miielz oeyln -N úà úéçLäì úéàø äî éða ,Bì ézøîàäæ Eøò ¨©§¦§¦¨¨¦¨§©§¦¤§¨§¤

äàpäz` glbl jxhvz dteqay zexifp jilr zlaw dnl - ©¨¤
.jizexryäòBø ,éì øîàì éúééäly excr,éøéòa àaàzg` mrte ¨©¦¤¨¦¦§©¨§¦¦

ïééònä ïî íéî úBàlîì ézëìä,xcrd z` zewydlézìkzñðå ¨©§¦§©§©¦¦©©§¨§¦§©©§¦

élL äàeáaazenca -ipt xzqlw,oirnd ina swzypy d`pd ©¨¨¤¦
éøöé éìò æçôe,`al rxd ixvi xdine -Lwáexg` jlil izeztl ¨©¨©¦§¦¦¥

,zee`zd xg` secx zeidle ,ipir d`xnjk ici lreïî éðãøBèì§§¥¦¦
íìBòä,`ad mleray iwlg ca``y -Bì ézøîàoeyle ,ixvil - ¨¨¨©§¦

,invrl izxn`e iail l` izxac xnelke ,`ed dvilnänì òLø̈¨¨¨
,ElL BðéàL íìBòa äàbúî äzàxn`y jexa iptl ze`bzdl oi`y ©¨¦§¨¤§¨¤¥¤§

dn cere .`ed ely lkde ,utgy zipaze dxev itl ,mlerd dide
`l` d`bzn jpi`y ,jlv` miiw x`yi `ly xaca ze`bzdl jl

éîaca`d seba -úBéäì ãéúò àeäLly ,dzind xg`å änøly §¦¤¨¦¦§¦¨§
äòìBú,äãBáòä,dreay oeyl -íéîMì EçlâàLilr law`y - ¥¨¨£¨¤£©§£©¨©¦

oerny miiqn .miny myl zexifpd xnbay zglbzd didze zexifp
,wicvdãiî,jk epnn izrnyykézøîà ,BLàø ìò åéz÷Lðe ézãîò ¦¨¨©§¦§©§¦©Ÿ¨©§¦

ìàøNéa úeøéæð éøæBð eaøé EBîk éða Bìdelawi zexifp ilawn lky- §¦¨¦§§¥§¦§¦§¨¥
,jzenk miny myléìòøéæð øãð øcðì àìôé ék Léà' øîBà áeúkä E ¨¤©¨¥¦¦©§¦¦§Ÿ¤¤¨¦

''äì øéfäìxcepd yi`l ezpeek ,''dl xifdl' exn`a weqtdy §©¦©
zexifpy ,eizepaxwn lk` okle .miny myl `idy ,jenk zexifp
dxn`y epizpyne .dlwzl da yegl oi`e dacpl zaygp efk

.efk zexifpl dzpeek ,xifpa acp mixyk zacpk
:`nh xifp my` lk` `l wicvd oerny recn `xnbd zxxan

é÷úîépî éaø dì ó,`ziixad ixac lr dywd -àðL éàîdn-] ©§¦¨©¦©¦©§¨
[dpzypìëà àìc àîè øéæð íLàmrhd mzqd on ,wicvd oerny £©¨¦¨¥§Ÿ¨©

meyn ,`edàèç ìò éúàc`edy -mc`l i`pbe ,`hg zngn `a §¨¥©¥§
ok bdp dnl dyw ok m`e .`hg meyn axwd xac lek`l aeyg

df mrhn `ld ,`nh xifp my`a `wecìeëéì àì énð úBîLà ìk̈£¨©¦Ÿ¥
,lek`l el did `l mb zeny` x`yn -eúà àèç ìòcmeyny - §©¥§¨

.`nh xifp my`n wx rpnp recne ,mi`a md `hg
,`xnbd zvxznäðBé éaø déì øîàoerny ly enrh ,ipn iaxl ¨©¥©¦¨

`l` ,`hg lr `ay meyn epi` ,`nh xifp my` lek`l `l wicvd
àîòè eðééäzexifp ixcep mzqy ,`ed mrhd -ïéäBz ïäLkoixfFp ©§©£¨§¤¥¦§¦

ick z`fe ,zexifp mixcep mirxd odiyrn lr mihxgzn mdyk -
,mpeer xtkziyïéànèî ïäLëeini rvn`a e`nhpy rxi`yke - §¤¥§©§¦

,zna zexifpd,úeøéæð éîé ïäéìò ïéáøåini mdl miaxzn jk jezne §¨¦£¥¤§¥§¦
d`nehl encwy minid ik ,dligza elawy dnn xzei zexifp
elawy zexifpd ini lk z` ycgn zepnle xefgl miaiige ,miltep

okle ,mdilrïäa ïéèøçúîmnvr lr elawy xacd mvr lr - ¦§¨§¦¨¤
,zexifp,äøæòì ïéleç ïéàéáî eàöîðå,mzexifp lr mihxgzny oeik §¦§§§¦¦¦¨£¨¨

mze` miaixwn oi`y itl ,dxfra oileg oirk md mdizepaxw
.`nh xifp zepaxw lek`l wicvd oerny rpnp okle ,ald oevxn

,dpei iax lr `xnbd dywnéëä éà,jk m` -énð øBäè øéæð eléôà ¦¨¦£¦¨¦¨©¦
did ezexifp ini xnba xedhd xifpd `iany zepaxwd on elit` -
zexifpd ini jeza `ny ,mzlik`n rpndl wicvd oernyl
eiykr ly zepaxwdy `vnpe ,zexifpd zlaw lr xifpd hxgzd

.dxfra oileg oirk md
,`xnbd zvxznàì øBäè øéæðini rvn`a hxgziy yegl oi` - ¨¦¨Ÿ

,zexifpdøBcðì ìBëéã déLôð ãéîà éãeîàclaiwy mcewy itl - §¨¥£¦©§¥§¨¦§
zexifp ini dnk envr z` cn` mzqd on zexifp envr lr
jka cenrl lekiy ezrca xryny xg`l wxe ,lawl ezexyt`a
la` .miievx eizepaxwe ,rvn`a hxgzdy yegl oi` ok lre ,xcep

zexifp ini eilr mitqeezny `nh xifpyegl yi ,lirl xen`k
eizepaxw oi` okle ,zexifpd zlaw mvr lr hxgzi jk jezny

.miievx
dpynd ly `pzd `ed in xxal oiprd zligzl zxfeg `xnbd
sqep ote` d`iane ,miacpznl mixcepd oia welig yiy xaeqd

:z`f dl`y uxzl
àîéà úéòaéàå,xen` dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
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xcde"קעו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc mixcp(iriax meil)

àîéz eléôàdacpl xcp oia zwlgnd epizpyny xn`z elit` - £¦¥¨
k `idäãeäé éaø,mlyne xcepy df z` gayn weqtdy xaeqd ©¦§¨

.llk xcep epi`y dfn aeh `edyék[izn-]äãeäé éaø øîàxcepy ¦¨©©¦§¨
df ,gaeynd `ed mlyneäáãðazniieqn dnda lr xne`y - ¦§¨¨

xn` ok lre ,wegx `ed dacpa zelwzl yygy ,'oaxw ef ixd'
la` ,mlyle xecil aehyøãða,'oaxw ilr ixd' xne`y -øîà àì §¤¤Ÿ¨©

mirpnp eixacl mbe ,mlyle xecil aehy dcedi iax df lr
epizpyne .mixcpa miiwd dlwz yyg meyn ,xeciln mixykd
mixcepd oia dpynd zwlgn ok lre ,dcedi iax zhiyk `id

.xecil `l la` aecpl mixykd jxcy zxne`e ,miacpznl
:df uexiz lr dywn `xnbd

éðz÷äådy dcedi iax ixaca `ziixaa epipy `lde -äfî áBè §¨¨¨¥¦¤
s`e ,miiwn epi`e xcepyäfîed df `ed ,llk xcep epi`yøãBð ¦¤¥

.íéi÷îe,mlyne xcepd z` gayn weqtd dcedi iaxly ixd §©¥
dpynd z` cinrdl ozip cvike ,mixykl die`x ef jxcy i`ceae

.dcedi iaxk mixcepd md miryx wxy zxne`d
,`xnbd zvxzníéi÷îe 'áãBð' éðzoerh 'xcep' `ziixad oeyl - §¥¥§©¥

xac z` dpyz jke ,oewiz'acep' dfne dfn aeh ,dcedi iax i
miiwne xcep la` ,llk acep epi`y inn xzei aeh `edy ,miiwne
yygd meyn ,mixykd jxc epi`e aeh epi` dcedi iaxl s`

.dcedi iax zhiyk dpynd zyxtzn `linne ,dlwzl
:dacpl xcp oia weligd dn zxxan `xnbd

,`xnbd zl`eyàðL éàî[dpzyp dn-]øãBð,mlyneàìcepi`y- ©§¨¥§Ÿ
,dcedi iax zrcl xecil aehda éúà àîìécexcp ici lr `ny-] ¦§¨¨¥¨

[`eai,äìwz éãéìyly xeariy cr excp z` miiwln xg`iy ¦¥©¨¨
,xg`z la lr xearie milbxénð äáãðyegl yi dacpa mb - §¨¨©¦

,yyg eze`léúà àîìéc[`eai `ny-]äìwz éãéì,dacpd ici lr ¦§¨¨¥¦¥©¨¨
xearie milbx yly xeariy cr ycwnd zial d`iadln xg`iy
xn` recne ,dacpn mb rpndl mixykl yi ok m`e .xg`z la lr

.mlyle aecpl aehy dcedi iax
,`xnbd zvxzndéîòèì äãeäé éaø,xg` mewna ezhiyl -øîàc ©¦§¨§©£¥§¨©

äøæòì BúNák àéáî íãà,oileg dceradLéc÷îe,dxfrd gzta ¨¨¥¦¦§¨¨£¨¨©§¦¨
CîBñåeicidèçBLå äéìòdlwz yyg dfa oi` ok dyerde ,cin §¥¨¤¨§£¨

aeh xzeiy dcedi iax xne` dfk dxwn lre ,`edy ote` lka
.mlyle aecpil

,`xnbd zl`eyðézçjiiy cvik oaen -úBðaø÷c äáãðlv`-] ¦©§¨¨§¨§¨
la` ,dxfrd gzta epaxw yicwna xen`k ,[zepaxwúeøéæðc äáãð§¨¨¦§¦

,zexifp aecpl mixykd jxcy dpyna x`eany ,[zexifp lv`-]
øîéîì àkéà éàî,zexifp mixcep mixyk cvik ,[dfa xnel yi dn-] ©¦¨§¥©

.zexifp ixeqi` lr xeariy dlwz yyg yi ixd
,`xnbd zvxzndéîòèì äãeäé éaøep`vny enke ,ezhiyl - ©¦§¨§©£¥

,xg` mewna xn`yàéðúc`ziixaa epipyy -,øîBà äãeäé éaø §©§¨©¦§¨¥
úàhç ïaø÷ àéáäì ïéeàúî eéä íéðBLàøä íéãéñç,jezny £¦¦¨¦¦¨¦§©¦§¨¦¨§©©¨

miiwl miwwezyn eid ,maxwa dxray `xead zad`e mzeciqg
,z`hg oaxw zaxwd mdn xqgiy evx `le ,zeevnd lk z` mteba
oi`y ,z`hg `iadle acpzdl elki `l j` .dyr zevn ef s`y

elld miwicve ,bbeya dyrpd `hg lr `l` dze` mi`ianéôì§¦
,íäéãé ìò äìwz àéáî àeä Ceøa LBãwä ïéàLmlern elykp `l ¤¥©¨¨¥¦©¨¨©§¥¤

ilbxe ,minyd on eze` miriiqn xdhdl `ady meyn ,dxiara
.dzaxwda eci lr eaiigziy `hg mcia did `le ,xenyi eiciqg

ïéNBò eéä äî,da aiigzdl mdl e`vn jxc dfi` -ïéãîBò ¤¨¦§¦
ïéácðúîemnvr lr milawn -íB÷nì úeøéæðminy myl -éãk ¦§©§¦§¦©¨§¥

íB÷nì úàhç ïaø÷ áéiçúiLxn`py enk zexifpd xnbae xacna) ¤¦§©¥¨§©©¨©¨
(ci-biFpAxw z` aixwde ,'ebe Fxfp ini z`ln mFiA xifPd zxFY z`fe§Ÿ©©¨¦§§Ÿ§¥¦§§¦§¦¤¨§¨

s`y `vnpe .'ebe 'z`Hgl dninY DzpW zA zg` dUake ,'ebe 'dl§©§¨©©©§¨¨§¦¨§©¨
mzpeeke eid miciqgy jezne .aixwdl mcia dlr z`hg oaxw
dxn`y epizpyne .mzexifpa dlwz icil e`a `l dievxe dnly
dpeek jezny zexifp lr zxacn ,xifpa xcp mixyk zacpky
.dacp diexw `idy ,mipey`xd miciqg eyry itk dievxe dnily

:dcedi iax lr zwlegd dhiy d`ian `ziixad
,øîBà ïBòîL éaømipey`xd miciqgøéæða eøãð àì`iadl ick ©¦¦§¥Ÿ¨§§¨¦

,jynda x`eand mrhdn ,z`hgäöBøä àlàmdnäìBò àéáäì ¤¨¨¤§¨¦¨
,dacpa d`ad.àéáîe ácðúî`iadl mdn dvexdíéîìLel` mby ¦§©¥¥¦§¨¦

,dacpa mi`a.àéáîe ácðúî`iadl dvexdeäãBzéðéî äòaøàå ¦§©¥¥¦¨§©§¨¨¦¥
dîçì,dnr mi`ad.àéáîe ácðúîeácðúä àì úeøéæða ìáà ©§¨¦§©¥¥¦£¨¦§¦Ÿ¦§©§

,mipey`xd miciqg,ïéàèBç eàøwé àlL éãk,`heg `xwp xifpdy §¥¤Ÿ¦¨§§¦
øîàpL`nhpy xifp zepaxwa(`i e xacna)àèç øLàî åéìò øtëå' ¤¤¡©§¦¤¨¨¥£¤¨¨

,'Lôpä ìòon envr z` xrivy itl eytpa `hgy o`kn miyxece ©©¨¤
.jynda x`az `xnbdy itk ,oiid

:zexifpa `hg jiiyy mixaeqd mi`pz dyely dpen `xnbd
ähéL ïlek øtwä øæòìà éaøå ïBòîL éaøå ÷écvä ïBòîL ,éiaà øîà̈©©©¥¦§©©¦§©¦¦§§©¦¤§¨¨©©¨¨¦¨

ïä úçàdrca miey mlek -éåä àèBç øéæðczexifpa `hg jiiyy - ©©¥§¨¦¥¨¥
.ok mixaeqy epivn okid `xnbd zhxtne .xefpl ie`x oi`eïBòîL¦§

ïøîàc àä ïBòîL éaøå ÷écväoernyy ,[dk cr epxn`y df-] ©©¦§©¦¦§¨©£¨¨
miaxzny jezny yygy ,`nh xifp my` einin lk` `l wicvd
xne`y oerny iaxe .mzexifp lr mihxgzn md zexifp ini mdl
.mi`heg e`xwi `ly ick zexifp eacpzd `l mipey`xd miciqgy

éaøa øtwä øæòìà éaøå,eixack xaeq mbøtwä øæòìà éaø àéðúc §©¦¤§¨¨©©¨§©¦§©§¨©¦¤§¨¨©©¨
éaøa[execa lecbd-],øîBàweqta xn`pàèç øLàî åéìò øtëå' §©¦¥§¦¤¨¨¥£¤¨¨

'Lôpä ìò,mc`d ytpa `hg `id zexifpdy rnynLôð Bæéàa éëå ©©¨¤§¦§¥¤¤
,ïéiä ïî Bîöò øòévL àlà ,äæ àèçg edfe.e`h ¨¨¤¤¨¤¦¥©§¦©©¦

,xne`e xtwd xfrl` iax jiynneäîe ,øîBçå ì÷ íéøác àìäåxifp ©£Ÿ§¨¦©¨¤©
ïéiä ïî àlà Bîöò øòéö àlL äfmixac x`yn `le,àèBç àø÷ð ¤¤Ÿ¦¥©§¤¨¦©©¦¦§¨¥

øác ìkî Bîöò øòönä,milk`nd lkn yxety -änk úçà ìò ©§©¥©§¦¨¨¨©©©©¨
änëå,`heg `xwpyïàkîy.àèBç àø÷ð úéðòúa áLBiä ìk §©¨¦¨¨©¥§©£¦¦§¨¥

,`xnbd zl`eyáéúk àîè øéæða àø÷ ïéãäådfd weqtd ixde - §¨¥§¨§¨¦¨¥§¦
xifp mzqy rnyne ,`nhpy xifpa xacn 'ytpd lr `hg xy`'

.`heg `xwp `l `nhp `ly
j` ,`nh xifpa xkfp zexifpay `hgd oipr mpn` ,`xnbd zvxzn

dfàeä àèça äðLc íeMîon envr xrivy mb e`hga ltky - ¦§¨¨§¥§
`xwp mb xedh xifp zn`a j` .ezexifp ini jeza `nhpy mbe ,oiid
m`y ,weqtd oeyln gken oke .oiid on envr xrivy meyn `heg
xtke xnel el did ,zexifpd ini jeza `nhpy xifpl wx ezpeek
ixd ,'ytpd lr' siqede jix`d dnl ,`l eze '`hg xy`n' eilr

.envr ytp z` xrivy lr mb `heg `xwpy o`kn

äðùî
,md mixcp iiepikBøéáçì) øîBàä(,oaxwk ilr df xkk mewnaíðB÷ ¨¥©£¥¨
e` ,ilr df xkkçðB÷,ilr df xkke`ñðB÷,ilr df xkkelà éøä ¨¨£¥¥

ïaø÷ì ïééepékxne`d ,md minxg iiepik .oaxwa eqitzny xcpl - ¦¦§¨§¨
,mxg mewna÷øçe`Cøçe`,óøçíøçì ïééepék elà éøäinxgl - ¥¤¥¤¥¤£¥¥¦¦§¥¤

ipixd ,xifp ipixd mewna xne`d ,md zexifp iiepk .deab,÷éæðe` ¨¦
ipixd,çéæðipixd e`,çéætúeøéæðì ïééepék elà éøäzereay iiepik . ¨¦©¨¦©£¥¥¦¦¦§¦

,df xkk lke` `ly dreay mewna xne`d ,mdäúeáL`ly §¨
e` ,lke`ä÷e÷Le` ,lke` `lyøãBðéäBîa,xnelk ,dyna - §¨¥§¦

,dyn zreayk legz ezreayy yxtnyì ïééepék elà éøääòeáL. £¥¥¦¦¦§¨

àøîâ
,øîzéàd xewn edn,ïééepékøîà ïðçBé éaømiiepikdyìúBneà ïBL ¦§©¦¦©¦¨¨¨©§

ïä.dreayle ,zexifpl ,mxgl ,oaxwl jk ze`xew zene`dy -éaø ¥©¦
øîà Lé÷ì ïa ïBòîLmd miiepikdyìïBLzepeyl-eãaLíäì- ¦§¤¨¦¨©¨¤¨¨¤

maln eycigúBéäì ,íéîëçdidi mc`y -Ba øãBð.mda - £¨¦¦§¥
,mailn eycigy `ed eca dlind yexity di`x `xnbd d`iane

øîBà àeä ïëå(bl ai '` mikln)'Balî àãa øLà Lãça'. §¥¥©Ÿ¤£¤¨¨¦¦
z` minkg eycig recn yiwl yix zrcl zx`an `xnbd

:miiepikd
,ïééepék ïðaø eðéwz éàî àîòèåàîéì àìcz` mc` xn`i `ly - §©§¨©©¦©¨¨¦¦§Ÿ¥¨

dlndïaø÷.,`xnbd zl`eyïaø÷ àîéìådlnd z` xn`ie - ¨§¨§¥¨¨§¨
.ok mc` xn`i m` minkg eyyg leykn dfi`l ,xnelk ,oaxw

eyyg minkg ,`xnbd daiynøîà àîìécxn`i `ny -.'äì ïaø÷ ¦§¨¨©¨§¨©
,`xnbd zl`ey,'äì ïaø÷ àîéìå.jkn z`vl lelr leykn dfi`e §¥¨¨§¨©

minkg eyyg ,`xnbd daiynàîìéce ,xecpl dvxi `ny -øîà ¦§¨¨©
dlnd z` xn`i -,'äìxcpdn ea xefgieøîà àìåz` xn`i - ©§Ÿ¨©

dlnd,ïaø÷÷étî à÷å`iven `edy `vnpe -.äìháì íéîL íL ¨§¨§¨©¦¥¨©¦§©¨¨
:`ziixan df yygl xewn d`ian `xnbdàéðúå,`ziixaaéaø §©§¨©¦

øîBà ïBòîL¦§¥

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

120

121

122

123

124

oiaiig lkd` cenr i sc ± oey`x wxtmixcp
.àéä äãåäé éáø àîéú åìéôàike .dil ip`y inp dcedi 'xlc ,dacpl xcp oia ipyc 'ipzn

x xn`w.xn` `l xcpa la` ,dacp oeyla xn`c epiid - mlyne xcep aeh :dcedi 'ù"î
.äì÷ú éãéì äá éúàã 'åë àìã øãð.lirlck.ïäéãé ìò äì÷ú àéáî ä"á÷ä ïéàù éôì
mi`xiizn mdy ,xnelk (oi`a oi`y),`hg mey eyri `lyxtkzdl oaxw `iadl oivexe

lr dlwz `ian d"awd oi`y itl .mdilr

eaiigziy ick oiyer eid dn ,mdicioi`y ?oaxw

oipr .ynn `hg lr `l` z`hg oaxw oi`ian

mdici lr dlwz `ian d"awd oi`y itl :xg`

dlwz mey icil oi`a oi`y -`hg meye

.z`hg oaxw eaiigziyáãðúäì äöåøä àìà
.'åëå íéîìù àéáîå áãðúîiz` `l z`hg la`

`ly ,oiacpzn eid `l inp zexifpae ,dacpa

,"xifpa xcp" ipzwc 'ipzne .mi`heg e`xwi

x e`l - zexifpa oixcep mixykc rnync'

.`id oerny.úçà äèéù ïìåëdhiyaczg`

.ediizrc eeyn.éåä àèåç øéæðã.xcpc meyn

.áéúë àîè øéæðá àø÷ ïéãäåz` `nihy my lr

"ytpd lr `hg xy`" `xw xn`w zna envr.

.àåä àèçá äðùã íåùîenvr dpyy my lrc

xfpy ,`hgaikdl - ezexifp `nihy cere envr

inp oicd `ede ."ytpd lr `hg xy`" dia aizk

x`ylexwi`c oixifp`pngx ilbe ,mi`heg

- i`da dlib ikd`e .edlekl oicd `ede ,i`da

oileze ,minrt ipy `hga dpey dfc meyn

.lwlewna dlwlwdéðúî'.íðå÷ øîåàä
."ilr df xkk mpew" xn`y.÷øçxkk" xne`d

;"gift gifp wifp" xn`y e` ,"wxg jilr df

"gifp" xn`y e` "df xkk lke` m` wifp ipixd"

.xifpa xcp eli`k ied -.äúåáùxkk lke` `ly

dwewy" e` ,df.dreayl miiepik el` ixd - "

.ynn rayp eli`k iede.éäåîá øãðenk

"`znen.dreay oeyl ,"'îâ.ïééåðéë øîúéà
.'ipzna ipzwc.ïä úåîåà ïåùì øîà ïðçåé éáø

- irazyn e` ixcp ike ,zene` irazyn ikdc

erzynxn` ik ,inp l`xyie .zepeyl ipda

ik" dxn` dxezdc ,xqzin - `pyil i`da

.xcpc oeyl lka - "xeci.íéîëç ïäì åãáù ïåùì
.oda oixcep ediy minkg mdl e`vn zepeyl ipd

.ïáø÷ àîéì àìã ïééåðéë íéîëç åðé÷ú,mya

) `nlra opixn`ckc oiaexir:`k '`ay mcew :(

dl oi`y dtitkl dnec dxez dzid dnly

dl owize dnly `ay cr ,mipf`aizkc ,mipf`

ofi`"xwigelr xfby ,"daxd milyn owiz

`lc ikid ik zeipyderbtl`xeqi`a

,mixcpl oiiepik opax epiwz inp ikd .`ziixe`c

,envr oaxwa xcep eli`k oiiepik ipda xcepdc

z` mzxnye" inp oebke .mxgc iepika oke

) "izxnyn`xwiegizxnyn eyr - (izxnynl,

) opzc epiide ."'dl oaxw" inp xninl iz`c ,`ziixe`c xcpa xcpinl izil `lc ikid ikzea`b"in b"tmixcp :(biqzeyixtl.dxiard on mc`d yixtdl ick oiiepik el` epwizy ,
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éðú.miiwne aceplk xcep epi`y dfne dfn aehc ,xi`n 'xk i`xwl edl yixc dcedi 'xe

oicd `ed - xcep hwpc `xw xi`n iaxlc ,xi`n 'xc dilr bilt `da ,edin .xwir

dfne dfn aeh acep la` xcep `wec dicicle acepl.éáø.dinrhl dcedioixykc xn`c

- miyer md ef dpeekly oeike .xifpa oixcep md jk jezne ,daeg ly zepaxw `iadl oie`zn

dacp ixwin.'ã.dngl ipinly mipin 'be ,ung

oikeax ,oiwiwx ,zelg :dvn.ïìåëzg` dhiya

.odoernylc ,cg` xac ynn exn` `l edin

e`le ,`heg `xwpy `ed `nh xifp `wec wicvd

eli`e .hxgznc meyn `l` envr xrvnc meyn

xedh xifp elit` xtwd xfrl` 'xle oerny 'xl

`hg `ki`c oiey olek ,edin .`heg `xwp

zexifpa.ïéãäå.aizk `nh xifpa `xw'xl

oernyl eli`c .jixt xtwd xfrl` iaxle oerny

xifp `wec xn`w edi`c ,icin `iyw `l wicvd

`heg `xwp `nh.íåùî.`hga dpycxrivy

i`c .yixc `w "ytpd lr"c `xezie .`nhpe ,envr

azkinl dil ded - xn`w cegla d`neh `hgn

l"l "ytpd lr" ,`l eze "`hg xy`n".'éðúî
.mxgl oiiepk el` ixdmzqa elit` lilbae

oixikn oi`y itl ,deab inxg rnync .xeq`

ly mxg yxtna `wec dcediae .mipdk inxga

) "oixzen el`e" 'ta onwl `zi`cke ,ziad wcasc

:gi(.øãð.dreayl oiiepk el` ixd idenaidena

) aizkck ,dyn zreaya ,dynl iepka zeny(

xn`wc i`de .'lyexia `zi` ikde ."dyn l`eie"

idena dwewy dzeay :xn`w `le ,"idena xcp"-

c"qa 'nba yxt`.'nbïåùì.md zene`exwc

ipyil ipda oaxw.åãáù.minkg mdleycgy

maln.àîìéã.oaxw xn` `le 'dl xn`

"mpew" `nilc ikid ik - "mpew" epwz d"yne

,"myl" xn` - "oaxw" xn` eli`c .cegla

`l dcediac b"r` ,inp minxgae .`xwc `pyilk

dcedia minxg mzqy ,cegla "mxg"a dil ibq

- "`ed mxg" xn` m` edin ,ziad wcal mpi`

oeik ,"jxg" xn` ik la` .aizkck ,"myl" xn`

,"myl" xn` ded `l - `ed `xwc `pyil e`lc

"ziad wcal" `l`.
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øãBð äfîe äfî áBè :éðú÷äå .øîà àI øãða§¤¤¨¨©§¨¨¨¥¦¤¦¤¥

àIc øãBð ù"î .íéi÷îe áãBð :éðz !íéi÷îe¯ §©¥§¥¥§©¥¥§¨
àîIéc éîð äáãð ,äIwz éãéI da éúà àîIéc¦§¨¨¥¨¦¥©¨¨§¨¨©¦¦§¨
:øîàc ,déîòèI äãeäé éaø !äIwz éãéI éúà̈¥¦¥©¨¨©¦§¨§©£¥§¨©
äéIò êîBñå ,dLéc÷îe äøæòI BúNák àéáî íãà̈¨¥¦¦§¨©£¨¨©§¦¨§¥¨¤¨
éàî úeøéæðc äáãð ,úBðaø÷c äáãð çðéz .dèçBLå§£¨¥©§¨¨§¨§¨§¨¨¦§¦©

èI äãeäé éaø ?øîéîI àkéàéaø ,àéðúc .déîò ¦¨§¥©©¦§¨§©§¥§©§¨©¦
àéáäI ïéeàúî eéä íéðBLàøä íéãéñç :øîBà äãeäé§¨¥£¦¦¨¦¦¨¦§©¦§¨¦
.íäéãé Iò äIwz àéáî ä"á÷ä ïéàL éôI ,úàhç ïaø÷̈§©©¨§¦¤¥¥¦©¨¨©§¥¤
éãk ,íB÷nI úeøéæð ïéácðúîe ïéãîBò ?ïéNBò eéä äî¤¨¦§¦¦§©§¦§¦©¨§¥
àI :øîBà ïBòîL 'ø .íB÷nI úàhç ïaø÷ áéiçúiL¤¦§©¥¨§©©¨©¨¦§¥Ÿ

äIBò àéáäI äöBøä àJà ,øéæða eøãð¯,àéáîe ácðúî ¨§§¨¦¤¨¨¤§¨¦¨¦§©¥¥¦
íéîIL¯dîçI éðéî äòaøàå äãBz ,àéáîe ácðúî §¨¦¦§©¥¥¦¨§©§¨¨¦¥©§¨

¯àJL éãk ,eácðúä àI úeøéæða Iáà .àéáîe ácðúî¦§©¥¥¦£¨¦§¦Ÿ¦§©§§¥¤Ÿ
Iò àèç øLàî åéIò øtëå" øîàpL ,ïéàèBç eàøwé¦¨§§¦¤¤¡©§¦¤¨¨¥£¤¨¨©
'øå ,ïBòîL éaøå ,÷écvä ïBòîL :ééaà øîà ."Lôpä©¨¤¨©©©¥¦§©©¦§©¦¦§

øtwä øæòIà¯àèBç øéæðc ,ïä úçà äèéL ïJek ¤§¨¨©©¨¨¦¨©©¥§¨¦¥
ïBòîL éaøå ÷écvä ïBòîL .éåä¯éaøå .ïøîàc àä ¨¥¦§©©¦§©¦¦§¨©£¨©§©¦

:øîBà éaøa øtwä øæòIà 'ø ,àéðúc éaøa øtwä øæòIà¤§¨¨©©¨§©¦§©§¨¤§¨¨©©¨§©¦¥
Lôð Bæéàa éëå ."Lôpä Iò àèç øLàî åéIò øtëå"§¦¤¨¨¥£¤¨¨©©¨¤§¦§¥¤¤
íéøác àIäå .ïéiä ïî Bîöò øòévL àJà ?äæ àèç̈¨¤¤¨¤¦¥©§¦©©¦©£Ÿ§¨¦

ïéiä ïî àJà Bîöò øòéö àJL äf äîe å"÷¯àø÷ð ©¤¤Ÿ¦¥©§¤¨¦©©¦¦§¨
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.àeä àèça äðLc íeMî !áéúk àîè øéæðaðúî'é §¨¦¨¥§¦¦§¨¨§¥§
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ïééepékø ,ïä úBneà ïBLI :øîà ïðçBé 'ø"íéîëç íäI eãaL ïBLI :øîà Lé÷I ïa ù ¦¦¨¨¨©§¥¤¨¦¨©¨¤¨¨¤£¨¦

øîBà àeä ïëå ,Ba øãBð úBéäI"BaJî àãa øLà Lãça."ïééepék ïðaø eðéwz éàî àîòèå ¦§¥§¥¥©Ÿ¤£¤¨¨¦¦§©£¨©©¦©¨©¦¦
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קעז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc mixcp(iriax meil)

àîéz eléôàdacpl xcp oia zwlgnd epizpyny xn`z elit` - £¦¥¨
k `idäãeäé éaø,mlyne xcepy df z` gayn weqtdy xaeqd ©¦§¨

.llk xcep epi`y dfn aeh `edyék[izn-]äãeäé éaø øîàxcepy ¦¨©©¦§¨
df ,gaeynd `ed mlyneäáãðazniieqn dnda lr xne`y - ¦§¨¨

xn` ok lre ,wegx `ed dacpa zelwzl yygy ,'oaxw ef ixd'
la` ,mlyle xecil aehyøãða,'oaxw ilr ixd' xne`y -øîà àì §¤¤Ÿ¨©

mirpnp eixacl mbe ,mlyle xecil aehy dcedi iax df lr
epizpyne .mixcpa miiwd dlwz yyg meyn ,xeciln mixykd
mixcepd oia dpynd zwlgn ok lre ,dcedi iax zhiyk `id

.xecil `l la` aecpl mixykd jxcy zxne`e ,miacpznl
:df uexiz lr dywn `xnbd

éðz÷äådy dcedi iax ixaca `ziixaa epipy `lde -äfî áBè §¨¨¨¥¦¤
s`e ,miiwn epi`e xcepyäfîed df `ed ,llk xcep epi`yøãBð ¦¤¥

.íéi÷îe,mlyne xcepd z` gayn weqtd dcedi iaxly ixd §©¥
dpynd z` cinrdl ozip cvike ,mixykl die`x ef jxcy i`ceae

.dcedi iaxk mixcepd md miryx wxy zxne`d
,`xnbd zvxzníéi÷îe 'áãBð' éðzoerh 'xcep' `ziixad oeyl - §¥¥§©¥

xac z` dpyz jke ,oewiz'acep' dfne dfn aeh ,dcedi iax i
miiwne xcep la` ,llk acep epi`y inn xzei aeh `edy ,miiwne
yygd meyn ,mixykd jxc epi`e aeh epi` dcedi iaxl s`
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¯àJL éãk ,eácðúä àI úeøéæða Iáà .àéáîe ácðúî¦§©¥¥¦£¨¦§¦Ÿ¦§©§§¥¤Ÿ
Iò àèç øLàî åéIò øtëå" øîàpL ,ïéàèBç eàøwé¦¨§§¦¤¤¡©§¦¤¨¨¥£¤¨¨©
'øå ,ïBòîL éaøå ,÷écvä ïBòîL :ééaà øîà ."Lôpä©¨¤¨©©©¥¦§©©¦§©¦¦§

øtwä øæòIà¯àèBç øéæðc ,ïä úçà äèéL ïJek ¤§¨¨©©¨¨¦¨©©¥§¨¦¥
ïBòîL éaøå ÷écvä ïBòîL .éåä¯éaøå .ïøîàc àä ¨¥¦§©©¦§©¦¦§¨©£¨©§©¦

:øîBà éaøa øtwä øæòIà 'ø ,àéðúc éaøa øtwä øæòIà¤§¨¨©©¨§©¦§©§¨¤§¨¨©©¨§©¦¥
Lôð Bæéàa éëå ."Lôpä Iò àèç øLàî åéIò øtëå"§¦¤¨¨¥£¤¨¨©©¨¤§¦§¥¤¤
íéøác àIäå .ïéiä ïî Bîöò øòévL àJà ?äæ àèç̈¨¤¤¨¤¦¥©§¦©©¦©£Ÿ§¨¦

ïéiä ïî àJà Bîöò øòéö àJL äf äîe å"÷¯àø÷ð ©¤¤Ÿ¦¥©§¤¨¦©©¦¦§¨
.änëå änk úçà Iò øác Ikî Bîöò øòöîä ,àèBç¥©§©¥©§¦¨¨¨©©©©¨§©¨
àø÷ ïéãäå .àèBç àø÷ð úéðòúa áLBiä Ik ,ïàkî¦¨¨©¥§©£¦¦§¨¥§¨¥§¨

.àeä àèça äðLc íeMî !áéúk àîè øéæðaðúî'é §¨¦¨¥§¦¦§¨¨§¥§
(BøéáçI) øîBàä"íðB÷,""çðB÷,""ñðB÷"¯eJà éøä ¨¥©£¥¨¨¨£¥¥

.ïaø÷I ïééepék"÷øç""Cøç""óøç¯ ".íøçI ïééepék eJà éøä"÷éæð,""çéæð,""çéæt¯ "eJà éøä ¦¦§¨§¨¥¤¥¤¥¤£¥¥¦¦§¥¤¨¦¨¦©¨¦©£¥¥
ïééepék,úeøéæðI"äúeáL""ä÷e÷L"øãBða"éäBî"¯.äòeáLI ïééepék eJà éøä'îâ,øîzéà ¦¦¦§¦§¨§¨¥§¦£¥¥¦¦¦§¨¦§©
ïééepékø ,ïä úBneà ïBLI :øîà ïðçBé 'ø"íéîëç íäI eãaL ïBLI :øîà Lé÷I ïa ù ¦¦¨¨¨©§¥¤¨¦¨©¨¤¨¨¤£¨¦

øîBà àeä ïëå ,Ba øãBð úBéäI"BaJî àãa øLà Lãça."ïééepék ïðaø eðéwz éàî àîòèå ¦§¥§¥¥©Ÿ¤£¤¨¨¦¦§©£¨©©¦©¨©¦¦
¯àîéI àIc"ïaø÷."àîéIå"ïaø÷!"øîà àîIéc"'äI ïaø÷àîéIå .""'äI ïaø÷àîIéc !" §¨¥¨¨§¨§¥¨¨§¨¦§¨¨©¨§¨©§¥¨¨§¨©¦§¨

øîà"'äIøîà àIå ,""ïaø÷,":øîBà ïBòîL éaø ,àéðúå .äIháI íéîL íL ÷étî à÷å ¨©©§¨¨©¨§¨§¨©¥¥¨©¦§©¨¨§©§¨©¦¦§¥
ïéðî
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קעח
oiaiig lkda cenr i sc ± oey`x wxtmixcp

'åëå äìåò 'äì íãà øîàé àìù ïéðî.xn` `lc ,df xeaicl xnb `le "'dl" xn` `nlic

."'dl" xcde "dler" xninl ira dligzkl `l` .dlhal miny my witn `we ,oaxw

.ïéøåñà ïééåðéë ééåðéëiiepika xcp m`yzene` oeyl oizipzna opzc oiiepik xaqwc .oiiepik

.xeq`e ,xcp inp aiyg - zene` oeyl ipdn xg` oeyla dpik m` ikd meyne ,mdïàîìå
.íéîëç íäì åãáù ïåùì øáñ÷ øúåî øîàã

ecac `ed ipdc ,mixzen ikd meyneminkg odl

eca `lc xg` oeyla dpik m` la` .mixeq` -

.oixzen - minkg odl.úåîåà éòúùî éîð éðäá
oiiepikk eed inp ipde.ixiq`e ,oizipznc onvr

.éëä úåîåà éòúùî àì éøáñ ììä úéáåe`le

.oixzene ,edpip zene` oeyl.ïééåðéë ééåðéë ïðéøæâ
.zene` oeylc ,'ipznc onvr oiiepik eh` ixiq`c

.àðñð÷î àðçð÷î àðîð÷împew"c"qpew" "gpew" "

"`pnpwn" oeyl i`da la` .onvr oiiepik epiid -

.oiiepik iiepik epiid - "`pqpwn" "`pgpwn"éðú
.äàùôî.mkg myàéé÷øçàééëøç."wxg" enk

."jxg"éàî àðæçúéî éàî àðæçôéî.slgznc

`pgfpn"ao`nc `ail` oiiepik iiepik ied in ,"

?xq`c.øîà÷ ïîðé÷ àîìéã åà.`ed melk e`le

.òîùî íåùøâ ïá ìàåáùl`eaye" aizkcoa

) "zexve`d lr cibp meyxbek `"dc`le ,(

.dreay oeyl rnyn.éäåîá øãðenk.`znen

'éðúî.øîåàä"jl lke`y oileg `l" exiagl

xeq` - iedil oaxw `l` ,jl lke`y dn iedil.

xedh `l" "jl lke`y xyk `l" xn`y e`

e` ,"jl lke`y `nh" xn`y e` ,"jl lke`y

,xcp ied zepeyl ipd lka - "lebit" e` "xzep"

.xeq`eàøîéàë.,"`xni`k ilr ixd" xn`y

.oicinz yak rnync.íéøéãëxickly zenda

.mivrd xick :ixn`c zi`e .oaxw.íéöòë
ivrk :rnyn.dkxrnd.íéùàëey`kly

.gafnd.çáæî éùîùî ìëî ãçàá øãð åàilka

utg eze`a xeq` - dzgnk e` wxfnk ,gafnd

.ea xcpy
'îâ
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ä"áå.zene` irzyn `l ikd ixaq`l` ,oeyl xwirn dizil - ikd irzyn 'it`c ,xnelk

l"iwe ,md zene` oeyl xn`c opgei 'xk ol `niiwe .`ed `pyil e`le ,ikda iyazyn ediipnc

oixzen oiiepik iiepkc inp.àéðúmelk xn` `l idena xcp xne` b"ayxxn`c `znena

oiiepik el` ixd iden.dreayl`l - idena xcp :ipzw ikc ,`z` 'ipzn iyextl b"ayxc :t"de

`znena" xn`c `l` ,cegla "idena" xn`c

,dyn raypy dreaya :xnelk ,"iden xn`c

) aizkcka zeny."yi`d z` zayl dyn l`eie" (

dreay :xn` eli`c ,idena xcp :opz d"yne

idena dwewy-"idena" xn`c rnyn did

xcp opz d"yne .cegla-opirac opireny`l ¨©

epiide .dreay epiidc ,dyn ly excp xikfiy

[xn`c] `znena :l`ilnb oa oerny oax xn`wc

"`znena" "inena" :iqxbc zi`e .iden-xn` `l

"`znen" "inen" ,melk-oiiepik el` ixd

`z` l`ilnb oa oerny oaxc :t"de .dreayl

z"iaa xn` eli`c xninl-iepik ied `l

,z"ia mr ok xn`iy `l inena opz ike .dreayl

:opz `lc `d `qxib jdle .z"ia `la `l`

inena xcp :opze ,inen dwewy dzeay-meyn

ok oi`y dn ,dreayn mixfbp dwewy dzeayc

odipia [wiqtd] miwelg miiepik ody itle ,inena

xcpa.'éðúîïéìåçìxykl jl lke`y

.ikcld"yne .edl opixw c"nld zegzta edlek

xyk `l ,oaxw `l` - oileg `l :irnzync ,xeq`

ikd ogky`c .xeq` `l` - ikc `l ,xeq` `l` -

) opixn`ck ,xzid iabc"n g"t zeicroa sqei cird :(

p `xwe .okc `edy `vnw li` lr xfreiaizk in

xn` ik ,jkld .zxzen xnelk "dxedh xetv lk"

"ikc `l"e "xyk `l"-ike .xn`w xeq` `l`

xeq` `l` :`niz-`le ,xn`w xeqi` meyn

`le ,xeq`d xaca qitznk dil dede ,xcp meyn
xqzin
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íãà øîàé àJL ïépî"äIBò 'äI""äçðî 'äI""'äI ¦©¦¤ŸŸ©¨¨©¨©¦§¨©
äãBz""íéîIL 'äI¯ "ú"I"'äI ïaø÷"÷å ."äîe åäf ¨©§¨¦¨§¨©©¤

Iò íéîL íL øékæäI àJà ïåekúð àJL¯ ïaøwä ¤Ÿ¦§©¥¤¨§©§¦¥¨©¦©©¨§¨
äøBz äøîà"'äI ïaø÷",äIháI¯úçà Iò.änëå änk ¨§¨¨¨§¨©§©¨¨©©©©¨§©¨

ééepék à"äáå ,ïéøeñà ïééepék ééepék à"ùá ;éàpúk àîéI¥¨§©¨¥¦¥¦¦£¦¦¥
ïéøeñà ïééepék ééepék ã"î ,åàI éàî .ïéøzeî ïééepék¯ ¦¦¨¦©¨¦¥¦¦£¦

íéøzeî ã"îIå ,ïä úBneà ïBLI ïééepék (ééepék) øáñ÷̈¨©¦¥¦¦§¥¨¦
¯àîIò éJeëc ,àI ?íéîëç ïäI eãaL ïBLI øáñ÷̈¨©¨¤¨¨¤£¨¦¨§¥¨§¨

éòzLî éîð éðäa :éøáñ ù"áå ,ïä úBneà ïBLI ïééepék¦¦§¥¨§¦§¨¥©¦¦§¨¥
.úBneà éòzLî àI éðäa :éøáñ IJä úéáe ,úBneà¥¦¥¨§¦§¨¥¨¦§¨¥
íeMî ïééepék ééepék ïðéøæb éøáñ ù"á :àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¨§¦¨§¦©¦¥¦¦¦
íeMî ïééepék ééepék ïðéøæb àI :éøáñ ä"áå ,ïééepék¦¦¨§¦¨¨§¦©¦¥¦¦¦
:óñBé áø éðz ?íéøãðc ïééepék ééepék ã"ä .ïééepék¦¦¦¥¦¦¦§¨¦¨¥©¥
ïééepék ééepék ã"ä ."àðñp÷î" "àðçp÷î" "àðîp÷î"§©©§¨§©©§¨§©©§¨¦¥¦¦
ééepék ."íéôøç" "íéëøç" "íé÷øç" :äàLôî éðz ?íøçc§¥¤¨¥©§¨¨£¨¦£¨¦£¨¦¦¥
"àðçfðî" "àð÷æçî" :óñBé áø éðz ?úeøéæðc ïééepék¦¦¦§¦¨¥©¥§©©§¨§©©§¨
"àðæçúéî" ,éàî "àðæçôéî" :eäI àéòaéà ."àðçéôî"©¦§¨¦©£¨§¦§©§¨©¦§©§¨
:éLà áøI àðéáø déI øîà ?éàî "àðæòúéî" ,éàî©¦§©§¨©£©¥¨¦¨§©©¦
ïîp÷" àîIc Bà ,øîà÷ "íðB÷" ?éàî (àîðé÷) "àîðé÷"¦§¨¦§¨©¨¨¨©¦§¨¦§¨
áøI àéiç áøc déøa àçà áø I"à ?øîà÷ "íNa¤¤¨¨©©©¨§¥§©¦¨§©
Bà ,øîà÷ ïéIBâðøz IL äpé÷ ?éàî "äðé÷" :éLà©¦¦¨©¦¨¤©§§¦¨¨©
äòeáLc ïééepék ééepék .éòaéz ?íðB÷c ïBLI àîIéc¦§¨¨§¨¦¨¥¦¥¦¦¦§¨
"IàáeáL" :àJà !òîLî íBLøb ïa IàeáL ?IàeáL ."Ià÷e÷L" "IàéúeáL" "IàeáL" ã"ä§¥§¦¥§¨¥§¥§¥¤¥§©§©¤¨§¨¥
"à÷é÷Là" ,íeIk øîà àI "àzáéLà" øîà :IàeîL øîà ?eäî "Ià÷e÷L" "IàéúeáL"§¦¥§¨¥©¨©§¥¨©©¦§¨Ÿ¨©§©§¦¨

¯"àLðéø÷" ,íeIk øîà àI¯"éäBîa" øîBàä :øîBà â"áùø ,àéðz ."ïééepék eJà éøä éäBîa øãð" .íeIk øîà àI¯àI Ÿ¨©§¨¦§¨Ÿ¨©§¨©§¦£¥¥¦¦©§¨¥¨¥§¦Ÿ
"éäBî øîàc àúîBîa" ,íeIk øîà¯.äòeáLI ïééepék eJà éøä'éðúî"éëc àI"å "øLk àI" "EI IëBàL ïéJeçI" øîBàä ¨©§§¨¨§¨©¦£¥¥¦¦¦§¨¨¥©¦¤©§¨¨¥§¨§¦

ãçàa øãð ,"íéILeøék" ,"Iëéäk" ,"çaænk" ,"íéMàk" ,"íéöòk" ,"íéøéck" ,"àøîéàk" .øeñà "Iebét"e "øúBð" "àîè"å "øBäè"¨§¨¥¨¦¨§¦§¨©¦¦¨¥¦¨¦¦©¦§¥©©¥¨¦¨©¦¨©§¤¨
ïaø÷ øékæä àJL ô"òà ,çaænä éLnLî Ikî¯.íeIk øîà àI "íéILeøé" øîBàä :øîBà äãeäé éaø .ïaø÷a øãð æ"ä ¦¨§©§¥©¦§¥©¤Ÿ¦§¦¨§¨¤¤§¨§¨©¦§¨¥¨¥§¨©¦Ÿ¨©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc mixcp(iriax meil)

L ïépîdligzklíãà øîàé àlef dnda' dnda yicwnd'äì ¦©¦¤ŸŸ©¨¨©
äìBòxn`i `l dgpn acpznd mc`e ,'dl dler xn`i `l` '''äì ¨©
äçðîxn`i `le ,'dl dgpn `l` ''äãBz 'äì'`le ,'dl dcez `l` ¦§¨©¨
xn`i'íéîìL 'äì','dl minly `l`øîBì ãeîìz(a ` `xwie)ïaø÷ ©§¨¦©§©¨§¨
,'äìdnicwd ,oaxw 'dl dxeza azkiy did ie`xd ony s`y ©

'dl oaxw oeyla xeciy epcnll 'dl dlnl oaxw dlnd z` dxezd
,dlhal miny my xikfdy `vnpe ea xefgi `ny miyyegy

,`ziixad dkiynnecenll yi df oicn,øîBçå ì÷äf äîemc` - ©¨¤©¤
,oaxw yicwnd,ïaøwä ìò íéîL íL øékæäì àlà ïåekúð àlL¤Ÿ¦§©¥¤¨§©§¦¥¨©¦©©¨§¨

äøîàdäøBz'dl xn`i `l dlhal miny my zxkfd yygny ¨§¨¨
`l` oaxwl,'äì ïaø÷miny my xikfndäìháìjxevl `ly - ¨§¨©§©¨¨

,xcp jxevl `ly xnelk ,llkänëå änk úçà ìòxdfidl jixvy ©©©©¨§©¨
.jka

opgei iax zwelgna mi`pzd ewlgp xaky xnel dqpn `xnbd
:yiwl yixe
éàpúk àîéì,íéøîBà éànL úéa ,a xcepdïééepék ééepék,eixcp elg ¥¨§©¨¥¥©©§¦¦¥¦¦

envr lr xq`y mixac mze`eïéøeñà,d`pda eilrìlä úéáe £¦¥¦¥
e miwleg,íéøîBàa xcepdyïééepék ééepékmixacde eixcp elg `l §¦¦¥¦¦

envr lr xq`yïéøzeî.d`pda elåàì éàîewlgp dxe`kl- ¨¦©¨
,df xaca mi`pzdøîàc ïàîxcepdy mixaeqd i`ny zia - ©§¨©

aïééepék ééepékeixcp,ïéøeñàøáñ÷y opgei iaxk mixaeq -(ééepék) ¦¥¦¦£¦¨¨©¦¥
ì ïééepékà ïBL,ïä úBnedxexa dty mdl oi`y zene`dn yie ¦¦§¥

.miiepik iiepika mixacneøîàc ïàîìemixaeqy lld zia - §©§¨©
eixcp miiepik iiepika xcepdy,íéøzeîøáñ÷yiwl yixk mixaeq- ¨¦¨¨©

miiepikyìíéîëç ïäì eãaL ïBLecay el` zepeyla `wece ,md ¨¤¨¨¤£¨¦
.mze` eca `l minkgy miiepik iiepika `le ,xcpd lg minkg

,`xnbd dgecàìi`ny zia zwelgn z` jk yxtl gxkd oi` - Ÿ
yxtl xyt` `l` ,lld ziaeàîìò éleëcoiae i`ny zia oia - §¥¨§¨
y opgei iaxk mixaeq lld ziaì ïééepék,ïä úBneà ïBLåipica ewlgp ¦¦§¥§

,oeylúBneà éòzLî énð éðäa éøáñ éànL úéámiiepik iiepik mby - ¥©©¨§¥§¨¥©¦¦§¨¥
oeyld z` miyayny mdn yi `l` ,zene`d oeyl xwirn mpi`y

,xcpl zkxvpd oeyll miaygp ,mda mixacneéøáñ ìlä úéáe¥¦¥¨§¥
úBneà éòzLî àì éðäaz` miyayny zene`dn el`y s` - §¨¥Ÿ¦§¨¥

oeyl ef oi`e ,oeyld xwirn mpi` ,miiepik iiepika mixacn oeyld
.xcpl zkxvpd

,ztqep digc,àîéà úéòaéàåmixaeq lld zia oiae i`ny zia oia §¦¨¥¥¨
y `l` ,md zene` oeyl miiepiky opgei iaxkéøáñ éànL úéa¥©©¨§¥

,[mixaeq-]ïðéøæba xcp mby exfb minkg -ïééepék ééepéklegiíeMî ©§¦¨¦¥¦¦¦
ïééepékéøáñ ìlä úéáe ,[mixaeq-]ïðéøæb àìxcpy exfb `l minkg- ¦¦¥¦¥¨§¥Ÿ©§¦¨

aïééepék ééepéklegi.ïééepék íeMî ¦¥¦¦¦¦¦
:miiepik iiepik miaygpd zepeyl md dn zx`an `xnbd

éîc éëéämd dn -,íéøãðc ïééepék ééepékxcepd i`ny zia zrcly ¥¦¨¦¦¥¦¦¦§¨¦
.lg excp mdaéðzdpy -,óñBé áøxn` m`àðîð÷îiepik `ed ¨¥©¥©§©§¨

xn` m` oke ,mpewlàðçð÷îxn` m` oke ,gpewl iepik `ed ©§©§¨
àðñð÷î.qpewl iepik `ed ©§©§¨

eéîc éëéämd dn -.íøçc ïééepék ééepékéðzmya mkg dpy - ¥¦¨¦¦¥¦¦§¥¤¨¥
,äàLôîxn` m`íé÷øçxn` m` oke ,wxgl iepik `edíéëøç`ed ©§¨¨£¨¦£¨¦

xn` m` oke ,jxgl iepikíéôøç.sxgl iepik `ed £¨¦
md dne.úeøéæðc ïééepék ééepékéðzdpy -óñBé áø,xn` m` ¦¥¦¦¦§¦¨¥©¥
àð÷æçîxn` m` oke ,wifpl iepik `edàðçæðîoke ,gifpl iepik `ed ©£©§¨©§©§¨

xn` m`àðçétî.giftl iepik `ed ©¦§¨

:miiepik iiepik md m`d mitqep zepeyla zwtzqn `xnbd
,eäì àéòaéàxn` m`,àðæçôéî,éàîxn` m` oke,àðæçúéî,éàî ¦©§¨§¦§©§¨©¦§©§¨©
xn` m` oke,àðæòúéîéàîmiiepik iiepik md el` zepeyl m`d - ¦§©§¨©

.zexifpl
déì øîàl`y -,éMà áøì àðéáøoeyla xcepd,(àîðé÷) àîðé÷ ¨©¥¨¦¨§©©¦¦§¨¦§¨

éàî,ezpeek miyxtn ji` -øîà÷ íðB÷xecpl oeekzd m`d - ©¨¨¨©
,xcpl iepik `edy mpew oeylaàîìéc Bàxecpl oeekzd `l `ny - ¦§¨

l dzid ezpeeke ,llk'íNa ïîp÷'(bk l zeny)ipnnqn cg` `edy ¦§¨¤¤
zxehwdøîà÷. ¨¨©
déì øîàl`y -,éMà áøì àéiç áøc déøa àçà áøoeyla xcepd ¨©¥©©¨§¥§©¦¨§©©¦

,äpé÷éàîl dzid ezpeek m`d ,ezpeek miyxtn ji` -äpé÷[ow-] ¦¨©¦¨
,øîà÷ ïéìBâðøz ìLàîìéc Bàa xecpl dzid ezpeek `ny -ìïBL ¤©§§¦¨¨©¦§¨¨

íðB÷c.xcpl iepik `edyéòaézepic dn wtqa `xnbd dx`yp - §¨¦¨¥
.el` zepeyla xcepd ly

,zx`an `xnbdéîc éëéä äòeáLc ïééepék ééepékxn` m` .md dn - ¦¥¦¦¦§¨¥¦¨¦
ìàeáLe`,ìàéúeáLxn` m` oke ,dzeayl miiepik mdìà÷e÷L §¥§¦¥§¨¥

.dwewyl iepik `ed
ike ,`xnbd dywnìàeáL`ld ,dzeayl iepik `edïa ìàeáL §¥§¥¤

,òîLî íBLøb.ea raydl mc` ipa zelibx oi`e mc` ly my `ede ¥§©§©
,`xnbd zvxznàlàmd dreay ly miiepik iiepikìàáeáLe` ¤¨§¨¥

ìàéúeáLe`,ìà÷e÷Leäî. §¦¥§¨¥©
:miiepik iiepik elit` mpi`y zepeyl zx`an `xnbd

,ìàeîL øîàm`,àzáéMà øîà,dreay ly miiepikd iiepikn epi` ¨©§¥¨©©¦§¨
e.íeìk øîà àìxn` m` oke,à÷é÷Là.íeìk øîà àìxn` m` oke Ÿ¨©§©§¦¨Ÿ¨©§

,àNðéø÷e ,mpew ly miiepikd iiepikn epi`.íeìk øîà àì ¨¦§¨Ÿ¨©§
,dwewy ,dzeay 'eke xne`d ,dpyna epipyelà éøä éäBîa øãð¤¤§¦£¥¥

ïééepék:dreay ly ¦¦
àéðz,`ziixaaøîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøixac z` yxtn - ©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥

,dreayl iepik `ed 'idena xcp'y dpyndøîBàäraypd - ¨¥
aoeyléäBî,dyn -íeìk øîà àìoi` ixdy ,dlg ezreay oi`e §¦Ÿ¨©§

raypd ,`ed epipyy iepikde .dyna raydl zernynàúîBîa§¨¨
éäBî øîàc,dyn xn`y dreaya -ì ïééepék elà éøääòeáL. §¨©¦£¥¥¦¦¦§¨

äðùî
øîBàä:el` zepeyln cg`ïéleçì`l` 'oileg `l' ezernyne ¨¥©¦
oaxwkdn didiEì ìëBàL,jlyn -jnn lke`y dn xne`y e` ¤©§

`diå ,øLk àì`di jnn lke`y dn xn` m` okéëc àì`l-] Ÿ¨¥§Ÿ¨¥
`l e` ,[xedhøBäèå ,`di jnn lke`y dn xn` m` okàîè,e` ¨§¨¥

`di jnn lke`y dn xn`yøúBð,ezlik` onf xary oaxw -åok ¨§
`di jnn lke`y dn xn` m`ìebétzrya aygy oaxw - ¦

,epnfl ueg e` enewnl ueg elke`l ezcearøeñà.xn` m` oke ¨
xkkdfilràøîéàkxn`y e` ,oaxw ly dyl ezpeeky ,[dyk] - §¦§¨

ilr df xkkíéøéckmixica mi`vnpd zepaxwk ezernyny - ©¦¦
e` ,ycwnd ziaayíéöòklry mivr ixifb ipyk ezernyny - ¨¥¦

e` ,dkxrndíéMàk,gafnay zeadlyk ezernyny -e` ¨¦¦
çaænke` ,gafnd zepaxwk ezernyny -ìëéäkezernyny - ©¦§¥©©¥¨

e` ,ycwnd zia ly zepaxwkíéìLeøékzepaxwk ezernyny - ¦¨©¦
y e` ,milyexia miaxwda øãðilkçaænä éLnLî ìkî ãçàóà , ¨©§¤¨¦¨§©§¥©¦§¥©©

øékæä àlL ét ìòexcpaly oeylïaø÷a øãð äæ éøä ïaø÷oeik ©¦¤Ÿ¦§¦¨§¨£¥¤¤¤§¨§¨
.oaxwa xcepy rnzyn eixac jeznyøîBàä øîBà äãeäé éaøxkk ©¦§¨¥¨¥

ilr dfíeìk øîà àì íéìLeøé.milyexik xn`iy cr §¨©¦Ÿ¨©§
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ד סיון, הנה אף שקודם קבלת התורה הנה עמא פזיזא הי' מעלה וכמבואר 

ברז"ל )שבת פט, ע"א( אבל בכלל לאחר קבלת התורה )והכוונה בזה גם בכל יום ויום וכמבואר בדא"ח 

בדיוק בברכת התורה בברכות השחר נותן התורה לשון הווה( ובפרט בעבודה תמידית צ"ל מסודרה 

ובלי פזיזות ובמילא עליו להתעסק בעניני פרנסתו עתה בהשתדלות המתאימה מבלי שתבלבל בשעת 

הזמן  אז  הרי  במכתבו  כמ"ש  בהישיבה  המצב  וכשישתפר  הישיבה,  בעבודת  להכנס  הסברא  מעשה 

יחזקו בשמירת הקביעות עתים  והשי"ת  ע"ד החלטה בכללות  וכן  עבודה שם  ואופני  לחשוב בפרטי 

בתורת הנגלה והחסידות שגם זה יוסיף ברכה והצלחה בעניני פרנסתו.

בברכה.



