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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

xgyd zekxa lk z` xnel devn

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

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

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

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

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

,ózønä ìk éðtd dxeyd z`äðBöéçyçútä úà äàBødkenqd ± §¥¨©©§¥¦¨¨¤©¤©
,gztlåd dxeyd z`äðBéìòy,äøBwä úà äàBølk ,xnelk §¤§¨¨¤©¨

dxeyd la` .dxwzl zekenqd zepeilrd zeiagdäpîéä íéðôlL¤¦§¦¥¤¨
,zipevigd dxeydn -ådxeyd okäpîéä ähîlLdxeydn - §¤§©¨¥¤¨

,dpeilrdéøö ïéàCoda.ä÷éãa ¥¨¦§¦¨
lld zia zhiy xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

,dpyna epipy :epzpynaúBðBöéçä úBøeL ézL ,íéøîBà ìlä úéa¥¦¥§¦§¥©¦
,áø øîà .úBðBéìòä ïäLzepevigd zexeydn zexey izy miwcea ¤¥¨¤§¨©©

d dxeyd z` ,gztl zekenqdäðBéìò,xzeiaådxeyd z`ähîlL ¤§¨§¤§©¨
Y äpîéä.[b xeiv] dpeilrdn,øîà ìàeîLezexey izy miwcea ¥¤¨§¥¨©

d dxeyd z` ,dxwzl zekenqd zepeilrd zexeydnäðBéìò¤§¨
,xzeia zipevigdeådxeyd z` okäpîéä íéðôlLdpevigdn ± §¤¦§¦¥¤¨

.[c xeiv]
:`xnbd zl`ey .l`enye ax ly mnrh z` zyxtn `xnbdéàî©

áøc àîòèlld zia ixaca yxit `ly ax ly enrh edn ± ©£¨§©
.'zepeilrd ody' exn` `lde ,zepeilrd zexeyd izyl mzpeeky

:`xnbd daiyn÷éécexn`y dnn ok [wcwc-]'zexey izy ¨¦
d,'úBðBöéç:`xnbd zl`ey .xzeia zeipevigd ozernynyàäå ¦§¨

'ody zepevigéðz÷ 'úBðBéìòeli`e ,lld zia ixaca [epipy-] ¤§¨¨¥
:`xnbd daiyn .dpeilr odn zg` wx ax ixacléàzz éèeòîì§©¥©¨¥

àúéézúc,zepezgzay zepezgzd z` hrnl `a 'zepeilr' ± §©§¨¨
.dhnle ziyilyd dxeyd ony zexeyd lk z` xnelk

:`xnbd zl`eyìàeîLeyéàî ,'äpîéä íéðôlLå äðBéìò' øîà §¥¨©¤§¨§¤¦§¦¥¤¨©
àîòèzexey izy ody yxit `le ,ok yxit mrh dfi`n ± ©£¨

c meyn :`xnbd daiyn .zepevigd÷éécexn`y dnn ok [wcwc-] ¨¦
lld zia'd ody.úBðBéìò:`xnbd zl`eyéðz÷ äðBöéç àäåixde ± ¤§§¨¦¨¨¨¥

wx l`eny ixacl eli`e ,'zepevigd zexey izy' mdixaca epipy
:`xnbd daiyn .zipevig `id odn zg`àúàééeâc àúàééeb éèeòîì§©¥©§¨¨§©§¨¨

lk z` xnelk ,zeiniptay zeiniptd z` hrnl `a 'zepevig' ±
.miptle ziyilyd dxeyd ony zexeyd

:ef zwelgna mi`pz ewlgpy d`ian `xnbdéðz àéiç éaø[dpy-] ©¦¦¨¨¥
`ziixaáøc déúååk,ax ixack-éàpz eäleëåipey x`ye ± §¨¥§©§§©¨¥

zeipyndeðz`ziixa [epy-].ìàeîLc déúååk,`xnbd dwiqn ¨§¨¥¦§¥
déúååk àúëìäå[enk-],ìàeîLczexey izy z` miwceay §¦§§¨§¨¥¦§¥

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

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

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

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

xgyd zekxa lk z` xnel devn

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

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

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

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

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

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שישי עמ' ב
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e"kyz'd ,fenz

‰Á‰)(‰‚ÂÓ È˙Ï·
Ce¯a טֹוב ׁשּגמלני טֹובֹות לחּיבים הּנה 1הּגֹומל . »ְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּבעל  אדמּו"ר, מו"ח כ"ק ּפתח זֹו ְְִַַַַָָָּבברכה

ּפרׁשת  ּדׁשּבת הּמאמר את והּגאּולה, ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָהּׂשמחה

הּגֹומל), ּברּכת ּובר לּתֹורה ׁשעלה (לאחרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּפנחס

הּקּדּוׁש ארֹו,2ּבעת הּיֹותר הּב', הּמאמר [ׁשּזהּו ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָ

הּגֹומל  ּברּו ּדּבּורֿהּמתחיל הּמאמר על ְֲִִֵַַַַַַָָָנֹוסף

ּתּמּוז  י"ג ד' ּביֹום ׁשאמר ׁשּקיּבל 3הא', אחרי , ְֲִֵֵֶֶַַַָָ

ּדּבּורֿהּמתחיל  הּמאמר ולפניֿזה החֹופׁש, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָּתעּודת

ּתּמּוז  י"ב ג' ּביֹום ׁשאמר ּבעֹוזרי לי ,4הוי' ְְְֲִֶַַָָָָ

לֹו ניּתנה ׁשחּופׁשה כן,5ּכׁשּנתּבּׂשר ּולאחרי ,[ ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

הֹודאה  ּבסעּודת ׁשּבתֿקדׁש אמר 6ּבסעּודת ְְִִֶַַַַָָָָֹ

קֹודׁש ידיכם ׂשאּו ּדּבּורֿהּמתחיל (ּכפי 7הּמאמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָ

הּגאּולה  חג ּבקּונטרס אּלּו מאמרים ד' ),8ׁשּנדּפסּו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ

הּדּיּוק  ּבתכלית הּוא הּמאמרים סדר ׁשּגם ,9ּובוּדאי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָ

ּתֹורה  הּוא ּבּתֹורה סדר ּגם ּבעל 10ׁשהרי ּומדּייק . ְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָ

הּגֹומל, ּברּו ּדּבּורֿהּמתחיל ּבּמאמר ְְֲִִֵַַַַַַָָָהּגאּולה

מּברּכת  זה נּוסח נׁשּתּנה לּמה להבין, ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָּדצרי

נס, לי ׁשעׂשה ּברּו אֹומר הּנּסים ּדבברּכת ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּנּסים,

ׁשּימצא  והינּו לעצמֹו, חֹובה ּבברכתֹו מזּכיר ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָואינֹו

ּבעבּורֹו אׁשר ּבעצמֹו רחמנאֿלּצלן חֹוב עמד ְְְֲֲֲִֶַַַַָָָָ

ּבדבר  חיב ׁשהיה מֹודה ּבעצמֹו והּוא ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָּבסּכנה,

נס, לֹו עׂשה ׁשהּקּב"ה אּלא חסֿוׁשלֹום, ְֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּסּכנה

לחּיבים  הּגֹומל אֹומר זֹו ּבברכה ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ׁשּזהּו אּלא ּבזה, החיב ׁשהּוא מֹודה ּבעצמֹו והּוא לעצמֹו, חֹוב ׁשמזּכיר ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָטֹובֹות,

טֹובֹות. לחיבים ּגם ּגֹומל יתּבר ׁשהּוא הוי' ודרכי הוי' ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמחסדי
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אדה"ז.1) סידור ריט. ר"ס או"ח טושו"ע ה"ח. פ"י ברכות הל' סה"מ 2)רמב"ם ואילך. ב קפד, ח"א קונטרסים סה"מ

ואילך. ריא ע' ואילך.3)תרפ"ז רח ע' תרפ"ז סה"מ ואילך. א קפג, שם קונטרסים א 4)סה"מ קעט, שם קונטרסים סה"מ

ואילך. רא ע' תרפ"ז סה"מ סה"מ 5)ואילך. - והחופש" "המאסר רשימת סו. ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

א. קעה, שם שם.6)קונטרסים והחופש" "המאסר רשימת .173 ע' תרפ"ז השיחות ספר קפח,7)ראה שם קונטרסים סה"מ

ואילך. ריז ע' תרפ"ז סה"מ ואילך. ואילך.8)א א קעד, שם קונטרסים ואילך.9)סה"מ 149 ע' חכ"ח לקו"ש גם ראה

תורה".10) אין "סדר ד"ה הערה 629 ע' חכ"ד לקו"ש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÊ ‰Î¯·a ‰p‰ .·BË ÈÏÓbL ˙B·BË ÌÈ·iÁÏ ÏÓBb‰ Ce¯a»«≈¿«»ƒ∆¿»«ƒƒ≈ƒ¿»»

הגומל  ברכת ‡„eÓ"¯,בנוסח Á"ÂÓ ˜"Î Á˙t- הרבי של חותנו »««¿
הריי"צ, הרבי מליובאוויטש, יוסףֿיצחק Ïe‡b‰Â‰,רבי ‰ÁÓO‰ ÏÚa«««ƒ¿»¿«¿»

ממאסרו  תרפ"ז)שיצא (בשנת תמוז בי"בֿי"ג ‰Ó‡n¯ברוסיה מאמר ‡˙ ∆««¬»
בשבת aLc˙החסידות  שאמר ¿«»

‰ÏÚL È¯Á‡Ï) ÒÁt ˙L¯t»»«ƒ¿»¿«¬≈∆»»
,(ÏÓBb‰ ˙k¯a C¯·e ‰¯BzÏ«»≈≈ƒ¿««≈

Lecw‰ ˙Úa שבת באותה שנערך ¿≈«ƒ
,'a‰ ¯Ó‡n‰ e‰fL] המאמר ∆∆««¬»«

"ברוך השני  זה, בדיבורֿהמתחיל

המאמר  והוא ≈»‰Bi˙¯הגומל"
,CB¯‡ שני מאמר הוא זה ומאמר »

Œ¯eac ¯Ó‡n‰ ÏÚ ÛÒB»«««¬»ƒ
,'‡‰ ÏÓBb‰ Ce¯a ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ»«≈»

בעל Ó‡L¯הראשון  הריי"צ הרבי ∆»«
Êenz,הגאולה  ‚"È '„ ÌBÈa¿«

שנה  ÏaÈwLבאותה È¯Á‡«¬≈∆ƒ≈
,LÙBÁ‰ ˙„eÚz השחרור תעודת ¿««∆

"ברוך ÊŒÈÙÏÂ‰מהמאסר  למאמר ¿ƒ¿≈∆
נוסף הגומל" מאמר קדם הראשון

'ÈÂ‰ ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¯Ó‡n‰««¬»ƒ««¿ƒ¬»»
È¯ÊBÚa ÈÏ בשונאי אראה ואני ƒ¿¿»

¯Ó‡L הריי"צ È"·הרבי '‚ ÌBÈa ∆»«¿
‰LÙeÁL ¯Oa˙pLk ,Êenz«¿∆ƒ¿«≈∆¿»

BÏ ‰zÈ,בתמוז י"ג ביום ולמחרת, ƒ¿»
בפועל], לחופשי ÔÎ,יצא È¯Á‡Ïe¿«¬≈≈

Òa˙„eÚÒa L„˜Œ˙aL ˙„eÚ ƒ¿««»…∆ƒ¿«
¯Ó‡ ‰‡„B‰ בעל הריי"צ הרבי »»»«

Œ¯eacאתהגאולה  ¯Ó‡n‰««¬»ƒ
L„B˜ ÌÎÈ„È e‡N ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿¿≈∆∆
ÌÈ¯Ó‡Ó '„ eÒt„pL ÈÙk)¿ƒ∆ƒ¿¿«¬»ƒ
,(‰Ïe‡b‰ ‚Á Ò¯Ëe˜a el‡≈¿¿¿≈««¿»

¯„Ò ÌbL È‡cÂ·e אמירת ¿««∆«≈∆
ÌÈ¯Ó‡n‰ שהמאמרים העובדה ««¬»ƒ

האמור  הסדר לפי דווקא נאמרו הללו

"ברוך  תמוז, בי"ב בעוזרי" לי ("הוי'

"שאו  תמוז, בי"ג הראשון הגומל"

מכן  שלאחר בשבת קודש" ידיכם

הבאה), בשבת השני הגומל" ו"ברוך

‰¯Bz ‡e‰ ‰¯Bza ¯„Ò Ìb È¯‰L ,˜eic‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ ומצינו ¿«¿ƒ«ƒ∆¬≈«≈∆«»»
במשנה  מופיע מסויים שדבר לעובדה משמעות יש הלכה פסיקת לגבי שאפילו

לחג  בקשר הללו החסידות מאמרי שאמירת וכיוון וכד', אחר לדבר קודם

יש  המאמרים לתוכן רק שלא בודאי בתורה, עניין הוא תמוז י"ב הגאולה

סדר  גם אלא רבה ומשמעות חשיבות

כפי  ומשמעותי, חשוב הדברים

להלן. שיתבאר

¯Ó‡na ‰Ïe‡b‰ ÏÚa ˜Èi„Óe¿«≈«««¿»««¬»
ÏÓBb‰ Ce¯a ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ»«≈

זה, מאמר מיוסד שעליו CÈ¯ˆc¿»ƒהשני
‰Ê ÁÒe ‰pzL ‰nÏ ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ»»ƒ¿«»»∆

הגומל  ברכת ‰ÌÈqp,של ˙k¯aÓƒƒ¿««ƒƒ
¯ÓB‡ ÌÈqp‰ ˙k¯··c המברך ƒ¿ƒ¿««ƒƒ≈

נס  לו ÈÏשנעשה ‰NÚL Ce¯a»∆»»ƒ
B˙Î¯·a ¯ÈkÊÓ BÈ‡Â ,Ò≈¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»

eÈ‰Â ,BÓˆÚÏ ‰·BÁ שנוסח »¿«¿¿«¿
כולל  אינו שמשמעותה הברכה אמירה

¯L‡ BÓˆÚa ·BÁ ‡ˆÓiL∆ƒ¿»¿«¿¬∆
B¯e·Úa,חטא) חוב אותו בגלל «¬

¯ÔÏvÏŒ‡ÓÁחסרון) „ÓÚ»««¬»»ƒ¿»
יצילנו  ה', e‰Â‡הרחמן, ,‰kÒa¿«»»¿

·ÈÁ ‰È‰L ‰„BÓ BÓˆÚa¿«¿∆∆»»«»
,ÌBÏLÂŒÒÁ ‰kq‰ ¯·„aƒ¿«««»»«¿»
Ò BÏ ‰NÚ ‰"aw‰L ‡l‡∆»∆«»»»»≈

מהסכנה, להינצל ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óוזכה
BÊ ‰Î¯·a Ôk שגם הגומל ברכת ≈ƒ¿»»

חסדיו  על לה' תודה ברכת ≈‡ÓB¯היא
,˙B·BË ÌÈ·iÁÏ ÏÓBb‰«≈¿«»ƒ
‡e‰Â ,BÓˆÚÏ ·BÁ ¯ÈkÊÓL∆«¿ƒ¿«¿¿
·ÈÁ‰ ‡e‰L ‰„BÓ BÓˆÚa¿«¿∆∆««»

,‰Êa שלא הראוי מן היה החוב ובגלל »∆
להצלה  ח"ו e‰fLיזכה ‡l‡∆»∆∆

'ÈÂ‰ ÈÎ¯„Â 'ÈÂ‰ È„ÒÁÓ≈«¿≈¬»»¿«¿≈¬»»
Ìb ÏÓBb C¯a˙È ‡e‰L∆ƒ¿»≈≈«

˙B·BË ÌÈ·ÈÁÏ'ה למעשה ולכן ¿«»ƒ
לכך. ראוי היה שלא אף טובה אתו גמל
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי



ה

`"k ,qgpit zyxt zay .c"qa
e"kyz'd ,fenz

‰Á‰)(‰‚ÂÓ È˙Ï·
Ce¯a טֹוב ׁשּגמלני טֹובֹות לחּיבים הּנה 1הּגֹומל . »ְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּבעל  אדמּו"ר, מו"ח כ"ק ּפתח זֹו ְְִַַַַָָָּבברכה

ּפרׁשת  ּדׁשּבת הּמאמר את והּגאּולה, ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָהּׂשמחה

הּגֹומל), ּברּכת ּובר לּתֹורה ׁשעלה (לאחרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּפנחס

הּקּדּוׁש ארֹו,2ּבעת הּיֹותר הּב', הּמאמר [ׁשּזהּו ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָ

הּגֹומל  ּברּו ּדּבּורֿהּמתחיל הּמאמר על ְֲִִֵַַַַַַָָָנֹוסף

ּתּמּוז  י"ג ד' ּביֹום ׁשאמר ׁשּקיּבל 3הא', אחרי , ְֲִֵֵֶֶַַַָָ

ּדּבּורֿהּמתחיל  הּמאמר ולפניֿזה החֹופׁש, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָּתעּודת

ּתּמּוז  י"ב ג' ּביֹום ׁשאמר ּבעֹוזרי לי ,4הוי' ְְְֲִֶַַָָָָ

לֹו ניּתנה ׁשחּופׁשה כן,5ּכׁשּנתּבּׂשר ּולאחרי ,[ ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

הֹודאה  ּבסעּודת ׁשּבתֿקדׁש אמר 6ּבסעּודת ְְִִֶַַַַָָָָֹ

קֹודׁש ידיכם ׂשאּו ּדּבּורֿהּמתחיל (ּכפי 7הּמאמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָ

הּגאּולה  חג ּבקּונטרס אּלּו מאמרים ד' ),8ׁשּנדּפסּו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ

הּדּיּוק  ּבתכלית הּוא הּמאמרים סדר ׁשּגם ,9ּובוּדאי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָ

ּתֹורה  הּוא ּבּתֹורה סדר ּגם ּבעל 10ׁשהרי ּומדּייק . ְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָ

הּגֹומל, ּברּו ּדּבּורֿהּמתחיל ּבּמאמר ְְֲִִֵַַַַַַָָָהּגאּולה

מּברּכת  זה נּוסח נׁשּתּנה לּמה להבין, ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָּדצרי

נס, לי ׁשעׂשה ּברּו אֹומר הּנּסים ּדבברּכת ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּנּסים,

ׁשּימצא  והינּו לעצמֹו, חֹובה ּבברכתֹו מזּכיר ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָואינֹו

ּבעבּורֹו אׁשר ּבעצמֹו רחמנאֿלּצלן חֹוב עמד ְְְֲֲֲִֶַַַַָָָָ

ּבדבר  חיב ׁשהיה מֹודה ּבעצמֹו והּוא ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָּבסּכנה,

נס, לֹו עׂשה ׁשהּקּב"ה אּלא חסֿוׁשלֹום, ְֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּסּכנה

לחּיבים  הּגֹומל אֹומר זֹו ּבברכה ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ׁשּזהּו אּלא ּבזה, החיב ׁשהּוא מֹודה ּבעצמֹו והּוא לעצמֹו, חֹוב ׁשמזּכיר ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָטֹובֹות,

טֹובֹות. לחיבים ּגם ּגֹומל יתּבר ׁשהּוא הוי' ודרכי הוי' ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמחסדי
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אדה"ז.1) סידור ריט. ר"ס או"ח טושו"ע ה"ח. פ"י ברכות הל' סה"מ 2)רמב"ם ואילך. ב קפד, ח"א קונטרסים סה"מ

ואילך. ריא ע' ואילך.3)תרפ"ז רח ע' תרפ"ז סה"מ ואילך. א קפג, שם קונטרסים א 4)סה"מ קעט, שם קונטרסים סה"מ

ואילך. רא ע' תרפ"ז סה"מ סה"מ 5)ואילך. - והחופש" "המאסר רשימת סו. ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

א. קעה, שם שם.6)קונטרסים והחופש" "המאסר רשימת .173 ע' תרפ"ז השיחות ספר קפח,7)ראה שם קונטרסים סה"מ

ואילך. ריז ע' תרפ"ז סה"מ ואילך. ואילך.8)א א קעד, שם קונטרסים ואילך.9)סה"מ 149 ע' חכ"ח לקו"ש גם ראה

תורה".10) אין "סדר ד"ה הערה 629 ע' חכ"ד לקו"ש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÊ ‰Î¯·a ‰p‰ .·BË ÈÏÓbL ˙B·BË ÌÈ·iÁÏ ÏÓBb‰ Ce¯a»«≈¿«»ƒ∆¿»«ƒƒ≈ƒ¿»»

הגומל  ברכת ‡„eÓ"¯,בנוסח Á"ÂÓ ˜"Î Á˙t- הרבי של חותנו »««¿
הריי"צ, הרבי מליובאוויטש, יוסףֿיצחק Ïe‡b‰Â‰,רבי ‰ÁÓO‰ ÏÚa«««ƒ¿»¿«¿»

ממאסרו  תרפ"ז)שיצא (בשנת תמוז בי"בֿי"ג ‰Ó‡n¯ברוסיה מאמר ‡˙ ∆««¬»
בשבת aLc˙החסידות  שאמר ¿«»

‰ÏÚL È¯Á‡Ï) ÒÁt ˙L¯t»»«ƒ¿»¿«¬≈∆»»
,(ÏÓBb‰ ˙k¯a C¯·e ‰¯BzÏ«»≈≈ƒ¿««≈

Lecw‰ ˙Úa שבת באותה שנערך ¿≈«ƒ
,'a‰ ¯Ó‡n‰ e‰fL] המאמר ∆∆««¬»«

"ברוך השני  זה, בדיבורֿהמתחיל

המאמר  והוא ≈»‰Bi˙¯הגומל"
,CB¯‡ שני מאמר הוא זה ומאמר »

Œ¯eac ¯Ó‡n‰ ÏÚ ÛÒB»«««¬»ƒ
,'‡‰ ÏÓBb‰ Ce¯a ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ»«≈»

בעל Ó‡L¯הראשון  הריי"צ הרבי ∆»«
Êenz,הגאולה  ‚"È '„ ÌBÈa¿«

שנה  ÏaÈwLבאותה È¯Á‡«¬≈∆ƒ≈
,LÙBÁ‰ ˙„eÚz השחרור תעודת ¿««∆

"ברוך ÊŒÈÙÏÂ‰מהמאסר  למאמר ¿ƒ¿≈∆
נוסף הגומל" מאמר קדם הראשון

'ÈÂ‰ ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¯Ó‡n‰««¬»ƒ««¿ƒ¬»»
È¯ÊBÚa ÈÏ בשונאי אראה ואני ƒ¿¿»

¯Ó‡L הריי"צ È"·הרבי '‚ ÌBÈa ∆»«¿
‰LÙeÁL ¯Oa˙pLk ,Êenz«¿∆ƒ¿«≈∆¿»

BÏ ‰zÈ,בתמוז י"ג ביום ולמחרת, ƒ¿»
בפועל], לחופשי ÔÎ,יצא È¯Á‡Ïe¿«¬≈≈

Òa˙„eÚÒa L„˜Œ˙aL ˙„eÚ ƒ¿««»…∆ƒ¿«
¯Ó‡ ‰‡„B‰ בעל הריי"צ הרבי »»»«

Œ¯eacאתהגאולה  ¯Ó‡n‰««¬»ƒ
L„B˜ ÌÎÈ„È e‡N ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿¿≈∆∆
ÌÈ¯Ó‡Ó '„ eÒt„pL ÈÙk)¿ƒ∆ƒ¿¿«¬»ƒ
,(‰Ïe‡b‰ ‚Á Ò¯Ëe˜a el‡≈¿¿¿≈««¿»

¯„Ò ÌbL È‡cÂ·e אמירת ¿««∆«≈∆
ÌÈ¯Ó‡n‰ שהמאמרים העובדה ««¬»ƒ

האמור  הסדר לפי דווקא נאמרו הללו

"ברוך  תמוז, בי"ב בעוזרי" לי ("הוי'

"שאו  תמוז, בי"ג הראשון הגומל"

מכן  שלאחר בשבת קודש" ידיכם

הבאה), בשבת השני הגומל" ו"ברוך

‰¯Bz ‡e‰ ‰¯Bza ¯„Ò Ìb È¯‰L ,˜eic‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ ומצינו ¿«¿ƒ«ƒ∆¬≈«≈∆«»»
במשנה  מופיע מסויים שדבר לעובדה משמעות יש הלכה פסיקת לגבי שאפילו

לחג  בקשר הללו החסידות מאמרי שאמירת וכיוון וכד', אחר לדבר קודם

יש  המאמרים לתוכן רק שלא בודאי בתורה, עניין הוא תמוז י"ב הגאולה

סדר  גם אלא רבה ומשמעות חשיבות

כפי  ומשמעותי, חשוב הדברים

להלן. שיתבאר

¯Ó‡na ‰Ïe‡b‰ ÏÚa ˜Èi„Óe¿«≈«««¿»««¬»
ÏÓBb‰ Ce¯a ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ»«≈

זה, מאמר מיוסד שעליו CÈ¯ˆc¿»ƒהשני
‰Ê ÁÒe ‰pzL ‰nÏ ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ»»ƒ¿«»»∆