קעט
oiaiig lkda cenr i sc ± oey`x wxtmixcp

'åëå äìåò 'äì íãà øîàé àìù ïéðî.xn` `lc ,df xeaicl xnb `le "'dl" xn` `nlic

."'dl" xcde "dler" xninl ira dligzkl `l` .dlhal miny my witn `we ,oaxw

.ïéøåñà ïééåðéë ééåðéëiiepika xcp m`yzene` oeyl oizipzna opzc oiiepik xaqwc .oiiepik

.xeq`e ,xcp inp aiyg - zene` oeyl ipdn xg` oeyla dpik m` ikd meyne ,mdïàîìå
.íéîëç íäì åãáù ïåùì øáñ÷ øúåî øîàã

ecac `ed ipdc ,mixzen ikd meyneminkg odl

eca `lc xg` oeyla dpik m` la` .mixeq` -

.oixzen - minkg odl.úåîåà éòúùî éîð éðäá
oiiepikk eed inp ipde.ixiq`e ,oizipznc onvr

.éëä úåîåà éòúùî àì éøáñ ììä úéáåe`le

.oixzene ,edpip zene` oeyl.ïééåðéë ééåðéë ïðéøæâ
.zene` oeylc ,'ipznc onvr oiiepik eh` ixiq`c

.àðñð÷î àðçð÷î àðîð÷împew"c"qpew" "gpew" "

"`pnpwn" oeyl i`da la` .onvr oiiepik epiid -

.oiiepik iiepik epiid - "`pqpwn" "`pgpwn"éðú
.äàùôî.mkg myàéé÷øçàééëøç."wxg" enk

."jxg"éàî àðæçúéî éàî àðæçôéî.slgznc

`pgfpn"ao`nc `ail` oiiepik iiepik ied in ,"

?xq`c.øîà÷ ïîðé÷ àîìéã åà.`ed melk e`le

.òîùî íåùøâ ïá ìàåáùl`eaye" aizkcoa

) "zexve`d lr cibp meyxbek `"dc`le ,(

.dreay oeyl rnyn.éäåîá øãðenk.`znen

'éðúî.øîåàä"jl lke`y oileg `l" exiagl

xeq` - iedil oaxw `l` ,jl lke`y dn iedil.

xedh `l" "jl lke`y xyk `l" xn`y e`

e` ,"jl lke`y `nh" xn`y e` ,"jl lke`y

,xcp ied zepeyl ipd lka - "lebit" e` "xzep"

.xeq`eàøîéàë.,"`xni`k ilr ixd" xn`y

.oicinz yak rnync.íéøéãëxickly zenda

.mivrd xick :ixn`c zi`e .oaxw.íéöòë
ivrk :rnyn.dkxrnd.íéùàëey`kly

.gafnd.çáæî éùîùî ìëî ãçàá øãð åàilka

utg eze`a xeq` - dzgnk e` wxfnk ,gafnd

.ea xcpy
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ä"áå.zene` irzyn `l ikd ixaq`l` ,oeyl xwirn dizil - ikd irzyn 'it`c ,xnelk

l"iwe ,md zene` oeyl xn`c opgei 'xk ol `niiwe .`ed `pyil e`le ,ikda iyazyn ediipnc

oixzen oiiepik iiepkc inp.àéðúmelk xn` `l idena xcp xne` b"ayxxn`c `znena

oiiepik el` ixd iden.dreayl`l - idena xcp :ipzw ikc ,`z` 'ipzn iyextl b"ayxc :t"de

`znena" xn`c `l` ,cegla "idena" xn`c

,dyn raypy dreaya :xnelk ,"iden xn`c

) aizkcka zeny."yi`d z` zayl dyn l`eie" (

dreay :xn` eli`c ,idena xcp :opz d"yne

idena dwewy-"idena" xn`c rnyn did

xcp opz d"yne .cegla-opirac opireny`l ¨©

epiide .dreay epiidc ,dyn ly excp xikfiy

[xn`c] `znena :l`ilnb oa oerny oax xn`wc

"`znena" "inena" :iqxbc zi`e .iden-xn` `l

"`znen" "inen" ,melk-oiiepik el` ixd

`z` l`ilnb oa oerny oaxc :t"de .dreayl

z"iaa xn` eli`c xninl-iepik ied `l

,z"ia mr ok xn`iy `l inena opz ike .dreayl

:opz `lc `d `qxib jdle .z"ia `la `l`

inena xcp :opze ,inen dwewy dzeay-meyn

ok oi`y dn ,dreayn mixfbp dwewy dzeayc

odipia [wiqtd] miwelg miiepik ody itle ,inena

xcpa.'éðúîïéìåçìxykl jl lke`y

.ikcld"yne .edl opixw c"nld zegzta edlek

xyk `l ,oaxw `l` - oileg `l :irnzync ,xeq`

ikd ogky`c .xeq` `l` - ikc `l ,xeq` `l` -

) opixn`ck ,xzid iabc"n g"t zeicroa sqei cird :(

p `xwe .okc `edy `vnw li` lr xfreiaizk in

xn` ik ,jkld .zxzen xnelk "dxedh xetv lk"

"ikc `l"e "xyk `l"-ike .xn`w xeq` `l`

xeq` `l` :`niz-`le ,xn`w xeqi` meyn

`le ,xeq`d xaca qitznk dil dede ,xcp meyn
xqzin
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íãà øîàé àJL ïépî"äIBò 'äI""äçðî 'äI""'äI ¦©¦¤ŸŸ©¨¨©¨©¦§¨©
äãBz""íéîIL 'äI¯ "ú"I"'äI ïaø÷"÷å ."äîe åäf ¨©§¨¦¨§¨©©¤

Iò íéîL íL øékæäI àJà ïåekúð àJL¯ ïaøwä ¤Ÿ¦§©¥¤¨§©§¦¥¨©¦©©¨§¨
äøBz äøîà"'äI ïaø÷",äIháI¯úçà Iò.änëå änk ¨§¨¨¨§¨©§©¨¨©©©©¨§©¨

ééepék à"äáå ,ïéøeñà ïééepék ééepék à"ùá ;éàpúk àîéI¥¨§©¨¥¦¥¦¦£¦¦¥
ïéøeñà ïééepék ééepék ã"î ,åàI éàî .ïéøzeî ïééepék¯ ¦¦¨¦©¨¦¥¦¦£¦

íéøzeî ã"îIå ,ïä úBneà ïBLI ïééepék (ééepék) øáñ÷̈¨©¦¥¦¦§¥¨¦
¯àîIò éJeëc ,àI ?íéîëç ïäI eãaL ïBLI øáñ÷̈¨©¨¤¨¨¤£¨¦¨§¥¨§¨

éòzLî éîð éðäa :éøáñ ù"áå ,ïä úBneà ïBLI ïééepék¦¦§¥¨§¦§¨¥©¦¦§¨¥
.úBneà éòzLî àI éðäa :éøáñ IJä úéáe ,úBneà¥¦¥¨§¦§¨¥¨¦§¨¥
íeMî ïééepék ééepék ïðéøæb éøáñ ù"á :àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¨§¦¨§¦©¦¥¦¦¦
íeMî ïééepék ééepék ïðéøæb àI :éøáñ ä"áå ,ïééepék¦¦¨§¦¨¨§¦©¦¥¦¦¦
:óñBé áø éðz ?íéøãðc ïééepék ééepék ã"ä .ïééepék¦¦¦¥¦¦¦§¨¦¨¥©¥
ïééepék ééepék ã"ä ."àðñp÷î" "àðçp÷î" "àðîp÷î"§©©§¨§©©§¨§©©§¨¦¥¦¦
ééepék ."íéôøç" "íéëøç" "íé÷øç" :äàLôî éðz ?íøçc§¥¤¨¥©§¨¨£¨¦£¨¦£¨¦¦¥
"àðçfðî" "àð÷æçî" :óñBé áø éðz ?úeøéæðc ïééepék¦¦¦§¦¨¥©¥§©©§¨§©©§¨
"àðæçúéî" ,éàî "àðæçôéî" :eäI àéòaéà ."àðçéôî"©¦§¨¦©£¨§¦§©§¨©¦§©§¨
:éLà áøI àðéáø déI øîà ?éàî "àðæòúéî" ,éàî©¦§©§¨©£©¥¨¦¨§©©¦
ïîp÷" àîIc Bà ,øîà÷ "íðB÷" ?éàî (àîðé÷) "àîðé÷"¦§¨¦§¨©¨¨¨©¦§¨¦§¨
áøI àéiç áøc déøa àçà áø I"à ?øîà÷ "íNa¤¤¨¨©©©¨§¥§©¦¨§©
Bà ,øîà÷ ïéIBâðøz IL äpé÷ ?éàî "äðé÷" :éLà©¦¦¨©¦¨¤©§§¦¨¨©
äòeáLc ïééepék ééepék .éòaéz ?íðB÷c ïBLI àîIéc¦§¨¨§¨¦¨¥¦¥¦¦¦§¨
"IàáeáL" :àJà !òîLî íBLøb ïa IàeáL ?IàeáL ."Ià÷e÷L" "IàéúeáL" "IàeáL" ã"ä§¥§¦¥§¨¥§¥§¥¤¥§©§©¤¨§¨¥
"à÷é÷Là" ,íeIk øîà àI "àzáéLà" øîà :IàeîL øîà ?eäî "Ià÷e÷L" "IàéúeáL"§¦¥§¨¥©¨©§¥¨©©¦§¨Ÿ¨©§©§¦¨

¯"àLðéø÷" ,íeIk øîà àI¯"éäBîa" øîBàä :øîBà â"áùø ,àéðz ."ïééepék eJà éøä éäBîa øãð" .íeIk øîà àI¯àI Ÿ¨©§¨¦§¨Ÿ¨©§¨©§¦£¥¥¦¦©§¨¥¨¥§¦Ÿ
"éäBî øîàc àúîBîa" ,íeIk øîà¯.äòeáLI ïééepék eJà éøä'éðúî"éëc àI"å "øLk àI" "EI IëBàL ïéJeçI" øîBàä ¨©§§¨¨§¨©¦£¥¥¦¦¦§¨¨¥©¦¤©§¨¨¥§¨§¦

ãçàa øãð ,"íéILeøék" ,"Iëéäk" ,"çaænk" ,"íéMàk" ,"íéöòk" ,"íéøéck" ,"àøîéàk" .øeñà "Iebét"e "øúBð" "àîè"å "øBäè"¨§¨¥¨¦¨§¦§¨©¦¦¨¥¦¨¦¦©¦§¥©©¥¨¦¨©¦¨©§¤¨
ïaø÷ øékæä àJL ô"òà ,çaænä éLnLî Ikî¯.íeIk øîà àI "íéILeøé" øîBàä :øîBà äãeäé éaø .ïaø÷a øãð æ"ä ¦¨§©§¥©¦§¥©¤Ÿ¦§¦¨§¨¤¤§¨§¨©¦§¨¥¨¥§¨©¦Ÿ¨©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc mixcp(iriax meil)

L ïépîdligzklíãà øîàé àlef dnda' dnda yicwnd'äì ¦©¦¤ŸŸ©¨¨©
äìBòxn`i `l dgpn acpznd mc`e ,'dl dler xn`i `l` '''äì ¨©
äçðîxn`i `le ,'dl dgpn `l` ''äãBz 'äì'`le ,'dl dcez `l` ¦§¨©¨
xn`i'íéîìL 'äì','dl minly `l`øîBì ãeîìz(a ` `xwie)ïaø÷ ©§¨¦©§©¨§¨
,'äìdnicwd ,oaxw 'dl dxeza azkiy did ie`xd ony s`y ©

'dl oaxw oeyla xeciy epcnll 'dl dlnl oaxw dlnd z` dxezd
,dlhal miny my xikfdy `vnpe ea xefgi `ny miyyegy

,`ziixad dkiynnecenll yi df oicn,øîBçå ì÷äf äîemc` - ©¨¤©¤
,oaxw yicwnd,ïaøwä ìò íéîL íL øékæäì àlà ïåekúð àlL¤Ÿ¦§©¥¤¨§©§¦¥¨©¦©©¨§¨

äøîàdäøBz'dl xn`i `l dlhal miny my zxkfd yygny ¨§¨¨
`l` oaxwl,'äì ïaø÷miny my xikfndäìháìjxevl `ly - ¨§¨©§©¨¨

,xcp jxevl `ly xnelk ,llkänëå änk úçà ìòxdfidl jixvy ©©©©¨§©¨
.jka

opgei iax zwelgna mi`pzd ewlgp xaky xnel dqpn `xnbd
:yiwl yixe
éàpúk àîéì,íéøîBà éànL úéa ,a xcepdïééepék ééepék,eixcp elg ¥¨§©¨¥¥©©§¦¦¥¦¦

envr lr xq`y mixac mze`eïéøeñà,d`pda eilrìlä úéáe £¦¥¦¥
e miwleg,íéøîBàa xcepdyïééepék ééepékmixacde eixcp elg `l §¦¦¥¦¦

envr lr xq`yïéøzeî.d`pda elåàì éàîewlgp dxe`kl- ¨¦©¨
,df xaca mi`pzdøîàc ïàîxcepdy mixaeqd i`ny zia - ©§¨©

aïééepék ééepékeixcp,ïéøeñàøáñ÷y opgei iaxk mixaeq -(ééepék) ¦¥¦¦£¦¨¨©¦¥
ì ïééepékà ïBL,ïä úBnedxexa dty mdl oi`y zene`dn yie ¦¦§¥

.miiepik iiepika mixacneøîàc ïàîìemixaeqy lld zia - §©§¨©
eixcp miiepik iiepika xcepdy,íéøzeîøáñ÷yiwl yixk mixaeq- ¨¦¨¨©

miiepikyìíéîëç ïäì eãaL ïBLecay el` zepeyla `wece ,md ¨¤¨¨¤£¨¦
.mze` eca `l minkgy miiepik iiepika `le ,xcpd lg minkg

,`xnbd dgecàìi`ny zia zwelgn z` jk yxtl gxkd oi` - Ÿ
yxtl xyt` `l` ,lld ziaeàîìò éleëcoiae i`ny zia oia - §¥¨§¨
y opgei iaxk mixaeq lld ziaì ïééepék,ïä úBneà ïBLåipica ewlgp ¦¦§¥§

,oeylúBneà éòzLî énð éðäa éøáñ éànL úéámiiepik iiepik mby - ¥©©¨§¥§¨¥©¦¦§¨¥
oeyld z` miyayny mdn yi `l` ,zene`d oeyl xwirn mpi`y

,xcpl zkxvpd oeyll miaygp ,mda mixacneéøáñ ìlä úéáe¥¦¥¨§¥
úBneà éòzLî àì éðäaz` miyayny zene`dn el`y s` - §¨¥Ÿ¦§¨¥

oeyl ef oi`e ,oeyld xwirn mpi` ,miiepik iiepika mixacn oeyld
.xcpl zkxvpd

,ztqep digc,àîéà úéòaéàåmixaeq lld zia oiae i`ny zia oia §¦¨¥¥¨
y `l` ,md zene` oeyl miiepiky opgei iaxkéøáñ éànL úéa¥©©¨§¥

,[mixaeq-]ïðéøæba xcp mby exfb minkg -ïééepék ééepéklegiíeMî ©§¦¨¦¥¦¦¦
ïééepékéøáñ ìlä úéáe ,[mixaeq-]ïðéøæb àìxcpy exfb `l minkg- ¦¦¥¦¥¨§¥Ÿ©§¦¨

aïééepék ééepéklegi.ïééepék íeMî ¦¥¦¦¦¦¦
:miiepik iiepik miaygpd zepeyl md dn zx`an `xnbd

éîc éëéämd dn -,íéøãðc ïééepék ééepékxcepd i`ny zia zrcly ¥¦¨¦¦¥¦¦¦§¨¦
.lg excp mdaéðzdpy -,óñBé áøxn` m`àðîð÷îiepik `ed ¨¥©¥©§©§¨

xn` m` oke ,mpewlàðçð÷îxn` m` oke ,gpewl iepik `ed ©§©§¨
àðñð÷î.qpewl iepik `ed ©§©§¨

eéîc éëéämd dn -.íøçc ïééepék ééepékéðzmya mkg dpy - ¥¦¨¦¦¥¦¦§¥¤¨¥
,äàLôîxn` m`íé÷øçxn` m` oke ,wxgl iepik `edíéëøç`ed ©§¨¨£¨¦£¨¦

xn` m` oke ,jxgl iepikíéôøç.sxgl iepik `ed £¨¦
md dne.úeøéæðc ïééepék ééepékéðzdpy -óñBé áø,xn` m` ¦¥¦¦¦§¦¨¥©¥
àð÷æçîxn` m` oke ,wifpl iepik `edàðçæðîoke ,gifpl iepik `ed ©£©§¨©§©§¨

xn` m`àðçétî.giftl iepik `ed ©¦§¨

:miiepik iiepik md m`d mitqep zepeyla zwtzqn `xnbd
,eäì àéòaéàxn` m`,àðæçôéî,éàîxn` m` oke,àðæçúéî,éàî ¦©§¨§¦§©§¨©¦§©§¨©
xn` m` oke,àðæòúéîéàîmiiepik iiepik md el` zepeyl m`d - ¦§©§¨©

.zexifpl
déì øîàl`y -,éMà áøì àðéáøoeyla xcepd,(àîðé÷) àîðé÷ ¨©¥¨¦¨§©©¦¦§¨¦§¨

éàî,ezpeek miyxtn ji` -øîà÷ íðB÷xecpl oeekzd m`d - ©¨¨¨©
,xcpl iepik `edy mpew oeylaàîìéc Bàxecpl oeekzd `l `ny - ¦§¨

l dzid ezpeeke ,llk'íNa ïîp÷'(bk l zeny)ipnnqn cg` `edy ¦§¨¤¤
zxehwdøîà÷. ¨¨©
déì øîàl`y -,éMà áøì àéiç áøc déøa àçà áøoeyla xcepd ¨©¥©©¨§¥§©¦¨§©©¦

,äpé÷éàîl dzid ezpeek m`d ,ezpeek miyxtn ji` -äpé÷[ow-] ¦¨©¦¨
,øîà÷ ïéìBâðøz ìLàîìéc Bàa xecpl dzid ezpeek `ny -ìïBL ¤©§§¦¨¨©¦§¨¨

íðB÷c.xcpl iepik `edyéòaézepic dn wtqa `xnbd dx`yp - §¨¦¨¥
.el` zepeyla xcepd ly

,zx`an `xnbdéîc éëéä äòeáLc ïééepék ééepékxn` m` .md dn - ¦¥¦¦¦§¨¥¦¨¦
ìàeáLe`,ìàéúeáLxn` m` oke ,dzeayl miiepik mdìà÷e÷L §¥§¦¥§¨¥

.dwewyl iepik `ed
ike ,`xnbd dywnìàeáL`ld ,dzeayl iepik `edïa ìàeáL §¥§¥¤

,òîLî íBLøb.ea raydl mc` ipa zelibx oi`e mc` ly my `ede ¥§©§©
,`xnbd zvxznàlàmd dreay ly miiepik iiepikìàáeáLe` ¤¨§¨¥

ìàéúeáLe`,ìà÷e÷Leäî. §¦¥§¨¥©
:miiepik iiepik elit` mpi`y zepeyl zx`an `xnbd

,ìàeîL øîàm`,àzáéMà øîà,dreay ly miiepikd iiepikn epi` ¨©§¥¨©©¦§¨
e.íeìk øîà àìxn` m` oke,à÷é÷Là.íeìk øîà àìxn` m` oke Ÿ¨©§©§¦¨Ÿ¨©§

,àNðéø÷e ,mpew ly miiepikd iiepikn epi`.íeìk øîà àì ¨¦§¨Ÿ¨©§
,dwewy ,dzeay 'eke xne`d ,dpyna epipyelà éøä éäBîa øãð¤¤§¦£¥¥

ïééepék:dreay ly ¦¦
àéðz,`ziixaaøîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøixac z` yxtn - ©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥

,dreayl iepik `ed 'idena xcp'y dpyndøîBàäraypd - ¨¥
aoeyléäBî,dyn -íeìk øîà àìoi` ixdy ,dlg ezreay oi`e §¦Ÿ¨©§

raypd ,`ed epipyy iepikde .dyna raydl zernynàúîBîa§¨¨
éäBî øîàc,dyn xn`y dreaya -ì ïééepék elà éøääòeáL. §¨©¦£¥¥¦¦¦§¨

äðùî
øîBàä:el` zepeyln cg`ïéleçì`l` 'oileg `l' ezernyne ¨¥©¦
oaxwkdn didiEì ìëBàL,jlyn -jnn lke`y dn xne`y e` ¤©§

`diå ,øLk àì`di jnn lke`y dn xn` m` okéëc àì`l-] Ÿ¨¥§Ÿ¨¥
`l e` ,[xedhøBäèå ,`di jnn lke`y dn xn` m` okàîè,e` ¨§¨¥

`di jnn lke`y dn xn`yøúBð,ezlik` onf xary oaxw -åok ¨§
`di jnn lke`y dn xn` m`ìebétzrya aygy oaxw - ¦

,epnfl ueg e` enewnl ueg elke`l ezcearøeñà.xn` m` oke ¨
xkkdfilràøîéàkxn`y e` ,oaxw ly dyl ezpeeky ,[dyk] - §¦§¨

ilr df xkkíéøéckmixica mi`vnpd zepaxwk ezernyny - ©¦¦
e` ,ycwnd ziaayíéöòklry mivr ixifb ipyk ezernyny - ¨¥¦

e` ,dkxrndíéMàk,gafnay zeadlyk ezernyny -e` ¨¦¦
çaænke` ,gafnd zepaxwk ezernyny -ìëéäkezernyny - ©¦§¥©©¥¨

e` ,ycwnd zia ly zepaxwkíéìLeøékzepaxwk ezernyny - ¦¨©¦
y e` ,milyexia miaxwda øãðilkçaænä éLnLî ìkî ãçàóà , ¨©§¤¨¦¨§©§¥©¦§¥©©

øékæä àlL ét ìòexcpaly oeylïaø÷a øãð äæ éøä ïaø÷oeik ©¦¤Ÿ¦§¦¨§¨£¥¤¤¤§¨§¨
.oaxwa xcepy rnzyn eixac jeznyøîBàä øîBà äãeäé éaøxkk ©¦§¨¥¨¥

ilr dfíeìk øîà àì íéìLeøé.milyexik xn`iy cr §¨©¦Ÿ¨©§
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xcde"קפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc mixcp(iying meil)

àøîâ
äeøáñ,`pin` deda mi`xen`d exaq -éàîxcepd ly ezpeek ¨§¨©

zxin`a,ïéleçìutgdyéåäéì ïéleçì àì,`di -àlàk yecwïaø÷ ©¦Ÿ§¦¤¡¥¤¨¨§¨
xeq`e.dlik`a

,dpyna xe`iad `ed ok m`e,`xnbd zxxanépîdfi` zhiyk - ©¦
zipyp `pz,ïéúéðúîjezny zxaeqd'oilegl' xne`y eixac ©§¦¦

,ycwd `l` oileg didi `l lke`y dny rnynéà`id dpynd ¦
zhiyaøéàî éaø,,ok xnel xyt` i`ixdyxi`n iaxdéì úéì- ©¦¥¦¥¥

y xaeq epi`ïä òîBL äzà åàì ììëîzpaen '`l'd cv jezny - ¦§¨¨©¨¥©¥
lkep `l 'oileg `l' cg` cv xn`yk jk m`e ,jetdd cvl ezpeek
iax zhiyle ,ycwdk didi utgdy ipyd cvd z` eixacn oiadl
iax ixac xewn z` `xnbd d`iane .xeq` didi `l utgd xi`n

,od rney dz` oi` e`l llkny xaeqy xi`nïðúcoiyeciwa(.`q) ¦§©
,mi`pz ipic iablBðéàL éàðz ìk øîBà øéàî éaøletkéða éàðúk ©¦¥¦¥¨§©¤¥¦§©§¥

ïáeàø éðáe ãbmivelg exari m`y mdl xn`e e`pz ltk dyny - ¨§¥§¥
,elawi `l exari `l m`e ,crlbd ux` z` elawi dnglnaBðéà¥

éàðzipy z` yxtl jixvy xi`n iax xaeqy rnyne ,lirend §©
mieqn i`pza wxy dpzne oey`xd cvd z` xne`yke ,miccvd
miiwzi `l m`y ipyd cvd eil`n oaen `l ,dyery dyrnd legi
dpi` dpyndy `xnbd dcinrn okle .legi `l dyrnd i`pzd

xi`n iax zhiyaàlàzhiyaàéä äãeäé éaøiax lr wlegy ¤¨©¦§¨¦
ipae cb ipa i`pzk letk zeidl jixv epi` i`pzy xaeqe xi`n
i`pza wxy dpzn m`e ,od rney dz` e`l llkny oeik ,oae`x

miiwzi `l m`y eil`n oaen ,dyery dyrnd legi mieqni`pzd
ik ,xcpd legi jl lke`y oilegl xne`yk okle ,dyrnd legi `l

.ycwdk df `diy rnzyn eixac jezn
,dcedi iaxk dpynd z` cinrdl xyt` i`y ,`xnbd dgec

ixdy,dpynd ly `tiqa aezk - `tiq `ni`,øîBà äãeäé éaø ¥¨¥¨©¦§¨¥
øîBàäilr df xkkíeìk øîà àì íéìLeøé,'milyexik' xn`iy cr ¨¥§¨©¦Ÿ¨©§

,`xnbd zwiicneàôéñcîaezk `tiqa wxy dfn -äãeäé éaø ¦§¥¨©¦§¨
dy rnyn ,xne`àLéølke`y oilegl' da xn`py dpynd ly ¥¨

,'jlåàìzhiya dpi` -àéä äãeäé éaø,`xnbd zxfeg jk m`e ¨©¦§¨¦
.dpynd dxn`p `pz dfi` zhiya dxexial

dpynd ,`xnbd zvxzndlekzhiya [`tiqd oiae `yixd oia-] ¨
,àéä äãeäé éaøéðz÷ éëäåm`y ,dpyna yexitd `ed jke - ©¦§¨¦§¨¦¨¨¥

meyn ,melk xn` `l 'k `la 'mixic'e '`xni`' oeyla qitzd
øîBà äãeäé éaøLyøîBàäilr df xkkíeìk øîà àì íéìLeøéik ¤©¦§¨¥¨¥§¨©¦Ÿ¨©§

.'ka 'milyexik' xn` `l
:dcedi iax zhiya dxizq `xnbd dywn

éëåm`øîà' oeyla xcpd z` qitzd -éî äãeäé éaøì ,'íéìLeøék §¦¨©¦¨©¦§©¦§¨¦
øñzéî,xq`pe xcpd lg m`d -àéðúäå`ziixaa epcnl `lde - ¦§©§¨©§¨

yíeìk øîà àì íéìLeøék øîBàä øîBà äãeäé éaøøBciL ãò , ©¦§¨¥¨¥¦¨©¦Ÿ¨©§©¤¦
qitzieíéìLeøéa áøwä øáãa,mby dcedi iax zrcy ixd §¨¨©¨¥¦¨©¦

dcedi iax ixac ok m`e ,melk xn` `l 'milyexik' xne`yk
`ziixaa eixacl mixzeq [lg excp 'milyexik' xne`dy] dpyna

.[melk xn` `l 'milyexik' xne`dy]
dpynd zn`a ,`xnbd zvxzndlekkå ,àéä äãeäé éaøit lr s` ¨©¦§¨¦§

oi` okoeik ,`ziixaa dcedi iax ixacl dpyndn dxizqyéøú§¥
éàpzmipey mixac exn` mi`pz ipy -àaélàezhiy itl -éaøc ©¨¥©¦¨§©¦

,äãeäédcedi iax zrcy rny dpynd z` dpyy `pzd §¨
z` xn`y `pzde ,lg excp 'milyexik' oeyla qitzndy
'milyexik' oeyla qitzndy dcedi iax zrcy rny `ziixad

.melk xn` `l
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oiaiig lkd` cenr `i sc ± oey`x wxtmixcp
îâ'.ïä òîåù äúà åàì ììëî äéì úéì- "oilegl `l" xn`c llknc ,oizipzna oebk

yexita xn` k"`` xeq` ied `lc xaq xi`n 'xe .xeq` ikd`e ,ied oaxw `d :dpin 'irny

.oaxw rney dz` "oileg `l" llkn dil rnyn `lc ,"oaxw `l` iedil oileg `l".ïðúã
zkqnax :"xne`d" wxta oiyeciwoae`x ipae cb ipa i`pzk epi`y i`pz lk ,xne` xi`n '

m` dyn mdil` xn`ie" aizkc ,i`pz epi` -

`l m`e 'ebe mkz` oae`x ipae cb ipa exari

jixv `lc ,"exari m`" aezkp `l .'ebe "exari

`l m` :rnync ,"exari `l m`" `l` azkinl

,mkkeza efg`pe - exari- exari m` `d

azkinl jixhvi` ikdl `l` .'ebe "mdl mzzpe"

rney dz` e`l llkn opixn` `lc - ediiexzl

`llknc ,xeq` ipzw oizipzne .od"oilegl `l"

.oaxw opirny.àìà,`id dcedi iax oizipzn

dil zilc ,od rney dz` e`l llkn dil zi`c

.letk i`pzóà øîåà äãåäé éáø àôéñ àîéà
.íåìë øîà àì íéìùåøé øîåàäbiltc`pz`

x epiidc ,dipin lirlcdpyn mzqc ,xi`n '

x `tiqcne .`idiax e`l `yix - dcedi '

dcedi iax `tiqe `yix ied k"`c ,dcedi

.xi`n iax `zrivneøîåàä øîåà äãåäé 'øù
.'åë íéìùåøé,"milyexik" xn`iy opirac

.milyexia mixifp xnelkãòáø÷ä øáãá øåãéù
.íéìùåøéáoiaixwy zegpne zepaxw oebk. gafn iabl.íåìë øîà àì íéìùåøéë øîåàä

.milyexi `ycwin `lc.äãåäé éáøã àáéìà éàðú éøúåxne`d :xaq oizipznc `pzc

`ziixac `pze .`ycwin milyexic ,xeq` - "milyexik" `d .melk xn` `l milyexi

x xaqwc - melk xn` `l "milyexik" xne`d xaqk"`` ,milyexi dycwzp `l dcedi '

."milyexia axwd xack" xn`i
ïéá
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- ikd xninl `ki`e ikd xninl `ki`c oeik ,ikd elit` ,xqzinol `niiwc ,`xnegl opilf`

xingdl mixcp mzq.øåäè.xeq` xzep lebt `nh:ipira dywe .ze`gqepa `qxbd `id jk

oeike .xqzin `l c"nl `lac llkn ,c"nla "ikcl" `pzc oeikc ?ikcl xedh oia `ki` i`n

iz`vne !`ed "xedh" ly enebxz "ikc" `lde ?xq`i dnl - c"nl `la "xedh" xn` ik ,oky

) 'ixcp zekldn `"ta l"f m"anxdlgi 'ldazky (

oke .c"nl `la xzep lebt `nhe ,c"nla xedh

"xedhl" 'ipzna ikd opiqxb i`e .xwir il d`xp

c"nla-dil opiqxb `l i`e .`gip-il d`xp

,xedha 'iipznl yg `l ,ikca c"nl `pzc meyn

,iccdl eey xedhe ikcc `id `hiyt `zlinc

lkc :ipz ipic zlz 'ipzna `pze .`ed `pipr cgc

xzidl ezernyny my xikfn `edy `kid-

,xqzne ,gzta c"nl ezlgza xikfiy jixv

,xyk ,oileg :epiide .od rney dz` e`l llknc

dxen `edy my xikfny `kid lke .xedh ,ikc-

,xzep lebt `nh oebk ,miycwa jiiye ,xeqi`

daxc`c ,ozlgza dgezt c"nl `kiiy `l ipdae

c"nla edl xn` i`-`xzidlc xninl `ki`

oeincd s"k eda xn` `lc b"r` inp ipdae ,oieknw

-'ipznl inwen 'nba `dc .i"xl elit` ixqzn

.s"k `la xeq` ipda ikd 'it`e ,dlek dcedi iaxk

xeq` dxen enyy oeiky-xqzn inp s"k `la

"`nh" xn` ikc xninl opivnc b"r` .`nlr ilekl-d`neh inp da jiiyc ,oieknw dnexz`

'it` ,`xnba opixn`ck xqz` `l da qitzn ike ,xeq`d xac dl `ied inp dnexzc ,dxdhe

oieknw miycwl inp xninl `ki`c oeik ,ikd-ipz xcde .xingdl mixcp mzqk dil ded

iax xn` ikd meyne ,xeq` my lr dxen ony oi` edlek ipdc .'eke mivrk mixick `xni`k

`l i`c ,s"ka edpixnilc irac dcedi-,xzepe lebta ok oi`y dn .xeq` xn`c rnyn `l

xeq` my lr onyy oeikc-a opzde :ilr dywz m`e .xzepk lebtk xne`k `ed ixdjci`

edlekc `nrhe ,xizn dcedi 'x da opz ikd elit`e ,'eke dgpn dler oaxw xne`d :oizipzn

oxeqi` dxen onyy t"r` ,el`y .`id `iyew e`l ?xzepe lebtn `py i`ne ,xeqi` dxen ony ipd `de ?i`n`e .s"ka edpixn` `lc-"dler ef dnda" xne`dy .oxeqi` my lr ony oi` n"n

z`hg e`-lk ,jkitle .cala xeq` meyn mdilr onyy ,xzepe lebta ok oi`y dn .minly e` dcez e` z`hg e` dler ipic dpnn zeyrl jixvy `l` ,`xeqi`l df mya oiekzn epi`

df xkk ilr xzep e` lebt :xn`y-s"k irac dcedi 'xc dinrh ,inp i` .dcedi 'xl elit` s"k `la xqzn d"yne ,xn`w xzepke lebtke ,oiekzn `ed xeq`ly oigiken eixac-`lac meyn

`nh ig jiiy `lc xzep lebt `nha d"yne .`x`ya oke ,xn`w "`xni` ig"c dil `xiaq s"k-`d" xne`a dcedi 'xl minkg micen :`ipzc ,`xnba `yext i`d gken ikde .s"k `ira `l ¥

oaxw `d xne`a ,xn`w oaxw ig `lc `cixb oaxw xne`a dilr ibiltc b"r` ,xnelk .'eke "oaxw-`le ,daxd da enrnry l"f mipey`xl izi`xe ,epizpyn yexit ipira d`xp jk .dil ecen

izrc itl xeegn xac elrd..àøîéàëxn`w recid dykc rnync ,cere .xingdl mixcp mzqc .oaxw ly dyk..íéøéãëmixicay zepaxwk..íéöòëdidy mivr ixifb ipyk

"mivr odkd dilr xrae" aizkck ,dkxrn iab lr jxer..íéùàëgafnd lry y` ly zeadlyk..íéìùåøéëmilyexiay zepaxwk.øîåàä.melk xn` `l milyexi`lc meyn

"milyexik" xn`..äåøáñ 'îâ) `xza `aa yixa dizekce ,i`w inp `pwqna "dexaq" i`da sc(..úéì.od rney dz` e`l llkn dilcb ipa i`pzn silicke ,letk i`pz ira `edc

"exari `l m`e" "exari m`" aizkc ,oae`x ipaeod e`l llkn n"xl dil zil ikc (.el zereay) "zecrd zreay"a opixn`c b"r`e .oiyeciwa "xne`d" wxta .xne` n"x opzc .-,`penna

mzd `pwiq` `d .dil zi` `xeqi`adilr xqznc `vtg epiidc ,eda zi` `penn inp mixcpe .`penn dia zi`c `xeq` eedc meyn ,dil zil zecre dheqac.àìàdcedi iaxwxta xn`c .

) "gleyd".en sc oihib) "xne`d" wxta letk i`pza n"xc dilr bilt `pipg 'xc b"r`e .od rney dz` e`l llkn opixn` `l` ,letk i`pz ira `lc ,xcp meyn ezy` z` `iven iab (oiyecw

.`q(-llk da xkfp `ly `pipg iaxk `nwe`l ira `le ,dcedi iaxc `ail` i`pz ixz xninle iwegcl jixhv`c b"r`e .da ixii`c meyn ,dcedi 'xk 'ipznl `nwe`l ira d"t`.àôéñãî
xne` dcedi 'x :`tiq ipzwcnc .dcedi 'x e`l `yix ied dcedi 'x-ipzw cegla dcedi 'x e`l `zyd crc llknxn` `l "milyexi" xne`d :xne` dcedi 'xy .'eke `id dcedi 'x dlek .

`nhe xzep lebta la` .dil jinqc meyn milyexi hwpc `l` mivre mixic `xni`l d"de .oeincd s"k xikfd `ly oeik ,melk-.epizpyna izyxty enke ,s"k 'ira `lc dcedi 'x eda dcen

s"k `la `pz edl `pz d"yne"milyexik" xn` ike ,milyexia axwd xac lr ezrc dcedi 'xlc xaq 'ipznc `pz .dcedi 'xc `ail` i`pz ixz .-mivr lr ezrcc xaq `xa `pze .xqzn

axwd xaca xeciy cre ,mipa`e-xqzn `l.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יהודא זרחי' מרדכי ליב חיים שי'

שלום וברכה!

ת"ח על השורות שכותב אודות חגיגת הנחת אבן הפנה של ישיבת חב"ד בכפר חב"ד אשר שם 

צוה ה' את הברכה, והרי זה מחזק התקוה שמצדו יעשה בזה גם להבא ככל התלוי בו להצלחת הענין, 

וככתבי במכתבי לחגיגה הנ"ל בממונו בגופו ובנשמתו וכהביאור שם.

מו"ח  מכ"ק  ששמענוהו  הידוע  בעש"ט  תורת  פתגם  עם  האמור  לקשר  יש  דיומא  ומענינא 

עמה  שאין  תורה  כל  התעסקות,  כוונתה  מלאכה  בטלה,  סופה  מלאכה  עמה  שאין  תורה  אדמו"ר, 

מלאכה, התעסקות באהבת ישראל, יעדער שטיקל תורה שאינה מביאה לאהבת ישראל, איננה תורה. 

והנה לכאורה מרז"ל מפורש הוא, כל האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו )עיין לקו"ת ראה 

כג, ג(, שצ"ל עם גמ"ח. אבל מודגשת בתורת הבעש"ט, שתי נקודות: א( שצ"ל הדבר אין יעדער שטיקל 

תורה, ב( שצריכה להיות התעסקות, וכמבואר במ"א בענין עסק, שאין זה שיושב בהיכלו ומחכה עד 

שיבוא מי אליו וישאלנו האם יש לו סחורה למכור אלא אדרבה יוצא ממקומו מתעסק ומשתדל ומחפש 

איפוא למכור סחורתו ומשדל את הקונה בכל מיני אופנים וכו' והנמשל מובן.

ובהנוגע בעניננו ע"י הכלל גדול בתורה דאהבת ישראל כשיניחוהו ליסוד מוסד לא יקשה כלל 

וכלל התעסקות בממונו בגופו ואפילו בנשמתו בענין האמור שהוא תורה ואהבת ישראל גם יחד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור וכן מהתקדמות קהלתו בתורה ומצותי' בהליכה מחיל אל חיל.



קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc mixcp(iying meil)

àøîâ
äeøáñ,`pin` deda mi`xen`d exaq -éàîxcepd ly ezpeek ¨§¨©

zxin`a,ïéleçìutgdyéåäéì ïéleçì àì,`di -àlàk yecwïaø÷ ©¦Ÿ§¦¤¡¥¤¨¨§¨
xeq`e.dlik`a

,dpyna xe`iad `ed ok m`e,`xnbd zxxanépîdfi` zhiyk - ©¦
zipyp `pz,ïéúéðúîjezny zxaeqd'oilegl' xne`y eixac ©§¦¦

,ycwd `l` oileg didi `l lke`y dny rnynéà`id dpynd ¦
zhiyaøéàî éaø,,ok xnel xyt` i`ixdyxi`n iaxdéì úéì- ©¦¥¦¥¥

y xaeq epi`ïä òîBL äzà åàì ììëîzpaen '`l'd cv jezny - ¦§¨¨©¨¥©¥
lkep `l 'oileg `l' cg` cv xn`yk jk m`e ,jetdd cvl ezpeek
iax zhiyle ,ycwdk didi utgdy ipyd cvd z` eixacn oiadl
iax ixac xewn z` `xnbd d`iane .xeq` didi `l utgd xi`n

,od rney dz` oi` e`l llkny xaeqy xi`nïðúcoiyeciwa(.`q) ¦§©
,mi`pz ipic iablBðéàL éàðz ìk øîBà øéàî éaøletkéða éàðúk ©¦¥¦¥¨§©¤¥¦§©§¥

ïáeàø éðáe ãbmivelg exari m`y mdl xn`e e`pz ltk dyny - ¨§¥§¥
,elawi `l exari `l m`e ,crlbd ux` z` elawi dnglnaBðéà¥

éàðzipy z` yxtl jixvy xi`n iax xaeqy rnyne ,lirend §©
mieqn i`pza wxy dpzne oey`xd cvd z` xne`yke ,miccvd
miiwzi `l m`y ipyd cvd eil`n oaen `l ,dyery dyrnd legi
dpi` dpyndy `xnbd dcinrn okle .legi `l dyrnd i`pzd

xi`n iax zhiyaàlàzhiyaàéä äãeäé éaøiax lr wlegy ¤¨©¦§¨¦
ipae cb ipa i`pzk letk zeidl jixv epi` i`pzy xaeqe xi`n
i`pza wxy dpzn m`e ,od rney dz` e`l llkny oeik ,oae`x

miiwzi `l m`y eil`n oaen ,dyery dyrnd legi mieqni`pzd
ik ,xcpd legi jl lke`y oilegl xne`yk okle ,dyrnd legi `l

.ycwdk df `diy rnzyn eixac jezn
,dcedi iaxk dpynd z` cinrdl xyt` i`y ,`xnbd dgec

ixdy,dpynd ly `tiqa aezk - `tiq `ni`,øîBà äãeäé éaø ¥¨¥¨©¦§¨¥
øîBàäilr df xkkíeìk øîà àì íéìLeøé,'milyexik' xn`iy cr ¨¥§¨©¦Ÿ¨©§

,`xnbd zwiicneàôéñcîaezk `tiqa wxy dfn -äãeäé éaø ¦§¥¨©¦§¨
dy rnyn ,xne`àLéølke`y oilegl' da xn`py dpynd ly ¥¨

,'jlåàìzhiya dpi` -àéä äãeäé éaø,`xnbd zxfeg jk m`e ¨©¦§¨¦
.dpynd dxn`p `pz dfi` zhiya dxexial

dpynd ,`xnbd zvxzndlekzhiya [`tiqd oiae `yixd oia-] ¨
,àéä äãeäé éaøéðz÷ éëäåm`y ,dpyna yexitd `ed jke - ©¦§¨¦§¨¦¨¨¥

meyn ,melk xn` `l 'k `la 'mixic'e '`xni`' oeyla qitzd
øîBà äãeäé éaøLyøîBàäilr df xkkíeìk øîà àì íéìLeøéik ¤©¦§¨¥¨¥§¨©¦Ÿ¨©§

.'ka 'milyexik' xn` `l
:dcedi iax zhiya dxizq `xnbd dywn

éëåm`øîà' oeyla xcpd z` qitzd -éî äãeäé éaøì ,'íéìLeøék §¦¨©¦¨©¦§©¦§¨¦
øñzéî,xq`pe xcpd lg m`d -àéðúäå`ziixaa epcnl `lde - ¦§©§¨©§¨

yíeìk øîà àì íéìLeøék øîBàä øîBà äãeäé éaøøBciL ãò , ©¦§¨¥¨¥¦¨©¦Ÿ¨©§©¤¦
qitzieíéìLeøéa áøwä øáãa,mby dcedi iax zrcy ixd §¨¨©¨¥¦¨©¦

dcedi iax ixac ok m`e ,melk xn` `l 'milyexik' xne`yk
`ziixaa eixacl mixzeq [lg excp 'milyexik' xne`dy] dpyna

.[melk xn` `l 'milyexik' xne`dy]
dpynd zn`a ,`xnbd zvxzndlekkå ,àéä äãeäé éaøit lr s` ¨©¦§¨¦§

oi` okoeik ,`ziixaa dcedi iax ixacl dpyndn dxizqyéøú§¥
éàpzmipey mixac exn` mi`pz ipy -àaélàezhiy itl -éaøc ©¨¥©¦¨§©¦

,äãeäédcedi iax zrcy rny dpynd z` dpyy `pzd §¨
z` xn`y `pzde ,lg excp 'milyexik' oeyla qitzndy
'milyexik' oeyla qitzndy dcedi iax zrcy rny `ziixad

.melk xn` `l
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oiaiig lkd` cenr `i sc ± oey`x wxtmixcp
îâ'.ïä òîåù äúà åàì ììëî äéì úéì- "oilegl `l" xn`c llknc ,oizipzna oebk

yexita xn` k"`` xeq` ied `lc xaq xi`n 'xe .xeq` ikd`e ,ied oaxw `d :dpin 'irny

.oaxw rney dz` "oileg `l" llkn dil rnyn `lc ,"oaxw `l` iedil oileg `l".ïðúã
zkqnax :"xne`d" wxta oiyeciwoae`x ipae cb ipa i`pzk epi`y i`pz lk ,xne` xi`n '

m` dyn mdil` xn`ie" aizkc ,i`pz epi` -

`l m`e 'ebe mkz` oae`x ipae cb ipa exari

jixv `lc ,"exari m`" aezkp `l .'ebe "exari

`l m` :rnync ,"exari `l m`" `l` azkinl

,mkkeza efg`pe - exari- exari m` `d

azkinl jixhvi` ikdl `l` .'ebe "mdl mzzpe"

rney dz` e`l llkn opixn` `lc - ediiexzl

`llknc ,xeq` ipzw oizipzne .od"oilegl `l"

.oaxw opirny.àìà,`id dcedi iax oizipzn

dil zilc ,od rney dz` e`l llkn dil zi`c

.letk i`pzóà øîåà äãåäé éáø àôéñ àîéà
.íåìë øîà àì íéìùåøé øîåàäbiltc`pz`

x epiidc ,dipin lirlcdpyn mzqc ,xi`n '

x `tiqcne .`idiax e`l `yix - dcedi '

dcedi iax `tiqe `yix ied k"`c ,dcedi

.xi`n iax `zrivneøîåàä øîåà äãåäé 'øù
.'åë íéìùåøé,"milyexik" xn`iy opirac

.milyexia mixifp xnelkãòáø÷ä øáãá øåãéù
.íéìùåøéáoiaixwy zegpne zepaxw oebk. gafn iabl.íåìë øîà àì íéìùåøéë øîåàä

.milyexi `ycwin `lc.äãåäé éáøã àáéìà éàðú éøúåxne`d :xaq oizipznc `pzc

`ziixac `pze .`ycwin milyexic ,xeq` - "milyexik" `d .melk xn` `l milyexi

x xaqwc - melk xn` `l "milyexik" xne`d xaqk"`` ,milyexi dycwzp `l dcedi '

."milyexia axwd xack" xn`i
ïéá
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- ikd xninl `ki`e ikd xninl `ki`c oeik ,ikd elit` ,xqzinol `niiwc ,`xnegl opilf`

xingdl mixcp mzq.øåäè.xeq` xzep lebt `nh:ipira dywe .ze`gqepa `qxbd `id jk

oeike .xqzin `l c"nl `lac llkn ,c"nla "ikcl" `pzc oeikc ?ikcl xedh oia `ki` i`n

iz`vne !`ed "xedh" ly enebxz "ikc" `lde ?xq`i dnl - c"nl `la "xedh" xn` ik ,oky

) 'ixcp zekldn `"ta l"f m"anxdlgi 'ldazky (

oke .c"nl `la xzep lebt `nhe ,c"nla xedh

"xedhl" 'ipzna ikd opiqxb i`e .xwir il d`xp

c"nla-dil opiqxb `l i`e .`gip-il d`xp

,xedha 'iipznl yg `l ,ikca c"nl `pzc meyn

,iccdl eey xedhe ikcc `id `hiyt `zlinc

lkc :ipz ipic zlz 'ipzna `pze .`ed `pipr cgc

xzidl ezernyny my xikfn `edy `kid-

,xqzne ,gzta c"nl ezlgza xikfiy jixv

,xyk ,oileg :epiide .od rney dz` e`l llknc

dxen `edy my xikfny `kid lke .xedh ,ikc-

,xzep lebt `nh oebk ,miycwa jiiye ,xeqi`

daxc`c ,ozlgza dgezt c"nl `kiiy `l ipdae

c"nla edl xn` i`-`xzidlc xninl `ki`

oeincd s"k eda xn` `lc b"r` inp ipdae ,oieknw

-'ipznl inwen 'nba `dc .i"xl elit` ixqzn

.s"k `la xeq` ipda ikd 'it`e ,dlek dcedi iaxk

xeq` dxen enyy oeiky-xqzn inp s"k `la

"`nh" xn` ikc xninl opivnc b"r` .`nlr ilekl-d`neh inp da jiiyc ,oieknw dnexz`

'it` ,`xnba opixn`ck xqz` `l da qitzn ike ,xeq`d xac dl `ied inp dnexzc ,dxdhe

oieknw miycwl inp xninl `ki`c oeik ,ikd-ipz xcde .xingdl mixcp mzqk dil ded

iax xn` ikd meyne ,xeq` my lr dxen ony oi` edlek ipdc .'eke mivrk mixick `xni`k

`l i`c ,s"ka edpixnilc irac dcedi-,xzepe lebta ok oi`y dn .xeq` xn`c rnyn `l

xeq` my lr onyy oeikc-a opzde :ilr dywz m`e .xzepk lebtk xne`k `ed ixdjci`

edlekc `nrhe ,xizn dcedi 'x da opz ikd elit`e ,'eke dgpn dler oaxw xne`d :oizipzn

oxeqi` dxen onyy t"r` ,el`y .`id `iyew e`l ?xzepe lebtn `py i`ne ,xeqi` dxen ony ipd `de ?i`n`e .s"ka edpixn` `lc-"dler ef dnda" xne`dy .oxeqi` my lr ony oi` n"n

z`hg e`-lk ,jkitle .cala xeq` meyn mdilr onyy ,xzepe lebta ok oi`y dn .minly e` dcez e` z`hg e` dler ipic dpnn zeyrl jixvy `l` ,`xeqi`l df mya oiekzn epi`

df xkk ilr xzep e` lebt :xn`y-s"k irac dcedi 'xc dinrh ,inp i` .dcedi 'xl elit` s"k `la xqzn d"yne ,xn`w xzepke lebtke ,oiekzn `ed xeq`ly oigiken eixac-`lac meyn

`nh ig jiiy `lc xzep lebt `nha d"yne .`x`ya oke ,xn`w "`xni` ig"c dil `xiaq s"k-`d" xne`a dcedi 'xl minkg micen :`ipzc ,`xnba `yext i`d gken ikde .s"k `ira `l ¥

oaxw `d xne`a ,xn`w oaxw ig `lc `cixb oaxw xne`a dilr ibiltc b"r` ,xnelk .'eke "oaxw-`le ,daxd da enrnry l"f mipey`xl izi`xe ,epizpyn yexit ipira d`xp jk .dil ecen

izrc itl xeegn xac elrd..àøîéàëxn`w recid dykc rnync ,cere .xingdl mixcp mzqc .oaxw ly dyk..íéøéãëmixicay zepaxwk..íéöòëdidy mivr ixifb ipyk

"mivr odkd dilr xrae" aizkck ,dkxrn iab lr jxer..íéùàëgafnd lry y` ly zeadlyk..íéìùåøéëmilyexiay zepaxwk.øîåàä.melk xn` `l milyexi`lc meyn

"milyexik" xn`..äåøáñ 'îâ) `xza `aa yixa dizekce ,i`w inp `pwqna "dexaq" i`da sc(..úéì.od rney dz` e`l llkn dilcb ipa i`pzn silicke ,letk i`pz ira `edc

"exari `l m`e" "exari m`" aizkc ,oae`x ipaeod e`l llkn n"xl dil zil ikc (.el zereay) "zecrd zreay"a opixn`c b"r`e .oiyeciwa "xne`d" wxta .xne` n"x opzc .-,`penna

mzd `pwiq` `d .dil zi` `xeqi`adilr xqznc `vtg epiidc ,eda zi` `penn inp mixcpe .`penn dia zi`c `xeq` eedc meyn ,dil zil zecre dheqac.àìàdcedi iaxwxta xn`c .

) "gleyd".en sc oihib) "xne`d" wxta letk i`pza n"xc dilr bilt `pipg 'xc b"r`e .od rney dz` e`l llkn opixn` `l` ,letk i`pz ira `lc ,xcp meyn ezy` z` `iven iab (oiyecw

.`q(-llk da xkfp `ly `pipg iaxk `nwe`l ira `le ,dcedi iaxc `ail` i`pz ixz xninle iwegcl jixhv`c b"r`e .da ixii`c meyn ,dcedi 'xk 'ipznl `nwe`l ira d"t`.àôéñãî
xne` dcedi 'x :`tiq ipzwcnc .dcedi 'x e`l `yix ied dcedi 'x-ipzw cegla dcedi 'x e`l `zyd crc llknxn` `l "milyexi" xne`d :xne` dcedi 'xy .'eke `id dcedi 'x dlek .

`nhe xzep lebta la` .dil jinqc meyn milyexi hwpc `l` mivre mixic `xni`l d"de .oeincd s"k xikfd `ly oeik ,melk-.epizpyna izyxty enke ,s"k 'ira `lc dcedi 'x eda dcen

s"k `la `pz edl `pz d"yne"milyexik" xn` ike ,milyexia axwd xac lr ezrc dcedi 'xlc xaq 'ipznc `pz .dcedi 'xc `ail` i`pz ixz .-mivr lr ezrcc xaq `xa `pze .xqzn

axwd xaca xeciy cre ,mipa`e-xqzn `l.
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jtdyקפב ina cenr `i sc ± ipy wxtmixcp
.êì ìëåà àìù ïéá êì ìëåàù ïéá"jl lke`y oilegd" e` "jl lke`y oileg" xn`y oia

,"jl lke` `ly oilegd" e` "jl lke` `ly oileg" xn`y oiae ,xzen i`ce epiidc -

'it` - oaxw `l` oileg ied `l jl lke`y dn la` ,jl lke` `ly dn oileg :rnync

dil zilc ,`id n"x `ziixa `dc .od rney dz` e`l llkn opixn` `lc ,xzen ikd

xn`ykc .od rney dz` e`l llknoileg"

xn` `le ,di`pzl diltk `l - "jl lke` `ly

- "jl lke`y oileg `l" xn` ik la` .melk

rney dz` e`l llkn opixn` `l `kdc ,xeq`

lke`y oileg `l" lirl opixn`c b"r`c .od

opiwiice ,"jl,oaxw `l` iedil oileg `l :

dz` e`l llkn dil zil xi`n iaxl opiwiice

lke` `lc oileg" xn`c i` ,inp `kde .od rney

epwcwc eli` ,"jl,jl lke` `ly oileg i`d :

ded - oaxw `l` oileg ied `l jl lke`y `d

e`l i`d la` .od rney dz` e`l llkn rnyn

`dc ,od rney dz` e`l llkn rnyn `l

ied [`l] i`dc `kd `pz i`d xn` yexita

oileg" :ixn`c `ki`e .od rney dz` e`l llkn

d) - "jl lke` `lyjl lke` `ly oileg i`d (

llkn dil rnyn `pz i`dc ,rnyn oaxw `l`

dil rnyn `l i`d la` .od rney dz` e`l

xn` yexita `dc ,od rney dz` e`l llkn

zepdil dvex epi`y "jl lke`y oilegl `l"

.epnnìëåà àì ïéìåçì àìøúåî..onwl yxtn

àéù÷åàä øåñà éàîà êì ìëåà àì ïáø÷ éàä
.'åë åàì ììëî äéì úéìdz` e`l llkn i`dc

lke` `ly dn `ed oaxw `l :xnelk .od rney

.oaxw ied - jl lke`y dn la` ,jlø øîàå'
.'åë øîåàë äùòð àáàyexitacepi`y yxtn

dvexzepidlrney dz` e`l llkn `le ,epnn

.`ed od.éîð àëä"jl lke` `l oilegl `l" iab

?xzen i`n`divxzilx inp`l :w"dc `a` '

dn ,xnelk .jl lke` `l jkitl iedil oilegl

iplik`dl dvex dz`y!jl lke` `l jkitl ,oaxwl `l` ied oilegl `l - jlynéàä
.àðú.xzen - "jl lke` `l oilegl" :xn`c ,`ziixacâéìôå 'åëå àãçá äéúååë äì øáñ

.àãçá äéìò`kid inp ikd - xzen "jl lke` `l oilegl `l" xn`c ikid ike .oaxwa

.`a` iaxc `vexiz i`d dil zilc ,"jl lke` `l oaxwl" xn`c.ïéìåçì øîàã àäxn`c

llkn dil zilc - oaxw ied lke`y dn :rnync b"r` ,xzen ied "jl lke` `l oilegl"

oilegl `l lirl opivxznc `vexiz i`d oiprle .lirl ziyixtck ,od rney dz` e`l

.oilegl `l rnyn `l "oilegl" la` ,"oilegl `l" xn`c `kid ilin ipd - 'eke iedil

.ñéôúî à÷ àøéúéäá àðùéì éàäá øîà÷ã éà .'åëå íéîìù éçáæ øùáë éìò éøä`hiyte

.milral elit` oixzen minc zwixf xg`l minlyc ,xzencøùáå ïéìåç øùá úéçîã ïåâë
.íéîìù çáæ:minc zwixf xg`l.ñéôúî à÷ åø÷éòá ïðéøîà éîenk ,minly igaf xwira

.xeq`y ,minc zwixf iptl didy.åà`zydck.zxzen `idy ,eiykr `idy enk ,àú
.òîùdf" xn`e ,lebite xzepe `xizidc xya zignc oebk inp rnyne .lebite xzep :opzc

."dfk
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àéðú.xzen jl lke` `ly oiae jl lke`y oia oilegk oilegd oileg`hiyt "jl lke`y"a

`d - oileg `di `l jl lke`y dn `d :l"`c idp ,inp "jl lke` `ly"ae ,ixyc

od rney dz` e`l llkn dil zilc ,n"xk dl opinwe`.ïéìåçì.xeq` jl lke`yjk

rney dz` e`l llkn meyn `de ?xeq` dnl :`aeh `iywe .ze`gqepd aexa `qxbd `id

ike !dil zil xi`n 'xle ,da iziinl opikixv od

xn`c oeikc ,e`l llknl `da oikixv `l :`niz

`dc ,`zil - ied oaxw jigxk lr "oileg `l"

,n"xk `lc 'ipzn lirl `pniwe` ikd meyn

dz` e`l llknl opikixv `d ika 'it` `nl`

`lc xne`y in yi jkitl !od rneydil opiqxb

mya `qxbd miiwl exn` mixg`e .llk `kd

meyne .e"ie `la ,opiqxb "oilgl"c l"f c"a`xd

zelgac - xqzn ikdxn`w dcez.ïéìåçì`l

.xzen jl lke`,xity iz` e"ie `la oia e"iea oia

jenqa yxtpy enk.àéù÷ådil zil `de ol

.od rney dz` e`l llkn n"xlmeync c"q `wc

`l - oaxwl dil rnync meyn ,xqe` n"x ikd

lke` `ly dn oaxw `di `l :xn`w ikde ,oaxw

oaxw `di - lke`y dn `d ,jlyn.ø"àå`a`

.`di oaxwl xne`k dyrprnyn "oaxwl"c oeikc

`zkece `zkec lka ,oaxw `l rnyne oaxwl

`kde .dixcp liig ivnc `peeba `pyil opiyxtn

lke` `l jkitl ,`di oaxwl :xn`w ikdc 'iyxtn

`l` xnelk ,iedl oileg `l :`nil inp `kd .jl

c"nl iyextl ol zi`c .jl lke` `l jkitl ,oaxw¨¤

legilc ikid ik ,xn`w oileg `lc `kd "oilegl"c

`de ?liig ivn ikid ,ikd elit` :`niz ike .dixcp

,od rney dz` e`l llkn xnel ipda opikixv

'xk `lc oizipzn jenqa lirl `pniwe` d"ync

miiqnc ,oizipzna n"dc ,`ed `iyew e`l !xi`n

"jl lke` `l" miiqnc i`d la` ."jl lke`y" da

`yexit ikd .xi`n 'xl elit`e ,rnyn xeq` -

o`nle .e"iea "oilegl" qixbc o`nl `zrnyc

inp ikd - `di oaxwl opixn`c ikid ikc :jixt ikdc ,ith xity iz` - e"ie `la dil qixbc

'eke jkitl ,`di oilgl `nip inp `kd :opiqxb ikde .dcez zelg epiidc ,`di oilgl `nip.

áø.'eke oilegl `l xn`c `d oilegl xn`c `d xn` iy`,xi`n iax `ziixa dlek ,xnelk

,c"nld zgz `"aya ,oilegl xn`c ixiin - xzen "jl lke` `l oilegl" :`tiq ipzwc `de

lke`y dn `d ,lke` `ly dn `di oileg - zxn` i`n .xn`w oileg `l xninl `kil jklid

gzta xnelk ,"oilegl" xn`c `d .od rney dz` e`l llkn xi`n 'xl dil zil - oaxw `di©

`d :w"d `l` .`id `ziixa e`l `dc ,`wec e`l - "xn`c `d" iy` ax xn`c i`ne ,c"nld

xn`y lk ,zxn`w `hyew - "jl lke` `l oaxwl"c jdl dl zincne ,xqznl zirac

ikd iy` ax ,e"ie `la qixbc o`nle .e"iea oilegl qixbc o`nl t"d .dgezt c"nla "oilegl"©

.jl lke` `l jkitl `di dcez zelgl :w"dc ,xqzn - `"aya "oilgl" xn` ikc :uxzn§

la` .`id `weec zi`ay c"nla inp `iddc ,xi`n iax xq`c "jl lke` `l oaxwl"c `inec

,xn`w oilg `l - dgezt c"nla xn`w ikoipra eyxtl xyt` i`e epeyl zernyn jky

dn `d ,lke` `ly dn dcez zelg `di `l - xninl zivn i`nc .`ixy jklid ,xg`

i`" :jl `iyw i`e .od rney dz` e`l llkn n"xl dil zil `d - dcez zelg `di lke`y

`zrivna ipzw ikid - xn`w [oilg] `lc ol rnyne ,`ziixa ipz dgezt c"nla "oilgl©

`kid lkc l"nw `zrivn ;l"nw `zeax `cg lke ,gzte c"nla `tiqe ,`"aye c"nla `zrivnc ipira d`xp !xn`w oilg `lc ,xzen ipzinl dil ded ,daxc` ?xeq` "jl lke`y oilgl"

`xeqi`c `pyila miiqnc b"r` ,gzta "oilgl" xn`c `kid lkc ,l"nw `zeax `tiqe .xeq` - "jl lke`y" epiidc ,`xizidc `pyil da miiqnc b"r` ,`"aya c"nl xn`c.ïéðòìå
.äëìä) "efg`y in"a opixn`c b"r` .`kdc 'ipzn mzqke ,od rney dz` e`l llkn dil zi`c dcedi 'xk opihwp:dr oihib"izn `l m`"e "izn m`" rxn aikyc `hiba l`eny oiwz`c (

letk i`pza-,l"f qtl` axd zrc oke .`nlrl diixynl iz` di`pzl diltk `l i`e ,n"xk edl `xiaqc oireh c"a meyn dxifb ,`zlinc `geexl dil ygc `l` ,n"xk l"qc meyn e`l

eizeklda l"f o"anxd wqt oke.àøéúéäá.qitzn `w) aizkcai mixac"lk`z xyade" xcde ,"jtyi jigaf mce" (.úéçîã.dinw minly gaf xya`xzidc zigne .minc zwixf xg`

xzid ly xkk - 'iab.åø÷éòá.qitzn `wizk` - dinw zignc ynn dfk `diy xnelk ,qitznw `xizidac xnel `vnz 'it` :dil `iywc `ki`e .minc zwixf mcew didy exeqi`a

diycw` `d `edc ,lkl xeq` `diy did ie`x - excp zngn i`c ,`iyw `l icicle !excp zngn mixfl xeq`y weye dfg inp `ki` `de :iyw` ez !excp zngn mi`nhl xeq` `dc ,xqzil

`xeq` `l` ,lkl xeq` did - ikd i`c ,`ed `xcp meyn e`l - mixfl weye dfgce mi`nhc `xeq`e .`xcp dil rwt minc zwixf xzalc `l` ,`nlr ilek` dixq`e
`ed
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"EI IëBàL" ïéa ,"ïéJeçk" "ïéJeçä" "ïéJeç" :àéðz©§¨¦©¦©¦¥¤©§
"EI IëBà àJL" ïéáe¯"EI IëBàL ïéJeçI" .øzeî ¥¤Ÿ©§¨©¦¤©§

¯"EI IëBà àI ïéJeçI" ,øeñà¯épî àLéø .øzeî ¨©¦Ÿ©§¨¥¨©¦
¯òîBL äzà åàI IIkî déI úéIc ,àéä øéàî 'ø¥¦¦§¥¥¦§©¨©¨¥©

"EI IëBà àI ïéJeçI" :àôéñ àîéà .ïéä¯.øzeî ¥¥¨¥¨©¦Ÿ©§¨
àéL÷å ,øñBà øéàî 'ø "EI IëBà àI ïaøwI" :ïðúäå§¨§©©¨§¨Ÿ©§¥¦¥§©§¨
øîàå !ïéä òîBL äzà åàI IIkî déI úéI àä :ïÏ¨¥¥¦§©¨©¨¥©¥§¨©
àI CëéôI ,àäé ïaø÷I :øîBàk äNòð :àaà éaø©¦©¨©£¨§¥§¨§¨§¥§¦¨Ÿ

éîð àëä .EI IëBà¯ïéJeç àI :déI øîà÷ éëä ©§¨¨©¦¨¦¨¨©¥¨¦
'øë dI øáñ àpz éàä !EI IëBà àI CëéôI ,éåäéI¤¡¥§¦¨Ÿ©§©©¨¨©¨
déúåk dI øáñ ;àãça déIò âéIôe ,àãça øéàî¥¦©£¨¨¥£¥©£¨¨©¨§¨¥

àãça¯âéIôe ,ïéä òîBL äzà åàI IIkî déI úéIc ©£¨§¥¥¦§©¨©¨¥©¥¨¥
àãça déIò¯øîàc àä :øîà éLà áø .ïaø÷a £¥©£¨§¨§¨©©¦£©¨©£©

àäå ,"ïéJeçI"àI :òîLîc ,"ïéJeçI àI" øîàc §¦§¨©£©¨§¦§©§©¨
Iebéôe øúBð àîèå øBäè" .ïaø÷k àJà ïéJeç éåäéI¤¡¥¦¤¨§¨§¨¨§¨¥¨¦

¯éçáæ øNák éIò éøä" :àîç øa éîø éòa ."øeñà̈¨¥¨¦©¨¨£¥¨©¦§©¦§¥
ïéãäa øîà÷c éà ?eäî "íéîc ú÷éøæ øçàI íéîIL§¨¦§©©§¦©¨¦©¦§¨¨©§¨¥

àðMéI¯úéçîc ïBâk ,àJà !ñétúî à÷ àøzéäa ¦¨¨§¤¥¨¨©§¦¤¨§§¨¥
,íéîIL éçáæ øNa:øîàå ,déab àøzéäc úéçîe §©¦§¥§¨¦¨¥§¤¥¨©¥©£©

àøzéäa Bà ,ñétúî à÷ Bøwéòa ?éàî ,"äæk äæ"¤¨¤©§¦¨¨©§¦§¤¥¨
.Iebéôe øúBð :òîL àz ,àáø øîà ?ñétúî à÷̈©§¦£©¨¨¨§©¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc mixcp(iying meil)

:dpyna iepyd 'oilegl' oeyld oiprn `ziixa d`ian `xnbd
àéðzoeyla qitzne xcepd ,`ziixaaïéleçe`ïéleçäe`,ïéleçk ©§¨¦©¦©¦

ïéaeixac seqa siqedyïéáe Eì ìëBàLsiqedy,Eì ìëBà àlLoi` ¥¤©§¥¤Ÿ©§
e lg xcpdøzeîxn` m` la` .exiag lyn lek`lìëBàL ïéleçì ¨©¦¤©

Eìe xcpd lgøeñàxn` m`e .exiag lyn lek`lìëBà àì ïéleçì §¨©¦Ÿ©
Eìe lg xcpd oi`øzeî. §¨

,`xnbd zl`ey :`ziixad dzpyp in zhiya zxxan `xnbd
dàLéøe` ,oilegd e` ,oileg xn` m`y da aezky `ziixad ly ¥¨

,xzen jl lke` `ly oilegképîdaiyn .`id `pz dfi` zhiya - ©¦
,`xnbdzhiyaïéä òîBL äzà åàì ììëî déì úéìc àéä øéàî éaø©¦¥¦¦§¥¥¦§¨¨©¨¥©¥

m`e ,jetdd cvl ezpeek zpaen '`l'd cv jezny xaeq epi`y -
ipyd cvd z` eixacn oiadl lkep `l 'oileg' cg` cv xn`yk jk

.xzene ,lg xcpd oi` okle ,oaxwk didi lke`y dny
dy ,xi`n iaxk `ziixad z` cinrdl xyt` i` ,`xnbd dgecix

àôéñ àîéà,`ziixad ly `tiqa aezk -xn` m`yàì ïéleçì ¥¨¥¨©¦Ÿ
,Eì ìëBàe lg xcpd oi`,øzeîzeidl leki ji` `xnbd dpce ©§¨

,lg epi` xcpdyïðúäåonwl epipy `lde -(.bi)xne`dyïaøwì §¨§©©¨§¨
øñBà øéàî éaø Eì ìëBà àì,lg xcpdy oeikïì àéL÷ådzywde- Ÿ©§©¦¥¦¥§©§¨¨

onwl `xnbd(:bi)xqe` xi`n iax recn ,df oic lrdéì úéì àä- ¨¥¥
xaeq epi` ixdy,ïéä òîBL äzà åàì ììëîxne`yk ok m`e ¦§¨¨©¨¥©¥

,oaxwk `di lke`y dny eixaca miwiicn `l jl lke` `l oaxwl
.lg epi` xcpdy oicd zeidl jixv ok m`ee`xnbd zvxzn(my),

øîà,àaà éaødf ixd jl lke` `l oaxwl xne`ykäNòðaygp - ¨©©¦©¨©£¨
,àäé ïaø÷ì øîBàkeCëéôìoaxwk `diy oeikn -,Eì ìëBà àì §¥§¨§¨§¥§¦¨Ÿ©§

e .xeq` xi`n iaxl s` ote` dfkaeénð àëäly ote`a ok enke - ¨¨©¦
,jl lke` `l oileg `l xne`y `ziixaddéì øîà÷ éëäaygp - ¨¦¨¨©¥

,el xn` jkyéåäéì ïéleç àì,oaxwk `l` oilegk `di `l - Ÿ¦¤¡¥
e,Eì ìëBà àì Cëéôìzhiyk jk m`e .xi`n iaxl mb xeq` okle §¦¨Ÿ©§

,lg xcpd oi` jl lke` `l oilegl xne` m`y `ziixad dazk in
mb dfk ote`ay oeik ,xi`n iax zhiya dcinrdl xyt` i` ixdy

.lg xcpdy dcen xi`n iax
,`xnbd zvxznàpz éàä,`ziixad lyàãça øéàî éaøk dì øáñ ©©¨¨©¨§©¦¥¦©£¨

,cg` oica -àãça déìò âéìôedxiaqne .xg` oica eilr wlgpe - ¨¦£¥©£¨
,`xnbddéúåk dì øáñxi`n iaxk -,àãçadéì úéìcepi`y - ¨©¨§¨¥©£¨§¥¥
y xaeq,ïéä òîBL äzà åàì ììkîlke` `l oilegl xne`yk okle ¦§¨¨©¨¥©¥

.oaxwk `di jnn lke`y dny eixacn miwiicn `l ik xzen jl

déìò âéìôexi`n iax lr wlgpe -,àãçaaxne`y ote`lïaø÷`l ¨¦£¥©£¨§¨§¨
zernyn oi`y oeik ,xzeny xaeq `ziixad ly `pzdy jl lke`

oaxwk `diy eixacxne`y ote`a mb okle ,jl lke` `l jkitle
.xzen jl lke` `l oilegl

:sqep uexiz
,øîà éMà áø,xi`n iax zhiya `id `ziixad lkeàä`tiqd- ©©¦¨©¨

ote`a `id `ziixad lyïéleçì øîàcmeyn xzene ,jl lke` `l §¨©§¦
,lk`i `ly dn didi oilegly ezpeeke ,[`"eya-] 'oilegl' xn`y§

.xzeneàäåote`a la` -øîàc,jl lke` `l [g"zta-] 'oilegl' §¨§¨©©
xn` eli`k df ixd oilegl xn`y meynïéleçì àì,jl lke` `l ©Ÿ§¦

òîLîcezpeekyéåäéì àì`di `ly -ïéleçàlàxeq` `di §©§©Ÿ¤¡¥¦¤¨
ïaø÷k. §¨§¨

a xcp qitznd mc` ,dpyna epipy,øBäèilr xedh xne`y epiidc ¨
,df xkkåa qitzn m` ok,àîèm` oke ,df xkk ilr `nh xne`y §¨¥

a qitzdìebéôe øúBðe xcpd lg ,lebita e` -øeñà:xkkd zlik`a ¨¦¨
éòawtzqd -,àîç øa éîøxn` m`éìò éøä'df xkkéçáæ øNák ¨¥¨¦©¨¨£¥¨©¦§©¦§¥

,eäî 'íéîc ú÷éøæ øçàì íéîìLef dxin`l qgiizdl yi m`d §¨¦§©©§¦©¨¦©
.`l e` ,xcpd lge dlirend dqtzdk

:wtqd z` `xnbd zyxtne
àðMéì ïéãäa øîà÷c éàixd' ,ef oeyla ynn xn`y xaecn m` - ¦§¨¨©§¨¥¦§¨

lg `ly i`ce ,'dwixf xg`l minly igaf xyak df xkk ilr
y oeik ,xcpdñétúî à÷ àøzéäaixdy ,qitzn `ed xzid xaca - §¤¥¨¨©§¦

xn`py enk ,dlik` xeqi` minlyd xya lr oi` mcd zwixf xg`
(fk ai mixac)i`ce efk dqtzde ,'lk`Y xUAde 'ebe KtXi Ligaf mce'§©§¨¤¦¨¥§©¨¨Ÿ¥

.df oeyla `ed `ng xa inx wtqy xnel oi`e ,dliren dpi`àlà¤¨
dxwna `ed ewitqïBâk,dfúéçîe íéîìL éçáæ øNa úéçîc §§¨¦¨¨¦§¥§¨¦¨¦

déab àøzéäcdwixf xg`l minly igaf xya eiptl migpen eidy - §¤¥¨©¥
xzid ly xkkeäæ øîàåmgld -äækxa inx wtzqde ,xyad - §¨©¤¨¤

`ngéàîm`d .eixac z` yxtp cvik-ñétúî à÷ Bøwéòa- ©§¦¨¨©§¦
lge ,mcd zwixf mcew df xya lr didy dlik` xeqi`a qitzdy

,xcpdBàyñétúî à÷ àøzéäaeiptly avnae onfa qitzdy - §¤¥¨¨©§¦
.xcpd lg `l xzend xaca qitzdy oeike ,dlik`a xzen xyady

:`ng xa inx ly ewitq z` heytl dqpn `xnbd
,àáø øîà,òîL àzx`eany dnn wtqd z` heytl xyt` ¨©¨¨¨§©

ici lr ea `veike xkk envr lr xeq`l leki mc`y epizpyna
k ilr df ixd xne`e qitznyìebéôe ,øúBð,lebitk e` - ¨¦

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



קפג jtdy ina cenr `i sc ± ipy wxtmixcp
.êì ìëåà àìù ïéá êì ìëåàù ïéá"jl lke`y oilegd" e` "jl lke`y oileg" xn`y oia

,"jl lke` `ly oilegd" e` "jl lke` `ly oileg" xn`y oiae ,xzen i`ce epiidc -

'it` - oaxw `l` oileg ied `l jl lke`y dn la` ,jl lke` `ly dn oileg :rnync

dil zilc ,`id n"x `ziixa `dc .od rney dz` e`l llkn opixn` `lc ,xzen ikd

xn`ykc .od rney dz` e`l llknoileg"

xn` `le ,di`pzl diltk `l - "jl lke` `ly

- "jl lke`y oileg `l" xn` ik la` .melk

rney dz` e`l llkn opixn` `l `kdc ,xeq`

lke`y oileg `l" lirl opixn`c b"r`c .od

opiwiice ,"jl,oaxw `l` iedil oileg `l :

dz` e`l llkn dil zil xi`n iaxl opiwiice

lke` `lc oileg" xn`c i` ,inp `kde .od rney

epwcwc eli` ,"jl,jl lke` `ly oileg i`d :

ded - oaxw `l` oileg ied `l jl lke`y `d

e`l i`d la` .od rney dz` e`l llkn rnyn

`dc ,od rney dz` e`l llkn rnyn `l

ied [`l] i`dc `kd `pz i`d xn` yexita

oileg" :ixn`c `ki`e .od rney dz` e`l llkn

d) - "jl lke` `lyjl lke` `ly oileg i`d (

llkn dil rnyn `pz i`dc ,rnyn oaxw `l`

dil rnyn `l i`d la` .od rney dz` e`l

xn` yexita `dc ,od rney dz` e`l llkn

zepdil dvex epi`y "jl lke`y oilegl `l"

.epnnìëåà àì ïéìåçì àìøúåî..onwl yxtn

àéù÷åàä øåñà éàîà êì ìëåà àì ïáø÷ éàä
.'åë åàì ììëî äéì úéìdz` e`l llkn i`dc

lke` `ly dn `ed oaxw `l :xnelk .od rney

.oaxw ied - jl lke`y dn la` ,jlø øîàå'
.'åë øîåàë äùòð àáàyexitacepi`y yxtn

dvexzepidlrney dz` e`l llkn `le ,epnn

.`ed od.éîð àëä"jl lke` `l oilegl `l" iab

?xzen i`n`divxzilx inp`l :w"dc `a` '

dn ,xnelk .jl lke` `l jkitl iedil oilegl

iplik`dl dvex dz`y!jl lke` `l jkitl ,oaxwl `l` ied oilegl `l - jlynéàä
.àðú.xzen - "jl lke` `l oilegl" :xn`c ,`ziixacâéìôå 'åëå àãçá äéúååë äì øáñ

.àãçá äéìò`kid inp ikd - xzen "jl lke` `l oilegl `l" xn`c ikid ike .oaxwa

.`a` iaxc `vexiz i`d dil zilc ,"jl lke` `l oaxwl" xn`c.ïéìåçì øîàã àäxn`c

llkn dil zilc - oaxw ied lke`y dn :rnync b"r` ,xzen ied "jl lke` `l oilegl"

oilegl `l lirl opivxznc `vexiz i`d oiprle .lirl ziyixtck ,od rney dz` e`l

.oilegl `l rnyn `l "oilegl" la` ,"oilegl `l" xn`c `kid ilin ipd - 'eke iedil

.ñéôúî à÷ àøéúéäá àðùéì éàäá øîà÷ã éà .'åëå íéîìù éçáæ øùáë éìò éøä`hiyte

.milral elit` oixzen minc zwixf xg`l minlyc ,xzencøùáå ïéìåç øùá úéçîã ïåâë
.íéîìù çáæ:minc zwixf xg`l.ñéôúî à÷ åø÷éòá ïðéøîà éîenk ,minly igaf xwira

.xeq`y ,minc zwixf iptl didy.åà`zydck.zxzen `idy ,eiykr `idy enk ,àú
.òîùdf" xn`e ,lebite xzepe `xizidc xya zignc oebk inp rnyne .lebite xzep :opzc

."dfk
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àéðú.xzen jl lke` `ly oiae jl lke`y oia oilegk oilegd oileg`hiyt "jl lke`y"a

`d - oileg `di `l jl lke`y dn `d :l"`c idp ,inp "jl lke` `ly"ae ,ixyc

od rney dz` e`l llkn dil zilc ,n"xk dl opinwe`.ïéìåçì.xeq` jl lke`yjk

rney dz` e`l llkn meyn `de ?xeq` dnl :`aeh `iywe .ze`gqepd aexa `qxbd `id

ike !dil zil xi`n 'xle ,da iziinl opikixv od

xn`c oeikc ,e`l llknl `da oikixv `l :`niz

`dc ,`zil - ied oaxw jigxk lr "oileg `l"

,n"xk `lc 'ipzn lirl `pniwe` ikd meyn

dz` e`l llknl opikixv `d ika 'it` `nl`

`lc xne`y in yi jkitl !od rneydil opiqxb

mya `qxbd miiwl exn` mixg`e .llk `kd

meyne .e"ie `la ,opiqxb "oilgl"c l"f c"a`xd

zelgac - xqzn ikdxn`w dcez.ïéìåçì`l

.xzen jl lke`,xity iz` e"ie `la oia e"iea oia

jenqa yxtpy enk.àéù÷ådil zil `de ol

.od rney dz` e`l llkn n"xlmeync c"q `wc

`l - oaxwl dil rnync meyn ,xqe` n"x ikd

lke` `ly dn oaxw `di `l :xn`w ikde ,oaxw

oaxw `di - lke`y dn `d ,jlyn.ø"àå`a`

.`di oaxwl xne`k dyrprnyn "oaxwl"c oeikc

`zkece `zkec lka ,oaxw `l rnyne oaxwl

`kde .dixcp liig ivnc `peeba `pyil opiyxtn

lke` `l jkitl ,`di oaxwl :xn`w ikdc 'iyxtn

`l` xnelk ,iedl oileg `l :`nil inp `kd .jl

c"nl iyextl ol zi`c .jl lke` `l jkitl ,oaxw¨¤

legilc ikid ik ,xn`w oileg `lc `kd "oilegl"c

`de ?liig ivn ikid ,ikd elit` :`niz ike .dixcp

,od rney dz` e`l llkn xnel ipda opikixv

'xk `lc oizipzn jenqa lirl `pniwe` d"ync

miiqnc ,oizipzna n"dc ,`ed `iyew e`l !xi`n

"jl lke` `l" miiqnc i`d la` ."jl lke`y" da

`yexit ikd .xi`n 'xl elit`e ,rnyn xeq` -

o`nle .e"iea "oilegl" qixbc o`nl `zrnyc

inp ikd - `di oaxwl opixn`c ikid ikc :jixt ikdc ,ith xity iz` - e"ie `la dil qixbc

'eke jkitl ,`di oilgl `nip inp `kd :opiqxb ikde .dcez zelg epiidc ,`di oilgl `nip.

áø.'eke oilegl `l xn`c `d oilegl xn`c `d xn` iy`,xi`n iax `ziixa dlek ,xnelk

,c"nld zgz `"aya ,oilegl xn`c ixiin - xzen "jl lke` `l oilegl" :`tiq ipzwc `de

lke`y dn `d ,lke` `ly dn `di oileg - zxn` i`n .xn`w oileg `l xninl `kil jklid

gzta xnelk ,"oilegl" xn`c `d .od rney dz` e`l llkn xi`n 'xl dil zil - oaxw `di©

`d :w"d `l` .`id `ziixa e`l `dc ,`wec e`l - "xn`c `d" iy` ax xn`c i`ne ,c"nld

xn`y lk ,zxn`w `hyew - "jl lke` `l oaxwl"c jdl dl zincne ,xqznl zirac

ikd iy` ax ,e"ie `la qixbc o`nle .e"iea oilegl qixbc o`nl t"d .dgezt c"nla "oilegl"©

.jl lke` `l jkitl `di dcez zelgl :w"dc ,xqzn - `"aya "oilgl" xn` ikc :uxzn§

la` .`id `weec zi`ay c"nla inp `iddc ,xi`n iax xq`c "jl lke` `l oaxwl"c `inec

,xn`w oilg `l - dgezt c"nla xn`w ikoipra eyxtl xyt` i`e epeyl zernyn jky

dn `d ,lke` `ly dn dcez zelg `di `l - xninl zivn i`nc .`ixy jklid ,xg`

i`" :jl `iyw i`e .od rney dz` e`l llkn n"xl dil zil `d - dcez zelg `di lke`y

`zrivna ipzw ikid - xn`w [oilg] `lc ol rnyne ,`ziixa ipz dgezt c"nla "oilgl©

`kid lkc l"nw `zrivn ;l"nw `zeax `cg lke ,gzte c"nla `tiqe ,`"aye c"nla `zrivnc ipira d`xp !xn`w oilg `lc ,xzen ipzinl dil ded ,daxc` ?xeq` "jl lke`y oilgl"

`xeqi`c `pyila miiqnc b"r` ,gzta "oilgl" xn`c `kid lkc ,l"nw `zeax `tiqe .xeq` - "jl lke`y" epiidc ,`xizidc `pyil da miiqnc b"r` ,`"aya c"nl xn`c.ïéðòìå
.äëìä) "efg`y in"a opixn`c b"r` .`kdc 'ipzn mzqke ,od rney dz` e`l llkn dil zi`c dcedi 'xk opihwp:dr oihib"izn `l m`"e "izn m`" rxn aikyc `hiba l`eny oiwz`c (

letk i`pza-,l"f qtl` axd zrc oke .`nlrl diixynl iz` di`pzl diltk `l i`e ,n"xk edl `xiaqc oireh c"a meyn dxifb ,`zlinc `geexl dil ygc `l` ,n"xk l"qc meyn e`l

eizeklda l"f o"anxd wqt oke.àøéúéäá.qitzn `w) aizkcai mixac"lk`z xyade" xcde ,"jtyi jigaf mce" (.úéçîã.dinw minly gaf xya`xzidc zigne .minc zwixf xg`

xzid ly xkk - 'iab.åø÷éòá.qitzn `wizk` - dinw zignc ynn dfk `diy xnelk ,qitznw `xizidac xnel `vnz 'it` :dil `iywc `ki`e .minc zwixf mcew didy exeqi`a

diycw` `d `edc ,lkl xeq` `diy did ie`x - excp zngn i`c ,`iyw `l icicle !excp zngn mixfl xeq`y weye dfg inp `ki` `de :iyw` ez !excp zngn mi`nhl xeq` `dc ,xqzil

`xeq` `l` ,lkl xeq` did - ikd i`c ,`ed `xcp meyn e`l - mixfl weye dfgce mi`nhc `xeq`e .`xcp dil rwt minc zwixf xzalc `l` ,`nlr ilek` dixq`e
`ed
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"EI IëBàL" ïéa ,"ïéJeçk" "ïéJeçä" "ïéJeç" :àéðz©§¨¦©¦©¦¥¤©§
"EI IëBà àJL" ïéáe¯"EI IëBàL ïéJeçI" .øzeî ¥¤Ÿ©§¨©¦¤©§

¯"EI IëBà àI ïéJeçI" ,øeñà¯épî àLéø .øzeî ¨©¦Ÿ©§¨¥¨©¦
¯òîBL äzà åàI IIkî déI úéIc ,àéä øéàî 'ø¥¦¦§¥¥¦§©¨©¨¥©

"EI IëBà àI ïéJeçI" :àôéñ àîéà .ïéä¯.øzeî ¥¥¨¥¨©¦Ÿ©§¨
àéL÷å ,øñBà øéàî 'ø "EI IëBà àI ïaøwI" :ïðúäå§¨§©©¨§¨Ÿ©§¥¦¥§©§¨
øîàå !ïéä òîBL äzà åàI IIkî déI úéI àä :ïÏ¨¥¥¦§©¨©¨¥©¥§¨©
àI CëéôI ,àäé ïaø÷I :øîBàk äNòð :àaà éaø©¦©¨©£¨§¥§¨§¨§¥§¦¨Ÿ

éîð àëä .EI IëBà¯ïéJeç àI :déI øîà÷ éëä ©§¨¨©¦¨¦¨¨©¥¨¦
'øë dI øáñ àpz éàä !EI IëBà àI CëéôI ,éåäéI¤¡¥§¦¨Ÿ©§©©¨¨©¨
déúåk dI øáñ ;àãça déIò âéIôe ,àãça øéàî¥¦©£¨¨¥£¥©£¨¨©¨§¨¥

àãça¯âéIôe ,ïéä òîBL äzà åàI IIkî déI úéIc ©£¨§¥¥¦§©¨©¨¥©¥¨¥
àãça déIò¯øîàc àä :øîà éLà áø .ïaø÷a £¥©£¨§¨§¨©©¦£©¨©£©

àäå ,"ïéJeçI"àI :òîLîc ,"ïéJeçI àI" øîàc §¦§¨©£©¨§¦§©§©¨
Iebéôe øúBð àîèå øBäè" .ïaø÷k àJà ïéJeç éåäéI¤¡¥¦¤¨§¨§¨¨§¨¥¨¦

¯éçáæ øNák éIò éøä" :àîç øa éîø éòa ."øeñà̈¨¥¨¦©¨¨£¥¨©¦§©¦§¥
ïéãäa øîà÷c éà ?eäî "íéîc ú÷éøæ øçàI íéîIL§¨¦§©©§¦©¨¦©¦§¨¨©§¨¥

àðMéI¯úéçîc ïBâk ,àJà !ñétúî à÷ àøzéäa ¦¨¨§¤¥¨¨©§¦¤¨§§¨¥
,íéîIL éçáæ øNa:øîàå ,déab àøzéäc úéçîe §©¦§¥§¨¦¨¥§¤¥¨©¥©£©

àøzéäa Bà ,ñétúî à÷ Bøwéòa ?éàî ,"äæk äæ"¤¨¤©§¦¨¨©§¦§¤¥¨
.Iebéôe øúBð :òîL àz ,àáø øîà ?ñétúî à÷̈©§¦£©¨¨¨§©¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc mixcp(iying meil)

:dpyna iepyd 'oilegl' oeyld oiprn `ziixa d`ian `xnbd
àéðzoeyla qitzne xcepd ,`ziixaaïéleçe`ïéleçäe`,ïéleçk ©§¨¦©¦©¦

ïéaeixac seqa siqedyïéáe Eì ìëBàLsiqedy,Eì ìëBà àlLoi` ¥¤©§¥¤Ÿ©§
e lg xcpdøzeîxn` m` la` .exiag lyn lek`lìëBàL ïéleçì ¨©¦¤©

Eìe xcpd lgøeñàxn` m`e .exiag lyn lek`lìëBà àì ïéleçì §¨©¦Ÿ©
Eìe lg xcpd oi`øzeî. §¨

,`xnbd zl`ey :`ziixad dzpyp in zhiya zxxan `xnbd
dàLéøe` ,oilegd e` ,oileg xn` m`y da aezky `ziixad ly ¥¨

,xzen jl lke` `ly oilegképîdaiyn .`id `pz dfi` zhiya - ©¦
,`xnbdzhiyaïéä òîBL äzà åàì ììëî déì úéìc àéä øéàî éaø©¦¥¦¦§¥¥¦§¨¨©¨¥©¥

m`e ,jetdd cvl ezpeek zpaen '`l'd cv jezny xaeq epi`y -
ipyd cvd z` eixacn oiadl lkep `l 'oileg' cg` cv xn`yk jk

.xzene ,lg xcpd oi` okle ,oaxwk didi lke`y dny
dy ,xi`n iaxk `ziixad z` cinrdl xyt` i` ,`xnbd dgecix

àôéñ àîéà,`ziixad ly `tiqa aezk -xn` m`yàì ïéleçì ¥¨¥¨©¦Ÿ
,Eì ìëBàe lg xcpd oi`,øzeîzeidl leki ji` `xnbd dpce ©§¨

,lg epi` xcpdyïðúäåonwl epipy `lde -(.bi)xne`dyïaøwì §¨§©©¨§¨
øñBà øéàî éaø Eì ìëBà àì,lg xcpdy oeikïì àéL÷ådzywde- Ÿ©§©¦¥¦¥§©§¨¨

onwl `xnbd(:bi)xqe` xi`n iax recn ,df oic lrdéì úéì àä- ¨¥¥
xaeq epi` ixdy,ïéä òîBL äzà åàì ììëîxne`yk ok m`e ¦§¨¨©¨¥©¥

,oaxwk `di lke`y dny eixaca miwiicn `l jl lke` `l oaxwl
.lg epi` xcpdy oicd zeidl jixv ok m`ee`xnbd zvxzn(my),

øîà,àaà éaødf ixd jl lke` `l oaxwl xne`ykäNòðaygp - ¨©©¦©¨©£¨
,àäé ïaø÷ì øîBàkeCëéôìoaxwk `diy oeikn -,Eì ìëBà àì §¥§¨§¨§¥§¦¨Ÿ©§

e .xeq` xi`n iaxl s` ote` dfkaeénð àëäly ote`a ok enke - ¨¨©¦
,jl lke` `l oileg `l xne`y `ziixaddéì øîà÷ éëäaygp - ¨¦¨¨©¥

,el xn` jkyéåäéì ïéleç àì,oaxwk `l` oilegk `di `l - Ÿ¦¤¡¥
e,Eì ìëBà àì Cëéôìzhiyk jk m`e .xi`n iaxl mb xeq` okle §¦¨Ÿ©§

,lg xcpd oi` jl lke` `l oilegl xne` m`y `ziixad dazk in
mb dfk ote`ay oeik ,xi`n iax zhiya dcinrdl xyt` i` ixdy

.lg xcpdy dcen xi`n iax
,`xnbd zvxznàpz éàä,`ziixad lyàãça øéàî éaøk dì øáñ ©©¨¨©¨§©¦¥¦©£¨

,cg` oica -àãça déìò âéìôedxiaqne .xg` oica eilr wlgpe - ¨¦£¥©£¨
,`xnbddéúåk dì øáñxi`n iaxk -,àãçadéì úéìcepi`y - ¨©¨§¨¥©£¨§¥¥
y xaeq,ïéä òîBL äzà åàì ììkîlke` `l oilegl xne`yk okle ¦§¨¨©¨¥©¥

.oaxwk `di jnn lke`y dny eixacn miwiicn `l ik xzen jl

déìò âéìôexi`n iax lr wlgpe -,àãçaaxne`y ote`lïaø÷`l ¨¦£¥©£¨§¨§¨
zernyn oi`y oeik ,xzeny xaeq `ziixad ly `pzdy jl lke`

oaxwk `diy eixacxne`y ote`a mb okle ,jl lke` `l jkitle
.xzen jl lke` `l oilegl

:sqep uexiz
,øîà éMà áø,xi`n iax zhiya `id `ziixad lkeàä`tiqd- ©©¦¨©¨

ote`a `id `ziixad lyïéleçì øîàcmeyn xzene ,jl lke` `l §¨©§¦
,lk`i `ly dn didi oilegly ezpeeke ,[`"eya-] 'oilegl' xn`y§

.xzeneàäåote`a la` -øîàc,jl lke` `l [g"zta-] 'oilegl' §¨§¨©©
xn` eli`k df ixd oilegl xn`y meynïéleçì àì,jl lke` `l ©Ÿ§¦

òîLîcezpeekyéåäéì àì`di `ly -ïéleçàlàxeq` `di §©§©Ÿ¤¡¥¦¤¨
ïaø÷k. §¨§¨

a xcp qitznd mc` ,dpyna epipy,øBäèilr xedh xne`y epiidc ¨
,df xkkåa qitzn m` ok,àîèm` oke ,df xkk ilr `nh xne`y §¨¥

a qitzdìebéôe øúBðe xcpd lg ,lebita e` -øeñà:xkkd zlik`a ¨¦¨
éòawtzqd -,àîç øa éîøxn` m`éìò éøä'df xkkéçáæ øNák ¨¥¨¦©¨¨£¥¨©¦§©¦§¥

,eäî 'íéîc ú÷éøæ øçàì íéîìLef dxin`l qgiizdl yi m`d §¨¦§©©§¦©¨¦©
.`l e` ,xcpd lge dlirend dqtzdk

:wtqd z` `xnbd zyxtne
àðMéì ïéãäa øîà÷c éàixd' ,ef oeyla ynn xn`y xaecn m` - ¦§¨¨©§¨¥¦§¨

lg `ly i`ce ,'dwixf xg`l minly igaf xyak df xkk ilr
y oeik ,xcpdñétúî à÷ àøzéäaixdy ,qitzn `ed xzid xaca - §¤¥¨¨©§¦

xn`py enk ,dlik` xeqi` minlyd xya lr oi` mcd zwixf xg`
(fk ai mixac)i`ce efk dqtzde ,'lk`Y xUAde 'ebe KtXi Ligaf mce'§©§¨¤¦¨¥§©¨¨Ÿ¥

.df oeyla `ed `ng xa inx wtqy xnel oi`e ,dliren dpi`àlà¤¨
dxwna `ed ewitqïBâk,dfúéçîe íéîìL éçáæ øNa úéçîc §§¨¦¨¨¦§¥§¨¦¨¦

déab àøzéäcdwixf xg`l minly igaf xya eiptl migpen eidy - §¤¥¨©¥
xzid ly xkkeäæ øîàåmgld -äækxa inx wtzqde ,xyad - §¨©¤¨¤

`ngéàîm`d .eixac z` yxtp cvik-ñétúî à÷ Bøwéòa- ©§¦¨¨©§¦
lge ,mcd zwixf mcew df xya lr didy dlik` xeqi`a qitzdy

,xcpdBàyñétúî à÷ àøzéäaeiptly avnae onfa qitzdy - §¤¥¨¨©§¦
.xcpd lg `l xzend xaca qitzdy oeike ,dlik`a xzen xyady

:`ng xa inx ly ewitq z` heytl dqpn `xnbd
,àáø øîà,òîL àzx`eany dnn wtqd z` heytl xyt` ¨©¨¨¨§©

ici lr ea `veike xkk envr lr xeq`l leki mc`y epizpyna
k ilr df ixd xne`e qitznyìebéôe ,øúBð,lebitk e` - ¨¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ע"י התלמיד הנעלה... שי', בו כותב אשר סובל הוא מענין השכחה.

הנה יהי' זהיר במקוה טהרה )טבילת עזרא(, ויאמר בכל יום אחר תפלת שחרית שיעור תהלים 

יפריש איזה פרנק לצדקה,  וקודם תפלת שחרית בימות החול   - לימי החדש  - כפי שנחלק התהלים 

ויקבע שיעור לימוד בחלק התורה אשר בזהר הקדוש אמור עלי' שהיא נשמתא דאורייתא, ומזה מובן 

שמוסיף חיות גם בלימוד נגלה דתורה הנקראת שם גופא דאורייתא, וחיות הרי הוא סגולה לזכרון, 

וכמ"ש בתהלים )ל"א י"ג( נשכחתי כמת מלב וגו', ויעיין ג"כ בהלכות תלמוד  תורה לרבנו הזקן פרק ב 

סוף סעיף יו"ד, והשי"ת יצליחו ללמוד תורה ביראת שמים.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc mixcp(iyiy meil)

àäåixde -àeä íéîc ú÷éøæ øçàì ìebéôe øúBð,xzep my ixdy §¨¨¦§©©§¦©¨¦
eaxwy xg`l wx `ed lebit mye ,dlik`a xzedy xg`l wx lg
.oaxwa oexg`d xiznd `edy mcd zwixf xg` epiidc ,eixizn lk
xac df ixdy ,lebite xzep ly xeqi`a `id dqtzddy xnel oi`e
xeqi`a `id dqtzddy gxkdae ,excp gkn `a epi`y xeq`d
xg`l rwtp eay ycew xeqi` ixdy dyw ok m`e ,eay ycew
exwiray xnel migxken `l` ,dqtzdd legz ji`e ,minc zwixf
m`e ,mcd zwixf mcew xyad lr didy xeqi`a epiidc ,qitzn `w

.`ng xa inx ly ewtq z` o`kn heytl yi okàðeä áø déì øîà̈©¥©¨
ïúð áøc déøa,`axlyi oky ,dpyndn di`x `iadl jl oi` §¥§©¨¨

`id ,'xeq` xzepa' xn`y `pzd zpeeky zegcl,äìBò ìL øúBða§¨¤¨
oaxway oeike ,jl lke`y dler ly xzep yexita xn`y xnelk
mcd zwixf xg`l xyad ly ycew oica iepiy dyrp `l dler
dler zxzn dpi` dwixfdy itl ,dwixf mcew didy dnn
ly avna mb `linn ,gafnl dlek `id dlery oeik ,dlik`a
ly avnay dxwna la` ,xcpd zngn xeqi`d miiw oiicr eiykr

.qitzn `w exwiray di`x oi` ycew xeqi`d rwtp eiykr
:ozp axc dixa `ped ax ly eziigc lr dywn `axdéì øîà`ax ¨©¥

,ozp axc dixa `ped axl,ïk íàdpynd ixac z` cinrn dz`y ¦¥
,dler ly xzepaäìBò øNáa éðúéì`nbec `pzd `ian recn - ¦§¥¦§©¨

lel did ,xzep leqt ea yiy dler xyaa qitzn `edy ,dqtzd
qitzndy xnele ,mzq dler xyaa dqtzd ly `nbec hewpl
xecpd xac `ed cinz dler xya oky ,ezqtzd dlg dler xyaa

.dwixf xg`l elit`e
:ozp axc dixa `ped ax uxzn

ly jxca dpyndàéòaéî àì[xnel jixv oi`-]øîà÷,[dxn`p-] Ÿ¦©§¨¨¨©
:dpynd xe`ia `ed jkeàéòaéî àìqitzndy xnel jixv oi` - Ÿ¦©§¨

ac äìBò øNae xcpd lg,øeñààäcixdy -à÷ ïaø÷a`ed - §©¨§¨§¨§¨§¨¨
,ñétúî`l` ,xecpd xac `ed oaxweàëéøèöéà äìBòc ìebéôe øúBð ©§¦¨¦§¨¦§§¦¨

`lel ik ,excp lg mda qitzndy eprinydl `pzd jxvp -
z`f epl zycgn dzid dpyndyàðéîà Czòc à÷ìñdler did - ¨§¨©§¨£¦¨

xn` eli`k df ixd ,lebite xzepa qitzd m`y xnel jzrc lr
df didiy yexitaøúBð øeqéàke`didiydéì äåäå ,ìebét øeqéàk §¦¨§¦¦©£¨¥

epic didie -,øeñàä øáãa ñétúîklebite xzep ixeqi` ixdy §©§¦§¨¨¨¨
,xeq`d xac `l` xecpd xac mpi`øñzéî àìå,xcpd legi `le - §Ÿ¦§©

ïì òîLî à÷yiy ycew xeqi`l `l` xzep xeqi`l ezpeek oi`y ¨©§©¨
.lebitde xzepd xyaa

:`ziixad ixacn `ng xa inx ly ewitq z` heytl dqpn `xnbd
éáéúéîdi`x oi`y xn`y ozp axc dixa `ped ax lr `iyew - ¥¦¥

,`ziixaa epcnly ,qitzn `w exwirayøqéà eäæéàxcp xeqi` - ¥¤¦¨
.äøBza øeîàä,dqtzd ici lr xcepyk edfy `ziixad zx`an ¨¨©¨

y oebkéðéøä øîàilr ixd -øNa ìëBà àlL,meidäzLà àlLå ¨©£¥¦¤Ÿ©¨¨§¤Ÿ¤§¤
ïééxcpd z` qitzne ,meidåéáà Ba únL íBéke` .[xcepd ly-] ©¦§¤¥¨¦

xcpd z` qitzny ici lr oiie xya meid envr lr xqe`yíBék§
Baø Ba únLe` ,[xcepd ly-]í÷éçà ïa äéìãb Ba âøäpL íBék,e` ¤¥©§¤¤¡©§©§¨¤£¦¨

dðaøeça íéìLeøé éúéàøL íBékàeäå ,ìàeîL øîàå .`ziixad - §¤¨¦¦§¨©¦§§¨¨§¨©§¥§
mc`a zxacníBiä BúBàa øeãpL-ea qitzn `edy df meiy ¤¨§©

.oiie xyaa xcpa eilr xeq`
,`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -éà÷c ïBâk åàì ¥¦¨¦¨§§¨¥

äeáà déa úéîc àaLa ãçameia eia` zny xaecn dxe`kl ixd - §©§©¨§¦¥£¨
[inrt cg ote`a] envr lr xq` df meiae ,oqip ycegl '` oey`x
oey`x meia cneryk mipy dnk xg`le ,oii ziizye xya zlik`
,oiie xyaa df mei envr lr xeq`l aey dvex oqip ycegl '`
lre .oqip ycegl '` oey`x meik ilr df mei `di :df oeyl xne`e

,xcpd lge dqtzdd dlireny `ziixaa xn`p dfáb ìò óàå§©©©
àøzéäc àaLa ãç àáeè àkéàcoey`x mdy mini daxd yiy - §¦¨¨©§©¨§¤¥¨

`edy yxtl xyt`e ,oiie xyaa mda xeq` epi`y oqipa '` zaya
,mda qitznåok it lr s`éðz÷e excp lgydpéî òîL .øeñà- §¨¨¥¨§©¦¨

y o`kn heytz ok m`,ñétúî àeä øwéòamei `di xne`dy myk §¦¨©§¦
oey`x inil ezpeek yxtl xyt`y ,oqip ycegl '` oey`x meik df
oeik xcpd legi `le ,xzid ly mini eidy mipexg`d oqipa '`
'` oey`x meil ezpeek miyxtn ok it lr s`e ,xzida qitzdy
lre ,oiie xyaa xeq` did eay mipy dnk iptl didy oqip ycegl
qitznd ok enk ,xecpd xeqi`a qitzdy oeik xcpd lg df ici
,xzid `ed xyad epiptly s` ,dwixf xg`l minly igaf xyaa
xyad ly epica xnelk ,xwira qitzn `edy eixac z` yxtp

.xecpd xeqi` eilr didy dwixf mcew
exqnp `l l`eny ixacy zxne`e ,di`xd z` `xnbd dgec

:ie`xkøîzéà éëä ìàeîLc:l`eny ixac z` epipy jk -øîà ¦§¥¨¦¦§©¨©
Cìéàå íBiä BúBàî àáe øeãpL àeäå ìàeîLxn` `l l`eny - §¥§¤¨¨¥©§¥¨

xeq` did eia` ea zny mei eze` wxy mc`a xaecnyxyaa eilr
ea zny mein eilr exary zaya cg` ini lky xaecn `l` ,oiie
zny jix`za mixzen mini llk eid `le ,xcpa eilr exq`p ,eia`
o`kn gikedl oi`e ,xcpd lge dqtzdd dliren okle ,eia` ea
xya oebk ,xzida qitzn `edy ezpeek yxtl xyt`y dxwnl
.eiykr epica qitzdl ezpeeky okzie ,xzid `ed eiykry minly
:xg` mewnn `ng xa inx ly ewitq z` heytl dqpn `xnbd

,àðéáø øîà,òîL àzonwl dpyna(:bi)xqe` mc` m`y epcnl ¨©¨¦¨¨§©
on xeq`d xaca mqitzny ici lr exiag ilk`n z` envr lr
jnn lke`y dn exiagl xne`d oebk ,ezqtzd dlg `l ,dxezd

ilr `diïøäà úlçkipan mipdkl zpzipe dqirdn zyxtend §©©©£Ÿ
,oxd`Búîeøúëåxcpd oi` ,odkl zpzipe zyxtend dnexzk e` - §¦§¨
e lgøzeîon xeq`d xaca qitzdy itl ,exiag lyn lek`l ¨

.xecpd xaca `wec eqitzdl jixv xcpd legiy icke ,dxezd
e` dlga qitzn m` `wecy rnyn dpyndny ,`xnbd zwiicne

,xzen dnexzaàäqitzn m` la` -äãBz éîçì úîeøúk ¨¦§©©§¥¨
,dcez oaxw mr ze`ad zelgdn odkl zyxtend dnexz-øeñà̈

xack zaygp dcez ingl znexzy meyn ,exiag lyn lek`l
.xcpd lge ,da qitzdl xyt`e xecpd
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jtdy in` cenr ai sc ± ipy wxtmixcp
ú÷éøæ øçàì øúåð àäå.àåä íéîã,lk`p `ly epnfl ueg xzezipy - ied xzepc ,xqzi`c

zwixf xg`lc ,inp `de .xeq` iedc xn`we "dfk df" xn`e ,ezvignl ueg `viy - lebite

`zydca `nl` .xeq`c ipzwe ,okl mcew xyekd zry dil dede ,minc.qitzn `w

zpn lr hgypy `kid `l` lebit ied `lc ,`ed `wec e`l lebit i`d :ixn`c `ki`e

xyekd zry dil ded `lc ,epnfl ueg elke`l

dil dedc xzepn `l` jixt `w `le .mlern

`xxb` lebite ,xyekd zry.`wec e`le daqp

.äìåò ìù øúåðá àáøì àðåä áø äéì øîà,ixiin

dlerc ,mlern xyekd zry dil ded `lc

xyekd zry dil ded i` la` .`id lilk dlek

.qitzn `w `xwirn opixn` -éðúéð ïë íà
.äìåò øùáá!xyekd zry dil zilc ,ynnàäã

.ñéôúî à÷ ïáø÷á.xenb xcp `iedeøúåð àìà
.äéì àëéøèöéà ìåâéôå'ek xzep xeqi`a `ni`c

.qitznw.øñúéî àìåopirack ,xcp ied `lc

`le xecpd xaca qitzn `diy :onwl xninl

.xeq`d xaca.ïì òîùî÷xzep xn`wc i`d

xeqi` xn`w lebite xzep xeqi` e`l - lebite

xac iedc ,ynn lebite ynn xzepa `l` ,ezenk

.xecpd.äøåúá øåîàä øñéà åäæéàlkl" aizkc

) "xq` zreayxacnalxcep `diy rnync (

:jka xq`py xacaøåãðù àåäå ìàåîù øîàå
.àáå:zereay zkqna.íåéä åúåàîeze`ac oebk

lke` `di `ly xcpa eilr laiw eia` zny mei

`ki`c ,xii`a cg meid eze` dedc oebke .xya

dpy seqle ,mizpa `aeh `xizidc zaya cg

cga xii`alke` `ly ipixd" xn` inp zaya

zny cwzy`c cg eze` enk zaya cga xya

zaya cg ipd lkc ,mizpa `xizidc zaya cg `ki`c b"r`c ,xeq`c 'ixn`e ."eia` ea

zaya cg eze` enk zaya cga xya lke` `ly ipixd" xn`yk eiykre ,lk` mizpa

`w exwira :'ixn` d"t` - lk`c zaya cga dnk `ki` ixde ,lk` `lc "eia` ea zny

"xc zaya cga xcpc oebk :xg` oipr .xeq`e ,lk` `lc zaya cg eze`a ,qitzngxii`

g"xc zaya cga i`w mipy yng e` mipy yy seqle ,eia` ea zny`ki`c b"r`e .xii`

xii`c miycg iy`x `aeh.xeq`c ipzwe ,`xizidc mizpaàåäå ìàåîùã øîúéà éëä
øåãðù.êìéàå íåéä åúåàî àáådid jli`e meid eze`n zaya cg lkcxecplk`i `ly

mey ied `lc ,xeq` ikd` - "eia` ea zny meid eze`k ipixd" xne` eiykre .xya

.qitzn `w `xizidac yginl `kile ,mei eze`a k"g` mizpa `xizidïøäà úìçë ù"ú
.åúîåøúëå"eznexzk" xn`wcne .xeq`d xac epiidc ,xyrn znexz e` dlecb dnexz

ingl znexz epiidc ,xeq` ied da qitzn i`c dnexz `ki`c llkn -xacc ,dcez

dcez `ed xecpd.dngle
àäå
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,minc zwixf xg`l dcez ingl znexza qitznc inp `nrh epiide .dilr `pngx inxc `ed

,mixfl ixiq`c b"r` ,jenqa oiibeq gkenck ,xqzn `l minc zwixf xg`l xekaa qitzne

`l` .lkl xeq` did ok eli`y ,`ed dixcp zngn e`l dixeq` - mipdkl ixyc oeikc meyn

inp `nrh epiide .qitznw xeq` xaca - dia qitzn ike ,dilr `pngx inxc `ed `xeq`

'xeqi`c - xzen eznexzae oxd` zlga qitznc

aezkd zxfb meyn `l` ,`ed dixcp meyn e`l

ipira d`xp jk .`ed.àäåxg`l lebte xzep

.`ed minc zwixfixdy ,lebt iqxb `lc zi`

xzepn `l` .ezxizn ezwixf oi` - lbtzpy oeikn

,mc zwixfa dil rwt dixcp xeqi`c ,jixtw

qitznw exwira `nl` - xeq`c opz ikd elit`e.

øúåðá.dler lyxnel `vnz elit`c

`dc ,rwt `l dixcp izk` - qitznw `zydcac

dwixf xg`l 'it` dxeq` dler.ë"àipzil

.dler xyaadlera e`lc `nlya zxn` i`

.qitznw exwirac opireny`l xzep hwp - ixiin

dizeax i`n - ixiin dlerac zxn` i` `l`

ipzil - ikd i`e ,rwt `l dixcp izk` ?xzepc

xzepac epizpyna izyxity dn itle !dler xya

`ed oica - oeincd s"k dcedi 'x ira `l lebte

`pz `le lebte xzep `pz ikdlc dil ipyilc

s"k `la elit` ipdac opireny`l - dler xyaa

dil ipy dipin `ticrc `l` ,xqzn oeincd.

àåäå.meid eze`a xcpymei eze`a xcpy c"qw

zg` mrt xcp oke ,xya lk`i `ly eia` zny

eiykre ,dilcb ea zny meia xya lk`i `ly

`xwirna xcpc oeikc .mei eze`k xg` mei qitzn¥

xecpd xaca qitzn `zyd l"d -cga i`wc .

meia `edy zaya cg` meia xne`y :`yexit ikdc ipira d`xp .dea` dia zinc zaya

cg` meik ilr df mei `di" oqip ly oey`x zaya cg` oebk ,miycg oipnl eia` ea zny

dpin rnye ,xeq` ipzwe ,`xzidc zaya cg `aeh `ki`c b"r`e ."oqip ly oey`x zaya

meik df mei" yexita xne`a i`c .opiwqr ikdac cenlzdl dil rnyne .qitznw exwira

ly oey`x zaya cg`k ilr df mei" xne`a i`ce `l` .xqznc `hiyt - "eia` ea zny

`edy mei eze`a cner `edy oeik ,qitznw `xzida xninl `ki`c b"r`c l"nwe ."oqip

,qitzn exwira - "zaya cg`k df mei `di" xn`e qitzne ,eia` ea zny meik miycg oipnl

xeq`e:ipyne .ìàåîùãpy `ede l`eny xn` xnz` ikd.jli`e meid eze`n `ae xec

oeike .xcpa eilr exq`p - eia` ea zny meik ody ,eilr exary zaya cg` ini lky ,xnelk

inei `kil `kd `dc ,'ireny` `zeax jdc xnele ,`pic i`d `kdn xnbnl zivn `l - oky

`l` ,opireny`l `z` i`n ok m` cenlzd yxit `lc ,`id rihw `ibeq jde .llk `xzidc

xn`c ynn `pyil i`d mzd 'ixn`c ,"`xza mizy zereay" wxt yixc oiibeq` dil jinq

) oeik :dywn ikd xzae .meid eze`n `ae xecpy `ede :l`enymeik l"v!`hiyt eia` ea zny (

xcp ik ,opaxcn xeq` xcp `l 'it`c oeik :`nizc edn !`hiyt inp `d :opiywne .dil `kixhv` mwig` oa dilcb ea bxdpy mei :uxzne-.l"nw ,`ed xcpa qitzn e`le ,`xcp liig `l inp

dicicl `l` xeq` `l `dc ,lkl xeq`y oaxwl inc `lc b"r`c `ibeq jd dxaq ,p"` .ipira d`xp jk-xcepl opirny zereayc oiibeqc `pwqnne .ixwin xecpd xaca qitzn ikd elit`

oda qitzde ,cib ly epnye opii mzqe mixkp ly dpiabn-xeq`e ,ied xcpa qitznc.úìçë.xzen eznexzke oxd`xeq`d xac - lkl xeq` epi`y oeik ,ixqzn my z`ixwac b"r`c

xecpd xac `le ixwn.àä.dcez ingl znexzkday oin lk ly zelg xyr lkn lhep didy zg` dlg..øåñàxecpd xaca qitzn dil dedc.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומה שכותב שקשה לו להגביר את כח המחשבה דבור ומעשה שלו כמצוה עלינו בתורתו הק' 

תורת חיים ותורת עולם ושואל אנה לפנות ואנה לברוח - הנה אין צריך לברוח, כי כלשון התניא קדישא 

פרק מא: ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו, ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי, אשר זהו 

גופא הוא נתינת כח לעמוד במלחמת היצר ולנצחה, וגם התבוננות קלה בזה מספיקה, וכדי להגדיל 

את הסייעתא דשמיא בזה צריך להיות חקוקים במוחו ובזכרונו איזה פרקים משניות ואיזה פרקים 

המשך בעמוד הבא



קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc mixcp(iyiy meil)

àäåixde -àeä íéîc ú÷éøæ øçàì ìebéôe øúBð,xzep my ixdy §¨¨¦§©©§¦©¨¦
eaxwy xg`l wx `ed lebit mye ,dlik`a xzedy xg`l wx lg
.oaxwa oexg`d xiznd `edy mcd zwixf xg` epiidc ,eixizn lk
xac df ixdy ,lebite xzep ly xeqi`a `id dqtzddy xnel oi`e
xeqi`a `id dqtzddy gxkdae ,excp gkn `a epi`y xeq`d
xg`l rwtp eay ycew xeqi` ixdy dyw ok m`e ,eay ycew
exwiray xnel migxken `l` ,dqtzdd legz ji`e ,minc zwixf
m`e ,mcd zwixf mcew xyad lr didy xeqi`a epiidc ,qitzn `w

.`ng xa inx ly ewtq z` o`kn heytl yi okàðeä áø déì øîà̈©¥©¨
ïúð áøc déøa,`axlyi oky ,dpyndn di`x `iadl jl oi` §¥§©¨¨

`id ,'xeq` xzepa' xn`y `pzd zpeeky zegcl,äìBò ìL øúBða§¨¤¨
oaxway oeike ,jl lke`y dler ly xzep yexita xn`y xnelk
mcd zwixf xg`l xyad ly ycew oica iepiy dyrp `l dler
dler zxzn dpi` dwixfdy itl ,dwixf mcew didy dnn
ly avna mb `linn ,gafnl dlek `id dlery oeik ,dlik`a
ly avnay dxwna la` ,xcpd zngn xeqi`d miiw oiicr eiykr

.qitzn `w exwiray di`x oi` ycew xeqi`d rwtp eiykr
:ozp axc dixa `ped ax ly eziigc lr dywn `axdéì øîà`ax ¨©¥

,ozp axc dixa `ped axl,ïk íàdpynd ixac z` cinrn dz`y ¦¥
,dler ly xzepaäìBò øNáa éðúéì`nbec `pzd `ian recn - ¦§¥¦§©¨

lel did ,xzep leqt ea yiy dler xyaa qitzn `edy ,dqtzd
qitzndy xnele ,mzq dler xyaa dqtzd ly `nbec hewpl
xecpd xac `ed cinz dler xya oky ,ezqtzd dlg dler xyaa

.dwixf xg`l elit`e
:ozp axc dixa `ped ax uxzn

ly jxca dpyndàéòaéî àì[xnel jixv oi`-]øîà÷,[dxn`p-] Ÿ¦©§¨¨¨©
:dpynd xe`ia `ed jkeàéòaéî àìqitzndy xnel jixv oi` - Ÿ¦©§¨

ac äìBò øNae xcpd lg,øeñààäcixdy -à÷ ïaø÷a`ed - §©¨§¨§¨§¨§¨¨
,ñétúî`l` ,xecpd xac `ed oaxweàëéøèöéà äìBòc ìebéôe øúBð ©§¦¨¦§¨¦§§¦¨

`lel ik ,excp lg mda qitzndy eprinydl `pzd jxvp -
z`f epl zycgn dzid dpyndyàðéîà Czòc à÷ìñdler did - ¨§¨©§¨£¦¨

xn` eli`k df ixd ,lebite xzepa qitzd m`y xnel jzrc lr
df didiy yexitaøúBð øeqéàke`didiydéì äåäå ,ìebét øeqéàk §¦¨§¦¦©£¨¥

epic didie -,øeñàä øáãa ñétúîklebite xzep ixeqi` ixdy §©§¦§¨¨¨¨
,xeq`d xac `l` xecpd xac mpi`øñzéî àìå,xcpd legi `le - §Ÿ¦§©

ïì òîLî à÷yiy ycew xeqi`l `l` xzep xeqi`l ezpeek oi`y ¨©§©¨
.lebitde xzepd xyaa

:`ziixad ixacn `ng xa inx ly ewitq z` heytl dqpn `xnbd
éáéúéîdi`x oi`y xn`y ozp axc dixa `ped ax lr `iyew - ¥¦¥

,`ziixaa epcnly ,qitzn `w exwirayøqéà eäæéàxcp xeqi` - ¥¤¦¨
.äøBza øeîàä,dqtzd ici lr xcepyk edfy `ziixad zx`an ¨¨©¨

y oebkéðéøä øîàilr ixd -øNa ìëBà àlL,meidäzLà àlLå ¨©£¥¦¤Ÿ©¨¨§¤Ÿ¤§¤
ïééxcpd z` qitzne ,meidåéáà Ba únL íBéke` .[xcepd ly-] ©¦§¤¥¨¦

xcpd z` qitzny ici lr oiie xya meid envr lr xqe`yíBék§
Baø Ba únLe` ,[xcepd ly-]í÷éçà ïa äéìãb Ba âøäpL íBék,e` ¤¥©§¤¤¡©§©§¨¤£¦¨

dðaøeça íéìLeøé éúéàøL íBékàeäå ,ìàeîL øîàå .`ziixad - §¤¨¦¦§¨©¦§§¨¨§¨©§¥§
mc`a zxacníBiä BúBàa øeãpL-ea qitzn `edy df meiy ¤¨§©

.oiie xyaa xcpa eilr xeq`
,`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -éà÷c ïBâk åàì ¥¦¨¦¨§§¨¥

äeáà déa úéîc àaLa ãçameia eia` zny xaecn dxe`kl ixd - §©§©¨§¦¥£¨
[inrt cg ote`a] envr lr xq` df meiae ,oqip ycegl '` oey`x
oey`x meia cneryk mipy dnk xg`le ,oii ziizye xya zlik`
,oiie xyaa df mei envr lr xeq`l aey dvex oqip ycegl '`
lre .oqip ycegl '` oey`x meik ilr df mei `di :df oeyl xne`e

,xcpd lge dqtzdd dlireny `ziixaa xn`p dfáb ìò óàå§©©©
àøzéäc àaLa ãç àáeè àkéàcoey`x mdy mini daxd yiy - §¦¨¨©§©¨§¤¥¨

`edy yxtl xyt`e ,oiie xyaa mda xeq` epi`y oqipa '` zaya
,mda qitznåok it lr s`éðz÷e excp lgydpéî òîL .øeñà- §¨¨¥¨§©¦¨

y o`kn heytz ok m`,ñétúî àeä øwéòamei `di xne`dy myk §¦¨©§¦
oey`x inil ezpeek yxtl xyt`y ,oqip ycegl '` oey`x meik df
oeik xcpd legi `le ,xzid ly mini eidy mipexg`d oqipa '`
'` oey`x meil ezpeek miyxtn ok it lr s`e ,xzida qitzdy
lre ,oiie xyaa xeq` did eay mipy dnk iptl didy oqip ycegl
qitznd ok enk ,xecpd xeqi`a qitzdy oeik xcpd lg df ici
,xzid `ed xyad epiptly s` ,dwixf xg`l minly igaf xyaa
xyad ly epica xnelk ,xwira qitzn `edy eixac z` yxtp

.xecpd xeqi` eilr didy dwixf mcew
exqnp `l l`eny ixacy zxne`e ,di`xd z` `xnbd dgec

:ie`xkøîzéà éëä ìàeîLc:l`eny ixac z` epipy jk -øîà ¦§¥¨¦¦§©¨©
Cìéàå íBiä BúBàî àáe øeãpL àeäå ìàeîLxn` `l l`eny - §¥§¤¨¨¥©§¥¨

xeq` did eia` ea zny mei eze` wxy mc`a xaecnyxyaa eilr
ea zny mein eilr exary zaya cg` ini lky xaecn `l` ,oiie
zny jix`za mixzen mini llk eid `le ,xcpa eilr exq`p ,eia`
o`kn gikedl oi`e ,xcpd lge dqtzdd dliren okle ,eia` ea
xya oebk ,xzida qitzn `edy ezpeek yxtl xyt`y dxwnl
.eiykr epica qitzdl ezpeeky okzie ,xzid `ed eiykry minly
:xg` mewnn `ng xa inx ly ewitq z` heytl dqpn `xnbd

,àðéáø øîà,òîL àzonwl dpyna(:bi)xqe` mc` m`y epcnl ¨©¨¦¨¨§©
on xeq`d xaca mqitzny ici lr exiag ilk`n z` envr lr
jnn lke`y dn exiagl xne`d oebk ,ezqtzd dlg `l ,dxezd

ilr `diïøäà úlçkipan mipdkl zpzipe dqirdn zyxtend §©©©£Ÿ
,oxd`Búîeøúëåxcpd oi` ,odkl zpzipe zyxtend dnexzk e` - §¦§¨
e lgøzeîon xeq`d xaca qitzdy itl ,exiag lyn lek`l ¨

.xecpd xaca `wec eqitzdl jixv xcpd legiy icke ,dxezd
e` dlga qitzn m` `wecy rnyn dpyndny ,`xnbd zwiicne

,xzen dnexzaàäqitzn m` la` -äãBz éîçì úîeøúk ¨¦§©©§¥¨
,dcez oaxw mr ze`ad zelgdn odkl zyxtend dnexz-øeñà̈

xack zaygp dcez ingl znexzy meyn ,exiag lyn lek`l
.xcpd lge ,da qitzdl xyt`e xecpd
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jtdy in` cenr ai sc ± ipy wxtmixcp
ú÷éøæ øçàì øúåð àäå.àåä íéîã,lk`p `ly epnfl ueg xzezipy - ied xzepc ,xqzi`c

zwixf xg`lc ,inp `de .xeq` iedc xn`we "dfk df" xn`e ,ezvignl ueg `viy - lebite

`zydca `nl` .xeq`c ipzwe ,okl mcew xyekd zry dil dede ,minc.qitzn `w

zpn lr hgypy `kid `l` lebit ied `lc ,`ed `wec e`l lebit i`d :ixn`c `ki`e

xyekd zry dil ded `lc ,epnfl ueg elke`l

dil dedc xzepn `l` jixt `w `le .mlern

`xxb` lebite ,xyekd zry.`wec e`le daqp

.äìåò ìù øúåðá àáøì àðåä áø äéì øîà,ixiin

dlerc ,mlern xyekd zry dil ded `lc

xyekd zry dil ded i` la` .`id lilk dlek

.qitzn `w `xwirn opixn` -éðúéð ïë íà
.äìåò øùáá!xyekd zry dil zilc ,ynnàäã

.ñéôúî à÷ ïáø÷á.xenb xcp `iedeøúåð àìà
.äéì àëéøèöéà ìåâéôå'ek xzep xeqi`a `ni`c

.qitznw.øñúéî àìåopirack ,xcp ied `lc

`le xecpd xaca qitzn `diy :onwl xninl

.xeq`d xaca.ïì òîùî÷xzep xn`wc i`d

xeqi` xn`w lebite xzep xeqi` e`l - lebite

xac iedc ,ynn lebite ynn xzepa `l` ,ezenk

.xecpd.äøåúá øåîàä øñéà åäæéàlkl" aizkc

) "xq` zreayxacnalxcep `diy rnync (

:jka xq`py xacaøåãðù àåäå ìàåîù øîàå
.àáå:zereay zkqna.íåéä åúåàîeze`ac oebk

lke` `di `ly xcpa eilr laiw eia` zny mei

`ki`c ,xii`a cg meid eze` dedc oebke .xya

dpy seqle ,mizpa `aeh `xizidc zaya cg

cga xii`alke` `ly ipixd" xn` inp zaya

zny cwzy`c cg eze` enk zaya cga xya

zaya cg ipd lkc ,mizpa `xizidc zaya cg `ki`c b"r`c ,xeq`c 'ixn`e ."eia` ea

zaya cg eze` enk zaya cga xya lke` `ly ipixd" xn`yk eiykre ,lk` mizpa

`w exwira :'ixn` d"t` - lk`c zaya cga dnk `ki` ixde ,lk` `lc "eia` ea zny

"xc zaya cga xcpc oebk :xg` oipr .xeq`e ,lk` `lc zaya cg eze`a ,qitzngxii`

g"xc zaya cga i`w mipy yng e` mipy yy seqle ,eia` ea zny`ki`c b"r`e .xii`

xii`c miycg iy`x `aeh.xeq`c ipzwe ,`xizidc mizpaàåäå ìàåîùã øîúéà éëä
øåãðù.êìéàå íåéä åúåàî àáådid jli`e meid eze`n zaya cg lkcxecplk`i `ly

mey ied `lc ,xeq` ikd` - "eia` ea zny meid eze`k ipixd" xne` eiykre .xya

.qitzn `w `xizidac yginl `kile ,mei eze`a k"g` mizpa `xizidïøäà úìçë ù"ú
.åúîåøúëå"eznexzk" xn`wcne .xeq`d xac epiidc ,xyrn znexz e` dlecb dnexz

ingl znexz epiidc ,xeq` ied da qitzn i`c dnexz `ki`c llkn -xacc ,dcez

dcez `ed xecpd.dngle
àäå

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

,minc zwixf xg`l dcez ingl znexza qitznc inp `nrh epiide .dilr `pngx inxc `ed

,mixfl ixiq`c b"r` ,jenqa oiibeq gkenck ,xqzn `l minc zwixf xg`l xekaa qitzne

`l` .lkl xeq` did ok eli`y ,`ed dixcp zngn e`l dixeq` - mipdkl ixyc oeikc meyn

inp `nrh epiide .qitznw xeq` xaca - dia qitzn ike ,dilr `pngx inxc `ed `xeq`

'xeqi`c - xzen eznexzae oxd` zlga qitznc

aezkd zxfb meyn `l` ,`ed dixcp meyn e`l

ipira d`xp jk .`ed.àäåxg`l lebte xzep

.`ed minc zwixfixdy ,lebt iqxb `lc zi`

xzepn `l` .ezxizn ezwixf oi` - lbtzpy oeikn

,mc zwixfa dil rwt dixcp xeqi`c ,jixtw

qitznw exwira `nl` - xeq`c opz ikd elit`e.

øúåðá.dler lyxnel `vnz elit`c

`dc ,rwt `l dixcp izk` - qitznw `zydcac

dwixf xg`l 'it` dxeq` dler.ë"àipzil

.dler xyaadlera e`lc `nlya zxn` i`

.qitznw exwirac opireny`l xzep hwp - ixiin

dizeax i`n - ixiin dlerac zxn` i` `l`

ipzil - ikd i`e ,rwt `l dixcp izk` ?xzepc

xzepac epizpyna izyxity dn itle !dler xya

`ed oica - oeincd s"k dcedi 'x ira `l lebte

`pz `le lebte xzep `pz ikdlc dil ipyilc

s"k `la elit` ipdac opireny`l - dler xyaa

dil ipy dipin `ticrc `l` ,xqzn oeincd.

àåäå.meid eze`a xcpymei eze`a xcpy c"qw

zg` mrt xcp oke ,xya lk`i `ly eia` zny

eiykre ,dilcb ea zny meia xya lk`i `ly

`xwirna xcpc oeikc .mei eze`k xg` mei qitzn¥

xecpd xaca qitzn `zyd l"d -cga i`wc .

meia `edy zaya cg` meia xne`y :`yexit ikdc ipira d`xp .dea` dia zinc zaya

cg` meik ilr df mei `di" oqip ly oey`x zaya cg` oebk ,miycg oipnl eia` ea zny
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נדרים. כל כנויי - פרק ראשון דף יב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                       ר"נ

תניא והדרוש בלקוטי תורה סוף פ' קדושים ד"ה והדרת פני זקן, וזהו נוסף על מה שצריך להיות אצלו 

בכיסו - כמובן במקומות שמותר זה - תניא, ומזמן לזמן בשעות הפנויות ילמוד בו איזה שורות, ואם 

יעשה ככל הנ"ל אליבא דנפשי' ויזכיר לעצמו הציווי התמידי דשוויתי ה' לנגדי תמיד, הרי לאט לאט 

יגרש הרע ויגביר האור בהד' אמות שלו.

כהוראתו  ועושה  דא"ח  אצלו  שלומד  המשפיע  לפני  הרוחני  מצבו  לזמן  מזמן  מרציא  בטח 

ואחכה לבשו"ט.

 בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

אגרות קודש
המשך מהעמוד הקודם
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.àåä íéîã ú÷éøæ øçàì äãåú éîçì úîåøú àäåhiwp oerny 'xa xfril` 'xc `ail`e

dl xn`w mipdk zxezae .dnyl dnc wexfie hegyiy cr mgld ycw `l :xn`c ,dil

'it`e ,xenb xeqi` car `l - dcez ingl ipdn lk` i` ,dwixf mcewe .dcez ingl iab

`kid ,opilf` `xwirn xza jl `ni` mlerl .qitzin `zydck `nl` ,xeq` ied ikd

'ixn`c `niz `le .`xeqi`e `xizid `ki`c

znexza `d :`ni` `l` ,dcez ingl znexza

oia `xwirn oia dxeq` `idc ,xeq` dkyld

xy`" aizkc ,xecpd xac inp iede ,seqaepaci

iznexz z` egwz eal) "zenydk.(úîåøú ìáà
.øúåî éàî äãåú éîçìingl znexzlc meyn

,dcez mc zwixf mcew xzid ied dcezopilf`e

e` oxd` zlgk :ipzil ikd i` .`xwirn xza

xac iedc b"r`e .xzen dcez ingl znexzk

y"kc `prci `p`e ,xecpd,xzenc eznexzk

znexzk mlerl !xeq`d xaca qitzn iedc

- eznexzk ipzwc i`de ,xzen - dcez ingl

znexzc :l"nw `d- `id eznexz dcez ingl

oi`e ,xeq`d xac inp `iedc ,daeyg dnexzk

d`ac b"r` ,xcpa xac da qitzdl leki mc`

.xcp ici lr.àîéà úéòáéàå`d :zxn`wck

`ni` ,ikd elit`e .xeq` dcez ingl znexzk

,`xwirn xza opilf`c `kdn inp opiwiicc

dyxt`c oebk ,dwixf mcew dnexzd dxeq`e

.'eke `pqiw xa iaeh ax xn`c `d ike ,dyila

xg`l dcez ingl znexz `de :iyxtnc zi`e

zxzen dzide dyixtn odk did mc zwixf

xg`nc .dxeq` dzid mc zwixf mcewe ,odkl

lkl exq`p - dhigya dcez ingl eycwzpy

dnexzd dyxtedy cr lah dyrpe ,mlerd

igaf xyak dxeq` dzid dwixf mcewc b"r` ,`nl` .odkl dxzedy ,dwixf xg`l

,xkka xeq` - minly igaf xyak dxzed dwixf xg`le ,dwixf mcew xeq`c ,minly

:`ni`e .heytiz `l `dn mlerl .mlerd lkl xeq` didy ,`xwirn xza opilf`c `nl`

oia ycwd zligza oia xzid dl did `l dkyld znexzc - xeq` dkyld znexzk `d
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dkeaxne ,`cg oiwiwxne ,`cg zelgne ,`cg ungn.`zlz lr cala oin cgn liwy `l la` .`cgäùøôàã àìà.äùéìádt` k"g`e ,dnexzl diit` mcew yixtd oine oin lknc

dte`c ,oaxw lkn dnily dnexz liwy `zydc .mixiyl.oine oin lkn lhepy dnn dlgøåëáë éìò éøädil xeq`e ,dieeba diikf mey dil zil - l`xyia i`c .ixiin `w odka .

."xeka xyak df xya ilr ixd" xn`y .dlik`a inp.àîéìéà éîã éëéä."minc zwixf iptl xeka xyak df xya ilr ixd" xn`c.éøùã ïàîã àîòè éàî`l` ixzyil `l xeka `d
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xqznc `peeb `ki`c - "dcez ingl znexzk"

minc zwixf mcew enxzpyk.ïåâëedpiyxt`c

.ediiyilaedpiyxt`c :dil ipyilc `ed oica

oziit` ixdy ,minc zwixf mcew oziit` xg`l
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc mixcp(iyiy meil)

àäåixde -àéä íéîc ú÷éøæ øçàì äãBz éîçì úîeøzzelibxd- §¨§©©§¥¨§©©§¦©¨¦¦
mixzen md f` wxy oeikn ,mcd zwixf ixg` odkl myixtdl
ingl znexza qitzdl xyt`y dpyndn wiecn m`e ,dlik`a
xak `id f`y mcd zwixf xg` lr `id dqtzddy zexnl ,dcez
heytpe ,qitzn `w exwiray xnel yi jgxk lr ,dlik`a zxzen

.`ng xa inx ly ewitq z` o`kn
,`xnbd dgecàîéàdhwp dpyndy dny ,xnel xyt` - ¥¨

qitzn hrnl ick `ed ,'eznexz'lä úîeøúkäkLmxzy dnn - ¦§©©¦§¨
mda zepwl liaya l`xyi lk eacpzdy] milwyd i`vgn xafbd
zecreind zetewl mqipkde ,dkyla migpen eidy [xeaiv zepaxw

y ,milwyd i`vgløeñàgkn d`a `idy itl ,ezqtzd dlg - ¨
enk xecpd xac z`xwp `id eiykr mbe ,mc`d ly ezycwd

.dyicwdy drya epiidc exwira dzidy
qitzn wx mihrnn 'eznexz' dpynd ixacn m` ,`xnbd dywn

,dkyld znexzaìáàa qitznéàî äãBz éîçì úîeøz,epic didi £¨§©©§¥¨©
øzeîok m` ,xcp epi`eéðúéìznexza qitzny ,`pzd xn`i - ¨¦§¥

äãBz éîçì,xzenå,xzen dnexza qitzny xnege lwa cnlp ©§¥¨§
zngn xeq` `ed exwiray dcez ingl znexza qitzn m` ixdy
epi`y eiykr eavnl qitznd zpeeky mipc ok it lr s` ,xcpd

,excp zngn xeq`ïkL ìka qitznBúîeøzda did `l mlerny ¨¤¥§¨
qitzndy dazk `l dpyndy dnne .xzeny i`ce ,xecp cv
znexza qitzny dxaqy gikedl yi ,xzen dcez ingl znexza

.xeq` dcez ingl
,`xnbd zvxznïì òîLî à÷ àäyxetna dpyna azkp zn`a - ¨¨©§©¨

mby oeik ,excp xzen dcez ingl znexza qitzndyéîçì úîeøz§©©§¥
äãBzd llkadlnàéä Búîeøz. ¨§¨¦

:ztqep digcàîéà úéòa éàåú÷éøæ íãB÷ énð äãBz éîçì úîeøz , §¦¨¥¥¨§©©§¥¨©¦¤§¦©
àeä íéîczwixf mcew mb dcez ingl znexz my didiy jiiy - ¨¦

,mincäLéìa eäðéLøôàc ïBâkingl znexz z` yixtdy - §§©§§¦§§¦¨
okle .dwixfe dhigy mcew epiide ,mzqira oiicr mdyk dcezd
,xeq` dcez ingl znexza qitzny `pzd ixacn wiicp m` s`
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ãçå ãç ìkî äñeøt ìé÷Lczg` dqext mexzi `edy xn`z m`e - §¨¦§¨¦¨©§©

,zeiet`d zelgd rax`n zg` lknïðúäåok xnel xyt` i` - §¨§©
dlndny ,dpyn dze`a epipyy oeikãçàdpeekdy micnl weqta ¤¨

äñeøt ìBhé àlLdf dxwna miiwi ji` ok m`e .mly mgl `l` ¤Ÿ¦§¨
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.àåä íéîã ú÷éøæ øçàì äãåú éîçì úîåøú àäåhiwp oerny 'xa xfril` 'xc `ail`e

dl xn`w mipdk zxezae .dnyl dnc wexfie hegyiy cr mgld ycw `l :xn`c ,dil

'it`e ,xenb xeqi` car `l - dcez ingl ipdn lk` i` ,dwixf mcewe .dcez ingl iab

`kid ,opilf` `xwirn xza jl `ni` mlerl .qitzin `zydck `nl` ,xeq` ied ikd

'ixn`c `niz `le .`xeqi`e `xizid `ki`c

znexza `d :`ni` `l` ,dcez ingl znexza

oia `xwirn oia dxeq` `idc ,xeq` dkyld

xy`" aizkc ,xecpd xac inp iede ,seqaepaci

iznexz z` egwz eal) "zenydk.(úîåøú ìáà
.øúåî éàî äãåú éîçìingl znexzlc meyn

,dcez mc zwixf mcew xzid ied dcezopilf`e

e` oxd` zlgk :ipzil ikd i` .`xwirn xza

xac iedc b"r`e .xzen dcez ingl znexzk

y"kc `prci `p`e ,xecpd,xzenc eznexzk

znexzk mlerl !xeq`d xaca qitzn iedc

- eznexzk ipzwc i`de ,xzen - dcez ingl

znexzc :l"nw `d- `id eznexz dcez ingl

oi`e ,xeq`d xac inp `iedc ,daeyg dnexzk

d`ac b"r` ,xcpa xac da qitzdl leki mc`

.xcp ici lr.àîéà úéòáéàå`d :zxn`wck

`ni` ,ikd elit`e .xeq` dcez ingl znexzk

,`xwirn xza opilf`c `kdn inp opiwiicc

dyxt`c oebk ,dwixf mcew dnexzd dxeq`e

.'eke `pqiw xa iaeh ax xn`c `d ike ,dyila

xg`l dcez ingl znexz `de :iyxtnc zi`e

zxzen dzide dyixtn odk did mc zwixf

xg`nc .dxeq` dzid mc zwixf mcewe ,odkl

lkl exq`p - dhigya dcez ingl eycwzpy

dnexzd dyxtedy cr lah dyrpe ,mlerd

igaf xyak dxeq` dzid dwixf mcewc b"r` ,`nl` .odkl dxzedy ,dwixf xg`l

,xkka xeq` - minly igaf xyak dxzed dwixf xg`le ,dwixf mcew xeq`c ,minly

:`ni`e .heytiz `l `dn mlerl .mlerd lkl xeq` didy ,`xwirn xza opilf`c `nl`

oia ycwd zligza oia xzid dl did `l dkyld znexzc - xeq` dkyld znexzk `d

.ycwd seqa.øúåî éàî äãåú éîçì úîåøúë àäxg`ne ,qitzn seqa opixn`c meyn

ikdle ,xecpd xack `le xeq`d xack ,`nlra dnexzk daeyg `id odkd znexzc

`p`c oxd` znexzk oky lk ,xzen dcez ingl znexzk :ipzil ,ikd i` .qitznd xzen

!llk xcp i"r d`a `l `idc ,xzenc `prci.[àéä åúîåøú]eznexzk ipzw ikdl

dilr yie zyxten `idy ,mc zwixf xg`l dcez ingl znexzc opireny`l - oizipzna

mc zwixf xg`l dcez ingl znexza xkk qitzn `dc .daeyg oxd` znexz - my

xne`d mlerle ,daeyg oxd` znexzk - dnexz my dilr yie ,xeq`d xac `edy

.xzen - dcez ingl znexzk.àîéà úéòáéàåediiexz xzide xeqi`c xyt`c ,seqa e` qitzn xwira i` minly igaf xya `kdn heytz `le .xeq` - "dcez ingl znexzk" xne`d

dyxt`c oebk ,mc zwixf mcew eedilikdl .dwixf mcew ediiexze ,xeqi`d xg`l xzide ,dwixfd mcew cgia xzide xeqi` ikdle .dwixf mcew odkl zxzen dnexz dzide ,dyila

dxeq` dyxtd mcew dhigya dyecw dzidy - dyxtedy mcew dzidy xeqi`a :opixn`.'eke iaeh axcke ,dyila yixtdl xzenc .exkk z` df yixtd - mlerd lkláéúë àäå
.íéòáøàdil irain zelg mirax`c,itinl.ipyne !oin lkn dxyr.äåöîìezevnci` la` .mirax` ediyo`t`.`vi - zg` oin lkn ,zelecb zelg rax`aì÷ùéîì éòá àäå
.äîåøú!dxyrn cg` oin lkn ,cge cg on.åäìåëà àúôéø àãç ìé÷ùã àîéú éëå.dnexzl `cg liwy drax` ipdnc.ïáø÷ ìëî ãçà ïðúäå;`cg `cg lwyinl ira oine oin lknc

dkeaxne ,`cg oiwiwxne ,`cg zelgne ,`cg ungn.`zlz lr cala oin cgn liwy `l la` .`cgäùøôàã àìà.äùéìádt` k"g`e ,dnexzl diit` mcew yixtd oine oin lknc

dte`c ,oaxw lkn dnily dnexz liwy `zydc .mixiyl.oine oin lkn lhepy dnn dlgøåëáë éìò éøädil xeq`e ,dieeba diikf mey dil zil - l`xyia i`c .ixiin `w odka .

."xeka xyak df xya ilr ixd" xn`y .dlik`a inp.àîéìéà éîã éëéä."minc zwixf iptl xeka xyak df xya ilr ixd" xn`c.éøùã ïàîã àîòè éàî`l` ixzyil `l xeka `d

!enc zwixfa
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àäå.`id minc zwixf xg`l dcez ingl znexzexy `l dcez inglc oeikc

oxwirac n"y - xeq` ipzwcne ?okl mcew oze` enxzi dnl - dwixf xg`l cr dlik`a

qitznw.àìà.xeq` dkyld znexzk `d `ni`oinxez eidy ,dkyld znexz

zetew yly oi`lnne dkyld zernn.éðúéì.eznexz y"ke dcez ingl znexz`iede

ingl znexz dxq`p `xwirnc meyn ,ith `zeax

xcpa dcez.åúîåøú`id.llka ,xnelk

dnexzk `iedc meyn ,`id ipzwc "eznexzke"

mixf iabl.úîåøúiptl inp dcez ingl

.`id minc zwixfenxzpy dl zgkync ,xnelk

ipznl dil `wiqt `l d"yne .minc zwixf mcew

xqznc `peeb `ki`c - "dcez ingl znexzk"

minc zwixf mcew enxzpyk.ïåâëedpiyxt`c

.ediiyilaedpiyxt`c :dil ipyilc `ed oica

oziit` ixdy ,minc zwixf mcew oziit` xg`l

opixn` `dc .gafd zhigyl elit` zncew dzid

) zegpna:gr scenxwiy mcew gafd hgyp m`y :(

[olek] ipt-di`x iziinc oeik `l` .ycw `l

axce ,dwixf mcew yixtdl ivnc iaeh axcn

ediiyila edpiyxt`ca ixiin iaeh-inp hwp

ediiyila edpiyxt`c `kd.òáøàá.zelg

zelg ipin drax`.àäå.mirax` aizk`dc

(dkeaxe oiwiwx ,dlg ,ung :oipin drax` eed.