הגומל  ברכת ‰ÌÈqp,של ˙k¯aÓƒƒ¿««ƒƒ
¯ÓB‡ ÌÈqp‰ ˙k¯··c המברך ƒ¿ƒ¿««ƒƒ≈

נס  לו ÈÏשנעשה ‰NÚL Ce¯a»∆»»ƒ
B˙Î¯·a ¯ÈkÊÓ BÈ‡Â ,Ò≈¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»

eÈ‰Â ,BÓˆÚÏ ‰·BÁ שנוסח »¿«¿¿«¿
כולל  אינו שמשמעותה הברכה אמירה

¯L‡ BÓˆÚa ·BÁ ‡ˆÓiL∆ƒ¿»¿«¿¬∆
B¯e·Úa,חטא) חוב אותו בגלל «¬

¯ÔÏvÏŒ‡ÓÁחסרון) „ÓÚ»««¬»»ƒ¿»
יצילנו  ה', e‰Â‡הרחמן, ,‰kÒa¿«»»¿

·ÈÁ ‰È‰L ‰„BÓ BÓˆÚa¿«¿∆∆»»«»
,ÌBÏLÂŒÒÁ ‰kq‰ ¯·„aƒ¿«««»»«¿»
Ò BÏ ‰NÚ ‰"aw‰L ‡l‡∆»∆«»»»»≈

מהסכנה, להינצל ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óוזכה
BÊ ‰Î¯·a Ôk שגם הגומל ברכת ≈ƒ¿»»

חסדיו  על לה' תודה ברכת ≈‡ÓB¯היא
,˙B·BË ÌÈ·iÁÏ ÏÓBb‰«≈¿«»ƒ
‡e‰Â ,BÓˆÚÏ ·BÁ ¯ÈkÊÓL∆«¿ƒ¿«¿¿
·ÈÁ‰ ‡e‰L ‰„BÓ BÓˆÚa¿«¿∆∆««»

,‰Êa שלא הראוי מן היה החוב ובגלל »∆
להצלה  ח"ו e‰fLיזכה ‡l‡∆»∆∆

'ÈÂ‰ ÈÎ¯„Â 'ÈÂ‰ È„ÒÁÓ≈«¿≈¬»»¿«¿≈¬»»
Ìb ÏÓBb C¯a˙È ‡e‰L∆ƒ¿»≈≈«

˙B·BË ÌÈ·ÈÁÏ'ה למעשה ולכן ¿«»ƒ
לכך. ראוי היה שלא אף טובה אתו גמל
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 מפתח  כללי

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

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

  ברוך הגומל לחייבים טובותה "מאמר ד  )ג

ה ....................................  ו"תשכ'וז הא תמ"כ, פ פינחס"ש

 טז  ................  ו"כתש'ה תמוז א"כ, פינחס פ"ששיחת   )ד

   פינחספרשת  – לקוטי שיחות  )ה

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

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

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

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה   )ז

זכ  ............   תרגום מאידיש, אלחוברת  ל שניאורסאהן"ה ז"ע

כח  ....................פינחספרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

ל  ...................  פינחסלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

נו  ......................  פינחסלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

נז  ............................................  חספינלשבוע פרשת  

זס  ...................  פינחסלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

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

  

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

בע   .................  פינחסלשבוע פרשת  פרקים ליום' ג –  )יד

דצ   .................  פינחסלשבוע פרשת  פרק אחד ליום –  )טו

גק  ....................  פינחסלשבוע פרשת  ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

זק  ....... ................................  ופ- הפ פרק יםתהל, טזפרק  מלכים א

  סנהדרין-בתראבבא  מסכת – משניות  )יח

טק  ....................................................   ביאור קהתי

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

  עם ביאורים  פסחיםמסכת   )כ

כק  .......................................................    ג עד דף טדף מ

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

אנק  ......................... ................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כב

בנק  ......................... ................................  ר הזקן"דמוא

   התורלקוטי   )כג

גנק  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

הנק  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

ונק  ................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

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

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

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

  ט"תש'הם המאמריספר   )כח

נטק  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

סק  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"מוהרייר "אדמו ק"כ ומןי  )ל

אסק  ..................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

סאק  .. ................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

קסב  ..........................................  הלכות בית הבחירה  )לב

דסק  ...............................  אפרק ביאורים בפרקי אבות   )לג

הסק  ......................................  חומש לקריאה בציבור  )לד

עדק  ............................  פינחסלשבוע פרשת לוח זמנים   )לה

עהק ...................  לשבת קודשהדלקת נרות מצות  סדר  )לו
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ֿ Ô·eÈÂב) ּדּבּור ּבּמאמר ּׁשמדּיק מה ּבהקּדם ¿»ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָ

ּדצרי ק ֹודׁש, ידיכם ׂשאּו ְְְְִִֵֶֶַַָהּמתחיל

ּוכמֹו הוי', מּׁשם היא ּברכה ּכל הלא ְְְֲֲִִִֵָָָָָָֹלהבין,

ּוכתיב 11ׁשּכתּוב  כּו', מּצּיֹון הוי' 12יברכיברכ ְְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָ

ענין  מהּו ואםּֿכן הוי', יּׂשא הוי', יאר ְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָָהוי',

הוי'. ׁשם את לבר ׁשּצריכים הוי', את ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָּוברכּו

ׂשאּו להי ֹות העבֹודה ּדעלֿידי ּבזה, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָּומבאר

ּדעיקר  הּמאמר, ּבסּיּום ׁשּמבאר [ּוכפי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָידיכם

הּמּדֹות] ׁשהן הּידים את להעלֹות הּוא ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָהעבֹודה

ּבגרמיּה מּלה היא ּדקדׁש קדׁש, 13ּבמדריגת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

חכמה  ּבחינת ּוברכּו14[ׁשהּוא עלֿידיֿזה הּנה ,[ ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

הוי' ּבׁשם וגּלּוי אֹור ּתֹוספת להמׁשי הוי', ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָאת

ׁשּברכּו הּמאמר, ּבסּיּום ׁשּמבאר [ּוכפי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּדלתּתא

ּבעֹולם, הוי' ׁשם ּגילּוי ׁשּיהיה הינּו הוי' ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָאת

ויׁש הוי'. ּבׁשם אֹור  ּתֹוספת נמׁש ֿ זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשעלֿידי

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר ׁשּזהּו אפׁשר, ּבדר 15לֹומר ְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ההמׁשכה  ׁשעלֿידי הינּו לעֹולם, הוי' ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָָואמת

ׁשּזהּו הוי', אמת ּומתּגּלה נמׁש לעֹולם, ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָוהּגילּוי

ּדלעילא  הוי' ּבׁשם 16ענין אֹור ּתֹוספת ׁשּזהּו , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּדלעילא  הוי' יברכ ואז ּדלתּתא], ,17הוי' ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָ

הּמאמר: [ּובסּיּום ׁשהיא מּצּיֹון, היא ְְְֲִִִִִֶַַַָָָוהּברכה

אׁשר  יחידה), (ּבחינת הּנׁשמה נקּודת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָׁשּמתּגּלה]

וארץ  ׁשמים ּדעֹוׂשה האמיּתית הּכּונה ּתּוׁשלם ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָאז

הּכּונה  עלֿידֹו ונׁשלם הּמאמר: [ּובסּיּום ְְְֲִִַַַַַָָָָָכּו'

ּבעֹולם]. אֹור ּגילּוי ׁשּיהיה ְְִִֶֶֶָָָָהעליֹונה
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ג.11) קלד, ואילך.12)תהלים כד ו, ב.13)נשא צד, ובכ"מ.14)זח"ג ד. מ, מקץ תו"א א.15)ראה קיז, ראה 16)תהלים

ואילך. רצא ע' החדשה) (בהוצאה תרס"ו אור 17)המשך תוס' צ"ל למטה, דלתתא הוי' שיומשך שבכדי נוספת: ברשימה

למטה. דלתתא הוי' נמשך ועי"ז דלעילא, מהוי' דלתתא בהוי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô·eÈÂ לי ·) "שעשה ברכת נוסח בין ההבדל לגבי האמורה לשאלה ההסבר ¿»

הגומל  ברכת לנוסח i„ÓM˜יובן נס" ‰Ó Ìc˜‰a ושואל¯Ó‡na ¿∆¿≈«∆¿«≈««¬»
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc ,L„B˜ ÌÎÈ„È e‡N ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac משמעות מהי ƒ««¿ƒ¿¿≈∆∆¿»ƒ¿»ƒ

ה'", את "וברכו Î¯a‰הפסוק Ïk ‡Ï‰ מלמעלה ÌMÓוהשפעה ‡È‰ ¬…»¿»»ƒƒ≈
EÎ¯·È ·e˙kL BÓÎe ,'ÈÂ‰¬»»¿∆»¿»∆¿
EÎ¯·È ·È˙Îe ,'eÎ ÔBivÓ 'ÈÂ‰¬»»ƒƒ¿ƒ¿»∆¿
,'ÈÂ‰ ‡OÈ ,'ÈÂ‰ ¯‡È ,'ÈÂ‰¬»»»≈¬»»ƒ»¬»»
הוא  הוי' ששם מובן הללו ומהפסוקים

וההשפעות  הברכות כל ŒÌ‡Â¿ƒמקור
,'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e ÔÈÚ e‰Ó Ôk≈«ƒ¿«»¿∆¬»»
'ÈÂ‰ ÌL ˙‡ C¯·Ï ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒ¿»≈∆≈¬»»
והשפע, הברכה מקור הוא אם כלומר,

אותו.? לברך צורך יש מה לשם

‰Êa ¯‡·Óe,הנזכר ŒÏÚcבמאמר ¿»≈»∆¿«
‰„B·Ú‰ È„È הנפשיתֿרוחנית ¿≈»¬»

ÈÙÎe] ÌÎÈ„È e‡N ˙BÈ‰Ïƒ¿¿¿≈∆¿ƒ
,¯Ó‡n‰ ÌeiÒa ¯‡·nL∆¿»≈¿ƒ««¬»

‰„B·Ú‰ ¯˜ÈÚc הנפשיתֿהרוחנית ¿ƒ«»¬»
האדם  ‡˙של ˙BÏÚ‰Ï ‡e‰¿«¬∆

˙Bcn‰ Ô‰L ÌÈ„i‰ כמו «»«ƒ∆≈«ƒ
המידות  לגבי אליהו' ב'פתח שאומרים

העליונות  בספירות באלוקות, שהן כפי

גבורה  ימין) (זרוע ימינא דרועא "חסד

שמאלית")] ("זרוע שמאלא" דרועא

‡È‰ L„˜c ,L„˜ ˙‚È¯„Óa¿«¿≈«…∆¿…∆ƒ
dÈÓ¯‚a ‰lÓ קודש" בזוהר: נאמר ƒ»¿«¿≈

ש  קודש, מאי הוא. בגרמי לימותא מלה

גב  על ואף עלאה. חכמה דאקרי דכלא,

מתמן  קודש, ואקרי טמירא, סטר דאיהו

קדושה" ואקרי לתתא, פשיטו אתפשט

עצמה. בפני [=עניין] מילה הוא [קודש

הנקרא  הכול, שלימות קודש, ומהו

צד  שהוא פי על ואף עליונה חכמה

מתפשטת  משם קודש, ונקרא נעלם,

קדושה]. ונקראת למטה התפשטות

שיורדת  דרגה מבטא ו"קדושה" ונבדלת נעלית דרגא מבטא "קודש" כלומר,

בשבת  שמצינו כמו ומתגלה, מתפשט "קודש" גם זאת ובכל למטה, ונשפעת

על  השפעה לה יש זאת ובכל המעשה מימי נבדלת היא כי "קודש" שנקראת

החול ידיכם e‰L‡ימות "שאו המידות, את מעלים שאליה "קודש" בחינת ∆
היא ÓÎÁ‰קודש", ˙ÈÁa העליונה שהחכמה הזוהר מדברי לעיל כמבוא ¿ƒ«»¿»

קודש], ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰נקראת ‰p‰ חכמה לבחינת המידות העלאת עלֿידי ƒ≈«¿≈∆
שיהיה  Èel‚Âפועלים ¯B‡ ˙ÙÒBz CÈLÓ‰Ï ,'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e»¿∆¬»»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ

‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌLa בהרחבה בחסידות כמבואר יש התחתון, הוי' שבשם ¿≈¬»»ƒ¿«»
(התחתון) דלתתא" ו"הוי' (העליון) דלעילא" "הוי' (כלליות) דרגות שתי

ידיכם") ("שאו המידות והעלאת

אור  תוספת היינו ברכה, תוספת גורמת

את  ("וברכו דלתתא" ב"הוי' וגילוי

ÌeiÒaהוי'") ¯‡·nL ÈÙÎe]¿ƒ∆¿»≈¿ƒ
'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯aL ,¯Ó‡n‰««¬»∆»¿∆¬»»
'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈb ‰È‰iL eÈ‰«¿∆ƒ¿∆ƒ≈¬»»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÌÏBÚa ידי על »»∆«¿≈∆
בעולם  ומתגלה מאיר הוי' ששם

.'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡ ˙ÙÒBz CLÓƒ¿»∆∆¿≈¬»»
e‰fL ,¯LÙ‡ C¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»∆∆
הוי' שם שגילוי במאמר המבואר

הוי' בשם אור תוספת גורם הוא בעולם

˙Ó‡Â ·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚ«∆∆«∆»∆¡∆
È„ÈŒÏÚL eÈ‰ ,ÌÏBÚÏ 'ÈÂ‰¬»»¿»«¿∆«¿≈

ÈeÏÈb‰Â ‰ÎLÓ‰‰'הוי שם של ««¿»»¿«ƒ
˙Ó‡ ‰lb˙Óe CLÓ ,ÌÏBÚÏ»»ƒ¿»ƒ¿«∆¡∆
'ÈÂ‰ ÔÈÚ e‰fL ,'ÈÂ‰¬»»∆∆ƒ¿«¬»»

,‡ÏÈÚÏc שם של העליונה הדרגה ƒ¿≈»
ÌLaהוי' ¯B‡ ˙ÙÒBz e‰fL∆∆∆∆¿≈

‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ הארה יש כאשר כי ¬»»ƒ¿«»
מאיר  האור דלעילא" מ"הוי' וגילוי

בו  ויש דלתתא" אור],ב"הוי' תוספת

,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ EÎ¯·È Ê‡Â¿»¿»∆¿¬»»ƒ¿≈»
עליון, ממקור לברכה זוכים כלומר

של  העליונה הוי'הדרגה שם

‡È‰L ,ÔBivÓ ‡È‰ ‰Î¯a‰Â¿«¿»»ƒƒƒ∆ƒ
[‰lb˙nL :¯Ó‡n‰ ÌeiÒ·e]¿ƒ««¬»∆ƒ¿«»

‰ÓLp‰ ˙„e˜ העצמית הנקודה ¿««¿»»
הנשמה  של ביותר »ÈÁa)¿ƒ˙והפנימית

‰„ÈÁÈ ציון",)שבנפש" גם שנקראת ¿ƒ»
Ê‡ ¯L‡ גילוי יהיה אלוקי כאשר ¬∆»

נעלית  כך כל ÌÈÓLמדרגה ‰NBÚc ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰ek‰ ÌÏLez¿«««»»»¬ƒƒ¿≈»«ƒ
'eÎ ı¯‡Â תתממש הבריאה ÌÏLÂותכלית :¯Ó‡n‰ ÌeiÒ·e] »»∆¿ƒ««¬»¿ƒ¿»

‰BÈÏÚ‰ ‰ek‰ B„ÈŒÏÚ והארץ השמים נבראו È‰iL‰שבשבילה «»««»»»∆¿»∆ƒ¿∆
¯B‡ ÈeÏÈb אלוקיÌÏBÚa והסתר למרות העלם מלשון עולם שהוא ƒ»»

בגלוי  בו נראה לא האלוקי שהאור באופן היא ].ובריאתו
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ֿ LÈÂג) ׁשעל הוי', ּדׁשם הענין ּתחילה לבאר ¿≈ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ּבזה, והענין הוי'. את ּוברכּו נאמר ְְְֱֲִֶֶֶֶַָָָָָָזה

הנהגה  אֹופּני ב' ׁשּיׁש ידּוע הנהגה 18ּדהּנה , ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבגימטרּיא  אלקים, ׁשם מּצד ׁשהיא ְְְֱִִִִִִִֵֶַַָֹטבעית,

הוי',19הּטבע  ׁשם מּצד ׁשהיא נּסית, והנהגה . ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּכאחד  ויהיה הוה היה מענין 20מּלׁשֹון למעלה , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

הוי' ׁשם ּגם נכלל ּובזה העֹולם). (ּגדר ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּזמן

הוה  היה מּלׁשֹון הוי', נקרא הּוא (ׁשּגם ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹּדלתּתא

הוי' מּׁשם  ּׁשּנמׁש מה ׁשּזהּו לֹומר ּדיׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָויהיה),

טבעית), (הנהגה אלקים ּבׁשם נּסית) ְְְְֱִִִִִֵַַָָָָֹ(הנהגה

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר עלה 21עלּֿדר ּבתחילה ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

הּדין, ּבמּדת העֹולם את לברֹוא ְְֲִִִֶַַַַָָָָּבמחׁשבה

ׁשאין 22ׁשּנאמר  ראה אלקים, ּברא ּבראׁשית ְֱֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

הרחמים, מּדת עּמֹו ׁשּתף מתקּים, ְֲִִִִִֵֵַַַָָָהעֹולם

וׁשמים,23ׁשּנאמר  ארץ אלקים הוי' עׂשֹות ּביֹום ְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶַָָָָֹ

והאמּונה  הּיחּוד ּבׁשער ׁשּתף 24וכּמבֹואר ּבענין ְְְְְְֱִִִֵַַַַַָָָ

אלקּות  התּגּלּות ענין ׁשהּוא הרחמים, מּדת ְְֱֲִִִִִֶַַַַָֹעּמֹו

ׁשּבּתֹורה. ּומֹופתים ואֹותֹות צּדיקים ְְְִִִֵֶַַַָעלֿידי

ּכללּו זה הרי ּומצֹות הּתֹורה ענין ת ּובכללּות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

מהן  יׁש ׁשּבּמצֹות לתֹורה, מצֹות ׁשּבין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָהחילּוק

היא  הּתֹורה מהּֿׁשאיןּֿכן ּומקֹום, ּבזמן ְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשּתלּויֹות

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּומקֹום, מּזמן ּכל 25למעלה ְְְְֲִֵַַַַַַָָָ

אם  ּגם עֹולה, הקריב ּכאילּו עֹולה ּבתֹורת ְְְִִִִֵַַָָָהעֹוסק

כּו' לארץ ּבחּוץ ונמצא ּכהן, ּובכללּות 26אינֹו . ְְְְִִֵֵֶָָָָֹ
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כסלו 18) המאמרים ספר - מנחם (תורת תשט"ו אליהו פתח ד"ה ואילך. קסב ע' תרח"ץ ואילך. פו ע' תרע"ח סה"מ ראה

ואילך). ק של"ה 19)ע' ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו התשובה שער חכמה ראשית פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס

ואילך. סע"ב כב, ראה פ' לקו"ת רפ"ו. שעהיוה"א תניא ב. שח, א. קפט, א. שער 20)פט, פרדס (ברע"מ). סע"ב רנז, זח"ג

א). (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא עשר (שער פסיקתא 21)א וראה אלקים). ברא (ד"ה א א, בראשית פרש"י

ב. השביעי), (בחודש מ פרשה שם.22)רבתי ד.23)בראשית ב, ויקהל.25)רפ"ה.24)שם ס"פ בחיי א. קי, מנחות ראה

ס"ט. ס"א מהד"ת או"ח אדה"ז שו"ע לז. ז, א.26)צו יג, במדבר לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚL ,'ÈÂ‰ ÌLc ÔÈÚ‰ ‰ÏÈÁz ¯‡·Ï LÈÂ (‚¿≈¿»≈¿ƒ»»ƒ¿»¿≈¬»»∆«∆∆¡«

ועלֿידיֿזה, קודש, ידיכם שאו הנזכר, ‰ÈÂ'בפסוק ˙‡ eÎ¯·e ולאחר »¿∆¬»»
היינו  הוי', את "וברכו עניין מהו יותר יובן הוי' שם של עניינו ביאור הקדמת

לעיל. כמבואר הוי', בשם אור תוספת שגורמים

LiL Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«∆≈
,‰‚‰‰ ÈpÙB‡ בהן ·' צורות שתי «≈«¿»»

העולם  את מנהיג הוא ברוך הקדוש

,˙ÈÚ·Ë ‰‚‰‰ הטבע דרכי לפי «¿»»ƒ¿ƒ
,ÌÈ˜Ï‡ ÌL „vÓ ‡È‰L∆ƒƒ«≈¡…ƒ

Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a שהכוח באופן ¿ƒ«¿ƒ»«∆«
בגלוי  בבריאה נראה לא האלוקי והאור

הזמן  כל וקיים ונשנה חוזר הוא כי

אליו. Èq˙,ומתרגלים ‰‚‰‰Â¿«¿»»ƒƒ
רגילים  ואיננו עלֿטבעיים בניסים

נראית  שהאלוקות כך זו להנהגה

בבריאה  זו È‰L‡וניכרת הנהגה ∆ƒ
‰ÈÂ',העלֿטבעית ÌL „vÓƒ«≈¬»»

‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰ ÔBLlÓƒ¿»»…∆¿ƒ¿∆
,„Á‡k הווה עבר, בין והחיבור ¿∆»

עלֿטבעי עניין הוא «¿»¿ÏÚÓÏ‰ועתיד
ÌÏBÚ‰ ¯„b) ÔÓf‰ ÔÈÚÓ שכן ≈ƒ¿««¿«∆∆»»

מה  הם המקום, וכן הזמן, של הגדרים

מוגדר  לעולם העולם את שעושים

והגבלות  Ê·e‰בגדרים האמור ). »∆
את  המבטא השם הוא הוי' ששם לעיל

לא  העלֿטבעית האלוקית ההנהגה

והנעלות  הגבוהות לדרגות רק מתייחס

בזה אלא הוי' שם Ìbשל ÏÏÎƒ¿»«
‡e‰ ÌbL) ‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»ƒ¿«»∆«
הוי' בשם תחתונה בחינה היותו עם

‰Â‰ ‰È‰ ÔBLlÓ ,'ÈÂ‰ ‡¯˜ƒ¿»¬»»ƒ¿»»…∆
‰È‰ÈÂ הנהגה מבטא הוא גם כן ואם ¿ƒ¿∆

העולם  מהגבלות למעלה ),עלֿטבעית,
e‰fL ¯ÓBÏ LÈc מהגבלות למעלה הוא דלתתא הוי' שם שגם זה עניין ¿≈«∆∆

הוא ÌLaהעולם (˙Èq ‰‚‰‰) 'ÈÂ‰ ÌMÓ CLÓpM ‰Ó«∆ƒ¿»ƒ≈¬»»«¿»»ƒƒ¿≈
,(˙ÈÚ·Ë ‰‚‰‰) ÌÈ˜Ï‡ התחתונה הבחינה שגם העובדה כלומר, ¡…ƒ«¿»»ƒ¿ƒ

התהליך  של שבסופו בכך גם ביטוי לידי באה מהעולם למעלה היא הוי' בשם

שגם  כך עצמם העולם בענייני גם ביטוי לידי בא מהעולם שלמעלה הוי' שם

והנס  העלֿטבעית, ההנהגה של והתגלות הארה יש עצמה הטבעית בהנהגה

גופא בטבע ביטוי Ï"Êמקבל eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ במדרש «∆∆«¬««≈«

‰·LÁÓa ‰ÏÚ ‰ÏÈÁ˙a הוא ברוך הקדוש של ‡˙העליונה ‡B¯·Ï ƒ¿ƒ»»»««¬»»ƒ¿∆
ÌÏBÚ‰הגשמי a¯‡הזה ˙ÈL‡¯a ¯Ó‡pL ,ÔÈc‰ ˙cÓa »»¿ƒ««ƒ∆∆¡«¿≈ƒ»»
,ÌÈ˜Ï‡הדין מידת הוא "אלוקים" ÔÈ‡Lהקדושֿברוךֿהוא ¯‡‰ושם ¡…ƒ»»∆≈

Ìi˜˙Ó ÌÏBÚ‰,ומענישה תקיפה היא הדין מידת cÓ˙כי BnÚ ÛzL »»ƒ¿«≈ƒ≈ƒƒ«
˙BNÚ ÌBÈa ¯Ó‡pL ,ÌÈÓÁ¯‰»«¬ƒ∆∆¡«¿¬
,ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…ƒ∆∆¿»»ƒ
ושם  הוי' שם גם מזכיר שהפסוק וכיוון

(שם א  רחמים של שיתוף זה הרי לוקים

מצד  וכך ביחד) אלוקים (שם ודין הוי')

בעולם, משפיעה הדין מידת אחד

העלם  שיש הכוונה הדברים ובפנימיות

כך  האלוקי האור על וצמצום והסתר

מוגבל  עולם ולהתקיים להיברא שיכול

שם  של הארה בעולם יש שני ומצד

למעלה  שהיא הרחמים, מידת הוי',

ÚLa¯מהגבלות  ¯‡B·nÎÂ¿«¿»¿««
‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ התניא שבספר «ƒ¿»¡»

˙cÓ BnÚ ÛzL ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ≈ƒƒ«
‡e‰L ,ÌÈÓÁ¯‰ זה ששיתוף »«¬ƒ∆

˙e˜Ï‡ ˙elb˙‰ ÔÈÚ בתוך ƒ¿«ƒ¿«¡…
בא  והמוגבל המדוד הגשמי העולם

כל  לעין ביטוי ≈¿»È„ÈŒÏÚלידי
ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡Â ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿¿ƒ

‰¯BzaL עלֿטבעיים עניינים שהם ∆«»
המוגבל. העולם בתוך

˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»ƒ¿««»ƒ¿
‰Ê È¯‰ כפי האלוקות בין ההבדל ¬≈∆