ïðúäå.oaxw lkn cg` aixwdelkn xnelk

,xn`w xyrn cg`c y"ba opitlie .oine oin

mirax` edl eede.ì÷ùã.ung on `cg

oyixtdy xg`e ,oin lkn zelg xyr dyry

dyre oin lk ly dryz yl ,oin lkn cg`

ryze ryz lkn zg` dlg.àîéìi`pzk

.'ekeok xn`y ,xnelk .minc zwixf iptl i`

"xekak ilr ixd" xne`a i` :iieyw`l ivn dedc `ed oicac ipira d`xpe .yexita

xn`y lk ,qitznw `xzidac opixn` i` elit`c ?ixyc o`nc `nrh i`n - `nzq

opiwiic `le ,xeq` minly dcez z`hg :'ipzna opz `dc ,qitznw exwira - mzq

h"n minc zwixf xg`l i` :xninl irac icii` `l` .qitznw exwirac oiibeqa dpin

`nzqc d"d la` .ixyc o`nc h"n minc zwixf iptl i` :inp hwp - xq`c o`nc

`iyw inp(.àì.minc zwixf iptl `nlr ilekc`pic cgc ,`nzq inp i` ,xnelk

,`ed xeq`d xac xekae ,"xcp xeci ik" aizkcn ,xizn iqei iax ikd elit`e ,edl zi`

eilr dyecw dlg egxk lrac oeik.'äì.xeq`d xac zeaxldevnc oeik xnelk

onwl cenlzd yxtnck ,eyicwdl.éòáî.my`e z`hga qitznl dildaegc b"r`c
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mixzen md f` wxy oeikn ,mcd zwixf ixg` odkl myixtdl
ingl znexza qitzdl xyt`y dpyndn wiecn m`e ,dlik`a
xak `id f`y mcd zwixf xg` lr `id dqtzddy zexnl ,dcez
heytpe ,qitzn `w exwiray xnel yi jgxk lr ,dlik`a zxzen

.`ng xa inx ly ewitq z` o`kn
,`xnbd dgecàîéàdhwp dpyndy dny ,xnel xyt` - ¥¨

qitzn hrnl ick `ed ,'eznexz'lä úîeøúkäkLmxzy dnn - ¦§©©¦§¨
mda zepwl liaya l`xyi lk eacpzdy] milwyd i`vgn xafbd
zecreind zetewl mqipkde ,dkyla migpen eidy [xeaiv zepaxw

y ,milwyd i`vgløeñàgkn d`a `idy itl ,ezqtzd dlg - ¨
enk xecpd xac z`xwp `id eiykr mbe ,mc`d ly ezycwd

.dyicwdy drya epiidc exwira dzidy
qitzn wx mihrnn 'eznexz' dpynd ixacn m` ,`xnbd dywn

,dkyld znexzaìáàa qitznéàî äãBz éîçì úîeøz,epic didi £¨§©©§¥¨©
øzeîok m` ,xcp epi`eéðúéìznexza qitzny ,`pzd xn`i - ¨¦§¥

äãBz éîçì,xzenå,xzen dnexza qitzny xnege lwa cnlp ©§¥¨§
zngn xeq` `ed exwiray dcez ingl znexza qitzn m` ixdy
epi`y eiykr eavnl qitznd zpeeky mipc ok it lr s` ,xcpd

,excp zngn xeq`ïkL ìka qitznBúîeøzda did `l mlerny ¨¤¥§¨
qitzndy dazk `l dpyndy dnne .xzeny i`ce ,xecp cv
znexza qitzny dxaqy gikedl yi ,xzen dcez ingl znexza

.xeq` dcez ingl
,`xnbd zvxznïì òîLî à÷ àäyxetna dpyna azkp zn`a - ¨¨©§©¨

mby oeik ,excp xzen dcez ingl znexza qitzndyéîçì úîeøz§©©§¥
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okle .dwixfe dhigy mcew epiide ,mzqira oiicr mdyk dcezd
,xeq` dcez ingl znexza qitzny `pzd ixacn wiicp m` s`
xzid eiykr `edy xaca qitznyk cinzy jkn heytl oi`
qitzd m` wxy xnel yiy oeikn ,excp lg ,xeq` did mrte
s`e .excp lg dwixf mcew dyxtedy dcez ingl znexza
`pzd hwp `l ,excp lg `l mzq dcez ingl znexza qitzndy
qitzndy minrt yi ik ,xzen dcez ingl znexza qitzny
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eúBlç òaøàa ïàôà,oin lkl dlecb zg` dlg - zelecbàöé £¨¨§©§©©¨¨

dte`dy xnel xyt` ji` ,`xnbd dywne .ezaeg ici carica
`vi zelg rax`a dcez ingláéúëäåjixvyíéòaøà.zelg §¨§¦©§¨¦

,zvxzneäåöîì,zeiet` zelg mirax` eidiy jixv xgaend on §¦§¨
dlg lkay ,zeiet` zelg rax`a ic carica z`vl liaya la`

,`xnbd dywn .zelg xyr ly xeriy didiì÷Lîì éòa àäå§¨¨¥§¦§©
,äîeøz,odkl dnexz oin lkn yixtdl jixv `ed ixdlkei ji`e §¨

.elld zelgd rax`n dnexz yixtdlàãç ìé÷Lc àîéz éëå§¦¥¨§¨¦£¨
dlek ìò àzôéølk lr dnexz zg` dlg yixtiy xn`z m`e - ¦§¨©¨

,zelgdïðúäåzegpna epipy ixdy ok xnel xyt` i` -(:fr)iabl §¨§©
dcez ingl iabl aezky dnn micnly ,dcez oaxw ipic(ci f `xwie)

EPOn aixwde'ïaø÷ ìkî ãçà,"dl dnExYìò ïaøwî ìBhé àlL §¦§¦¦¤¤¨¦¨¨§¨§¨©¤Ÿ¦¦¨§¨©
Bøéáçoky ,zxg`d dlg oin lr zg` dlg oinn yixti `ly - £¥

.oine oin lkn cg` yxtzn 'oaxw lkn cg`' aezky dnàîéz éëå§¦¥¨
ãçå ãç ìkî äñeøt ìé÷Lczg` dqext mexzi `edy xn`z m`e - §¨¦§¨¦¨©§©

,zeiet`d zelgd rax`n zg` lknïðúäåok xnel xyt` i` - §¨§©
dlndny ,dpyn dze`a epipyy oeikãçàdpeekdy micnl weqta ¤¨

äñeøt ìBhé àlLdf dxwna miiwi ji` ok m`e .mly mgl `l` ¤Ÿ¦§¨
.dcez ingl znexz zyxtd zevnàlàxaecn jgxk lr ¤¨

äLéìa eäðéLøôàcoin lkn dcez ingl znexz yixtdy - §©§§¦§§¦¨
xnelk ,ozqira oiicr eid zelgdykõîçî àãç ìé÷Lclhpy - §¨¦£¨¥¨¥

,ungd oinn xyr jezn cg`úBlç ïî àãçåxyr jezn cg`e - ©£¨¦©
,onya zllap ozleq dzidy zelgd oinníé÷é÷ø ïî àãçåcg`e - ©£¨¦§¦¦

eid j` ,onya zllap ozleq dzid `ly zelgd oinn xyr jezn
,mziit` xg` onya migynpäëeáø ïî àãçåxyr jezn cg`e - ©£¨¦§¨

zciny `l` ,zelgk onya zllap ozleq dzidy zelgd oinn
dxzepy dqird z`e .oiwiwxde zelgdn dletk dzid day onyd
z` miyixtn minrtly epl ixd .dlecb zg` dlgk dt` oin lkn

.dzqira dcera dnexzd
zwelgna `ng xa inx ly ewitq z` zelzl dqpn `xnbd

:mi`pz
éàpúk àîéì`w `xizda e` qitzn `w exwira m`d wtqd - ¥¨§©¨¥

xne`d ,`ziixaa epcnly ,mi`pz zwelgna ielz qitznéìò éøä£¥¨©
df xac,øBëákøñBà á÷òé éaø,excp lg -øézî äãeäé éaøå`l - ¦§©¦©£Ÿ¥§©¦§¨©¦

.excp lg,`xnbd zxxaneéîc éëéäewlgp dxwn dfi`a - ¥¦¨¦
,mi`pzdàîéð éàilr ixd xn`y dxwna ewlgpy xn`p m` - ¦¥¨

xekak,íéîc ú÷éøæ éðôìok m`éøLc ïàîc àîòè éàîenrh dn - ¦§¥§¦©¨¦©©£¨§©§¨¥
,xiznd dcedi iax lyx`yn dpey epi` xeka dxe`kl `ld

,xecpd xac llka mdy oeik mda qitzdl xyt`y zepaxwdéàå§¦
xekak ilr ixd xn`y dxwna mzwelgn z` cinrp m`e -øçàì§©©

,íéîc ú÷éøæok m`øñàc ïàîc àîòè éàîiax ly enrh dn - §¦©¨¦©©£¨§©§¨©
lr oi`e dlik`a xzen `ed minc zwixf xg` `ld ,xqe`d awri

,ezqtzd legzy dnåàì àlàdxwna xaecn jgxk lr `l` - ¤¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון, בו כותב בהנוגע להמשך לימודו.

וענין  יחד,  גם  והחסידות  הנגלה  תורת  לומדים  בה  בישיבה,  ללמוד  שעליו  פשוט  וגם  ומובן 

יחד מובן, כי בלימוד הנגלה צ"ל ניכר שלומד אברך חסידותי, ובלימוד החסידות צ"ל ניכר שלומד זה 

שחלק לו בלימוד הנגלה כדבעי. וכמובן מהמבואר באיזהו מקומות ומהם בלקו"ת בענין אשרי מי שבא 

לכאן ותלמודו בידו, שבשנים דיוק בדבר צ"ל תלמוד )כפשוטו - נגלה( ובידו דוקא שלא נשאר למטה 

בעולם הזה )תניא ריש פרק מ"ם( וק"ל.

בברכה לבשו"ט.



xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc mixcp(ycew zay meil)

éàäc øNa úéçîe øBëa øNa úéçîcdéab Cxya eiptl gpeny - §¨¦§©§¨¦¨¨§©§©¥
,xzid xya mb eiptl gpene ,minc zwixf xg`l xekaøîàå`diäæ §¨©¤

,äækàéä éàpúåexwiray xaeq awri iax ,mi`pzd ewlgp dfae - ¨¤§©¨¥¦
iaxe ,xeq`e ,minc zwixf mcew xekad xyaa ,xnelk ,qitzn `w
eiykr ly avna ,xnelk ,qitzn `w `xizday xaeq dcedi
lr dqtzdl oi`e ,dlik`a xzene minc zwixf xg` `ed xekady

.xzene ,legl dn
,`xnbd dgecàìexwira m` mi`pzd ewlgpy xnel gxkd oi` - Ÿ

`l` ,qitzn `w `xizda e` qitzn `wàîìò éleëcawri iax - §¥¨§¨
xekad xyaa qitzdy dxwna mixacn dcedi iaxeú÷éøæ éðôì¦§¥§¦©

íéîcå ,dxwna zwelgnd z` cinrdl oi`y lirl epxn`y s` ¨¦§
dywi ok m`y oeik dfkéøLc ïàîc àîòè éàîiax ly enrh dn - ©©£¨§©§¨¥

zepaxwd x`yn dpey epi` xeka dxe`kl ixdy ,xiznd dcedi
c meyn `ed enrhy uxzl yi ,mda qitzdl xyt`yàø÷ øîà̈©§¨

Wi`'øcé ékxcpdqtzda lg xcpd oi`y dfn micnle ,'dlãò ¦¦¦Ÿ¤¤©©
øBciLqitziy -øeãpä øáãaé÷etàì ,a qitzn `ivedl -øBëa ¤¦§¨¨©¨§©¥§

,àeä øeñàä øáãc`id dil`n xeka zyecw ixdydpi`e d`a §¨¨¨¨
.ea qitzdl xyt` i` okle ,excp ici lr d`a

,`xnbd zl`eyøñàc ïàîedyw ,mzwelgn z` ok cinrp m` - ©§¨©
.''dl xcp xFCi iM Wi`' weqtd z` yxti xqe`y awri iax cvik¦¦¦¤¤©

dqtzd weqtdn dhrnzpy dcen awri iax ,`xnbd daiyn
ok it lr s`e ,zetixhe zeliap oebk dxezd on xeq`d xaca

y oeik ,dliren 'dl yecw `edy xekaa dqtzd'äì' àø÷ øîà' ¨©§¨©
ef dlnn micnleøeñàä øác úBaøì,'dl yecw `edy xekak §©¨¨¨¨

.ea dqtzdd dlireny
,`xnbd dywnéøLc ïàîexekaa qitzndy xne`y dcedi iax - ©§¨¥

,lg excp oi`,''äì'déì ãéáò éàîieaixd z` xiaqn `ed ji` - ©©¨¦¥
.''dl' dlndn

oky ,zxzein dpi` ef dln ,`xnbd zvxzndéì éòaéî`id - ¦¨¥¥
liaya zkxvpìzeaxíLàå úàhça ñétúîdqtzdd dlireny §©§¦§©¨§¨¨

leki mc` oi` ixdy ,xeq`d xac mdy it lr s` ,lg xcpde mda
mi`a mpi`e ,`hgy `hg lr mda aiigzp ok m` `l` m`iadl

.dacpe xcpa
,`xnbd dywnúéàø äîee wlglúBaøì''dl' dlndnúàhç ¨¨¦¨§©©¨

íLàå,mda qitzdl xyt`yøBëaä úà àéöBäìexyt` i`y §¨¨§¦¤©§
.ea qitzdl

,`xnbd zvxzn,íLàå úàhç éðà äaøîøãða ñétúî àeäL- §©¤£¦©¨§¨¨¤©§¦§¤¤
dnda mdl mixxea milrady itl ,xecpd xack zvw miaygpy
qitzdl xyt` okle ,mny`le mz`hgl dze` miyicwne mpevxk

,mdaøBëaä úà éðà àéöBîe,xekaa qitznd z` daxn ipi`e - ¦£¦¤©§
itlBnà éònî LBã÷ àeäL,yecw `ed milrad ly mgxk lrae ¤¨¦§¥¦

xecpd xacl aygp epi`e ,zxg` dndaa etilgdl mileki mpi`e
.llk

:awri iax zhiy z` x`al zxfeg `xnbd
øñàc ïàîedliren xekaa qitzndy xaeqy awri iax - ©§¨©

y xaeq ,lg xcpde dqtzddàeä øãða Bñétúî énð øBëamb xeka- §©¦©§¦§¤¤
,xecpd xack zvw aygp okkeàéðúc,`ziixaaíeMî[mya-]éaø §©§¨¦©¦

,eøîàì ïépîy mc`äåönL Búéa CBúa øBëa ãìBðeilr,BLéc÷äì ¨§¦©¦§¨§§¥¤¦§¨§©§¦
'Léc÷z øëfä' øîàpLdevn mgxn yecw `ed xekay zexnly - ¤¤¡©©¨¨©§¦

xaca qitznk aygp xekaa qitznd okle .xeka myl eyicwdl
.xecpd

:dcedi iax zhiy z` x`al zxfeg `xnbd
éøLc ïàîe,lg excp oi` xkaa qitzndy xaeqd dcedi iax -ék ©§¨¥¦

Léãwéî àì éî déì Léc÷î àì,xekad z` yicwdl devn mpn` - Ÿ©§¦¥¦Ÿ¦§¦
oi` okl ,yecw xekad didi eita eyicwi `l m` s`y oeik la`

.llk xecpd xacl aygp xekad
m`d `ng xa inx ly ewitqa mi`pzd ewlgp `l llky `vnp
aygp xeka m`d ewlgp `l` ,`zydca e` qitzn `w exwira

.xecpd xac aygp epi`y e` zepaxwd x`yk xecpd xac
.hytp `l ing xa inx ly ewitqe ,`ibeqd zniizqn o`k

ilr df xkk xn` m`y dpyna epipyàønéàkezpeeky ,dyk - §¦§¨

ilr df xkk xn`y e` ,oaxw ly dylíéøéckezernyny - ©¦¦
lg ,ycwnd ziaay mixica mi`vnpd zepaxwk:xcpd

:el` zepeyl ipica `ziixa d`ian `xnbd
àðzilr df xkk xne`d ,`ziixaaàønéàe`àønéàìe`,àønéàk ¨¨¦§¨§¦§¨§¦§¨

ilr df xkk xne`y e`íéøéce`íéøécìe`,íéøéckxne`y e` ¦¦©¦¦©¦¦
ilr df xkkíéöòe`íéöòìe`,íéöòkilr df xkk xne`y e` ¥¦¨¥¦¨¥¦

íéMéàe`íéMéàìe`,íéMéàkilr df xkk xne`y e`çaæîe` ¦¦¨¦¦¨¦¦¦§¥©
çaænìe`,çaænkilr df xkk xne`y e`ìëéäe`ìëéäìe` ©¦§¥©©¦§¥©¥¨©¥¨
,ìëéäkilr df xkk xne`y e`íéìLeøée`íéìLeøéìe`,íéìLeøék ©¥¨§¨©¦¦¨©¦¦¨©¦

aïlekxn`e miiq m` ,el`d zepeyld lka -,Eì ìëBàLøeñàel ¨¤©§¨
xn`e miiq m` la` ,exiag lyn lek`l,Eì ìëBà àìøzeîel Ÿ©§¨

.exiag lyn lek`l
,`xnbd zxxandéì ïðéòîL ïàîef `ziixa xn`y `pzd edin - ©©§¦¨¥
eixacn rnynedéì éðL àìc-xne`d oia lcad oi`yàønéàe` §Ÿ¨¥¥¦§¨

,àønéàìxne`d oial,àønéàkoeincd s"k `la xn` m` s`e §¦§¨§¦§¨
zhiya `ziixady xnel `xnbd dqpn .lg xcpdàéä øéàî éaø. ©¦¥¦¦

,xi`n iaxk `ziixad m`y ,ok xnel oi`y `xnbd dgecàîéà¥¨
àôéñda xn`py ,`ziixad lyïleëåmixkfend zepeyld lka - ¥¨§¨

xn`e miiq m` ,`ziixaaøzeî Eì ìëBà àì,exiag lyn lek`l el Ÿ©§¨
ïðúäådpyna epipy `lde -(df cenr jynda)xne`dyàì ïaøwì §¨§©©¨§¨Ÿ

øñBà øéàî éaø ,Eì ìëBà,excp lgy oeikàaà éaø øîàåonwl ©§©¦¥¦¥§¨©©¦©¨
(a"r)y meyn `ed xi`n iax ly mrhdy ,äNòðaygp -øîBàk ©£¨§¥

àäé ïaø÷ìeEì ìëBà àì Cëéôìly `pzd m`e ,xeq` okle §¨§¨§¥§¦¨Ÿ©§
np ,xi`n iax `ed `ziixadixdy ,eixac z` xzeq `edy `v

aezk dpynae ,xzen 'jl lke` `l' miiqn m`y x`ean `ziixaa
.xeq` 'jl lke` `l' oaxwl xne` m`y

,`xnbd zvxzn,àéL÷ àìàäote`a zxacn `ziixad -øîàc Ÿ©§¨¨§¨©
àønéàì àì'',oileg `l` `xni` df didi `ly xn` ik xzen okle Ÿ§¦§¨

,legl xcpl rixtn `l 'jl lke` `l' xn`y dn zn`a la`eàä̈
ote`a zxacn dpynd -àønéàì øîàcdidiy xn` ik xeq` okle §¨©§¦§¨

.'jl lke` `l' xn`e miiqy s` ,`xni`l df

äðùî
:mixcp ly mitqep zepeyl zx`an dpynd

äìBò ïaø÷ øîBàäe`äçðîe`úàhçe`äãBze`íéîìLiyak- ¨¥¨§¨¨¦§¨©¨¨§¨¦
miiqne ,daeg mdy zxvr,Eì ìëBà éðàLxcpd lgeøeñàel ¤£¦©§¨

la` .`nw `pz ixac el` ,exiag lyn lek`løézî äãeäé éaøoeik ©¦§¨©¦
.lg `l xcpdyxne` m`eïaøwäe`ïaø÷ke`ïaø÷miiqne ©¨§¨§¨§¨¨§¨

,Eì ìëBàLe xcpd lgøeñàxne` m`e .exiag lyn lek`lïaø÷ì ¤©§¨§¨§¨
,Eì ìëBà àìøñBà øéàî éaømiyxtny oeik exiag lyn lek`l Ÿ©§©¦¥¦¥

.'jl lke` `l jkitle `di oaxwl' ezpeeky

àøîâ
:`ziixal dpyndn dxizq dywn `xnbd

éðz÷xne`d ,dpynaïaø÷e`ïaøwäe`,ïaø÷kmiiqneìëBàL' ¨¨¥¨§¨©¨§¨§¨§¨¤¥
,'Eìe xcpd lgøeñày `xnbd dpiane .exiag lyn lek`làîúñ §¨§¨¨

øéàî éaøk àðzxi`n iax zhiya `id dpynd mzqd on -àìc ¨¨§©¦¥¦§Ÿ
déì éðLwelig oi` ezhiyly -ïéaxne`d'àønéà'xne`d oial ¨¥¥¥¦§¨

,'àønéàì'éà]k `id dpynd m` -,øéàî éaødywéðz÷c [àä §¦§¨¦©¦¥¦¨§¨¨¥
xne` m`yEì ìëBàL ïaøwäe xcpd lg,øeñààéðúäå`ziixaa ©¨§¨¤©§¨§¨©§¨

,df oic lra äãeäé éaøì íéîëç íéãBîote`yøîBàzepeyln cg` ¦£¨¦§©¦§¨§¥
:el`äìBò àäå ,ïaøw àä,dler `d e` -úàhç àäå ,äçðî àäå ¨¨§¨§¨¨§¨¦§¨§¨©¨

L ,Eì ìëBàLlg oeincd s"k xne` `l m` mb cinzy it lr s` ¤©§¤
lg xcpd oi` df oeyla z`f lka ,xcpde,øzenmeynäæ øãð àlL ¨¤Ÿ¨©¤

,ïaø÷ éiça àlà,eixacl zernyn mey oi`y ,dndad iiga xnelk ¤¨§©¥¨§¨
minkg ixacl mixzeq dpynd ixac ok m`e .lg xcpd oi` okle
lke`y oaxwd xne`y ote`ay x`ean dpyna ixdy ,`ziixaa
jl lke`y oaxw `d xne`y ote`ay x`ean `ziixaae ,xeq` jl
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jtdy in` cenr bi sc ± ipy wxtmixcp
.äæë äæ øîàå,qitzn `w xzida :xaq xne ,qitzn exwira :xaq xn ;ibltin `w `dae

.minc zwixf xg`l.øåãðä øáãá øåãé éë øãð øåãé éë àø÷ øîàiwet`l ,xeq`e xcp ied

.xqzin `linnc ,xeq`d xacc xeka.øåñàä øáã úåáøì 'äì àø÷ øîà`edy xac lkc

.xeka oebk ,xcp `la xeq` `edy t"r` ,xcpa inp eqitzn `ed - deable xeq`äáøî
.íùàå úàèç éðàmdy,miqitzn`edy iptn

meyn `le oi`a `hg lrc b"r` .xcpa oqitzn

ef ixd" xne`y ,eqitzn edi` - d"t` ,xcp

iz`hgliny`le,llk qitzn epi` xeka la` ."

.envr ycw en` irnny.äéì ùéã÷î àì éëm`

meyn ?ikd e`la yicwin `l in ,eyicwd `l

la` .xcpa dil qitzn ik llk aiyg `l ikd

`l - my`e z`hgiycwin`l i` mlerl

.edl yicwn.øåñà êì ìëåàù ïìåëxn` ikc

xq`i :xn`c o`nk inc - "jl lke`y `xni`k"

`l `xni`k" xn` la` .jl lke`y dn ilr

jl lke` m` la` :rnync ,xzen - "jl lke`

`di `l -.xzene ,`xni`kàìã äéì ïðéòîù ïàî
àøîéà ïéá äéì éðàùàøîéàì.àøîéàëolekc

.xeq` "jl lke`y"àéä î"ø..i"xc dilr biltc

xne`d :xn`c ,"`xni`" dil zil - i"x i`c

.melk xn` `l - "milyexi"êì ìëåà àì ïìåëå
.ïéøúåî" xn` elit``xni`l."jl lke` `làì

øîàã àä àéù÷àøîéàì.- 'eke onwl opzc 'ipzn

" xn`c,oaxwl epiidc ,"jl lke` `l `xni`l

.jl lke` `l jkitl ,`di oaxwl :rnync

xn`c :ikd dl uixz - xzen ipzwc `ziixae

- jl lke` m` `d ,"jl lke` `l `xni`l `l"

ikdle .od e`l llkn epiidc ,`xni`k `di

n"xlc ,xzen.[od] e`l llkn dil ziléðúî'
.øîåàä- 'ek dgpn e` ,jl lke`y `di dler

.xeq`.øéúî äãåäé éáødlerk" xn` `lc"

."z`hgk"'îâàìã øéàî éáøë àðú àîúñ
àøîéàì àøîéà ïéá äéì éðàù.`kid xq`c

,"milyexik" xn`c o`nk "milyexi" xn`c

`kidk "oaxw" xn`c `kid xeq` ikdlexn`c

."oaxwk".àéä øéàî éáø éà:ipzwc `yix

oaxwd".xeq` - "jl lke`yíéãåî àéðúäå
.äãåäé éáøì íéîëçbiltc xi`n iax epiidc

.dilr.ïáø÷ ééçá àìà äæ øãð àìùxn` ikc

iig :xn`c o`nk rnyn ,"jl lke`y oaxw `d"

:xn`w melk `le ,jl lke`y oaxw
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`edy ef dnda xxea `ed excp zngny itl ,xekan ith xecpd xac exwn ,o`iadl eilr

xn`wc epiide .xg`a etilgdl leki oi`e ,en` irnn yecw `edy xekaa ok oi`y dn ,`ian

oqitzdl jixvy xnelk ,xcpa oqitzn `edy :jenqa.ïéðòìå.dkldl"f o"anxd 'k

opihwp ,qitznw `xzida e` qitznw exwra i` `hiyti` `l `kd oiirac idpc :eizeklda

xn`y in" wxta opiwqncn ,qitzn `w `xzidac

`tiqac "ip`e xn`e exiag rnye xifp ipixd

`dc .`xnegl oia `lewl oia ,`nwa `le qitzn

xzed :mzd ipzw qitzn `tiqac opixn`c meyn

dhnle epnid ,xeq` dlrnle epnid ,irvn`d

xzidd oi` - qitzn `nwa edlek i`e .xzen

`tiqa `nl` .mzd gkenck ,ecal el `l` jynp

iab mzdc epiide .`xzida epiidc ,qitznw

iziinc ,"dxeza xen`d xqi` edfi`"c oizipzn

,jli`e meid eze`n xcpy epiidc `pyil i`da dl

ikd e`l `d :rnync-qitzn `xizda.àìã
.xi`n iax `xni`k dil ipy `le `xni` dil ipy

xqzn oeincd s"k `la 'it` diciclc - xnelk.

àì`l xn`c `d `xni`l xn`c `d `iyw

.`xni``ki`e .ze`gqp zvwa `qxibd `id jk

zgz `aya xnelk `xni`l xn`c `d :iqxbc

zgz gzta xnelk `xni`l xn`c `d ,c"nld©

c"nlac ikd iqxbc o`nl edl `xiaqc .c"nld

zipyd `qxibd yexit itke ,`lk `id ixd dgeztŸ

.oilegk oilegd oilegc `ziixaa dlrnl izazky

,"jl lke`y" xne`ac minrt :ipz ikd `ziixae

c"nla epiide ,xeq` - xzid rnync b"r`

xi`n iax "jl lke` `l oaxwl"c `idde .zi`ay

`l" xn`c minrte ,zi`ay c"nla epiid - xqe`

,ixy - `xeqi` rnync ab lr s` ,"jl lke`

itk ,`icda `l xne`a p"` .dgezt c"nla epiidc

ze`qxbd welig.'éðúîdler oaxw xne`d

.xeq` jl lke` ip`y 'ekeeda xn` `lc b"r`e

ipdc oeikc `"cqc ,xizn dcedi iaxe .oeincd s"k

dcenc ,xzep lebtk iedl oxeqi` lr dxen ony

enke .l"nw - s"k `ira `lc dcedi iax eda

) dlrnl izyxtyxedh d"c .`i sc(oaxwk oaxwd .

dnc rnyn ipyil lkac .xeq` jl lke`y oaxw

la` ,"lke`y" xn` ik `wece .oaxw `di lk`iy

"jl lke` `l oaxw" xn`-wxta opz `dc ,ixy

) ipy:eh onwljl lke` `l oaxw :(-opinwene ,xzen

`la oaxw xn` ikc ,`zlinc `nrhe .n"xk dl

c"nl-lk`i `ly oaxw iiga raypc rnyn.

ïáø÷ì.xqe` n"x jl lke` `l`xnba yxtn

d"de - jl lke` `l jkitl ,`di oaxwl :w"dc

rnync .xeq` "jl lke`y oaxwl" xn` i`c

`lc i`de .jlyn lke`y dn `di oaxwl :xity

,oaxwd :ipzilc ,`yixc ipd icda i`d aixr

xn` ik la` .`paizkcke ,ixy - "lke` `l" xn` la` ,xeq` "lke`y" xn` ik `wec - "oaxw" "oaxwk" "oaxwd" epiidc ,`zlz edpdc meyn - xeq` "jl lke`y" "oaxwl" "oaxw" "oaxwk"

xeq` - lke` `l xn` elit` ,"oaxwl".'îâ.xi`n iaxk `pz `nzqyxtn `w `zlinc `xwire `hyew `l` ,'ipzn` `ziixa inp `iyw `pixg` `pz dl `pz i`c d"d.íéãåî
.i"xl minkgixyc ecen `da ,oeincd s"k era `lc b"r`.
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קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc mixcp(ycew zay meil)

éàäc øNa úéçîe øBëa øNa úéçîcdéab Cxya eiptl gpeny - §¨¦§©§¨¦¨¨§©§©¥
,xzid xya mb eiptl gpene ,minc zwixf xg`l xekaøîàå`diäæ §¨©¤

,äækàéä éàpúåexwiray xaeq awri iax ,mi`pzd ewlgp dfae - ¨¤§©¨¥¦
iaxe ,xeq`e ,minc zwixf mcew xekad xyaa ,xnelk ,qitzn `w
eiykr ly avna ,xnelk ,qitzn `w `xizday xaeq dcedi
lr dqtzdl oi`e ,dlik`a xzene minc zwixf xg` `ed xekady

.xzene ,legl dn
,`xnbd dgecàìexwira m` mi`pzd ewlgpy xnel gxkd oi` - Ÿ

`l` ,qitzn `w `xizda e` qitzn `wàîìò éleëcawri iax - §¥¨§¨
xekad xyaa qitzdy dxwna mixacn dcedi iaxeú÷éøæ éðôì¦§¥§¦©

íéîcå ,dxwna zwelgnd z` cinrdl oi`y lirl epxn`y s` ¨¦§
dywi ok m`y oeik dfkéøLc ïàîc àîòè éàîiax ly enrh dn - ©©£¨§©§¨¥

zepaxwd x`yn dpey epi` xeka dxe`kl ixdy ,xiznd dcedi
c meyn `ed enrhy uxzl yi ,mda qitzdl xyt`yàø÷ øîà̈©§¨

Wi`'øcé ékxcpdqtzda lg xcpd oi`y dfn micnle ,'dlãò ¦¦¦Ÿ¤¤©©
øBciLqitziy -øeãpä øáãaé÷etàì ,a qitzn `ivedl -øBëa ¤¦§¨¨©¨§©¥§

,àeä øeñàä øáãc`id dil`n xeka zyecw ixdydpi`e d`a §¨¨¨¨
.ea qitzdl xyt` i` okle ,excp ici lr d`a

,`xnbd zl`eyøñàc ïàîedyw ,mzwelgn z` ok cinrp m` - ©§¨©
.''dl xcp xFCi iM Wi`' weqtd z` yxti xqe`y awri iax cvik¦¦¦¤¤©

dqtzd weqtdn dhrnzpy dcen awri iax ,`xnbd daiyn
ok it lr s`e ,zetixhe zeliap oebk dxezd on xeq`d xaca

y oeik ,dliren 'dl yecw `edy xekaa dqtzd'äì' àø÷ øîà' ¨©§¨©
ef dlnn micnleøeñàä øác úBaøì,'dl yecw `edy xekak §©¨¨¨¨

.ea dqtzdd dlireny
,`xnbd dywnéøLc ïàîexekaa qitzndy xne`y dcedi iax - ©§¨¥

,lg excp oi`,''äì'déì ãéáò éàîieaixd z` xiaqn `ed ji` - ©©¨¦¥
.''dl' dlndn

oky ,zxzein dpi` ef dln ,`xnbd zvxzndéì éòaéî`id - ¦¨¥¥
liaya zkxvpìzeaxíLàå úàhça ñétúîdqtzdd dlireny §©§¦§©¨§¨¨

leki mc` oi` ixdy ,xeq`d xac mdy it lr s` ,lg xcpde mda
mi`a mpi`e ,`hgy `hg lr mda aiigzp ok m` `l` m`iadl

.dacpe xcpa
,`xnbd dywnúéàø äîee wlglúBaøì''dl' dlndnúàhç ¨¨¦¨§©©¨

íLàå,mda qitzdl xyt`yøBëaä úà àéöBäìexyt` i`y §¨¨§¦¤©§
.ea qitzdl

,`xnbd zvxzn,íLàå úàhç éðà äaøîøãða ñétúî àeäL- §©¤£¦©¨§¨¨¤©§¦§¤¤
dnda mdl mixxea milrady itl ,xecpd xack zvw miaygpy
qitzdl xyt` okle ,mny`le mz`hgl dze` miyicwne mpevxk

,mdaøBëaä úà éðà àéöBîe,xekaa qitznd z` daxn ipi`e - ¦£¦¤©§
itlBnà éònî LBã÷ àeäL,yecw `ed milrad ly mgxk lrae ¤¨¦§¥¦

xecpd xacl aygp epi`e ,zxg` dndaa etilgdl mileki mpi`e
.llk

:awri iax zhiy z` x`al zxfeg `xnbd
øñàc ïàîedliren xekaa qitzndy xaeqy awri iax - ©§¨©

y xaeq ,lg xcpde dqtzddàeä øãða Bñétúî énð øBëamb xeka- §©¦©§¦§¤¤
,xecpd xack zvw aygp okkeàéðúc,`ziixaaíeMî[mya-]éaø §©§¨¦©¦

,eøîàì ïépîy mc`äåönL Búéa CBúa øBëa ãìBðeilr,BLéc÷äì ¨§¦©¦§¨§§¥¤¦§¨§©§¦
'Léc÷z øëfä' øîàpLdevn mgxn yecw `ed xekay zexnly - ¤¤¡©©¨¨©§¦

xaca qitznk aygp xekaa qitznd okle .xeka myl eyicwdl
.xecpd

:dcedi iax zhiy z` x`al zxfeg `xnbd
éøLc ïàîe,lg excp oi` xkaa qitzndy xaeqd dcedi iax -ék ©§¨¥¦

Léãwéî àì éî déì Léc÷î àì,xekad z` yicwdl devn mpn` - Ÿ©§¦¥¦Ÿ¦§¦
oi` okl ,yecw xekad didi eita eyicwi `l m` s`y oeik la`

.llk xecpd xacl aygp xekad
m`d `ng xa inx ly ewitqa mi`pzd ewlgp `l llky `vnp
aygp xeka m`d ewlgp `l` ,`zydca e` qitzn `w exwira

.xecpd xac aygp epi`y e` zepaxwd x`yk xecpd xac
.hytp `l ing xa inx ly ewitqe ,`ibeqd zniizqn o`k

ilr df xkk xn` m`y dpyna epipyàønéàkezpeeky ,dyk - §¦§¨

ilr df xkk xn`y e` ,oaxw ly dylíéøéckezernyny - ©¦¦
lg ,ycwnd ziaay mixica mi`vnpd zepaxwk:xcpd

:el` zepeyl ipica `ziixa d`ian `xnbd
àðzilr df xkk xne`d ,`ziixaaàønéàe`àønéàìe`,àønéàk ¨¨¦§¨§¦§¨§¦§¨

ilr df xkk xne`y e`íéøéce`íéøécìe`,íéøéckxne`y e` ¦¦©¦¦©¦¦
ilr df xkkíéöòe`íéöòìe`,íéöòkilr df xkk xne`y e` ¥¦¨¥¦¨¥¦

íéMéàe`íéMéàìe`,íéMéàkilr df xkk xne`y e`çaæîe` ¦¦¨¦¦¨¦¦¦§¥©
çaænìe`,çaænkilr df xkk xne`y e`ìëéäe`ìëéäìe` ©¦§¥©©¦§¥©¥¨©¥¨
,ìëéäkilr df xkk xne`y e`íéìLeøée`íéìLeøéìe`,íéìLeøék ©¥¨§¨©¦¦¨©¦¦¨©¦

aïlekxn`e miiq m` ,el`d zepeyld lka -,Eì ìëBàLøeñàel ¨¤©§¨
xn`e miiq m` la` ,exiag lyn lek`l,Eì ìëBà àìøzeîel Ÿ©§¨

.exiag lyn lek`l
,`xnbd zxxandéì ïðéòîL ïàîef `ziixa xn`y `pzd edin - ©©§¦¨¥
eixacn rnynedéì éðL àìc-xne`d oia lcad oi`yàønéàe` §Ÿ¨¥¥¦§¨

,àønéàìxne`d oial,àønéàkoeincd s"k `la xn` m` s`e §¦§¨§¦§¨
zhiya `ziixady xnel `xnbd dqpn .lg xcpdàéä øéàî éaø. ©¦¥¦¦

,xi`n iaxk `ziixad m`y ,ok xnel oi`y `xnbd dgecàîéà¥¨
àôéñda xn`py ,`ziixad lyïleëåmixkfend zepeyld lka - ¥¨§¨

xn`e miiq m` ,`ziixaaøzeî Eì ìëBà àì,exiag lyn lek`l el Ÿ©§¨
ïðúäådpyna epipy `lde -(df cenr jynda)xne`dyàì ïaøwì §¨§©©¨§¨Ÿ

øñBà øéàî éaø ,Eì ìëBà,excp lgy oeikàaà éaø øîàåonwl ©§©¦¥¦¥§¨©©¦©¨
(a"r)y meyn `ed xi`n iax ly mrhdy ,äNòðaygp -øîBàk ©£¨§¥

àäé ïaø÷ìeEì ìëBà àì Cëéôìly `pzd m`e ,xeq` okle §¨§¨§¥§¦¨Ÿ©§
np ,xi`n iax `ed `ziixadixdy ,eixac z` xzeq `edy `v

aezk dpynae ,xzen 'jl lke` `l' miiqn m`y x`ean `ziixaa
.xeq` 'jl lke` `l' oaxwl xne` m`y

,`xnbd zvxzn,àéL÷ àìàäote`a zxacn `ziixad -øîàc Ÿ©§¨¨§¨©
àønéàì àì'',oileg `l` `xni` df didi `ly xn` ik xzen okle Ÿ§¦§¨

,legl xcpl rixtn `l 'jl lke` `l' xn`y dn zn`a la`eàä̈
ote`a zxacn dpynd -àønéàì øîàcdidiy xn` ik xeq` okle §¨©§¦§¨

.'jl lke` `l' xn`e miiqy s` ,`xni`l df

äðùî
:mixcp ly mitqep zepeyl zx`an dpynd

äìBò ïaø÷ øîBàäe`äçðîe`úàhçe`äãBze`íéîìLiyak- ¨¥¨§¨¨¦§¨©¨¨§¨¦
miiqne ,daeg mdy zxvr,Eì ìëBà éðàLxcpd lgeøeñàel ¤£¦©§¨

la` .`nw `pz ixac el` ,exiag lyn lek`løézî äãeäé éaøoeik ©¦§¨©¦
.lg `l xcpdyxne` m`eïaøwäe`ïaø÷ke`ïaø÷miiqne ©¨§¨§¨§¨¨§¨

,Eì ìëBàLe xcpd lgøeñàxne` m`e .exiag lyn lek`lïaø÷ì ¤©§¨§¨§¨
,Eì ìëBà àìøñBà øéàî éaømiyxtny oeik exiag lyn lek`l Ÿ©§©¦¥¦¥

.'jl lke` `l jkitle `di oaxwl' ezpeeky

àøîâ
:`ziixal dpyndn dxizq dywn `xnbd

éðz÷xne`d ,dpynaïaø÷e`ïaøwäe`,ïaø÷kmiiqneìëBàL' ¨¨¥¨§¨©¨§¨§¨§¨¤¥
,'Eìe xcpd lgøeñày `xnbd dpiane .exiag lyn lek`làîúñ §¨§¨¨

øéàî éaøk àðzxi`n iax zhiya `id dpynd mzqd on -àìc ¨¨§©¦¥¦§Ÿ
déì éðLwelig oi` ezhiyly -ïéaxne`d'àønéà'xne`d oial ¨¥¥¥¦§¨

,'àønéàì'éà]k `id dpynd m` -,øéàî éaødywéðz÷c [àä §¦§¨¦©¦¥¦¨§¨¨¥
xne` m`yEì ìëBàL ïaøwäe xcpd lg,øeñààéðúäå`ziixaa ©¨§¨¤©§¨§¨©§¨

,df oic lra äãeäé éaøì íéîëç íéãBîote`yøîBàzepeyln cg` ¦£¨¦§©¦§¨§¥
:el`äìBò àäå ,ïaøw àä,dler `d e` -úàhç àäå ,äçðî àäå ¨¨§¨§¨¨§¨¦§¨§¨©¨

L ,Eì ìëBàLlg oeincd s"k xne` `l m` mb cinzy it lr s` ¤©§¤
lg xcpd oi` df oeyla z`f lka ,xcpde,øzenmeynäæ øãð àlL ¨¤Ÿ¨©¤

,ïaø÷ éiça àlà,eixacl zernyn mey oi`y ,dndad iiga xnelk ¤¨§©¥¨§¨
minkg ixacl mixzeq dpynd ixac ok m`e .lg xcpd oi` okle
lke`y oaxwd xne`y ote`ay x`ean dpyna ixdy ,`ziixaa
jl lke`y oaxw `d xne`y ote`ay x`ean `ziixaae ,xeq` jl
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jtdy in` cenr bi sc ± ipy wxtmixcp
.äæë äæ øîàå,qitzn `w xzida :xaq xne ,qitzn exwira :xaq xn ;ibltin `w `dae

.minc zwixf xg`l.øåãðä øáãá øåãé éë øãð øåãé éë àø÷ øîàiwet`l ,xeq`e xcp ied

.xqzin `linnc ,xeq`d xacc xeka.øåñàä øáã úåáøì 'äì àø÷ øîà`edy xac lkc

.xeka oebk ,xcp `la xeq` `edy t"r` ,xcpa inp eqitzn `ed - deable xeq`äáøî
.íùàå úàèç éðàmdy,miqitzn`edy iptn

meyn `le oi`a `hg lrc b"r` .xcpa oqitzn

ef ixd" xne`y ,eqitzn edi` - d"t` ,xcp

iz`hgliny`le,llk qitzn epi` xeka la` ."

.envr ycw en` irnny.äéì ùéã÷î àì éëm`

meyn ?ikd e`la yicwin `l in ,eyicwd `l

la` .xcpa dil qitzn ik llk aiyg `l ikd

`l - my`e z`hgiycwin`l i` mlerl

.edl yicwn.øåñà êì ìëåàù ïìåëxn` ikc

xq`i :xn`c o`nk inc - "jl lke`y `xni`k"

`l `xni`k" xn` la` .jl lke`y dn ilr

jl lke` m` la` :rnync ,xzen - "jl lke`

`di `l -.xzene ,`xni`kàìã äéì ïðéòîù ïàî
àøîéà ïéá äéì éðàùàøîéàì.àøîéàëolekc

.xeq` "jl lke`y"àéä î"ø..i"xc dilr biltc

xne`d :xn`c ,"`xni`" dil zil - i"x i`c

.melk xn` `l - "milyexi"êì ìëåà àì ïìåëå
.ïéøúåî" xn` elit``xni`l."jl lke` `làì

øîàã àä àéù÷àøîéàì.- 'eke onwl opzc 'ipzn

" xn`c,oaxwl epiidc ,"jl lke` `l `xni`l

.jl lke` `l jkitl ,`di oaxwl :rnync

xn`c :ikd dl uixz - xzen ipzwc `ziixae

- jl lke` m` `d ,"jl lke` `l `xni`l `l"

ikdle .od e`l llkn epiidc ,`xni`k `di

n"xlc ,xzen.[od] e`l llkn dil ziléðúî'
.øîåàä- 'ek dgpn e` ,jl lke`y `di dler

.xeq`.øéúî äãåäé éáødlerk" xn` `lc"

."z`hgk"'îâàìã øéàî éáøë àðú àîúñ
àøîéàì àøîéà ïéá äéì éðàù.`kid xq`c

,"milyexik" xn`c o`nk "milyexi" xn`c

`kidk "oaxw" xn`c `kid xeq` ikdlexn`c

."oaxwk".àéä øéàî éáø éà:ipzwc `yix

oaxwd".xeq` - "jl lke`yíéãåî àéðúäå
.äãåäé éáøì íéîëçbiltc xi`n iax epiidc

.dilr.ïáø÷ ééçá àìà äæ øãð àìùxn` ikc

iig :xn`c o`nk rnyn ,"jl lke`y oaxw `d"

:xn`w melk `le ,jl lke`y oaxw
àì
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`edy ef dnda xxea `ed excp zngny itl ,xekan ith xecpd xac exwn ,o`iadl eilr

xn`wc epiide .xg`a etilgdl leki oi`e ,en` irnn yecw `edy xekaa ok oi`y dn ,`ian

oqitzdl jixvy xnelk ,xcpa oqitzn `edy :jenqa.ïéðòìå.dkldl"f o"anxd 'k

opihwp ,qitznw `xzida e` qitznw exwra i` `hiyti` `l `kd oiirac idpc :eizeklda

xn`y in" wxta opiwqncn ,qitzn `w `xzidac

`tiqac "ip`e xn`e exiag rnye xifp ipixd

`dc .`xnegl oia `lewl oia ,`nwa `le qitzn

xzed :mzd ipzw qitzn `tiqac opixn`c meyn

dhnle epnid ,xeq` dlrnle epnid ,irvn`d

xzidd oi` - qitzn `nwa edlek i`e .xzen

`tiqa `nl` .mzd gkenck ,ecal el `l` jynp

iab mzdc epiide .`xzida epiidc ,qitznw

iziinc ,"dxeza xen`d xqi` edfi`"c oizipzn

,jli`e meid eze`n xcpy epiidc `pyil i`da dl

ikd e`l `d :rnync-qitzn `xizda.àìã
.xi`n iax `xni`k dil ipy `le `xni` dil ipy

xqzn oeincd s"k `la 'it` diciclc - xnelk.

àì`l xn`c `d `xni`l xn`c `d `iyw

.`xni``ki`e .ze`gqp zvwa `qxibd `id jk

zgz `aya xnelk `xni`l xn`c `d :iqxbc

zgz gzta xnelk `xni`l xn`c `d ,c"nld©

c"nlac ikd iqxbc o`nl edl `xiaqc .c"nld

zipyd `qxibd yexit itke ,`lk `id ixd dgeztŸ

.oilegk oilegd oilegc `ziixaa dlrnl izazky

,"jl lke`y" xne`ac minrt :ipz ikd `ziixae

c"nla epiide ,xeq` - xzid rnync b"r`

xi`n iax "jl lke` `l oaxwl"c `idde .zi`ay

`l" xn`c minrte ,zi`ay c"nla epiid - xqe`

,ixy - `xeqi` rnync ab lr s` ,"jl lke`

itk ,`icda `l xne`a p"` .dgezt c"nla epiidc

ze`qxbd welig.'éðúîdler oaxw xne`d

.xeq` jl lke` ip`y 'ekeeda xn` `lc b"r`e

ipdc oeikc `"cqc ,xizn dcedi iaxe .oeincd s"k

dcenc ,xzep lebtk iedl oxeqi` lr dxen ony

enke .l"nw - s"k `ira `lc dcedi iax eda

) dlrnl izyxtyxedh d"c .`i sc(oaxwk oaxwd .

dnc rnyn ipyil lkac .xeq` jl lke`y oaxw

la` ,"lke`y" xn` ik `wece .oaxw `di lk`iy

"jl lke` `l oaxw" xn`-wxta opz `dc ,ixy

) ipy:eh onwljl lke` `l oaxw :(-opinwene ,xzen

`la oaxw xn` ikc ,`zlinc `nrhe .n"xk dl

c"nl-lk`i `ly oaxw iiga raypc rnyn.

ïáø÷ì.xqe` n"x jl lke` `l`xnba yxtn

d"de - jl lke` `l jkitl ,`di oaxwl :w"dc

rnync .xeq` "jl lke`y oaxwl" xn` i`c

`lc i`de .jlyn lke`y dn `di oaxwl :xity

,oaxwd :ipzilc ,`yixc ipd icda i`d aixr

xn` ik la` .`paizkcke ,ixy - "lke` `l" xn` la` ,xeq` "lke`y" xn` ik `wec - "oaxw" "oaxwk" "oaxwd" epiidc ,`zlz edpdc meyn - xeq` "jl lke`y" "oaxwl" "oaxw" "oaxwk"

xeq` - lke` `l xn` elit` ,"oaxwl".'îâ.xi`n iaxk `pz `nzqyxtn `w `zlinc `xwire `hyew `l` ,'ipzn` `ziixa inp `iyw `pixg` `pz dl `pz i`c d"d.íéãåî
.i"xl minkgixyc ecen `da ,oeincd s"k era `lc b"r`.
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jtdyקצ ina cenr bi sc ± ipy wxtmixcp
.àéù÷ àì,`id xi`n iax - "jl lke`y oaxwk" epiidc ,"oaxwd" xn`c - xq`c oizipzn

"oaxwd" xn` oia dil ip`y `lc.iig rnync ,"oaxw `d" xn`c `ziixae ."oaxwk"làI
.êì ìëåà àì ïáø÷ikd :ixn`c zi`e .xi`n iax xqe` ikdl ,oaxw ied "jl lke`y" la`

.oaxwk ilr xeq` `di - jl lke` m`y ,jl lke` `l oaxw liaya - "oaxwl" rnyn

.'eke xi`n iaxl dil zil `de :opiywneéðúî'
.êîò øáãî éô íðå÷xeq` jnr xacn ip`y dn

e` ,"jnr dyer ici mpew" xn`y e` .oaxwk ilr

,enr xacl xeq` - "jnr zkldn ilbx mpew"

jldle.dk`ln enr zeyrle ,enr'îâìò ïéìç
úåùøáë äåöîä.dyer ip`y mpew" xn` m`y

eilr lg - "oilitz gipn ip`y mpew" e` "dkeq

."lgi la"a dil mw - dyr m`e ,xcpdïéàù äî
.äòåáùá ïë,zevnd z` lhal oirayp oi`y

ikdle ,oniiwl `ed ipiq xdn cnere rayenc

lr dlg dreay oi`c ,dilr dreay dlg `l

.dreay.íéøãðá ïë ïéàù äîxac lr oilg oi`c

i`n`e ,ynn ea oi`y xeaic oebk ,ynn ea oi`y

?xeq` ipzw.éøåáéãì éô øñàé øîåàáit ,xnelk

dtde .jnr xacn ip`y xeaic eze`l xq`i

dyrnl mici"e .i`ce ynn ea yi - xq`py

jelidl ilbx"e ,jnr dyer ipi`y - "mdici- "

.jnr jld` `ly.éîð à÷éãit"c ,xq`c 'ipzn"

ipzw `le ,"jnr xacn it mpew" ipzwc ,xn`w

xq`i"c dpin rny ,"jnr xacn ip`y""it

.ynn ea yiy xac epiide ,xn`w

ééåðë ìë êIò ïøãä

åìàå.ïéøúåîoileg xne`d .xcp iaiyg `lc

lke`y xifg xyak e` jl lke` ip`y

zceark e` jl.'ek miakekïøäà úìçë
.øúåî åúîåøúëåxac e`l ipd lkc .enr lek`l

`la ixqzin `linnc ,xeq`d xac `l` od xecpd

.xeq`d xaca mixcep oi`e ,xcp'îâøéàî éáø éà
.ïä òîåù äúà åàì ììëî äéì úéì àäå`kide

,oaxwl `l` :rnync opixn` `l "oilegl" xn`c

.e`l llkn od epiidc
àìà
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àì.oaxwd xn`c `d oaxw `d xn`c `d `iywiedl i`d - "oaxwd" xn` ikc ,xnelk

xn`w oaxw.'éðúî.'eke jnr xacn it mpew exiagl xne`ddl yxtn `xnba.'îâ
.devn xac lr milg mixcpdy) a"ta:fh sc onwllr zelg zereaydy `xwn dl opigken (

ynn dia zi` edi`e ,ok dyri `ly `ed `xab xqzinc meyn ynn ea oi`y xac.äî
.mixcpa ok oi`yi` jklid ,`ed `vtg xqznc

icin xq` `l - `yyn dia zil.øîåàá
.ixeacl it xq`ixn` `dc .xne`k dyrp ,xnelk

,xeac` i`w mpewc rnyn "xacn it mpew"

mixcp mzqc oeik ,jklid .dt` i`wc inp rnyne

xac eite ,i`w dt`c 'ixn` - xingdlea yiy

"xne`a" opixn`c cenlzda dzekce .`ed ynn-

ivn dedc `ed oicae .xne`k dyrp :oyexite

xeac` mpew i`w i` elit`c dil iiepyl-d"t`

lr elit` opaxcn oilg mixcpdy ,opaxcn xeq`

,a"t yixa onwl `zi`ck ,ynn ea oi`y xac

elit`c ,dil uxzn `zlinc `hyew `l`

xeq` inp `ziixe`cn.

ééåðë Ië êIò ïøãä

åIàå.oixzenmixcp `nw wxta `pzc icii`

oixzen el`a `kd gzt ,oixeq`.ïéìåç
.jl lke`yjixhvi` i`nl yxtn `xnba.

øùáë.'eke dxf dceark xifgoixeq` ipin lk

oixeq`e ,xifg xyak - dlik`a oixeq` :ipzw

mdl oi`y d`pda oixeq`e ,dxf dceark - d`pda

dcearl zaexwz eidy ,oiaeal zexerk - dlha

oi`iven eide ald cbpk xerd oiawep eidy ,dxf

idpc ,dxf dcearn ixinge ,ig `edyk eze`

dxf dcear zaexwz - dlha dl zi` dxf dcearc

,cala dlik`a oixeq`y inp `pze .dlha dl oi`

dxeng oz`nehye ,zeliapk - d`neh oda yie

miynxe mivwyk - dycrka.úìçëoxd`

.eznexzkemy z`ixw ici lr xeqi` lgy t"r`y

.dlrnl izazky enke ,xecpd xac exwn `l -

dfl xzene dfl xeq` `edy [t"r`y]-zngn `l

,i`ce `l` .yxit `l oyixtdyk ixdy ,`ed excp

mixfl ixiq`c i`n-`nxc `ed `xeq` zngn

oiqitzn oi`c ipd edlekc `nrhe .ediilr `pngx

oda-`le ,xecpd xaca qitziy opirac meyn

`xnba `zi`ck ,xeq`d xaca.éøä.xzen dfmeyn ,"xzen df ixd" `pze xcd - "oixzen el`e" `pze gztc b"r` ,ikdle .eil`n xzen `l` ,gzR jixv oi` mda xcpy ux`d mr elit`e¤©

oixzen ody xnelk ,`yixc - "oixzen el`e" `prci `l ,"xzen df ixd" `pze xcd `l i`e .`xnba `zi`cke ,ux`d mra gzt jixvc ,"`ni`k ilr z` ixd" ezy`l xne`d :`pzinl ira `wc

ediipin izxz` i` edlek` i` ,i`w ediipin id` ,gzt `la.øîåàäy`l.'eke ezmxkd i`lke dlxre dxf dceark d`pd ixeq` x`ya qitzna inp d"d "`ni`k ilr z` ixd" hiwpc i`d

xaca qitznc ab lr s`c ,`cg :opirny` izxz dia zi`c `cg - "`ni`k" hwpc i`d `l` ."mxkd i`lkk" "dlxrk" "izeg` xyak" "`ni` xyak ilr z` ixd" :`xnba `ipz inp `ziixaae

`lc .xcep ziid `l jka jn`l ceak `di `ly rcei ziid eli` :xnelk ,en` ceaka el oigzet oi` la` .xg` mewnn `diy jixvc - ez opirny`e .gzt jixv opaxcn ux`d mra - xeq`d

xaca qitzne ezy` xicna `wece .l"f `"ayxd .`lc ol rnyn `w ,migzet - opaxcn `l` dizilc i`d la` ,`ziixe`c mixcpa n"d - en`e eia` ceaka mc`l el oigzet oi`c idp `niz

jezn ,mixcp x`y la` .xecpd xaca qitzn elit` inp ixyinl iz` - xeq`d xaca qitzn ik ,gzt `la dil zixy i`e ,dctwd jezn ezy` z` xeq`l ekxcy iptn ,gzt jixv xeq`d

`xnba `zi`ck ,ixnbl oixzen - oizipznc `yixc mixcpc epiide .dl`y oikixv oi`e ,oda exfb `l - jk lk oiievn oi`y.'îâ.'eke jl lke`y oileg xn`c `nrh- oileg `pz ik i`cec

xeq` - "oilegl" `d opireny`l ,dil `pz `weic meyn `l` .xzenc `hiyt `dc ,jixhvi` ditebl e`l.éðî.oizipzn'eke xi`n iax i`.
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 ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc mixcp(ycew zay meil)

,`xnbd zvxzn,àéL÷ àìàäote`a zxacn `ziixad -øîàc Ÿ©§¨¨§¨©
'ïaø÷ àä',xzene lg xcpd oi` okle ,milin izyaàäådpynd- ¨¨§¨§¨

ote`a zxacn'ïaøwä' øîàc,zg` dlna.xeq`e xcpd lg okle §¨©©¨§¨
,`xnbd zxxanàîòè éàîoi` oaxw `d xne`ay mrhd dn - ©©£¨

,oaxw `d xne`yky meyn ,lg xcpdøîà÷ ïaø÷ éiçezpeek - ©¥¨§¨¨¨©
.xcp df oi` okle ,eixacl zernyn mey oi`y ,oaxwd iiga xecpl

,zeywdl dtiqen `xnbdéðz÷xne` m`y ,dpynd ly `tiqa ¨¨¥
,øñBà øéàî éaø Eì ìëBà àì ïaø÷ìmrhdy `xnbd dpiade §¨§¨Ÿ©§©¦¥¦¥

oaxw `l' xne` `edy eixac z` miyxtny meyn `ed xeq`y
didi ok jnn lke`y dny ezpeeke ,'jnn lke` `ly dn `di

xqe` xi`n iax recn ,dyw ok m`e ,oaxwk ilr xeq`déì úéì àäå§¨¥¥
ïä òîBL äzà åàì ììëî øéàî éaøìxi`n iax zrc `ld - §©¦¥¦¦§¨¨©¨¥©¥

ote`a recne ,'od'd z` eixacn miwiqn `l 'e`l' xne`dy
lke`y dny eixacn miwiqn ep` 'jl lke` `l oaxwl' xne`y

.oaxwk `di jnn
,`xnbd zvxzn,àaà éaø øîàmiwiqny meyn mrhd oi` ¨©©¦©¨

xne`yky meyn `l` ,oaxwk `di jnn lke`y dny eixacn
'jl lke` `l oaxwl'äNòðaygp df -øîBàkyxetnaàäé ïaø÷ì ©£¨§¥§¨§¨§¥

eEì ìëBà àì Cëéôìlek`l yxetna envr lr xqe` `ed jk m`e §¦¨Ÿ©§
.'od rney dz` e`l llkn' ly oicl ribdl jixv oi`e ,exiag lyn

äðùî
,ynn mda oi`y zelert xeq`l leki mc`y zycgn dpynd

.xcpd lg eteb z` xqe`y ici lry `xnbd zx`any itke
íðB÷ Bøéáçì øîBàä[oaxw-],Enò øaãî étz` xqe`y ,xnelk ¨¥©£¥¨¦§©¥¦§

mpew xne`y e` ,oaxwk exiag mr xeaicd,Enò äNBò éãéxqe`y ¨¦¨¦§
mpew e` ,exiag mr dk`ln ziiyr,Enò úëläî éìâøz` xqe`y ©§¦§©¤¤¦§

df ixd ,enr ezkildøeñà.el` lka ¨

àøîâ
,xeaicd zlert mvr lr lg xcpdy dpyna dpiad `xnbd
,ynn mda oi`y mixac mdy ,dkildd e` dk`lnd ziiyre

:`ziixan dfl dxizq dywne
eäðéîøe,yiúBòeáLa øîBçxzei,íéøãðaîíéøãðáexzei §¦§¤¦§¦¦§¨¦¦§¨¦

.úBòeáLaî,`ziixad dxiaqneíéøãða øîBç,zereaya epi`y ¦¦§¤¦§¨¦
äåönä ìò ïéìç íéøãpäLúeLøákly xcpa milg mdy itk - ¤©§¨¦¨¦©©¦§¨§¨§

oebk ,devn ivtg envr lr xeq`l leki mc` ,xnelk ,zeyx
z` miiwl el xeq`e ,ilr oilitz mpew e` ilr dkeq mpew xne`y

.oilitz gipdle dkeq lva ayil - devndúBòeáLa ïk ïéàM äî©¤¥¥¦§
`ly e` dkeqa ayi `ly rayp m`e ,zeevnd lr zelg opi`y

.zeevnd z` miiwl aiige ,`ey zreay ef ixd oilitz gipiøîBçå§¤
úBòeáLa,mixcpa epi`yúBìç úBòeáMäL,Lnî Ba Liù øác ìò ¦§¤©§¨©¨¨¤¥©¨

,zeynn yi utgae ,mieqn utgn dpdi `ly raypy oebkålr s` §
xac,Lnî Ba ïéàLxac dpi`y dlert dyri `ly raypy oebk ¤¥©¨

,iynnãða ïk ïéàM äîíéø.ynn ea yiy xac lr wx milg mdy ©¤¥¥¦§¨¦
eici iyrne xeaic lr xcp lgy dpyna aezky dn z` xzeq dfe

.ynn mda oi`y eilbx zkilde
,`xnbd zvxzn,äãeäé áø øîàlr xcpy dpyna xn`py dn ¨©©§¨
epiid ,lg xeaic,éøeaéãì ét øñàé øîBàampew' xne`dy ,xnelk §¥¥¨¥¦§¦¦

lg xeqi`de ,'ixeaicl it xq`i' xn` eli`k dyrp 'jnr xacn it

zkldn ilbx' e` 'jnr dyer ici' xne`yk oke .xeaic iabl eit lr
mpew xne`k dyrp 'jnríäéNòîì éãée`,ïëeléäì éìâøeity oeike ¨©§©£¥¤©§©§¦¨

.xq`y zelertd iabl mdilr lg xcpd ,ynn mda yi eilbxe eicie
:dcedi ax ixack zwiicn `xnbdéðz÷c ,énð à÷écdpyna'ét' ©§¨©¦§¨¨¥¦

,'Enò øaãî,'Enò øaãî éðàL' éðz÷ àìå,['ilbx'e 'ici' iabl oke] §©¥¦§§Ÿ¨¨¥¤£¦§©¥¦§
lr `le eit lr lg xeqi`dy dpynd zpeeky rnyn ok m`

.dcedi iax ixack ,ynn ea yiy xac `ed eity meyne xeaicd

ééåðë ìë êìò ïøãä

ïéøúåî åìàå ¯ éðù ÷øô
eli`e ,excp lg mda xcepdy zepeyld ex`azp mcewd wxta

.mda lg epi` xcpdy mipte` d`ian ef dpyn
xacd z` qitznyk ,mipte` ipya lg xcpdy lirl x`azp
epi`y e` ,'oaxwk ilr df xac' xne`e xg` xaca epnn xcepy
xcpy ycgzp ef dpyna ,'ilr xeq` df xac' xne` `l` eqitzn
xaca epiidc ,xecpd xaca qitznyk wx liren dqtzd ici lr
,xeq`d xaca qitzn m` la` ,oaxw oebk ,xcp ici lr lg exeqi`y

.lg xcpd oi` ,mc`d xeaic ici lr lg epi`y xeqi` epiidc

äðùî
:lg xcpd oi` mda xcep m`y zepeyl d`ian dpyndelàå- §¥

,oldl ex`eaiy mixcpdïéøzeîzxzd mikixv mpi`e mdil`n md ¨¦
.lirend oeyla exn`p `ly itl ,mkg

exiagl xne`d,Eì ìëBàL ïéleçepic `di jnn lke`y dn ,xnelk ¦¤©§
,epnn lk`iy dn z` envr lr xqe` epi`y epiidc ,oileg enk

.xzen `edy oilegk didiy xn` daxc` `l`
xaca qitzdy meyn ,lg excp oi` ,mi`ad zepeyla xcepd

:xecpd xaca `le ,dxezd on xeq`d
`l` ,xcep ziid `l i`cea da zqtzdy df xcpa jn`l ceak
`ly ux`d mra minkg exingdy mrhde .xg` gzt el miytgn

ick `ed ,eil`n xzen xcpd `diCëì BLàø ì÷é àlLxizp m`- ¤Ÿ¨¥Ÿ§¨
xiciyk mb xizdl `eai ,xeq`d xaca ezy` z` xicnyk el

.eilr dxeq` `ide xcpd lg zn`a f`y ,xecpd xaca dze`

àøîâ
:lg xcpd oi` 'jl lke`y oileg' xne`dy dpyna epipy

,`xnbd zwiicnàîòèmeyn ,xcp df oi`yìëBàL ïéleç øîàc ©£¨§¨©¦¤©
,Eì,oilegk epic `di jnn lke`y dny `id eixac zernyne §

,xzend xac `ed oileg `ldeàäm`øîàexiaglìëBàL ïéleçì ¨¨©§¦¤©
Eì`di ,c"nlaòîLîeixacaéåäéì ïéleçì àìdidi `ly - §©§©Ÿ§¦¤¡¥

,jnn lke`y dn oilegkàlàk didiïaø÷z` miyxtny ,xeq`d ¤¨¨§¨
`l jnn lke`y dny epiide ,'oileg `l' - 'oilegl' xn`y dn
`di oaxwk xne`k `ed ixde ,dlik`a mixzend oilegk epic didi

.jka xq`py ,jnn lke`y dn
ok m` ,`xnbd zl`eyépîly `pzd `ed in -,ïéúéðúîxaeqd ©¦©§¦¦

dn `di oilegk `l' eixac miyxtn 'jl lke`y oilegl' xne`dy
,'oaxwk `l` jnn lke`yøéàî éaø éàdkld dpyy `pzd `ed ¦©¦¥¦

c ,ok xnel okzi `l ,efdéì úéì àäxi`n iaxlììëî ¨¥¥¦§©
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קצי jtdy ina cenr bi sc ± ipy wxtmixcp
.àéù÷ àì,`id xi`n iax - "jl lke`y oaxwk" epiidc ,"oaxwd" xn`c - xq`c oizipzn

"oaxwd" xn` oia dil ip`y `lc.iig rnync ,"oaxw `d" xn`c `ziixae ."oaxwk"làI
.êì ìëåà àì ïáø÷ikd :ixn`c zi`e .xi`n iax xqe` ikdl ,oaxw ied "jl lke`y" la`

.oaxwk ilr xeq` `di - jl lke` m`y ,jl lke` `l oaxw liaya - "oaxwl" rnyn

.'eke xi`n iaxl dil zil `de :opiywneéðúî'
.êîò øáãî éô íðå÷xeq` jnr xacn ip`y dn

e` ,"jnr dyer ici mpew" xn`y e` .oaxwk ilr

,enr xacl xeq` - "jnr zkldn ilbx mpew"

jldle.dk`ln enr zeyrle ,enr'îâìò ïéìç
úåùøáë äåöîä.dyer ip`y mpew" xn` m`y

eilr lg - "oilitz gipn ip`y mpew" e` "dkeq

."lgi la"a dil mw - dyr m`e ,xcpdïéàù äî
.äòåáùá ïë,zevnd z` lhal oirayp oi`y

ikdle ,oniiwl `ed ipiq xdn cnere rayenc

lr dlg dreay oi`c ,dilr dreay dlg `l

.dreay.íéøãðá ïë ïéàù äîxac lr oilg oi`c

i`n`e ,ynn ea oi`y xeaic oebk ,ynn ea oi`y

?xeq` ipzw.éøåáéãì éô øñàé øîåàáit ,xnelk

dtde .jnr xacn ip`y xeaic eze`l xq`i

dyrnl mici"e .i`ce ynn ea yi - xq`py

jelidl ilbx"e ,jnr dyer ipi`y - "mdici- "

.jnr jld` `ly.éîð à÷éãit"c ,xq`c 'ipzn"

ipzw `le ,"jnr xacn it mpew" ipzwc ,xn`w

xq`i"c dpin rny ,"jnr xacn ip`y""it

.ynn ea yiy xac epiide ,xn`w

ééåðë ìë êIò ïøãä

åìàå.ïéøúåîoileg xne`d .xcp iaiyg `lc

lke`y xifg xyak e` jl lke` ip`y

zceark e` jl.'ek miakekïøäà úìçë
.øúåî åúîåøúëåxac e`l ipd lkc .enr lek`l

`la ixqzin `linnc ,xeq`d xac `l` od xecpd

.xeq`d xaca mixcep oi`e ,xcp'îâøéàî éáø éà
.ïä òîåù äúà åàì ììëî äéì úéì àäå`kide

,oaxwl `l` :rnync opixn` `l "oilegl" xn`c

.e`l llkn od epiidc
àìà
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àì.oaxwd xn`c `d oaxw `d xn`c `d `iywiedl i`d - "oaxwd" xn` ikc ,xnelk

xn`w oaxw.'éðúî.'eke jnr xacn it mpew exiagl xne`ddl yxtn `xnba.'îâ
.devn xac lr milg mixcpdy) a"ta:fh sc onwllr zelg zereaydy `xwn dl opigken (

ynn dia zi` edi`e ,ok dyri `ly `ed `xab xqzinc meyn ynn ea oi`y xac.äî
.mixcpa ok oi`yi` jklid ,`ed `vtg xqznc

icin xq` `l - `yyn dia zil.øîåàá
.ixeacl it xq`ixn` `dc .xne`k dyrp ,xnelk

,xeac` i`w mpewc rnyn "xacn it mpew"

mixcp mzqc oeik ,jklid .dt` i`wc inp rnyne

xac eite ,i`w dt`c 'ixn` - xingdlea yiy

"xne`a" opixn`c cenlzda dzekce .`ed ynn-

ivn dedc `ed oicae .xne`k dyrp :oyexite

xeac` mpew i`w i` elit`c dil iiepyl-d"t`

lr elit` opaxcn oilg mixcpdy ,opaxcn xeq`

,a"t yixa onwl `zi`ck ,ynn ea oi`y xac

elit`c ,dil uxzn `zlinc `hyew `l`

xeq` inp `ziixe`cn.

ééåðë Ië êIò ïøãä

åIàå.oixzenmixcp `nw wxta `pzc icii`

oixzen el`a `kd gzt ,oixeq`.ïéìåç
.jl lke`yjixhvi` i`nl yxtn `xnba.