האלוקות  ובין מהעולם למעלה שהיא

הוא  העולם גדרי בתוך שנתלבשה כפי

˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏkההבדלÔÈaL ¿»«ƒ∆≈
LÈ ˙BˆnaL ,‰¯B˙Ï ˙BˆÓƒ¿¿»∆«ƒ¿≈
,ÌB˜Óe ÔÓÊa ˙BÈeÏzL Ô‰Ó≈∆∆¿ƒ¿«»
זמן  בכל נוהגות מהמצוות שחלק בעוד

המינים  ארבעת בפסח, מצה (כמו קבוע זמן להם שיש מצוות יש מקום ובכל

רק  שנוהגות מצוות (כמו קבוע מקום להם שיש מצוות ויש וכד') בסוכות

וכד') המקדש בבית רק או ישראל ‰È‡בארץ ‰¯Bz‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»ƒ
,ÌB˜Óe ÔÓfÓ ‰ÏÚÓÏ הזמן בגדרי מוגבלת ולא מוגדרת לא והיא ¿«¿»ƒ¿«»

מקום ובכל זמן בכל בתורה דבר כל ללמוד אפשר אלא »¬»¿Ó‡Ók¯והמקום
‰ÏBÚ ˙¯B˙a ˜ÒBÚ‰ Ïk Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ההקרבה הלכות את ולומד «≈«»»≈¿«»

בתורה עולה קרבן Ô‰k,של BÈ‡ Ì‡ Ìb ,‰ÏBÚ ·È¯˜‰ eÏÈ‡k¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ≈…≈
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ֿ Ô·eÈÂב) ּדּבּור ּבּמאמר ּׁשמדּיק מה ּבהקּדם ¿»ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָ

ּדצרי ק ֹודׁש, ידיכם ׂשאּו ְְְְִִֵֶֶַַָהּמתחיל

ּוכמֹו הוי', מּׁשם היא ּברכה ּכל הלא ְְְֲֲִִִֵָָָָָָֹלהבין,

ּוכתיב 11ׁשּכתּוב  כּו', מּצּיֹון הוי' 12יברכיברכ ְְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָ

ענין  מהּו ואםּֿכן הוי', יּׂשא הוי', יאר ְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָָהוי',

הוי'. ׁשם את לבר ׁשּצריכים הוי', את ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָּוברכּו

ׂשאּו להי ֹות העבֹודה ּדעלֿידי ּבזה, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָּומבאר

ּדעיקר  הּמאמר, ּבסּיּום ׁשּמבאר [ּוכפי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָידיכם

הּמּדֹות] ׁשהן הּידים את להעלֹות הּוא ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָהעבֹודה

ּבגרמיּה מּלה היא ּדקדׁש קדׁש, 13ּבמדריגת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

חכמה  ּבחינת ּוברכּו14[ׁשהּוא עלֿידיֿזה הּנה ,[ ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

הוי' ּבׁשם וגּלּוי אֹור ּתֹוספת להמׁשי הוי', ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָאת

ׁשּברכּו הּמאמר, ּבסּיּום ׁשּמבאר [ּוכפי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּדלתּתא

ּבעֹולם, הוי' ׁשם ּגילּוי ׁשּיהיה הינּו הוי' ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָאת

ויׁש הוי'. ּבׁשם אֹור  ּתֹוספת נמׁש ֿ זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשעלֿידי

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר ׁשּזהּו אפׁשר, ּבדר 15לֹומר ְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ההמׁשכה  ׁשעלֿידי הינּו לעֹולם, הוי' ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָָואמת

ׁשּזהּו הוי', אמת ּומתּגּלה נמׁש לעֹולם, ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָוהּגילּוי

ּדלעילא  הוי' ּבׁשם 16ענין אֹור ּתֹוספת ׁשּזהּו , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּדלעילא  הוי' יברכ ואז ּדלתּתא], ,17הוי' ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָ

הּמאמר: [ּובסּיּום ׁשהיא מּצּיֹון, היא ְְְֲִִִִִֶַַַָָָוהּברכה

אׁשר  יחידה), (ּבחינת הּנׁשמה נקּודת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָׁשּמתּגּלה]

וארץ  ׁשמים ּדעֹוׂשה האמיּתית הּכּונה ּתּוׁשלם ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָאז

הּכּונה  עלֿידֹו ונׁשלם הּמאמר: [ּובסּיּום ְְְֲִִַַַַַָָָָָכּו'

ּבעֹולם]. אֹור ּגילּוי ׁשּיהיה ְְִִֶֶֶָָָָהעליֹונה
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ג.11) קלד, ואילך.12)תהלים כד ו, ב.13)נשא צד, ובכ"מ.14)זח"ג ד. מ, מקץ תו"א א.15)ראה קיז, ראה 16)תהלים

ואילך. רצא ע' החדשה) (בהוצאה תרס"ו אור 17)המשך תוס' צ"ל למטה, דלתתא הוי' שיומשך שבכדי נוספת: ברשימה

למטה. דלתתא הוי' נמשך ועי"ז דלעילא, מהוי' דלתתא בהוי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô·eÈÂ לי ·) "שעשה ברכת נוסח בין ההבדל לגבי האמורה לשאלה ההסבר ¿»

הגומל  ברכת לנוסח i„ÓM˜יובן נס" ‰Ó Ìc˜‰a ושואל¯Ó‡na ¿∆¿≈«∆¿«≈««¬»
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc ,L„B˜ ÌÎÈ„È e‡N ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac משמעות מהי ƒ««¿ƒ¿¿≈∆∆¿»ƒ¿»ƒ

ה'", את "וברכו Î¯a‰הפסוק Ïk ‡Ï‰ מלמעלה ÌMÓוהשפעה ‡È‰ ¬…»¿»»ƒƒ≈
EÎ¯·È ·e˙kL BÓÎe ,'ÈÂ‰¬»»¿∆»¿»∆¿
EÎ¯·È ·È˙Îe ,'eÎ ÔBivÓ 'ÈÂ‰¬»»ƒƒ¿ƒ¿»∆¿
,'ÈÂ‰ ‡OÈ ,'ÈÂ‰ ¯‡È ,'ÈÂ‰¬»»»≈¬»»ƒ»¬»»
הוא  הוי' ששם מובן הללו ומהפסוקים

וההשפעות  הברכות כל ŒÌ‡Â¿ƒמקור
,'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e ÔÈÚ e‰Ó Ôk≈«ƒ¿«»¿∆¬»»
'ÈÂ‰ ÌL ˙‡ C¯·Ï ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒ¿»≈∆≈¬»»
והשפע, הברכה מקור הוא אם כלומר,

אותו.? לברך צורך יש מה לשם

‰Êa ¯‡·Óe,הנזכר ŒÏÚcבמאמר ¿»≈»∆¿«
‰„B·Ú‰ È„È הנפשיתֿרוחנית ¿≈»¬»

ÈÙÎe] ÌÎÈ„È e‡N ˙BÈ‰Ïƒ¿¿¿≈∆¿ƒ
,¯Ó‡n‰ ÌeiÒa ¯‡·nL∆¿»≈¿ƒ««¬»

‰„B·Ú‰ ¯˜ÈÚc הנפשיתֿהרוחנית ¿ƒ«»¬»
האדם  ‡˙של ˙BÏÚ‰Ï ‡e‰¿«¬∆

˙Bcn‰ Ô‰L ÌÈ„i‰ כמו «»«ƒ∆≈«ƒ
המידות  לגבי אליהו' ב'פתח שאומרים

העליונות  בספירות באלוקות, שהן כפי

גבורה  ימין) (זרוע ימינא דרועא "חסד

שמאלית")] ("זרוע שמאלא" דרועא

‡È‰ L„˜c ,L„˜ ˙‚È¯„Óa¿«¿≈«…∆¿…∆ƒ
dÈÓ¯‚a ‰lÓ קודש" בזוהר: נאמר ƒ»¿«¿≈

ש  קודש, מאי הוא. בגרמי לימותא מלה

גב  על ואף עלאה. חכמה דאקרי דכלא,

מתמן  קודש, ואקרי טמירא, סטר דאיהו

קדושה" ואקרי לתתא, פשיטו אתפשט

עצמה. בפני [=עניין] מילה הוא [קודש

הנקרא  הכול, שלימות קודש, ומהו

צד  שהוא פי על ואף עליונה חכמה

מתפשטת  משם קודש, ונקרא נעלם,

קדושה]. ונקראת למטה התפשטות

שיורדת  דרגה מבטא ו"קדושה" ונבדלת נעלית דרגא מבטא "קודש" כלומר,

בשבת  שמצינו כמו ומתגלה, מתפשט "קודש" גם זאת ובכל למטה, ונשפעת

על  השפעה לה יש זאת ובכל המעשה מימי נבדלת היא כי "קודש" שנקראת

החול ידיכם e‰L‡ימות "שאו המידות, את מעלים שאליה "קודש" בחינת ∆
היא ÓÎÁ‰קודש", ˙ÈÁa העליונה שהחכמה הזוהר מדברי לעיל כמבוא ¿ƒ«»¿»

קודש], ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰נקראת ‰p‰ חכמה לבחינת המידות העלאת עלֿידי ƒ≈«¿≈∆
שיהיה  Èel‚Âפועלים ¯B‡ ˙ÙÒBz CÈLÓ‰Ï ,'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e»¿∆¬»»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ

‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌLa בהרחבה בחסידות כמבואר יש התחתון, הוי' שבשם ¿≈¬»»ƒ¿«»
(התחתון) דלתתא" ו"הוי' (העליון) דלעילא" "הוי' (כלליות) דרגות שתי

ידיכם") ("שאו המידות והעלאת

אור  תוספת היינו ברכה, תוספת גורמת

את  ("וברכו דלתתא" ב"הוי' וגילוי

ÌeiÒaהוי'") ¯‡·nL ÈÙÎe]¿ƒ∆¿»≈¿ƒ
'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯aL ,¯Ó‡n‰««¬»∆»¿∆¬»»
'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈb ‰È‰iL eÈ‰«¿∆ƒ¿∆ƒ≈¬»»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÌÏBÚa ידי על »»∆«¿≈∆
בעולם  ומתגלה מאיר הוי' ששם

.'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡ ˙ÙÒBz CLÓƒ¿»∆∆¿≈¬»»
e‰fL ,¯LÙ‡ C¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»∆∆
הוי' שם שגילוי במאמר המבואר

הוי' בשם אור תוספת גורם הוא בעולם

˙Ó‡Â ·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚ«∆∆«∆»∆¡∆
È„ÈŒÏÚL eÈ‰ ,ÌÏBÚÏ 'ÈÂ‰¬»»¿»«¿∆«¿≈

ÈeÏÈb‰Â ‰ÎLÓ‰‰'הוי שם של ««¿»»¿«ƒ
˙Ó‡ ‰lb˙Óe CLÓ ,ÌÏBÚÏ»»ƒ¿»ƒ¿«∆¡∆
'ÈÂ‰ ÔÈÚ e‰fL ,'ÈÂ‰¬»»∆∆ƒ¿«¬»»

,‡ÏÈÚÏc שם של העליונה הדרגה ƒ¿≈»
ÌLaהוי' ¯B‡ ˙ÙÒBz e‰fL∆∆∆∆¿≈

‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ הארה יש כאשר כי ¬»»ƒ¿«»
מאיר  האור דלעילא" מ"הוי' וגילוי

בו  ויש דלתתא" אור],ב"הוי' תוספת

,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ EÎ¯·È Ê‡Â¿»¿»∆¿¬»»ƒ¿≈»
עליון, ממקור לברכה זוכים כלומר

של  העליונה הוי'הדרגה שם

‡È‰L ,ÔBivÓ ‡È‰ ‰Î¯a‰Â¿«¿»»ƒƒƒ∆ƒ
[‰lb˙nL :¯Ó‡n‰ ÌeiÒ·e]¿ƒ««¬»∆ƒ¿«»

‰ÓLp‰ ˙„e˜ העצמית הנקודה ¿««¿»»
הנשמה  של ביותר »ÈÁa)¿ƒ˙והפנימית

‰„ÈÁÈ ציון",)שבנפש" גם שנקראת ¿ƒ»
Ê‡ ¯L‡ גילוי יהיה אלוקי כאשר ¬∆»

נעלית  כך כל ÌÈÓLמדרגה ‰NBÚc ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰ek‰ ÌÏLez¿«««»»»¬ƒƒ¿≈»«ƒ
'eÎ ı¯‡Â תתממש הבריאה ÌÏLÂותכלית :¯Ó‡n‰ ÌeiÒ·e] »»∆¿ƒ««¬»¿ƒ¿»

‰BÈÏÚ‰ ‰ek‰ B„ÈŒÏÚ והארץ השמים נבראו È‰iL‰שבשבילה «»««»»»∆¿»∆ƒ¿∆
¯B‡ ÈeÏÈb אלוקיÌÏBÚa והסתר למרות העלם מלשון עולם שהוא ƒ»»

בגלוי  בו נראה לא האלוקי שהאור באופן היא ].ובריאתו
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ֿ LÈÂג) ׁשעל הוי', ּדׁשם הענין ּתחילה לבאר ¿≈ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ּבזה, והענין הוי'. את ּוברכּו נאמר ְְְֱֲִֶֶֶֶַָָָָָָזה

הנהגה  אֹופּני ב' ׁשּיׁש ידּוע הנהגה 18ּדהּנה , ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבגימטרּיא  אלקים, ׁשם מּצד ׁשהיא ְְְֱִִִִִִִֵֶַַָֹטבעית,

הוי',19הּטבע  ׁשם מּצד ׁשהיא נּסית, והנהגה . ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּכאחד  ויהיה הוה היה מענין 20מּלׁשֹון למעלה , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

הוי' ׁשם ּגם נכלל ּובזה העֹולם). (ּגדר ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּזמן

הוה  היה מּלׁשֹון הוי', נקרא הּוא (ׁשּגם ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹּדלתּתא

הוי' מּׁשם  ּׁשּנמׁש מה ׁשּזהּו לֹומר ּדיׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָויהיה),

טבעית), (הנהגה אלקים ּבׁשם נּסית) ְְְְֱִִִִִֵַַָָָָֹ(הנהגה

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר עלה 21עלּֿדר ּבתחילה ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

הּדין, ּבמּדת העֹולם את לברֹוא ְְֲִִִֶַַַַָָָָּבמחׁשבה

ׁשאין 22ׁשּנאמר  ראה אלקים, ּברא ּבראׁשית ְֱֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

הרחמים, מּדת עּמֹו ׁשּתף מתקּים, ְֲִִִִִֵֵַַַָָָהעֹולם

וׁשמים,23ׁשּנאמר  ארץ אלקים הוי' עׂשֹות ּביֹום ְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶַָָָָֹ

והאמּונה  הּיחּוד ּבׁשער ׁשּתף 24וכּמבֹואר ּבענין ְְְְְְֱִִִֵַַַַַָָָ

אלקּות  התּגּלּות ענין ׁשהּוא הרחמים, מּדת ְְֱֲִִִִִֶַַַַָֹעּמֹו

ׁשּבּתֹורה. ּומֹופתים ואֹותֹות צּדיקים ְְְִִִֵֶַַַָעלֿידי

ּכללּו זה הרי ּומצֹות הּתֹורה ענין ת ּובכללּות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

מהן  יׁש ׁשּבּמצֹות לתֹורה, מצֹות ׁשּבין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָהחילּוק

היא  הּתֹורה מהּֿׁשאיןּֿכן ּומקֹום, ּבזמן ְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשּתלּויֹות

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּומקֹום, מּזמן ּכל 25למעלה ְְְְֲִֵַַַַַַָָָ

אם  ּגם עֹולה, הקריב ּכאילּו עֹולה ּבתֹורת ְְְִִִִֵַַָָָהעֹוסק

כּו' לארץ ּבחּוץ ונמצא ּכהן, ּובכללּות 26אינֹו . ְְְְִִֵֵֶָָָָֹ
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כסלו 18) המאמרים ספר - מנחם (תורת תשט"ו אליהו פתח ד"ה ואילך. קסב ע' תרח"ץ ואילך. פו ע' תרע"ח סה"מ ראה

ואילך). ק של"ה 19)ע' ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו התשובה שער חכמה ראשית פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס

ואילך. סע"ב כב, ראה פ' לקו"ת רפ"ו. שעהיוה"א תניא ב. שח, א. קפט, א. שער 20)פט, פרדס (ברע"מ). סע"ב רנז, זח"ג

א). (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא עשר (שער פסיקתא 21)א וראה אלקים). ברא (ד"ה א א, בראשית פרש"י

ב. השביעי), (בחודש מ פרשה שם.22)רבתי ד.23)בראשית ב, ויקהל.25)רפ"ה.24)שם ס"פ בחיי א. קי, מנחות ראה

ס"ט. ס"א מהד"ת או"ח אדה"ז שו"ע לז. ז, א.26)צו יג, במדבר לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚL ,'ÈÂ‰ ÌLc ÔÈÚ‰ ‰ÏÈÁz ¯‡·Ï LÈÂ (‚¿≈¿»≈¿ƒ»»ƒ¿»¿≈¬»»∆«∆∆¡«

ועלֿידיֿזה, קודש, ידיכם שאו הנזכר, ‰ÈÂ'בפסוק ˙‡ eÎ¯·e ולאחר »¿∆¬»»
היינו  הוי', את "וברכו עניין מהו יותר יובן הוי' שם של עניינו ביאור הקדמת

לעיל. כמבואר הוי', בשם אור תוספת שגורמים

LiL Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«∆≈
,‰‚‰‰ ÈpÙB‡ בהן ·' צורות שתי «≈«¿»»

העולם  את מנהיג הוא ברוך הקדוש

,˙ÈÚ·Ë ‰‚‰‰ הטבע דרכי לפי «¿»»ƒ¿ƒ
,ÌÈ˜Ï‡ ÌL „vÓ ‡È‰L∆ƒƒ«≈¡…ƒ

Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a שהכוח באופן ¿ƒ«¿ƒ»«∆«
בגלוי  בבריאה נראה לא האלוקי והאור

הזמן  כל וקיים ונשנה חוזר הוא כי

אליו. Èq˙,ומתרגלים ‰‚‰‰Â¿«¿»»ƒƒ
רגילים  ואיננו עלֿטבעיים בניסים

נראית  שהאלוקות כך זו להנהגה

בבריאה  זו È‰L‡וניכרת הנהגה ∆ƒ
‰ÈÂ',העלֿטבעית ÌL „vÓƒ«≈¬»»

‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰ ÔBLlÓƒ¿»»…∆¿ƒ¿∆
,„Á‡k הווה עבר, בין והחיבור ¿∆»

עלֿטבעי עניין הוא «¿»¿ÏÚÓÏ‰ועתיד
ÌÏBÚ‰ ¯„b) ÔÓf‰ ÔÈÚÓ שכן ≈ƒ¿««¿«∆∆»»

מה  הם המקום, וכן הזמן, של הגדרים

מוגדר  לעולם העולם את שעושים

והגבלות  Ê·e‰בגדרים האמור ). »∆
את  המבטא השם הוא הוי' ששם לעיל

לא  העלֿטבעית האלוקית ההנהגה

והנעלות  הגבוהות לדרגות רק מתייחס

בזה אלא הוי' שם Ìbשל ÏÏÎƒ¿»«
‡e‰ ÌbL) ‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»ƒ¿«»∆«
הוי' בשם תחתונה בחינה היותו עם

‰Â‰ ‰È‰ ÔBLlÓ ,'ÈÂ‰ ‡¯˜ƒ¿»¬»»ƒ¿»»…∆
‰È‰ÈÂ הנהגה מבטא הוא גם כן ואם ¿ƒ¿∆

העולם  מהגבלות למעלה ),עלֿטבעית,
e‰fL ¯ÓBÏ LÈc מהגבלות למעלה הוא דלתתא הוי' שם שגם זה עניין ¿≈«∆∆

הוא ÌLaהעולם (˙Èq ‰‚‰‰) 'ÈÂ‰ ÌMÓ CLÓpM ‰Ó«∆ƒ¿»ƒ≈¬»»«¿»»ƒƒ¿≈
,(˙ÈÚ·Ë ‰‚‰‰) ÌÈ˜Ï‡ התחתונה הבחינה שגם העובדה כלומר, ¡…ƒ«¿»»ƒ¿ƒ

התהליך  של שבסופו בכך גם ביטוי לידי באה מהעולם למעלה היא הוי' בשם

שגם  כך עצמם העולם בענייני גם ביטוי לידי בא מהעולם שלמעלה הוי' שם

והנס  העלֿטבעית, ההנהגה של והתגלות הארה יש עצמה הטבעית בהנהגה

גופא בטבע ביטוי Ï"Êמקבל eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ במדרש «∆∆«¬««≈«

‰·LÁÓa ‰ÏÚ ‰ÏÈÁ˙a הוא ברוך הקדוש של ‡˙העליונה ‡B¯·Ï ƒ¿ƒ»»»««¬»»ƒ¿∆
ÌÏBÚ‰הגשמי a¯‡הזה ˙ÈL‡¯a ¯Ó‡pL ,ÔÈc‰ ˙cÓa »»¿ƒ««ƒ∆∆¡«¿≈ƒ»»
,ÌÈ˜Ï‡הדין מידת הוא "אלוקים" ÔÈ‡Lהקדושֿברוךֿהוא ¯‡‰ושם ¡…ƒ»»∆≈

Ìi˜˙Ó ÌÏBÚ‰,ומענישה תקיפה היא הדין מידת cÓ˙כי BnÚ ÛzL »»ƒ¿«≈ƒ≈ƒƒ«
˙BNÚ ÌBÈa ¯Ó‡pL ,ÌÈÓÁ¯‰»«¬ƒ∆∆¡«¿¬
,ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…ƒ∆∆¿»»ƒ
ושם  הוי' שם גם מזכיר שהפסוק וכיוון

(שם א  רחמים של שיתוף זה הרי לוקים

מצד  וכך ביחד) אלוקים (שם ודין הוי')

בעולם, משפיעה הדין מידת אחד

העלם  שיש הכוונה הדברים ובפנימיות

כך  האלוקי האור על וצמצום והסתר

מוגבל  עולם ולהתקיים להיברא שיכול

שם  של הארה בעולם יש שני ומצד

למעלה  שהיא הרחמים, מידת הוי',

ÚLa¯מהגבלות  ¯‡B·nÎÂ¿«¿»¿««
‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ התניא שבספר «ƒ¿»¡»

˙cÓ BnÚ ÛzL ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ≈ƒƒ«
‡e‰L ,ÌÈÓÁ¯‰ זה ששיתוף »«¬ƒ∆

˙e˜Ï‡ ˙elb˙‰ ÔÈÚ בתוך ƒ¿«ƒ¿«¡…
בא  והמוגבל המדוד הגשמי העולם

כל  לעין ביטוי ≈¿»È„ÈŒÏÚלידי
ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡Â ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿¿ƒ

‰¯BzaL עלֿטבעיים עניינים שהם ∆«»
המוגבל. העולם בתוך

˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»ƒ¿««»ƒ¿
‰Ê È¯‰ כפי האלוקות בין ההבדל ¬≈∆

האלוקות  ובין מהעולם למעלה שהיא

הוא  העולם גדרי בתוך שנתלבשה כפי

˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏkההבדלÔÈaL ¿»«ƒ∆≈
LÈ ˙BˆnaL ,‰¯B˙Ï ˙BˆÓƒ¿¿»∆«ƒ¿≈
,ÌB˜Óe ÔÓÊa ˙BÈeÏzL Ô‰Ó≈∆∆¿ƒ¿«»
זמן  בכל נוהגות מהמצוות שחלק בעוד

המינים  ארבעת בפסח, מצה (כמו קבוע זמן להם שיש מצוות יש מקום ובכל

רק  שנוהגות מצוות (כמו קבוע מקום להם שיש מצוות ויש וכד') בסוכות

וכד') המקדש בבית רק או ישראל ‰È‡בארץ ‰¯Bz‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»ƒ
,ÌB˜Óe ÔÓfÓ ‰ÏÚÓÏ הזמן בגדרי מוגבלת ולא מוגדרת לא והיא ¿«¿»ƒ¿«»

מקום ובכל זמן בכל בתורה דבר כל ללמוד אפשר אלא »¬»¿Ó‡Ók¯והמקום
‰ÏBÚ ˙¯B˙a ˜ÒBÚ‰ Ïk Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ההקרבה הלכות את ולומד «≈«»»≈¿«»

בתורה עולה קרבן Ô‰k,של BÈ‡ Ì‡ Ìb ,‰ÏBÚ ·È¯˜‰ eÏÈ‡k¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ≈…≈
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aehח iplnby zeaeh miaiigl lnebd jexa

ּדבכל  העבֹודה ׁשּבין החילּוק זה הרי ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָהעבֹודה

נפׁש ּובכל ׁשעלּֿפי 27לבב עבֹודה ׁשהיא , ְְְְְֲִִֶֶַַָָָ

לעבֹודה  טבעית), הנהגה (ּבדּוגמת ודעת ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָטעם

מאד נּסית).27ּדבכל הנהגה (ּבדּוגמת ְְְְְִִִֶַַָָָֹ

ענין  ּכללּות ׁשּזהּו הוי', את ּוברכּו נאמר ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָועלֿזה

ּבעֹולם, הוי' ׁשם ּגילּוי ׁשּיהיה לפעֹול ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָהעבֹודה,

אלקים  מּׁשם הּוא עצמֹו מּצד ׁשהעֹולם ְְְֱִִִֵֶַַַָָֹוהינּו

על  ּומסּתיר ׁשּמעלים ּכּנ"ל) הּטבע, ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָ(ּבגימטרּיא

העלם  מּלׁשֹון הּוא ׁשעֹולם וזהּו הוי', 28ׁשם ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָ

אלקּות, על ּומסּתיר ׁשּמעלים ְְְְֱִִֵֶֶַַַֹ(והסּתר),

הּקדּוׁשה  ניצֹוצֹות את לברר היא ְְְֲִִֵֶַָָָָוהעבֹודה

למקֹורם  ּולהעלֹותם העֹולם, ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָׁשּנפלּו

ההעלם  את מסירים ׁשעלֿידיֿזה כּו', ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָוׁשרׁשם

הוי' ׁשּׁשם ּופֹועלים אלקים, ׁשם ׁשּמּצד ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוההסּתר

למּטה. ּבגילּוי יאיר ְְְִִִַַָָָ(ּדלתּתא)

ּבעֹולם,ד) הוי' ׁשם ּגילּוי ׁשּפֹועלים ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָועלֿידיֿזה

והענין  כּו'. הוי' ּבׁשם אֹור ּתֹוספת ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָנעׂשה

ׁשּלפניֿזה  (ּבּמאמר לעיל נתּבאר ּדהּנה ),29ּבזה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּבירּורים  עבֹודת ׁשּתהיה היא הּכּונה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּתכלית

מה  ּגם וזהּו יעקב. עפר ענין ׁשּזהּו ּדוקא, ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָֹלמּטה
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ובכ"מ.27) ואילך. 189 ע' תש"ט סה"מ וראה ה. ו, ד.28)ואתחנן לז, שלח (סה"מ 29)לקו"ת פ"ט תמוז די"ב מנה מי ד"ה

ואילך). רסז ע' תשכ"ו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ ı¯‡Ï ıeÁa ‡ˆÓÂ להם שאין כאלה הם והמקום שהאיש כלומר, ¿ƒ¿»¿»»∆

נחשב  בתורה הנושא של הלימוד אז גם עולה, קרבן להקריב מעשית אפשרות

והמקום. הזמן מגדרי למעלה היא התורה כי הקריב, כאילו

‰„B·Ú‰ ˙eÏÏÎ·e כללי באופן ה' Ê‰בעבודת È¯‰ האמור ההבדל ƒ¿»»¬»¬≈∆
 ֿ על ניסית להנהגה טבעית הנהגה בין

הוא  ÔÈaLההבדל ‰eÏÈÁ˜טבעית, «ƒ∆≈
ÏÎ·e E··Ï ÏÎ·c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿»¿»¿¿»
ÈtŒÏÚL ‰„B·Ú ‡È‰L ,ELÙ«¿¿∆ƒ¬»∆«ƒ
‰‚‰‰ ˙Ó‚e„a) ˙Ú„Â ÌÚË««»««¿¿««¿»»
ÏÎ·c ‰„B·ÚÏ ,(˙ÈÚ·Ëƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»

E„‡Ó27‰‚‰‰ ˙Ó‚e„a) ¿…∆¿¿««¿»»
(˙Èq שמע' בפרשת בתורה נאמר ƒƒ

בכל  אלוקיך ה' את "ואהבת ישראל'

מאודך" ובכל נפשך ובכל לבבך

ובכל  לבבך "בכל ה' אהבת – ולענייננו

אבל  וחשובה נעלית דרגה היא נפשך"

לפי  גם המחויבת ברמה עדיין היא

כתוצאה  נובעת (וגם וההיגיון השכל

נחשבת  היא ולכן שכלית) מהתבוננות

(וכיוון  ודעת טעם עלֿפי ה' עבודת

אלוקית  להתגלות דומה היא שכך,

כפי  ומצומצמת מוגבלת בצורה בעולם

העולם  בהנהגת ביטוי לידי בא שהדבר

ה' אהבת ואילו הטבע), דרכי לפי

היינו  "מאוד", מלשון מאודך", "בכל

אהבה  היא לרגיל, ומעבר למובן מעבר

האנושי  שהשכל בדרגה עלֿשכלית

דומה  (והיא לעורר מסוגל לא המוגבל

באה  שהיא כפי האלוקית להתגלות

הטבע). מגדרי שלמעלה ניסית בהנהגה ביטוי לידי

‰ÊŒÏÚÂוהגבלה ממדידה שלמעלה בדרגה בעולם אלוקות גילוי Ó‡¯על ¿«∆∆¡«
,‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰fL ,'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e והכוונה המטרה »¿∆¬»»∆∆¿»ƒ¿«»¬»

היא הזה בעולם האדם של ה' עבודת של ÈeÏÈbהכללית ‰È‰iL ÏBÚÙÏƒ¿∆ƒ¿∆ƒ
'ÈÂ‰ ÌL והגבלות מגדרים והמוגבל,ÌÏBÚaשלמעלה eÈ‰Âהמוגדר ≈¬»»»»¿«¿

BÓˆÚ „vÓ ÌÏBÚ‰Lשנברא כפי ‡ÌÈ˜Ïמטבעו, ÌMÓ ‡e‰ ∆»»ƒ««¿ƒ≈¡…ƒ
,'ÈÂ‰ ÌL ÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚnL (Ï"pk ,Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a)¿ƒ«¿ƒ»«∆«««∆«¿ƒ«¿ƒ«≈¬»»
הוי' שם בין שהיחס היינו אלוקים", ה' ומגן שמש "כי בפסוק שנרמז כפי

וכך  השמש על שמסתיר וכיסוי ל'מגן' השמש שבין ליחס נמשל אלוקים לשם

היחוד  ב'שער בהרחבה (כמבואר הוי' שם על ומעלים מסתיר אלוקים שם

התניא) שבספר ‰ÌÏÚוהאמונה' ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÏBÚL e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ¿∆¿≈
,˙e˜Ï‡ ÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚnL ,(¯zÒ‰Â) עולם של המציאות עצם ¿∆¿≈∆«¿ƒ«¿ƒ«¡…

שלאמיתו  בו רואים לא גשמיות בשר ובעיני עצמאית כמציאות שנראה גשמי

האלוקות  על והסתר העלם היא האלוקות היא וחיותו קיומו כל דבר של

‰„B·Ú‰Â בעולם האדם ‰Le„w‰של ˙BˆBˆÈ ˙‡ ¯¯·Ï ‡È‰ ¿»¬»ƒ¿»≈∆ƒ«¿»
,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa eÏÙpL הקדושה והיפך הגשמיות מתוך אותם להפריד ∆»¿¿ƒ¿¿≈»»

הרוחני  ה"תוהו" שבעולם וחסידות בקבלה מבואר הניצוצות "נפילת" (בעניין

ולקלוט  להכיל יכלו לא המעטים והכלים מועטים" בכלים מרובים "אורות היו

הייתה  לכן המרובים, האורות את

'נפלו' רבים וניצוצות הכלים' 'שבירת

לעולמות  חלקם התוהו, מעולם למטה

אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשייה 

יותר, למטה 'נפלו' וחלקם שבקדושה

'לברר' וצריך אחרא וסטרא לקליפות

מהרע) הטוב את להפריד היינו אותם,

ÌL¯LÂ Ì¯B˜ÓÏ Ì˙BÏÚ‰Ïe¿«¬»ƒ¿»¿»¿»
'eÎ,באלוקות ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLהעליון
‰Ê ניצוצות והעלאת בירור באמצעות ∆

‰‰ÌÏÚהקדושה  ˙‡ ÌÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ∆«∆¿≈
¯zÒ‰‰Âהאלוקי האור vnL„על ¿«∆¿≈∆ƒ«

ÌML ÌÈÏÚBÙe ,ÌÈ˜Ï‡ ÌL≈¡…ƒ¬ƒ∆≈
‡z˙Ïc) 'ÈÂ‰ הנמוכה בדרגה ¬»»ƒ¿«»

hÓÏ‰שלו  ÈeÏÈ‚a ¯È‡È (ואילו ) »ƒ¿ƒ¿«»
לעתיד  בגלוי יאיר דלעילא הוי' שם

יהיה  לא כאשר המשיח, בימות לבוא,

אלוקות). על והסתר העלם כלל

ÌÈÏÚBtL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ („¿«¿≈∆∆¬ƒ
‰NÚ ,ÌÏBÚa 'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈbƒ≈¬»»»»«¬∆
'eÎ 'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡ ˙ÙÒBz∆∆¿≈¬»»
הפנימית  המשמעות שזו לעיל כנזכר

הוי'", את "וברכו הכתוב לשון של

בשם  תוספת ולגרום ברכה לתת היינו

הוי' שם גילוי ידי על וזאת הוי',

(ברכה) תוספת מביא נותן הדבר הוי' משם אור התגלות יש כאשר כי בעולם,

ומבאר. שהולך כפי עצמו, בו גם

‰ÊŒÈÙlL ¯Ó‡na) ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â המאמר ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈««¬»∆ƒ¿≈∆
שנאמר  יעקב" עפר מנה "מי דיבורֿהמתחיל הנוכחי, המאמר לפני שנאמר

בדרך  ביאור עם מלכות' ב'דבר זו בשנה לאור ויצא תשכ"ו תמוז בי"ב

‰ek‰אפשר  ˙ÈÏÎzL העולם), נברא שבשבילה ‰È‡המטרה ∆«¿ƒ««»»ƒ
ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú ‰È‰zL והיפך הקדושה בין וההפרדה הבירור ∆ƒ¿∆¬««≈ƒ

למעלה הקדושה ניצוצות והעלאת Âc˜‡הקדושה ‰hÓÏ שהאדם עלֿידי ¿«»«¿»
את  לעבוד כוונה מתוך זאת ועושה הגשמי הזה העולם ענייני עם במגע בא

ÚÈ˜·ה', ¯ÙÚ ÔÈÚ e‰fL ש"עפר הנזכר במאמר באריכות כמבואר ∆∆ƒ¿«¬««¬…
חומריים  והכי גשמיים הכי הדברים של וההעלאה הבירור עבודת היינו יעקב"

למטה  הנשמה ירידת ידי על הוא שלהם והבירור "עפר" בחינת הזה, שבעולם

שבה  הבירורים מעבודת (בשונה עקב לשון "יעקב" בבחינת להיות מטה

ישראל"). "רובע הפסוק של השני בחלקו מדובר
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והּגאּולה) הּׂשמחה ּבעל ׁשל (ּבּקאּפיטל ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָּׁשּכתּוב

יעקב  מׁשּכנֹות מּכל צּיֹון ׁשערי ה' ,30אֹוהב ְְֲֲִִִֵֵַַֹֹ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשערים 31ּופרׁשּו ה' אֹוהב ְְִֵֵֵַַָ

ּובּתי  ּכנסּיֹות מּבּתי יֹותר ּבהלכה ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָהמצּוינים

ׁשּלימּוד  הּוא, ּביניהם ׁשהחילּוק ְִִִֵֵֶֶֶַָמדרׁשֹות,

 ֿ ּבׁשקלא להיֹות יכֹול הּמדרׁש ּבבית ְְְְְִִֵַַַָָָָהּתֹורה

ּכאׁשר  וגם ההלכה. מסקנת ללא ּבלבד, ְְְְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָֹוטריא

להיֹות  יכֹול זה הרי ההלכה, למסקנת ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָּבאים

חּיים  אלקים ּדברי ואּלּו ׁשאּלּו ֿ 32ּבאֹופן מה . ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַֹ

ענין  הּוא ּבהלכה, המצּוינים ׁשערים ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּׁשאיןּֿכן

וכּמבֹואר  ּבפֹועל, למעׂשה וההלכה ְְְְְְֲֲִֶַַַַַַָָָהּפסקּֿדין

תרס"ו  הּוא 33ּבהמׁש הּלימּוד ּכאׁשר ׁשּזהּו ְְֲִֵֶֶֶֶַַ

לכּון  כּו' ּונתינה מסירה ּומּתֹו ׁשמים, ְְְְְִִִִִֵַַַָָָּביראת

ׁשּנֹוגע  ענין ׁשּזהּו ּבידעֹו ּתֹורה, ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלאמיּתתּה

ׁשהעבֹודה  לפי הּדבר, וטעם ּבפֹועל. ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָלמעׂשה

ּתכלית  היא כּו' הּביר ּורים ּבענין ּבפֹועל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַּבמעׂשה

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּבריאה, מאי 34ּכונת ְְֲִֵַַַַַַַַָָ

ה"א 35ּדכתיב  הּׁשּׁשי, יֹום בקר ויהי ערב ויהי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַֹ

עם  הּקּב"ה ׁשהתנה מלּמד לי, לּמה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָיתירה

מקּבלים  יׂשראל אם להם, ואמר ּבראׁשית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמעׂשה

ערב  ׁשּויהי (והיינּו, כּו' מתקימין אּתם ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָהּתֹורה

הּׁשּׁשי, ּבּיֹום ּתלּוי ּבראׁשית ּגמר ׁשל בקר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹויהי

ּבסיון, ׁשּׁשי והּוא אחר, ּבמקֹום המיּוחד ְְְְִִִִִֵַַַָָָהּׁשּׁשי

קֹודם  ּגם הרי ולכאֹורה, ּתֹורה), ּבֹו ְְְֲִִֵֶֶַָָָׁשּניּתנה

וכן  ּביׁשיבה, ויֹוׁשב זקן אברהם היה ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָמּתןּֿתֹורה
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ב.30) פז, א.31)תהלים ח, ב.32)ברכות יג, ואילך.33)עירובין תקנג ס"ע ואילך. תקטו (ובפרש"י).34)ע' א פח, שבת

לא.35) א, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏËÈt‡wa) ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂהתהילים ÏÚaפרק ÏL ¿∆««∆»«»ƒ¿∆««

‰Ïe‡b‰Â ‰ÁÓO‰ תשכ"ו תמוז מי"ב והחל תר"מ תמוז בי"ב שנולד «ƒ¿»¿«¿»
פז  פרק הוא שנותיו, למספר בהתאם שלו, ˆÔBiהפרק È¯ÚL '‰ ·‰B‡ (≈«¬≈ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ eL¯Ùe ,·˜ÚÈ ˙BkLÓ ÏkÓזה פסוק ‡B‰·על ƒ…ƒ¿¿«¬…≈¿«≈«≈
‰ÎÏ‰a ÌÈÈeˆÓ‰ ÌÈ¯ÚL '‰¿»ƒ«¿»ƒ«¬»»

"ציון" נקראים דווקא ≈BÈ˙¯שהם
˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒk ÈzaÓƒ»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»
יעקב", "משכנות הנקראים

˜eÏÈÁ‰LההבדלÌ‰ÈÈa בין ∆«ƒ≈≈∆
בכלל  התורה ללימוד הלכות פסקי

˙È·a ‰¯Bz‰ „eÓÈlL ,‡e‰∆ƒ«»¿≈
L¯„n‰ ובתי כנסיות "בתי «ƒ¿»

"משכנות  בפסוק (הנקראים מדרשות"

Œ‡Ï˜Laיעקב") ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿¿«¿»
‡È¯ËÂ– שקלא מילולית: (ארמית, ¿«¿»

טריא  הדברים, של משקלם את למדוד

היא) והמשמעות להשליך. לזרוק, –

דיון ומתן, ÏÏ‡משא ,„·Ïaƒ¿«¿…
‰ÎÏ‰‰ ˙˜ÒÓ.למעשהÌ‚Â «¿»««¬»»¿«

˙˜ÒÓÏ ÌÈ‡a ¯L‡k«¬∆»ƒ¿«¿»«
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ ,‰ÎÏ‰‰«¬»»¬≈∆»ƒ¿
È¯·c el‡Â el‡L ÔÙB‡a¿∆∆≈¿≈ƒ¿≈

ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ אמרו ז"ל חכמינו ¡…ƒ«ƒ
הלכתית  מחלוקת קיימת כאשר שגם

תנאים  בין (בעיקר דעות שתי בין

שההלכה  למרות הרי ואמואים),

הדעות, אחת לפי נפסקת למעשה

מוגדרות  הדעות שתי דבר של לאמתו

עם  ולימוד חיים", אלוקים כ"דברי

שתי  של היינו כזו, ברמה מסקנות

ההלכה  נפסקה כמי הכרעה ללא דעות,

ומתן  משא בבחינת עדיין הוא בפועל,

ÌÈ¯ÚLודיון. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿»ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ ,‰ÎÏ‰a ÌÈÈeˆÓ‰«¿»ƒ«¬»»ƒ¿«
‰NÚÓÏ ‰ÎÏ‰‰Â ÔÈcŒ˜Òt‰«¿«ƒ¿«¬»»¿«¬∆

CLÓ‰a ¯‡B·nÎÂ ,ÏÚBÙa אחד כ'המשך' הבאים מאמרים קבוצת ¿«¿«¿»¿∆¿≈
בשנת היא המיוחדת ˙¯Â"Òותחילתם המעלה לגבי בהרחבה מבואר שם

למעשה  הלכה לפסוק כדי ‰e‡שבלימוד „eÓÈl‰ ¯L‡k e‰fL∆∆«¬∆«ƒ
,ÌÈÓL ˙‡¯Èa שכדי היינו כמותו", שהלכה עמו "וה' ז"ל חכמינו כמאמר ¿ƒ¿«»«ƒ

יש  אלא השכל בכוח כראוי בדבר בעיון די לא כראוי למעשה הלכה לפסוק

דשמיא  לסייעתא יזכה ההלכה שפוסק לכך האמצעי שהיא שמים ביראת צורך

'eÎ ‰È˙e ‰¯ÈÒÓ CBzÓe למסקנה להגיע כדי המעיין לכך ובנוסף ƒ¿ƒ»¿ƒ»

ולהתמסר  העצמית הישות תחושת את לבטל צריך למעשה הלכה פסק של

לזכות Bz¯‰,למטרה ÏL d˙zÈÓ‡Ï ÔeÎÏ הנכונה למסקנה לבוא ¿«≈«¬ƒ»»∆»
התורה לפי ÏÚBÙaוהאמיתית ‰NÚÓÏ Ú‚BpL ÔÈÚ e‰fL BÚ„Èa¿»¿∆∆ƒ¿»∆≈«¿«¬∆¿«

ללא  סוגיא בהבנת מטעות (בשונה מאד חמור דבר להיות עלולה שטעות כך

בפועל). פסיקה על השלכות

,¯·c‰ ÌÚËÂ לכך הפנימית הסיבה ¿«««»»
לפסוק  כדי התורה בלימוד שדווקא

לכל  נדרש האדם למעשה הלכה

היא  האמורים ÈÙÏ¿ƒהדברים
‰„B·Ú‰L האדם של ה' עבודת ∆»¬»

ÏÚBÙa ‰NÚÓa דווקאÔÈÚa ¿«¬∆¿«¿ƒ¿«
'eÎ ÌÈ¯e¯Èa‰ הדברים של «≈ƒ

Âk˙הגשמיים  ˙ÈÏÎz ‡È‰ƒ«¿ƒ«»«
,‰‡È¯a‰ יכולים והבירורים «¿ƒ»

הלכה  פסיקת לאחר רק להתבצע

במגע  באים שאיתו הדבר האם ברורה

טרף  או כשר אסור, או מותר הוא

הבירור  הוא כך ההלכה לפסק ובהתאם

בו  השימוש ידי על מותר בדבר שלו,

(כמוסבר  דחייתו ידי על אסור ובדבר

'מי  המתחיל דיבור במאמר בהרחבה

לעיל) הנזכר יעקב' עפר מנה

È‡Ó Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók¿«¬««≈««
·È˙Îc שכתוב Ú¯·מהו È‰ÈÂ ƒ¿ƒ«¿ƒ∆∆

‡"‰ ,ÈMM‰ ÌBÈ ¯˜· È‰ÈÂ«¿ƒ…∆«ƒƒ≈
,ÈÏ ‰nÏ ‰¯È˙È צורך לשם יש מה ¿≈»»»ƒ

לא  ולמה "השישי" במילה יתרה בה"א

ראשון, "יום כמו שישי" "יום נאמר

אלא  הלאה, וכך שני" ≈»¿nÏÓ„יום
למדים  אנו ‰aw"‰מכאן ‰˙‰L∆ƒ¿»«»»

˙ÈL‡¯a ‰NÚÓ ÌÚ הנבראים ƒ«¬≈¿≈ƒ
בראשית שנבראו  Ì‰Ï,בימי ¯Ó‡Â¿»«»∆

תנאי  על הוא קיומם Ì‡ƒשכל 
Ìz‡ ‰¯Bz‰ ÌÈÏa˜Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿ƒ«»«∆

'eÎ ÔÈÓÈ˜˙Ó אין התורה וללא ƒ¿«¿ƒ
לעולם  כיון (eÈÈ‰Â,קיום השישי" "יום בכתוב נרמז זה È‰ÈeLודבר ¿«¿∆«¿ƒ

˙ÈL‡¯a ¯Ób ÏL ¯˜· È‰ÈÂ ·¯Ú הבריאה כל ÌBiaסיום ÈeÏz ∆∆«¿ƒ…∆∆¿«¿≈ƒ»«
,ÈMM‰ הידיעה ‰ÁeÈÓ„בה"א ÈMM‰ וידוע‡e‰Â ,¯Á‡ ÌB˜Óa «ƒƒ«ƒƒ«¿»¿»«≈¿

,‰¯B‡ÎÏÂ ,(‰¯Bz Ba ‰zÈpL ,ÔÂÈÒa ÈML על לשאול מקום יש ƒƒ¿ƒ»∆ƒ¿»»¿ƒ¿»
כך  זה מדוע ישראל, בני ידי על תורה במתן ומותנית תלויה הבריאה שכל כך

,‰·ÈLÈa ·LBÈÂ Ô˜Ê Ì‰¯·‡ ‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓ Ì„B˜ Ìb È¯‰¬≈«∆««»»»«¿»»»≈¿≈ƒƒ»
‰·ÈLÈ ‰L¯t ‡Ï eÈ˙B·‡ ÏL Ô‰ÈÓiÓe ,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»¿«¬…ƒ¿≈∆∆¬≈…»¿»¿ƒ»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



ט aeh iplnby zeaeh miaiigl lnebd jexa

ּדבכל  העבֹודה ׁשּבין החילּוק זה הרי ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָהעבֹודה

נפׁש ּובכל ׁשעלּֿפי 27לבב עבֹודה ׁשהיא , ְְְְְֲִִֶֶַַָָָ

לעבֹודה  טבעית), הנהגה (ּבדּוגמת ודעת ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָטעם

מאד נּסית).27ּדבכל הנהגה (ּבדּוגמת ְְְְְִִִֶַַָָָֹ

ענין  ּכללּות ׁשּזהּו הוי', את ּוברכּו נאמר ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָועלֿזה

ּבעֹולם, הוי' ׁשם ּגילּוי ׁשּיהיה לפעֹול ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָהעבֹודה,

אלקים  מּׁשם הּוא עצמֹו מּצד ׁשהעֹולם ְְְֱִִִֵֶַַַָָֹוהינּו

על  ּומסּתיר ׁשּמעלים ּכּנ"ל) הּטבע, ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָ(ּבגימטרּיא

העלם  מּלׁשֹון הּוא ׁשעֹולם וזהּו הוי', 28ׁשם ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָ

אלקּות, על ּומסּתיר ׁשּמעלים ְְְְֱִִֵֶֶַַַֹ(והסּתר),

הּקדּוׁשה  ניצֹוצֹות את לברר היא ְְְֲִִֵֶַָָָָוהעבֹודה

למקֹורם  ּולהעלֹותם העֹולם, ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָׁשּנפלּו

ההעלם  את מסירים ׁשעלֿידיֿזה כּו', ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָוׁשרׁשם

הוי' ׁשּׁשם ּופֹועלים אלקים, ׁשם ׁשּמּצד ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוההסּתר

למּטה. ּבגילּוי יאיר ְְְִִִַַָָָ(ּדלתּתא)

ּבעֹולם,ד) הוי' ׁשם ּגילּוי ׁשּפֹועלים ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָועלֿידיֿזה

והענין  כּו'. הוי' ּבׁשם אֹור ּתֹוספת ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָנעׂשה

ׁשּלפניֿזה  (ּבּמאמר לעיל נתּבאר ּדהּנה ),29ּבזה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּבירּורים  עבֹודת ׁשּתהיה היא הּכּונה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּתכלית

מה  ּגם וזהּו יעקב. עפר ענין ׁשּזהּו ּדוקא, ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָֹלמּטה
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ובכ"מ.27) ואילך. 189 ע' תש"ט סה"מ וראה ה. ו, ד.28)ואתחנן לז, שלח (סה"מ 29)לקו"ת פ"ט תמוז די"ב מנה מי ד"ה

ואילך). רסז ע' תשכ"ו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ ı¯‡Ï ıeÁa ‡ˆÓÂ להם שאין כאלה הם והמקום שהאיש כלומר, ¿ƒ¿»¿»»∆

נחשב  בתורה הנושא של הלימוד אז גם עולה, קרבן להקריב מעשית אפשרות

והמקום. הזמן מגדרי למעלה היא התורה כי הקריב, כאילו

‰„B·Ú‰ ˙eÏÏÎ·e כללי באופן ה' Ê‰בעבודת È¯‰ האמור ההבדל ƒ¿»»¬»¬≈∆
 ֿ על ניסית להנהגה טבעית הנהגה בין

הוא  ÔÈaLההבדל ‰eÏÈÁ˜טבעית, «ƒ∆≈
ÏÎ·e E··Ï ÏÎ·c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿»¿»¿¿»
ÈtŒÏÚL ‰„B·Ú ‡È‰L ,ELÙ«¿¿∆ƒ¬»∆«ƒ
‰‚‰‰ ˙Ó‚e„a) ˙Ú„Â ÌÚË««»««¿¿««¿»»
ÏÎ·c ‰„B·ÚÏ ,(˙ÈÚ·Ëƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»