øùáë.'eke dxf dceark xifgoixeq` ipin lk

oixeq`e ,xifg xyak - dlik`a oixeq` :ipzw

mdl oi`y d`pda oixeq`e ,dxf dceark - d`pda

dcearl zaexwz eidy ,oiaeal zexerk - dlha

oi`iven eide ald cbpk xerd oiawep eidy ,dxf

idpc ,dxf dcearn ixinge ,ig `edyk eze`

dxf dcear zaexwz - dlha dl zi` dxf dcearc

,cala dlik`a oixeq`y inp `pze .dlha dl oi`

dxeng oz`nehye ,zeliapk - d`neh oda yie

miynxe mivwyk - dycrka.úìçëoxd`

.eznexzkemy z`ixw ici lr xeqi` lgy t"r`y

.dlrnl izazky enke ,xecpd xac exwn `l -

dfl xzene dfl xeq` `edy [t"r`y]-zngn `l

,i`ce `l` .yxit `l oyixtdyk ixdy ,`ed excp

mixfl ixiq`c i`n-`nxc `ed `xeq` zngn

oiqitzn oi`c ipd edlekc `nrhe .ediilr `pngx

oda-`le ,xecpd xaca qitziy opirac meyn

`xnba `zi`ck ,xeq`d xaca.éøä.xzen dfmeyn ,"xzen df ixd" `pze xcd - "oixzen el`e" `pze gztc b"r` ,ikdle .eil`n xzen `l` ,gzR jixv oi` mda xcpy ux`d mr elit`e¤©

oixzen ody xnelk ,`yixc - "oixzen el`e" `prci `l ,"xzen df ixd" `pze xcd `l i`e .`xnba `zi`cke ,ux`d mra gzt jixvc ,"`ni`k ilr z` ixd" ezy`l xne`d :`pzinl ira `wc

ediipin izxz` i` edlek` i` ,i`w ediipin id` ,gzt `la.øîåàäy`l.'eke ezmxkd i`lke dlxre dxf dceark d`pd ixeq` x`ya qitzna inp d"d "`ni`k ilr z` ixd" hiwpc i`d

xaca qitznc ab lr s`c ,`cg :opirny` izxz dia zi`c `cg - "`ni`k" hwpc i`d `l` ."mxkd i`lkk" "dlxrk" "izeg` xyak" "`ni` xyak ilr z` ixd" :`xnba `ipz inp `ziixaae

`lc .xcep ziid `l jka jn`l ceak `di `ly rcei ziid eli` :xnelk ,en` ceaka el oigzet oi` la` .xg` mewnn `diy jixvc - ez opirny`e .gzt jixv opaxcn ux`d mra - xeq`d

xaca qitzne ezy` xicna `wece .l"f `"ayxd .`lc ol rnyn `w ,migzet - opaxcn `l` dizilc i`d la` ,`ziixe`c mixcpa n"d - en`e eia` ceaka mc`l el oigzet oi`c idp `niz

jezn ,mixcp x`y la` .xecpd xaca qitzn elit` inp ixyinl iz` - xeq`d xaca qitzn ik ,gzt `la dil zixy i`e ,dctwd jezn ezy` z` xeq`l ekxcy iptn ,gzt jixv xeq`d

`xnba `zi`ck ,ixnbl oixzen - oizipznc `yixc mixcpc epiide .dl`y oikixv oi`e ,oda exfb `l - jk lk oiievn oi`y.'îâ.'eke jl lke`y oileg xn`c `nrh- oileg `pz ik i`cec

xeq` - "oilegl" `d opireny`l ,dil `pz `weic meyn `l` .xzenc `hiyt `dc ,jixhvi` ditebl e`l.éðî.oizipzn'eke xi`n iax i`.
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àä ,àéL÷ àI¯àäå ,"ïaø÷ àä" øîàc¯øîàc ¨©§¨¨©£©¨¨§¨§¨©£©
àîòè éàî ."ïaøwä"¯ïaø÷I" :éðú÷ .øîà÷ ïaø÷ éiç ©¨§¨©©£¨©¥¨§¨¨¨©¨¨¥§¨§¨

éaøI déI úéI àäå .øñBà øéàî éaø ,"EI IëBà àIŸ©§©¦¥¦¥§¨¥¥§©¦
:àaà éaø øîà !ïä òîBL äzà åàI IIkî øéàî¥¦¦§©¨©¨¥©¥¨©©¦©¨

.EI IëBà àI CëéôI ,àäé ïaø÷I :øîBàk äNòð'éðúî ©£¨§¥§¨§¨§¥§¦¨Ÿ©§
Enò äNBò éãé" "Enò øaãî ét íðB÷" BøéáçI øîBàä" ¨¥©£¥¨¦§©¥¦§¨¦¨¦§

"Enò úëJäî éIâø"¯.øeñà'îâøîBç :eäðéîøe ©§¦§©¤¤¦§¨§¦§¤
íéøãpa øîBç 'BòBáMaî íéøãpáe 'éøãpaî úBòeáMa©§¦©§¨¦©§¨¦¦©§¤©§¨¦

¯ïéàM äî ,úeLøák äåönä Iò ïéIç íéøãpäL¤©§¨¦¨¦©©¦§¨§¨§©¤¥
úBòeáMa øîBçå .úBòeáMa ïk¯úBIç úBòeáMäL ¥©§§¤©§¤©§¨

ïéàM äî ,Lnî Ba ïéàLå Lnî Ba LiL øác Iò©¨¨¤¥©¨§¤¥©¨©¤¥
ét øñàé" øîBàa :äãeäé áø øîà !íéøãpa ïk¥©§¨¦¨©©§¨§¥¥¨¥¦
à÷éc ."ïëeJéäI éIâø" "íäéNòîI éãé" "éøeaéãI§¦¦¨©§©£¥¤©§©§¦¨©§¨
éðàL" éðú÷ àIå ,"Enò øaãî ét" éðú÷c ,éîð©¦§¨¨¥¦§©¥¦§§¨¨¨¥¤£¦

."Enò øaãî§©¥¦§

ééåðéë Ië êIò ïøãä

eJàåøNák" "EI IëBàL ïéJeç" :ïéøzeî §¥¨¦¦¤©§¦§©
"ïéáeáI úBøBòk" "äøæ äãBáòk" "øéæç£¦©£¨¨¨§§¦
úJçk" "íéNîøe íéö÷Lk" "úBôéøèe úBIéáðk"¦§¥§¥¦§¨¦§¨¦§©©

"Búîeøúëå ïBøäà¯éøä" BzLàI øîBàä .øzeî ©£§¦§¨¨¨¥§¦§£¥
"ànéàk éIò zà¯íB÷nî çút BI ïéçúBt ©§¨©§¦¨§¦¤©¦¨

.CëI BLàø I÷é àJL ,øçà'îâøîàc àîòè ©¥¤Ÿ¨¥Ÿ§¨©§¨©£©
IëBàL ïéJeçI" øîà àä ,"EI IëBàL ïéJeç"¦¤©§¨£©©¦¤©

"EI¯.ïaø÷ àJà ,éåäéI ïéJeçI àI :òîLî §©§©¨§¦¤¡¥¤¨¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc mixcp(ycew zay meil)

,`xnbd zvxzn,àéL÷ àìàäote`a zxacn `ziixad -øîàc Ÿ©§¨¨§¨©
'ïaø÷ àä',xzene lg xcpd oi` okle ,milin izyaàäådpynd- ¨¨§¨§¨

ote`a zxacn'ïaøwä' øîàc,zg` dlna.xeq`e xcpd lg okle §¨©©¨§¨
,`xnbd zxxanàîòè éàîoi` oaxw `d xne`ay mrhd dn - ©©£¨

,oaxw `d xne`yky meyn ,lg xcpdøîà÷ ïaø÷ éiçezpeek - ©¥¨§¨¨¨©
.xcp df oi` okle ,eixacl zernyn mey oi`y ,oaxwd iiga xecpl

,zeywdl dtiqen `xnbdéðz÷xne` m`y ,dpynd ly `tiqa ¨¨¥
,øñBà øéàî éaø Eì ìëBà àì ïaø÷ìmrhdy `xnbd dpiade §¨§¨Ÿ©§©¦¥¦¥

oaxw `l' xne` `edy eixac z` miyxtny meyn `ed xeq`y
didi ok jnn lke`y dny ezpeeke ,'jnn lke` `ly dn `di

xqe` xi`n iax recn ,dyw ok m`e ,oaxwk ilr xeq`déì úéì àäå§¨¥¥
ïä òîBL äzà åàì ììëî øéàî éaøìxi`n iax zrc `ld - §©¦¥¦¦§¨¨©¨¥©¥

ote`a recne ,'od'd z` eixacn miwiqn `l 'e`l' xne`dy
lke`y dny eixacn miwiqn ep` 'jl lke` `l oaxwl' xne`y

.oaxwk `di jnn
,`xnbd zvxzn,àaà éaø øîàmiwiqny meyn mrhd oi` ¨©©¦©¨

xne`yky meyn `l` ,oaxwk `di jnn lke`y dny eixacn
'jl lke` `l oaxwl'äNòðaygp df -øîBàkyxetnaàäé ïaø÷ì ©£¨§¥§¨§¨§¥

eEì ìëBà àì Cëéôìlek`l yxetna envr lr xqe` `ed jk m`e §¦¨Ÿ©§
.'od rney dz` e`l llkn' ly oicl ribdl jixv oi`e ,exiag lyn

äðùî
,ynn mda oi`y zelert xeq`l leki mc`y zycgn dpynd

.xcpd lg eteb z` xqe`y ici lry `xnbd zx`any itke
íðB÷ Bøéáçì øîBàä[oaxw-],Enò øaãî étz` xqe`y ,xnelk ¨¥©£¥¨¦§©¥¦§

mpew xne`y e` ,oaxwk exiag mr xeaicd,Enò äNBò éãéxqe`y ¨¦¨¦§
mpew e` ,exiag mr dk`ln ziiyr,Enò úëläî éìâøz` xqe`y ©§¦§©¤¤¦§

df ixd ,enr ezkildøeñà.el` lka ¨

àøîâ
,xeaicd zlert mvr lr lg xcpdy dpyna dpiad `xnbd
,ynn mda oi`y mixac mdy ,dkildd e` dk`lnd ziiyre

:`ziixan dfl dxizq dywne
eäðéîøe,yiúBòeáLa øîBçxzei,íéøãðaîíéøãðáexzei §¦§¤¦§¦¦§¨¦¦§¨¦

.úBòeáLaî,`ziixad dxiaqneíéøãða øîBç,zereaya epi`y ¦¦§¤¦§¨¦
äåönä ìò ïéìç íéøãpäLúeLøákly xcpa milg mdy itk - ¤©§¨¦¨¦©©¦§¨§¨§

oebk ,devn ivtg envr lr xeq`l leki mc` ,xnelk ,zeyx
z` miiwl el xeq`e ,ilr oilitz mpew e` ilr dkeq mpew xne`y

.oilitz gipdle dkeq lva ayil - devndúBòeáLa ïk ïéàM äî©¤¥¥¦§
`ly e` dkeqa ayi `ly rayp m`e ,zeevnd lr zelg opi`y

.zeevnd z` miiwl aiige ,`ey zreay ef ixd oilitz gipiøîBçå§¤
úBòeáLa,mixcpa epi`yúBìç úBòeáMäL,Lnî Ba Liù øác ìò ¦§¤©§¨©¨¨¤¥©¨

,zeynn yi utgae ,mieqn utgn dpdi `ly raypy oebkålr s` §
xac,Lnî Ba ïéàLxac dpi`y dlert dyri `ly raypy oebk ¤¥©¨

,iynnãða ïk ïéàM äîíéø.ynn ea yiy xac lr wx milg mdy ©¤¥¥¦§¨¦
eici iyrne xeaic lr xcp lgy dpyna aezky dn z` xzeq dfe

.ynn mda oi`y eilbx zkilde
,`xnbd zvxzn,äãeäé áø øîàlr xcpy dpyna xn`py dn ¨©©§¨
epiid ,lg xeaic,éøeaéãì ét øñàé øîBàampew' xne`dy ,xnelk §¥¥¨¥¦§¦¦

lg xeqi`de ,'ixeaicl it xq`i' xn` eli`k dyrp 'jnr xacn it

zkldn ilbx' e` 'jnr dyer ici' xne`yk oke .xeaic iabl eit lr
mpew xne`k dyrp 'jnríäéNòîì éãée`,ïëeléäì éìâøeity oeike ¨©§©£¥¤©§©§¦¨

.xq`y zelertd iabl mdilr lg xcpd ,ynn mda yi eilbxe eicie
:dcedi ax ixack zwiicn `xnbdéðz÷c ,énð à÷écdpyna'ét' ©§¨©¦§¨¨¥¦

,'Enò øaãî,'Enò øaãî éðàL' éðz÷ àìå,['ilbx'e 'ici' iabl oke] §©¥¦§§Ÿ¨¨¥¤£¦§©¥¦§
lr `le eit lr lg xeqi`dy dpynd zpeeky rnyn ok m`

.dcedi iax ixack ,ynn ea yiy xac `ed eity meyne xeaicd

ééåðë ìë êìò ïøãä

ïéøúåî åìàå ¯ éðù ÷øô
eli`e ,excp lg mda xcepdy zepeyld ex`azp mcewd wxta

.mda lg epi` xcpdy mipte` d`ian ef dpyn
xacd z` qitznyk ,mipte` ipya lg xcpdy lirl x`azp
epi`y e` ,'oaxwk ilr df xac' xne`e xg` xaca epnn xcepy
xcpy ycgzp ef dpyna ,'ilr xeq` df xac' xne` `l` eqitzn
xaca epiidc ,xecpd xaca qitznyk wx liren dqtzd ici lr
,xeq`d xaca qitzn m` la` ,oaxw oebk ,xcp ici lr lg exeqi`y

.lg xcpd oi` ,mc`d xeaic ici lr lg epi`y xeqi` epiidc

äðùî
:lg xcpd oi` mda xcep m`y zepeyl d`ian dpyndelàå- §¥

,oldl ex`eaiy mixcpdïéøzeîzxzd mikixv mpi`e mdil`n md ¨¦
.lirend oeyla exn`p `ly itl ,mkg

exiagl xne`d,Eì ìëBàL ïéleçepic `di jnn lke`y dn ,xnelk ¦¤©§
,epnn lk`iy dn z` envr lr xqe` epi`y epiidc ,oileg enk

.xzen `edy oilegk didiy xn` daxc` `l`
xaca qitzdy meyn ,lg excp oi` ,mi`ad zepeyla xcepd

:xecpd xaca `le ,dxezd on xeq`d
`l` ,xcep ziid `l i`cea da zqtzdy df xcpa jn`l ceak
`ly ux`d mra minkg exingdy mrhde .xg` gzt el miytgn

ick `ed ,eil`n xzen xcpd `diCëì BLàø ì÷é àlLxizp m`- ¤Ÿ¨¥Ÿ§¨
xiciyk mb xizdl `eai ,xeq`d xaca ezy` z` xicnyk el

.eilr dxeq` `ide xcpd lg zn`a f`y ,xecpd xaca dze`

àøîâ
:lg xcpd oi` 'jl lke`y oileg' xne`dy dpyna epipy

,`xnbd zwiicnàîòèmeyn ,xcp df oi`yìëBàL ïéleç øîàc ©£¨§¨©¦¤©
,Eì,oilegk epic `di jnn lke`y dny `id eixac zernyne §

,xzend xac `ed oileg `ldeàäm`øîàexiaglìëBàL ïéleçì ¨¨©§¦¤©
Eì`di ,c"nlaòîLîeixacaéåäéì ïéleçì àìdidi `ly - §©§©Ÿ§¦¤¡¥

,jnn lke`y dn oilegkàlàk didiïaø÷z` miyxtny ,xeq`d ¤¨¨§¨
`l jnn lke`y dny epiide ,'oileg `l' - 'oilegl' xn`y dn
`di oaxwk xne`k `ed ixde ,dlik`a mixzend oilegk epic didi

.jka xq`py ,jnn lke`y dn
ok m` ,`xnbd zl`eyépîly `pzd `ed in -,ïéúéðúîxaeqd ©¦©§¦¦

dn `di oilegk `l' eixac miyxtn 'jl lke`y oilegl' xne`dy
,'oaxwk `l` jnn lke`yøéàî éaø éàdkld dpyy `pzd `ed ¦©¦¥¦

c ,ok xnel okzi `l ,efdéì úéì àäxi`n iaxlììëî ¨¥¥¦§©
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c"agקצב i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.äïBîî ãñôä íäL úBîBìç ìò úaMa úBðòúäì ïéà[bi:úaMä úà åéìò ïélìçnL øác ìò àlà ¥§¦§©§©¨©£¤¥¤§¥¨¤¨©¨¨¤§©§¦¨¨¤©©¨
.åúaMa äpòúé àì òø íBìç åéìò äàø Bøáç íà[bi: ¦£¥¨¨¨¨£¨Ÿ¦§©¤©©¨

הֿו  סעיפים בשבת חלום תענית ודין תענית דין רפח, סימן

1

2

`zax `zkld
ïåîî ãñôä [âé הפסד הוא שפתרונו חלום היינו -

.30ממון 
úáùá [ãé יתענה לא החלום את עליו שראו מי היינו -

עגומה  נפשו אם החלום.31אף את הרואה וכלֿשכן ,

zetqede mipeiv
שפתרונו 30) ממון, הפסד של אירוע שאירע חלם אם אבל

תעניתֿחלום. מתענה - שבגוף דבר הוא
כתב 31) ב) ס"ק (א"א בפמ"ג אמנם שוע"ר, משמעות כן

חבירו. עליו כשחלם גם יתענה עגומה נפשו שאם

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd x"enc` jexr ogley

ÁÎ או אוכל המפרק וכל מלאכות מאבות הוא הדש
הבהמה  את החולב כגון בו שנתכסה ממקום משקה
כן  גם שהדש הדש תולדת זה הרי מהדד החלב שמפרק
לתוך  כשחולב אלא חייב ואינו מהשבולת התבואה מפרק
פטור  אוכלין בו שיש כלי לתוך חולב אם אבל ריקן כלי
שם  שאין ונמצא כאוכל הוא הרי לאוכל הבא שמשקה מפני
כן  גם הם הבהמה ודדי אוכל שם אלא זה חלב על משקה
מפרק. משום בזה ואין מאוכל אוכל כמפריד זה והרי אוכל

מהשבולת  אוכל שהיא התבואה שמפרק לדש דומה ואינו
לומר  ושייך מזה זה חלוקים דברים שני והם פסולת שהיא
החולב  וכן עליו המכסה אחר דבר מתוך אחד דבר שמפרק
שהיא  מהבהמה ומפרקו משקה הוא שהחלב ריקן לכלי
בזה  זה ומדובקין מזה זה חלוקים דברים שני שהם אוכל
כשהחלב  כן שאין מה עליו המכסה חבירו מתוך אחד ויפרק
שנתפרק  הבהמה גוף עם אחד דבר כמו הוא הרי אוכל הוא
וחוקק  עב מאכל כנוטל זה והרי אוכל כן גם שהוא ממנה
ממקום  אוכל מפרק משום בזה שאין אוכל מעט מתוכה

ז  שאין מפני בו לזה.שנתכסה כיסוי נחשב ה

לתוך  אפילו לחלוב אסור סופרים מדברי ומכלֿמקום
בשבת  לאכילה ראויה אינה שהבהמה שכיון לפי האוכלים
כפסולת  היא והרי עליה אוכל שם אין שחיטה איסור מחמת
לדש  דומה זה הרי אוכל שהיא החלב מתוכה והמפרק
ראויה  שהיא טוב ביום אבל הפסולת מתוך אוכל שמפרק
בסי' שיתבאר ע"ד האוכלין לתוך לחלוב מותר לאכילה

תק"ה:

ËÎ שהיא מפני בשבת הבהמה לחלוב לנכרי לומר מותר
לנכרי  אמירה על גזרו ולא החלב מרוב מצטערת
צריך  ומכלֿמקום התורה מן שהוא חיים בעלי צער במקום
החלב  ויקנה יחזור או לעצמו החלב את הנכרי שיטול
לצורך  כחולב נראה יהא שלא כדי מועט בדבר מהנכרי

משום  האמירה אלא התירו שלא עצמו לצורך אלא ישראל
בשביל  אלא ישראל בשביל שיעשה לא אבל חיים בעלי צער
והרי  ממש שלוחו הוא הרי ישראל בשביל שכשעושה עצמו
כמותו  אדם של ששלוחו בעצמו הישראל עשה כאלו זה
לישראל  שליח שנעשה בישראל אלא כן אומרים שאין ואף
בהן  וכיוצא ויו"ט שבת גבי כן החמירו חכמים מכלֿמקום
ממש  כמותו נחשב שיהא לישראל שליח שנעשה בנכרי אף
החמירו  לא עצמו בשביל כשעושה אבל בשבילו כשעושה
ש"ז  סי' בסוף שיתבאר וע"ד לעשות לו לומר שלא אלא

חיים: בעלי צער משום התירו וכאן

Ï אם אבל לחלוב להנכרי כשאמר אמורים דברים במה
ואין  בחנם החלב ממנו ליטול מותר מעצמו חלב נכרי
נכרי  שכל (מפני מועט בדבר אפילו ממנו לקנותו  צריך
הנאה  טובת שיקבל לטובתו מתכוין בודאי מעצמו העושה
כחולב  וה"ז רנ"ב בסי' שנתבאר כמו זה בשביל מהישראל

לעצמו):

‡Ï ושפחתו עבדו אבל עבדו שאינו בנכרי זה וכל
מהם  לקנות צריך אין לשנתים או לשנה לו השכורים
מתכוונים  שהם מפני בשבת לחלוב להם אמר אם אף החלב
שנתם  בסוף שכרם כל שיקבלו כדי לטובתם במלאכתם
עת  בכל שיחלבו נשכרו כן לדעת בתחלה שכשנשכרו

לחלוב: שצריך

·Ï בשבת (ב) אבל שבת למוצאי החלב לאכול זה וכל
הנכרי  חלבה אפילו לטלטלו אפילו אסור עצמה
על  חכמים שגזרו מפני הנכרי בהמת היא ואפילו מעצמו
לאסרם  נכרי ע"י או מאליהם בשבת מהפירות שזבו משקים
ובכלל  ושכ"ה ש"כ בסי' שיתבאר מטעם שבת למוצאי עד
משקה  ג"כ שהוא בשבת שנחלב החלב ג"כ הוא זו גזרה

בטלטו  ג"כ אסור באכילה שאסור וכיון בשבת ל הנולד
ביום. לבו ראוי שאינו כיון הוא שמוקצה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

משקה  תורת החלב על שאין האוכלין לתוך חלבה אם ואף
אם  הערב עד אסור אעפ"כ שזבו משקין גזרת בכלל ואינו
שאפשר  בענין זמן לאחר אלא השבת בכניסת מיד נחלב לא
החלב  שאותו בשבת שם נולד הוא שבדד החלב שרוב
חדש  מעשה שהוא מפני מוקצה הוא בשבת בה שניתוסף
עליו  דעתו שהיה ואף חלב ונעשה נעכר שדם בשבת שנולד
עדיין  אז היה שלא כיון כלום מועיל זה אין יום מבעוד
שהיה  מפני שמותר בשבת נולד לשאר דומה ואינו בעולם
שיתבאר  כמו בשבת שנשתנה אלא יום מבעוד בעולם כבר

ש"ח. בסי'

שכיון  מפני הוא האוכלין לתוך לחלוב ביו"ט שהתירו ומה
היה  שאם שבה החלב עם ביו"ט לאכילה ראויה שהבהמה
מפני  ביו"ט בה שניתוסף החלב גם ואוכל שוחטה היה רוצה
בחייה  ממנה כשנחלב גם א"כ אצלה ובטל אליה טפל שהוא
מאוכל  הנפרד כאוכל שהוא מפני נולד משום אסור אינו
תורת  ששניהם אחד דבר כמו הם הבהמה גוף עם שהוא
נולד  תורת ואין מאוכל שנפרד אוכל זה והרי עליהם אוכל
הבהמה  שאין בשבת משא"כ חדש מעשה שהוא אע"פ עליו
גמור  נולד נקרא ממנה שנחלב החלב הרי לאכילה ראויה

בשבת: בעולם שנולד

„Ï ישראל של מחלב בשבת השפחות שעושות הגבינות
שלא  מעצמן שעושות אע"פ ישראל בבית עושות אם
חן  למצוא עצמן לטובת מתכוונות שבודאי הישראל מדעת
בידן  למחות צריך אעפ"כ ד"ש בסי' כמ"ש הישראל בעיני
שעושות  כיון עושות הן שלדעתו שיאמרו העין מראית מפני
מחלב  שעושות שכיון ועוד רנ"ב בסי' שנתבאר וכמו בביתו
בכך  חפץ שהוא מבינות הן להן ושותק רואה והוא שלו

שם: כמ"ש עושות הן ולדעתו

‰Ï כשמוליכה הבהמה על ורוכב נכרי נער לו שיש מי
את  נושא שהחי מפני למנעו צריך אינו להשקותה
הרבים  לרשות החי את להוציא לאדם אף איסור ואין עצמו
למנעו  צריך אבל גזרו לא ובבהמתו סופרים מדברי אלא

דבר: שום ולא מעליו שפשטם בגדיו עליה יתן שלא

ÂÏ חוששים ואין נכרי לרועה חמור או סוס למסור מותר
יהא  שלא שמתיירא מפני בשבת מלאכה בהם שיעשה
בהמתו  למשאיל דומה ואינו בהם ישתמש אם כגנב נתפס
בשבת  שתנוח עמו ומתנה בחול מלאכה בה לעשות לנכרי
שנתבאר  כמו כך על נאמן הנכרי שאין מפני אסור ואעפ"כ
גם  בה יעשה אם כגנב נתפס אינו ששם  לפי רמ"ו בסי'
שהיא  שאלתו זמן משך בתוך היא שהשבת כיון בשבת
לו  מסורה הבהמה שאין הרועה משא"כ למלאכה לו מסורה
נתפס  הוא הרי בלבד לרעותה אלא בחול אף למלאכה כלל
שעושה  לו נודע או אותו רואה ואם בה ישתמש אם כגנב

בידו: למחות חייב בשבת מלאכה בה

ÊÏ הרועה אצל השמשות בבין שביתה בהמתו שקנתה מי
הרועה  מתחום יצאה ובשבת העיר לתחום חוץ השובת
שם  לה שאין מפני לביתו בידו להביא אסור שלו לתחום
בו  שקנה לתחום חוץ היוצא אדם כדין אמות ד' אלא
מותר  אבל שצ"ו בסי' שיתבאר כמו השמשות בין שביתה

בידים  מוליכה שאינו כיון ביתו עד אחריו שתבא לקרותה לו
למונעה  מוזהר ואיננו קריאתו ע"י מעצמה הולכת היא אלא
כמו  בהמתו תחומי איסורי על מוזהר אדם שאין מזה
לתחום  וחוץ שלו לתחום חוץ יצאתה אם ואפילו שיתבאר
לו  נתיר אם חוששים ואין אצלו שתבא לקרותה יכול שלה
לביתו  להביאה כדי לתחום חוץ אצלה לילך יבא שמא זה
בשבילה  איסור לעשות כך כל בהמתו על בהול שאין מפני

של"ב: בסי' שיתבאר כמו

ÁÏ שבבין אע"פ בשבת אפילו לרועה בהמה למסור מותר
בעלה  הישראל אצל שביתה הבהמה קנתה השמשות
לתחום  חוץ לרעות הרועה יוליכנה ובשבת רוח לכל אלפים
ואפילו  בהמתו תחום על מוזהר אדם שאין כלום בכך אין
מן  זה שתחום אומרים שיש מיל לי"ב חוץ יוליכנה אם
הוא  אלא מלאכה עשיית בשם נקרא אינו מכלֿמקום התורה
בהמתו  שתשבות אלא מצווה אדם ואין עצמו בפני איסור
קנתה  ולא לתחום חוץ מהליכה ולא מלאכה מעשיית
להוליכה  אדם לכל שאסור לענין אלא אצלו שביתה הבהמה
בעצמו  שם לילך שיכול מי אפילו שלה לתחום חוץ בידים
מוליכה  שהנכרי מה אבל שם תחומין עירובי שהניח כגון
שהישראל  אע"פ הישראל אמירת בלא מעצמו לתחום חוץ
באה  והיא לה קורא שהוא ממה חמור זה אין לו מסרה

חכמים. שהתירו אחריו

בשב  לו למסרה שאוסר מי שלא ויש ידוע אם אפילו ת
לחוש  וטוב לאלפים חוץ אלא מיל לי"ב חוץ יוליכנה

לדבריו.

נהגו  אם ו' ביום אף למסור שלא להחמיר שנהגו ובמקום
כן  נהגו ואם להם להתיר אין וגדר סייג לעשות כדי כן
מתירים  בדבר איסור שיש סבורים שהיו טעות מחמת
הרועה  אם ואף גמור מותר שהוא להם ומודיעים בפניהם
לו  שמסרה כיון עצמה בשבת הישראל מבית הבהמה מוליך
כמו  הישראל אצל כלל שביתה קנתה לא שבת מערב
הרועה  כרגלי שביתה שקנתה ואף שצ"ז בסימן שיתבאר
אלא  שביתה קונין אין נכרי שחפצי כיון מכלֿמקום הנכרי
כמו  ישראל בעלים משום נכרים בעלים על שגזרו משום
כשהנכרי  אף לגזור כך כל להחמיר אין ת"א בסי' שיתבאר
כיון  לו מוסרה שהישראל אף מעצמו לתחום חוץ מוליכה

ענין: בכל מתירים שרבים

בשבת  יוצאת בהמה במה שה סימן ב חלק

ממצוא ‡ דבר ודבר חפצך ממצוא דרכיך מעשות וכבדתו
בשבת  לבקשם אסורים חפציך חכמים דרשו חפצך
ולא  תורה של לא מלאכה שום בו עושה שאינו בדבר אפילו
המותר  מעשה איזה שעושה אלא סופרים מדברי שבות
בשביל  הוא זה הילוך או זה ומעשה בלבדה הליכה אפילו
בשבת  לעשותו שאסור דבר איזה השבת אחר לעשות כדי
עצמו  מזמין שנמצא סופרים מדברי בין התורה מן בין
בשבת  האסור לדבר לבד בהרהור לא ממש בפועל בשבת
השבת  אחר צריכה היא מה לראות בשדהו שמהלך כגון
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הֿו  סעיפים בשבת חלום תענית ודין תענית דין רפח, סימן

1

2

`zax `zkld
ïåîî ãñôä [âé הפסד הוא שפתרונו חלום היינו -

.30ממון 
úáùá [ãé יתענה לא החלום את עליו שראו מי היינו -

עגומה  נפשו אם החלום.31אף את הרואה וכלֿשכן ,

zetqede mipeiv
שפתרונו 30) ממון, הפסד של אירוע שאירע חלם אם אבל

תעניתֿחלום. מתענה - שבגוף דבר הוא
כתב 31) ב) ס"ק (א"א בפמ"ג אמנם שוע"ר, משמעות כן

חבירו. עליו כשחלם גם יתענה עגומה נפשו שאם

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd x"enc` jexr ogley

ÁÎ או אוכל המפרק וכל מלאכות מאבות הוא הדש
הבהמה  את החולב כגון בו שנתכסה ממקום משקה
כן  גם שהדש הדש תולדת זה הרי מהדד החלב שמפרק
לתוך  כשחולב אלא חייב ואינו מהשבולת התבואה מפרק
פטור  אוכלין בו שיש כלי לתוך חולב אם אבל ריקן כלי
שם  שאין ונמצא כאוכל הוא הרי לאוכל הבא שמשקה מפני
כן  גם הם הבהמה ודדי אוכל שם אלא זה חלב על משקה
מפרק. משום בזה ואין מאוכל אוכל כמפריד זה והרי אוכל

מהשבולת  אוכל שהיא התבואה שמפרק לדש דומה ואינו
לומר  ושייך מזה זה חלוקים דברים שני והם פסולת שהיא
החולב  וכן עליו המכסה אחר דבר מתוך אחד דבר שמפרק
שהיא  מהבהמה ומפרקו משקה הוא שהחלב ריקן לכלי
בזה  זה ומדובקין מזה זה חלוקים דברים שני שהם אוכל
כשהחלב  כן שאין מה עליו המכסה חבירו מתוך אחד ויפרק
שנתפרק  הבהמה גוף עם אחד דבר כמו הוא הרי אוכל הוא
וחוקק  עב מאכל כנוטל זה והרי אוכל כן גם שהוא ממנה
ממקום  אוכל מפרק משום בזה שאין אוכל מעט מתוכה

ז  שאין מפני בו לזה.שנתכסה כיסוי נחשב ה

לתוך  אפילו לחלוב אסור סופרים מדברי ומכלֿמקום
בשבת  לאכילה ראויה אינה שהבהמה שכיון לפי האוכלים
כפסולת  היא והרי עליה אוכל שם אין שחיטה איסור מחמת
לדש  דומה זה הרי אוכל שהיא החלב מתוכה והמפרק
ראויה  שהיא טוב ביום אבל הפסולת מתוך אוכל שמפרק
בסי' שיתבאר ע"ד האוכלין לתוך לחלוב מותר לאכילה

תק"ה:

ËÎ שהיא מפני בשבת הבהמה לחלוב לנכרי לומר מותר
לנכרי  אמירה על גזרו ולא החלב מרוב מצטערת
צריך  ומכלֿמקום התורה מן שהוא חיים בעלי צער במקום
החלב  ויקנה יחזור או לעצמו החלב את הנכרי שיטול
לצורך  כחולב נראה יהא שלא כדי מועט בדבר מהנכרי

משום  האמירה אלא התירו שלא עצמו לצורך אלא ישראל
בשביל  אלא ישראל בשביל שיעשה לא אבל חיים בעלי צער
והרי  ממש שלוחו הוא הרי ישראל בשביל שכשעושה עצמו
כמותו  אדם של ששלוחו בעצמו הישראל עשה כאלו זה
לישראל  שליח שנעשה בישראל אלא כן אומרים שאין ואף
בהן  וכיוצא ויו"ט שבת גבי כן החמירו חכמים מכלֿמקום
ממש  כמותו נחשב שיהא לישראל שליח שנעשה בנכרי אף
החמירו  לא עצמו בשביל כשעושה אבל בשבילו כשעושה
ש"ז  סי' בסוף שיתבאר וע"ד לעשות לו לומר שלא אלא

חיים: בעלי צער משום התירו וכאן

Ï אם אבל לחלוב להנכרי כשאמר אמורים דברים במה
ואין  בחנם החלב ממנו ליטול מותר מעצמו חלב נכרי
נכרי  שכל (מפני מועט בדבר אפילו ממנו לקנותו  צריך
הנאה  טובת שיקבל לטובתו מתכוין בודאי מעצמו העושה
כחולב  וה"ז רנ"ב בסי' שנתבאר כמו זה בשביל מהישראל

לעצמו):

‡Ï ושפחתו עבדו אבל עבדו שאינו בנכרי זה וכל
מהם  לקנות צריך אין לשנתים או לשנה לו השכורים
מתכוונים  שהם מפני בשבת לחלוב להם אמר אם אף החלב
שנתם  בסוף שכרם כל שיקבלו כדי לטובתם במלאכתם
עת  בכל שיחלבו נשכרו כן לדעת בתחלה שכשנשכרו

לחלוב: שצריך

·Ï בשבת (ב) אבל שבת למוצאי החלב לאכול זה וכל
הנכרי  חלבה אפילו לטלטלו אפילו אסור עצמה
על  חכמים שגזרו מפני הנכרי בהמת היא ואפילו מעצמו
לאסרם  נכרי ע"י או מאליהם בשבת מהפירות שזבו משקים
ובכלל  ושכ"ה ש"כ בסי' שיתבאר מטעם שבת למוצאי עד
משקה  ג"כ שהוא בשבת שנחלב החלב ג"כ הוא זו גזרה

בטלטו  ג"כ אסור באכילה שאסור וכיון בשבת ל הנולד
ביום. לבו ראוי שאינו כיון הוא שמוקצה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

משקה  תורת החלב על שאין האוכלין לתוך חלבה אם ואף
אם  הערב עד אסור אעפ"כ שזבו משקין גזרת בכלל ואינו
שאפשר  בענין זמן לאחר אלא השבת בכניסת מיד נחלב לא
החלב  שאותו בשבת שם נולד הוא שבדד החלב שרוב
חדש  מעשה שהוא מפני מוקצה הוא בשבת בה שניתוסף
עליו  דעתו שהיה ואף חלב ונעשה נעכר שדם בשבת שנולד
עדיין  אז היה שלא כיון כלום מועיל זה אין יום מבעוד
שהיה  מפני שמותר בשבת נולד לשאר דומה ואינו בעולם
שיתבאר  כמו בשבת שנשתנה אלא יום מבעוד בעולם כבר

ש"ח. בסי'

שכיון  מפני הוא האוכלין לתוך לחלוב ביו"ט שהתירו ומה
היה  שאם שבה החלב עם ביו"ט לאכילה ראויה שהבהמה
מפני  ביו"ט בה שניתוסף החלב גם ואוכל שוחטה היה רוצה
בחייה  ממנה כשנחלב גם א"כ אצלה ובטל אליה טפל שהוא
מאוכל  הנפרד כאוכל שהוא מפני נולד משום אסור אינו
תורת  ששניהם אחד דבר כמו הם הבהמה גוף עם שהוא
נולד  תורת ואין מאוכל שנפרד אוכל זה והרי עליהם אוכל
הבהמה  שאין בשבת משא"כ חדש מעשה שהוא אע"פ עליו
גמור  נולד נקרא ממנה שנחלב החלב הרי לאכילה ראויה

בשבת: בעולם שנולד

„Ï ישראל של מחלב בשבת השפחות שעושות הגבינות
שלא  מעצמן שעושות אע"פ ישראל בבית עושות אם
חן  למצוא עצמן לטובת מתכוונות שבודאי הישראל מדעת
בידן  למחות צריך אעפ"כ ד"ש בסי' כמ"ש הישראל בעיני
שעושות  כיון עושות הן שלדעתו שיאמרו העין מראית מפני
מחלב  שעושות שכיון ועוד רנ"ב בסי' שנתבאר וכמו בביתו
בכך  חפץ שהוא מבינות הן להן ושותק רואה והוא שלו

שם: כמ"ש עושות הן ולדעתו

‰Ï כשמוליכה הבהמה על ורוכב נכרי נער לו שיש מי
את  נושא שהחי מפני למנעו צריך אינו להשקותה
הרבים  לרשות החי את להוציא לאדם אף איסור ואין עצמו
למנעו  צריך אבל גזרו לא ובבהמתו סופרים מדברי אלא

דבר: שום ולא מעליו שפשטם בגדיו עליה יתן שלא

ÂÏ חוששים ואין נכרי לרועה חמור או סוס למסור מותר
יהא  שלא שמתיירא מפני בשבת מלאכה בהם שיעשה
בהמתו  למשאיל דומה ואינו בהם ישתמש אם כגנב נתפס
בשבת  שתנוח עמו ומתנה בחול מלאכה בה לעשות לנכרי
שנתבאר  כמו כך על נאמן הנכרי שאין מפני אסור ואעפ"כ
גם  בה יעשה אם כגנב נתפס אינו ששם  לפי רמ"ו בסי'
שהיא  שאלתו זמן משך בתוך היא שהשבת כיון בשבת
לו  מסורה הבהמה שאין הרועה משא"כ למלאכה לו מסורה
נתפס  הוא הרי בלבד לרעותה אלא בחול אף למלאכה כלל
שעושה  לו נודע או אותו רואה ואם בה ישתמש אם כגנב

בידו: למחות חייב בשבת מלאכה בה

ÊÏ הרועה אצל השמשות בבין שביתה בהמתו שקנתה מי
הרועה  מתחום יצאה ובשבת העיר לתחום חוץ השובת
שם  לה שאין מפני לביתו בידו להביא אסור שלו לתחום
בו  שקנה לתחום חוץ היוצא אדם כדין אמות ד' אלא
מותר  אבל שצ"ו בסי' שיתבאר כמו השמשות בין שביתה

בידים  מוליכה שאינו כיון ביתו עד אחריו שתבא לקרותה לו
למונעה  מוזהר ואיננו קריאתו ע"י מעצמה הולכת היא אלא
כמו  בהמתו תחומי איסורי על מוזהר אדם שאין מזה
לתחום  וחוץ שלו לתחום חוץ יצאתה אם ואפילו שיתבאר
לו  נתיר אם חוששים ואין אצלו שתבא לקרותה יכול שלה
לביתו  להביאה כדי לתחום חוץ אצלה לילך יבא שמא זה
בשבילה  איסור לעשות כך כל בהמתו על בהול שאין מפני

של"ב: בסי' שיתבאר כמו

ÁÏ שבבין אע"פ בשבת אפילו לרועה בהמה למסור מותר
בעלה  הישראל אצל שביתה הבהמה קנתה השמשות
לתחום  חוץ לרעות הרועה יוליכנה ובשבת רוח לכל אלפים
ואפילו  בהמתו תחום על מוזהר אדם שאין כלום בכך אין
מן  זה שתחום אומרים שיש מיל לי"ב חוץ יוליכנה אם
הוא  אלא מלאכה עשיית בשם נקרא אינו מכלֿמקום התורה
בהמתו  שתשבות אלא מצווה אדם ואין עצמו בפני איסור
קנתה  ולא לתחום חוץ מהליכה ולא מלאכה מעשיית
להוליכה  אדם לכל שאסור לענין אלא אצלו שביתה הבהמה
בעצמו  שם לילך שיכול מי אפילו שלה לתחום חוץ בידים
מוליכה  שהנכרי מה אבל שם תחומין עירובי שהניח כגון
שהישראל  אע"פ הישראל אמירת בלא מעצמו לתחום חוץ
באה  והיא לה קורא שהוא ממה חמור זה אין לו מסרה

חכמים. שהתירו אחריו

בשב  לו למסרה שאוסר מי שלא ויש ידוע אם אפילו ת
לחוש  וטוב לאלפים חוץ אלא מיל לי"ב חוץ יוליכנה

לדבריו.

נהגו  אם ו' ביום אף למסור שלא להחמיר שנהגו ובמקום
כן  נהגו ואם להם להתיר אין וגדר סייג לעשות כדי כן
מתירים  בדבר איסור שיש סבורים שהיו טעות מחמת
הרועה  אם ואף גמור מותר שהוא להם ומודיעים בפניהם
לו  שמסרה כיון עצמה בשבת הישראל מבית הבהמה מוליך
כמו  הישראל אצל כלל שביתה קנתה לא שבת מערב
הרועה  כרגלי שביתה שקנתה ואף שצ"ז בסימן שיתבאר
אלא  שביתה קונין אין נכרי שחפצי כיון מכלֿמקום הנכרי
כמו  ישראל בעלים משום נכרים בעלים על שגזרו משום
כשהנכרי  אף לגזור כך כל להחמיר אין ת"א בסי' שיתבאר
כיון  לו מוסרה שהישראל אף מעצמו לתחום חוץ מוליכה

ענין: בכל מתירים שרבים

בשבת  יוצאת בהמה במה שה סימן ב חלק

ממצוא ‡ דבר ודבר חפצך ממצוא דרכיך מעשות וכבדתו
בשבת  לבקשם אסורים חפציך חכמים דרשו חפצך
ולא  תורה של לא מלאכה שום בו עושה שאינו בדבר אפילו
המותר  מעשה איזה שעושה אלא סופרים מדברי שבות
בשביל  הוא זה הילוך או זה ומעשה בלבדה הליכה אפילו
בשבת  לעשותו שאסור דבר איזה השבת אחר לעשות כדי
עצמו  מזמין שנמצא סופרים מדברי בין התורה מן בין
בשבת  האסור לדבר לבד בהרהור לא ממש בפועל בשבת
השבת  אחר צריכה היא מה לראות בשדהו שמהלך כגון
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או  בשבת האסורים מדברים בהם וכיוצא וניכוש מעידור
למהר  כדי שתחשך עד שם ויושב המדינה לפתח שהולך
הוא  זה הילוך שהרי לעיר שחוץ למרחץ בלילה לצאת

בשבת: האסורים חפצים בשביל

לחפצים · שמתכוין הדבר כשניכר אמורים דברים במה
אם  שם מבקש שמה בשדהו שהולך זה כגון האסורים
ניכר  המדינה פתח על ההולך וכן צריכה היא מה לראות לא
שכן  למדינה הסמוך במרחץ להתקרב כדי שמתכוין הדבר
וכן  המדינה לפתח סמוכים היו שהמרחצאות בימיהם היה
לשכרם  קרון או ספינה או סוס למצוא כדי בעיר מטייל אם
הדבר  שניכר בענין והוא לדרך בהם לצאת השבת אחר

לכך. שמתכוין

לחפצים  שמתכוין ניכר הדבר שאין בענין הוא אם  אבל
מותר  לפיכך מותר זה הרי המותרים לחפצים אלא האסורים
כדי  שתחשך עד שם ולהתעכב התחום תוך לעיר חוץ להלך
התחום  שבתוך וחורבתו מגינתו ועשבים פירות לתלוש
בשביל  לשם שהולך ניכר הדבר שאין לביתו ולהביאם
עיונו  טרדת מחמת שמא יאמר הרואה כי הפירות תלישת
הוא  ואם חכם תלמיד הוא אם כה עד והלך נמשך בלמודו
לבקשו  ומהלך לו נאבד חמורו שמא עליו יאמר הארץ עם
נמלך  ואז הפירות למקום שהגיע עד בבקשתו ונמשך
אבל  בלילה לביתו ולהביאם לתלשם עליהם להחשיך

האס  התלישה בשביל היה לא אלא הילוכו בשבת ורה
בזה: כיוצא כל וכן בשבת המותרת החמור הבאת בשביל

עד ‚ בשבת לילך דהיינו התחום על להחשיך אסור אבל

כדי  שתחשך עד שם ולהתעכב אמצעו) (או התחום סוף
משם  שהולך (שכיון ולהלאה משם לילך דרכו למהר
היה  הילוכו שעיקר הדבר ניכר שבת במוצאי ולהלאה
ולא  אחר דבר בשביל לשם הילוכו היה שאם כך בשביל
לו  נולד לא הסתם מן ולהלאה משם שילך אז בדעתו היה

ולהלאה). משם (לילך בשבילו) שנמלך חדש דבר שם

צד  שאין דבר בשביל שם כשמחשיך אמורים דברים במה
לתחום  חוץ לילך שצריך כגון בשבת לעשותו בעולם היתר
משם  להביא או המחוברים פירות לתלוש או פועלים לשכור
פועלים  לשכור בעולם היתר צד שום שאין המוקצים פירות
אבל  המוקצים פירות לטלטל או פירות לתלוש או בשבת
לתחום  מחוץ בהמתו להביא התחום על להחשיך מותר
ואף  בשבת המותר דבר היא הבהמה שהבאת שבת במוצאי
יש  מכלֿמקום לתחום מחוץ בשבת להביאה לו אפשר שאי
לתחום  מחוץ בשבת להביאה יכול שהיה בעולם היתר צד
אחת  שכל שומרים סוכות דהיינו בורגנין שם היו אם כגון
חבירתה  של טפחים וד' אמה שבעים בתוך מובלעת מהן
מפני  בשבת פרסאות כמה אפילו להלך יכול זה ידי שעל
שצ"ח  בסי' שיתבאר כמו ארוכה אחת כעיר נחשבות שכולן

בורגנין. שם אין שעכשיו ואע"פ

תלושין  פירות משם להביא התחום על להחשיך מותר וכן
משם  להביאם בעולם היתר צד ג"כ שיש מוקצים שאינם
ממקום  הדרך את מקיפות מחיצות שם היו אם כגון בשבת
(והטעם  מחיצות שם אין שעכשיו ואע"פ ביתו עד הפירות

ש"ז). בסי' יתבאר

בשבת  לדבר מותר חפצים באיזה שו סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: האי תוכןתוכןתוכןתוכן לאו אי יוסף רב מאמר ביאור

בשוקא  איכא יוסף כמה גרים דקא יומא

החידוש  את הקודם בפרק שביאר [לאחרי

מ  לאחרי ומצוותי' התורה שקיים "בפעולת זה לגבי ת

- ניתנה שלא עד כולה התורה כל אבינו אברהם

ב  איןֿסוף אור ""שממשיכים למעלה ה כמו -למטה "

המאמר:] בתחילת השאלות את לתרץ ישוב

íäù ,ìàøùéì ïúéð åæ äëùîäì äæ çë ¯ äðäå
÷ñò éãé ìò åéúåöîå åúøåú íéëéùîîä íä
,"'åâå åììçú àìå" úðéçáá ,íúãåáòå íúøåú
äøåú ïéîéé÷î íà åìéôà í"åëò ïë-ïéàù-äî

.íåìë ïéëéùîî ïéà úåöîå

ùìù ì"æø øîàîëå ,äáåè äðúî úðéçá àéäå
äøåú 'åë ìàøùéì ä"á÷ä ïúð úåáåè úåðúî

.'åë
בתור  לישראל ניתנה שהתורה מדגישים חז"ל

להודעת  הכוונה אין הענין, פנימיות שלפי מתנה,
העצום  הרוחני לכח אלא לבנ"י, התורה הלכות
אור  ממשיכים התורה עסק ידי שעל בתורה, הטמון

למעלה". כמו "למטה ב"ה איןֿסוף

להמשיך  מוגבל נברא בכח כלל אינו זה דבר כי
הכח  אלא העולם, גשמיות בתוך ב"ה איןֿסוף אור
דווקא  לבנ"י וניתנה מלמעלה, מתנה בדרך בא

תורה". "מתן בשעת

מ "[משא  וזהו זה, כח ניתן לא להאבות ""כ וארא ש

להם  נודעתי לא ה' ושמי גו' אברהם ]."אל

ïúî ïîæ ,úåòåáùä âçá àéä åæ äðúî ïîæå
.äøåú

שחג  חז"ל בלשון הפנימי הפירוש גם זהו
בזה, שהכוונה תורתנו", מתן "זמן הוא השבועות
הזמן  עם קשורה היתה לישראל התורה שנתינת
הכח  כי ישראל), מעלת מצד (ולא ניתנה שבו
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לגמרי  למעלה הוא ב"ה איןֿסוף אור להמשיך
- מתנה בתור רק לבנ"י וניתן הנבראים, מגדר
השבועות. דחג הזמן סגולת עם קשורה זו ומתנה

ומבאר:] שהולך [כפי

úðéçáî äìòîì àéäù äøåú øúë úðéçá éåìâ
.äøåúä

הוא  תורה מתן בעת לבנ"י שניתן המתנה עיקר
"כתר  מקומות בכמה חז"ל (כלשון תורה" "כתר
הוא  בפשטות (ועטרה) שכתר דכמו תורה").
תורה" "כתר כך אותו, וסובב הראש מן למעלה
היא  דהתורה עצמה, מהתורה שלמעלה מה הוא
אדם), של במוחו (המושגת הקב"ה של חכמתו
ב"ה  איןֿסוף אור גילוי הוא תורה" "כתר וענין
חד, כולא וקוב"ה שאורייתא מה שבתורה,

בתורתו. כביכול" עצמו את לנו "נתן שהקב"ה

תורתנו", מתן ד"זמן המתנה ענין עיקר וזהו
הכח  היינו תורה", "כתר לבנ"י ניתן זה שביום
(שכח  למעלה" כמו "למטה איןֿסוף אור להמשיך
יתברך  שאצלו ובעצמו, בכבודו מהקב"ה מקורו זה

שווין"). ומטה "מעלה

לסגולת  שייך תורה" "כתר בחינת וגילוי -
בסמוך). שיבאר (כפי תורתנו" מתן ב"זמן היום

óñåé äîë íéøâ à÷ã àîåé éàä åàì éà åäæå
.à÷åùá àëéà

לאו  "אי יוסף רב מאמר היטב יתבאר ומעתה
- בשוקא" איכא יוסף כמה גרים דקא יומא האי
(האי  היום בסגולת תורה דמתן החידוש שתלה

עצמה. התורה במעלת ולא גרים) דקא יומא

את  להפליא יוסף רב כוונת שאין הענין, אך
נתרומם  תורה מתן שעלֿידי התורה, לימוד ענין
(דלא  ידיעות הרבה עם גדול חכם תלמיד להיות
- חכמים) תלמידי שאינם שבשוק "יוסף" כשאר
 ֿ שעל מה תורה, דמתן הנ"ל לחידוש כוונתו אלא
הזה  בעולם יתברך אחדותו את מגלים התורה ידי
פירוד  של ומקום "חלל" שום נשאר שלא עד

וישות.

åðéçá äîë,áåàëî óñåé úòã óñåé ,óñåé ú
íä íéîëç íäá áéúëã úåøæ úåîëç éðéî äîëå

.ãøôé íùî éë ,åòãé àì áéèäìå òøäì

- בשוקא" איכא יוסף "כמה לשונו דיוק וזהו
הפירוד  מקום הוא הרבים" ו"רשות שוק של דענינו
הנק' יתברך, אחדותו שם ניכרת שלא והישות

עולם; של ליחידו - היחיד" "רשות

בשוקא", איכא יוסף "כמה - יומא האי לאו ואי
דעת", "יוסף כמ"ש חכמה, ענינו "יוסף" פירוש,
ית' אחדותו נרגשת לא לישראל התורה נתינת ובלי
ובמילא  הרבים", ו"רשות "שוק" בבחינת ונמצאים
החכמה, בבחינת גם והפירוד הריבוי ענין ישנו
להרע  המה "חכמים בהן שכתוב זרות חכמות שהם

מכאוב". "יוסף ידעו", לא ולהטיב

'úé åðåöøå åúîëç éåìâ àåä àîåé éàä ìáà
óåñ-ïéà øåà úåùáìúä äáù äøåúá úùáåìîä

.äìòîì åîë äèîì éåìâå ä"á
תורה, דמתן יומא" "האי ידי על משא"כ
שיש  באופן יתברך ורצונו חכמתו לישראל ניתנו
ית' שלגבי' ב"ה, איןֿסוף אור התלבשות בהם
דאחדותו  הגילוי ישנו ובמילא שווין, ומטה מעלה

למעלה. כמו למטה ית'

éîé øçà ,úáùä úøçîî àåä àîåé éàä éë
úåîù 'æ úðéçáî íäù ,úåòåáù äòáù äøéôñä

.ïé÷çîð ïðéàù
שבתורה  זה כח שתלה הטעם גם מובן ובזה
גרם  דקא הוא יומא דהאי יומא", "האי בסגולת
מתן  (זמן השבועות שחג ידוע דהנה זו. למתנה
סופרים  דתחילה החמישים, ביום הוא תורתנו)
החמשים  וביום השבת", "ממחרת שבועות שבעה
ברוחניות, הדברים ומשמעות השבועות, חג הוא
הספירה  וענין המדות, ז' כנגד הם שבועות דשבעה
המדות  שבע בתוך ב"ה איןֿסוף אור להמשיך הוא
שאינם  הקדושים שמות לז' (המכוונות העליונות

נמחקים).

úåéäì êéøö êëù ,úåìùìúùä øãñá íäù
.èòî èòî äëùîää äìçú

מאחר  כי יום, אחר יום היא זו ספירה
בתוך  ב"ה איןֿסוף אור גילוי ענינה זו ש"המשכה"
בתוך  [כלומר: השתלשלות" "בסדר שהן המידות,
לכן  השתלשלות"], "סדר הנקרא העולמות כל סדר
לפי  ומדריגה מדריגה בכל בהגבלה, הוא הגילוי
יום. אחר יום והדרגה, בסדר הוא ובמילא ענינה,
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או  בשבת האסורים מדברים בהם וכיוצא וניכוש מעידור
למהר  כדי שתחשך עד שם ויושב המדינה לפתח שהולך
הוא  זה הילוך שהרי לעיר שחוץ למרחץ בלילה לצאת

בשבת: האסורים חפצים בשביל

לחפצים · שמתכוין הדבר כשניכר אמורים דברים במה
אם  שם מבקש שמה בשדהו שהולך זה כגון האסורים
ניכר  המדינה פתח על ההולך וכן צריכה היא מה לראות לא
שכן  למדינה הסמוך במרחץ להתקרב כדי שמתכוין הדבר
וכן  המדינה לפתח סמוכים היו שהמרחצאות בימיהם היה
לשכרם  קרון או ספינה או סוס למצוא כדי בעיר מטייל אם
הדבר  שניכר בענין והוא לדרך בהם לצאת השבת אחר

לכך. שמתכוין

לחפצים  שמתכוין ניכר הדבר שאין בענין הוא אם  אבל
מותר  לפיכך מותר זה הרי המותרים לחפצים אלא האסורים
כדי  שתחשך עד שם ולהתעכב התחום תוך לעיר חוץ להלך
התחום  שבתוך וחורבתו מגינתו ועשבים פירות לתלוש
בשביל  לשם שהולך ניכר הדבר שאין לביתו ולהביאם
עיונו  טרדת מחמת שמא יאמר הרואה כי הפירות תלישת
הוא  ואם חכם תלמיד הוא אם כה עד והלך נמשך בלמודו
לבקשו  ומהלך לו נאבד חמורו שמא עליו יאמר הארץ עם
נמלך  ואז הפירות למקום שהגיע עד בבקשתו ונמשך
אבל  בלילה לביתו ולהביאם לתלשם עליהם להחשיך

האס  התלישה בשביל היה לא אלא הילוכו בשבת ורה
בזה: כיוצא כל וכן בשבת המותרת החמור הבאת בשביל

עד ‚ בשבת לילך דהיינו התחום על להחשיך אסור אבל

כדי  שתחשך עד שם ולהתעכב אמצעו) (או התחום סוף
משם  שהולך (שכיון ולהלאה משם לילך דרכו למהר
היה  הילוכו שעיקר הדבר ניכר שבת במוצאי ולהלאה
ולא  אחר דבר בשביל לשם הילוכו היה שאם כך בשביל
לו  נולד לא הסתם מן ולהלאה משם שילך אז בדעתו היה

ולהלאה). משם (לילך בשבילו) שנמלך חדש דבר שם

צד  שאין דבר בשביל שם כשמחשיך אמורים דברים במה
לתחום  חוץ לילך שצריך כגון בשבת לעשותו בעולם היתר
משם  להביא או המחוברים פירות לתלוש או פועלים לשכור
פועלים  לשכור בעולם היתר צד שום שאין המוקצים פירות
אבל  המוקצים פירות לטלטל או פירות לתלוש או בשבת
לתחום  מחוץ בהמתו להביא התחום על להחשיך מותר
ואף  בשבת המותר דבר היא הבהמה שהבאת שבת במוצאי
יש  מכלֿמקום לתחום מחוץ בשבת להביאה לו אפשר שאי
לתחום  מחוץ בשבת להביאה יכול שהיה בעולם היתר צד
אחת  שכל שומרים סוכות דהיינו בורגנין שם היו אם כגון
חבירתה  של טפחים וד' אמה שבעים בתוך מובלעת מהן
מפני  בשבת פרסאות כמה אפילו להלך יכול זה ידי שעל
שצ"ח  בסי' שיתבאר כמו ארוכה אחת כעיר נחשבות שכולן

בורגנין. שם אין שעכשיו ואע"פ

תלושין  פירות משם להביא התחום על להחשיך מותר וכן
משם  להביאם בעולם היתר צד ג"כ שיש מוקצים שאינם
ממקום  הדרך את מקיפות מחיצות שם היו אם כגון בשבת
(והטעם  מחיצות שם אין שעכשיו ואע"פ ביתו עד הפירות

ש"ז). בסי' יתבאר

בשבת  לדבר מותר חפצים באיזה שו סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: האי תוכןתוכןתוכןתוכן לאו אי יוסף רב מאמר ביאור

בשוקא  איכא יוסף כמה גרים דקא יומא

החידוש  את הקודם בפרק שביאר [לאחרי

מ  לאחרי ומצוותי' התורה שקיים "בפעולת זה לגבי ת

- ניתנה שלא עד כולה התורה כל אבינו אברהם

ב  איןֿסוף אור ""שממשיכים למעלה ה כמו -למטה "

המאמר:] בתחילת השאלות את לתרץ ישוב

íäù ,ìàøùéì ïúéð åæ äëùîäì äæ çë ¯ äðäå
÷ñò éãé ìò åéúåöîå åúøåú íéëéùîîä íä
,"'åâå åììçú àìå" úðéçáá ,íúãåáòå íúøåú
äøåú ïéîéé÷î íà åìéôà í"åëò ïë-ïéàù-äî

.íåìë ïéëéùîî ïéà úåöîå

ùìù ì"æø øîàîëå ,äáåè äðúî úðéçá àéäå
äøåú 'åë ìàøùéì ä"á÷ä ïúð úåáåè úåðúî

.'åë
בתור  לישראל ניתנה שהתורה מדגישים חז"ל

להודעת  הכוונה אין הענין, פנימיות שלפי מתנה,
העצום  הרוחני לכח אלא לבנ"י, התורה הלכות
אור  ממשיכים התורה עסק ידי שעל בתורה, הטמון

למעלה". כמו "למטה ב"ה איןֿסוף

להמשיך  מוגבל נברא בכח כלל אינו זה דבר כי
הכח  אלא העולם, גשמיות בתוך ב"ה איןֿסוף אור
דווקא  לבנ"י וניתנה מלמעלה, מתנה בדרך בא

תורה". "מתן בשעת

מ "[משא  וזהו זה, כח ניתן לא להאבות ""כ וארא ש

להם  נודעתי לא ה' ושמי גו' אברהם ]."אל

ïúî ïîæ ,úåòåáùä âçá àéä åæ äðúî ïîæå
.äøåú

שחג  חז"ל בלשון הפנימי הפירוש גם זהו
בזה, שהכוונה תורתנו", מתן "זמן הוא השבועות
הזמן  עם קשורה היתה לישראל התורה שנתינת
הכח  כי ישראל), מעלת מצד (ולא ניתנה שבו
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לגמרי  למעלה הוא ב"ה איןֿסוף אור להמשיך
- מתנה בתור רק לבנ"י וניתן הנבראים, מגדר
השבועות. דחג הזמן סגולת עם קשורה זו ומתנה

ומבאר:] שהולך [כפי

úðéçáî äìòîì àéäù äøåú øúë úðéçá éåìâ
.äøåúä

הוא  תורה מתן בעת לבנ"י שניתן המתנה עיקר
"כתר  מקומות בכמה חז"ל (כלשון תורה" "כתר
הוא  בפשטות (ועטרה) שכתר דכמו תורה").
תורה" "כתר כך אותו, וסובב הראש מן למעלה
היא  דהתורה עצמה, מהתורה שלמעלה מה הוא
אדם), של במוחו (המושגת הקב"ה של חכמתו
ב"ה  איןֿסוף אור גילוי הוא תורה" "כתר וענין
חד, כולא וקוב"ה שאורייתא מה שבתורה,

בתורתו. כביכול" עצמו את לנו "נתן שהקב"ה

תורתנו", מתן ד"זמן המתנה ענין עיקר וזהו
הכח  היינו תורה", "כתר לבנ"י ניתן זה שביום
(שכח  למעלה" כמו "למטה איןֿסוף אור להמשיך
יתברך  שאצלו ובעצמו, בכבודו מהקב"ה מקורו זה

שווין"). ומטה "מעלה

לסגולת  שייך תורה" "כתר בחינת וגילוי -
בסמוך). שיבאר (כפי תורתנו" מתן ב"זמן היום

óñåé äîë íéøâ à÷ã àîåé éàä åàì éà åäæå
.à÷åùá àëéà

לאו  "אי יוסף רב מאמר היטב יתבאר ומעתה
- בשוקא" איכא יוסף כמה גרים דקא יומא האי
(האי  היום בסגולת תורה דמתן החידוש שתלה

עצמה. התורה במעלת ולא גרים) דקא יומא

את  להפליא יוסף רב כוונת שאין הענין, אך
נתרומם  תורה מתן שעלֿידי התורה, לימוד ענין
(דלא  ידיעות הרבה עם גדול חכם תלמיד להיות
- חכמים) תלמידי שאינם שבשוק "יוסף" כשאר
 ֿ שעל מה תורה, דמתן הנ"ל לחידוש כוונתו אלא
הזה  בעולם יתברך אחדותו את מגלים התורה ידי
פירוד  של ומקום "חלל" שום נשאר שלא עד

וישות.

åðéçá äîë,áåàëî óñåé úòã óñåé ,óñåé ú
íä íéîëç íäá áéúëã úåøæ úåîëç éðéî äîëå

.ãøôé íùî éë ,åòãé àì áéèäìå òøäì

- בשוקא" איכא יוסף "כמה לשונו דיוק וזהו
הפירוד  מקום הוא הרבים" ו"רשות שוק של דענינו
הנק' יתברך, אחדותו שם ניכרת שלא והישות

עולם; של ליחידו - היחיד" "רשות

בשוקא", איכא יוסף "כמה - יומא האי לאו ואי
דעת", "יוסף כמ"ש חכמה, ענינו "יוסף" פירוש,
ית' אחדותו נרגשת לא לישראל התורה נתינת ובלי
ובמילא  הרבים", ו"רשות "שוק" בבחינת ונמצאים
החכמה, בבחינת גם והפירוד הריבוי ענין ישנו
להרע  המה "חכמים בהן שכתוב זרות חכמות שהם

מכאוב". "יוסף ידעו", לא ולהטיב

'úé åðåöøå åúîëç éåìâ àåä àîåé éàä ìáà
óåñ-ïéà øåà úåùáìúä äáù äøåúá úùáåìîä

.äìòîì åîë äèîì éåìâå ä"á
תורה, דמתן יומא" "האי ידי על משא"כ
שיש  באופן יתברך ורצונו חכמתו לישראל ניתנו
ית' שלגבי' ב"ה, איןֿסוף אור התלבשות בהם
דאחדותו  הגילוי ישנו ובמילא שווין, ומטה מעלה

למעלה. כמו למטה ית'

éîé øçà ,úáùä úøçîî àåä àîåé éàä éë
úåîù 'æ úðéçáî íäù ,úåòåáù äòáù äøéôñä

.ïé÷çîð ïðéàù
שבתורה  זה כח שתלה הטעם גם מובן ובזה
גרם  דקא הוא יומא דהאי יומא", "האי בסגולת
מתן  (זמן השבועות שחג ידוע דהנה זו. למתנה
סופרים  דתחילה החמישים, ביום הוא תורתנו)
החמשים  וביום השבת", "ממחרת שבועות שבעה
ברוחניות, הדברים ומשמעות השבועות, חג הוא
הספירה  וענין המדות, ז' כנגד הם שבועות דשבעה
המדות  שבע בתוך ב"ה איןֿסוף אור להמשיך הוא
שאינם  הקדושים שמות לז' (המכוונות העליונות

נמחקים).

úåéäì êéøö êëù ,úåìùìúùä øãñá íäù
.èòî èòî äëùîää äìçú

מאחר  כי יום, אחר יום היא זו ספירה
בתוך  ב"ה איןֿסוף אור גילוי ענינה זו ש"המשכה"
בתוך  [כלומר: השתלשלות" "בסדר שהן המידות,
לכן  השתלשלות"], "סדר הנקרא העולמות כל סדר
לפי  ומדריגה מדריגה בכל בהגבלה, הוא הגילוי
יום. אחר יום והדרגה, בסדר הוא ובמילא ענינה,
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c"agקצו i`iyp epizeax zxezn

øãñî äìòîìî éåìâä àá úåòåáùä âçáù ãò
úåéðçåø ,íù ïéåù äèîå äìòîù ,úåìùìúùää

.úåéîùâ åîë
אור  גילוי שהוא יום, מ"ט ספירת גמר לאחרי
(היינו  ההשתלשלות" "סדר בתוך ב"ה איןֿסוף
(חג  החמישים ביום בא אזי המידות), שבע בתוך
ובעצמו  בכבודו ב"ה איןֿסוף אור גילוי השבועות)
"סדר  מכל ומתנשא רם יתברך שהוא כפי
רוחניות  - ומטה "מעלה שלגבי' ההשתלשלות",

שווין". - וגשמיות

'åâå õøàáå íéîùá úåàøì éìéôùîä ù"îë
.à"îá ù"îë

לראות  "המשפילי הכתוב בפירוש וכמבואר
ומתנשא  מרומם יתברך שהוא ובארץ", בשמים
- השמים שאין והארץ, השמים מן ממש בשווה
מהארץ  ית' אליו יותר קרובים - עליונים עולמות
ש"משפיל" ממש האופן באותו ולפיכך הגשמית,
בארץ, רואה הוא כך בשמים לראות עצמו את

ממש. בשווה

äèîì éåìâ éãéì àá ïëìå ,äøåú øúë ïéðò àåäå
.äìòîì åîë

במתנה  לישראל שניתן תורה" "כתר ענין וזהו
ישנו  ידו שעל דייקא, החמישים יום יומא", ב"האי
למעלה". כמו "למטה ב"ה איןֿסוף דאור הגילוי

" הכתוב את לפרש ישוב גו'[ומעתה ידבר :]"משה

áéúë åæ äðéçáá äøåúä úëùîä ìò ¯ äðäå
.øáãé äùî

ב"ה  איןֿסוף שאור - תורה דמתן זו המשכה
משה  ידי על היתה - למעלה" כמו "למטה יתגלה

ידבר". "משה נאמר ועלי' רבינו,

äùî ùéàäå [ù"îë] ,ìåèá úðéçá [àåä] äùî
,äîãàä éðô ìò øùà íãàä ìëî ãàî åðò

.äî åðçðå [äùî éøáãëå]
לפי  הוא משה ידי על היא זו שהמשכה הטעם
ענין  ופירוש מה", "ונחנו "ביטול", ענינו שמשה
היינו  באמת, בטל שהי' הוא דמשה וביטול הענוה
אלא  ושפלות, בענוה הזולת כלפי שהתנהג (רק) לא
ומציאות  ל"יש" עצמו את החשיב לא שבאמת
בהתגלות  הי' שאצלו הוא, בזה הענין שעומק כלל,

שום  שאין האמיתית יתברך אחדותו מציאות ענין

לא  כן ועל מלבדו", עוד ו"אין יתברך, בלעדו
כלל. למציאות עצמו את הרגיש

לגבי  גם דמשה בענוה החידוש הוא [ובזה
המשיך  משה רק שלכן - אבינו דאברהם ענוה

למטה]. תורה" "כתר

"íéîò øáãé" åîë ,äâäðäå äëùîä ïåùìî øáãé
הנהגה] לשון øåà["ידבר" êéùîîù åðééäã ,

.ìåèá úðéçá éãé ìò äèîì ä"á óåñ-ïéà
"להנהיג" משה של בכוחו הביטול בחינת ע"י
ב"ה  איןֿסוף אור ולהמשיך כביכול ("ידבר")

למטה.