E„‡Ó27‰‚‰‰ ˙Ó‚e„a) ¿…∆¿¿««¿»»
(˙Èq שמע' בפרשת בתורה נאמר ƒƒ

בכל  אלוקיך ה' את "ואהבת ישראל'

מאודך" ובכל נפשך ובכל לבבך

ובכל  לבבך "בכל ה' אהבת – ולענייננו

אבל  וחשובה נעלית דרגה היא נפשך"

לפי  גם המחויבת ברמה עדיין היא

כתוצאה  נובעת (וגם וההיגיון השכל

נחשבת  היא ולכן שכלית) מהתבוננות

(וכיוון  ודעת טעם עלֿפי ה' עבודת

אלוקית  להתגלות דומה היא שכך,

כפי  ומצומצמת מוגבלת בצורה בעולם

העולם  בהנהגת ביטוי לידי בא שהדבר

ה' אהבת ואילו הטבע), דרכי לפי

היינו  "מאוד", מלשון מאודך", "בכל

אהבה  היא לרגיל, ומעבר למובן מעבר

האנושי  שהשכל בדרגה עלֿשכלית

דומה  (והיא לעורר מסוגל לא המוגבל

באה  שהיא כפי האלוקית להתגלות

הטבע). מגדרי שלמעלה ניסית בהנהגה ביטוי לידי

‰ÊŒÏÚÂוהגבלה ממדידה שלמעלה בדרגה בעולם אלוקות גילוי Ó‡¯על ¿«∆∆¡«
,‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰fL ,'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·e והכוונה המטרה »¿∆¬»»∆∆¿»ƒ¿«»¬»

היא הזה בעולם האדם של ה' עבודת של ÈeÏÈbהכללית ‰È‰iL ÏBÚÙÏƒ¿∆ƒ¿∆ƒ
'ÈÂ‰ ÌL והגבלות מגדרים והמוגבל,ÌÏBÚaשלמעלה eÈ‰Âהמוגדר ≈¬»»»»¿«¿

BÓˆÚ „vÓ ÌÏBÚ‰Lשנברא כפי ‡ÌÈ˜Ïמטבעו, ÌMÓ ‡e‰ ∆»»ƒ««¿ƒ≈¡…ƒ
,'ÈÂ‰ ÌL ÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚnL (Ï"pk ,Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a)¿ƒ«¿ƒ»«∆«««∆«¿ƒ«¿ƒ«≈¬»»
הוי' שם בין שהיחס היינו אלוקים", ה' ומגן שמש "כי בפסוק שנרמז כפי

וכך  השמש על שמסתיר וכיסוי ל'מגן' השמש שבין ליחס נמשל אלוקים לשם

היחוד  ב'שער בהרחבה (כמבואר הוי' שם על ומעלים מסתיר אלוקים שם

התניא) שבספר ‰ÌÏÚוהאמונה' ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÏBÚL e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ¿∆¿≈
,˙e˜Ï‡ ÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚnL ,(¯zÒ‰Â) עולם של המציאות עצם ¿∆¿≈∆«¿ƒ«¿ƒ«¡…

שלאמיתו  בו רואים לא גשמיות בשר ובעיני עצמאית כמציאות שנראה גשמי

האלוקות  על והסתר העלם היא האלוקות היא וחיותו קיומו כל דבר של

‰„B·Ú‰Â בעולם האדם ‰Le„w‰של ˙BˆBˆÈ ˙‡ ¯¯·Ï ‡È‰ ¿»¬»ƒ¿»≈∆ƒ«¿»
,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa eÏÙpL הקדושה והיפך הגשמיות מתוך אותם להפריד ∆»¿¿ƒ¿¿≈»»

הרוחני  ה"תוהו" שבעולם וחסידות בקבלה מבואר הניצוצות "נפילת" (בעניין

ולקלוט  להכיל יכלו לא המעטים והכלים מועטים" בכלים מרובים "אורות היו

הייתה  לכן המרובים, האורות את

'נפלו' רבים וניצוצות הכלים' 'שבירת

לעולמות  חלקם התוהו, מעולם למטה

אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשייה 

יותר, למטה 'נפלו' וחלקם שבקדושה

'לברר' וצריך אחרא וסטרא לקליפות

מהרע) הטוב את להפריד היינו אותם,

ÌL¯LÂ Ì¯B˜ÓÏ Ì˙BÏÚ‰Ïe¿«¬»ƒ¿»¿»¿»
'eÎ,באלוקות ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLהעליון
‰Ê ניצוצות והעלאת בירור באמצעות ∆

‰‰ÌÏÚהקדושה  ˙‡ ÌÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ∆«∆¿≈
¯zÒ‰‰Âהאלוקי האור vnL„על ¿«∆¿≈∆ƒ«

ÌML ÌÈÏÚBÙe ,ÌÈ˜Ï‡ ÌL≈¡…ƒ¬ƒ∆≈
‡z˙Ïc) 'ÈÂ‰ הנמוכה בדרגה ¬»»ƒ¿«»

hÓÏ‰שלו  ÈeÏÈ‚a ¯È‡È (ואילו ) »ƒ¿ƒ¿«»
לעתיד  בגלוי יאיר דלעילא הוי' שם

יהיה  לא כאשר המשיח, בימות לבוא,

אלוקות). על והסתר העלם כלל

ÌÈÏÚBtL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ („¿«¿≈∆∆¬ƒ
‰NÚ ,ÌÏBÚa 'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈbƒ≈¬»»»»«¬∆
'eÎ 'ÈÂ‰ ÌLa ¯B‡ ˙ÙÒBz∆∆¿≈¬»»
הפנימית  המשמעות שזו לעיל כנזכר

הוי'", את "וברכו הכתוב לשון של

בשם  תוספת ולגרום ברכה לתת היינו

הוי' שם גילוי ידי על וזאת הוי',

(ברכה) תוספת מביא נותן הדבר הוי' משם אור התגלות יש כאשר כי בעולם,

ומבאר. שהולך כפי עצמו, בו גם

‰ÊŒÈÙlL ¯Ó‡na) ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â המאמר ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈««¬»∆ƒ¿≈∆
שנאמר  יעקב" עפר מנה "מי דיבורֿהמתחיל הנוכחי, המאמר לפני שנאמר

בדרך  ביאור עם מלכות' ב'דבר זו בשנה לאור ויצא תשכ"ו תמוז בי"ב

‰ek‰אפשר  ˙ÈÏÎzL העולם), נברא שבשבילה ‰È‡המטרה ∆«¿ƒ««»»ƒ
ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú ‰È‰zL והיפך הקדושה בין וההפרדה הבירור ∆ƒ¿∆¬««≈ƒ

למעלה הקדושה ניצוצות והעלאת Âc˜‡הקדושה ‰hÓÏ שהאדם עלֿידי ¿«»«¿»
את  לעבוד כוונה מתוך זאת ועושה הגשמי הזה העולם ענייני עם במגע בא

ÚÈ˜·ה', ¯ÙÚ ÔÈÚ e‰fL ש"עפר הנזכר במאמר באריכות כמבואר ∆∆ƒ¿«¬««¬…
חומריים  והכי גשמיים הכי הדברים של וההעלאה הבירור עבודת היינו יעקב"

למטה  הנשמה ירידת ידי על הוא שלהם והבירור "עפר" בחינת הזה, שבעולם

שבה  הבירורים מעבודת (בשונה עקב לשון "יעקב" בבחינת להיות מטה

ישראל"). "רובע הפסוק של השני בחלקו מדובר
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והּגאּולה) הּׂשמחה ּבעל ׁשל (ּבּקאּפיטל ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָּׁשּכתּוב

יעקב  מׁשּכנֹות מּכל צּיֹון ׁשערי ה' ,30אֹוהב ְְֲֲִִִֵֵַַֹֹ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשערים 31ּופרׁשּו ה' אֹוהב ְְִֵֵֵַַָ

ּובּתי  ּכנסּיֹות מּבּתי יֹותר ּבהלכה ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָהמצּוינים

ׁשּלימּוד  הּוא, ּביניהם ׁשהחילּוק ְִִִֵֵֶֶֶַָמדרׁשֹות,

 ֿ ּבׁשקלא להיֹות יכֹול הּמדרׁש ּבבית ְְְְְִִֵַַַָָָָהּתֹורה

ּכאׁשר  וגם ההלכה. מסקנת ללא ּבלבד, ְְְְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָֹוטריא

להיֹות  יכֹול זה הרי ההלכה, למסקנת ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָּבאים

חּיים  אלקים ּדברי ואּלּו ׁשאּלּו ֿ 32ּבאֹופן מה . ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַֹ

ענין  הּוא ּבהלכה, המצּוינים ׁשערים ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּׁשאיןּֿכן

וכּמבֹואר  ּבפֹועל, למעׂשה וההלכה ְְְְְְֲֲִֶַַַַַַָָָהּפסקּֿדין

תרס"ו  הּוא 33ּבהמׁש הּלימּוד ּכאׁשר ׁשּזהּו ְְֲִֵֶֶֶֶַַ

לכּון  כּו' ּונתינה מסירה ּומּתֹו ׁשמים, ְְְְְִִִִִֵַַַָָָּביראת

ׁשּנֹוגע  ענין ׁשּזהּו ּבידעֹו ּתֹורה, ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלאמיּתתּה

ׁשהעבֹודה  לפי הּדבר, וטעם ּבפֹועל. ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָלמעׂשה

ּתכלית  היא כּו' הּביר ּורים ּבענין ּבפֹועל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַּבמעׂשה

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּבריאה, מאי 34ּכונת ְְֲִֵַַַַַַַַָָ

ה"א 35ּדכתיב  הּׁשּׁשי, יֹום בקר ויהי ערב ויהי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַֹ

עם  הּקּב"ה ׁשהתנה מלּמד לי, לּמה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָיתירה

מקּבלים  יׂשראל אם להם, ואמר ּבראׁשית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמעׂשה

ערב  ׁשּויהי (והיינּו, כּו' מתקימין אּתם ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָהּתֹורה

הּׁשּׁשי, ּבּיֹום ּתלּוי ּבראׁשית ּגמר ׁשל בקר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹויהי

ּבסיון, ׁשּׁשי והּוא אחר, ּבמקֹום המיּוחד ְְְְִִִִִֵַַַָָָהּׁשּׁשי

קֹודם  ּגם הרי ולכאֹורה, ּתֹורה), ּבֹו ְְְֲִִֵֶֶַָָָׁשּניּתנה

וכן  ּביׁשיבה, ויֹוׁשב זקן אברהם היה ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָמּתןּֿתֹורה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏËÈt‡wa) ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂהתהילים ÏÚaפרק ÏL ¿∆««∆»«»ƒ¿∆««

‰Ïe‡b‰Â ‰ÁÓO‰ תשכ"ו תמוז מי"ב והחל תר"מ תמוז בי"ב שנולד «ƒ¿»¿«¿»
פז  פרק הוא שנותיו, למספר בהתאם שלו, ˆÔBiהפרק È¯ÚL '‰ ·‰B‡ (≈«¬≈ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ eL¯Ùe ,·˜ÚÈ ˙BkLÓ ÏkÓזה פסוק ‡B‰·על ƒ…ƒ¿¿«¬…≈¿«≈«≈
‰ÎÏ‰a ÌÈÈeˆÓ‰ ÌÈ¯ÚL '‰¿»ƒ«¿»ƒ«¬»»

"ציון" נקראים דווקא ≈BÈ˙¯שהם
˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒk ÈzaÓƒ»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»
יעקב", "משכנות הנקראים

˜eÏÈÁ‰LההבדלÌ‰ÈÈa בין ∆«ƒ≈≈∆
בכלל  התורה ללימוד הלכות פסקי

˙È·a ‰¯Bz‰ „eÓÈlL ,‡e‰∆ƒ«»¿≈
L¯„n‰ ובתי כנסיות "בתי «ƒ¿»

"משכנות  בפסוק (הנקראים מדרשות"

Œ‡Ï˜Laיעקב") ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿¿«¿»
‡È¯ËÂ– שקלא מילולית: (ארמית, ¿«¿»

טריא  הדברים, של משקלם את למדוד

היא) והמשמעות להשליך. לזרוק, –

דיון ומתן, ÏÏ‡משא ,„·Ïaƒ¿«¿…
‰ÎÏ‰‰ ˙˜ÒÓ.למעשהÌ‚Â «¿»««¬»»¿«

˙˜ÒÓÏ ÌÈ‡a ¯L‡k«¬∆»ƒ¿«¿»«
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ ,‰ÎÏ‰‰«¬»»¬≈∆»ƒ¿
È¯·c el‡Â el‡L ÔÙB‡a¿∆∆≈¿≈ƒ¿≈

ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ אמרו ז"ל חכמינו ¡…ƒ«ƒ
הלכתית  מחלוקת קיימת כאשר שגם

תנאים  בין (בעיקר דעות שתי בין

שההלכה  למרות הרי ואמואים),

הדעות, אחת לפי נפסקת למעשה

מוגדרות  הדעות שתי דבר של לאמתו

עם  ולימוד חיים", אלוקים כ"דברי

שתי  של היינו כזו, ברמה מסקנות

ההלכה  נפסקה כמי הכרעה ללא דעות,

ומתן  משא בבחינת עדיין הוא בפועל,

ÌÈ¯ÚLודיון. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿»ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ ,‰ÎÏ‰a ÌÈÈeˆÓ‰«¿»ƒ«¬»»ƒ¿«
‰NÚÓÏ ‰ÎÏ‰‰Â ÔÈcŒ˜Òt‰«¿«ƒ¿«¬»»¿«¬∆

CLÓ‰a ¯‡B·nÎÂ ,ÏÚBÙa אחד כ'המשך' הבאים מאמרים קבוצת ¿«¿«¿»¿∆¿≈
בשנת היא המיוחדת ˙¯Â"Òותחילתם המעלה לגבי בהרחבה מבואר שם

למעשה  הלכה לפסוק כדי ‰e‡שבלימוד „eÓÈl‰ ¯L‡k e‰fL∆∆«¬∆«ƒ
,ÌÈÓL ˙‡¯Èa שכדי היינו כמותו", שהלכה עמו "וה' ז"ל חכמינו כמאמר ¿ƒ¿«»«ƒ

יש  אלא השכל בכוח כראוי בדבר בעיון די לא כראוי למעשה הלכה לפסוק

דשמיא  לסייעתא יזכה ההלכה שפוסק לכך האמצעי שהיא שמים ביראת צורך

'eÎ ‰È˙e ‰¯ÈÒÓ CBzÓe למסקנה להגיע כדי המעיין לכך ובנוסף ƒ¿ƒ»¿ƒ»

ולהתמסר  העצמית הישות תחושת את לבטל צריך למעשה הלכה פסק של

לזכות Bz¯‰,למטרה ÏL d˙zÈÓ‡Ï ÔeÎÏ הנכונה למסקנה לבוא ¿«≈«¬ƒ»»∆»
התורה לפי ÏÚBÙaוהאמיתית ‰NÚÓÏ Ú‚BpL ÔÈÚ e‰fL BÚ„Èa¿»¿∆∆ƒ¿»∆≈«¿«¬∆¿«

ללא  סוגיא בהבנת מטעות (בשונה מאד חמור דבר להיות עלולה שטעות כך

בפועל). פסיקה על השלכות

,¯·c‰ ÌÚËÂ לכך הפנימית הסיבה ¿«««»»
לפסוק  כדי התורה בלימוד שדווקא

לכל  נדרש האדם למעשה הלכה

היא  האמורים ÈÙÏ¿ƒהדברים
‰„B·Ú‰L האדם של ה' עבודת ∆»¬»

ÏÚBÙa ‰NÚÓa דווקאÔÈÚa ¿«¬∆¿«¿ƒ¿«
'eÎ ÌÈ¯e¯Èa‰ הדברים של «≈ƒ

Âk˙הגשמיים  ˙ÈÏÎz ‡È‰ƒ«¿ƒ«»«
,‰‡È¯a‰ יכולים והבירורים «¿ƒ»

הלכה  פסיקת לאחר רק להתבצע

במגע  באים שאיתו הדבר האם ברורה

טרף  או כשר אסור, או מותר הוא

הבירור  הוא כך ההלכה לפסק ובהתאם

בו  השימוש ידי על מותר בדבר שלו,

(כמוסבר  דחייתו ידי על אסור ובדבר

'מי  המתחיל דיבור במאמר בהרחבה

לעיל) הנזכר יעקב' עפר מנה

È‡Ó Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók¿«¬««≈««
·È˙Îc שכתוב Ú¯·מהו È‰ÈÂ ƒ¿ƒ«¿ƒ∆∆

‡"‰ ,ÈMM‰ ÌBÈ ¯˜· È‰ÈÂ«¿ƒ…∆«ƒƒ≈
,ÈÏ ‰nÏ ‰¯È˙È צורך לשם יש מה ¿≈»»»ƒ

לא  ולמה "השישי" במילה יתרה בה"א

ראשון, "יום כמו שישי" "יום נאמר

אלא  הלאה, וכך שני" ≈»¿nÏÓ„יום
למדים  אנו ‰aw"‰מכאן ‰˙‰L∆ƒ¿»«»»

˙ÈL‡¯a ‰NÚÓ ÌÚ הנבראים ƒ«¬≈¿≈ƒ
בראשית שנבראו  Ì‰Ï,בימי ¯Ó‡Â¿»«»∆

תנאי  על הוא קיומם Ì‡ƒשכל 
Ìz‡ ‰¯Bz‰ ÌÈÏa˜Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿ƒ«»«∆

'eÎ ÔÈÓÈ˜˙Ó אין התורה וללא ƒ¿«¿ƒ
לעולם  כיון (eÈÈ‰Â,קיום השישי" "יום בכתוב נרמז זה È‰ÈeLודבר ¿«¿∆«¿ƒ

˙ÈL‡¯a ¯Ób ÏL ¯˜· È‰ÈÂ ·¯Ú הבריאה כל ÌBiaסיום ÈeÏz ∆∆«¿ƒ…∆∆¿«¿≈ƒ»«
,ÈMM‰ הידיעה ‰ÁeÈÓ„בה"א ÈMM‰ וידוע‡e‰Â ,¯Á‡ ÌB˜Óa «ƒƒ«ƒƒ«¿»¿»«≈¿

,‰¯B‡ÎÏÂ ,(‰¯Bz Ba ‰zÈpL ,ÔÂÈÒa ÈML על לשאול מקום יש ƒƒ¿ƒ»∆ƒ¿»»¿ƒ¿»
כך  זה מדוע ישראל, בני ידי על תורה במתן ומותנית תלויה הבריאה שכל כך

,‰·ÈLÈa ·LBÈÂ Ô˜Ê Ì‰¯·‡ ‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓ Ì„B˜ Ìb È¯‰¬≈«∆««»»»«¿»»»≈¿≈ƒƒ»
‰·ÈLÈ ‰L¯t ‡Ï eÈ˙B·‡ ÏL Ô‰ÈÓiÓe ,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»¿«¬…ƒ¿≈∆∆¬≈…»¿»¿ƒ»
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ּפרׁשה  לא אבֹותינּו ׁשל  ּומּימיהן ויעקב, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹיצחק

כּו' מהם ׁשאצל 36יׁשיבה הּוא, הענין א . ְְִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּבמּתןּֿתֹורה  ואילּו רּוחנית, עבֹודה היתה ְְְֲִִַַָָָָָָָהאבֹות

העֹולם  ּבגׁשמּיּות הּתֹורה ּפעּולת ׁשּתהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָנתחּדׁש

וכיון  הּבריאה. ּכּונת ּתכלית ׁשּזֹוהי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּדוקא,

למּטה  הּבירּורים עבֹודת היא הּכּונה ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָׁשּתכלית

נע  לכן כּו',ּדוקא, והֹוספה עילּוי  עלֿידיֿזה ׂשה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכדי 37ּוכמאמר אּלא יׂשראל ּגלּו לא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

'עפר  ׁשּגם ׁשּפֹועלים  ועד ּגרים, עליהם ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַׁשּיתוּספּו

מנה  (מי מּמסּפר ׁשּלמעלה ּבאֹופן יהיה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹיעקב'

יעקב). ֲֲַַֹעפר

הּבירּורים ה) ּבענין ׁשהעבֹודה ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָאמנם

את  ּוברכּו ענין (ׁשּזהּו למּטה האֹור ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָוהמׁשכת

הענין  ּתחילה להיֹות צרי ּכדבעי, ּתהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָהוי')

כּו'. ידים נטילת ענין ׁשּזהּו קֹודׁש, ידיכם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָּדּׂשאּו

ענין  ּכללּות על מֹורה ׁשּידים ּבעבֹודה, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָוענינֹו

וענין  הּידים, עלֿידי  ׁשעיקרֹו ּבפֹועל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמעׂשה

ׁשל  ּבאֹופן יהיה ׁשהּמעׂשה הּוא ידים ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָנטילת

ׁשל  ּבאֹופן יהיה ׁשּלא ּולדּוגמא, כּו'. ְְְְֳִֶֶֶֶָָָֹטהרה

ּוכמאמר  ּבזה, וכּיֹוצא ּבעבירה הּבאה ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָמצוה

ז"ל  יהיה 38רּבֹותינּו ׁשּלא לתלמידֿחכם, ּבנֹוגע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

עליו  (ׁשּיֹוצאין ׁשֹומעניּה ּדסנּו ּומּצב ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָּבמעמד

הּמצוה  נעׂשית אז ודוקא רעֹות), ְְְְֲִֵַַַָָָָׁשמּועֹות

כּו'. הוי' את ּדברכּו הענין ּופֹועלת ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָּבׁשלימּותּה,
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ב.36) כח, ב.37)יומא פז, (ובפרש"י).38)פסחים א יז, מו"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ Ì‰Ó שבו זמן היה לא ויעקב יצחק אברהם האבות של חייהם ימי כל ≈∆

בכלל  מה כן ואם התורה בלימוד עסקו שבה ישיבה של בקיומה הפסק היה

סיני.? בהר תורה מתן של המיוחד החידוש

C‡ ביאור‰˙È‰ ˙B·‡‰ Ïˆ‡L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ התורה‰„B·Ú «»ƒ¿»∆≈∆»»»¿»¬»
,˙ÈÁe¯ בקיום שלהם העיסוק וגם »ƒ

רוחני, דבר בעיקר היה התורה מצוות

שדווקא  החסידות בתורת כמבואר

קדושה  להחדיר הכוח ניתן תורה במתן

גשמיים  חפצים ולקדש הגשמי בעולם

של  המצוות וקיום התורה לימוד ואילו

השפעה  ללא רוחני דבר היה האבות

העולם על ŒÔzÓaפנימית eÏÈ‡Â¿ƒ¿««
˙ÏeÚt ‰È‰zL LcÁ˙ ‰¯Bz»ƒ¿«≈∆ƒ¿∆¿«
ÌÏBÚ‰ ˙eiÓL‚a ‰¯Bz‰«»¿«¿ƒ»»

‡˜Âc והמצוות התורה וקדושת «¿»
הגשמי, העולם בתוככי È‰BfL∆ƒתחדור
‰‡È¯a‰ ˙ek ˙ÈÏÎz הכוונה «¿ƒ«»««¿ƒ»

העולם  בריאת של העיקרית והמטרה

תחדור  והאלוקות שהקדושה כדי היא

הגשמי  העולם בתוך ותתגלה ותפעל

‰ek‰עצמו. ˙ÈÏÎzL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿ƒ««»»
ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú ‡È‰ של ƒ¬««≈ƒ

כפי  קדושה ניצוצות יש שבה הגשמיות

וירדו הזה hÓÏ‰ש'נפלו' בעולם ¿«»
ŒÏÚהגשמי ‰NÚ ÔÎÏ ,‡˜Âc«¿»»≈«¬»«

,'eÎ ‰ÙÒB‰Â ÈeÏÈÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿»»
שהאור  היא הבריאה מטרת כלומר,

המטרה  וכאשר למטה, יאיר האלוקי

למטה, אלוקי אור יש ואכן מושגת הזו

כביכול, נפעלת מכך כתוצאה הרי

כאמור  באלוקות, ויתרון מעלה תוספת

גורמת  בעולם הוי' שם שהארת לעיל

את  ("וברכו הוי' בשם ועילוי תוספת

Ï"Êהוי'") eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe¿«¬««≈«
,ÌÈ¯b Ì‰ÈÏÚ eÙqÂ˙iL È„k ‡l‡ Ï‡¯NÈ eÏb ‡Ï פשוטו לפי …»ƒ¿»≈∆»¿≈∆ƒ¿«¿¬≈∆≈ƒ

אומות  בין והתפזר מארצו גלה ישראל שעם היא ז"ל חכמינו דברי כוונת

'גרים' הדברים פנימיות ולפי העולם, מאומות גרים יהיו זו שבדרך כדי העולם

הגויים  בין גם 'נפלו' וחלקם בעולם והתפזרו שנפלו הקדושה ניצוצות הם

ניצוצות  מבררים הם שם וגם הגויים למקומות מגיעים ישראל בני וכאשר

הבריאה  כוונת את ומיישמים ממלאים הם הרי לקדושה אותם »¿ÚÂ„ומעלים
¯tÒnÓ ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a ‰È‰È '·˜ÚÈ ¯ÙÚ' ÌbL ÌÈÏÚBtL∆¬ƒ∆«¬««¬…ƒ¿∆¿∆∆¿«¿»ƒƒ¿»

.(·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ) המתחיל (דיבור הקודם במאמר שמוסבר כפי ƒ»»¬««¬…
נמוכה  דרגה היא יעקב" "עפר היא: הדברים משמעות יעקב'), עפר מנה 'מי

יוכל  מי - מנה" "מי כך על אומר הכתוב זאת ובכל ישראל" ל"רובע ביחס

לברר  שהעבודה מאחר כי ממספר, למעלה הוא "יעקב" שגם היינו למנות,

התורה  ידי על היא לקדושה הזה העולם של החומריות ולהעלות העפר את

יהיה  יעקב" "עפר שגם פועל זה הרי העולם, מהגבלות שלמעלה והמצוות

מנה"), ("מי המספר מגבולות למעלה

בלי  של הארה שזו שם מבואר ועוד

המבואר  דרך (על הגבול בתוך גבול

בני  מספר "והיה הפסוק על בחסידות

ימד  לא אשר (עפר) הים כחול ישראל

ו"לא  "מספר" בין שהחיבור יספר" ולא

הבליֿגבול  החדרת על מלמד יספר"

עצמו). הגבול בתוך

‰„B·Ú‰L È„k ÌÓ‡ (‰»¿»¿≈∆»¬»
ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚa ניצוצות של ¿ƒ¿««≈ƒ

בגשמיות  שנפלו »«¿»¿ÎLÓ‰Â˙הקדושה
¯B‡‰'הוי שם של העליון האלוקי »

˙‡ eÎ¯·e ÔÈÚ e‰fL) ‰hÓÏ¿«»∆∆ƒ¿«»¿∆
'ÈÂ‰ של האור את ולגלות להמשיך ¬»»

הוי' בשם ברכה תוספת ולפעול )הוי'
,ÈÚ·„k ‰È‰z את תפעל ואכן ƒ¿∆ƒ¿»≈

ÏÈÁz‰פעולתה, ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿ƒ»
זו לעבודה והקדמה «¿ÔÈÚ‰»ƒכהכנה

e‰fL ,L„B˜ ÌÎÈ„È e‡Ocƒ¿¿≈∆∆∆∆
"שאו  זו, עבודה של הפנימי התוכן

הוא ÌÈ„Èידיכם" ˙ÏÈË ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«»«ƒ
,‰„B·Úa BÈÚÂ .'eÎ משמעות ¿ƒ¿»»¬»

היא  הרוחנית בעבודה הדברים

ÔÈÚ ˙eÏÏk ÏÚ ‰¯BÓ ÌÈ„iL∆»«ƒ∆«¿»ƒ¿«
ŒÏÚ B¯˜ÈÚL ÏÚBÙa ‰NÚn‰««¬∆¿«∆ƒ»«
ÌÈ„È ˙ÏÈË ÔÈÚÂ ,ÌÈ„i‰ È„È¿≈«»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«»«ƒ
ÔÙB‡a ‰È‰È ‰NÚn‰L ‡e‰∆««¬∆ƒ¿∆¿∆

'eÎ ‰¯‰Ë ÏL.נקיות בידיים ∆»√»
ÔÙB‡a ‰È‰È ‡lL ,‡Ó‚e„Ïe¿¿»∆…ƒ¿∆¿∆

‰¯È·Úa ‰‡a‰ ‰ÂˆÓ ÏL כמו ∆ƒ¿»«»»«¬≈»
גזול  או גנוב בדבר מצווה Êa‰,קיום ‡ˆBiÎÂ עצמו שמצד מעשה שזהו ¿«≈»∆

וחשיבותו  מערכו מאבד הוא ולכן ובטהרה בנקיות לא אבל מצווה הוא

,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï Ú‚Ba Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe לומד והוא שמאחר ¿«¬««≈«¿≈«¿«¿ƒ»»
במיוחד  להיזהר עליו ה', תורת לומד שהוא כך על אותו ומכבדים תורה

ÓÚÓa ‰È‰È ‡lLÂÈÏÚ ÔÈ‡ˆBiL) dÈÚÓBL eÒc ·vÓe „ ∆…ƒ¿∆¿«¬»«»¿»¿¬≈∆¿ƒ»»
Ê‡ ‡˜Â„Â ,(˙BÚ¯ ˙BÚeÓL כראוי הוא עצמו המעשה רק לא כאשר ¿»¿«¿»»

וטהרהאלא  נקיות מתוך היא d˙eÓÈÏLa,העשייה ‰Âˆn‰ ˙ÈNÚ«¬≈«ƒ¿»ƒ¿≈»
המצופה כפי הן התוצאות גם בשלימות, נעשית ∆∆ÏÚBÙe˙וכשהמצווה

.'eÎ 'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»¿∆¬»»
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e"kyz'd ,fenz `"k ,qgpit zyxt zay

LÈÂ הּמאמר ׁשּלפני לכ הּטעם ׁשּזהּו לֹומר, ¿≈ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָ

אמר  קֹודׁש, ידיכם ׂשאּו ְְְִִֵֶֶַַַָּדּבּורֿהּמתחיל

ּדּבּורֿהּמתחיל  הּמאמר והּגאּולה הּׂשמחה ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָּבעל

טֹובֹות  לחיבים הּגֹומל הענין 9ּברּו נתּבאר ׁשּבֹו , ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

להֹודֹות  צריכים ׁשּנתרּפא,39ּדארּבעה חֹולה , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָ

הּים  יֹורדי האסּורים, מּבית ׁשּיצא ְְֲִִֵֵֶַָָָָָוחבּוׁש

ליּׁשּוב, ּכׁשּיּגיעּו ּדרכים והֹולכי ְְְְְְִִִֵֶֶַָָּכׁשעלּו,

החּיי"ם 40וסימנ וכל ים 41, יּסּורים חֹולה , ְְִִִִֶַַָָָָ

סּלה  יֹודּו ּבעבֹודת 41מדּבר, ענינם ּומבאר , ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

ּדענין 42ה' רחמנאֿלּצלן, חֹולה ׁשהּוא מי ׁשּיׁש ,ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשהּוא  אֹו ולּבֹו, מֹוחֹו ׁשּנתטמטם הּוא ְְְִִִֵֶֶַַהחֹולי

הרע  חסֿוׁשלֹום אׁשר האסּורים ּבבית ְְֲֲִֵֶַַָָָָחבּוׁש

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּטֹוב, על (הּיצר 43מתּגּבר רׁשע ְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבּים  יֹורד אֹו טֹוב), (יצר הּצּדיק את מכּתיר ְִִֵֵֶֶַַַַַָָהרע)

ּבפירּוׁש [ּכּידּוע עֹולם עניני ׁשל ּבלּבּולים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּבריּבּוי 

טרדֹות 44הּכתּוב  על ׁשּקאי גֹו', רּבים מים ְִִִֵֶַַַַָָ

כּו' הּזה עֹולם ׁשּבעניני והּמחׁשבֹות ,45הּפרנסה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ

נאמר  ׁשעלֿזה יּוכלּו44ואף לא רּבים מים ְְֱִִֶֶֶַַַַַֹ

המסּוּתרת  האהבה על ׁשּקאי האהבה, את ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלכּבֹות

אחר  ּגם הּנה  ׁשּלכן כ ּו', מּיׂשראל נפׁש ּבכל ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיׁש

ּבענינים  לעסֹוק הּגׁשמי ּבּגּוף ְְְְְֲִִִִַַַַַָָהתלּבׁשּותּה

יּוכלּו לא רּבים, מים הּנקראים ׁשהן ְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹּגׁשמּיים

ּותׁשּוקה  אהבה ּבבחינת ּתמיד מּלהיֹות ְְְְֲִִִִִַַַָָָָלכּבֹותּה

כּו' למעלה וליּכלל לעלֹות מּכלֿמקֹום 45נפלאה , ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ

מים  ׁשּיׁשנם ּומּצב ּבמעמד נמצא ּבינּתים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

ּבּמדּבר, הֹול ׁשהּוא אֹו כּו']. המבלּבלים ְְְְִִִֵֶַַַַָרּבים

העֹולם  לגׁשמּיּות רחמנאֿלּצלן ׁשּנמסר ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָהינּו

מה  הּוא לזה ׁשהּיס ֹוד לֹומר (ויׁש ְְְְְִֵֶֶַַַָֹוחמרּיּותו

אסּתר  מגּלת ּבדרּוׁשי אֹור' ּב'תֹורה ,46ּׁשּכתּוב ְְְְִִֵֵֶֶַָָ
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ס"ב.39) פי"ג לאדה"ז הנהנין ברכת סדר .1 שבהערה טושו"ע ב. נד, שם.40)ברכות העמידה.41)טושו"ע סה"מ 42)תפלת

רטז. ע' תרפ"ז סה"מ ב. קפז, שם ד.43)קונטרסים א, ז.44)חבקוק ח, ובכ"מ.45)שה"ש ג). (ח, נח ר"פ צד,46)תו"א

א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ את ("וברכו הוי' שם והתגלות שהמשכת לעיל האמור ¿≈«∆∆

הוא  ובנקיות בטהרה המצוות קיום קודש", ידיכם ב"שאו מותנית הוי'")

ÌÎÈ„È e‡N ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¯Ó‡n‰ ÈÙlL CÎÏ ÌÚh‰«««¿»∆ƒ¿≈««¬»ƒ««¿ƒ¿¿≈∆
‰Ïe‡b‰Â ‰ÁÓO‰ ÏÚa ¯Ó‡ ,L„B˜ הכנה בתור לכן, קודם ∆»««««ƒ¿»¿«¿»

Œ¯eacוהקדמה, ¯Ó‡n‰««¬»ƒ
ÏÓBb‰ Ce¯a ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ»«≈

˙B·BË ÌÈ·ÈÁÏ9¯‡a˙ BaL , ¿«»ƒ∆ƒ¿»≈
ÌÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¿»»¿ƒƒ

,˙B„B‰Ï צריך דברים ארבעה על ¿
לנו  שאין וכיום תודה, קרבן להביא

הללו  הדברים על לה' מודים קרבנות,

הם  ואלה הגומל, ברכת באמירת

t¯˙pL‡,הארבעה  ‰ÏBÁ∆∆ƒ¿«≈
Le·ÁÂ אסיר˙ÈaÓ ‡ˆiL ¿»∆»»ƒ≈

eÏÚLk Ìi‰ È„¯BÈ ,ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ¿≈«»¿∆»
ליבשה, ÌÈÎ¯cבחזרה ÈÎÏB‰Â¿¿≈¿»ƒ

,CÓÈÒÂ ,·eMÈÏ eÚÈbiLk סימן ¿∆«ƒ¿ƒ¿ƒ»»
נוסח  הוא הארבעה הם מי לדעת כדי

‰Ì"ÈiÁ,התפילה ÏÎÂ"חיים" ¿»««ƒ
תיבות ÌÈראשי ÌÈ¯eqÈ ‰ÏBÁ∆ƒƒ»

¯a„Óנאמר ארבעתם ועל ,Ee„BÈ ƒ¿»
‰lÒ41,'לה להודות שעליהם ∆»

¯‡·Óe באותו הגאולה בעל הרבי ¿»≈
את חסידות המשמעות ÌÈÚמאמר ƒ¿»»

אלו ארבעה של »¬»B·Úa„˙הרוחנית
‰ÏBÁ ‡e‰L ÈÓ LiL ,'‰∆≈ƒ∆∆

–¯ÔÏvÏŒ‡ÓÁ,ברוחניות  הרחמן «¬»»ƒ¿»
יצילנו ‰e‡ה' ÈÏBÁ‰ ÔÈÚc¿ƒ¿««ƒ

BaÏÂ BÁBÓ ÌËÓË˙pL ונעשה ∆ƒ¿«¿≈¿ƒ
אלוקי, אור לקלוט יכולת מבלי אטום,

˙È·a Le·Á ‡e‰L B‡∆»¿≈
¯L‡ ÌÈ¯eÒ‡‰ הדברים משמעות »¬ƒ¬∆

נמצא שהאדם היא »ŒÒÁברוחניות
ÌBÏLÂ ש כזה בנפשו ‰¯Úבמצב ¿»»«

BÓk ,·Bh‰ ÏÚ ¯ab˙Óƒ¿«≈««¿
(Ú¯‰ ¯ˆi‰) ÚL¯ ·e˙kL∆»»»«≈∆»«

¯ÈzÎÓומכתר ‰Ècv˜מקיף ˙‡ «¿ƒ∆««ƒ
,(·BË ¯ˆÈ) הטוב שהיצר היינו ≈∆

הרע  היצר בידי ונשלט ‡Bתפוס
Ìia „¯BÈ רוחני במצב אדם שהוא ≈«»

נתון  והוא ÌÈÏeaÏaירוד ÈeaÈ¯aוטרדות ÌÏBÚהפרעות ÈÈÚ ÏL ¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿¿≈»

ÌÈa¯ ÌÈÓ ·e˙k‰ Le¯ÈÙa Úe„ik] האהבה את לכבות יוכלו לא «»«¿≈«»«ƒ«ƒ
ישטפוה  לא È‡wLונהרות ,'B‚ הכוונה‰Ò¯t‰ ˙B„¯Ë ÏÚ ∆»≈«ƒ¿««¿»»

,'eÎ ‰f‰ ÌÏBÚ ÈÈÚaL ˙B·LÁn‰Â"רבים ל"מים Û‡Âשנמשלו ¿««¬»∆¿ƒ¿¿≈»«∆¿«
¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚL44,‰·‰‡‰ ˙‡ ˙BaÎÏ eÏÎeÈ ‡Ï ÌÈa¯ ÌÈÓ ∆«∆∆¡««ƒ«ƒ…¿¿«∆»«¬»

È‡wL הכוונה‰·‰‡‰ ÏÚ ∆»≈«»«¬»
LÙ ÏÎa LiL ˙¯zeÒÓ‰«¿∆∆∆≈¿»∆∆

,'eÎ Ï‡¯NiÓ תמיד קיימת והיא ƒƒ¿»≈
ולבטל  לכבות יכול לא דבר ושום

‡Á¯אותה Ìb ‰p‰ ÔÎlL∆»≈ƒ≈«««
d˙eLaÏ˙‰ הנשמה Ûebaשל ƒ¿«¿»«

ÌÈÈÚa ˜BÒÚÏ ÈÓLb‰««¿ƒ«¬¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÓ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰L ÌÈiÓLb«¿ƒƒ∆≈«ƒ¿»ƒ«ƒ

eÏÎeÈ ‡Ï ,ÌÈa¯"רבים ה"מים «ƒ…¿
הרבות BÈ‰lÓ˙והטרדות d˙BaÎÏ¿«»ƒƒ¿

„ÈÓz טרדות לאדם יש כאשר גם »ƒ
מאוד  Ï‰'רבות ‰·‰‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¬»

˙BÏÚÏ ‰‡ÏÙ ‰˜eL˙e¿»ƒ¿»»«¬
לאלוקות ≈«ÏÏkÈÏÂ¿ƒולהתקרב

'eÎ ‰ÏÚÓÏ45 שלה שהמציאות כך ¿«¿»
תיכלל  והיא תתבטל עצמה בפני

הוא  שכאשר קטן נר כמו באלוקות

נחש  לא הוא גדולה לאבוקה ב מתקרב

ומאחר  בה, נכלל אלא עצמו בפני

מסותרת  אהבה יש יהודי כל שבתוך

יכול  לא דבר ושום תמיד שקיימת לה'

מה  כן ואם אותה, ולבטל לכבות

וטרדות  רבים" ב"מים החיסרון

כי המענה בא כך על «ŒÏkÓƒוהפרעות,
ÌB˜Ó האהבה שאכן למרות »

תמיד קיימת ÌÈzÈaהמסותרת È¯‰¬≈≈¿«ƒ
שעה ÓÚÓa„האדם Óˆ‡לפי ƒ¿»¿«¬»

ÌÈa¯ ÌÈÓ ÌLiL ·vÓe«»∆∆¿»«ƒ«ƒ
'eÎ ÌÈÏaÏ·Ó‰ ממצב יציאה ולכן «¿«¿¿ƒ

לה' מיוחדת תודה מחייבת ‡Bכזה .[
eÈ‰ ,¯a„na CÏB‰ ‡e‰L∆≈«ƒ¿»«¿
ÔÏvÏŒ‡ÓÁ¯ ¯ÒÓpL∆ƒ¿««¬»»ƒ¿»
Â˙ei¯ÓÁÂ ÌÏBÚ‰ ˙eiÓL‚Ï¿«¿ƒ»»¿»¿ƒ…

בהם שקוע ÓBÏ¯והוא LÈÂ)¿≈«
‰ÊÏ „BÒi‰L המאמר לדברי ∆«¿¿∆

ששקוע  מי היינו במדבר" ש"הולך

ובחומריות ‡B¯'בגשמיות ‰¯B˙'a ·e˙kM ‰Ó ‡e‰ הזקן לרבנו «∆»¿»
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יי aeh iplnby zeaeh miaiigl lnebd jexa

ּפרׁשה  לא אבֹותינּו ׁשל  ּומּימיהן ויעקב, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹיצחק

כּו' מהם ׁשאצל 36יׁשיבה הּוא, הענין א . ְְִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּבמּתןּֿתֹורה  ואילּו רּוחנית, עבֹודה היתה ְְְֲִִַַָָָָָָָהאבֹות

העֹולם  ּבגׁשמּיּות הּתֹורה ּפעּולת ׁשּתהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָנתחּדׁש

וכיון  הּבריאה. ּכּונת ּתכלית ׁשּזֹוהי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּדוקא,

למּטה  הּבירּורים עבֹודת היא הּכּונה ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָׁשּתכלית

נע  לכן כּו',ּדוקא, והֹוספה עילּוי  עלֿידיֿזה ׂשה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכדי 37ּוכמאמר אּלא יׂשראל ּגלּו לא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

'עפר  ׁשּגם ׁשּפֹועלים  ועד ּגרים, עליהם ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַׁשּיתוּספּו

מנה  (מי מּמסּפר ׁשּלמעלה ּבאֹופן יהיה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹיעקב'

יעקב). ֲֲַַֹעפר

הּבירּורים ה) ּבענין ׁשהעבֹודה ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָאמנם

את  ּוברכּו ענין (ׁשּזהּו למּטה האֹור ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָוהמׁשכת

הענין  ּתחילה להיֹות צרי ּכדבעי, ּתהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָהוי')

כּו'. ידים נטילת ענין ׁשּזהּו קֹודׁש, ידיכם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָּדּׂשאּו

ענין  ּכללּות על מֹורה ׁשּידים ּבעבֹודה, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָוענינֹו

וענין  הּידים, עלֿידי  ׁשעיקרֹו ּבפֹועל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמעׂשה

ׁשל  ּבאֹופן יהיה ׁשהּמעׂשה הּוא ידים ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָנטילת

ׁשל  ּבאֹופן יהיה ׁשּלא ּולדּוגמא, כּו'. ְְְְֳִֶֶֶֶָָָֹטהרה

ּוכמאמר  ּבזה, וכּיֹוצא ּבעבירה הּבאה ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָמצוה

ז"ל  יהיה 38רּבֹותינּו ׁשּלא לתלמידֿחכם, ּבנֹוגע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

עליו  (ׁשּיֹוצאין ׁשֹומעניּה ּדסנּו ּומּצב ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָּבמעמד

הּמצוה  נעׂשית אז ודוקא רעֹות), ְְְְֲִֵַַַָָָָׁשמּועֹות

כּו'. הוי' את ּדברכּו הענין ּופֹועלת ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָּבׁשלימּותּה,
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ב.36) כח, ב.37)יומא פז, (ובפרש"י).38)פסחים א יז, מו"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ Ì‰Ó שבו זמן היה לא ויעקב יצחק אברהם האבות של חייהם ימי כל ≈∆

בכלל  מה כן ואם התורה בלימוד עסקו שבה ישיבה של בקיומה הפסק היה

סיני.? בהר תורה מתן של המיוחד החידוש

C‡ ביאור‰˙È‰ ˙B·‡‰ Ïˆ‡L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ התורה‰„B·Ú «»ƒ¿»∆≈∆»»»¿»¬»
,˙ÈÁe¯ בקיום שלהם העיסוק וגם »ƒ

רוחני, דבר בעיקר היה התורה מצוות

שדווקא  החסידות בתורת כמבואר

קדושה  להחדיר הכוח ניתן תורה במתן

גשמיים  חפצים ולקדש הגשמי בעולם

של  המצוות וקיום התורה לימוד ואילו

השפעה  ללא רוחני דבר היה האבות

העולם על ŒÔzÓaפנימית eÏÈ‡Â¿ƒ¿««
˙ÏeÚt ‰È‰zL LcÁ˙ ‰¯Bz»ƒ¿«≈∆ƒ¿∆¿«
ÌÏBÚ‰ ˙eiÓL‚a ‰¯Bz‰«»¿«¿ƒ»»

‡˜Âc והמצוות התורה וקדושת «¿»
הגשמי, העולם בתוככי È‰BfL∆ƒתחדור
‰‡È¯a‰ ˙ek ˙ÈÏÎz הכוונה «¿ƒ«»««¿ƒ»

העולם  בריאת של העיקרית והמטרה

תחדור  והאלוקות שהקדושה כדי היא

הגשמי  העולם בתוך ותתגלה ותפעל

‰ek‰עצמו. ˙ÈÏÎzL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿ƒ««»»
ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú ‡È‰ של ƒ¬««≈ƒ

כפי  קדושה ניצוצות יש שבה הגשמיות

וירדו הזה hÓÏ‰ש'נפלו' בעולם ¿«»
ŒÏÚהגשמי ‰NÚ ÔÎÏ ,‡˜Âc«¿»»≈«¬»«

,'eÎ ‰ÙÒB‰Â ÈeÏÈÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿»»
שהאור  היא הבריאה מטרת כלומר,

המטרה  וכאשר למטה, יאיר האלוקי

למטה, אלוקי אור יש ואכן מושגת הזו

כביכול, נפעלת מכך כתוצאה הרי

כאמור  באלוקות, ויתרון מעלה תוספת

גורמת  בעולם הוי' שם שהארת לעיל

את  ("וברכו הוי' בשם ועילוי תוספת

Ï"Êהוי'") eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe¿«¬««≈«
,ÌÈ¯b Ì‰ÈÏÚ eÙqÂ˙iL È„k ‡l‡ Ï‡¯NÈ eÏb ‡Ï פשוטו לפי …»ƒ¿»≈∆»¿≈∆ƒ¿«¿¬≈∆≈ƒ

אומות  בין והתפזר מארצו גלה ישראל שעם היא ז"ל חכמינו דברי כוונת

'גרים' הדברים פנימיות ולפי העולם, מאומות גרים יהיו זו שבדרך כדי העולם

הגויים  בין גם 'נפלו' וחלקם בעולם והתפזרו שנפלו הקדושה ניצוצות הם

ניצוצות  מבררים הם שם וגם הגויים למקומות מגיעים ישראל בני וכאשר

הבריאה  כוונת את ומיישמים ממלאים הם הרי לקדושה אותם »¿ÚÂ„ומעלים
¯tÒnÓ ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a ‰È‰È '·˜ÚÈ ¯ÙÚ' ÌbL ÌÈÏÚBtL∆¬ƒ∆«¬««¬…ƒ¿∆¿∆∆¿«¿»ƒƒ¿»

.(·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ) המתחיל (דיבור הקודם במאמר שמוסבר כפי ƒ»»¬««¬…
נמוכה  דרגה היא יעקב" "עפר היא: הדברים משמעות יעקב'), עפר מנה 'מי

יוכל  מי - מנה" "מי כך על אומר הכתוב זאת ובכל ישראל" ל"רובע ביחס

לברר  שהעבודה מאחר כי ממספר, למעלה הוא "יעקב" שגם היינו למנות,

התורה  ידי על היא לקדושה הזה העולם של החומריות ולהעלות העפר את

יהיה  יעקב" "עפר שגם פועל זה הרי העולם, מהגבלות שלמעלה והמצוות

מנה"), ("מי המספר מגבולות למעלה

בלי  של הארה שזו שם מבואר ועוד

המבואר  דרך (על הגבול בתוך גבול

בני  מספר "והיה הפסוק על בחסידות

ימד  לא אשר (עפר) הים כחול ישראל

ו"לא  "מספר" בין שהחיבור יספר" ולא

הבליֿגבול  החדרת על מלמד יספר"

עצמו). הגבול בתוך

‰„B·Ú‰L È„k ÌÓ‡ (‰»¿»¿≈∆»¬»
ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚa ניצוצות של ¿ƒ¿««≈ƒ

בגשמיות  שנפלו »«¿»¿ÎLÓ‰Â˙הקדושה
¯B‡‰'הוי שם של העליון האלוקי »

˙‡ eÎ¯·e ÔÈÚ e‰fL) ‰hÓÏ¿«»∆∆ƒ¿«»¿∆
'ÈÂ‰ של האור את ולגלות להמשיך ¬»»

הוי' בשם ברכה תוספת ולפעול )הוי'
,ÈÚ·„k ‰È‰z את תפעל ואכן ƒ¿∆ƒ¿»≈

ÏÈÁz‰פעולתה, ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿ƒ»
זו לעבודה והקדמה «¿ÔÈÚ‰»ƒכהכנה

e‰fL ,L„B˜ ÌÎÈ„È e‡Ocƒ¿¿≈∆∆∆∆
"שאו  זו, עבודה של הפנימי התוכן

הוא ÌÈ„Èידיכם" ˙ÏÈË ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«»«ƒ
,‰„B·Úa BÈÚÂ .'eÎ משמעות ¿ƒ¿»»¬»