íå÷îáå ,ïéà úðéçáî ,àöîú ïéàî äîëçä éë
,åúåðúåðò àöåî äúà íù åúìåãâ àöåî äúàù

.äåðò úðéçá éãé ìò åðééäå
ב"ה  איןֿסוף אור שהמשכת הטעם ועומק
זו  שהמשכה לפי הוא הביטול, ידי על היא למטה
וכמאמר  יתברך, לפניו עצומה וירידה השפלה היא
מוצא  אתה שם גדולתו מוצא שאתה במקום רז"ל
ונבראים  בעולמות יתברך גדולתו שגילוי ענותנותו,
הוא  בראשית) מעשה זו והגדולה רז"ל (כמאמר

יתברך. לפניו והשפלה ענוה של ענין

שכדי  תמצא", מאין "והחכמה מ"ש וזהו
כל  ראשית שהיא החכמה, בחינת שתתגלה
היינו  אין", "בחינת ידי על הוא ההשתלשלות,

כביכול. דלמעלה ענוה בחינת

דלתתא  אתערותא הוא דמשה הביטול ולכן,
למטה. איןֿסוף אור להמשיך

éë ,äèîì äìòîìî êéùîîä àåä äùî äðäå
.àëìîã àðéáùåù äùî

דמלכא" "שושבינא הוא דמשה בזהר איתא
מתן  פירוש, דמטרוניתא". "שושבינא - ואהרן
מלך  ישראל, ובני הקב"ה בין לנישואין נמשל תורה
החתן  מצד שושבינים שיש וכמו ומלכה.
"שושבינא  הוא משה כך הכלה, מצד ושושבינים
השושבין  ואהרן כביכול, הקב"ה) (של דמלכא"

ישראל. בני המלכה, מצד

משפיע  בחינת הם וכלה חתן הענין: וביאור
ובני  ישראל, לבני אורו משפיע שהקב"ה ומקבל,
אל  עצמם את ולהגבי' להעלות צריכים ישראל
"לסייע" שענינם ה"שושבינין", ישנם ובזה הקב"ה.
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

"שושבינא  הוא רבינו דמשה - והכלה החתן את
איןֿסוף  אור ונתגלה נמשך ידו על כי דמלכא",
ידבר"); "משה בפירוש (כנ"ל ישראל בבני ב"ה
שענינו  דמטרוניתא", "שושבינא הוא ואהרן

הקב"ה. אל ישראל נשמות ולהגבי' להעלות

àåäù åðééäã ,àúéðåøèîã äìòá íéäìàä ùéàå
äèîìù äî ìëù äàìò àãåçé úðéçá êéùîî

.'åâå åãáìî ãåò ïéàå ïéàë àåä äèî
האלקים", "איש משה נקרא זה מטעם
כביכול  הוא שמשה הוא, בזה הפנימי שהפירוש

אלקים. שם של ה"בעל"

המלכות  ספירת הוא אלקים דשם ידוע דהנה
שלהיותה  (מלכה), "מטרוניתא" בזהר שנקראת
היא  קדושות ספירות מעשר האחרונה הספירה
והיא  משלה, ושפע אור לה שאין "מקבל", בחינת

ממנה. שלמעלה הספירות מן הכל מקבלת

בעל  - האלקים" "איש נקרא שמשה וזהו
מטרוניתא  בחינת הוא אלקים שם כי דהמטרוניתא,
בארוכה  שיבאר כפי תתאה", "יחודא בחינת (והיא
"שושבינא  הוא משה של ענינו ואילו בסמוך),
מצד  שהוא כפי יתברך יחודו שהמשיך דמלכא",
למטה, בגילוי שיהי' עילאה") ("יחודא ה"עליון"
שמציאות  מלבדו", עוד ד"אין הענין שיתגלה
ה"בעל" נקרא משה ולכן ממש. כאין היא הנבראים

כביכול. אלקים דשם

ד  הענין ביאור כאן ידבר "[עד (שמשה משה "

" בחינת עלאה ממשיך )."יחודא

" ענין יבאר יעננו ועתה :]"והאלקים

.äàúú àãåçé úðéçá àåä íéäìàäå
להעלים  והצמצום, הדין מדת הוא אלקים שם
ית' אחדותו ענין ולכן ב"ה, איןֿסוף אור ולהסתיר
תתאה", "יחודא בחינת רק הוא אלקים שם שמצד
אלא  "יש") (שהם הנבראים למציאות שישנה היינו
(שכח  תמיד אותם המהוה האלקי בכח תלוי' שהיא
שלכן  לנבראים, מושג ואינו והסתר בהעלם הוא זה

כנ"ל). "אין" נקרא

ùôðì øå÷î àåäù ãåáëä àñë úðéçá àåäù
.'åë øåù éðô äéøà éðô úéîäáä

הכבוד" "כסא בחינת ג"כ הוא אלקים שם
הם  לכסא שמסביב העליון), אדם "יושב" (שעליו

והיינו  כו'), שור פני ארי', (פני המרכבה חיות
לחיות  מקור הוא - אלקים שם הוא - שה"כסא"
שמציאותם  "יש", מציאות שהם לפי המרכבה,
מלאכים  גם כי והסתר. העלם ידי על נתהווה
מרגישים  הם אלא במציאות, בטלים אינם עליונים
אלא  מאלקות, נפרדים עצמם בפני למציאות עצמם

כו'. ובטהרה בקדושה ה' את עובדים שהם

"משתלשלת" לכן "מציאות", שהם ומכיון
הנפש  ומדריגות, צמצומים ריבוי לאחרי מהם,
הנפש  על ומעלימה המכסה שבאדם, הבהמית

האלקית.

הכבוד". "כסא בחינת הוא זה וכל

íãà úðéçá åðééä ,äî úðéçá ,äùî ë"àùî
.ä"î àéøèîéâá íãà ,'åë àñëä ìòù

מבחינת  הוא מ"ה, ונחנו ביטול, שענינו משה
בגימטריא  - ד"אדם" הכסא), (שעל העליון אדם

ביטול. ענינו - מ"ה

ùé úåéäì íåöîöä úðéçá àåä [íé÷ìà íù]å
.ïéàî

אלקים, שם ידי על היא שהבריאה מה זהו
מציאות  להיות כדי כי אלקים, ברא בראשית כמ"ש

והצמצום. הדין מדת ידי על הוא "יש"

.íò àìá êìî ïéà éë ,äøøù ïåùì íéäìà éë
והצמצום), הדין (מידת אלקים בשם זה ענין
לשון  אלקים, תיבת פירוש עם אחד בקנה עולה
ממידת  רק שרשו הבריאה ענין כל כי שררה,
בכבודו  הקב"ה דמצד (כידוע), יתברך מלכותו
כי  זולתו, מציאות לאיזו מקום שום אין ובעצמו
שעלה  מאחר אלא זולתו", ואין הוא לבדו "הוא
גופא  זה ורצון ממחשבה הנה מלך, להיות ברצונו
מלך  "אין כי זולתו, למציאות מקום נתינת נוצרה
שתהי' מחייב המלכות גדר עצם כלומר, עם", בלא

ושולט. מושל שעליו עם של מציאות

.úåîîåò ïåùìî
- עם" בלא מלך "אין הלשון דיוק גם וזהו
שכבו  גחלים שהם עוממות", "גחלים מלשון "עם"
בלא  מלך ד"אין הענין תוכן כי אש, בהם ניכר ולא
זרים  דברים "הם המדינה שאנשי הוא, עם"
בהם  ניכר שלא היינו המלך", ממעלת ורחוקים
למעלה, בנמשל וכך המלך. למעלת קשר שום
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קצז c"ag i`iyp epizeax zxezn

øãñî äìòîìî éåìâä àá úåòåáùä âçáù ãò
úåéðçåø ,íù ïéåù äèîå äìòîù ,úåìùìúùää

.úåéîùâ åîë
אור  גילוי שהוא יום, מ"ט ספירת גמר לאחרי
(היינו  ההשתלשלות" "סדר בתוך ב"ה איןֿסוף
(חג  החמישים ביום בא אזי המידות), שבע בתוך
ובעצמו  בכבודו ב"ה איןֿסוף אור גילוי השבועות)
"סדר  מכל ומתנשא רם יתברך שהוא כפי
רוחניות  - ומטה "מעלה שלגבי' ההשתלשלות",

שווין". - וגשמיות

'åâå õøàáå íéîùá úåàøì éìéôùîä ù"îë
.à"îá ù"îë

לראות  "המשפילי הכתוב בפירוש וכמבואר
ומתנשא  מרומם יתברך שהוא ובארץ", בשמים
- השמים שאין והארץ, השמים מן ממש בשווה
מהארץ  ית' אליו יותר קרובים - עליונים עולמות
ש"משפיל" ממש האופן באותו ולפיכך הגשמית,
בארץ, רואה הוא כך בשמים לראות עצמו את

ממש. בשווה

äèîì éåìâ éãéì àá ïëìå ,äøåú øúë ïéðò àåäå
.äìòîì åîë

במתנה  לישראל שניתן תורה" "כתר ענין וזהו
ישנו  ידו שעל דייקא, החמישים יום יומא", ב"האי
למעלה". כמו "למטה ב"ה איןֿסוף דאור הגילוי

" הכתוב את לפרש ישוב גו'[ומעתה ידבר :]"משה

áéúë åæ äðéçáá äøåúä úëùîä ìò ¯ äðäå
.øáãé äùî

ב"ה  איןֿסוף שאור - תורה דמתן זו המשכה
משה  ידי על היתה - למעלה" כמו "למטה יתגלה

ידבר". "משה נאמר ועלי' רבינו,

äùî ùéàäå [ù"îë] ,ìåèá úðéçá [àåä] äùî
,äîãàä éðô ìò øùà íãàä ìëî ãàî åðò

.äî åðçðå [äùî éøáãëå]
לפי  הוא משה ידי על היא זו שהמשכה הטעם
ענין  ופירוש מה", "ונחנו "ביטול", ענינו שמשה
היינו  באמת, בטל שהי' הוא דמשה וביטול הענוה
אלא  ושפלות, בענוה הזולת כלפי שהתנהג (רק) לא
ומציאות  ל"יש" עצמו את החשיב לא שבאמת
בהתגלות  הי' שאצלו הוא, בזה הענין שעומק כלל,

שום  שאין האמיתית יתברך אחדותו מציאות ענין

לא  כן ועל מלבדו", עוד ו"אין יתברך, בלעדו
כלל. למציאות עצמו את הרגיש

לגבי  גם דמשה בענוה החידוש הוא [ובזה
המשיך  משה רק שלכן - אבינו דאברהם ענוה

למטה]. תורה" "כתר

"íéîò øáãé" åîë ,äâäðäå äëùîä ïåùìî øáãé
הנהגה] לשון øåà["ידבר" êéùîîù åðééäã ,

.ìåèá úðéçá éãé ìò äèîì ä"á óåñ-ïéà
"להנהיג" משה של בכוחו הביטול בחינת ע"י
ב"ה  איןֿסוף אור ולהמשיך כביכול ("ידבר")

למטה.

íå÷îáå ,ïéà úðéçáî ,àöîú ïéàî äîëçä éë
,åúåðúåðò àöåî äúà íù åúìåãâ àöåî äúàù

.äåðò úðéçá éãé ìò åðééäå
ב"ה  איןֿסוף אור שהמשכת הטעם ועומק
זו  שהמשכה לפי הוא הביטול, ידי על היא למטה
וכמאמר  יתברך, לפניו עצומה וירידה השפלה היא
מוצא  אתה שם גדולתו מוצא שאתה במקום רז"ל
ונבראים  בעולמות יתברך גדולתו שגילוי ענותנותו,
הוא  בראשית) מעשה זו והגדולה רז"ל (כמאמר

יתברך. לפניו והשפלה ענוה של ענין

שכדי  תמצא", מאין "והחכמה מ"ש וזהו
כל  ראשית שהיא החכמה, בחינת שתתגלה
היינו  אין", "בחינת ידי על הוא ההשתלשלות,

כביכול. דלמעלה ענוה בחינת

דלתתא  אתערותא הוא דמשה הביטול ולכן,
למטה. איןֿסוף אור להמשיך

éë ,äèîì äìòîìî êéùîîä àåä äùî äðäå
.àëìîã àðéáùåù äùî

דמלכא" "שושבינא הוא דמשה בזהר איתא
מתן  פירוש, דמטרוניתא". "שושבינא - ואהרן
מלך  ישראל, ובני הקב"ה בין לנישואין נמשל תורה
החתן  מצד שושבינים שיש וכמו ומלכה.
"שושבינא  הוא משה כך הכלה, מצד ושושבינים
השושבין  ואהרן כביכול, הקב"ה) (של דמלכא"

ישראל. בני המלכה, מצד

משפיע  בחינת הם וכלה חתן הענין: וביאור
ובני  ישראל, לבני אורו משפיע שהקב"ה ומקבל,
אל  עצמם את ולהגבי' להעלות צריכים ישראל
"לסייע" שענינם ה"שושבינין", ישנם ובזה הקב"ה.
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

"שושבינא  הוא רבינו דמשה - והכלה החתן את
איןֿסוף  אור ונתגלה נמשך ידו על כי דמלכא",
ידבר"); "משה בפירוש (כנ"ל ישראל בבני ב"ה
שענינו  דמטרוניתא", "שושבינא הוא ואהרן

הקב"ה. אל ישראל נשמות ולהגבי' להעלות

àåäù åðééäã ,àúéðåøèîã äìòá íéäìàä ùéàå
äèîìù äî ìëù äàìò àãåçé úðéçá êéùîî

.'åâå åãáìî ãåò ïéàå ïéàë àåä äèî
האלקים", "איש משה נקרא זה מטעם
כביכול  הוא שמשה הוא, בזה הפנימי שהפירוש

אלקים. שם של ה"בעל"

המלכות  ספירת הוא אלקים דשם ידוע דהנה
שלהיותה  (מלכה), "מטרוניתא" בזהר שנקראת
היא  קדושות ספירות מעשר האחרונה הספירה
והיא  משלה, ושפע אור לה שאין "מקבל", בחינת

ממנה. שלמעלה הספירות מן הכל מקבלת

בעל  - האלקים" "איש נקרא שמשה וזהו
מטרוניתא  בחינת הוא אלקים שם כי דהמטרוניתא,
בארוכה  שיבאר כפי תתאה", "יחודא בחינת (והיא
"שושבינא  הוא משה של ענינו ואילו בסמוך),
מצד  שהוא כפי יתברך יחודו שהמשיך דמלכא",
למטה, בגילוי שיהי' עילאה") ("יחודא ה"עליון"
שמציאות  מלבדו", עוד ד"אין הענין שיתגלה
ה"בעל" נקרא משה ולכן ממש. כאין היא הנבראים

כביכול. אלקים דשם

ד  הענין ביאור כאן ידבר "[עד (שמשה משה "

" בחינת עלאה ממשיך )."יחודא

" ענין יבאר יעננו ועתה :]"והאלקים

.äàúú àãåçé úðéçá àåä íéäìàäå
להעלים  והצמצום, הדין מדת הוא אלקים שם
ית' אחדותו ענין ולכן ב"ה, איןֿסוף אור ולהסתיר
תתאה", "יחודא בחינת רק הוא אלקים שם שמצד
אלא  "יש") (שהם הנבראים למציאות שישנה היינו
(שכח  תמיד אותם המהוה האלקי בכח תלוי' שהיא
שלכן  לנבראים, מושג ואינו והסתר בהעלם הוא זה

כנ"ל). "אין" נקרא

ùôðì øå÷î àåäù ãåáëä àñë úðéçá àåäù
.'åë øåù éðô äéøà éðô úéîäáä

הכבוד" "כסא בחינת ג"כ הוא אלקים שם
הם  לכסא שמסביב העליון), אדם "יושב" (שעליו

והיינו  כו'), שור פני ארי', (פני המרכבה חיות
לחיות  מקור הוא - אלקים שם הוא - שה"כסא"
שמציאותם  "יש", מציאות שהם לפי המרכבה,
מלאכים  גם כי והסתר. העלם ידי על נתהווה
מרגישים  הם אלא במציאות, בטלים אינם עליונים
אלא  מאלקות, נפרדים עצמם בפני למציאות עצמם

כו'. ובטהרה בקדושה ה' את עובדים שהם

"משתלשלת" לכן "מציאות", שהם ומכיון
הנפש  ומדריגות, צמצומים ריבוי לאחרי מהם,
הנפש  על ומעלימה המכסה שבאדם, הבהמית

האלקית.

הכבוד". "כסא בחינת הוא זה וכל

íãà úðéçá åðééä ,äî úðéçá ,äùî ë"àùî
.ä"î àéøèîéâá íãà ,'åë àñëä ìòù

מבחינת  הוא מ"ה, ונחנו ביטול, שענינו משה
בגימטריא  - ד"אדם" הכסא), (שעל העליון אדם

ביטול. ענינו - מ"ה

ùé úåéäì íåöîöä úðéçá àåä [íé÷ìà íù]å
.ïéàî

אלקים, שם ידי על היא שהבריאה מה זהו
מציאות  להיות כדי כי אלקים, ברא בראשית כמ"ש

והצמצום. הדין מדת ידי על הוא "יש"

.íò àìá êìî ïéà éë ,äøøù ïåùì íéäìà éë
והצמצום), הדין (מידת אלקים בשם זה ענין
לשון  אלקים, תיבת פירוש עם אחד בקנה עולה
ממידת  רק שרשו הבריאה ענין כל כי שררה,
בכבודו  הקב"ה דמצד (כידוע), יתברך מלכותו
כי  זולתו, מציאות לאיזו מקום שום אין ובעצמו
שעלה  מאחר אלא זולתו", ואין הוא לבדו "הוא
גופא  זה ורצון ממחשבה הנה מלך, להיות ברצונו
מלך  "אין כי זולתו, למציאות מקום נתינת נוצרה
שתהי' מחייב המלכות גדר עצם כלומר, עם", בלא

ושולט. מושל שעליו עם של מציאות

.úåîîåò ïåùìî
- עם" בלא מלך "אין הלשון דיוק גם וזהו
שכבו  גחלים שהם עוממות", "גחלים מלשון "עם"
בלא  מלך ד"אין הענין תוכן כי אש, בהם ניכר ולא
זרים  דברים "הם המדינה שאנשי הוא, עם"
בהם  ניכר שלא היינו המלך", ממעלת ורחוקים
למעלה, בנמשל וכך המלך. למעלת קשר שום
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שנראה  העולם נתהווה יתברך מלכותו שממידת
לאלקות. בטל ואינו עצמו בפני נפרד דבר

(שהוא  כאן אלקים שם פירוש שנתבאר [לאחרי

" הכתוב פירוש יובן תתאה), ידבר יחודא משה

יעננו  לומר "והאלקים תמוה דבר הוא דלכאורה ,

" כמו עונה שהאלקים שנחשב (עד משה של לדיבורו "

זאת:] עני' ענין מה - מובן אינו וכן למשה), מתורגמן

ùãå÷ä ïåùìá äéðò ïåùì äðä ,åððòé íéäìàäå
äî íäéøçà äðåò ììä éáâ ì"æø øîàîë àåä
øîåàù äî øîåà òîåùäù äîù ,íéøîåà íäù

.äðåò àø÷ð øáãîä

äàúú àãåçé úðéçáù ,åððòé íéäìàäå åäæå
úðéçáî êéùîäù äùî ìù åæ äëùîäì äðòé
åîë äìòîì äèîìî úåéäì ,äàìò àãåçé

.äèîì äìòîìî
שההמשכה  מובן, בארוכה לעיל משנ"ת ע"פ
משם  למעלה היא ידבר") ("משה משה שעלֿידי
ב"ה  איןֿסוף אור גילוי המשיך משה כי אלקים,
הענין  בעולם נתגלה שעלֿידו באופן למטה, ממש

מלבדו". עוד ו"אין עילאה", ד"יחודא

יעננו", והאלקים ידבר "משה פירוש וזהו
- הוא ידבר" ל"משה אלקים דשם ה"עני'" שענין
כמו  "למטה ב"ה איןֿסוף אור גילוי שיהי'
(שנברא  הגשמי הזה בעולם שגם באופן למעלה",
האמיתי  יתברך יחודו יתגלה אלקים) שם ידי על

זה  (שיחוד הקב"ה של וממבטו מצדו שהוא כפי
למטה). רבינו משה המשיך

מה  בדיוק אומר שהשומע ה"עני'", גדר וזהו
זו, המשכה שעלֿידי בעניננו, וכך אומר, שהמדבר
היתה  למעלה) (מלמטה העולם מ"מבט" גם הנה
מצד  שהיא כפי ה' אחדות של הדרגא אותה מתגלה

למטה). (מלמעלה ה"עליון" מבט

àúåèùôúà äðä ,äååä ïåùì åððòéå øáãé ïéðòå
ìëá ùéù ìåèáä úðéçá àéä ,àøã ìëá äùîã
äøåúä íåé÷á äéáìá øòùîã éàî íåôì íãà

:êðåöø ìèá úðéçáá ,úåöîäå
לשון  נקט שהכתוב הטעם גם מיושב ועפ"ז
דשם  וה"עני'" רבינו משה של זו המשכה כי הווה,
כמאמר  ודור, דור בכל תמידי, ענין הוא אלקים
שהארה  ודרא, דרא בכל דמשה אתפשטותא הזהר
לששים  ודרא דרא בכל מתפשטת משה מבחינת
ישראל  כל בנפש שיש מה והיינו נשמות, רבוא
לבטל  מדריגתו, לפי כאו"א ביטול, של זו תכונה
"בטל  המשנה (כמאמר קונו רצון בפני רצונו

רצונך").

åùôðáù äæ ìåèéá øøåòî íãàäù éãé ìòå
óåñ-ïéà øåà éåìéâ åîöò ìò êéùîäì ìåëé
,úéúéîàä êøáúé åúåãçà åá øéàúù ,ä"á

ù"."åãáìî ãåò ïéà
d wxt xaci dyn d"c
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דאצי'ÚÂ"„(כב) העליון אדם בבחי' למעלה יובן כ"ז
המאציל  מן שנאצלו דאצי' האורות שכל
רמ"ח  שהן שונים מכלים בכלים גמור גלוי בבחי' ובאו
הן  הרי וכה"ג דרועא חסד מוחא חכמה כמו פקודין
שזהו  המאציל מעצמות המתפשטים החסדים אור בבחי'
הן  ל"ת שס"ה אבל כו' שבדם המים יסוד בחי' כמשל
בחי' ישכון שבהם העליון באדם הדם גידי בחי' כמו
בבחי' שהוא כמו המאציל אור של וההעלם ההסתר
למטה  בגלוי שפע התפשטות בבחי' בא שאינו עצמותו
(ומבחי' וד"ל כו' הנפש הוא הדם כי בענין כנ"ל עדיין
ברמ"ח  המתפשט הוא שבגידין שבדם המים יסוד

דשרש  מובן הרי ולפ"ז כו') במשל כנ"ל דמלכא אברים
בבחי' רק שהן אע"פ מ"ע מרמ"ח גבוהים ל"ת השס"ה
הסתר  בבחי' הוא שרשן אבל לבד המעשה מניעת
ונעלם  סתום בעצמו שהוא כמו המאציל אור והעלם
דמלכא  אברי' לרמ"ח ולהתפשט מלהתמשך א"ע ומונע
העדר  שהוא בל"ת המעשה מניעת ע"י (והיינו
שלמעלה  העצמות בבחי' שזהו כו') ג"כ ההתפשטות
בי"ה  הן שהל"ת הטעם וזהו עדיין ההתפשטות מבחי'
בחי' הוא ו"ה (כי בו"ה שהן מ"ע מרמ"ח שלמעלה
בב' שמתפשטים חו"ב בחי' הוא וי"ה דמלכא, גופא
כו') דם א' אדם בפי' כנ"ל האברי' לכל ומשם הלב חללי
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ה' פי' כו' לנו והנגלות אלקינו לה' הנסתרות כתיב והנה
עלמין  ונק' נסתרות שנק' חו"ב י"ה בחי' הוא אלקינו
בבחי' שבא ו"ה בחי' הן והנגלות אתגליין דלא סתימין
ששס"ה  ונמצא דאתגליין עלמין ונק' כו' בכלי אור גלוי
דאתגליין  עלמין נק' מ"ע ורמ"ח סתימין עלמין נק' ל"ת
בכלים  למטה העליון רצון גלוי בחי' היא מצוה כל כי
מניע' שרש אבל כנ"ל האברי' כמשל שונים מכלים
אך  כנ"ל העצמות העלם בבחי' הוא דל"ת המעשה והעדר
עלמין  שנק' רק דאתגליין עלמין כמו עלמין נק ' עכ"ז
אין  העצמות אור העלם בבחי' שהוא הגם כי כו' סתימין

האר' רק שהוא אלא ממש העצמות בחי' בעלמא זה
גם  אבל ג"כ והסתר בהעלם מאיר והוא העצמות מבחי'
גם  שהרי ממש העצמות לגבי ערוך לו ואין עולם נק' הוא
כלים  בחי' שהן הדם גידי כמשל וכלי אור בבחי' הוא
אור  גם והרי כו' בהם הנעל' הנפש חיות אור להשראת
הנפש  ועצמות מהות זה אין בהן הנעלם הנפש וחיות
בעלמא  הארה רק אלא לגוף בואה טרם שהיא כמו ממש
העלם  שנק' ולא כו' נעלם אור נק' זה אור אבל כו'

דכל  סתימו נק' ממש העצמות בחי' שהרי ממש העצמות
כו' לפניו שוין והגלוי ההעלם שבחי' דהיינו כו' סתימין
גם  ואמר גלוי ואור העלם חשך כאורה כחשיכה וכמ"ש
עצמותו  דקמי משום יעלים לא כלומר יחשיך לא חשך
דכל  וגלוי העלם מבחי' למעלה להיותו תעלומו' כל נגלו
ונגלה  נודע שלא המקבל לגבי רק יתכן לא העלם בחי'
בעילת  משא"כ כו' ועלול עילה בבחי' והיינו אליו
תפיסא  מחשבה ולית כו' צח אור דאפי' עצמו העילות
מעלמין  אפילו עלמין בבחי' למעלה הוא כלל ביה
בחי' י"ה פי' עולמים צור ה' ביה כי וזהו כו' סתימין
צור  וזהו דאתגליין עלמין בחי' הוא ו"ה סתימין עלמין
ה' ברוך כמ"ש דאתגליא ועלמא דאתכסיא עלמא עולמים
ועלמין  סתימין דעלמין וידוע כו' העולם ועד העולם מן
ליש  מאין ונבראו נאצלו הרי עלמין שנק' מאחר דאתגליין
אין  אך עלמין בשם נק' בבי"ע בין באצי' בין ע"כ עכ"פ
בגדר  שאינו המאציל עצמות בחי' לגבי כלל ערוך להם
בב' אלא גלוי בבחי' ולא העלם בבחי' לא עלמין ובחי'

וד"ל: כו' ליש מאין כו' עולמים צור די"ה אותיות

mixetd xry

•

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

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈÚ‰Â העולם בהנהגת בחי' ב' שיש ידוע דהנה הוא
פי' הוא טבע כי מהטבע, ולמעלה טבע בחי'
דהיינו  ניתנו, לטיבועין קידושין וכן סוף, בים טובעו
שהחיות  הוא טבע וכך כו', נגבין אינן שהקידושין

ונע  מוסתר בכ"י אלקי בטובו מחדש שהוא אף לם
ימי  כל עוד וכמ"ש א' אופן על הוא מ"מ אך מע"ב
אותות  בחי' יש ג"כ שעתה וגם כו', וקציר זרע הארץ
אותותינו  וכמ"ש לעינינו נראי' אינם מ"מ אך ומופתים,
האותות  את רואים אנו אין שאנו דהיינו כו' ראינו לא
לבדו  נפלאות לעושה מ"ש וזהו כו', ישנם מ"מ אבל
לנו  יש ולא לבד, הקב"ה רק בניסו מכיר הנס בעל אין
לפי  יום בכל לנו שעשה ונפלאות הנסים התגלות שום
אל  אתה אכן וכמ"ש ונעלם מוסתר אלקי החיות שעתה
והסתר, העלם בחי' שהוא חשך שנק' וזהו כו', מסתתר
למעלה  ונפלאות הנסים התגלות בחי' הוא אור והנה
ויהי  שם מ"ש וזהו קרי"ס, בשעת שהי' וכמו הטבע, מן
לפי  האיר גופא שהחשך הלילה את ויאר והחשך הענן
ים  הפך וכמ"ש כו' למעלה אא"ס גילוי התגלות שהי'
אורי  ה' לדוד מ"ש וזהו כו', אור שנק' וזהו ליבשה,
ע"ש  בים אורי בים, וישעי בים אורי וארז"ל וישעי,

וראו  התיצבו מ"ש ע"ש בים וישעי הלילה, את ויאר
אלקות  התגלות הי' שבים לפי והיינו כו', ה' ישועת את
תו"מ  ע"י והנה אורי, בחי' נק' הטבע מן למעלה
בגי' וישעי אורי כי אור גילוי בחי' שיהי' ממשיכי'
מקיף, בחי' הוא וישעי פנימי' בחי' הוא ואורי תרי"ג,
למעלה  שהם מצות דהיינו בחי' ב' יש ובמצות
מקיפי', בחי' שממשיכי' מצות ויש פנימי אור ממשיכי'
הסכלות  מן לחכ' יתרון שיש אני וראיתי מ"ש וזהו
הנ"ל  הפי' שני לפי והיינו החושך, מן האור כיתרון
על  הוא החכ' יתרון וכך החשך על הוא האור שיתרון
החשך  מן היינו החשך מן האור יתרון ועוי"ל הסכלות,
ולילה  ביום רואי' שאנו וכמו באור יתרון נמשך דוקא
לבד  יום הי' שאם דוקא הלילה מן הוא היום שיתרון
נצרך  דברים בכמה כי העולם להתקיים יכול הי' לא
אלא  לילה איברי ולא לנוח צריך בלילה כי ליום הלילה
דוקא, הלילה מן ליום יתרון שיש נמצא כו', לשינתא
דוקא  נהורא והדר חשוכא ברישא ש"ע שברייתו וזהו
עי"ז  דוקא החשך בירור שע"י לפי והיינו כך הי' ולמה
קדם  הוא החשך ששרש לפי כו' האור יתרון נעשה
רק  לתיקון שקדם התהו עולם מבחי' שנמשך לפי לאור
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שנראה  העולם נתהווה יתברך מלכותו שממידת
לאלקות. בטל ואינו עצמו בפני נפרד דבר

(שהוא  כאן אלקים שם פירוש שנתבאר [לאחרי

" הכתוב פירוש יובן תתאה), ידבר יחודא משה

יעננו  לומר "והאלקים תמוה דבר הוא דלכאורה ,

" כמו עונה שהאלקים שנחשב (עד משה של לדיבורו "

זאת:] עני' ענין מה - מובן אינו וכן למשה), מתורגמן

ùãå÷ä ïåùìá äéðò ïåùì äðä ,åððòé íéäìàäå
äî íäéøçà äðåò ììä éáâ ì"æø øîàîë àåä
øîåàù äî øîåà òîåùäù äîù ,íéøîåà íäù

.äðåò àø÷ð øáãîä

äàúú àãåçé úðéçáù ,åððòé íéäìàäå åäæå
úðéçáî êéùîäù äùî ìù åæ äëùîäì äðòé
åîë äìòîì äèîìî úåéäì ,äàìò àãåçé

.äèîì äìòîìî
שההמשכה  מובן, בארוכה לעיל משנ"ת ע"פ
משם  למעלה היא ידבר") ("משה משה שעלֿידי
ב"ה  איןֿסוף אור גילוי המשיך משה כי אלקים,
הענין  בעולם נתגלה שעלֿידו באופן למטה, ממש

מלבדו". עוד ו"אין עילאה", ד"יחודא

יעננו", והאלקים ידבר "משה פירוש וזהו
- הוא ידבר" ל"משה אלקים דשם ה"עני'" שענין
כמו  "למטה ב"ה איןֿסוף אור גילוי שיהי'
(שנברא  הגשמי הזה בעולם שגם באופן למעלה",
האמיתי  יתברך יחודו יתגלה אלקים) שם ידי על

זה  (שיחוד הקב"ה של וממבטו מצדו שהוא כפי
למטה). רבינו משה המשיך

מה  בדיוק אומר שהשומע ה"עני'", גדר וזהו
זו, המשכה שעלֿידי בעניננו, וכך אומר, שהמדבר
היתה  למעלה) (מלמטה העולם מ"מבט" גם הנה
מצד  שהיא כפי ה' אחדות של הדרגא אותה מתגלה

למטה). (מלמעלה ה"עליון" מבט

àúåèùôúà äðä ,äååä ïåùì åððòéå øáãé ïéðòå
ìëá ùéù ìåèáä úðéçá àéä ,àøã ìëá äùîã
äøåúä íåé÷á äéáìá øòùîã éàî íåôì íãà

:êðåöø ìèá úðéçáá ,úåöîäå
לשון  נקט שהכתוב הטעם גם מיושב ועפ"ז
דשם  וה"עני'" רבינו משה של זו המשכה כי הווה,
כמאמר  ודור, דור בכל תמידי, ענין הוא אלקים
שהארה  ודרא, דרא בכל דמשה אתפשטותא הזהר
לששים  ודרא דרא בכל מתפשטת משה מבחינת
ישראל  כל בנפש שיש מה והיינו נשמות, רבוא
לבטל  מדריגתו, לפי כאו"א ביטול, של זו תכונה
"בטל  המשנה (כמאמר קונו רצון בפני רצונו

רצונך").

åùôðáù äæ ìåèéá øøåòî íãàäù éãé ìòå
óåñ-ïéà øåà éåìéâ åîöò ìò êéùîäì ìåëé
,úéúéîàä êøáúé åúåãçà åá øéàúù ,ä"á

ù"."åãáìî ãåò ïéà
d wxt xaci dyn d"c
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dxe` ixry

דאצי'ÚÂ"„(כב) העליון אדם בבחי' למעלה יובן כ"ז
המאציל  מן שנאצלו דאצי' האורות שכל
רמ"ח  שהן שונים מכלים בכלים גמור גלוי בבחי' ובאו
הן  הרי וכה"ג דרועא חסד מוחא חכמה כמו פקודין
שזהו  המאציל מעצמות המתפשטים החסדים אור בבחי'
הן  ל"ת שס"ה אבל כו' שבדם המים יסוד בחי' כמשל
בחי' ישכון שבהם העליון באדם הדם גידי בחי' כמו
בבחי' שהוא כמו המאציל אור של וההעלם ההסתר
למטה  בגלוי שפע התפשטות בבחי' בא שאינו עצמותו
(ומבחי' וד"ל כו' הנפש הוא הדם כי בענין כנ"ל עדיין
ברמ"ח  המתפשט הוא שבגידין שבדם המים יסוד

דשרש  מובן הרי ולפ"ז כו') במשל כנ"ל דמלכא אברים
בבחי' רק שהן אע"פ מ"ע מרמ"ח גבוהים ל"ת השס"ה
הסתר  בבחי' הוא שרשן אבל לבד המעשה מניעת
ונעלם  סתום בעצמו שהוא כמו המאציל אור והעלם
דמלכא  אברי' לרמ"ח ולהתפשט מלהתמשך א"ע ומונע
העדר  שהוא בל"ת המעשה מניעת ע"י (והיינו
שלמעלה  העצמות בבחי' שזהו כו') ג"כ ההתפשטות
בי"ה  הן שהל"ת הטעם וזהו עדיין ההתפשטות מבחי'
בחי' הוא ו"ה (כי בו"ה שהן מ"ע מרמ"ח שלמעלה
בב' שמתפשטים חו"ב בחי' הוא וי"ה דמלכא, גופא
כו') דם א' אדם בפי' כנ"ל האברי' לכל ומשם הלב חללי
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ה' פי' כו' לנו והנגלות אלקינו לה' הנסתרות כתיב והנה
עלמין  ונק' נסתרות שנק' חו"ב י"ה בחי' הוא אלקינו
בבחי' שבא ו"ה בחי' הן והנגלות אתגליין דלא סתימין
ששס"ה  ונמצא דאתגליין עלמין ונק' כו' בכלי אור גלוי
דאתגליין  עלמין נק' מ"ע ורמ"ח סתימין עלמין נק' ל"ת
בכלים  למטה העליון רצון גלוי בחי' היא מצוה כל כי
מניע' שרש אבל כנ"ל האברי' כמשל שונים מכלים
אך  כנ"ל העצמות העלם בבחי' הוא דל"ת המעשה והעדר
עלמין  שנק' רק דאתגליין עלמין כמו עלמין נק ' עכ"ז
אין  העצמות אור העלם בבחי' שהוא הגם כי כו' סתימין

האר' רק שהוא אלא ממש העצמות בחי' בעלמא זה
גם  אבל ג"כ והסתר בהעלם מאיר והוא העצמות מבחי'
גם  שהרי ממש העצמות לגבי ערוך לו ואין עולם נק' הוא
כלים  בחי' שהן הדם גידי כמשל וכלי אור בבחי' הוא
אור  גם והרי כו' בהם הנעל' הנפש חיות אור להשראת
הנפש  ועצמות מהות זה אין בהן הנעלם הנפש וחיות
בעלמא  הארה רק אלא לגוף בואה טרם שהיא כמו ממש
העלם  שנק' ולא כו' נעלם אור נק' זה אור אבל כו'

דכל  סתימו נק' ממש העצמות בחי' שהרי ממש העצמות
כו' לפניו שוין והגלוי ההעלם שבחי' דהיינו כו' סתימין
גם  ואמר גלוי ואור העלם חשך כאורה כחשיכה וכמ"ש
עצמותו  דקמי משום יעלים לא כלומר יחשיך לא חשך
דכל  וגלוי העלם מבחי' למעלה להיותו תעלומו' כל נגלו
ונגלה  נודע שלא המקבל לגבי רק יתכן לא העלם בחי'
בעילת  משא"כ כו' ועלול עילה בבחי' והיינו אליו
תפיסא  מחשבה ולית כו' צח אור דאפי' עצמו העילות
מעלמין  אפילו עלמין בבחי' למעלה הוא כלל ביה
בחי' י"ה פי' עולמים צור ה' ביה כי וזהו כו' סתימין
צור  וזהו דאתגליין עלמין בחי' הוא ו"ה סתימין עלמין
ה' ברוך כמ"ש דאתגליא ועלמא דאתכסיא עלמא עולמים
ועלמין  סתימין דעלמין וידוע כו' העולם ועד העולם מן
ליש  מאין ונבראו נאצלו הרי עלמין שנק' מאחר דאתגליין
אין  אך עלמין בשם נק' בבי"ע בין באצי' בין ע"כ עכ"פ
בגדר  שאינו המאציל עצמות בחי' לגבי כלל ערוך להם
בב' אלא גלוי בבחי' ולא העלם בבחי' לא עלמין ובחי'

וד"ל: כו' ליש מאין כו' עולמים צור די"ה אותיות
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ÔÈÚ‰Â העולם בהנהגת בחי' ב' שיש ידוע דהנה הוא
פי' הוא טבע כי מהטבע, ולמעלה טבע בחי'
דהיינו  ניתנו, לטיבועין קידושין וכן סוף, בים טובעו
שהחיות  הוא טבע וכך כו', נגבין אינן שהקידושין

ונע  מוסתר בכ"י אלקי בטובו מחדש שהוא אף לם
ימי  כל עוד וכמ"ש א' אופן על הוא מ"מ אך מע"ב
אותות  בחי' יש ג"כ שעתה וגם כו', וקציר זרע הארץ
אותותינו  וכמ"ש לעינינו נראי' אינם מ"מ אך ומופתים,
האותות  את רואים אנו אין שאנו דהיינו כו' ראינו לא
לבדו  נפלאות לעושה מ"ש וזהו כו', ישנם מ"מ אבל
לנו  יש ולא לבד, הקב"ה רק בניסו מכיר הנס בעל אין
לפי  יום בכל לנו שעשה ונפלאות הנסים התגלות שום
אל  אתה אכן וכמ"ש ונעלם מוסתר אלקי החיות שעתה
והסתר, העלם בחי' שהוא חשך שנק' וזהו כו', מסתתר
למעלה  ונפלאות הנסים התגלות בחי' הוא אור והנה
ויהי  שם מ"ש וזהו קרי"ס, בשעת שהי' וכמו הטבע, מן
לפי  האיר גופא שהחשך הלילה את ויאר והחשך הענן
ים  הפך וכמ"ש כו' למעלה אא"ס גילוי התגלות שהי'
אורי  ה' לדוד מ"ש וזהו כו', אור שנק' וזהו ליבשה,
ע"ש  בים אורי בים, וישעי בים אורי וארז"ל וישעי,

וראו  התיצבו מ"ש ע"ש בים וישעי הלילה, את ויאר
אלקות  התגלות הי' שבים לפי והיינו כו', ה' ישועת את
תו"מ  ע"י והנה אורי, בחי' נק' הטבע מן למעלה
בגי' וישעי אורי כי אור גילוי בחי' שיהי' ממשיכי'
מקיף, בחי' הוא וישעי פנימי' בחי' הוא ואורי תרי"ג,
למעלה  שהם מצות דהיינו בחי' ב' יש ובמצות
מקיפי', בחי' שממשיכי' מצות ויש פנימי אור ממשיכי'
הסכלות  מן לחכ' יתרון שיש אני וראיתי מ"ש וזהו
הנ"ל  הפי' שני לפי והיינו החושך, מן האור כיתרון
על  הוא החכ' יתרון וכך החשך על הוא האור שיתרון
החשך  מן היינו החשך מן האור יתרון ועוי"ל הסכלות,
ולילה  ביום רואי' שאנו וכמו באור יתרון נמשך דוקא
לבד  יום הי' שאם דוקא הלילה מן הוא היום שיתרון
נצרך  דברים בכמה כי העולם להתקיים יכול הי' לא
אלא  לילה איברי ולא לנוח צריך בלילה כי ליום הלילה
דוקא, הלילה מן ליום יתרון שיש נמצא כו', לשינתא
דוקא  נהורא והדר חשוכא ברישא ש"ע שברייתו וזהו
עי"ז  דוקא החשך בירור שע"י לפי והיינו כך הי' ולמה
קדם  הוא החשך ששרש לפי כו' האור יתרון נעשה
רק  לתיקון שקדם התהו עולם מבחי' שנמשך לפי לאור
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יתרון  נעשה עי"ז החשך בירור וע"י בשבירה שנפל
מלובש  והראי' ושחור לבן יש שבעין וזהו כו', האור
שיתרון  לפי והיינו בלבן, ולא דוקא שבעין בשחור
מ"ש  וזהו נתברר, כשהחשך דוקא החשך מן הוא האור
לפי  כו', שבעין כהשחור דהיינו עינו כאישון יצרנהו
מחשוכא  ואתהפכא אתכפי' בבחי' החשך בירור שע"י
החכ' יתרון וכך האור, יתרון נעשה עי"ז כו' לנהורא
טו"ר, עה"ד של חכ' בחי' שהוא דוקא הסכלות מן היא
דוקא  עי"ז טו"ר עה"ד שהוא הסכלות בירור וע"י
פנימיות  גילוי המשכת שיהי' כו' החכ' יתרון נעשה

ממש. אא"ס מלובש שבו התורה
Â‰ÊÂ על הודך תנה שאלתם על משה להם שהשיב

התורה  את שבקשו אף ביניכם יש יצה"ר כלום השמים,
בלי  אף שייכה שהיא למעלה שהיא כמו ברוחניות
דוקא  נמשך זהו שבתורה האור יתרון אך כו', יצה"ר
דוקא  עי"ז אותו שמבררים וע"י חשך שהוא יצה"ר ע"י
למטה  התורה ירדה דוקא שלזה כו' בחכ' יתרון נעשה
עיקר  כי ביניכם, יש יצה"ר כלום להם אמר וע"כ
נמשך  יהי' שעי"ז כדי הוא התורה מנתינת המכוון
תורה  הלומד כל שארז"ל וכמו בתורה, האור יתרון
אא"ס  להמשיך דהיינו התורה לשם הוא שהפי' לשמה
דוקא  שעי"ז דוקא יצה"ר ע"י כ"א א"א וזה בתורה,
אדיר  מה ואמרו לו הודו וע"כ כו', האור יתרון נמשך

כנ"ל. דוקא הארץ בכל שמך

e"hxz zereayc '`

mexnl dyn dlryk l"aix xn`

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Í¯Ú˘ כתיב הנה הגלעד, מהר שגלשו העזים כעדר
שעירות, אחיו עשו כידי ידיו היו כי הכירו ולא
הגם  כי האדם בכללות שינוי עושים שהידים משמע
הכירו, לא עשו ידי שהידים ע"י מ"מ יעקב קול שהקול

כו'. כ"כ פועלי' ואיך הוא מה מפני הענין וצ"ל
È„Î·Â וגם ידים, נטילת ענין כללות צ"ל זה להבין

ידים, נטילת על הברכה תיקנו מה מפני צ"ל
שאומרי' מי ויש ידים, רחיצת על לברך לתקן להם הי'
אותה  קורי' בו שרוחצין שהכלי מפני הוא שהטעם
אין  הטעם זה דהלא להבין צריך זה וגם נטלא, בגמ'
את  מטביל אם אבל בכלי, ידיו כשנוטל דוקא כ"א שייך
בזה  יש ובאמת הטעם. זה שייך אין במים הידים
על  או ידים טבילת על לברך אם הפוסקים בין פלוגתא
לנטילה  הראוים מים הם דאם הכריע והמג"א נט"י,

אז  לטבילה, וכשרים לנטילה הפוסלים דברים דיש ג"כ,
טבילת  על לברך הסוברים דעת לפי אפי' נט"י על יברך
שהרי  נטלא נק' דהכלי הטעם שייך איך ולפ"ז ידים,
ה"ז  הידים להגביה שצריך מחמת ואם ידיו, טובל הוא
להגביהם  א"צ ידיו כשטובל אבל ידיו, כשנוטל דוקא
מה  מפני צ"ל זה להבין ובכדי בש"ע. שפסק כמו
שחרית  לנט"י הטעם דהרי לידים, דוקא הנטילה שייכא
רעה  והרוח הידים, על השורה רעה הרוח להעביר כדי
הרוח  גורמת שינה בלא הלילה או השינה, מחמת הוא
סרך  משום הטעם ג"כ ולאכילה דוקא. הידי' ולמה רעה
למה  מובן אינו זה וגם עסקניות, שהידים מפני תרומה
שבהידים  מפני הוא הענין אך הידים, על דוקא הדקדוק
שבנפש  אחרון היותר כח שהוא המעשה כח מלובש

החיצונים. יניקות משם להיות יוכל ולכן
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הדרגות שתי  את מעלה נ "ע  הרבי  הבאות, האלו בשורות
יותר. נעלה למקום

למוחין  בעצם  מוחין בין שההבדל הוסבר עכשיו  עד
הפשטה, זה בעצם שמוחין  הוא, למידות  השייכים

עצמו  מצד שהוא כפי  כביכול האלקי האור את שתופס 
ומוחין  בעולם, שלו בפעולות שמתגלה ידי  על ולא
הפעולות ידי  על האור תפיסת זה למידות השייכים
באור  עוסק עדיין  הרי  הנעלה, באופן שגם אלא  בעולם.

1

2

3

4

5

6

7

8

c"ag i`iyp epizeax zxezn

כפי ולא לעצמו  שהוא כפי  אלא העולמות, אל השייך
בעולם, הפעולות  ידי על שמתגלה

זו  דרגה שגם דלהלן  בשורות נ "ע הרבי  אומר ולכן 
זה בעצם המוחין ועיקר למידות , השייכים מוחין נקראת
היינו  מהתלבשות, בכלל שלמעלה בעניינים כשעוסק

בעולמות. מהתלבשות שלמעלה ממש ֿ סוף אין  האור
נ"ע: הרבי  øúåéובלשון äìòîìåהריïéçåîä úðéçá

úðéçáá àáù úå÷ìàá äâùää àåä úåãîä ìà íéëééùä
ììë êøãáã úåîìåòá úåùáìúäבצד שעוסק אף

האור של äæáהמופשט  äâùääå ,'åë ãáì äøàä äæ éøä
,'åë íìåò ìëá éåìéâäå øåàä ïôåàáעצם הרי

למידות השייכים מוחין זה  בלבד בהארה ההתעסקות
øåàá úåìòð úåâéøãîá äâùää àåä íöòá ïéçåîå
úåùáìúä úðéçáî äìòîìù àåä-êåøá óåñ-ïéà

.'åë úåîìåòá
ממוחין  מעבר של דרגות ד' בין  סולם כן אם נמצא
למעלה): (מלמטה והם בעצם, למוחין למידות השייכים
כלומר  טוב", לי אלקים "קרבת של בעניין התבוננות  א.
אדם לדוגמא האדם. של ובטוב בתועלת ישירות 
הטובה התועלת את מביאה האלוקות  איך שמתבונן
בעצמו, עסוק עדיין זו  בהתבוננות הנה  עבורו. ביותר

אלקים. קרבת  הוא עבורו שהטוב שמבין אלא 
לבושי ידי על האלקית  ההשגה בעצם  התבוננות  ב.
עוסק לא הוא כלומר בעולמות. מפעולותיו ההשגה
שהיכולת אלא האלקי, בענין אלא שלו  ובתועלת בעצמו 
שמתבונן  ידי  על היא האלקי  הענין את לתפוס שלו 
לפי הבורא גדלות את  רואה ואז בעולם ה' בפעולות
זה בעצם קצת  מתעלה הוא ובזה ומעשיו . ברואיו 

הענין  של הגשמה כאן שיש למרות שכלי, בענין שעוסק
שלו. ההשגה  לבושי ידי על בה שמתבונן כיון  האלקי

ידי על שלא מופשט באופן האלקי באור התבוננות ג .
לא האדם זו , בדרגה  ההשגה . בלבושי ההתלבשות
שמעבר  אלקית וחיות בכח אלא עצמו , בנברא מתבונן
שמנסה ידי  על והוא בעולם. בפעולות שרואה למה
שמעבר  מה  את השלילה" "ידיעת של באופן  לשער
של המופשט לאופן מתעלה הוא זה ובאופן  לנבראים.

האלקית. ההארה
בהארה ולא  איןֿסוף האור בעצמות התבוננות  בלבד.ד.

למה מעבר היא האלקית שהחיות שהתבונן אחרי  כלומר
הוא הג ') (בדרגה בעולם הבורא בפעולות שרואה
בלבד, הארה רק הוא הרי  האלקי האור שכל מתבונן
והתלבשות יחס לומר כלל שייך לא ֿ סוף  אין ובעצמות
ההשגה, מלבושי  רק לא היא ההפשטה וכאן  בעולמות.

לעולמות. וגילוי  אור של המושג  מעצם  הפשטה  אלא
úðéçáá åäæù øîåì ùé äàéøáä íìåòã äâùää úåììëå

,'åë úåãîä ìà íéëééùä ïéçåîäשהתפיסה כלומר
ולא בלבד הארה של היא  כללי  באופן  הבריאה בעולם

האלקי, אור עצמות íúåäîשל íöòáù úàæ ãáìã
øëæðë úåìéöàã ïéçåîäî äàéøáã ïéçåîä íé÷ìåçî

,ìéòì,אחר דבר ידי  על תפיסה היא הבריאה שבעולם -
המוחין  בדרגת גם  הבדל יש  התפיסה מאופן  חוץ הנה

ìàעצמם, íéëééùä ïä äàéøáã ïéçåîä úåììë äðä
.'åë úåãîä,לבריאה אצילות בין  הכללי  ההבדל וזה

השייכים מוחין זה ובבריאה  בעצם מוחין זה שאצילות
למידות.
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מתיקות  היה לא שאם התפוח מתיקות כמו למעלה, שרש להם יש למטה הנבראים כל
בראיה, או בשמיעה שבדיבור, כמתיקות או בתפוח. מתיקות היה לא הרוחני, במזל
הרוחני  שבמזל למתיקות בערך אינם אלה שכל ועונג, ברצון בשכל, או טובות במדות

להם ‡Cג) יׁש ׁשּלמּטה הּנבראים ּכל ּדהּנה הּוא, הענין «ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּוכמאמר  הּמעלֹות, רּום עד מעלה למעלה ְְְְֲֲֶַַַַַַַָָֹׁשרׁש

ז"ל  מּזל 10רּבֹותינּו לֹו ׁשאין מּלמּטה עׂשב ל "ואין , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּפרטּיּות  ּפרטי ּדכל ּגדל", ואֹומר ּבֹו הּמּכה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָמּלמעלה
הּנה  ׁשּלמּטה, העׂשבים ּפרטי ּבכל יׁשנם אׁשר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהענינים
ׁשל  רּוחני החּיּות ׁשהם הרּוחנּיים ּבהּמּזלֹות יׁשנם ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלם
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ך.10) ס"פ אגה"ק ועיין - א. רנא, זח"א ו. פ"י, ב"ר ראה עשב: לך אין וכמרז"ל
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יתרון  נעשה עי"ז החשך בירור וע"י בשבירה שנפל
מלובש  והראי' ושחור לבן יש שבעין וזהו כו', האור
שיתרון  לפי והיינו בלבן, ולא דוקא שבעין בשחור
מ"ש  וזהו נתברר, כשהחשך דוקא החשך מן הוא האור
לפי  כו', שבעין כהשחור דהיינו עינו כאישון יצרנהו
מחשוכא  ואתהפכא אתכפי' בבחי' החשך בירור שע"י
החכ' יתרון וכך האור, יתרון נעשה עי"ז כו' לנהורא
טו"ר, עה"ד של חכ' בחי' שהוא דוקא הסכלות מן היא
דוקא  עי"ז טו"ר עה"ד שהוא הסכלות בירור וע"י
פנימיות  גילוי המשכת שיהי' כו' החכ' יתרון נעשה

ממש. אא"ס מלובש שבו התורה
Â‰ÊÂ על הודך תנה שאלתם על משה להם שהשיב

התורה  את שבקשו אף ביניכם יש יצה"ר כלום השמים,
בלי  אף שייכה שהיא למעלה שהיא כמו ברוחניות
דוקא  נמשך זהו שבתורה האור יתרון אך כו', יצה"ר
דוקא  עי"ז אותו שמבררים וע"י חשך שהוא יצה"ר ע"י
למטה  התורה ירדה דוקא שלזה כו' בחכ' יתרון נעשה
עיקר  כי ביניכם, יש יצה"ר כלום להם אמר וע"כ
נמשך  יהי' שעי"ז כדי הוא התורה מנתינת המכוון
תורה  הלומד כל שארז"ל וכמו בתורה, האור יתרון
אא"ס  להמשיך דהיינו התורה לשם הוא שהפי' לשמה
דוקא  שעי"ז דוקא יצה"ר ע"י כ"א א"א וזה בתורה,
אדיר  מה ואמרו לו הודו וע"כ כו', האור יתרון נמשך

כנ"ל. דוקא הארץ בכל שמך
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Í¯Ú˘ כתיב הנה הגלעד, מהר שגלשו העזים כעדר
שעירות, אחיו עשו כידי ידיו היו כי הכירו ולא
הגם  כי האדם בכללות שינוי עושים שהידים משמע
הכירו, לא עשו ידי שהידים ע"י מ"מ יעקב קול שהקול

כו'. כ"כ פועלי' ואיך הוא מה מפני הענין וצ"ל
È„Î·Â וגם ידים, נטילת ענין כללות צ"ל זה להבין

ידים, נטילת על הברכה תיקנו מה מפני צ"ל
שאומרי' מי ויש ידים, רחיצת על לברך לתקן להם הי'
אותה  קורי' בו שרוחצין שהכלי מפני הוא שהטעם
אין  הטעם זה דהלא להבין צריך זה וגם נטלא, בגמ'
את  מטביל אם אבל בכלי, ידיו כשנוטל דוקא כ"א שייך
בזה  יש ובאמת הטעם. זה שייך אין במים הידים
על  או ידים טבילת על לברך אם הפוסקים בין פלוגתא
לנטילה  הראוים מים הם דאם הכריע והמג"א נט"י,

אז  לטבילה, וכשרים לנטילה הפוסלים דברים דיש ג"כ,
טבילת  על לברך הסוברים דעת לפי אפי' נט"י על יברך
שהרי  נטלא נק' דהכלי הטעם שייך איך ולפ"ז ידים,
ה"ז  הידים להגביה שצריך מחמת ואם ידיו, טובל הוא
להגביהם  א"צ ידיו כשטובל אבל ידיו, כשנוטל דוקא
מה  מפני צ"ל זה להבין ובכדי בש"ע. שפסק כמו
שחרית  לנט"י הטעם דהרי לידים, דוקא הנטילה שייכא
רעה  והרוח הידים, על השורה רעה הרוח להעביר כדי
הרוח  גורמת שינה בלא הלילה או השינה, מחמת הוא
סרך  משום הטעם ג"כ ולאכילה דוקא. הידי' ולמה רעה
למה  מובן אינו זה וגם עסקניות, שהידים מפני תרומה
שבהידים  מפני הוא הענין אך הידים, על דוקא הדקדוק
שבנפש  אחרון היותר כח שהוא המעשה כח מלובש

החיצונים. יניקות משם להיות יוכל ולכן
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הדרגות שתי  את מעלה נ "ע  הרבי  הבאות, האלו בשורות
יותר. נעלה למקום

למוחין  בעצם  מוחין בין שההבדל הוסבר עכשיו  עד
הפשטה, זה בעצם שמוחין  הוא, למידות  השייכים

עצמו  מצד שהוא כפי  כביכול האלקי האור את שתופס 
ומוחין  בעולם, שלו בפעולות שמתגלה ידי  על ולא
הפעולות ידי  על האור תפיסת זה למידות השייכים
באור  עוסק עדיין  הרי  הנעלה, באופן שגם אלא  בעולם.
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כפי ולא לעצמו  שהוא כפי  אלא העולמות, אל השייך
בעולם, הפעולות  ידי על שמתגלה

זו  דרגה שגם דלהלן  בשורות נ "ע הרבי  אומר ולכן 
זה בעצם המוחין ועיקר למידות , השייכים מוחין נקראת
היינו  מהתלבשות, בכלל שלמעלה בעניינים כשעוסק

בעולמות. מהתלבשות שלמעלה ממש ֿ סוף אין  האור
נ"ע: הרבי  øúåéובלשון äìòîìåהריïéçåîä úðéçá

úðéçáá àáù úå÷ìàá äâùää àåä úåãîä ìà íéëééùä
ììë êøãáã úåîìåòá úåùáìúäבצד שעוסק אף

האור של äæáהמופשט  äâùääå ,'åë ãáì äøàä äæ éøä
,'åë íìåò ìëá éåìéâäå øåàä ïôåàáעצם הרי

למידות השייכים מוחין זה  בלבד בהארה ההתעסקות
øåàá úåìòð úåâéøãîá äâùää àåä íöòá ïéçåîå
úåùáìúä úðéçáî äìòîìù àåä-êåøá óåñ-ïéà

.'åë úåîìåòá
ממוחין  מעבר של דרגות ד' בין  סולם כן אם נמצא
למעלה): (מלמטה והם בעצם, למוחין למידות השייכים
כלומר  טוב", לי אלקים "קרבת של בעניין התבוננות  א.
אדם לדוגמא האדם. של ובטוב בתועלת ישירות 
הטובה התועלת את מביאה האלוקות  איך שמתבונן
בעצמו, עסוק עדיין זו  בהתבוננות הנה  עבורו. ביותר

אלקים. קרבת  הוא עבורו שהטוב שמבין אלא 
לבושי ידי על האלקית  ההשגה בעצם  התבוננות  ב.
עוסק לא הוא כלומר בעולמות. מפעולותיו ההשגה
שהיכולת אלא האלקי, בענין אלא שלו  ובתועלת בעצמו 
שמתבונן  ידי  על היא האלקי  הענין את לתפוס שלו 
לפי הבורא גדלות את  רואה ואז בעולם ה' בפעולות
זה בעצם קצת  מתעלה הוא ובזה ומעשיו . ברואיו 

הענין  של הגשמה כאן שיש למרות שכלי, בענין שעוסק
שלו. ההשגה  לבושי ידי על בה שמתבונן כיון  האלקי

ידי על שלא מופשט באופן האלקי באור התבוננות ג .
לא האדם זו , בדרגה  ההשגה . בלבושי ההתלבשות
שמעבר  אלקית וחיות בכח אלא עצמו , בנברא מתבונן
שמנסה ידי  על והוא בעולם. בפעולות שרואה למה
שמעבר  מה  את השלילה" "ידיעת של באופן  לשער
של המופשט לאופן מתעלה הוא זה ובאופן  לנבראים.

האלקית. ההארה
בהארה ולא  איןֿסוף האור בעצמות התבוננות  בלבד.ד.

למה מעבר היא האלקית שהחיות שהתבונן אחרי  כלומר
הוא הג ') (בדרגה בעולם הבורא בפעולות שרואה
בלבד, הארה רק הוא הרי  האלקי האור שכל מתבונן
והתלבשות יחס לומר כלל שייך לא ֿ סוף  אין ובעצמות
ההשגה, מלבושי  רק לא היא ההפשטה וכאן  בעולמות.

לעולמות. וגילוי  אור של המושג  מעצם  הפשטה  אלא
úðéçáá åäæù øîåì ùé äàéøáä íìåòã äâùää úåììëå

,'åë úåãîä ìà íéëééùä ïéçåîäשהתפיסה כלומר
ולא בלבד הארה של היא  כללי  באופן  הבריאה בעולם

האלקי, אור עצמות íúåäîשל íöòáù úàæ ãáìã
øëæðë úåìéöàã ïéçåîäî äàéøáã ïéçåîä íé÷ìåçî

,ìéòì,אחר דבר ידי  על תפיסה היא הבריאה שבעולם -
המוחין  בדרגת גם  הבדל יש  התפיסה מאופן  חוץ הנה

ìàעצמם, íéëééùä ïä äàéøáã ïéçåîä úåììë äðä
.'åë úåãîä,לבריאה אצילות בין  הכללי  ההבדל וזה

השייכים מוחין זה ובבריאה  בעצם מוחין זה שאצילות
למידות.
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מתיקות  היה לא שאם התפוח מתיקות כמו למעלה, שרש להם יש למטה הנבראים כל
בראיה, או בשמיעה שבדיבור, כמתיקות או בתפוח. מתיקות היה לא הרוחני, במזל
הרוחני  שבמזל למתיקות בערך אינם אלה שכל ועונג, ברצון בשכל, או טובות במדות

להם ‡Cג) יׁש ׁשּלמּטה הּנבראים ּכל ּדהּנה הּוא, הענין «ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּוכמאמר  הּמעלֹות, רּום עד מעלה למעלה ְְְְֲֲֶַַַַַַַָָֹׁשרׁש

ז"ל  מּזל 10רּבֹותינּו לֹו ׁשאין מּלמּטה עׂשב ל "ואין , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּפרטּיּות  ּפרטי ּדכל ּגדל", ואֹומר ּבֹו הּמּכה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָמּלמעלה
הּנה  ׁשּלמּטה, העׂשבים ּפרטי ּבכל יׁשנם אׁשר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהענינים
ׁשל  רּוחני החּיּות ׁשהם הרּוחנּיים ּבהּמּזלֹות יׁשנם ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלם
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העׂשבים  עניני ּכל ּכי עד ׁשּלמּטה, הּצמחים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּכל
ּומתיקּות, ּבמרירּות וטעמם ריחם מראיהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּבתבניתם
מתיקת  ּוכמֹו הרּוחני, ּבּמּזל יׁשנם לּכל ּכאׁשר הּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּנה

וה  הרּוחני, מהּמּזל הּוא מׁשל ּדר על ּדרחֹוק הּתּפּוח גם ְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
הּמּזל  ׁשל מתיקּותֹו לגּבי הּתּפּוח מתיקת מאד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹער
ׁשּזהּו היֹות עם הּתּפּוח ׁשל הּמתיקּות ׁשהרי ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהרּוחני,
,לח ׁשּנרּגׁש ּבהגׁשמה ּבא מּכלֿמקֹום הרּוחני, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָחּיּות
מהּמתיקּות  ׁשּלמעלה מתיקּות מיני ּכּמה ּבאדם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָויׁש
הּמתיקּות  ּוכמֹו הּתּפּוח, ּדמתיקּות ּבּגׁשם ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֻהּמרּגׁש
מה  ּכל אׁשר הּדּבּור חּוׁש לֹו ׁשּיׁש מי ּדיׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּבּדּבּור,
וצחּות  הּמבטא ּביפי אצלֹו ּבא הּוא מדּבר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָּׁשהּוא
ּׁשהּוא  מה ּכל אּלא ׂשכלי, ענין ּדוקא ולאו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהּלׁשֹון,
חזקה  ּובמבטא ּברּורה ּבׂשפה מדּבר הּוא הּנה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָמדּבר
ׁשּבׁשמיעה, הּמתיקּות ויׁש ּבזה, ּגדֹולה מתיקּות לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָויׁש
ׁשּמעֹורר  ערב קֹול ּבׁשמיעת והן הּדּבּור ּבׁשמיעת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָהן
ּדכׁשרֹואה  ׁשּבראּיה, הּמתיקּות ויׁש הּנפׁש, את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּוממׁשי
מּזה, עצמֹו להעּתיק לֹו אפׁשר אי הּנה ּביֹותר נאה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָצּיּור
נאה  צּיּור רֹואה האדם ּדכאׁשר ּבמּוחׁש רֹואין ׁשאנּו ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָּכמֹו
ועל  עצמֹו על וׁשֹוכח עמדֹו על עֹומד נׁשאר הּוא ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָהרי
אׁשר  עד ּגדֹולה ּבמתיקּות ּומסּתּכל לֹו מּסביב ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָאׁשר
ּבלבד  זֹו לא הּנה אחרּֿכ וגם מּזה, אֹותֹו לנּתק ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹקׁשה
ּדגם  אּלא ׂשכלי, ענין ּבאיזה ּולעּין לקּבל יכֹול ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו
נפׁשֹו ּדכחֹות לפי והּוא לקּבל, יכֹול אינֹו ּפׁשּוט ְְְְְְִִֵֵַַָָָֹענין

ּבראּית  לֹו ׁשהיתה הּמתיקּות ּבאֹותּה קׁשּורים ְְְְְִִִִֶַַָָָָעֹודם
ראּית  הּנה רב זמן מׁש הּנה אחרּֿכ וגם הּנאה, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּצּיּור
ׁשּנזּכר  עת ּובכל זכרֹונֹו, ּבכח נחקק הּוא ההּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹהּצּיּור
את  ׁשראה ּבעת לֹו ׁשהיתה הּמתיקּות מרּגיׁש זה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָעל
ּומּכלֿׁשּכן  טֹובֹות, ׁשּבמּדֹות מתיקּות ויׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָהּצּיּור,
היֹותם  ּדעם וענג, ׁשּברצֹון ּומתיקּות ׁשּבּׂשכל, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּמתיקּות
מלּבׁשים  מתיקּות ּכּלם הּנה מּכלֿמקֹום רּוחני ְְְִִִִִִֵָָָָָֻֻמתיקּות
ּבאיןֿערֹו מעלה למעלה ׁשהם עלּֿכלּֿפנים, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּבלבּוׁש
ענין  ּבער אינם זה ועם הּתּפּוח, מתיקּות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלגּבי
הּנה  מהּותֹו, ּבעצם רּוחני להיֹותֹו ׁשּבּמּזל, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּמתיקּות
מפלא  הּוא הרּוחני ׁשּבּמּזל ּדהּמתיקּות ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻמּכלֿׁשּכן
הּנרּגׁש הּמתיקּות הּנה זה ּכל ואחר הּתּפּוח. ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָמּמתיקּות

הּוא לח הּנרּגׁש הּגׁשמי ׁשּבּתּפּוח הּמתיקּות לח מן ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָ
לא  ּבהּמּזל מתיקּות היתה לא ואם הרּוחני, ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּבּמּזל
ּבכל  העׂשבים ּבכל הּוא וכן ּבהּתּפּוח. מתיקּות ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָהיתה
ּומהם  הרּוחנּיים, ּבהּמּזלֹות ּגם ּדיׁשנם עניניהם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפרטי
רק  ׁשּלמּטה, ּבהעׂשבים הענינים ּכל נמצאּו אׁשר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָהּוא
הינּו ׁשּבהּמּזל, הּתחּתֹונה מהּמדרגה נמׁש ׁשּזהּו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָמּובן
הרּוחני  מהגׁשמת הּוא ׁשּבהּתּפּוח הרּוחני ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּפנימּיּות
ּדנפׁש ׁשּברּוחני הּגׁשמי הרי ונפׁש ּבגּוף ּוכמֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבהּמּזל,
הּוא  כן ּכמֹו הּנה ׁשּבּדם, הרּוחני ּבהחם ׁשּמתלּבׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא
מהּגׁשמּיּות  הּוא ׁשּבּתּפּוח הרּוחני ְְְִִִֵֶַַַַַַָָּדהּמתיקּות

הּמּזל. ְִֶַַָָׁשּברּוחנּיּות
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חודש  כשהגיע אך השנה. כל במשך היה זה כל
הרוח  מצב נעשה הראשון השופר בקול הרי אלול

רציני. היהודים סוגי בכל
יחרדו" לא ועם בעיר שופר יתקע האם 1"אם 

אירוע  על הרומז שופר, קול בעיר להישמע יכול
חרדה. יתמלא לא והעם רציני,

חיי  מכל להזזה ביהודי גרמה אלול, מברכין שבת
ראש  של השופר וקול שעברה, השנה כל של החולין
הנפש  חשבון לעשות היהודי את עורר אלול חודש

שעברו. החדשים עשרה אחד במשך עליו עבר מה
יהודי  בכל שונה שהיה למרות זה, נפש חשבון
למצבו  ובהתאם ועבודה בתורה למצבו בהתאם
כלל  בדרך אך עסק, בעל או אוהל יושב אם הגשמי,

תשובה. של רוח מצב יהודי בכל עורר זה

בבית  רק לא הורגש  תשובה של זה רוח מצב
ובאמירת  החמה בתפלה המדרש, ובבית הכנסת
גם  אלא הלימוד, שיעורי בשמירת רק ולא התהלים,

העסקים. ובהנהגת הבית בחיי
בערים  הנוראים הימים נראו איך יודע אינני

בליובאוויטש. נראו הם איך אני יודע אחרות,
החסידות, ללימוד מוקדשים היו אלול חודש ערבי
מתאספים  היו שם המדרש, בבית היה הלימוד מקום

אנשים. הרבה
מפני  בלילה, חמישי ביום  בשבוע אחת פעם
היו   ולומדים הלילה כל ערים היו זה שבלילה

התעוררות. בדברי שעות כמה מתוועדים
יחד  מרירות של הרוח מצב ההתעוררות, דברי
השפעה  להם היו והמתינות, ההתלהבות ניגוני עם
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התורה  דברי את היטב הבינו שלא אלה על גם גדולה
התשובה. בלהב נספגו הם וגם החסידיים,

מאד  השתכנעו ילדים, כולל צעירים, בחורים גם
שיתחילו  מסויימת, השפעה עליהם לכך והיתה
אדם  בין והן למקום אדם בין הן יותר טוב להתנהג

לחבירו.
שנים  שמונה בן בהיותי עצמי. ממני זאת אני זוכר
השפיע  וזה אלו, אלול בהתוועדות נוכח הייתי בלבד,

ילדותי. בחיי ההתנהגות להטבת עלי
ויותר  יותר התחזק הסליחות, ימי של בואם עם
הנוראים. הימים להתקרב  והחלו הרציני הרוח מצב
הימים  של השימורים ליל היה ברית" "זכור ליל

ערב  שבליל זוכר אינני שש, בן היותי מאז הנוראים.
לפי  אחד כל רגיל, בלילה כמו לישון ילכו השנה ראש
המוביל  הבא, השנה ראש לערב  עצמו את הכין דרכו

והמשפט. הדין לימי
ויום  תשובה ימי עשרת השנה, ראש ימי שני

עבודה. של וימים הנוראים הימים היו כיפור
בכתב, אותם לתאר שיכולים דברים ישנם
אך  מתאימה, שפה בעל מוכשר לאדם לכך זקוקים
לתאר  בכוחו אין כשרוני אדם שגם דברים ישנם
את  לכך למצוא הנמנע מן שכן בכתב, אותם

המתאימים. הביטויים
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תרפ"ו  אייר ד' א' ב"ה.

ליענינגראד 

תי' רחל מ' הרבנית ש"ב

בעלה, מפטירת המעציבה, מהבשורה לשמוע נבהלתי

נ"ע. שלמה שלום הר"ר אי"א, וו"ח הנודע, הרה"ג ש"ב

יתומים  ואבי אלמנות דיין צבאות, הוי' אלקים אל

יתעלה  והוא וירושלים, ציון אבלי בתוך ינחמם, ית' הוא

בריאותה  את ויחזק ובכבוד, בריוח פרנסתם להם יזמין

מתוך  טובים ומעשים חופה לתורה תי' בתה את לגדל

הרחבה.

לא  תי' הצדקנית הרבנית מורתי אמי לכבוד מכתבה

שלא  להמשיך שאפשר מה וכל רב, יהי' צערה כי מסרתי,

הוא. ראוי תדע

ופרנסתם  מבריאותם, יודיעוני לזמן מזמן אשר אבקש

ועדתו  עמו וירחם יחוס הוא הטוב והאל חייהם, ואופן

בגו"ר.

המברכם  ש"ב

שניאורסאהן. יצחק יוסף

ci jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



רג c"ag i`iyp epizeax zxezn

העׂשבים  עניני ּכל ּכי עד ׁשּלמּטה, הּצמחים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּכל
ּומתיקּות, ּבמרירּות וטעמם ריחם מראיהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּבתבניתם
מתיקת  ּוכמֹו הרּוחני, ּבּמּזל יׁשנם לּכל ּכאׁשר הּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּנה

וה  הרּוחני, מהּמּזל הּוא מׁשל ּדר על ּדרחֹוק הּתּפּוח גם ְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
הּמּזל  ׁשל מתיקּותֹו לגּבי הּתּפּוח מתיקת מאד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹער
ׁשּזהּו היֹות עם הּתּפּוח ׁשל הּמתיקּות ׁשהרי ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהרּוחני,
,לח ׁשּנרּגׁש ּבהגׁשמה ּבא מּכלֿמקֹום הרּוחני, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָחּיּות
מהּמתיקּות  ׁשּלמעלה מתיקּות מיני ּכּמה ּבאדם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָויׁש
הּמתיקּות  ּוכמֹו הּתּפּוח, ּדמתיקּות ּבּגׁשם ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֻהּמרּגׁש
מה  ּכל אׁשר הּדּבּור חּוׁש לֹו ׁשּיׁש מי ּדיׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּבּדּבּור,
וצחּות  הּמבטא ּביפי אצלֹו ּבא הּוא מדּבר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָּׁשהּוא
ּׁשהּוא  מה ּכל אּלא ׂשכלי, ענין ּדוקא ולאו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהּלׁשֹון,
חזקה  ּובמבטא ּברּורה ּבׂשפה מדּבר הּוא הּנה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָמדּבר
ׁשּבׁשמיעה, הּמתיקּות ויׁש ּבזה, ּגדֹולה מתיקּות לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָויׁש
ׁשּמעֹורר  ערב קֹול ּבׁשמיעת והן הּדּבּור ּבׁשמיעת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָהן
ּדכׁשרֹואה  ׁשּבראּיה, הּמתיקּות ויׁש הּנפׁש, את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּוממׁשי
מּזה, עצמֹו להעּתיק לֹו אפׁשר אי הּנה ּביֹותר נאה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָצּיּור
נאה  צּיּור רֹואה האדם ּדכאׁשר ּבמּוחׁש רֹואין ׁשאנּו ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָּכמֹו
ועל  עצמֹו על וׁשֹוכח עמדֹו על עֹומד נׁשאר הּוא ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָהרי
אׁשר  עד ּגדֹולה ּבמתיקּות ּומסּתּכל לֹו מּסביב ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָאׁשר
ּבלבד  זֹו לא הּנה אחרּֿכ וגם מּזה, אֹותֹו לנּתק ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹקׁשה
ּדגם  אּלא ׂשכלי, ענין ּבאיזה ּולעּין לקּבל יכֹול ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו
נפׁשֹו ּדכחֹות לפי והּוא לקּבל, יכֹול אינֹו ּפׁשּוט ְְְְְְִִֵֵַַָָָֹענין

ּבראּית  לֹו ׁשהיתה הּמתיקּות ּבאֹותּה קׁשּורים ְְְְְִִִִֶַַָָָָעֹודם
ראּית  הּנה רב זמן מׁש הּנה אחרּֿכ וגם הּנאה, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּצּיּור
ׁשּנזּכר  עת ּובכל זכרֹונֹו, ּבכח נחקק הּוא ההּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹהּצּיּור
את  ׁשראה ּבעת לֹו ׁשהיתה הּמתיקּות מרּגיׁש זה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָעל
ּומּכלֿׁשּכן  טֹובֹות, ׁשּבמּדֹות מתיקּות ויׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָהּצּיּור,
היֹותם  ּדעם וענג, ׁשּברצֹון ּומתיקּות ׁשּבּׂשכל, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּמתיקּות
מלּבׁשים  מתיקּות ּכּלם הּנה מּכלֿמקֹום רּוחני ְְְִִִִִִֵָָָָָֻֻמתיקּות
ּבאיןֿערֹו מעלה למעלה ׁשהם עלּֿכלּֿפנים, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּבלבּוׁש
ענין  ּבער אינם זה ועם הּתּפּוח, מתיקּות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלגּבי
הּנה  מהּותֹו, ּבעצם רּוחני להיֹותֹו ׁשּבּמּזל, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּמתיקּות
מפלא  הּוא הרּוחני ׁשּבּמּזל ּדהּמתיקּות ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻמּכלֿׁשּכן
הּנרּגׁש הּמתיקּות הּנה זה ּכל ואחר הּתּפּוח. ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָמּמתיקּות

הּוא לח הּנרּגׁש הּגׁשמי ׁשּבּתּפּוח הּמתיקּות לח מן ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָ
לא  ּבהּמּזל מתיקּות היתה לא ואם הרּוחני, ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּבּמּזל
ּבכל  העׂשבים ּבכל הּוא וכן ּבהּתּפּוח. מתיקּות ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָהיתה
ּומהם  הרּוחנּיים, ּבהּמּזלֹות ּגם ּדיׁשנם עניניהם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפרטי
רק  ׁשּלמּטה, ּבהעׂשבים הענינים ּכל נמצאּו אׁשר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָהּוא
הינּו ׁשּבהּמּזל, הּתחּתֹונה מהּמדרגה נמׁש ׁשּזהּו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָמּובן
הרּוחני  מהגׁשמת הּוא ׁשּבהּתּפּוח הרּוחני ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּפנימּיּות
ּדנפׁש ׁשּברּוחני הּגׁשמי הרי ונפׁש ּבגּוף ּוכמֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבהּמּזל,
הּוא  כן ּכמֹו הּנה ׁשּבּדם, הרּוחני ּבהחם ׁשּמתלּבׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא
מהּגׁשמּיּות  הּוא ׁשּבּתּפּוח הרּוחני ְְְִִִֵֶַַַַַַָָּדהּמתיקּות

הּמּזל. ְִֶַַָָׁשּברּוחנּיּות
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חודש  כשהגיע אך השנה. כל במשך היה זה כל
הרוח  מצב נעשה הראשון השופר בקול הרי אלול

רציני. היהודים סוגי בכל
יחרדו" לא ועם בעיר שופר יתקע האם 1"אם 

אירוע  על הרומז שופר, קול בעיר להישמע יכול
חרדה. יתמלא לא והעם רציני,

חיי  מכל להזזה ביהודי גרמה אלול, מברכין שבת
ראש  של השופר וקול שעברה, השנה כל של החולין
הנפש  חשבון לעשות היהודי את עורר אלול חודש

שעברו. החדשים עשרה אחד במשך עליו עבר מה
יהודי  בכל שונה שהיה למרות זה, נפש חשבון
למצבו  ובהתאם ועבודה בתורה למצבו בהתאם
כלל  בדרך אך עסק, בעל או אוהל יושב אם הגשמי,

תשובה. של רוח מצב יהודי בכל עורר זה

בבית  רק לא הורגש  תשובה של זה רוח מצב
ובאמירת  החמה בתפלה המדרש, ובבית הכנסת
גם  אלא הלימוד, שיעורי בשמירת רק ולא התהלים,

העסקים. ובהנהגת הבית בחיי
בערים  הנוראים הימים נראו איך יודע אינני

בליובאוויטש. נראו הם איך אני יודע אחרות,
החסידות, ללימוד מוקדשים היו אלול חודש ערבי
מתאספים  היו שם המדרש, בבית היה הלימוד מקום

אנשים. הרבה
מפני  בלילה, חמישי ביום  בשבוע אחת פעם
היו   ולומדים הלילה כל ערים היו זה שבלילה

התעוררות. בדברי שעות כמה מתוועדים
יחד  מרירות של הרוח מצב ההתעוררות, דברי
השפעה  להם היו והמתינות, ההתלהבות ניגוני עם
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התורה  דברי את היטב הבינו שלא אלה על גם גדולה
התשובה. בלהב נספגו הם וגם החסידיים,

מאד  השתכנעו ילדים, כולל צעירים, בחורים גם
שיתחילו  מסויימת, השפעה עליהם לכך והיתה
אדם  בין והן למקום אדם בין הן יותר טוב להתנהג

לחבירו.
שנים  שמונה בן בהיותי עצמי. ממני זאת אני זוכר
השפיע  וזה אלו, אלול בהתוועדות נוכח הייתי בלבד,

ילדותי. בחיי ההתנהגות להטבת עלי
ויותר  יותר התחזק הסליחות, ימי של בואם עם
הנוראים. הימים להתקרב  והחלו הרציני הרוח מצב
הימים  של השימורים ליל היה ברית" "זכור ליל

ערב  שבליל זוכר אינני שש, בן היותי מאז הנוראים.
לפי  אחד כל רגיל, בלילה כמו לישון ילכו השנה ראש
המוביל  הבא, השנה ראש לערב  עצמו את הכין דרכו

והמשפט. הדין לימי
ויום  תשובה ימי עשרת השנה, ראש ימי שני

עבודה. של וימים הנוראים הימים היו כיפור
בכתב, אותם לתאר שיכולים דברים ישנם
אך  מתאימה, שפה בעל מוכשר לאדם לכך זקוקים
לתאר  בכוחו אין כשרוני אדם שגם דברים ישנם
את  לכך למצוא הנמנע מן שכן בכתב, אותם

המתאימים. הביטויים

wxei eip ,z"y mixet zcerqa

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ycew zexb`

תרפ"ו  אייר ד' א' ב"ה.

ליענינגראד 

תי' רחל מ' הרבנית ש"ב

בעלה, מפטירת המעציבה, מהבשורה לשמוע נבהלתי

נ"ע. שלמה שלום הר"ר אי"א, וו"ח הנודע, הרה"ג ש"ב

יתומים  ואבי אלמנות דיין צבאות, הוי' אלקים אל

יתעלה  והוא וירושלים, ציון אבלי בתוך ינחמם, ית' הוא

בריאותה  את ויחזק ובכבוד, בריוח פרנסתם להם יזמין

מתוך  טובים ומעשים חופה לתורה תי' בתה את לגדל

הרחבה.

לא  תי' הצדקנית הרבנית מורתי אמי לכבוד מכתבה

שלא  להמשיך שאפשר מה וכל רב, יהי' צערה כי מסרתי,

הוא. ראוי תדע

ופרנסתם  מבריאותם, יודיעוני לזמן מזמן אשר אבקש

ועדתו  עמו וירחם יחוס הוא הטוב והאל חייהם, ואופן

בגו"ר.

המברכם  ש"ב

שניאורסאהן. יצחק יוסף
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יהי'  דו"ד  ב"ן  משי"ח  של  מצחו  שעל  כדת  מע'17  יעקב 

17( וז"ל: כדת הוא שם גדול הוא חקוק על מצחו של משיח בן דוד, 
והוא כמניין משיח בן דוד, והוא גימטריא )שמות יב, ב( החודש הזה 
לכם, והוא מציל מקליפות רי"ב ותר"ה חיילותיה הממונים להשכיח 
לתלמידי חכמים תלמודם בעת חוליים, והשם כדת מבטלם )ליקוטי 

שושנים מהרב שמשון מאוסטרופולי(.

ראה ספר המאמרים תרל"ו בביאור למים רבים פרק ד עמוד תרג וז"ל: 
נקראת  חיצונה  קליפה  יש  וז"ל,  בא  פרשת  ראובני  בילקוט  "ואיתא 
רי"ב ויש עמה תר"ה חיילות כמנין אדרת*, וסודו, ועשו כאדרת שער 
)בראשית כה, כה( ופעולתו שמבטל התורה מהחולה. והשם של כד"ת 
למען  עשה  וסודו  זה.  כל  מבטל  דוד  בן  משיח  של  מצחו  על  כתיב 

דת"ך.

ושמעתי אומרים בשם המקובלים האלו במארז"ל בשבת )קמז:( כד 
חליש ר"א ואיתפח )בגמרא אינו( בעי למקרי החדש הזה לכם, קרא 
מד'  והנה  כזה.  גדול  טעות  טעה  באמת  למה  קשה  לבם.  הי'  החרש 

חקוק השם כד"ת המבטל הקליפות ע"ש.

תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד יז

עשה ר' מז' עשה יו"ד מן כ' עשה ב' צירוף אותיות הטעות. והם רי"ב, 
לרמז שהמזיק רי"ב גרם לו לשכחה תורה. וגם תדע שהחרש הי' לבם 
גימט' תר"ה כמנין אדרת לרמז על חיילותיו שעשו להם תר"ה חיילות 
שאותיות  לבם  הי'  החרש  ובתיבת  רי"ב  באותיות  דוקא  טעה  לכך 
הטעות מורים על המזיק עצמו, והתיבות מורים על החיילות שעמו. 
החדש הזה לכם גימט' כד"ת שלא רצה )בסה"ד כ' שלא הניחו( לקרא 
החדש הזה לכם, שהוא כמנין כד"ת, שזה השם מתגבר למזיק ומרפא 
נזקו. ומ"ש שכתוב על מצחו של משיח בן דוד ולא אמר סתם משיח, 

דע כי משיח בן דוד גי' כד"ת, צפוני ציוני עכ"ל".

מהחיד"א,   – דוד  פני  רכא.  עמוד  א  חלק  הערכים-חב"ד  ספר  ראה 
פרשת בא )שמות יב, ב(.

*( ראה לקמן סימן קצט הערה 12, ביאור השייכות "אדרת" לעשו.

המשך מעמוד דד
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נאמר הזקן הלל של תלמידיו על להקשות: יש לכאורה

-1בגמרא שבכולם קטן עוזיאל; בן יונתן - שבכולן "גדול

של בתורה שגדלותו אמת הן ולכאורה, זכאי". בן יוחנן רבן

ומשנה מקרא הניח ש"לא עצומה, היתה זכאי בן יוחנן רבן

קטן" ודבר גדול דבר ואגדה.. הלכה מכלֿמקום2גמרא אבל ,

אםֿכן מדוע שבכולם"; "קטן היה הלל תלמידי ערך לפי

ולא מהלל.." קיבל זכאי בן יוחנן ש"רבן מה רק כאן נאמר

גדול שהיה עוזיאל, בן יונתן מרבי מימרא שום הובאה

!? הלל של תלמידיו

אבות, מסכת ענין לכללות בהתאם שזהו לומר ויש

מסיני תורה קיבל ב"משה מסרוההמתחילה לאנשיומסרה..

והעמידו אמרו.. הם הגדולה; הרבה";תלמידיםכנסת

התורה, מקבלי תנאים, מימרות של הוא המסכת סגנון כלומר,

אחריהם. הבאים לדורות המסורה בהעברת שהמשיכו

דברי ורק אך הובאו זו שבמסכת לומר יש זה עלֿפי

תנאים שהיו אףֿעלֿפי התורה. מסירת היה שענינם התנאים

מכלֿמקום ביותר, נפלא באופן היה שלימודם מהם, גדולים

מסירת לענין שייכים היו שלא מכיון הובאו לא דבריהם

התורה.

בגמרא מסופר עוזיאל בן יונתן שיושב3על ש"בשעה

ומבואר נשרף", מיד עליו שפורח עוף כל בתורה, ועוסק

מסיני4בתוספות כנתינתם שמחים "שהדברים משום שזהו

- לימודו של ההפלאה גודל מובן מזה באש". תורה שניתנה

לא גופא זה מטעם שני, מצד אך ביותר, נפלא היה אחד שמצד

ל לא ובוודאי לאחרים התורה להעברת שייך ישראל.כללהיה

התורה העברת היה ענינו זכאי בן יוחנן רבן לעומתו,

בגמרא כמבואר וכמסופר5לאחרים, לימד", שנה ש"ארבעים

עוד שבזה6עליו וחכמיה", יבנה לי "תן רומי ממלך שביקש ,

כולו. ישראל בעם התורה ולימוד קיום המשך את הבטיח

התורה מסירת כאמור (שענינה אבות במסכת ולכן

(ולא מהלל שקיבל זכאי בן יוחנן רבי דברי הובאו לישראל)

אחרים). תלמידים של דבריהם

שלח) פרשת - תנש"א קודש (שיחות

"תורה הלשון משמעות א. להבין: היאהרבהצריך "

"כי נאמר מדוע כן ואם מהמתחייב, יותר הוא לכךשהלימוד

בזה, שמחוייב סימן "לכך" נוצר הוא אם - (הלוא נוצרת"

- הוא סתום הרבה" "תורה הלשון ב. "הרבה")? זה ובמה

"הרבה"? ומהו החיוב שיעור מהו נתפרש לא ומדוע

: בזה והביאור

שלמד מצאנו - זכאי בן יוחנן רבן - המאמר בעל על

שנה ארבעים הדרוש7תורה השנים מספר הוא שנה ארבעים .

הלכה להורות סמיכה שנות8לקבלת שבארבעים יוצא זה לפי .

בלימוד מסויימת לשלימות זכאי בן יוחנן רבן הגיע לימודו

לבינה" ארבעים ("בן מכן9התורה לאחר שלמד מה וכל (

עליו שאמרו היה10(כמו תורה") בלא אמות ארבע הלך ש"לא

שלימות. מאותה למעלה

ללמוד הוא החיוב - במשנתנו גם הוא שכן לומר ויש

"תורה נקרא לזה שמעבר ומה להוראה ".הרבהולהגיע

הרבה", תורה למדת "אם זכאי בן יוחנן רבן שאמר זהו

"אל - בו עסק בעצמו שהוא והדרגה מהסוג לימוד דהיינו

לכך כי לעצמך, טובה ".נוצרתתחזיק

עצם היא ש"בריאה" הוא ל"יצירה" "בריאה" בין ההבדל

כדבר שבאה הצורה זו "יצירה" ואילו המציאות, התהוות

המציאות. עצם על נוסף

כדלהלן: הוא ליצירה בריאה בין החילוק תורה בלימוד

אזי - האדם שכל מציאות (התהוות) עצם - ה"בריאה" מצד

שנה, ארבעים של הלימוד לאחר להוראה, מגיע הוא כאשר

ה - "יצירה" לגבי אך בריאתו. מטרת שלצורהנשלמה

עוד תורה וללמוד להוסיף ואפשר סוף לדבר אין - המציאות

ועוד.

הרבה" תורה למדת "אם גם משנתנו: פירוש אםֿכן זהו

כלומר, להוראה, והגעת שזכית כזו במידה תורה למדת -

כי - לעצמך טובה תחזיק "אל בריאתך; מטרת את השלמת

הצורה),נוצרתלכך (תוספת שבך ה"יצירה" ענין מצד ;"

הגבלה. בלי התורה, בלימוד ועוד עוד להוסיף עליך מוטל

(150 עמ' ד, כרך תשמז, התוועדויות - (תורתֿמנחם

א.1) כח, שם.2)סוכה עוף.4)שם.3)בגמרא כל א.5)ד"ה מא, ב.6)סנהדרין נו, א.7)גיטין מא, כב,8)סנהדרין סוטה ראה

כב.9)ב. משנה ה פרק א.10)להלן כח, סוכה
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˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰a(ב (ח, ¿«¬¿∆«≈

אבל  הּכהן, לאהרן נאמר אמנם הּנרֹות הדלקת על ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּצּוּוי

לעסק  חּיב אחד ׁשּכל ,ל לֹומר ּבזר". ּכׁשרה ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"הדלקה

וצרי ׁשּבּׁשמים. לאביהם וקרּובן יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּב'הדלקת'

ּבכחֹות  'ּדֹולק' ה'נר' ׁשּיהא מאליה": עֹולה "ׁשלהבת ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלהיֹות

ל'מדליק'. עֹוד זקּוק ׁשאינֹו ּכ ְְִֵֶַַַָָעצמֹו,

éðùåèìäà-úà ãárì íiåìä eàáé ïë-éøçàå§©«£¥¥Æ¨´Ÿ©«§¦¦½©«£−Ÿ¤´Ÿ¤
:äôeðz íúà zôðäå íúà zøäèå ãrBîæèék ¥®§¦«©§¨´Ÿ½̈§¥«©§¨¬Ÿ−̈§¨«¦Á

úçz ìàøNé éða CBzî éì änä íéðúð íéðúð§ª¦̧§ª¦¬¥̧¨Æ¦½¦−§¥´¦§¨¥®©Á©Á
ézç÷ì ìàøNé éðaî ìk øBëa íçø-ìk úøèt¦§©¸¨¤¹¤§¬ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¨©¬§¦

:éì íúàæéíãàa ìàøNé éðáa øBëa-ìë éì ék Ÿ−̈¦«¦´¦³¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈
íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa äîäaáe©§¥®̈§À©Ÿ¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦

:éì íúà ézLc÷äçéúçz íiåìä-úà çwàå ¦§©¬§¦Ÿ−̈¦«¨«¤©−¤©«§¦¦®©¬©
:ìàøNé éðáa øBëa-ìkèéíiåìä-úà äðzàå ¨§−¦§¥¬¦§¨¥«¨«¤§¨̧¤©«§¦¦¹

ãárì ìàøNé éða CBzî åéðáìe ïøäàì | íéðúð§ª¦´§©«£´Ÿ§¨À̈¦»§¥´¦§¨¥¼©«£ºŸ
øtëìe ãrBî ìäàa ìàøNé-éða úãár-úà¤£Ÿ©³§¥«¦§¨¥Æ§´Ÿ¤¥½§©¥−
âð ìàøNé éðáa äéäé àìå ìàøNé éða-ìró ©§¥´¦§¨¥®§¸Ÿ¦«§¤¹¦§¥³¦§¨¥Æ¤½¤
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íiåìì äLî-úà äåäé äeöéða íäì eNr-ïk ¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©«§¦¦½¥¨¬¨¤−§¥¬
:ìàøNéàëíäéãâa eñaëéå íiåìä eàhçúiå ¦§¨¥«©¦§©§´©«§¦¦À©§©§Æ¦§¥¤½

ðiåøtëéå äåäé éðôì äôeðz íúà ïøäà ó ©¨̧¤©«£¬ŸŸ¨²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®©§©¥¯
:íøäèì ïøäà íäéìráëíiåìä eàa ïë-éøçàå £¥¤²©«£−Ÿ§©«£¨«§©«£¥¥º¨´©«§¦¦À
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:øîàl äLîãëLîç ïaî íiåìì øLà úàæ ¤¬¥«Ÿ−Ÿ£¤´©«§¦¦®¦¤Á¨¥̧

úãára àáö àáöì àBáé äìrîå äðL íéøNrå§¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£Ÿ©−
:ãrBî ìäàäëàávî áeLé äðL íéMîç ïaîe ¬Ÿ¤¥«¦¤Æ£¦¦´¨½̈¨−¦§¨´

:ãBr ãáré àìå äãáräåëåéçà-úà úøLå ¨«£Ÿ̈®§¬Ÿ©«£−Ÿ«§¥¥¸¤¤¹̈
ì ãrBî ìäàaãáré àì äãárå úøîLî øîL §³Ÿ¤¥Æ¦§´Ÿ¦§¤½¤©«£Ÿ̈−´Ÿ©«£®Ÿ

:íúøîLîa íiåìì äNrz äëkô ¨²¨©«£¤¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`qw 'nr a ycw zexb`)

Ï‡¯NÈ È·a ¯Îa ÏÎ ÈÏ Èk(טז (ח, ƒƒ»¿…ƒ¿≈ƒ¿»≈

אּתה  אף רחּום הּוא מה לֹו", ּדֹומה "הוי רז"ל ְֱֵֶַַַַַַָָאמרּו

ּבעת  יׂשראל ּבכֹורי את ּפדה הּקּב"ה מה ּכאן: ואף ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָרחּום.

להּציל  ּבידֹו) ׁשהּדבר (מי להׁשּתּדל עלינּו אף ּבכֹורֹות, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמּכת

ואף  הּגֹוים. ּבין יּטמעּו ׁשּלא יׂשראל וילדֹות ילדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאת

אדרּבה: הרי - הּבן ּפדיֹון אין ּובכהן הּוא", ּכהן ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹׁש"אלקיכם
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נאמר הזקן הלל של תלמידיו על להקשות: יש לכאורה

-1בגמרא שבכולם קטן עוזיאל; בן יונתן - שבכולן "גדול

של בתורה שגדלותו אמת הן ולכאורה, זכאי". בן יוחנן רבן

ומשנה מקרא הניח ש"לא עצומה, היתה זכאי בן יוחנן רבן

קטן" ודבר גדול דבר ואגדה.. הלכה מכלֿמקום2גמרא אבל ,

אםֿכן מדוע שבכולם"; "קטן היה הלל תלמידי ערך לפי

ולא מהלל.." קיבל זכאי בן יוחנן ש"רבן מה רק כאן נאמר

גדול שהיה עוזיאל, בן יונתן מרבי מימרא שום הובאה

!? הלל של תלמידיו

אבות, מסכת ענין לכללות בהתאם שזהו לומר ויש

מסיני תורה קיבל ב"משה מסרוההמתחילה לאנשיומסרה..

והעמידו אמרו.. הם הגדולה; הרבה";תלמידיםכנסת

התורה, מקבלי תנאים, מימרות של הוא המסכת סגנון כלומר,

אחריהם. הבאים לדורות המסורה בהעברת שהמשיכו

דברי ורק אך הובאו זו שבמסכת לומר יש זה עלֿפי

תנאים שהיו אףֿעלֿפי התורה. מסירת היה שענינם התנאים

מכלֿמקום ביותר, נפלא באופן היה שלימודם מהם, גדולים

מסירת לענין שייכים היו שלא מכיון הובאו לא דבריהם

התורה.

בגמרא מסופר עוזיאל בן יונתן שיושב3על ש"בשעה

ומבואר נשרף", מיד עליו שפורח עוף כל בתורה, ועוסק

מסיני4בתוספות כנתינתם שמחים "שהדברים משום שזהו

- לימודו של ההפלאה גודל מובן מזה באש". תורה שניתנה

לא גופא זה מטעם שני, מצד אך ביותר, נפלא היה אחד שמצד

ל לא ובוודאי לאחרים התורה להעברת שייך ישראל.כללהיה

התורה העברת היה ענינו זכאי בן יוחנן רבן לעומתו,

בגמרא כמבואר וכמסופר5לאחרים, לימד", שנה ש"ארבעים

עוד שבזה6עליו וחכמיה", יבנה לי "תן רומי ממלך שביקש ,

כולו. ישראל בעם התורה ולימוד קיום המשך את הבטיח

התורה מסירת כאמור (שענינה אבות במסכת ולכן

(ולא מהלל שקיבל זכאי בן יוחנן רבי דברי הובאו לישראל)

אחרים). תלמידים של דבריהם

שלח) פרשת - תנש"א קודש (שיחות

"תורה הלשון משמעות א. להבין: היאהרבהצריך "

"כי נאמר מדוע כן ואם מהמתחייב, יותר הוא לכךשהלימוד

בזה, שמחוייב סימן "לכך" נוצר הוא אם - (הלוא נוצרת"

- הוא סתום הרבה" "תורה הלשון ב. "הרבה")? זה ובמה

"הרבה"? ומהו החיוב שיעור מהו נתפרש לא ומדוע

: בזה והביאור

שלמד מצאנו - זכאי בן יוחנן רבן - המאמר בעל על

שנה ארבעים הדרוש7תורה השנים מספר הוא שנה ארבעים .

הלכה להורות סמיכה שנות8לקבלת שבארבעים יוצא זה לפי .

בלימוד מסויימת לשלימות זכאי בן יוחנן רבן הגיע לימודו

לבינה" ארבעים ("בן מכן9התורה לאחר שלמד מה וכל (

עליו שאמרו היה10(כמו תורה") בלא אמות ארבע הלך ש"לא

שלימות. מאותה למעלה

ללמוד הוא החיוב - במשנתנו גם הוא שכן לומר ויש

"תורה נקרא לזה שמעבר ומה להוראה ".הרבהולהגיע

הרבה", תורה למדת "אם זכאי בן יוחנן רבן שאמר זהו

"אל - בו עסק בעצמו שהוא והדרגה מהסוג לימוד דהיינו

לכך כי לעצמך, טובה ".נוצרתתחזיק

עצם היא ש"בריאה" הוא ל"יצירה" "בריאה" בין ההבדל

כדבר שבאה הצורה זו "יצירה" ואילו המציאות, התהוות

המציאות. עצם על נוסף

כדלהלן: הוא ליצירה בריאה בין החילוק תורה בלימוד

אזי - האדם שכל מציאות (התהוות) עצם - ה"בריאה" מצד

שנה, ארבעים של הלימוד לאחר להוראה, מגיע הוא כאשר

ה - "יצירה" לגבי אך בריאתו. מטרת שלצורהנשלמה

עוד תורה וללמוד להוסיף ואפשר סוף לדבר אין - המציאות

ועוד.

הרבה" תורה למדת "אם גם משנתנו: פירוש אםֿכן זהו

כלומר, להוראה, והגעת שזכית כזו במידה תורה למדת -

כי - לעצמך טובה תחזיק "אל בריאתך; מטרת את השלמת

הצורה),נוצרתלכך (תוספת שבך ה"יצירה" ענין מצד ;"

הגבלה. בלי התורה, בלימוד ועוד עוד להוסיף עליך מוטל

(150 עמ' ד, כרך תשמז, התוועדויות - (תורתֿמנחם

א.1) כח, שם.2)סוכה עוף.4)שם.3)בגמרא כל א.5)ד"ה מא, ב.6)סנהדרין נו, א.7)גיטין מא, כב,8)סנהדרין סוטה ראה

כב.9)ב. משנה ה פרק א.10)להלן כח, סוכה

ipy ,oey`x - g - jzelrda zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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åéìà zøîàå ïøäà-ìàïåùàøúøpä-úà Eúìräa ¤©«£½Ÿ§¨«©§−̈¥¨®§©«£«Ÿ§Æ¤©¥½Ÿ
:úBøpä úráL eøéàé äøBðnä éðt ìeî-ìà¤Æ§¥´©§½̈¨¦−¦§©¬©¥«

âäìrä äøBðnä éðt ìeî-ìà ïøäà ïk Nriå©©³©¥Æ©«£½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¤«¡−̈
:äLî-úà äåäé äeö øLàk äéúøðãäæå ¥«Ÿ¤®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«§¤̧

-ãr dëøé-ãr áäæ äL÷î äøðnä äNrî©«£¥³©§Ÿ̈Æ¦§¨´¨½̈©§¥¨¬©
äåäé äàøä øLà äàønk àåä äL÷î dçøt¦§−̈¦§¨´¦®©©§¤À£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ

äNr ïk äLî-úà:äøðnä-úàô(éåì)äøaãéå ¤¤½¥¬¨−̈¤©§Ÿ̈«©§©¥¬
:øîàl äLî-ìà äåäéåéða CBzî íiåìä-úà ç÷ §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ¤©«§¦¦½¦−§¥´
:íúà zøäèå ìàøNéæíøäèì íäì äNrú-äëå ¦§¨¥®§¦«©§−̈Ÿ¨«§Ÿ©«£¤³¨¤Æ§©«£½̈

-ìk-ìr ørú eøéáräå úàhç éî íäéìr äfä©¥¬£¥¤−¥´©¨®§¤«¡¦³©̧©Æ©¨
íäéãâá eñaëå íøNa:eøähäåçøt eç÷ìå §¨½̈§¦§¬¦§¥¤−§¦¤¨«§¨«§Æ©´

éðL-øôe ïîMá äìeìa úìñ Búçðîe ø÷a-ïa¤¨½̈¦̧§¨½−Ÿ¤§¨´©¨®¤©¥¦¬
:úàhçì çwz ø÷a-ïáèíiåìä-úà záø÷äå ¤¨−̈¦©¬§©¨«§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½

éða úãr-ìk-úà zìä÷äå ãrBî ìäà éðôì¦§¥−´Ÿ¤¥®§¦̧§©§½̈¤¨£©−§¥¬
:ìàøNé(ìàøùé)éäåäé éðôì íiåìä-úà záø÷äå ¦§¨¥«§¦§©§¨¬¤©«§¦¦−¦§¥´§Ÿ̈®

ëîñå:íiåìä-ìr íäéãé-úà ìàøNé-éðá e §¨«§¯§¥«¦§¨¥²¤§¥¤−©©«§¦¦«
àééðäåäåäé éðôì äôeðz íiåìä-úà ïøäà ó §¥¦Á©«£¸Ÿ¤©«§¦¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:äåäé úãár-úà ãárì eéäå ìàøNé éða úàî¥¥−§¥´¦§¨¥®§¨¾©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬§Ÿ̈«
áéíéøtä Làø ìr íäéãé-úà eëîñé íiåìäå§©«§¦¦Æ¦§§´¤§¥¤½©−´Ÿ©¨¦®

äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà äNråÂ©«£¥Â¤¨«¤¨̧©¹̈§¤¨«¤¨³Ÿ¨Æ
:íiåìä-ìr øtëì äåäéìâéíiåìä-úà zãîräå ©«Ÿ̈½§©¥−©©«§¦¦«§©«£©§¨Æ¤©«§¦¦½

äôeðz íúà zôðäå åéðá éðôìå ïøäà éðôì¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈
:äåäéìãééða CBzî íiåìä-úà zìcáäå ©«Ÿ̈«§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¥´

:íiåìä éì eéäå ìàøNé¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(316 'nr a zegiy ihewl)

˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰a(ב (ח, ¿«¬¿∆«≈

אבל  הּכהן, לאהרן נאמר אמנם הּנרֹות הדלקת על ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּצּוּוי

לעסק  חּיב אחד ׁשּכל ,ל לֹומר ּבזר". ּכׁשרה ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"הדלקה

וצרי ׁשּבּׁשמים. לאביהם וקרּובן יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּב'הדלקת'

ּבכחֹות  'ּדֹולק' ה'נר' ׁשּיהא מאליה": עֹולה "ׁשלהבת ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלהיֹות

ל'מדליק'. עֹוד זקּוק ׁשאינֹו ּכ ְְִֵֶַַַָָעצמֹו,

éðùåèìäà-úà ãárì íiåìä eàáé ïë-éøçàå§©«£¥¥Æ¨´Ÿ©«§¦¦½©«£−Ÿ¤´Ÿ¤
:äôeðz íúà zôðäå íúà zøäèå ãrBîæèék ¥®§¦«©§¨´Ÿ½̈§¥«©§¨¬Ÿ−̈§¨«¦Á

úçz ìàøNé éða CBzî éì änä íéðúð íéðúð§ª¦̧§ª¦¬¥̧¨Æ¦½¦−§¥´¦§¨¥®©Á©Á
ézç÷ì ìàøNé éðaî ìk øBëa íçø-ìk úøèt¦§©¸¨¤¹¤§¬ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¨©¬§¦

:éì íúàæéíãàa ìàøNé éðáa øBëa-ìë éì ék Ÿ−̈¦«¦´¦³¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈
íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa äîäaáe©§¥®̈§À©Ÿ¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦

:éì íúà ézLc÷äçéúçz íiåìä-úà çwàå ¦§©¬§¦Ÿ−̈¦«¨«¤©−¤©«§¦¦®©¬©
:ìàøNé éðáa øBëa-ìkèéíiåìä-úà äðzàå ¨§−¦§¥¬¦§¨¥«¨«¤§¨̧¤©«§¦¦¹

ãárì ìàøNé éða CBzî åéðáìe ïøäàì | íéðúð§ª¦´§©«£´Ÿ§¨À̈¦»§¥´¦§¨¥¼©«£ºŸ
øtëìe ãrBî ìäàa ìàøNé-éða úãár-úà¤£Ÿ©³§¥«¦§¨¥Æ§´Ÿ¤¥½§©¥−
âð ìàøNé éðáa äéäé àìå ìàøNé éða-ìró ©§¥´¦§¨¥®§¸Ÿ¦«§¤¹¦§¥³¦§¨¥Æ¤½¤

:Lãwä-ìà ìàøNé-éða úLâaëäLî Nriå §¤¬¤§¥«¦§¨¥−¤©«Ÿ¤©©̧©¤¯
-øLà ìëk íiåìì ìàøNé-éða úãr-ìëå ïøäàå§©«£²Ÿ§¨£©¬§¥«¦§¨¥−©«§¦¦®Â§ÂŸ£¤

íiåìì äLî-úà äåäé äeöéða íäì eNr-ïk ¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©«§¦¦½¥¨¬¨¤−§¥¬
:ìàøNéàëíäéãâa eñaëéå íiåìä eàhçúiå ¦§¨¥«©¦§©§´©«§¦¦À©§©§Æ¦§¥¤½

ðiåøtëéå äåäé éðôì äôeðz íúà ïøäà ó ©¨̧¤©«£¬ŸŸ¨²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®©§©¥¯
:íøäèì ïøäà íäéìráëíiåìä eàa ïë-éøçàå £¥¤²©«£−Ÿ§©«£¨«§©«£¥¥º¨´©«§¦¦À

ïøäà éðôì ãrBî ìäàa íúãár-úà ãárì©«£³Ÿ¤£«Ÿ̈¨Æ§´Ÿ¤¥½¦§¥¬©«£−Ÿ
-ìr äLî-úà äåäé äeö øLàk åéðá éðôìå§¦§¥´¨¨®©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©

:íäì eNr ïk íiåìäñâë-ìà äåäé øaãéå ©«§¦¦½¥−¨¬¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤
:øîàl äLîãëLîç ïaî íiåìì øLà úàæ ¤¬¥«Ÿ−Ÿ£¤´©«§¦¦®¦¤Á¨¥̧

úãára àáö àáöì àBáé äìrîå äðL íéøNrå§¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£Ÿ©−
:ãrBî ìäàäëàávî áeLé äðL íéMîç ïaîe ¬Ÿ¤¥«¦¤Æ£¦¦´¨½̈¨−¦§¨´

:ãBr ãáré àìå äãáräåëåéçà-úà úøLå ¨«£Ÿ̈®§¬Ÿ©«£−Ÿ«§¥¥¸¤¤¹̈
ì ãrBî ìäàaãáré àì äãárå úøîLî øîL §³Ÿ¤¥Æ¦§´Ÿ¦§¤½¤©«£Ÿ̈−´Ÿ©«£®Ÿ

:íúøîLîa íiåìì äNrz äëkô ¨²¨©«£¤¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`qw 'nr a ycw zexb`)

Ï‡¯NÈ È·a ¯Îa ÏÎ ÈÏ Èk(טז (ח, ƒƒ»¿…ƒ¿≈ƒ¿»≈

אּתה  אף רחּום הּוא מה לֹו", ּדֹומה "הוי רז"ל ְֱֵֶַַַַַַָָאמרּו

ּבעת  יׂשראל ּבכֹורי את ּפדה הּקּב"ה מה ּכאן: ואף ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָרחּום.

להּציל  ּבידֹו) ׁשהּדבר (מי להׁשּתּדל עלינּו אף ּבכֹורֹות, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמּכת

ואף  הּגֹוים. ּבין יּטמעּו ׁשּלא יׂשראל וילדֹות ילדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאת

אדרּבה: הרי - הּבן ּפדיֹון אין ּובכהן הּוא", ּכהן ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹׁש"אלקיכם



iriaxרו ,iyily - i ,h - jzelrda zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּגּופֹו ּכיֿאם לפדֹותֹו, ּכדי סלעים חמּׁשה מסּפיקים לא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָֹֹּבכהן

עלֿידיֿזה. ְְִֵֵֶַַנתקּדׁש

éùéìùèàéðéñ-øaãîá äLî-ìà äåäé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈´¤¤´§¦§©Â¦©Â
Lãça íéøöî õøàî íúàöì úéðMä äðMa©¨¨̧©¥¦¹§¥¨̧¥¤¯¤¦§©²¦©¬Ÿ¤

:øîàì ïBLàøäáçñtä-úà ìàøNé-éðá eNréå ¨«¦−¥«Ÿ§©«£¯§¥«¦§¨¥²¤©−̈©
:BãrBîaâïéa äfä Lãça íBé-øNr äraøàa §«£«§©§¨¨´¨¨«Â©¸Ÿ¤©¤¹¥¯

ç-ìëk Bãrîa Búà eNrz íéaørä-ìëëe åéúw ¨«©§©²¦©«£¬Ÿ−§«Ÿ£®§¨ªŸ¨¬§¨
:Búà eNrz åéètLîãéða-ìà äLî øaãéå ¦§¨−̈©«£¬Ÿ«©§©¥¬¤²¤§¥¬

:çñtä úNrì ìàøNéäçñtä-úà eNriå ¦§¨¥−©«£¬©¨«©©©«£´¤©¤¿©
íéaørä ïéa Lãçì íBé øNr äraøàa ïBLàøä«¦¿§©§¨¨Á¨¨̧¬©²Ÿ¤¥¬¨«©§©−¦

øaãîaïk äLî-úà äåäé äeö øLà ìëk éðéñ §¦§©´¦®̈Â§ÂŸ£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬
:ìàøNé éða eNråeéä øLà íéLðà éäéå ¨−§¥¬¦§¨¥«©§¦´£¨¦À£¤̧¨³

çñtä-úNrì eìëé-àìå íãà Lôðì íéàîè§¥¦Æ§¤´¤¨½̈§Ÿ¨«§¬©«£«©¤−©
íBia ïøäà éðôìå äLî éðôì eáø÷iå àeää íBia©´©®©¦§§º¦§¥¬¤²§¦§¥¬©«£−Ÿ©¬

:àeääæeðçðà åéìà änää íéLðàä eøîàiå ©«Â©«Ÿ§Â¨«£¨¦³¨¥̧¨Æ¥½̈£©¬§
áéø÷ä ézìáì òøbð änì íãà Lôðì íéàîè§¥¦−§¤´¤¨®̈¨´¨¦¨©À§¦§¦̧©§¦¹
:ìàøNé éða CBúa Bãrîa äåäé ïaø÷-úà¤¨§©³§Ÿ̈Æ§´Ÿ£½§−§¥¬¦§¨¥«

çäeöi-äî ärîLàå eãîr äLî íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¤®¦§´§¤§§½̈©§©¤¬
:íëì äåäéôè:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéå §Ÿ̈−¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

éäéäé-ék Léà Léà øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¦´¦´¦¦«§¤¬
Bà íëì ä÷çø Cøãá Bà Lôðì | àîè̈¥´¨¤¿¤Á§¤¸¤§Ÿ¹̈À¨¤Àµ

:äåäéì çñô äNrå íëéúøãìàééðMä Lãça §Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¬¨¤−©©«Ÿ̈«©¸Ÿ¤©¥¦¹
Búà eNré íéaørä ïéa íBé øNr äraøàa§©§¨¨̧¨¨¬²¥¬¨«©§©−¦©«£´Ÿ®

:eäìëàé íéøøîe úBvî-ìráéepnî eøéàLé-àì ©©¬§Ÿ¦−«Ÿ§ª««Ÿ©§¦³¦¤̧Æ
çñtä úwç-ìëk Bá-eøaLé àì íörå ø÷a-ãr©½Ÿ¤§¤−¤´Ÿ¦§§®§¨ª©¬©¤−©

:Búà eNréâéCøãáe øBäè àeä-øLà Léàäå ©«£¬Ÿ«§¨¦Á£¤¸¨¹§¤´¤
Lôpä äúøëðå çñtä úBNrì ìãçå äéä-àì«Ÿ¨À̈§¨©Æ©«£´©¤½©§¦§§¨²©¤¬¤

k äénrî àåääáéø÷ä àì äåäé ïaø÷ | é ©¦−¥«©¤®¨¦´¨§©´§Ÿ̈À³Ÿ¦§¦Æ
:àeää Léàä àOé Bàèç Bãrîaãéøeâé-éëå §´Ÿ£½¤§¬¦−̈¨¦¬©«§¦«¨¸

çñtä úwçk äåäéì çñô äNrå øb íëzà¦§¤¹¥À§¨³¨¤̧©Æ©«Ÿ̈½§ª©¬©¤²©
øbìå íëì äéäé úçà äwç äNré ïk BètLîëe§¦§¨−¥´©«£¤®ª¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½§©¥−

:õøàä çøæàìeñ §¤§©¬¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr g zegiy ihewl)

'‰Ï ÁÒÙ ‰NÚÂ . . ‰˜Á¯ C¯„a B‡(ט (ט, ¿∆∆¿…»¿»»∆««
ּבידֹו מסּפיקין אין ואׁשּוב, אחטא "האֹומר אמרּו, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָרז"ל

ּבמֹועדֹו הּפסח את הקריב ׁשּלא מי אמנם, ּתׁשּובה". ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָֹלעׂשֹות

ׁשאינֹו מקֹום ּבׁשּום מצינּו לא - ׁשני ּפסח על ׁשּסמ ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשּום

למי  אפילּו ּתּקּון ּכאן ׁשּיׁש הרי ׁשני; ּפסח לעׂשֹות ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָיכֹול

מּלכּתחּלה  ּכאן ׁשאין ּבלבד זֹו ולא ואׁשּוב". "אחטא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאֹומר

האדם  אדרּבה: אּלא ּבידֹו", מסּפיקין "אין ׁשל הענין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּכל

‰eËˆ.ׁשני ּפסח להקריב ƒ¿«»ְְִִֵֶַַ

éòéáøåèïðrä äqk ïkLnä-úà íé÷ä íBéáe§Æ¨¦´¤©¦§½̈¦¨³¤«¨¨Æ
-ìr äéäé áøráe úãrä ìäàì ïkLnä-úà¤©¦§½̈§−Ÿ¤¨«¥ª®¨¤¹¤¦«§¤¯©

:ø÷a-ãr Là-äàøîk ïkLnäæèãéîú äéäé ïk ©¦§¨²§©§¥¥−©«Ÿ¤¥µ¦«§¤´¨¦½
:äìéì Là-äàøîe epqëé ïðräæéúBìrä éôìe ¤«¨−̈§©¤®©§¥¥−¨«§¨§¦º¥«¨³

ìrî ïðräìàøNé éða eòñé ïë éøçàå ìäàä ¤«¨¨Æ¥©´¨½Ÿ¤§©´£¥¥½¦§−§¥´¦§¨¥®
éða eðçé íL ïðrä íL-ïkLé øLà íB÷îáe¦§À£¤³¦§¨¨Æ¤«¨½̈¨¬©«£−§¥¬

:ìàøNéçéét-ìrå ìàøNé éða eòñé äåäé ét-ìr ¦§¨¥«©¦´§Ÿ̈À¦§Æ§¥´¦§¨¥½§©¦¬
ïkLnä-ìr ïðrä ïkLé øLà éîé-ìk eðçé äåäé§Ÿ̈−©«£®¨§¥À£¤̧¦§¯Ÿ¤«¨¨²©©¦§−̈

:eðçéèééøàäáeíéaø íéîé ïkLnä-ìr ïðrä C ©«£«§©«£¦¯¤«¨¨²©©¦§−̈¨¦´©¦®
àìå äåäé úøîLî-úà ìàøNé-éðá eøîLå§¨«§¯§¥«¦§¨¥²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§¬Ÿ

:eòqéëøtñî íéîé ïðrä äéäé øLà Léå ¦¨«§¥º£¤̧¦«§¤¯¤«¨¨²¨¦¬¦§−̈
äåäé ét-ìrå eðçé äåäé ét-ìr ïkLnä-ìr©©¦§¨®©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−

:eòqéàëø÷a-ãr áørî ïðrä äéäé øLà Léå ¦¨«§¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤¤́©½Ÿ¤
ðå äìéìå íîBé Bà eòñðå ø÷aa ïðrä äìrðåäìr §©«£¨¯¤«¨²̈©−Ÿ¤§¨¨®µ¨´¨©½§¨§©«£¨¬

:eòñðå ïðräáëíéîé-Bà Lãç-Bà íéîé-Bà ¤«¨−̈§¨¨««Ÿ©¹¦´Ÿ¤«¨¦À
éøàäaïðrä Cì ïkLnä-ìreðçé åéìr ïkL §©«£¦¸¤«¨³̈©©¦§¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬

:eòqé Búìräáe eòqé àìå ìàøNé-éðáâëét-ìr §¥«¦§¨¥−§´Ÿ¦®̈§¥¨«Ÿ−¦¨«©¦³
úøîLî-úà eòqé äåäé ét-ìrå eðçé äåäé§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦®̈¤¦§¤³¤

:äLî-ãéa äåäé ét-ìr eøîL äåäéô §Ÿ̈Æ¨½̈©¦¬§Ÿ̈−§©¤«
éà:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåáEì äNr ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ£¥´§À

eéäå íúà äNrz äL÷î óñk úøöBöç ézL§¥Æ£«§´Ÿ¤½¤¦§−̈©«£¤´Ÿ®̈§¨³
:úBðçnä-úà òqîìe äãrä àø÷îì Eì§Æ§¦§¨´¨«¥½̈§©©−¤©©«£«

âéìà eãrBðå ïäa eò÷úåçút-ìà äãrä-ìk E §¨«§−¨¥®§«£³¥¤̧Æ¨¨´¥½̈¤¤−©
:ãrBî ìäàãéìà eãrBðå eò÷úé úçàa-íàåE ¬Ÿ¤¥«§¦§©©−¦§®̈§«£³¥¤̧Æ

:ìàøNé éôìà éLàø íéàéNpääízr÷úe ©§¦¦½¨¥−©§¥¬¦§¨¥«§©§¤−

iyy ,iying - `i - jzelrda zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úBðçnä eòñðå äreøzíéðçä:äîã÷ §®̈§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−¥«§¨
åíéðçä úBðçnä eòñðå úéðL äreøz ízr÷úe§©§¤³§¨Æ¥¦½§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−

:íäérñîì eò÷úé äreøz äðîézæìéä÷äáe ¥¨®¨§¨¬¦§§−§©§¥¤«§©§¦−
:eòéøú àìå eò÷úz ìäwä-úàçïøäà éðáe ¤©¨¨®¦§§−§¬Ÿ¨¦«§¥³©«£ŸÆ

úwçì íëì eéäå úBøööça eò÷úé íéðäkä©´Ÿ£¦½¦§§−©«£«Ÿ§®§¨¬¨¤²§ª©¬
:íëéúøãì íìBòèíëöøàa äîçìî eàáú-éëå −̈§Ÿ«Ÿ¥¤«§¦«¨¸Ÿ¦§¨¹̈§©§§¤À

úøööça íúòøäå íëúà øøvä øvä-ìr©©©Æ©Ÿ¥´¤§¤½©«£¥«Ÿ¤−©«£«Ÿ§®Ÿ
ízrLBðå íëéäìà äåäé éðôì ízøkæðå§¦§©§¤À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§«©§¤−

:íëéáéàîéíëéãrBîáe íëúçîN íBéáe ¥«Ÿ§¥¤«§¸¦§©§¤´§«£¥¤»
ìr úøööça ízr÷úe íëLãç éLàøáe§¨¥´¨§¥¤¼§©§¤´©«£«Ÿ§ÀŸ©µ
ïBøkæì íëì eéäå íëéîìL éçáæ ìrå íëéúìòŸ´Ÿ¥¤½§©−¦§¥´©§¥¤®§¨¸¨¤³§¦¨Æ

:íëéäìà äåäé éðà íëéäìà éðôìô ¦§¥´¡«Ÿ¥¤½£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÎÈÓÏL ÈÁ·Ê ÏÚÂ ÌÎÈ˙ÏÚ ÏÚ(י (י, «……≈∆¿«ƒ¿≈«¿≈∆
‰ÏBÚ.' לה מחלט לבּטּול רֹומז לה', ּכליל ׁשהיא ,ÌÈÓÏL, »ְְִִִֵֶַַָָֻ¿»ƒ

הבנה  מּתֹו ה' לעבֹודת רֹומז לּבעלים, הנאה ּבֹו ְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּיׁש

צריכה  העבֹודה ּתחּלת ּכי לׁשלמים, עֹולה קדם לכן ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָָוהּׂשגה.

והכנעה. ּבּטּול מּתֹו ְְְִִִַָָלהיֹות

éùéîçàéíéøNra éðMä Lãça úéðMä äðMa éäéå©§¦º©¨¨¯©¥¦²©¬Ÿ¤©¥¦−§¤§¦´
:úãrä ïkLî ìrî ïðrä äìrð Lãçaáéeòñiå ©®Ÿ¤©«£¨Æ¤«¨½̈¥©−¦§©¬¨«¥ª«©¦§¯

ïðrä ïkLiå éðéñ øaãnî íäérñîì ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥²§©§¥¤−¦¦§©´¦¨®©¦§¬Ÿ¤«¨−̈
:ïøàt øaãîaâéäåäé ét-ìr äðLàøa eòñiå §¦§©¬¨¨«©¦§−¨¦«Ÿ®̈©¦¬§Ÿ̈−

:äLî-ãéaãéäãeäé-éðá äðçî ìâc òqiå §©¤«©¦©º¤´¤©«£¥¯§¥«§¨²
-ïa ïBLçð Bàáö-ìrå íúàáöì äðLàøä¦«Ÿ−̈§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½©§−¤

:áãðénråèìàðúð øëùOé éða ähî àáö-ìrå ©¦«¨¨«§©̧§½̈©¥−§¥´¦¨¨®§©§¥−
:øreö-ïaæèáàéìà ïìeáæ éða ähî àáö-ìrå ¤¨«§©̧§½̈©¥−§¥´§ª®¡¦−̈
:ïìç-ïaæé-éðá eòñðå ïkLnä ãøeäåéðáe ïBLøâ ¤¥«Ÿ§©−©¦§®̈§¨«§³§¥¥«§Æ§¥´

:ïkLnä éàNð éøøîçéïáeàø äðçî ìâc òñðå §¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨«§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥−
:øeàéãL-ïa øeöéìà Bàáö-ìrå íúàáöì§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½¡¦−¤§¥«

èé-ïa ìàéîìL ïBòîL éða ähî àáö-ìrå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§®§ª«¦¥−¤
:écLéøeöë-ïa óñéìà ãâ-éðá ähî àáö-ìrå ¦«©¨«§©§−̈©¥´§¥¨®¤§¨−̈¤
:ìàeòcàëLc÷nä éàNð íéúäwä eòñðå §¥«§¨«§Æ©§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨®

-úà eîé÷äå:íàa-ãr ïkLnäáëìâc òñðå §¥¦¬¤©¦§−̈©Ÿ¨«§¨©À¤²¤
Bàáö-ìrå íúàáöì íéøôà-éðá äðçî©«£¥¬§¥«¤§©−¦§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½

:ãeäénr-ïa òîLéìàâëéða ähî àáö-ìrå ¡¦«¨−̈¤©¦«§©̧§½̈©¥−§¥´
:øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðîãëähî àáö-ìrå §©¤®©§¦¥−¤§¨«§©̧§½̈©¥−
:éðBòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðaäëäðçî ìâc òñðå §¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§¦«§¨©À¤µ¤©«£¥´

óqàî ïã-éðá-ìrå íúàáöì úðçnä-ìëì §¥½̈§©¥¬§¨©©«£−Ÿ§¦§Ÿ®̈§©
:écLénr-ïa øæréçà Bàáöåëéða ähî àáö-ìrå §¨½£¦¤−¤¤©¦«©¨«§©̧§½̈©¥−§¥´

:ïøër-ïa ìàérât øLàæëéða ähî àáö-ìrå ¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«§©̧§½̈©¥−§¥´
:ïðér-ïa òøéçà éìzôðçë-éðá érñî älà ©§¨¦®£¦©−¤¥¨«¥²¤©§¥¬§¥«

:eòqiå íúàáöì ìàøNéñèëäLî øîàiå ¦§¨¥−§¦§Ÿ®̈©¦¨«©´Ÿ¤¤À
| íérñð äLî ïúç éðéãnä ìàeòø-ïa ááçìÂ§ŸÂ̈¤§¥´©¦§¨¦»Ÿ¥´¤¼«Ÿ§¦´
ïzà Búà äåäé øîà øLà íB÷nä-ìà eðçðà£©À§¤©¨Æ£¤´¨©´§Ÿ̈½Ÿ−¤¥´
áBè-øac äåäé-ék Cì eðáèäå eðzà äëì íëì̈¤®§¨³¦¨̧Æ§¥©´§½̈¦«§Ÿ̈¬¦¤−

:ìàøNé-ìrì-ìà-íà ék Cìà àì åéìà øîàiå ©¦§¨¥«©¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¥¥®¦¯¦¤
:Cìà ézãìBî-ìàå éöøààìáærz àð-ìà øîàiå ©§¦²§¤«©§¦−¥¥«©¾Ÿ¤©−̈©«£´Ÿ

zrãé ïk-ìr | ék eðúàeðl úééäå øaãna eðúðç Ÿ®̈¦´©¥´¨©À§¨£Ÿ¥̧Æ©¦§½̈§¨¦¬¨−̈
:íéðérìáìáBhä | äéäå eðnr Cìú-ék äéäå §¥¨«¦§¨−̈¦«¥¥´¦®̈§¨¨´©´

:Cì eðáèäå eðnr äåäé áéèéé øLà àeää©À£¤̧¥¦¯§Ÿ̈²¦−̈§¥©¬§¨«
âììL Cøc äåäé øäî eòñiåïBøàå íéîé úL ©¦§Æ¥©´§Ÿ̈½¤−¤§´¤¨¦®©«£¸

ìL Cøc íäéðôì rñð äåäé-úéøaíéîé úL §¦«§Ÿ̈¹Ÿ¥´©¦§¥¤À¤µ¤§´¤¨¦½
:äçeðî íäì øeúìãìíîBé íäéìr äåäé ïðrå ¨¬¨¤−§¨«©«£©¯§Ÿ̈²£¥¤−¨®

:äðçnä-ïî írñðañ §¨§−̈¦©©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(252 'nr ek zegiy ihewl)

Ì‰ÈÙÏ ÚÒ '‰ ˙È¯a ÔB¯‡Â(לג (י, «¬¿ƒ…≈«ƒ¿≈∆
ÌÈÁpÓ ˙BÁeÏ È¯·L B·e(רׁש"י) ƒ¿≈À»ƒִַ

˙BÁeÏ È¯·L ּכדי הּדרּוׁשים ּובּטּול לׁשפלּות רֹומזים - ƒ¿≈ְְְְְִִִִֵַ

זה  ידי (ועל ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי ּכמאמר ּתֹורה, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ'לקחת'

הּוא  הּקּב"ה ּכי הּדבר, וטעם ."ּבתֹורת לּבי ּפתח ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָּדוקא)

ּתֹורתֹו. לגּבי הּדין והּוא ּבֹו, ּתֹופס נברא ׂשכל ואין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָאיןֿסֹוף,

יּוכל  אז רק ּכי מחלט, לבּטּול להּגיע הּנברא צרי ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֻלכן

חכמה ּבאמת ׁשהיא ‡È˜Ï˙להּׂשיג הּתֹורה, את ו"לקחת" ְְֱִֶֶַָָ¡…ƒְִֶֶַַַָָ

לּנברא. מעל ְְִֵֶֶַַָּבעצם

éùùgäì| äîe÷ äLî øîàiå ïøàä rñða éäéå©§¦²¦§¬Ÿ©¨«¨−Ÿ©Ÿ́¤¤®¨´
éáéà eöôéå äåäééàðNî eñðéå Eéðtî E:E §Ÿ̈À§¨ª̧Æ«Ÿ§¤½§¨ª¬§©§¤−¦¨¤«

åìéôìà úBááø äåäé äáeL øîàé äçðáe§ª−ŸŸ©®¨´§Ÿ̈½¦£−©§¥¬
:ìàøNégôàéàòø íéððàúîk írä éäéå ¦§¨¥«©§¦³¨¨Æ§¦§´Ÿ§¦½©−

ía-ørázå Btà øçiå äåäé òîLiå äåäé éðæàa§¨§¥´§Ÿ̈®©¦§©³§Ÿ̈Æ©¦´©©½©¦§©¨Æ



רז iriax ,iyily - i ,h - jzelrda zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּגּופֹו ּכיֿאם לפדֹותֹו, ּכדי סלעים חמּׁשה מסּפיקים לא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָֹֹּבכהן

עלֿידיֿזה. ְְִֵֵֶַַנתקּדׁש

éùéìùèàéðéñ-øaãîá äLî-ìà äåäé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈´¤¤´§¦§©Â¦©Â
Lãça íéøöî õøàî íúàöì úéðMä äðMa©¨¨̧©¥¦¹§¥¨̧¥¤¯¤¦§©²¦©¬Ÿ¤

:øîàì ïBLàøäáçñtä-úà ìàøNé-éðá eNréå ¨«¦−¥«Ÿ§©«£¯§¥«¦§¨¥²¤©−̈©
:BãrBîaâïéa äfä Lãça íBé-øNr äraøàa §«£«§©§¨¨´¨¨«Â©¸Ÿ¤©¤¹¥¯

ç-ìëk Bãrîa Búà eNrz íéaørä-ìëëe åéúw ¨«©§©²¦©«£¬Ÿ−§«Ÿ£®§¨ªŸ¨¬§¨
:Búà eNrz åéètLîãéða-ìà äLî øaãéå ¦§¨−̈©«£¬Ÿ«©§©¥¬¤²¤§¥¬

:çñtä úNrì ìàøNéäçñtä-úà eNriå ¦§¨¥−©«£¬©¨«©©©«£´¤©¤¿©
íéaørä ïéa Lãçì íBé øNr äraøàa ïBLàøä«¦¿§©§¨¨Á¨¨̧¬©²Ÿ¤¥¬¨«©§©−¦

øaãîaïk äLî-úà äåäé äeö øLà ìëk éðéñ §¦§©´¦®̈Â§ÂŸ£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬
:ìàøNé éða eNråeéä øLà íéLðà éäéå ¨−§¥¬¦§¨¥«©§¦´£¨¦À£¤̧¨³

çñtä-úNrì eìëé-àìå íãà Lôðì íéàîè§¥¦Æ§¤´¤¨½̈§Ÿ¨«§¬©«£«©¤−©
íBia ïøäà éðôìå äLî éðôì eáø÷iå àeää íBia©´©®©¦§§º¦§¥¬¤²§¦§¥¬©«£−Ÿ©¬

:àeääæeðçðà åéìà änää íéLðàä eøîàiå ©«Â©«Ÿ§Â¨«£¨¦³¨¥̧¨Æ¥½̈£©¬§
áéø÷ä ézìáì òøbð änì íãà Lôðì íéàîè§¥¦−§¤´¤¨®̈¨´¨¦¨©À§¦§¦̧©§¦¹
:ìàøNé éða CBúa Bãrîa äåäé ïaø÷-úà¤¨§©³§Ÿ̈Æ§´Ÿ£½§−§¥¬¦§¨¥«

çäeöi-äî ärîLàå eãîr äLî íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¤®¦§´§¤§§½̈©§©¤¬
:íëì äåäéôè:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéå §Ÿ̈−¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

éäéäé-ék Léà Léà øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¦´¦´¦¦«§¤¬
Bà íëì ä÷çø Cøãá Bà Lôðì | àîè̈¥´¨¤¿¤Á§¤¸¤§Ÿ¹̈À¨¤Àµ

:äåäéì çñô äNrå íëéúøãìàééðMä Lãça §Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¬¨¤−©©«Ÿ̈«©¸Ÿ¤©¥¦¹
Búà eNré íéaørä ïéa íBé øNr äraøàa§©§¨¨̧¨¨¬²¥¬¨«©§©−¦©«£´Ÿ®

:eäìëàé íéøøîe úBvî-ìráéepnî eøéàLé-àì ©©¬§Ÿ¦−«Ÿ§ª««Ÿ©§¦³¦¤̧Æ
çñtä úwç-ìëk Bá-eøaLé àì íörå ø÷a-ãr©½Ÿ¤§¤−¤´Ÿ¦§§®§¨ª©¬©¤−©

:Búà eNréâéCøãáe øBäè àeä-øLà Léàäå ©«£¬Ÿ«§¨¦Á£¤¸¨¹§¤´¤
Lôpä äúøëðå çñtä úBNrì ìãçå äéä-àì«Ÿ¨À̈§¨©Æ©«£´©¤½©§¦§§¨²©¤¬¤

k äénrî àåääáéø÷ä àì äåäé ïaø÷ | é ©¦−¥«©¤®¨¦´¨§©´§Ÿ̈À³Ÿ¦§¦Æ
:àeää Léàä àOé Bàèç Bãrîaãéøeâé-éëå §´Ÿ£½¤§¬¦−̈¨¦¬©«§¦«¨¸

çñtä úwçk äåäéì çñô äNrå øb íëzà¦§¤¹¥À§¨³¨¤̧©Æ©«Ÿ̈½§ª©¬©¤²©
øbìå íëì äéäé úçà äwç äNré ïk BètLîëe§¦§¨−¥´©«£¤®ª¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½§©¥−

:õøàä çøæàìeñ §¤§©¬¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr g zegiy ihewl)

'‰Ï ÁÒÙ ‰NÚÂ . . ‰˜Á¯ C¯„a B‡(ט (ט, ¿∆∆¿…»¿»»∆««
ּבידֹו מסּפיקין אין ואׁשּוב, אחטא "האֹומר אמרּו, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָרז"ל

ּבמֹועדֹו הּפסח את הקריב ׁשּלא מי אמנם, ּתׁשּובה". ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָֹלעׂשֹות

ׁשאינֹו מקֹום ּבׁשּום מצינּו לא - ׁשני ּפסח על ׁשּסמ ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשּום

למי  אפילּו ּתּקּון ּכאן ׁשּיׁש הרי ׁשני; ּפסח לעׂשֹות ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָיכֹול

מּלכּתחּלה  ּכאן ׁשאין ּבלבד זֹו ולא ואׁשּוב". "אחטא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאֹומר

האדם  אדרּבה: אּלא ּבידֹו", מסּפיקין "אין ׁשל הענין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּכל

‰eËˆ.ׁשני ּפסח להקריב ƒ¿«»ְְִִֵֶַַ

éòéáøåèïðrä äqk ïkLnä-úà íé÷ä íBéáe§Æ¨¦´¤©¦§½̈¦¨³¤«¨¨Æ
-ìr äéäé áøráe úãrä ìäàì ïkLnä-úà¤©¦§½̈§−Ÿ¤¨«¥ª®¨¤¹¤¦«§¤¯©

:ø÷a-ãr Là-äàøîk ïkLnäæèãéîú äéäé ïk ©¦§¨²§©§¥¥−©«Ÿ¤¥µ¦«§¤´¨¦½
:äìéì Là-äàøîe epqëé ïðräæéúBìrä éôìe ¤«¨−̈§©¤®©§¥¥−¨«§¨§¦º¥«¨³

ìrî ïðräìàøNé éða eòñé ïë éøçàå ìäàä ¤«¨¨Æ¥©´¨½Ÿ¤§©´£¥¥½¦§−§¥´¦§¨¥®
éða eðçé íL ïðrä íL-ïkLé øLà íB÷îáe¦§À£¤³¦§¨¨Æ¤«¨½̈¨¬©«£−§¥¬

:ìàøNéçéét-ìrå ìàøNé éða eòñé äåäé ét-ìr ¦§¨¥«©¦´§Ÿ̈À¦§Æ§¥´¦§¨¥½§©¦¬
ïkLnä-ìr ïðrä ïkLé øLà éîé-ìk eðçé äåäé§Ÿ̈−©«£®¨§¥À£¤̧¦§¯Ÿ¤«¨¨²©©¦§−̈

:eðçéèééøàäáeíéaø íéîé ïkLnä-ìr ïðrä C ©«£«§©«£¦¯¤«¨¨²©©¦§−̈¨¦´©¦®
àìå äåäé úøîLî-úà ìàøNé-éðá eøîLå§¨«§¯§¥«¦§¨¥²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§¬Ÿ

:eòqéëøtñî íéîé ïðrä äéäé øLà Léå ¦¨«§¥º£¤̧¦«§¤¯¤«¨¨²¨¦¬¦§−̈
äåäé ét-ìrå eðçé äåäé ét-ìr ïkLnä-ìr©©¦§¨®©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−

:eòqéàëø÷a-ãr áørî ïðrä äéäé øLà Léå ¦¨«§¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤¤́©½Ÿ¤
ðå äìéìå íîBé Bà eòñðå ø÷aa ïðrä äìrðåäìr §©«£¨¯¤«¨²̈©−Ÿ¤§¨¨®µ¨´¨©½§¨§©«£¨¬

:eòñðå ïðräáëíéîé-Bà Lãç-Bà íéîé-Bà ¤«¨−̈§¨¨««Ÿ©¹¦´Ÿ¤«¨¦À
éøàäaïðrä Cì ïkLnä-ìreðçé åéìr ïkL §©«£¦¸¤«¨³̈©©¦§¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬

:eòqé Búìräáe eòqé àìå ìàøNé-éðáâëét-ìr §¥«¦§¨¥−§´Ÿ¦®̈§¥¨«Ÿ−¦¨«©¦³
úøîLî-úà eòqé äåäé ét-ìrå eðçé äåäé§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦®̈¤¦§¤³¤

:äLî-ãéa äåäé ét-ìr eøîL äåäéô §Ÿ̈Æ¨½̈©¦¬§Ÿ̈−§©¤«
éà:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåáEì äNr ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ£¥´§À

eéäå íúà äNrz äL÷î óñk úøöBöç ézL§¥Æ£«§´Ÿ¤½¤¦§−̈©«£¤´Ÿ®̈§¨³
:úBðçnä-úà òqîìe äãrä àø÷îì Eì§Æ§¦§¨´¨«¥½̈§©©−¤©©«£«

âéìà eãrBðå ïäa eò÷úåçút-ìà äãrä-ìk E §¨«§−¨¥®§«£³¥¤̧Æ¨¨´¥½̈¤¤−©
:ãrBî ìäàãéìà eãrBðå eò÷úé úçàa-íàåE ¬Ÿ¤¥«§¦§©©−¦§®̈§«£³¥¤̧Æ

:ìàøNé éôìà éLàø íéàéNpääízr÷úe ©§¦¦½¨¥−©§¥¬¦§¨¥«§©§¤−

iyy ,iying - `i - jzelrda zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úBðçnä eòñðå äreøzíéðçä:äîã÷ §®̈§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−¥«§¨
åíéðçä úBðçnä eòñðå úéðL äreøz ízr÷úe§©§¤³§¨Æ¥¦½§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−

:íäérñîì eò÷úé äreøz äðîézæìéä÷äáe ¥¨®¨§¨¬¦§§−§©§¥¤«§©§¦−
:eòéøú àìå eò÷úz ìäwä-úàçïøäà éðáe ¤©¨¨®¦§§−§¬Ÿ¨¦«§¥³©«£ŸÆ

úwçì íëì eéäå úBøööça eò÷úé íéðäkä©´Ÿ£¦½¦§§−©«£«Ÿ§®§¨¬¨¤²§ª©¬
:íëéúøãì íìBòèíëöøàa äîçìî eàáú-éëå −̈§Ÿ«Ÿ¥¤«§¦«¨¸Ÿ¦§¨¹̈§©§§¤À

úøööça íúòøäå íëúà øøvä øvä-ìr©©©Æ©Ÿ¥´¤§¤½©«£¥«Ÿ¤−©«£«Ÿ§®Ÿ
ízrLBðå íëéäìà äåäé éðôì ízøkæðå§¦§©§¤À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§«©§¤−

:íëéáéàîéíëéãrBîáe íëúçîN íBéáe ¥«Ÿ§¥¤«§¸¦§©§¤´§«£¥¤»
ìr úøööça ízr÷úe íëLãç éLàøáe§¨¥´¨§¥¤¼§©§¤´©«£«Ÿ§ÀŸ©µ
ïBøkæì íëì eéäå íëéîìL éçáæ ìrå íëéúìòŸ´Ÿ¥¤½§©−¦§¥´©§¥¤®§¨¸¨¤³§¦¨Æ

:íëéäìà äåäé éðà íëéäìà éðôìô ¦§¥´¡«Ÿ¥¤½£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÎÈÓÏL ÈÁ·Ê ÏÚÂ ÌÎÈ˙ÏÚ ÏÚ(י (י, «……≈∆¿«ƒ¿≈«¿≈∆
‰ÏBÚ.' לה מחלט לבּטּול רֹומז לה', ּכליל ׁשהיא ,ÌÈÓÏL, »ְְִִִֵֶַַָָֻ¿»ƒ

הבנה  מּתֹו ה' לעבֹודת רֹומז לּבעלים, הנאה ּבֹו ְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּיׁש

צריכה  העבֹודה ּתחּלת ּכי לׁשלמים, עֹולה קדם לכן ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָָוהּׂשגה.

והכנעה. ּבּטּול מּתֹו ְְְִִִַָָלהיֹות

éùéîçàéíéøNra éðMä Lãça úéðMä äðMa éäéå©§¦º©¨¨¯©¥¦²©¬Ÿ¤©¥¦−§¤§¦´
:úãrä ïkLî ìrî ïðrä äìrð Lãçaáéeòñiå ©®Ÿ¤©«£¨Æ¤«¨½̈¥©−¦§©¬¨«¥ª«©¦§¯

ïðrä ïkLiå éðéñ øaãnî íäérñîì ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥²§©§¥¤−¦¦§©´¦¨®©¦§¬Ÿ¤«¨−̈
:ïøàt øaãîaâéäåäé ét-ìr äðLàøa eòñiå §¦§©¬¨¨«©¦§−¨¦«Ÿ®̈©¦¬§Ÿ̈−

:äLî-ãéaãéäãeäé-éðá äðçî ìâc òqiå §©¤«©¦©º¤´¤©«£¥¯§¥«§¨²
-ïa ïBLçð Bàáö-ìrå íúàáöì äðLàøä¦«Ÿ−̈§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½©§−¤

:áãðénråèìàðúð øëùOé éða ähî àáö-ìrå ©¦«¨¨«§©̧§½̈©¥−§¥´¦¨¨®§©§¥−
:øreö-ïaæèáàéìà ïìeáæ éða ähî àáö-ìrå ¤¨«§©̧§½̈©¥−§¥´§ª®¡¦−̈
:ïìç-ïaæé-éðá eòñðå ïkLnä ãøeäåéðáe ïBLøâ ¤¥«Ÿ§©−©¦§®̈§¨«§³§¥¥«§Æ§¥´

:ïkLnä éàNð éøøîçéïáeàø äðçî ìâc òñðå §¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨«§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥−
:øeàéãL-ïa øeöéìà Bàáö-ìrå íúàáöì§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½¡¦−¤§¥«

èé-ïa ìàéîìL ïBòîL éða ähî àáö-ìrå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§®§ª«¦¥−¤
:écLéøeöë-ïa óñéìà ãâ-éðá ähî àáö-ìrå ¦«©¨«§©§−̈©¥´§¥¨®¤§¨−̈¤
:ìàeòcàëLc÷nä éàNð íéúäwä eòñðå §¥«§¨«§Æ©§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨®

-úà eîé÷äå:íàa-ãr ïkLnäáëìâc òñðå §¥¦¬¤©¦§−̈©Ÿ¨«§¨©À¤²¤
Bàáö-ìrå íúàáöì íéøôà-éðá äðçî©«£¥¬§¥«¤§©−¦§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½

:ãeäénr-ïa òîLéìàâëéða ähî àáö-ìrå ¡¦«¨−̈¤©¦«§©̧§½̈©¥−§¥´
:øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðîãëähî àáö-ìrå §©¤®©§¦¥−¤§¨«§©̧§½̈©¥−
:éðBòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðaäëäðçî ìâc òñðå §¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§¦«§¨©À¤µ¤©«£¥´

óqàî ïã-éðá-ìrå íúàáöì úðçnä-ìëì §¥½̈§©¥¬§¨©©«£−Ÿ§¦§Ÿ®̈§©
:écLénr-ïa øæréçà Bàáöåëéða ähî àáö-ìrå §¨½£¦¤−¤¤©¦«©¨«§©̧§½̈©¥−§¥´

:ïøër-ïa ìàérât øLàæëéða ähî àáö-ìrå ¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«§©̧§½̈©¥−§¥´
:ïðér-ïa òøéçà éìzôðçë-éðá érñî älà ©§¨¦®£¦©−¤¥¨«¥²¤©§¥¬§¥«

:eòqiå íúàáöì ìàøNéñèëäLî øîàiå ¦§¨¥−§¦§Ÿ®̈©¦¨«©´Ÿ¤¤À
| íérñð äLî ïúç éðéãnä ìàeòø-ïa ááçìÂ§ŸÂ̈¤§¥´©¦§¨¦»Ÿ¥´¤¼«Ÿ§¦´
ïzà Búà äåäé øîà øLà íB÷nä-ìà eðçðà£©À§¤©¨Æ£¤´¨©´§Ÿ̈½Ÿ−¤¥´
áBè-øac äåäé-ék Cì eðáèäå eðzà äëì íëì̈¤®§¨³¦¨̧Æ§¥©´§½̈¦«§Ÿ̈¬¦¤−

:ìàøNé-ìrì-ìà-íà ék Cìà àì åéìà øîàiå ©¦§¨¥«©¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¥¥®¦¯¦¤
:Cìà ézãìBî-ìàå éöøààìáærz àð-ìà øîàiå ©§¦²§¤«©§¦−¥¥«©¾Ÿ¤©−̈©«£´Ÿ

zrãé ïk-ìr | ék eðúàeðl úééäå øaãna eðúðç Ÿ®̈¦´©¥´¨©À§¨£Ÿ¥̧Æ©¦§½̈§¨¦¬¨−̈
:íéðérìáìáBhä | äéäå eðnr Cìú-ék äéäå §¥¨«¦§¨−̈¦«¥¥´¦®̈§¨¨´©´

:Cì eðáèäå eðnr äåäé áéèéé øLà àeää©À£¤̧¥¦¯§Ÿ̈²¦−̈§¥©¬§¨«
âììL Cøc äåäé øäî eòñiåïBøàå íéîé úL ©¦§Æ¥©´§Ÿ̈½¤−¤§´¤¨¦®©«£¸

ìL Cøc íäéðôì rñð äåäé-úéøaíéîé úL §¦«§Ÿ̈¹Ÿ¥´©¦§¥¤À¤µ¤§´¤¨¦½
:äçeðî íäì øeúìãìíîBé íäéìr äåäé ïðrå ¨¬¨¤−§¨«©«£©¯§Ÿ̈²£¥¤−¨®

:äðçnä-ïî írñðañ §¨§−̈¦©©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(252 'nr ek zegiy ihewl)

Ì‰ÈÙÏ ÚÒ '‰ ˙È¯a ÔB¯‡Â(לג (י, «¬¿ƒ…≈«ƒ¿≈∆
ÌÈÁpÓ ˙BÁeÏ È¯·L B·e(רׁש"י) ƒ¿≈À»ƒִַ

˙BÁeÏ È¯·L ּכדי הּדרּוׁשים ּובּטּול לׁשפלּות רֹומזים - ƒ¿≈ְְְְְִִִִֵַ

זה  ידי (ועל ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי ּכמאמר ּתֹורה, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ'לקחת'

הּוא  הּקּב"ה ּכי הּדבר, וטעם ."ּבתֹורת לּבי ּפתח ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָּדוקא)

ּתֹורתֹו. לגּבי הּדין והּוא ּבֹו, ּתֹופס נברא ׂשכל ואין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָאיןֿסֹוף,

יּוכל  אז רק ּכי מחלט, לבּטּול להּגיע הּנברא צרי ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֻלכן

חכמה ּבאמת ׁשהיא ‡È˜Ï˙להּׂשיג הּתֹורה, את ו"לקחת" ְְֱִֶֶַָָ¡…ƒְִֶֶַַַָָ

לּנברא. מעל ְְִֵֶֶַַָּבעצם

éùùgäì| äîe÷ äLî øîàiå ïøàä rñða éäéå©§¦²¦§¬Ÿ©¨«¨−Ÿ©Ÿ́¤¤®¨´
éáéà eöôéå äåäééàðNî eñðéå Eéðtî E:E §Ÿ̈À§¨ª̧Æ«Ÿ§¤½§¨ª¬§©§¤−¦¨¤«

åìéôìà úBááø äåäé äáeL øîàé äçðáe§ª−ŸŸ©®¨´§Ÿ̈½¦£−©§¥¬
:ìàøNégôàéàòø íéððàúîk írä éäéå ¦§¨¥«©§¦³¨¨Æ§¦§´Ÿ§¦½©−

ía-ørázå Btà øçiå äåäé òîLiå äåäé éðæàa§¨§¥´§Ÿ̈®©¦§©³§Ÿ̈Æ©¦´©©½©¦§©¨Æ



iyyרח - `i - jzelrda zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äðçnä äö÷a ìëàzå äåäé Làáírä ÷röiå ¥´§Ÿ̈½©−Ÿ©¦§¥¬©©«£¤«©¦§©¬¨−̈
ò÷Lzå äåäé-ìà äLî ìltúiå äLî-ìà¤¤®©¦§©¥³¤Æ¤§Ÿ̈½©¦§©−

:Làäâäøráz àeää íB÷nä-íL àø÷iå ¨¥«©¦§¨²¥«©¨¬©−©§¥¨®
:äåäé Là íá äørá-ékãøLà óñôñàäå ¦¨«£¨¬−̈¥¬§Ÿ̈«§¨«©§ªÆ£¤´

éða íb ekáiå eáLiå äåàz eeàúä Baø÷a§¦§½¦§©−©«£®̈©¨ª´©¦§À©µ§¥´
:øNa eðìëàé éî eøîàiå ìàøNéä-úà eðøëæ ¦§¨¥½©Ÿ́§½¦¬©«£¦¥−¨¨«¨©̧§Æ¤

íéàMwä úà ípç íéøöîa ìëàð-øLà äâcä©¨½̈£¤Ÿ©¬§¦§©−¦¦¨®¥´©¦ª¦À
íéìöaä-úàå øéöçä-úàå íéçháàä úàå§¥Æ¨«£©¦¦½§¤¤«¨¦¬§¤©§¨¦−

íéîeMä-úàå:åìk ïéà äLáé eðLôð äzrå §¤©¦«§©¨²©§¥¬§¥−̈¥´®Ÿ
:eðéðér ïnä-ìà ézìaæàeä ãb-òøæk ïnäå ¦§¦−¤©¨¬¥¥«§©¾̈¦§©©−®

:çìãaä ïérk Bðéråçeðçèå eè÷ìå írä eèL §¥−§¥¬©§«Ÿ©Á̈Á¨¨̧§¨«§¹§¨«£´
eNrå øeøta eìMáe äëãna eëã Bà íéçøá̈«¥©À¦³¨Æ©§Ÿ½̈¦§Æ©¨½§¨¬

ì írèk Bîrè äéäå úBâr Búà:ïîMä ãL Ÿ−ª®§¨¨´©§½§©−©§©¬©¨«¤
è:åéìr ïnä ãøé äìéì äðçnä-ìr ìhä úãøáe§¤¯¤©©²©©©«£¤−¨®§¨¥¥¬©−̈¨¨«
éLéà åéúçtLîì äëa írä-úà äLî òîLiå©¦§©̧¤¹¤¨À̈Ÿ¤Æ§¦§§Ÿ½̈¦−

äLî éðéráe ãàî äåäé óà-øçiå Bìäà çúôì§¤´©¨«¢®©¦«©©³§Ÿ̈Æ§½Ÿ§¥¥¬¤−
:òøàéúòøä äîì äåäé-ìà äLî øîàiå ¨«©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ

éúöî-àì änìå Ecárì'à øñçéðéra ïçíeNì E §©§¤½§¨²¨«Ÿ¨¨¬¦¥−§¥¤®¨À
:éìr äfä írä-ìk àOî-úàáééúéøä éëðàä ¤©¨²¨¨¨¬©¤−¨¨«¤¨«Ÿ¦´¨¦À¦

øîàú-ék eäézãìé éëðà-íà äfä írä-ìk úà¥µ¨¨¨´©¤½¦¨«Ÿ¦−§¦§¦®¦«Ÿ©̧
àOé øLàk E÷éçá eäàN éìà÷ðiä-úà ïîàä ¥©¹¨¥´§¥¤À©«£¤̧¦¨³¨«Ÿ¥Æ¤©Ÿ¥½

:åéúáàì zraLð øLà äîãàä ìrâééì ïéàî ©µ¨«£¨½̈£¤¬¦§©−§¨©«£Ÿ¨«¥©³¦¦Æ
øîàì éìr ekáé-ék äfä írä-ìëì úúì øNä½̈¨¥−§¨¨¨´©¤®¦«¦§³¨©Æ¥½Ÿ

:äìëàðå øNá eðl-äðzãéécáì éëðà ìëeà-àì §¨¨¬¨−̈§Ÿ¥«¨«Ÿ©³¨«Ÿ¦Æ§©¦½
:épnî ãáë ék äfä írä-ìk-úà úàNì̈¥−¤¨¨¨´©¤®¦¬¨¥−¦¤«¦

åè-íà âøä àð éðâøä él äNò-zà | äëk-íàå§¦¨´¨©§´Ÿ¤¦À¨§¥³¦¨Æ¨½Ÿ¦
éðéra ïç éúàöî:éúrøa äàøà-ìàå Eô ¨¨¬¦¥−§¥¤®§©¤§¤−§¨«¨¦«

æèà íéráL él-äôñà äLî-ìà äåäé øîàiåLé ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¤§¨¦º¦§¦´¦»
írä éð÷æ íä-ék zrãé øLà ìàøNé éð÷fî¦¦§¥´¦§¨¥¼£¤´¨©½§¨¦¥²¦§¥¬¨−̈
eávéúäå ãrBî ìäà-ìà íúà zç÷ìå åéøèLå§«Ÿ§®̈§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¤´Ÿ¤¥½§¦§©§¬

:Cnr íLæéézìöàå íL Enr ézøaãå ézãøéå −̈¦¨«§¨«©§¦À§¦©§¦´¦§»¨¼§¨«©§¦À
éìr øLà çeøä-ïîEzà eàNðå íäéìr ézîNå E ¦¨²©£¤¬¨¤−§©§¦´£¥¤®§¨«§³¦§Æ

:Ecáì äzà àOú-àìå írä àOîaçé-ìàå §©¨´¨½̈§«Ÿ¦¨¬©−̈§©¤«§¤

ék øNa ízìëàå øçîì eLc÷úä øîàz íòä̈¨̧Ÿ©¹¦§©§´§¨¨»©«£©§¤´¨¨¼¦¿
øNa eðìëàé éî øîàì äåäé éðæàa íúéëa§¦¤Á§¨§¥̧§Ÿ̈¹¥ÀŸ¦³©«£¦¥̧Æ¨½̈
øNa íëì äåäé ïúðå íéøöîa eðì áBè-ék¦¬−̈§¦§®̈¦§¨©̧§Ÿ̈¯¨¤²¨−̈

:ízìëàåèéíéîBé àìå ïeìëàz ãçà íBé àì ©«£©§¤«´Ÿ¬¤¨²«Ÿ§−§´Ÿ¨®¦
íéøNr àìå íéîé äøNr àìå íéîé äMîç | àìå§´Ÿ£¦¨´¨¦À§ŸÆ£¨¨´¨¦½§−Ÿ¤§¦¬

:íBéëíëtàî àöé-øLà ãr íéîé Lãç | ãr «©´´Ÿ¤¨¦À©³£¤¥¥Æ¥«©§¤½
øLà äåäé-úà ízñàî-ék ïré àøæì íëì äéäå§¨¨¬¨¤−§¨¨®©À©¦«§©§¤³¤§Ÿ̈Æ£¤´
eðàöé äf änì øîàì åéðôì ekázå íëaø÷a§¦§§¤½©¦§³§¨¨Æ¥½Ÿ¨¬¨¤−¨¨¬

:íéøönîàëéìâø óìà úBàî-LL äLî øîàiå ¦¦§¨«¦©Ÿ»¤»¤¼¥«¥¬¤̧¤Æ©§¦½
øNa zøîà äzàå Baø÷a éëðà øLà írä̈¾̈£¤¬¨«Ÿ¦−§¦§®§©¨´¨©À§¨¨¨Æ

:íéîé Lãç eìëàå íäì ïzàáëø÷áe ïàöä ¤¥´¨¤½§¨«§−¬Ÿ¤¨¦«£¯Ÿ¨¨²
íäì èçMéíiä éâc-ìk-úà íà íäì àöîe ¦¨¥¬¨¤−¨¨´¨¤®¦´¤¨§¥¬©¨²

:íäì àöîe íäì óñàéôâëäåäé øîàiå ¥«¨¥¬¨¤−¨¨¬¨¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
äàøú äzr øö÷z äåäé ãéä äLî-ìàEø÷éä ¤¤½£©¬§Ÿ̈−¦§¨®©¨¬¦§¤²£¦§§¬

:àì-íà éøáããëírä-ìà øaãéå äLî àöiå §¨¦−¦«Ÿ©¥¥´¤À©§©¥Æ¤¨½̈
írä éð÷fî Léà íéráL óñàiå äåäé éøác úà¥−¦§¥´§Ÿ̈®©¤«¡ºŸ¦§¦¬¦Æ¦¦§¥´¨½̈

:ìäàä úáéáñ íúà ãîriåäëïðra | äåäé ãøiå ©©«£¥¬Ÿ−̈§¦¬Ÿ¨«Ÿ¤©¥̧¤§Ÿ̈´¤«¨¨»
ïziå åéìr øLà çeøä-ïî ìöàiå åéìà øaãéå©§©¥´¥¨¼©À̈¤¦¨¸©Æ£¤´¨½̈©¦¥¾
íäéìr çBðk éäéå íéð÷fä Léà íéráL-ìr©¦§¦¬¦−©§¥¦®©§¦À§³©£¥¤Æ

:eôñé àìå eàaðúiå çeøäåëeøàMiå ¨½©©¦§©§−§¬Ÿ¨¨«©¦¨«£´
íLå ãcìà | ãçàä íL äðçna | íéLðà-éðL§¥«£¨¦´©©«£¤¿¥´¨«¤¨´¤§¿̈§¥Á

éðMäíéáúka änäå çeøä íäìr çðzå ããéî ©¥¦̧¥¹̈©¨¯©£¥¤´¨À©§¥̧¨Æ©§ª¦½
:äðçna eàaðúiå äìäàä eàöé àìåæëõøiå §¬Ÿ¨«§−¨®Ÿ¡¨©¦§©§−©©«£¤«©¨´¨

ããéîe ãcìà øîàiå äLîì ãbiå ørpä©©½©©©¥¬§¤−©Ÿ©®¤§¨´¥½̈
:äðçna íéàaðúîçëúøLî ïeð-ïa rLBäé ïriå ¦§©§¦−©©«£¤«©©¹©§ª´©¦À§¨¥¬

:íàìk äLî éðãà øîàiå åéøçaî äLî¤²¦§ª−̈©Ÿ©®£Ÿ¦¬¤−§¨¥«
èëïzé éîe éì äzà àp÷îä äLî Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¤½©«§©¥¬©−̈¦®¦̧¦¥¹

Bçeø-úà äåäé ïzé-ék íéàéáð äåäé ír-ìk̈©³§Ÿ̈Æ§¦¦½¦«¦¥¯§Ÿ̈²¤−
:íäéìr£¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1039 'nr c zegiy ihewl)

eË˜ÏÂ ÌÚ‰ eËL(ח (יא, »»»¿»¿

eË˜ÏÂ eËL ,ÌÈÚL¯(א עה, (יומא ¿»ƒ»¿»¿

מן  לחם הּמן, ׁשּבּתֹורה. הּנגלה לחלק רֹומז סתם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'לחם'

לרׁשע  ּגם נּתן ׁשהּמן העבּדה הּתֹורה. לפנימּיּות רֹומז ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּׁשמים,

xihtn ,iriay - ai - jzelrda zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּגם  הּתֹורה ּפנימּיּות מעינֹות את להביא יׁש ּכי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמלּמדנּו,

ּבּתֹורה. זה חלק ללמד ראּוי ׁשאינֹו יהּודי ל אין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלרׁשע:

מחזירֹו החכמה) (סֹודֹות ׁשּבּה "הּמאֹור רז"ל: אמרּו ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָּוכבר

ְָלמּוטב".

éòéáùìéð÷æå àeä äðçnä-ìà äLî óñàiå©¥«¨¥¬¤−¤©©«£¤®−§¦§¥¬
:ìàøNéàìçeøåíéåìN æâiå äåäé úàî | òñð ¦§¨¥«§¹©¨©´¥¥´§Ÿ̈À©¨´̈©§¦»

Cøãëe äk íBé Cøãk äðçnä-ìr Lhiå íiä-ïî¦©¨¼©¦¸©©©«£¤¹§¤¯¤´ÀŸ§¤³¤
éðt-ìr íéúnàëe äðçnä úBáéáñ äk íBéÆ½Ÿ§¦−©©«£¤®§©¨©−¦©§¥¬

:õøàäáì-ìëå àeää íBiä-ìk írä í÷iå ¨¨«¤©¨´¨¨¿̈¨©Á©¸§¨
eôñàiå úøçnä íBé | ìëå äìélä-úàáéúë ©©¹§¨§´Ÿ´©¨«¢À̈©©«©§Æ¤

åìùäéø÷íéøîç äøNr óñà èérînä åéìOä©§½̈©©§¦¾¨©−£¨¨´¢¨¦®
:äðçnä úBáéáñ çBèL íäì eçèLiåâìøNaä ©¦§§³¨¤Æ¨½©§¦−©©«£¤«©¨À̈

äøç äåäé óàå úøké íøè íäépL ïéa epãBò¤¸Æ¥´¦¥¤½¤−¤¦¨¥®§©³§Ÿ̈Æ¨¨´
iå írá:ãàî äaø äkî íra äåäé Cãìàø÷iå ¨½̈©©³§Ÿ̈Æ¨½̈©−̈©¨¬§«Ÿ©¦§¨²

íL-ék äåàzä úBøá÷ àeää íB÷nä-íL-úà¤¥«©¨¬©−¦§´©©«£¨®¦¨Æ
:íéeàúnä írä-úà eøá÷äìäåàzä úBøáwî ¨«§½¤¨−̈©¦§©¦«¦¦§¯©©«£¨²

:úBøöça eéäiå úBøöç írä eòñðô ¨«§¬¨−̈£¥®©¦«§−©«£¥«
áéàúBãà-ìr äLîa ïøäàå íéøî øaãzå©§©¥̧¦§¨³§©«£ŸÆ§¤½©Ÿ²

úéLë äMà-ék ç÷ì øLà úéLkä äMàä̈«¦¨¬©ª¦−£¤´¨®̈¦«¦¨¬ª¦−
:ç÷ìáàìä äåäé øac äLîa-Cà ÷øä eøîàiå ¨¨«©«Ÿ§À£©³©§¤Æ¦¤´§Ÿ̈½£−Ÿ

:äåäé òîLiå øaã eða-íbâäLî Léàäåáéúë ©¨´¦¥®©¦§©−§Ÿ̈«§¨¦¬¤−
åðòéø÷éðt-ìr øLà íãàä ìkî ãàî åéðr̈¨´§®Ÿ¦ŸÆ¨¨½̈£¤−©§¥¬

:äîãàäñãäLî-ìà íàút äåäé øîàiå ¨«£¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¦§ÀŸ¤¤³
ìL eàö íéøî-ìàå ïøäà-ìàå-ìà íëzLìäà §¤©«£ŸÆ§¤¦§½̈§¬§¨§§¤−¤´Ÿ¤

ìL eàöiå ãrBî:ízLäïðr ãenra äåäé ãøiå ¥®©¥«§−§¨§¨«©¥³¤§Ÿ̈Æ§©´¨½̈
eàöiå íéøîe ïøäà àø÷iå ìäàä çút ãîriå©©«£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤©¦§¨Æ©«£´Ÿ¦§½̈©¥«§−

íäéðL:åäéäé-íà éøáã àð-eòîL øîàiå §¥¤«©−Ÿ¤¦§¨´§¨®̈¦¦«§¤Æ
íBìça òcåúà åéìà äàøna äåäé íëàéáð§¦´£¤½§Ÿ̈À©©§¨Æ¥¨´¤§©½̈©«£−

:Ba-øaãàæïîàð éúéa-ìëa äLî écár ïë-àì £©¤«Ÿ¥−©§¦´¤®§¨¥¦−¤«¡¨¬
:àeäçúãéçá àìå äàøîe Ba-øaãà ät-ìà ät «¤´¤¤º£©¤À©§¤Æ§´Ÿ§¦½Ÿ

àì recîe èéaé äåäé úðîúeøaãì íúàøé §ª©¬§Ÿ̈−©¦®©¸©Æ´Ÿ§¥¤½§©¥−
:äLîá écáraè:Cìiå ía äåäé óà-øçiå §©§¦¬§¤«©¦«©©¯§Ÿ̈²−̈©¥©«

éúrøöî íéøî äpäå ìäàä ìrî øñ ïðräå§¤«¨À̈¨µ¥©´¨½Ÿ¤§¦¥¬¦§−̈§Ÿ©´©

:úrøöî äpäå íéøî-ìà ïøäà ïôiå âìMk©®̈¤©¦¯¤©«£²Ÿ¤¦§−̈§¦¥¬§Ÿ̈«©
àéúLú àð-ìà éðãà éa äLî-ìà ïøäà øîàiå©¬Ÿ¤©«£−Ÿ¤¤®¦´£Ÿ¦½©¨̧¨¥³

:eðàèç øLàå eðìàBð øLà úàhç eðéìr̈¥̧Æ©½̈£¤¬©−§©«£¤¬¨¨«
áéBnà íçøî Búàöa øLà únk éäú àð-ìà©¨¬§¦−©¥®£¤³§¥Æ¥¤´¤¦½

:BøNá éöç ìëàiåâé-ìà äLî ÷röiåäåäé ©¥«¨¥−£¦¬§¨«©¦§©´¤½¤§Ÿ̈−
:dì àð àôø àð ìà øîàìôãéäåäé øîàiå ¥®Ÿ¥¾¨²§¨¬−̈¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹

íìkú àìä äéðôa ÷øé ÷øé äéáàå äLî-ìà¤¤À§¨¦̧¨Æ¨³Ÿ¨©Æ§¨¤½¨£¬Ÿ¦¨¥−
äðçnì õeçî íéîé úráL øâqz íéîé úráL¦§©´¨¦®¦¨¥º¦§©³¨¦Æ¦´©©«£¤½

:óñàz øçàååèäðçnì õeçî íéøî øâqzå §©©−¥«¨¥«©¦¨¥¬¦§¨²¦¬©©«£¤−
:íéøî óñàä-ãr òñð àì íräå íéîé úráL¦§©´¨¦®§¨¨Æ´Ÿ¨©½©¥«¨¥−¦§¨«

æèøaãîa eðçiå úBøöçî írä eòñð øçàå§©©²¨«§¬¨−̈¥«£¥®©©«£−§¦§©¬
:ïøàtôôô ¨¨«
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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§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥
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ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr ` mgpn zxez)

‡e‰ ÔÓ‡ È˙Èa ÏÎa¿»≈ƒ∆¡»
ּדבר  ׁשּום לקחת אפׁשר ּכׁשאי נאמנּות ּׁשּיי מה ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה,

ּׁשרֹואים  מה ּכל ׁשּלא ּבכ היא הּנאמנּות אּלא, ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמהּבית.

אחד  ּתלמיד אליו ׁשּנכנס הּמּגיד, הרב על ּומסּפר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻמגּלים.

לחברייא  אמר א מּמּנּו, נפרד הּמּגיד לביתֹו. ׁשחזר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹקדם

והּתלמיד  הצליחּו, לא החברייא מּנסיעתֹו. אֹותֹו לעּכב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּינּסּו

הּמּגיד  לֹו אמר לא ּומּדּוע מת. לביתֹו, ּבבֹואֹו לדרּכֹו. ְְְְִֵֵַַַַַַָָָֹיצא

לגּלֹות. מּתר ּדבר ּכל לא ּכי – יּסע ׁשּלא ְְִִִֶַַָָָָָֹֹֹֻּבמפרׁש

.oniq l"`lldn ,miweqt e"lw

øéèôîãé÷øé ÷øé äéáàå äLî-ìà äåäé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¨¦̧¨Æ¨³Ÿ¨©Æ
úráL øâqz íéîé úráL íìkú àìä äéðôa§¨¤½¨£¬Ÿ¦¨¥−¦§©´¨¦®¦¨¥º¦§©³
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:äðçnä äö÷a ìëàzå äåäé Làáírä ÷röiå ¥´§Ÿ̈½©−Ÿ©¦§¥¬©©«£¤«©¦§©¬¨−̈
ò÷Lzå äåäé-ìà äLî ìltúiå äLî-ìà¤¤®©¦§©¥³¤Æ¤§Ÿ̈½©¦§©−

:Làäâäøráz àeää íB÷nä-íL àø÷iå ¨¥«©¦§¨²¥«©¨¬©−©§¥¨®
:äåäé Là íá äørá-ékãøLà óñôñàäå ¦¨«£¨¬−̈¥¬§Ÿ̈«§¨«©§ªÆ£¤´

éða íb ekáiå eáLiå äåàz eeàúä Baø÷a§¦§½¦§©−©«£®̈©¨ª´©¦§À©µ§¥´
:øNa eðìëàé éî eøîàiå ìàøNéä-úà eðøëæ ¦§¨¥½©Ÿ́§½¦¬©«£¦¥−¨¨«¨©̧§Æ¤

íéàMwä úà ípç íéøöîa ìëàð-øLà äâcä©¨½̈£¤Ÿ©¬§¦§©−¦¦¨®¥´©¦ª¦À
íéìöaä-úàå øéöçä-úàå íéçháàä úàå§¥Æ¨«£©¦¦½§¤¤«¨¦¬§¤©§¨¦−

íéîeMä-úàå:åìk ïéà äLáé eðLôð äzrå §¤©¦«§©¨²©§¥¬§¥−̈¥´®Ÿ
:eðéðér ïnä-ìà ézìaæàeä ãb-òøæk ïnäå ¦§¦−¤©¨¬¥¥«§©¾̈¦§©©−®

:çìãaä ïérk Bðéråçeðçèå eè÷ìå írä eèL §¥−§¥¬©§«Ÿ©Á̈Á¨¨̧§¨«§¹§¨«£´
eNrå øeøta eìMáe äëãna eëã Bà íéçøá̈«¥©À¦³¨Æ©§Ÿ½̈¦§Æ©¨½§¨¬

ì írèk Bîrè äéäå úBâr Búà:ïîMä ãL Ÿ−ª®§¨¨´©§½§©−©§©¬©¨«¤
è:åéìr ïnä ãøé äìéì äðçnä-ìr ìhä úãøáe§¤¯¤©©²©©©«£¤−¨®§¨¥¥¬©−̈¨¨«
éLéà åéúçtLîì äëa írä-úà äLî òîLiå©¦§©̧¤¹¤¨À̈Ÿ¤Æ§¦§§Ÿ½̈¦−

äLî éðéráe ãàî äåäé óà-øçiå Bìäà çúôì§¤´©¨«¢®©¦«©©³§Ÿ̈Æ§½Ÿ§¥¥¬¤−
:òøàéúòøä äîì äåäé-ìà äLî øîàiå ¨«©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ

éúöî-àì änìå Ecárì'à øñçéðéra ïçíeNì E §©§¤½§¨²¨«Ÿ¨¨¬¦¥−§¥¤®¨À
:éìr äfä írä-ìk àOî-úàáééúéøä éëðàä ¤©¨²¨¨¨¬©¤−¨¨«¤¨«Ÿ¦´¨¦À¦

øîàú-ék eäézãìé éëðà-íà äfä írä-ìk úà¥µ¨¨¨´©¤½¦¨«Ÿ¦−§¦§¦®¦«Ÿ©̧
àOé øLàk E÷éçá eäàN éìà÷ðiä-úà ïîàä ¥©¹¨¥´§¥¤À©«£¤̧¦¨³¨«Ÿ¥Æ¤©Ÿ¥½

:åéúáàì zraLð øLà äîãàä ìrâééì ïéàî ©µ¨«£¨½̈£¤¬¦§©−§¨©«£Ÿ¨«¥©³¦¦Æ
øîàì éìr ekáé-ék äfä írä-ìëì úúì øNä½̈¨¥−§¨¨¨´©¤®¦«¦§³¨©Æ¥½Ÿ

:äìëàðå øNá eðl-äðzãéécáì éëðà ìëeà-àì §¨¨¬¨−̈§Ÿ¥«¨«Ÿ©³¨«Ÿ¦Æ§©¦½
:épnî ãáë ék äfä írä-ìk-úà úàNì̈¥−¤¨¨¨´©¤®¦¬¨¥−¦¤«¦

åè-íà âøä àð éðâøä él äNò-zà | äëk-íàå§¦¨´¨©§´Ÿ¤¦À¨§¥³¦¨Æ¨½Ÿ¦
éðéra ïç éúàöî:éúrøa äàøà-ìàå Eô ¨¨¬¦¥−§¥¤®§©¤§¤−§¨«¨¦«

æèà íéráL él-äôñà äLî-ìà äåäé øîàiåLé ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¤§¨¦º¦§¦´¦»
írä éð÷æ íä-ék zrãé øLà ìàøNé éð÷fî¦¦§¥´¦§¨¥¼£¤´¨©½§¨¦¥²¦§¥¬¨−̈
eávéúäå ãrBî ìäà-ìà íúà zç÷ìå åéøèLå§«Ÿ§®̈§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¤´Ÿ¤¥½§¦§©§¬

:Cnr íLæéézìöàå íL Enr ézøaãå ézãøéå −̈¦¨«§¨«©§¦À§¦©§¦´¦§»¨¼§¨«©§¦À
éìr øLà çeøä-ïîEzà eàNðå íäéìr ézîNå E ¦¨²©£¤¬¨¤−§©§¦´£¥¤®§¨«§³¦§Æ

:Ecáì äzà àOú-àìå írä àOîaçé-ìàå §©¨´¨½̈§«Ÿ¦¨¬©−̈§©¤«§¤

ék øNa ízìëàå øçîì eLc÷úä øîàz íòä̈¨̧Ÿ©¹¦§©§´§¨¨»©«£©§¤´¨¨¼¦¿
øNa eðìëàé éî øîàì äåäé éðæàa íúéëa§¦¤Á§¨§¥̧§Ÿ̈¹¥ÀŸ¦³©«£¦¥̧Æ¨½̈
øNa íëì äåäé ïúðå íéøöîa eðì áBè-ék¦¬−̈§¦§®̈¦§¨©̧§Ÿ̈¯¨¤²¨−̈

:ízìëàåèéíéîBé àìå ïeìëàz ãçà íBé àì ©«£©§¤«´Ÿ¬¤¨²«Ÿ§−§´Ÿ¨®¦
íéøNr àìå íéîé äøNr àìå íéîé äMîç | àìå§´Ÿ£¦¨´¨¦À§ŸÆ£¨¨´¨¦½§−Ÿ¤§¦¬

:íBéëíëtàî àöé-øLà ãr íéîé Lãç | ãr «©´´Ÿ¤¨¦À©³£¤¥¥Æ¥«©§¤½
øLà äåäé-úà ízñàî-ék ïré àøæì íëì äéäå§¨¨¬¨¤−§¨¨®©À©¦«§©§¤³¤§Ÿ̈Æ£¤´
eðàöé äf änì øîàì åéðôì ekázå íëaø÷a§¦§§¤½©¦§³§¨¨Æ¥½Ÿ¨¬¨¤−¨¨¬

:íéøönîàëéìâø óìà úBàî-LL äLî øîàiå ¦¦§¨«¦©Ÿ»¤»¤¼¥«¥¬¤̧¤Æ©§¦½
øNa zøîà äzàå Baø÷a éëðà øLà írä̈¾̈£¤¬¨«Ÿ¦−§¦§®§©¨´¨©À§¨¨¨Æ

:íéîé Lãç eìëàå íäì ïzàáëø÷áe ïàöä ¤¥´¨¤½§¨«§−¬Ÿ¤¨¦«£¯Ÿ¨¨²
íäì èçMéíiä éâc-ìk-úà íà íäì àöîe ¦¨¥¬¨¤−¨¨´¨¤®¦´¤¨§¥¬©¨²

:íäì àöîe íäì óñàéôâëäåäé øîàiå ¥«¨¥¬¨¤−¨¨¬¨¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
äàøú äzr øö÷z äåäé ãéä äLî-ìàEø÷éä ¤¤½£©¬§Ÿ̈−¦§¨®©¨¬¦§¤²£¦§§¬

:àì-íà éøáããëírä-ìà øaãéå äLî àöiå §¨¦−¦«Ÿ©¥¥´¤À©§©¥Æ¤¨½̈
írä éð÷fî Léà íéráL óñàiå äåäé éøác úà¥−¦§¥´§Ÿ̈®©¤«¡ºŸ¦§¦¬¦Æ¦¦§¥´¨½̈

:ìäàä úáéáñ íúà ãîriåäëïðra | äåäé ãøiå ©©«£¥¬Ÿ−̈§¦¬Ÿ¨«Ÿ¤©¥̧¤§Ÿ̈´¤«¨¨»
ïziå åéìr øLà çeøä-ïî ìöàiå åéìà øaãéå©§©¥´¥¨¼©À̈¤¦¨¸©Æ£¤´¨½̈©¦¥¾
íäéìr çBðk éäéå íéð÷fä Léà íéráL-ìr©¦§¦¬¦−©§¥¦®©§¦À§³©£¥¤Æ

:eôñé àìå eàaðúiå çeøäåëeøàMiå ¨½©©¦§©§−§¬Ÿ¨¨«©¦¨«£´
íLå ãcìà | ãçàä íL äðçna | íéLðà-éðL§¥«£¨¦´©©«£¤¿¥´¨«¤¨´¤§¿̈§¥Á

éðMäíéáúka änäå çeøä íäìr çðzå ããéî ©¥¦̧¥¹̈©¨¯©£¥¤´¨À©§¥̧¨Æ©§ª¦½
:äðçna eàaðúiå äìäàä eàöé àìåæëõøiå §¬Ÿ¨«§−¨®Ÿ¡¨©¦§©§−©©«£¤«©¨´¨

ããéîe ãcìà øîàiå äLîì ãbiå ørpä©©½©©©¥¬§¤−©Ÿ©®¤§¨´¥½̈
:äðçna íéàaðúîçëúøLî ïeð-ïa rLBäé ïriå ¦§©§¦−©©«£¤«©©¹©§ª´©¦À§¨¥¬

:íàìk äLî éðãà øîàiå åéøçaî äLî¤²¦§ª−̈©Ÿ©®£Ÿ¦¬¤−§¨¥«
èëïzé éîe éì äzà àp÷îä äLî Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¤½©«§©¥¬©−̈¦®¦̧¦¥¹

Bçeø-úà äåäé ïzé-ék íéàéáð äåäé ír-ìk̈©³§Ÿ̈Æ§¦¦½¦«¦¥¯§Ÿ̈²¤−
:íäéìr£¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1039 'nr c zegiy ihewl)

eË˜ÏÂ ÌÚ‰ eËL(ח (יא, »»»¿»¿

eË˜ÏÂ eËL ,ÌÈÚL¯(א עה, (יומא ¿»ƒ»¿»¿

מן  לחם הּמן, ׁשּבּתֹורה. הּנגלה לחלק רֹומז סתם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'לחם'

לרׁשע  ּגם נּתן ׁשהּמן העבּדה הּתֹורה. לפנימּיּות רֹומז ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּׁשמים,

xihtn ,iriay - ai - jzelrda zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּגם  הּתֹורה ּפנימּיּות מעינֹות את להביא יׁש ּכי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמלּמדנּו,

ּבּתֹורה. זה חלק ללמד ראּוי ׁשאינֹו יהּודי ל אין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלרׁשע:

מחזירֹו החכמה) (סֹודֹות ׁשּבּה "הּמאֹור רז"ל: אמרּו ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָּוכבר

ְָלמּוטב".

éòéáùìéð÷æå àeä äðçnä-ìà äLî óñàiå©¥«¨¥¬¤−¤©©«£¤®−§¦§¥¬
:ìàøNéàìçeøåíéåìN æâiå äåäé úàî | òñð ¦§¨¥«§¹©¨©´¥¥´§Ÿ̈À©¨´̈©§¦»

Cøãëe äk íBé Cøãk äðçnä-ìr Lhiå íiä-ïî¦©¨¼©¦¸©©©«£¤¹§¤¯¤´ÀŸ§¤³¤
éðt-ìr íéúnàëe äðçnä úBáéáñ äk íBéÆ½Ÿ§¦−©©«£¤®§©¨©−¦©§¥¬

:õøàäáì-ìëå àeää íBiä-ìk írä í÷iå ¨¨«¤©¨´¨¨¿̈¨©Á©¸§¨
eôñàiå úøçnä íBé | ìëå äìélä-úàáéúë ©©¹§¨§´Ÿ´©¨«¢À̈©©«©§Æ¤

åìùäéø÷íéøîç äøNr óñà èérînä åéìOä©§½̈©©§¦¾¨©−£¨¨´¢¨¦®
:äðçnä úBáéáñ çBèL íäì eçèLiåâìøNaä ©¦§§³¨¤Æ¨½©§¦−©©«£¤«©¨À̈

äøç äåäé óàå úøké íøè íäépL ïéa epãBò¤¸Æ¥´¦¥¤½¤−¤¦¨¥®§©³§Ÿ̈Æ¨¨´
iå írá:ãàî äaø äkî íra äåäé Cãìàø÷iå ¨½̈©©³§Ÿ̈Æ¨½̈©−̈©¨¬§«Ÿ©¦§¨²

íL-ék äåàzä úBøá÷ àeää íB÷nä-íL-úà¤¥«©¨¬©−¦§´©©«£¨®¦¨Æ
:íéeàúnä írä-úà eøá÷äìäåàzä úBøáwî ¨«§½¤¨−̈©¦§©¦«¦¦§¯©©«£¨²

:úBøöça eéäiå úBøöç írä eòñðô ¨«§¬¨−̈£¥®©¦«§−©«£¥«
áéàúBãà-ìr äLîa ïøäàå íéøî øaãzå©§©¥̧¦§¨³§©«£ŸÆ§¤½©Ÿ²

úéLë äMà-ék ç÷ì øLà úéLkä äMàä̈«¦¨¬©ª¦−£¤´¨®̈¦«¦¨¬ª¦−
:ç÷ìáàìä äåäé øac äLîa-Cà ÷øä eøîàiå ¨¨«©«Ÿ§À£©³©§¤Æ¦¤´§Ÿ̈½£−Ÿ

:äåäé òîLiå øaã eða-íbâäLî Léàäåáéúë ©¨´¦¥®©¦§©−§Ÿ̈«§¨¦¬¤−
åðòéø÷éðt-ìr øLà íãàä ìkî ãàî åéðr̈¨´§®Ÿ¦ŸÆ¨¨½̈£¤−©§¥¬

:äîãàäñãäLî-ìà íàút äåäé øîàiå ¨«£¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¦§ÀŸ¤¤³
ìL eàö íéøî-ìàå ïøäà-ìàå-ìà íëzLìäà §¤©«£ŸÆ§¤¦§½̈§¬§¨§§¤−¤´Ÿ¤

ìL eàöiå ãrBî:ízLäïðr ãenra äåäé ãøiå ¥®©¥«§−§¨§¨«©¥³¤§Ÿ̈Æ§©´¨½̈
eàöiå íéøîe ïøäà àø÷iå ìäàä çút ãîriå©©«£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤©¦§¨Æ©«£´Ÿ¦§½̈©¥«§−

íäéðL:åäéäé-íà éøáã àð-eòîL øîàiå §¥¤«©−Ÿ¤¦§¨´§¨®̈¦¦«§¤Æ
íBìça òcåúà åéìà äàøna äåäé íëàéáð§¦´£¤½§Ÿ̈À©©§¨Æ¥¨´¤§©½̈©«£−

:Ba-øaãàæïîàð éúéa-ìëa äLî écár ïë-àì £©¤«Ÿ¥−©§¦´¤®§¨¥¦−¤«¡¨¬
:àeäçúãéçá àìå äàøîe Ba-øaãà ät-ìà ät «¤´¤¤º£©¤À©§¤Æ§´Ÿ§¦½Ÿ

àì recîe èéaé äåäé úðîúeøaãì íúàøé §ª©¬§Ÿ̈−©¦®©¸©Æ´Ÿ§¥¤½§©¥−
:äLîá écáraè:Cìiå ía äåäé óà-øçiå §©§¦¬§¤«©¦«©©¯§Ÿ̈²−̈©¥©«

éúrøöî íéøî äpäå ìäàä ìrî øñ ïðräå§¤«¨À̈¨µ¥©´¨½Ÿ¤§¦¥¬¦§−̈§Ÿ©´©

:úrøöî äpäå íéøî-ìà ïøäà ïôiå âìMk©®̈¤©¦¯¤©«£²Ÿ¤¦§−̈§¦¥¬§Ÿ̈«©
àéúLú àð-ìà éðãà éa äLî-ìà ïøäà øîàiå©¬Ÿ¤©«£−Ÿ¤¤®¦´£Ÿ¦½©¨̧¨¥³

:eðàèç øLàå eðìàBð øLà úàhç eðéìr̈¥̧Æ©½̈£¤¬©−§©«£¤¬¨¨«
áéBnà íçøî Búàöa øLà únk éäú àð-ìà©¨¬§¦−©¥®£¤³§¥Æ¥¤´¤¦½

:BøNá éöç ìëàiåâé-ìà äLî ÷röiåäåäé ©¥«¨¥−£¦¬§¨«©¦§©´¤½¤§Ÿ̈−
:dì àð àôø àð ìà øîàìôãéäåäé øîàiå ¥®Ÿ¥¾¨²§¨¬−̈¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹

íìkú àìä äéðôa ÷øé ÷øé äéáàå äLî-ìà¤¤À§¨¦̧¨Æ¨³Ÿ¨©Æ§¨¤½¨£¬Ÿ¦¨¥−
äðçnì õeçî íéîé úráL øâqz íéîé úráL¦§©´¨¦®¦¨¥º¦§©³¨¦Æ¦´©©«£¤½

:óñàz øçàååèäðçnì õeçî íéøî øâqzå §©©−¥«¨¥«©¦¨¥¬¦§¨²¦¬©©«£¤−
:íéøî óñàä-ãr òñð àì íräå íéîé úráL¦§©´¨¦®§¨¨Æ´Ÿ¨©½©¥«¨¥−¦§¨«

æèøaãîa eðçiå úBøöçî írä eòñð øçàå§©©²¨«§¬¨−̈¥«£¥®©©«£−§¦§©¬
:ïøàtôôô ¨¨«

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§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥
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ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr ` mgpn zxez)

‡e‰ ÔÓ‡ È˙Èa ÏÎa¿»≈ƒ∆¡»
ּדבר  ׁשּום לקחת אפׁשר ּכׁשאי נאמנּות ּׁשּיי מה ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה,

ּׁשרֹואים  מה ּכל ׁשּלא ּבכ היא הּנאמנּות אּלא, ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמהּבית.

אחד  ּתלמיד אליו ׁשּנכנס הּמּגיד, הרב על ּומסּפר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻמגּלים.

לחברייא  אמר א מּמּנּו, נפרד הּמּגיד לביתֹו. ׁשחזר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹקדם

והּתלמיד  הצליחּו, לא החברייא מּנסיעתֹו. אֹותֹו לעּכב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּינּסּו

הּמּגיד  לֹו אמר לא ּומּדּוע מת. לביתֹו, ּבבֹואֹו לדרּכֹו. ְְְְִֵֵַַַַַַָָָֹיצא

לגּלֹות. מּתר ּדבר ּכל לא ּכי – יּסע ׁשּלא ְְִִִֶַַָָָָָֹֹֹֻּבמפרׁש

.oniq l"`lldn ,miweqt e"lw

øéèôîãé÷øé ÷øé äéáàå äLî-ìà äåäé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¨¦̧¨Æ¨³Ÿ¨©Æ
úráL øâqz íéîé úráL íìkú àìä äéðôa§¨¤½¨£¬Ÿ¦¨¥−¦§©´¨¦®¦¨¥º¦§©³
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:óñàz øçàå äðçnì õeçî íéîéåèøâqzå ¨¦Æ¦´©©«£¤½§©©−¥«¨¥«©¦¨¥¬
àì íräå íéîé úráL äðçnì õeçî íéøî¦§¨²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®§¨¨Æ´Ÿ

:íéøî óñàä-ãr òñðæèírä eòñð øçàå ¨©½©¥«¨¥−¦§¨«§©©²¨«§¬¨−̈
ôôô :ïøàt øaãîa eðçiå úBøöçî¥«£¥®©©«£−§¦§©¬¨¨«

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì êúåìòäá úùøôì äøèôä

ú"åîùìåã-á ÷øô äéøëæá

áãéàá-éððä ék ïBiö-úa éçîNå épø̈¦¬§¦§¦−©¦®¦¯¦«§¦¨²
:ýåýé-íàð CëBúá ézðëLååèeåìðå §¨«©§¦¬§¥−§ª§Ÿ̈«§¦§Á

eéäå àeää íBia ýåýé-ìà íéaø íéBâ¦̧©¦³¤§Ÿ̈¸©´©½§¨¬
-ék zrãéå CëBúá ézðëLå írì éì¦−§¨®§¨«©§¦´§¥½§¨©¾©§¦«

éìà éðçìL úBàáö ýåýé:CæèB÷ìç äãeäé-úà ýåýé ìçðå §Ÿ̈¬§¨−§¨©¬¦¥¨«¦§¨©̧§Ÿ̈³¤§¨¸¤§½
:íéìLeøéa ãBò øçáe Lãwä úîãà-ìræééðtî øùa-ìk ñä ©−©§©´©®Ÿ¤¨©¬−¦«¨¨«¦©¬¨¨−̈Ÿ¦§¥´

`xenl iy
(åè,eåìðå.eøaçúéåéì eéäå §¦§§¦§©§§¨¦

,íòì.'äa ïéîàäì ,øîBìk §¨§©§©£¦©

,CëBúá ézðëLåéúðéëL ìáà §¨©§¦§¥£¨§¦¨¦

íéBbä CBúa àìå ,CëBúa äéäz¦§¤§¥§Ÿ§©¦

.íéaøä,B÷ìç.B÷ìçìe Búìçðì ¨©¦¤§§©£¨§¤§

(æé,'ä éðtî øNa ìk ñä©¨¨¨¦§¥
.'ä ãçtî úBnàä ìk e÷úLék ¦§¨¨ª¦©©¦

,øBòðì.äöé÷éå äøòä ïBLïBònî ¥§¤¨¨¦¦¨¦§
,BLã÷úBNòì úãøì .íéîMä ïî ¨§¦©¨©¦¨¤¤©£

mixn zxhr
-éððä ék ïBiö-úa éçîNå épø ãé¨¦¬§¦§¦−©¦®¦¯¦«§¦

àáíéìLeøé ìàCëBúá ézðëLå ¨²¤§¨©¦§¨«©§¦¬§¥−
åè :ýåýé-íàðæàeåìðåeøaçúé §ª§Ÿ̈«¨§¦§Á¦§©§

àeää íBia ýåýé-ìà íéaø íéBâ¦̧©¦³¤§Ÿ̈¸©´©½
íòì éì eéäåúc eìa÷éå eøibúiL §¨¬¦−§®̈¤¦§©§¦©§©

úàæ ìëáe ,úîàäCëBúá ézðëLå ¨¡¤§¨Ÿ§¨«©§¦´§¥½
íéBbä CBúa àìåýåýé-ék zòãéå §Ÿ§©¦§¨©¾©§¦«§Ÿ̈¬

éìà éðçìL úBàáöCúeçéìMä ék §¨−§¨©¬¦¥¨«¦¦©§¦

,íéBbä úà øéäæäì äúéä úîãBwä©¤¤¨§¨§©§¦¤©¦

íëúà øOáì ,íëéìà àéä Bæ úeçéìLe§¦¦£¥¤§©¥¤§¤

äå÷z Lé ékýåýé ìçðå æè :íB÷nä ¦¥¦§¨§¨©̧§Ÿ̈³©¨

ìçðéäãeäé-úàúBéäìB÷ìç ¦§©¤§¨¸¦§¤§½
íìBòìLãwä úîãà-ìòeìâé àìå §¨©−©§©´©®Ÿ¤§Ÿ¦§

äpnî ãBòíéìLeøéa ãBò øçáe ¦¤¨¨©¬−¦«¨¨«¦
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סוף זמן קידוש לבנה:
יום שני בערב, י"ד סיון



לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך בערים שונות בעולם ריד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:385:368:268:259:069:0610:1810:1919:3919:4320:0920:1219:2220:24באר שבע )ק(

5:335:328:228:219:049:0310:1610:1619:4619:4920:1220:1619:1820:28חיפה )ק(

5:355:338:238:239:049:0410:1610:1619:4419:4820:0920:1219:0720:24ירושלים )ק(

5:365:358:258:249:059:0510:1810:1819:4219:4620:1120:1519:2520:27תל אביב )ק(

4:594:567:457:418:548:5310:1510:1420:4620:5121:2821:3520:3221:54אוסטריה, וינה )ק(

7:257:299:109:129:499:5210:4010:4217:1117:0917:4117:3916:5117:51אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:095:067:577:549:008:5910:2010:1920:4120:4621:2121:2720:2721:45אוקראינה, אודסה )ק(

4:344:317:217:178:298:279:499:4920:1920:2421:0121:0820:0521:26אוקראינה, דונייצק )ק(

4:444:407:297:248:398:3710:009:5920:3220:3721:1521:2120:1821:41אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:014:577:417:339:008:5910:2310:2221:0521:1121:5221:5820:5222:19אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:534:497:317:238:528:5110:1510:1420:5921:0521:4521:5220:4622:14אוקראינה, קייב )ק(

5:395:368:288:269:289:2710:4710:4721:0621:1121:4321:4820:5222:05איטליה, מילאנו )ק(

6:086:098:378:389:089:0910:1110:1218:1518:1618:3918:4017:5818:49אקוואדור, קיטו )ח(

7:517:559:429:4410:1910:2111:1111:1317:5217:5118:2118:2017:3318:31ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:009:0410:3810:4011:1911:2212:0912:1118:2518:2318:5818:5618:0619:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:425:408:338:329:219:2110:3710:3720:2620:3021:0021:0420:1221:18ארה״ב, בולטימור )ק(

5:285:258:188:179:099:0810:2510:2520:2020:2420:5420:5920:0521:14ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:285:268:198:179:099:0810:2510:2520:2020:2420:5521:0020:0621:14ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:595:568:498:489:429:4211:0010:5921:0121:0621:3821:4320:4721:58ארה״ב, דטרויט )ק(

6:216:209:099:099:489:4811:0011:0020:1820:2120:4620:4920:0221:01ארה״ב, האוסטון )ק(

5:425:418:328:319:149:1410:2710:2819:5720:0120:2820:3119:4220:44ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:306:299:159:159:529:5211:0211:0320:0820:1120:3520:3819:5220:49ארה״ב, מיאמי )ק(

5:215:198:128:119:039:0310:2010:2020:1820:2220:5320:5820:0321:12ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:185:168:098:089:019:0110:1810:1820:1820:2320:5420:5920:0421:14ארה״ב, שיקגו )ק(

6:546:569:089:099:409:4110:3810:3918:0718:0718:3118:3117:4918:41בוליביה, לה-פס )ח(

5:335:298:067:529:359:3310:5810:5721:4721:5322:3522:4221:3423:05בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:355:318:118:019:369:3410:5910:5821:4621:5222:3322:4021:3323:02בלגיה, בריסל )ק(

6:416:438:478:499:209:2210:1610:1817:3217:3217:5417:5317:1418:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:276:308:358:369:089:1010:0410:0517:1717:1717:4317:4316:5917:53ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:504:467:206:598:528:5110:1610:1521:0921:1521:5522:0320:5922:25בריטניה, לונדון )ק(

4:484:437:077:088:558:5310:2110:2021:2621:3322:1922:2821:1722:54בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:514:467:047:058:568:5410:2010:1921:2021:2622:0922:1721:0722:41גרמניה, ברלין )ק(

5:225:188:027:559:219:1910:4310:4221:2521:3122:1122:1821:1222:38גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:476:498:508:519:249:2610:1910:2017:3017:2917:5017:4917:1118:00דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:006:008:428:429:169:1710:2410:2519:1219:1419:3819:4018:5619:50הודו, מומבאי )ח(

5:575:578:398:399:139:1310:2110:2119:0719:0919:3319:3518:5119:45הודו, פונה )ח(

4:514:487:397:358:458:4310:0510:0420:3220:3721:1321:2020:1821:38הונגריה, בודפשט )ק(

5:315:298:228:209:139:1210:2910:2920:2520:2921:0021:0520:1121:20טורקיה, איסטנבול )ק(

6:056:038:558:549:429:4110:5710:5720:4120:4521:1421:1820:2621:32יוון, אתונה )ק(

5:145:118:027:599:069:0510:2610:2620:5120:5621:3221:3820:3721:56מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:575:578:398:399:139:1410:2110:2219:1019:1219:3619:3818:5419:49מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:588:039:259:2810:1010:1310:5710:5916:5616:5317:3217:2916:3617:43ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:085:087:557:558:338:339:449:4418:5418:5719:2219:2518:3919:37נפאל, קטמנדו )ח(

6:576:579:269:279:579:5811:0011:0119:0819:0919:3219:3318:5119:42סינגפור, סינגפור )ח(

4:224:176:346:358:268:249:509:4920:4620:5221:3621:4420:3322:08פולין, ורשא )ק(

6:226:248:418:429:129:1310:1110:1217:5017:5018:1418:1517:3218:24פרו, לימה )ח(

5:555:528:448:429:459:4411:0411:0421:2221:2722:0122:0721:0822:24צרפת, ליאון )ק(

5:535:498:378:329:499:4711:1011:0921:4621:5222:2822:3521:3322:54צרפת, פריז )ק(

5:435:438:158:168:468:479:509:5118:0518:0718:2918:3117:4818:40קולומביה, בוגוטה )ח(

5:405:378:308:289:259:2510:4310:4320:5420:5921:2921:3420:4021:50קנדה, טורונטו )ק(

5:105:077:597:568:598:5810:1810:1820:3620:4121:1421:2020:2221:37קנדה, מונטריאול )ק(

5:335:328:238:229:069:0610:2010:2019:5319:5720:2420:2819:3820:41קפריסין, לרנקה )ק(

4:274:226:546:558:398:3710:0510:0421:2121:2822:1822:2821:0922:57רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:553:496:276:288:098:079:379:3521:0521:1222:0122:1120:5322:44רוסיה, מוסקבה )ח(

4:304:277:187:148:238:219:439:4220:0820:1320:4920:5519:5421:14רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:345:318:218:189:279:2610:4710:4721:1821:2421:5522:0121:0522:19שוויץ, ציריך )ק(

5:505:508:288:289:019:0110:0710:0818:4218:4419:0719:0918:2619:19תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



רטו לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:385:368:268:259:069:0610:1810:1919:3919:4320:0920:1219:2220:24באר שבע )ק(

5:335:328:228:219:049:0310:1610:1619:4619:4920:1220:1619:1820:28חיפה )ק(

5:355:338:238:239:049:0410:1610:1619:4419:4820:0920:1219:0720:24ירושלים )ק(

5:365:358:258:249:059:0510:1810:1819:4219:4620:1120:1519:2520:27תל אביב )ק(

4:594:567:457:418:548:5310:1510:1420:4620:5121:2821:3520:3221:54אוסטריה, וינה )ק(

7:257:299:109:129:499:5210:4010:4217:1117:0917:4117:3916:5117:51אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:095:067:577:549:008:5910:2010:1920:4120:4621:2121:2720:2721:45אוקראינה, אודסה )ק(

4:344:317:217:178:298:279:499:4920:1920:2421:0121:0820:0521:26אוקראינה, דונייצק )ק(

4:444:407:297:248:398:3710:009:5920:3220:3721:1521:2120:1821:41אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:014:577:417:339:008:5910:2310:2221:0521:1121:5221:5820:5222:19אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:534:497:317:238:528:5110:1510:1420:5921:0521:4521:5220:4622:14אוקראינה, קייב )ק(

5:395:368:288:269:289:2710:4710:4721:0621:1121:4321:4820:5222:05איטליה, מילאנו )ק(

6:086:098:378:389:089:0910:1110:1218:1518:1618:3918:4017:5818:49אקוואדור, קיטו )ח(

7:517:559:429:4410:1910:2111:1111:1317:5217:5118:2118:2017:3318:31ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:009:0410:3810:4011:1911:2212:0912:1118:2518:2318:5818:5618:0619:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:425:408:338:329:219:2110:3710:3720:2620:3021:0021:0420:1221:18ארה״ב, בולטימור )ק(

5:285:258:188:179:099:0810:2510:2520:2020:2420:5420:5920:0521:14ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:285:268:198:179:099:0810:2510:2520:2020:2420:5521:0020:0621:14ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:595:568:498:489:429:4211:0010:5921:0121:0621:3821:4320:4721:58ארה״ב, דטרויט )ק(

6:216:209:099:099:489:4811:0011:0020:1820:2120:4620:4920:0221:01ארה״ב, האוסטון )ק(

5:425:418:328:319:149:1410:2710:2819:5720:0120:2820:3119:4220:44ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:306:299:159:159:529:5211:0211:0320:0820:1120:3520:3819:5220:49ארה״ב, מיאמי )ק(

5:215:198:128:119:039:0310:2010:2020:1820:2220:5320:5820:0321:12ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:185:168:098:089:019:0110:1810:1820:1820:2320:5420:5920:0421:14ארה״ב, שיקגו )ק(

6:546:569:089:099:409:4110:3810:3918:0718:0718:3118:3117:4918:41בוליביה, לה-פס )ח(

5:335:298:067:529:359:3310:5810:5721:4721:5322:3522:4221:3423:05בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:355:318:118:019:369:3410:5910:5821:4621:5222:3322:4021:3323:02בלגיה, בריסל )ק(

6:416:438:478:499:209:2210:1610:1817:3217:3217:5417:5317:1418:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:276:308:358:369:089:1010:0410:0517:1717:1717:4317:4316:5917:53ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:504:467:206:598:528:5110:1610:1521:0921:1521:5522:0320:5922:25בריטניה, לונדון )ק(

4:484:437:077:088:558:5310:2110:2021:2621:3322:1922:2821:1722:54בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:514:467:047:058:568:5410:2010:1921:2021:2622:0922:1721:0722:41גרמניה, ברלין )ק(

5:225:188:027:559:219:1910:4310:4221:2521:3122:1122:1821:1222:38גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:476:498:508:519:249:2610:1910:2017:3017:2917:5017:4917:1118:00דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:006:008:428:429:169:1710:2410:2519:1219:1419:3819:4018:5619:50הודו, מומבאי )ח(

5:575:578:398:399:139:1310:2110:2119:0719:0919:3319:3518:5119:45הודו, פונה )ח(

4:514:487:397:358:458:4310:0510:0420:3220:3721:1321:2020:1821:38הונגריה, בודפשט )ק(

5:315:298:228:209:139:1210:2910:2920:2520:2921:0021:0520:1121:20טורקיה, איסטנבול )ק(

6:056:038:558:549:429:4110:5710:5720:4120:4521:1421:1820:2621:32יוון, אתונה )ק(

5:145:118:027:599:069:0510:2610:2620:5120:5621:3221:3820:3721:56מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:575:578:398:399:139:1410:2110:2219:1019:1219:3619:3818:5419:49מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:588:039:259:2810:1010:1310:5710:5916:5616:5317:3217:2916:3617:43ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:085:087:557:558:338:339:449:4418:5418:5719:2219:2518:3919:37נפאל, קטמנדו )ח(

6:576:579:269:279:579:5811:0011:0119:0819:0919:3219:3318:5119:42סינגפור, סינגפור )ח(

4:224:176:346:358:268:249:509:4920:4620:5221:3621:4420:3322:08פולין, ורשא )ק(

6:226:248:418:429:129:1310:1110:1217:5017:5018:1418:1517:3218:24פרו, לימה )ח(

5:555:528:448:429:459:4411:0411:0421:2221:2722:0122:0721:0822:24צרפת, ליאון )ק(

5:535:498:378:329:499:4711:1011:0921:4621:5222:2822:3521:3322:54צרפת, פריז )ק(

5:435:438:158:168:468:479:509:5118:0518:0718:2918:3117:4818:40קולומביה, בוגוטה )ח(

5:405:378:308:289:259:2510:4310:4320:5420:5921:2921:3420:4021:50קנדה, טורונטו )ק(

5:105:077:597:568:598:5810:1810:1820:3620:4121:1421:2020:2221:37קנדה, מונטריאול )ק(

5:335:328:238:229:069:0610:2010:2019:5319:5720:2420:2819:3820:41קפריסין, לרנקה )ק(

4:274:226:546:558:398:3710:0510:0421:2121:2822:1822:2821:0922:57רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:553:496:276:288:098:079:379:3521:0521:1222:0122:1120:5322:44רוסיה, מוסקבה )ח(

4:304:277:187:148:238:219:439:4220:0820:1320:4920:5519:5421:14רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:345:318:218:189:279:2610:4710:4721:1821:2421:5522:0121:0522:19שוויץ, ציריך )ק(

5:505:508:288:289:019:0110:0710:0818:4218:4419:0719:0918:2619:19תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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