היא  הרוחנית בעבודה הדברים

ÔÈÚ ˙eÏÏk ÏÚ ‰¯BÓ ÌÈ„iL∆»«ƒ∆«¿»ƒ¿«
ŒÏÚ B¯˜ÈÚL ÏÚBÙa ‰NÚn‰««¬∆¿«∆ƒ»«
ÌÈ„È ˙ÏÈË ÔÈÚÂ ,ÌÈ„i‰ È„È¿≈«»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«»«ƒ
ÔÙB‡a ‰È‰È ‰NÚn‰L ‡e‰∆««¬∆ƒ¿∆¿∆

'eÎ ‰¯‰Ë ÏL.נקיות בידיים ∆»√»
ÔÙB‡a ‰È‰È ‡lL ,‡Ó‚e„Ïe¿¿»∆…ƒ¿∆¿∆

‰¯È·Úa ‰‡a‰ ‰ÂˆÓ ÏL כמו ∆ƒ¿»«»»«¬≈»
גזול  או גנוב בדבר מצווה Êa‰,קיום ‡ˆBiÎÂ עצמו שמצד מעשה שזהו ¿«≈»∆

וחשיבותו  מערכו מאבד הוא ולכן ובטהרה בנקיות לא אבל מצווה הוא

,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï Ú‚Ba Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe לומד והוא שמאחר ¿«¬««≈«¿≈«¿«¿ƒ»»
במיוחד  להיזהר עליו ה', תורת לומד שהוא כך על אותו ומכבדים תורה

ÓÚÓa ‰È‰È ‡lLÂÈÏÚ ÔÈ‡ˆBiL) dÈÚÓBL eÒc ·vÓe „ ∆…ƒ¿∆¿«¬»«»¿»¿¬≈∆¿ƒ»»
Ê‡ ‡˜Â„Â ,(˙BÚ¯ ˙BÚeÓL כראוי הוא עצמו המעשה רק לא כאשר ¿»¿«¿»»

וטהרהאלא  נקיות מתוך היא d˙eÓÈÏLa,העשייה ‰Âˆn‰ ˙ÈNÚ«¬≈«ƒ¿»ƒ¿≈»
המצופה כפי הן התוצאות גם בשלימות, נעשית ∆∆ÏÚBÙe˙וכשהמצווה

.'eÎ 'ÈÂ‰ ˙‡ eÎ¯·c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»¿∆¬»»
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LÈÂ הּמאמר ׁשּלפני לכ הּטעם ׁשּזהּו לֹומר, ¿≈ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָ

אמר  קֹודׁש, ידיכם ׂשאּו ְְְִִֵֶֶַַַָּדּבּורֿהּמתחיל

ּדּבּורֿהּמתחיל  הּמאמר והּגאּולה הּׂשמחה ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָּבעל

טֹובֹות  לחיבים הּגֹומל הענין 9ּברּו נתּבאר ׁשּבֹו , ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

להֹודֹות  צריכים ׁשּנתרּפא,39ּדארּבעה חֹולה , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָ

הּים  יֹורדי האסּורים, מּבית ׁשּיצא ְְֲִִֵֵֶַָָָָָוחבּוׁש

ליּׁשּוב, ּכׁשּיּגיעּו ּדרכים והֹולכי ְְְְְְִִִֵֶֶַָָּכׁשעלּו,

החּיי"ם 40וסימנ וכל ים 41, יּסּורים חֹולה , ְְִִִִֶַַָָָָ

סּלה  יֹודּו ּבעבֹודת 41מדּבר, ענינם ּומבאר , ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

ּדענין 42ה' רחמנאֿלּצלן, חֹולה ׁשהּוא מי ׁשּיׁש ,ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשהּוא  אֹו ולּבֹו, מֹוחֹו ׁשּנתטמטם הּוא ְְְִִִֵֶֶַַהחֹולי

הרע  חסֿוׁשלֹום אׁשר האסּורים ּבבית ְְֲֲִֵֶַַָָָָחבּוׁש

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּטֹוב, על (הּיצר 43מתּגּבר רׁשע ְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבּים  יֹורד אֹו טֹוב), (יצר הּצּדיק את מכּתיר ְִִֵֵֶֶַַַַַָָהרע)

ּבפירּוׁש [ּכּידּוע עֹולם עניני ׁשל ּבלּבּולים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּבריּבּוי 

טרדֹות 44הּכתּוב  על ׁשּקאי גֹו', רּבים מים ְִִִֵֶַַַַָָ

כּו' הּזה עֹולם ׁשּבעניני והּמחׁשבֹות ,45הּפרנסה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ

נאמר  ׁשעלֿזה יּוכלּו44ואף לא רּבים מים ְְֱִִֶֶֶַַַַַֹ

המסּוּתרת  האהבה על ׁשּקאי האהבה, את ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלכּבֹות

אחר  ּגם הּנה  ׁשּלכן כ ּו', מּיׂשראל נפׁש ּבכל ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיׁש

ּבענינים  לעסֹוק הּגׁשמי ּבּגּוף ְְְְְֲִִִִַַַַַָָהתלּבׁשּותּה

יּוכלּו לא רּבים, מים הּנקראים ׁשהן ְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹּגׁשמּיים

ּותׁשּוקה  אהבה ּבבחינת ּתמיד מּלהיֹות ְְְְֲִִִִִַַַָָָָלכּבֹותּה

כּו' למעלה וליּכלל לעלֹות מּכלֿמקֹום 45נפלאה , ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ

מים  ׁשּיׁשנם ּומּצב ּבמעמד נמצא ּבינּתים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

ּבּמדּבר, הֹול ׁשהּוא אֹו כּו']. המבלּבלים ְְְְִִִֵֶַַַַָרּבים

העֹולם  לגׁשמּיּות רחמנאֿלּצלן ׁשּנמסר ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָהינּו

מה  הּוא לזה ׁשהּיס ֹוד לֹומר (ויׁש ְְְְְִֵֶֶַַַָֹוחמרּיּותו

אסּתר  מגּלת ּבדרּוׁשי אֹור' ּב'תֹורה ,46ּׁשּכתּוב ְְְְִִֵֵֶֶַָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ את ("וברכו הוי' שם והתגלות שהמשכת לעיל האמור ¿≈«∆∆

הוא  ובנקיות בטהרה המצוות קיום קודש", ידיכם ב"שאו מותנית הוי'")

ÌÎÈ„È e‡N ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¯Ó‡n‰ ÈÙlL CÎÏ ÌÚh‰«««¿»∆ƒ¿≈««¬»ƒ««¿ƒ¿¿≈∆
‰Ïe‡b‰Â ‰ÁÓO‰ ÏÚa ¯Ó‡ ,L„B˜ הכנה בתור לכן, קודם ∆»««««ƒ¿»¿«¿»

Œ¯eacוהקדמה, ¯Ó‡n‰««¬»ƒ
ÏÓBb‰ Ce¯a ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ»«≈

˙B·BË ÌÈ·ÈÁÏ9¯‡a˙ BaL , ¿«»ƒ∆ƒ¿»≈
ÌÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¿»»¿ƒƒ

,˙B„B‰Ï צריך דברים ארבעה על ¿
לנו  שאין וכיום תודה, קרבן להביא

הללו  הדברים על לה' מודים קרבנות,

הם  ואלה הגומל, ברכת באמירת

t¯˙pL‡,הארבעה  ‰ÏBÁ∆∆ƒ¿«≈
Le·ÁÂ אסיר˙ÈaÓ ‡ˆiL ¿»∆»»ƒ≈

eÏÚLk Ìi‰ È„¯BÈ ,ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ¿≈«»¿∆»
ליבשה, ÌÈÎ¯cבחזרה ÈÎÏB‰Â¿¿≈¿»ƒ

,CÓÈÒÂ ,·eMÈÏ eÚÈbiLk סימן ¿∆«ƒ¿ƒ¿ƒ»»
נוסח  הוא הארבעה הם מי לדעת כדי

‰Ì"ÈiÁ,התפילה ÏÎÂ"חיים" ¿»««ƒ
תיבות ÌÈראשי ÌÈ¯eqÈ ‰ÏBÁ∆ƒƒ»

¯a„Óנאמר ארבעתם ועל ,Ee„BÈ ƒ¿»
‰lÒ41,'לה להודות שעליהם ∆»

¯‡·Óe באותו הגאולה בעל הרבי ¿»≈
את חסידות המשמעות ÌÈÚמאמר ƒ¿»»

אלו ארבעה של »¬»B·Úa„˙הרוחנית
‰ÏBÁ ‡e‰L ÈÓ LiL ,'‰∆≈ƒ∆∆

–¯ÔÏvÏŒ‡ÓÁ,ברוחניות  הרחמן «¬»»ƒ¿»
יצילנו ‰e‡ה' ÈÏBÁ‰ ÔÈÚc¿ƒ¿««ƒ

BaÏÂ BÁBÓ ÌËÓË˙pL ונעשה ∆ƒ¿«¿≈¿ƒ
אלוקי, אור לקלוט יכולת מבלי אטום,

˙È·a Le·Á ‡e‰L B‡∆»¿≈
¯L‡ ÌÈ¯eÒ‡‰ הדברים משמעות »¬ƒ¬∆

נמצא שהאדם היא »ŒÒÁברוחניות
ÌBÏLÂ ש כזה בנפשו ‰¯Úבמצב ¿»»«

BÓk ,·Bh‰ ÏÚ ¯ab˙Óƒ¿«≈««¿
(Ú¯‰ ¯ˆi‰) ÚL¯ ·e˙kL∆»»»«≈∆»«

¯ÈzÎÓומכתר ‰Ècv˜מקיף ˙‡ «¿ƒ∆««ƒ
,(·BË ¯ˆÈ) הטוב שהיצר היינו ≈∆

הרע  היצר בידי ונשלט ‡Bתפוס
Ìia „¯BÈ רוחני במצב אדם שהוא ≈«»

נתון  והוא ÌÈÏeaÏaירוד ÈeaÈ¯aוטרדות ÌÏBÚהפרעות ÈÈÚ ÏL ¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿¿≈»

ÌÈa¯ ÌÈÓ ·e˙k‰ Le¯ÈÙa Úe„ik] האהבה את לכבות יוכלו לא «»«¿≈«»«ƒ«ƒ
ישטפוה  לא È‡wLונהרות ,'B‚ הכוונה‰Ò¯t‰ ˙B„¯Ë ÏÚ ∆»≈«ƒ¿««¿»»

,'eÎ ‰f‰ ÌÏBÚ ÈÈÚaL ˙B·LÁn‰Â"רבים ל"מים Û‡Âשנמשלו ¿««¬»∆¿ƒ¿¿≈»«∆¿«
¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚL44,‰·‰‡‰ ˙‡ ˙BaÎÏ eÏÎeÈ ‡Ï ÌÈa¯ ÌÈÓ ∆«∆∆¡««ƒ«ƒ…¿¿«∆»«¬»

È‡wL הכוונה‰·‰‡‰ ÏÚ ∆»≈«»«¬»
LÙ ÏÎa LiL ˙¯zeÒÓ‰«¿∆∆∆≈¿»∆∆

,'eÎ Ï‡¯NiÓ תמיד קיימת והיא ƒƒ¿»≈
ולבטל  לכבות יכול לא דבר ושום

‡Á¯אותה Ìb ‰p‰ ÔÎlL∆»≈ƒ≈«««
d˙eLaÏ˙‰ הנשמה Ûebaשל ƒ¿«¿»«

ÌÈÈÚa ˜BÒÚÏ ÈÓLb‰««¿ƒ«¬¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÓ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰L ÌÈiÓLb«¿ƒƒ∆≈«ƒ¿»ƒ«ƒ

eÏÎeÈ ‡Ï ,ÌÈa¯"רבים ה"מים «ƒ…¿
הרבות BÈ‰lÓ˙והטרדות d˙BaÎÏ¿«»ƒƒ¿

„ÈÓz טרדות לאדם יש כאשר גם »ƒ
מאוד  Ï‰'רבות ‰·‰‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¬»

˙BÏÚÏ ‰‡ÏÙ ‰˜eL˙e¿»ƒ¿»»«¬
לאלוקות ≈«ÏÏkÈÏÂ¿ƒולהתקרב

'eÎ ‰ÏÚÓÏ45 שלה שהמציאות כך ¿«¿»
תיכלל  והיא תתבטל עצמה בפני

הוא  שכאשר קטן נר כמו באלוקות

נחש  לא הוא גדולה לאבוקה ב מתקרב

ומאחר  בה, נכלל אלא עצמו בפני

מסותרת  אהבה יש יהודי כל שבתוך

יכול  לא דבר ושום תמיד שקיימת לה'

מה  כן ואם אותה, ולבטל לכבות

וטרדות  רבים" ב"מים החיסרון

כי המענה בא כך על «ŒÏkÓƒוהפרעות,
ÌB˜Ó האהבה שאכן למרות »

תמיד קיימת ÌÈzÈaהמסותרת È¯‰¬≈≈¿«ƒ
שעה ÓÚÓa„האדם Óˆ‡לפי ƒ¿»¿«¬»

ÌÈa¯ ÌÈÓ ÌLiL ·vÓe«»∆∆¿»«ƒ«ƒ
'eÎ ÌÈÏaÏ·Ó‰ ממצב יציאה ולכן «¿«¿¿ƒ

לה' מיוחדת תודה מחייבת ‡Bכזה .[
eÈ‰ ,¯a„na CÏB‰ ‡e‰L∆≈«ƒ¿»«¿
ÔÏvÏŒ‡ÓÁ¯ ¯ÒÓpL∆ƒ¿««¬»»ƒ¿»
Â˙ei¯ÓÁÂ ÌÏBÚ‰ ˙eiÓL‚Ï¿«¿ƒ»»¿»¿ƒ…

בהם שקוע ÓBÏ¯והוא LÈÂ)¿≈«
‰ÊÏ „BÒi‰L המאמר לדברי ∆«¿¿∆

ששקוע  מי היינו במדבר" ש"הולך

ובחומריות ‡B¯'בגשמיות ‰¯B˙'a ·e˙kM ‰Ó ‡e‰ הזקן לרבנו «∆»¿»
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לה' לא אׁשר הּגׁשמּיים הּדברים על קאי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּמדּבר 

כּו'). ּוׁשממה  מדּבר למקֹום ּדֹומים ׁשהם ְְְִִִֵֵֶָָָָהּמה,

למהוי, ּכדבעי ּתהיה ׁשעבֹודתֹו ׁשּכדי ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָוהינּו,

ּומּצב  ּבמעמד יהיה ׁשּלא ּבעצמֹו לפעֹול ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹצרי

ּוכפי  כּו'. ּדחיבים ּומּצב מעמד ׁשּזהּו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָהּנ"ל,

ּבלימּוד  מחּויבים יׂשראל ׁשּכל ּבּמאמר, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּמבאר

לא  סיּבה איזה מּצד ואם הּמצֹות, ּובקּיּום ְְְִִִִִֵֶַַַָָֹהּתֹורה

ּב האׁשם הּוא הלא זה, זה קּים על א כּו'. זה ֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּכתיב  אמנם ּבּמאמר, מחׁשבֹות 47ממׁשי וחׁשב ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָ

עליֹון  א-ל ּובחסדי נּדח, מּמּנּו יּדח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָלבלּתי

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מּמרֹום, רּוח יעמֹוד 48מתעֹורר ּכי ְְֲִִִֵֶַַָָ

[ׁשֹופטי  נפׁשֹו מּׁשֹופטי להֹוׁשיע אביֹון ְְְְְִִִִֵֵֶַַלימין

מדריגת  ׁשּזֹוהי ויצרֿהרע, יצרֿטֹוב רּבים, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלׁשֹון

ׁשֹופט  ּכמֹו ׁשהּוא יצרֿהרע ּגם לֹו ׁשּיׁש ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּבינֹוני,

הּיצרֿהרע  וכ ּבּמׁשּפט, ּדעּתֹו האֹומר ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָודּין

אבל  כּו', ׁשּבּלב הּׂשמאלי ּבחלל ּדעּתֹו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָאֹומר

הּנפׁש ׁשהּוא הּׁשני הּׁשֹופט עליו חֹולק ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּיד

הּמכריע  ּכדברי והלכה כּו', ׁשּבּמֹוח 49האלקית ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ּכמאמר  להּיצרֿטֹוב, העֹוזרֹו הּקּב"ה ְְְֲֵֶַַַַָָָהּוא

ז"ל  כּו'50רּבֹותינּו עֹוזרֹו הּקּב"ה ],51אלמלא ְְִֵֵַַַָָָ

צּדיק  אז הּנה ּבתׁשּובה, נחלץ 52ּומתעֹורר מּצרה ְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָָ

כּו'.

‰ÊŒÏÎÂ הראׁשֹון ּבּמאמר ההקּדמה לאחרי ּבא ¿»∆ְְֲֲִֵַַַַַָָָָָ

ּבעֹוזרי  לי הוי' ,4ּדּבּורֿהּמתחיל ְְְֲִִִַַָָָ

מּלבּדֹו עֹוד אין אׁשר האמת לידע 53ׁשּצרי, ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּומחּיה  מהּוה הּבֹורא יתּבר הּוא לבּדֹו רק ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָוהּוא

ׁשּכתב  ּוכמֹו לֹו, אׁשר ּבכל לֹו ועֹוזר האדם, ְְְֲֵֶֶֶַָָָָָאת

לידע 54הרמּב"ם  החכמֹות ועּמּוד הּיסֹודֹות יסֹוד ְְְְְֵַַַַַַָָ
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'eÎ ‰ÓÓLe ¯a„Ó ÌB˜ÓÏ ÌÈÓBc Ì‰L והדבקות הקדושה צד כי ∆≈ƒƒ¿ƒ¿»¿»»

שממה  למדבר נמשל וההיפך חיים, מלא למקום נמשלו eÈ‰Â,בה' .(¿«¿
של  מצבים הם הללו הסוגים ארבעת

אותם  לתקן שיש ה' בעבודת חסרונות

ÈÚ·„k ‰È‰z B˙„B·ÚL È„kL∆¿≈∆¬»ƒ¿∆ƒ¿»≈
,ÈÂ‰ÓÏלהיות שצריך ˆ¯CÈכפי ¿∆¡≈»ƒ

‰È‰È ‡lL BÓˆÚa ÏBÚÙÏƒ¿¿«¿∆…ƒ¿∆
,Ï"p‰ ·vÓe „ÓÚÓa ומצבו ¿«¬»«»««

באחת  מוגדר ולא נעלה יהיה הרוחני

האמורות ההגדרות ∆∆e‰fLמארבעת
'eÎ ÌÈ·ÈÁc ·vÓe „ÓÚÓ אלא «¬»«»¿«»ƒ

ברוך גם שהקדוש טובות גומל הוא

הלא  מהמצב אותם ומוציא ל"חייבים"

נתונים. הם בו nL·‡¯רצוי ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈
¯Ó‡na ברוך" דיבורֿהמתחיל ««¬»

הנזכר, Ï‡¯NÈהגומל" ÏkL∆»ƒ¿»≈
‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ÌÈ·ÈeÁÓ¿»ƒ¿ƒ«»
„vÓ Ì‡Â ,˙Bˆn‰ Ìei˜·e¿ƒ«ƒ¿¿ƒƒ«
‡Ï‰ ,‰Ê Ìi˜ ‡Ï ‰aÈÒ ‰ÊÈ‡≈∆ƒ»…ƒ≈∆¬…

'eÎ ‰Êa ÌL‡‰ ‡e‰ נמצא »»≈»∆
מוגדר  אדם קרובות לעתים שלמעשה

עצמו  הוא סוף סוף שהרי כ"חייב"

הרוחני. למצבו האחראי

,¯Ó‡na CÈLÓÓ ‰Ê ÏÚ C‡««∆«¿ƒ««¬»
ÌÓ‡שני על È˙k·מצד נאמר »¿»¿ƒ

הוא ברוך B·LÁÓ˙הקדוש ·LÁÂ¿»««¬»
,Ác epnÓ ÁcÈ ÈzÏ·Ï'ה ¿ƒ¿ƒƒ«ƒ∆ƒ»

בחיי  האירועים את ומתכנן 'חושב'

נפש  כל דבר של שבסופו כך האדם

שלה לתיקון ‡-Ïתזכה È„ÒÁ·e¿«¿≈≈
ÌB¯nÓ Áe¯ ¯¯BÚ˙Ó ÔBÈÏÚ'וה ∆¿ƒ¿≈«ƒ»

ממצבו  לצאת התעוררות לאדם גורם

בתשובה  ולשוב רצוי הלא הרוחני

תיקונו, על Èkולבוא ·e˙kL BÓÎe¿∆»ƒ
ÚÈLB‰Ï ÔBÈ·‡ ÔÈÓÈÏ „BÓÚÈ«¬ƒƒ∆¿¿ƒ«

BLÙ ÈËÙBMÓ של לצידו עומד ה' ƒ¿≈«¿
מה'שופטים' אותו להציל כדי האדם

מדבר  שהכתוב התניא בספר זה בפסוק מדייק הזקן שרבנו [וכפי נפשו של

בפסוק  נאמר ולכן שופטים שני בנפשו שיש ¯ÌÈa,באדם ÔBLÏ ÈËÙBL¿≈¿«ƒ
,ÈBÈa‰ ˙‚È¯„Ó È‰BfL ,Ú¯‰Œ¯ˆÈÂ ·BËŒ¯ˆÈ בהרחבה כמבואר ≈∆¿≈∆»«∆ƒ«¿≈««≈ƒ

שיש  הכוונה אין ולכן האדם מעשי של הגדרה איננו ש'בינוני' התניא בספר

עובר  אינו שבפועל הכוונה אלא מחצה' על 'מחצה עבירות וגם מצוות גם לו

במצבו  'בינוני' מוגדר והוא במעשה והן בדיבור הן במחשבה, הן עבירה כל

בנפשו בתוקף הם הרע היצר וגם הטוב היצר שגם כלומר BÏהנפשי, LiL∆≈
Ú¯‰Œ¯ˆÈ Ìb ומתאווה שפעיל «≈∆»«
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'eÎ ·laL ÈÏ‡ÓO‰ ומנסה «¿»ƒ∆«≈
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השלישי  פי על נקבעת וההלכה

לאחד  המאזניים כף את המכריע

בין  בויכוח ההכרעה כאן כך הצדדים,

ידי  על היא הרע והיצר הטוב היצר

המכריע ‰aw"‰השלישי ‡e‰«»»
¯Ó‡Ók ,·BËŒ¯ˆi‰Ï B¯ÊBÚ‰»¿¿«≈∆¿«¬«
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'eÎ B¯ÊBÚ לא האדם ה', עזרת ללא ¿
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עליו. שולטים
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שום  שאין ובוודאי אחרת, מציאות

כלשהי  וסמכות כוח עם אחר גורם

בעצמו הוא ברוך הקדוש ¿e‰Â‡מלבד
‡¯Ba‰ C¯a˙È ‡e‰ Bc·Ï ˜«̄¿«ƒ¿»≈«≈
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וכל  נמצא, ּכל ממציא ראׁשֹון מצּוי ׁשם ְְְִִִֵֶַָָָָָׁשּיׁש

לא  ׁשּביניהם ּומה וארץ מּׁשמים ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּנמצאים

אּלּו, ּתבֹות ּדד' הּמצאֹו, מאמּתת אּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָנמצאּו

ראׁשיּֿתבֹות  הם החכמֹות, ועּמּוד הּיסֹודֹות ְְְְֵֵֵַַַָָיסֹוד

ורק 55הוי' המהּוה, הּוא הוי' ׁשם הּנה ּדבאמת , ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

כּו' אלקים ׁשם עלֿידי היא ּבפֹועל ְְְֱִִִֵֵֶַַַַֹׁשההתהּוּות

העבֹודה  ּׁשּכללּות מה ּגם וזהּו לׁשֹונֹו). ּכאן ְְְֲֶֶַַַָָָָ(עד

ּוברכּו הוי', ׁשם ּבעֹולם ּולגּלֹות להמׁשי ְְְְֲִִֵַַָָָָָהיא

האמיּתית את  ׁשהּמציאּות לגּלֹות והיינּו הוי', ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָ

האמיּתי  הּיׁש היא הּנברא הּיׁש ועד 56ׁשל , ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

הּנברא, הּיׁש (לא ּבגילּוי נראה יהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבעֹולם

האמיּתי. הּיׁש ֲִִֵֶַָָאּלא)

אחד ו) ּכל לעבֹודת ׁשּי לעיל האמּור ּכל ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָוהּנה

הּמאמר  ּבסּיּום ׁשּמביא ּוכפי מּיׂשראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָואחד

הּגֹומל  ּברּו לענין 42ּדּבּורֿהּמתחיל ּבהמׁש) ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ

נחלץ) מּצרה צּדיק ׁשאז ּבתׁשּובה ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָההתעֹוררּות

ּׁשּכתּוב  ׁשּכל 57מה ּומבאר, צּדיקים. ּכּולם ועּמ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

חלק  היא נׁשמתֹו הרי מּיׂשראל ואחד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָאחד

מּמעל  אֹותֹו58אלקה מׁשּביעין וזהּו ּדבכל 59, , ְְְִִִִֶֶַַַַָֹ

לנּצח  ּבמה הּׂשֹובע ּבּה יׁש הרי ּונׁשמה ְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָָנׁשמה

יֹותר  ויּומּתק עליו. ּולהתּגּבר הּיצרֿהרע ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָאת

לּתניא' והערֹות ּב'קיצּורים הּמבֹואר 60עלּֿפי ְְְְִִִֶַַַַָָָ

היא  עצמּה ׁשהּׁשבּועה אֹותֹו, מׁשּביעין ְְְְְִִִִֶַַַַָָּבענין

ּבענין  ּכּידּוע לעבֹודה, והּנתינתּֿכח ְְְְֲִִַַַַַַַַַָָֹהּׂשֹובע

הּמצֹות  את לקּים ׁשּכאׁשר 61מׁשּביעים והינּו, , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַ

הּתֹורה  ּבקּיּום  קֹוׁשי ׁשּיׁש ּומּצב מעמד ְְֲִִֵֶֶַַַָָָיׁשנֹו

אזי  ודעת, טעם ׁשעלּֿפי העבֹודה ּבאֹופן ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָּומצֹות

ּכח  נמׁש ֿ ידּה ׁשעל הּׁשבּועה, ענין להיֹות ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹצרי

והינּו ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ּבאֹופן ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָלעבֹודה

ּביֹותר, נעלית מּבחינה הּוא הּׁשבּועה ׁשענין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָלפי

נׁשּבעּתי  ּבי ּבענין ּבחינת 62ּכּידּוע ׁשּזהּו , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
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שם.55) לרמב"ם "פירוש" גם וראה רמב"ם. מע' להחיד"א הגדולים שם תתקכ"ז. ד"א הדורות הזהר 56)סדר ביאורי ראה

ג. מג, בשלח האמצעי חלק.57)לאדמו"ר ר"פ סנהדרין כא. ס, רפ"ב.58)ישעי' פ"א.59)תניא תניא ב. ל, ע'60)נדה

ואילך. נז ע' ואילך. ב.61)מח ג, תמורה א. ח, נדרים שם 62)ראה והערות קיצורים וראה כג. מה, ישעי' טז. כב, וירא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Óe ı¯‡Â ÌÈÓMÓ ÌÈ‡ˆÓp‰ ÏÎÂ ,‡ˆÓ Ïk ‡ÈˆÓÓ«¿ƒ»ƒ¿»¿»«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ»»∆«

B‡ˆn‰ ˙zÓ‡Ó ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‰ÈÈaL ידי על נבראו ולא ∆≈≈∆…ƒ¿¿∆»≈¬ƒ«ƒ»¿
חסֿושלום, אחר גורם B·z˙שום '„cמילים˙B„BÒi‰ „BÒÈ ,el‡ ¿≈≈¿«¿

ÌL ‰p‰ ˙Ó‡·c ,'ÈÂ‰ ˙B·zŒÈL‡¯ Ì‰ ,˙BÓÎÁ‰ „enÚÂ¿««»¿≈»≈≈¬»»¿∆¡∆ƒ≈≈
'ÈÂ‰ ונקרא העולם מגדרי שלמעלה ¬»»

ויהיה  הווה היה שהוא שם על "הוי"

‰e‰Ó‰כאחד ‡e‰ את גם «¿«∆
המוגדרים, והנבראים »¿Â¯˜העולמות

ŒÏÚ ‡È‰ ÏÚBÙa ˙ee‰˙‰‰L∆«ƒ¿«¿«ƒ«
Ô‡k „Ú) 'eÎ ÌÈ˜Ï‡ ÌL È„È¿≈≈¡…ƒ«»

BBLÏ במאמר הריי"צ הרבי של ¿
בעוזרי" לי "הוי' ).דיבורֿהמתחיל

˙eÏÏkM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿»
‰„B·Ú‰,למטה האדם של הרוחנית »¬»

הזה CÈLÓ‰Ïבעולם ‡È‰ƒ¿«¿ƒ
למטה  ÌÏBÚaמלמעלה ˙Bl‚Ïe¿«»»

,'ÈÂ‰ ÌLשכתוב ‡˙כמו eÎ¯·e ≈¬»»»¿∆
˙Bl‚Ï eÈÈ‰Â ,'ÈÂ‰¬»»¿«¿¿«
ÏL ˙ÈzÈÓ‡‰ ˙e‡Èˆn‰L∆«¿ƒ»¬ƒƒ∆
Li‰ ‡È‰ ‡¯·p‰ Li‰«≈«ƒ¿»ƒ«≈

,ÈzÈÓ‡‰ של שלאמיתו האלוקות »¬ƒƒ
אמיתית  מציאות, "יש", היא רק דבר

‰‡¯ ‰È‰È ÌÏBÚaL „ÚÂ¿«∆»»ƒ¿∆ƒ¿∆
‡¯·p‰ Li‰ ‡Ï) ÈeÏÈ‚a¿ƒ…«≈«ƒ¿»
האלוקי, מקורו על ומסתיר המעלים

ÈzÈÓ‡‰ Li‰ (‡l‡ להביא היינו ∆»«≈»¬ƒƒ
וחובה  מצווה שהיא הזו הידיעה את

בעולם. בגלוי שתהיה אדם כל על

CiL ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ Ïk ‰p‰Â (Â¿ƒ≈»»»¿≈«»
„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„B·ÚÏ«¬«»∆»¿∆»

,Ï‡¯NiÓ אשר הרוחני מצבו יהיה ƒƒ¿»≈
ÌeiÒaיהיה ‡È·nL ÈÙÎe¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ

Ce¯a ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¯Ó‡n‰««¬»ƒ««¿ƒ»
ÏÓBb‰42ÔÈÚÏ CLÓ‰a) «≈¿∆¿≈¿ƒ¿«

Ê‡L ‰·eL˙a ˙e¯¯BÚ˙‰‰«ƒ¿¿ƒ¿»∆»
ıÏÁ ‰¯vÓ ˜Ècˆ ומשתחרר «ƒƒ»»∆¡»

דומה  הוא ולכן הרע היצר מאחיזת

האסורים  מבית e˙kM·ליוצא ‰Ó («∆»
ÌÈ˜Ècˆ ÌÏek CnÚÂ ולכן ¿«≈»«ƒƒ

וכן  הרע היצר משליטת היציאה

בעולם  הוי' שם גילוי של העבודה

ואחד. אחד לכל שייכת

,¯‡·Óe אחד לכל שייכת אכן האמורה שהעבודה לכך הפנימית שהסיבה ¿»≈
משום היא ‰È‡ואחד B˙ÓL È¯‰ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏkL∆»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¬≈ƒ¿»ƒ

,B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ e‰ÊÂ ,ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ז"ל חכמינו כמאמר ≈∆∆…«ƒ««¿∆«¿ƒƒ
משביעים  הזה בעולם גשמי בגוף להתלבש מלמעלה הנשמה ירידת לפני אשר

רשע" תהי ואל צדיק "תהי האדם את

לא  לפרש יש "משביעין" הביטוי ואת

בלשון  גם אלא שבועה בלשון רק

‰¯Èשובע ‰ÓLe ‰ÓL ÏÎ·cƒ¿»¿»»¿»»¬≈
Ú·BO‰ da LÈ כוח נתינת שהוא ≈»««

Ú¯‰Œ¯ˆi‰ ˙‡ ÁvÏ ‰Óa¿«¿«≈«∆«≈∆»«
ÂÈÏÚ ¯ab˙‰Ïe יהודי שלכל וכיוון ¿ƒ¿«≈»»

נשמה  מקבלת יש נשמה וכל אלוקית

זו  עבודה הרי הללו הכוחות את

מן  יוצא ללא ואחד אחד כל על מוטלת

הכלל.

¯‡B·n‰ ÈtŒÏÚ ¯˙BÈ ˜zÓeÈÂ¿¿«≈«ƒ«¿»
'‡ÈzÏ ˙B¯Ú‰Â ÌÈ¯eˆÈ˜'a¿ƒƒ¿∆»««¿»

צדק' ה'צמח אדמו"ר »¿ÔÈÚa¿ƒמאת
B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ חכמינו דברי שהם «¿ƒƒ

לאדמו"ר  התניא ספר פותח שבהם ז"ל

‰È‡הזקן, dÓˆÚ ‰Úe·M‰L∆«¿»«¿»ƒ
,‰„B·ÚÏ ÁkŒ˙È˙p‰Â Ú·BO‰««¿«¿ƒ«…««¬»
Ìi˜Ï ÌÈÚÈaLÓ ÔÈÚa Úe„ik«»«¿ƒ¿««¿ƒƒ¿«≈

,˙Bˆn‰ שנועדה ‡˙ שבועה שהיא ∆«ƒ¿
כוח  L‡kL¯להוסיף ,eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆

ÈLB˜ LiL ·vÓe „ÓÚÓ BLÈ∆¿«¬»«»∆≈ƒ
ÔÙB‡a ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a¿ƒ«»ƒ¿¿∆
˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL ‰„B·Ú‰»¬»∆«ƒ««»««
שלא  גדול בקושי להיתקל עלול והאדם

ושיקולים  בנימוקים עליו להתגבר יוכל

ודעת, טעם עלֿפי »¬‡ÈÊהגיוניים
,‰Úe·M‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿««¿»
‰„B·ÚÏ Ák CLÓ d„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ¿»…««¬»
˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¿»ƒ««»««
קשיים  על גם להתגבר ניתן ובכוחה

אפשר  אי ודעת טעם שעלֿפי כאלה

עליהם, ÔÈÚLלהתגבר ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆ƒ¿«
˙ÈÏÚ ‰ÈÁaÓ ‡e‰ ‰Úe·M‰«¿»ƒ¿ƒ»«¬≈

Úe„ik ,¯˙BÈa החסידות בתורת ¿≈«»«
,ÈzÚaL Èa ÔÈÚa בכמה מצינו ¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿ƒ

של  שבועה ובנביאים בתורה מקומות

בחסידות  ונאמר הקדושֿברוךֿהוא
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לה' לא אׁשר הּגׁשמּיים הּדברים על קאי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּמדּבר 

כּו'). ּוׁשממה  מדּבר למקֹום ּדֹומים ׁשהם ְְְִִִֵֵֶָָָָהּמה,

למהוי, ּכדבעי ּתהיה ׁשעבֹודתֹו ׁשּכדי ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָוהינּו,

ּומּצב  ּבמעמד יהיה ׁשּלא ּבעצמֹו לפעֹול ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹצרי

ּוכפי  כּו'. ּדחיבים ּומּצב מעמד ׁשּזהּו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָהּנ"ל,

ּבלימּוד  מחּויבים יׂשראל ׁשּכל ּבּמאמר, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּמבאר

לא  סיּבה איזה מּצד ואם הּמצֹות, ּובקּיּום ְְְִִִִִֵֶַַַָָֹהּתֹורה

ּב האׁשם הּוא הלא זה, זה קּים על א כּו'. זה ֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּכתיב  אמנם ּבּמאמר, מחׁשבֹות 47ממׁשי וחׁשב ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָ

עליֹון  א-ל ּובחסדי נּדח, מּמּנּו יּדח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָלבלּתי

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מּמרֹום, רּוח יעמֹוד 48מתעֹורר ּכי ְְֲִִִֵֶַַָָ

[ׁשֹופטי  נפׁשֹו מּׁשֹופטי להֹוׁשיע אביֹון ְְְְְִִִִֵֵֶַַלימין

מדריגת  ׁשּזֹוהי ויצרֿהרע, יצרֿטֹוב רּבים, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלׁשֹון

ׁשֹופט  ּכמֹו ׁשהּוא יצרֿהרע ּגם לֹו ׁשּיׁש ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּבינֹוני,

הּיצרֿהרע  וכ ּבּמׁשּפט, ּדעּתֹו האֹומר ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָודּין

אבל  כּו', ׁשּבּלב הּׂשמאלי ּבחלל ּדעּתֹו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָאֹומר

הּנפׁש ׁשהּוא הּׁשני הּׁשֹופט עליו חֹולק ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּיד

הּמכריע  ּכדברי והלכה כּו', ׁשּבּמֹוח 49האלקית ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ּכמאמר  להּיצרֿטֹוב, העֹוזרֹו הּקּב"ה ְְְֲֵֶַַַַָָָהּוא

ז"ל  כּו'50רּבֹותינּו עֹוזרֹו הּקּב"ה ],51אלמלא ְְִֵֵַַַָָָ

צּדיק  אז הּנה ּבתׁשּובה, נחלץ 52ּומתעֹורר מּצרה ְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָָ

כּו'.

‰ÊŒÏÎÂ הראׁשֹון ּבּמאמר ההקּדמה לאחרי ּבא ¿»∆ְְֲֲִֵַַַַַָָָָָ

ּבעֹוזרי  לי הוי' ,4ּדּבּורֿהּמתחיל ְְְֲִִִַַָָָ

מּלבּדֹו עֹוד אין אׁשר האמת לידע 53ׁשּצרי, ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּומחּיה  מהּוה הּבֹורא יתּבר הּוא לבּדֹו רק ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָוהּוא

ׁשּכתב  ּוכמֹו לֹו, אׁשר ּבכל לֹו ועֹוזר האדם, ְְְֲֵֶֶֶַָָָָָאת

לידע 54הרמּב"ם  החכמֹות ועּמּוד הּיסֹודֹות יסֹוד ְְְְְֵַַַַַַָָ
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יד.47) יד, לא.48)שמואלֿב קט, א.49)תהלים לט, שבת - הש"ס ב.50)לשון ל, פי"ג.51)קדושין משלי 52)תניא

ח. לה.53)יא, ד, יסוה"ת.54)ואתחנן הל' ריש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈLe¯„aעל החסידות ˜‡Èמאמרי ¯a„nL ,¯zÒ‡ ˙l‚ÓמכווןÏÚ ƒ¿≈¿ƒ«∆¿≈∆ƒ¿»»≈«

‰n‰ '‰Ï ‡Ï ¯L‡ ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰,מהקדושה שרחוקים «¿»ƒ««¿ƒƒ¬∆…«≈»
'eÎ ‰ÓÓLe ¯a„Ó ÌB˜ÓÏ ÌÈÓBc Ì‰L והדבקות הקדושה צד כי ∆≈ƒƒ¿ƒ¿»¿»»

שממה  למדבר נמשל וההיפך חיים, מלא למקום נמשלו eÈ‰Â,בה' .(¿«¿
של  מצבים הם הללו הסוגים ארבעת

אותם  לתקן שיש ה' בעבודת חסרונות

ÈÚ·„k ‰È‰z B˙„B·ÚL È„kL∆¿≈∆¬»ƒ¿∆ƒ¿»≈
,ÈÂ‰ÓÏלהיות שצריך ˆ¯CÈכפי ¿∆¡≈»ƒ

‰È‰È ‡lL BÓˆÚa ÏBÚÙÏƒ¿¿«¿∆…ƒ¿∆
,Ï"p‰ ·vÓe „ÓÚÓa ומצבו ¿«¬»«»««

באחת  מוגדר ולא נעלה יהיה הרוחני

האמורות ההגדרות ∆∆e‰fLמארבעת
'eÎ ÌÈ·ÈÁc ·vÓe „ÓÚÓ אלא «¬»«»¿«»ƒ

ברוך גם שהקדוש טובות גומל הוא

הלא  מהמצב אותם ומוציא ל"חייבים"

נתונים. הם בו nL·‡¯רצוי ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈
¯Ó‡na ברוך" דיבורֿהמתחיל ««¬»

הנזכר, Ï‡¯NÈהגומל" ÏkL∆»ƒ¿»≈
‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ÌÈ·ÈeÁÓ¿»ƒ¿ƒ«»
„vÓ Ì‡Â ,˙Bˆn‰ Ìei˜·e¿ƒ«ƒ¿¿ƒƒ«
‡Ï‰ ,‰Ê Ìi˜ ‡Ï ‰aÈÒ ‰ÊÈ‡≈∆ƒ»…ƒ≈∆¬…

'eÎ ‰Êa ÌL‡‰ ‡e‰ נמצא »»≈»∆
מוגדר  אדם קרובות לעתים שלמעשה

עצמו  הוא סוף סוף שהרי כ"חייב"

הרוחני. למצבו האחראי

,¯Ó‡na CÈLÓÓ ‰Ê ÏÚ C‡««∆«¿ƒ««¬»
ÌÓ‡שני על È˙k·מצד נאמר »¿»¿ƒ

הוא ברוך B·LÁÓ˙הקדוש ·LÁÂ¿»««¬»
,Ác epnÓ ÁcÈ ÈzÏ·Ï'ה ¿ƒ¿ƒƒ«ƒ∆ƒ»

בחיי  האירועים את ומתכנן 'חושב'

נפש  כל דבר של שבסופו כך האדם

שלה לתיקון ‡-Ïתזכה È„ÒÁ·e¿«¿≈≈
ÌB¯nÓ Áe¯ ¯¯BÚ˙Ó ÔBÈÏÚ'וה ∆¿ƒ¿≈«ƒ»

ממצבו  לצאת התעוררות לאדם גורם

בתשובה  ולשוב רצוי הלא הרוחני

תיקונו, על Èkולבוא ·e˙kL BÓÎe¿∆»ƒ
ÚÈLB‰Ï ÔBÈ·‡ ÔÈÓÈÏ „BÓÚÈ«¬ƒƒ∆¿¿ƒ«

BLÙ ÈËÙBMÓ של לצידו עומד ה' ƒ¿≈«¿
מה'שופטים' אותו להציל כדי האדם

מדבר  שהכתוב התניא בספר זה בפסוק מדייק הזקן שרבנו [וכפי נפשו של

בפסוק  נאמר ולכן שופטים שני בנפשו שיש ¯ÌÈa,באדם ÔBLÏ ÈËÙBL¿≈¿«ƒ
,ÈBÈa‰ ˙‚È¯„Ó È‰BfL ,Ú¯‰Œ¯ˆÈÂ ·BËŒ¯ˆÈ בהרחבה כמבואר ≈∆¿≈∆»«∆ƒ«¿≈««≈ƒ

שיש  הכוונה אין ולכן האדם מעשי של הגדרה איננו ש'בינוני' התניא בספר

עובר  אינו שבפועל הכוונה אלא מחצה' על 'מחצה עבירות וגם מצוות גם לו

במצבו  'בינוני' מוגדר והוא במעשה והן בדיבור הן במחשבה, הן עבירה כל

בנפשו בתוקף הם הרע היצר וגם הטוב היצר שגם כלומר BÏהנפשי, LiL∆≈
Ú¯‰Œ¯ˆÈ Ìb ומתאווה שפעיל «≈∆»«

Ôi„Âתאוות ËÙBL BÓk ‡e‰L∆¿≈¿«»
CÎÂ ,ËtLna BzÚc ¯ÓB‡‰»≈«¿«ƒ¿»¿»
ÏÏÁa BzÚc ¯ÓB‡ Ú¯‰Œ¯ˆi‰«≈∆»«≈«¿¿»»

'eÎ ·laL ÈÏ‡ÓO‰ ומנסה «¿»ƒ∆«≈
לחטוא, לאדם לא ‡·Ïלגרום הוא ¬»

כי  בפועל עבירה לידי להביאו מצליח

ÈM‰ ËÙBM‰ ÂÈÏÚ ˜ÏBÁ „iÓƒ«≈»»«≈«≈ƒ
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ‡e‰L∆«∆∆»¡…ƒ

‰ÎÏ‰Â ,'eÎ ÁBnaL של ההנהגה ∆«««¬»»
הי  בפועל ≈¿È¯·„k¿ƒאה'בינוני'

ÚÈ¯În‰ בהלכה שמצינו כמו ««¿ƒ«
דעות  שתי בין מחלוקת יש שלפעמים

השלישי  פי על נקבעת וההלכה

לאחד  המאזניים כף את המכריע

בין  בויכוח ההכרעה כאן כך הצדדים,

ידי  על היא הרע והיצר הטוב היצר

המכריע ‰aw"‰השלישי ‡e‰«»»
¯Ó‡Ók ,·BËŒ¯ˆi‰Ï B¯ÊBÚ‰»¿¿«≈∆¿«¬«
‰"aw‰ ‡ÏÓÏ‡ Ï"Ê eÈ˙Ba«̄≈«ƒ¿»≈«»»

'eÎ B¯ÊBÚ לא האדם ה', עזרת ללא ¿
הרע  יצרו על להתגבר מצליח ],היה

Ê‡ ‰p‰ ,‰·eL˙a ¯¯BÚ˙Óeƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈»
'eÎ ıÏÁ ‰¯vÓ ˜Ècˆ והאדם «ƒƒ»»∆¡»

רצויים  לא דברים בו מהמצב משתחרר

עליו. שולטים

‰Óc˜‰‰ È¯Á‡Ï ‡a ‰ÊŒÏÎÂ¿»∆»¿«¬≈««¿»»
Œ¯eac ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡na««¬»»ƒƒ

È¯ÊBÚa ÈÏ 'ÈÂ‰ ÏÈÁ˙n‰4, שם ««¿ƒ¬»»ƒ¿¿»
‰‡Ó˙מבואר Ú„ÈÏ CÈ¯vL∆»ƒ≈«»¡∆

,Bc·lÓ „BÚ ÔÈ‡ ¯L‡ כל אין ¬∆≈ƒ¿«
שום  שאין ובוודאי אחרת, מציאות

כלשהי  וסמכות כוח עם אחר גורם

בעצמו הוא ברוך הקדוש ¿e‰Â‡מלבד
‡¯Ba‰ C¯a˙È ‡e‰ Bc·Ï ˜«̄¿«ƒ¿»≈«≈
BÓÎe ,BÏ ¯L‡ ÏÎa BÏ ¯ÊBÚÂ ,Ì„‡‰ ˙‡ ‰iÁÓe ‰e‰Ó¿«∆¿«∆∆»»»¿≈¿»¬∆¿

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL מלבדו עוד שאין בכך ולהכיר לדעת החובה BÒÈ„על ∆»«»«¿«¿
ÌL LiL Ú„ÈÏ ˙BÓÎÁ‰ „enÚÂ ˙B„BÒi‰שקייםÔBL‡¯ ÈeˆÓ «¿¿««»¿≈«∆≈»»ƒ
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e"kyz'd ,fenz `"k ,qgpit zyxt zay

וכל  נמצא, ּכל ממציא ראׁשֹון מצּוי ׁשם ְְְִִִֵֶַָָָָָׁשּיׁש

לא  ׁשּביניהם ּומה וארץ מּׁשמים ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּנמצאים

אּלּו, ּתבֹות ּדד' הּמצאֹו, מאמּתת אּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָנמצאּו

ראׁשיּֿתבֹות  הם החכמֹות, ועּמּוד הּיסֹודֹות ְְְְֵֵֵַַַָָיסֹוד

ורק 55הוי' המהּוה, הּוא הוי' ׁשם הּנה ּדבאמת , ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

כּו' אלקים ׁשם עלֿידי היא ּבפֹועל ְְְֱִִִֵֵֶַַַַֹׁשההתהּוּות

העבֹודה  ּׁשּכללּות מה ּגם וזהּו לׁשֹונֹו). ּכאן ְְְֲֶֶַַַָָָָ(עד

ּוברכּו הוי', ׁשם ּבעֹולם ּולגּלֹות להמׁשי ְְְְֲִִֵַַָָָָָהיא

האמיּתית את  ׁשהּמציאּות לגּלֹות והיינּו הוי', ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָ

האמיּתי  הּיׁש היא הּנברא הּיׁש ועד 56ׁשל , ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

הּנברא, הּיׁש (לא ּבגילּוי נראה יהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבעֹולם

האמיּתי. הּיׁש ֲִִֵֶַָָאּלא)

אחד ו) ּכל לעבֹודת ׁשּי לעיל האמּור ּכל ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָוהּנה

הּמאמר  ּבסּיּום ׁשּמביא ּוכפי מּיׂשראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָואחד

הּגֹומל  ּברּו לענין 42ּדּבּורֿהּמתחיל ּבהמׁש) ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ

נחלץ) מּצרה צּדיק ׁשאז ּבתׁשּובה ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָההתעֹוררּות

ּׁשּכתּוב  ׁשּכל 57מה ּומבאר, צּדיקים. ּכּולם ועּמ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

חלק  היא נׁשמתֹו הרי מּיׂשראל ואחד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָאחד

מּמעל  אֹותֹו58אלקה מׁשּביעין וזהּו ּדבכל 59, , ְְְִִִִֶֶַַַַָֹ

לנּצח  ּבמה הּׂשֹובע ּבּה יׁש הרי ּונׁשמה ְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָָנׁשמה

יֹותר  ויּומּתק עליו. ּולהתּגּבר הּיצרֿהרע ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָאת

לּתניא' והערֹות ּב'קיצּורים הּמבֹואר 60עלּֿפי ְְְְִִִֶַַַַָָָ

היא  עצמּה ׁשהּׁשבּועה אֹותֹו, מׁשּביעין ְְְְְִִִִֶַַַַָָּבענין

ּבענין  ּכּידּוע לעבֹודה, והּנתינתּֿכח ְְְְֲִִַַַַַַַַַָָֹהּׂשֹובע

הּמצֹות  את לקּים ׁשּכאׁשר 61מׁשּביעים והינּו, , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַ

הּתֹורה  ּבקּיּום  קֹוׁשי ׁשּיׁש ּומּצב מעמד ְְֲִִֵֶֶַַַָָָיׁשנֹו

אזי  ודעת, טעם ׁשעלּֿפי העבֹודה ּבאֹופן ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָּומצֹות

ּכח  נמׁש ֿ ידּה ׁשעל הּׁשבּועה, ענין להיֹות ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹצרי

והינּו ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ּבאֹופן ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָלעבֹודה

ּביֹותר, נעלית מּבחינה הּוא הּׁשבּועה ׁשענין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָלפי

נׁשּבעּתי  ּבי ּבענין ּבחינת 62ּכּידּוע ׁשּזהּו , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
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שם.55) לרמב"ם "פירוש" גם וראה רמב"ם. מע' להחיד"א הגדולים שם תתקכ"ז. ד"א הדורות הזהר 56)סדר ביאורי ראה

ג. מג, בשלח האמצעי חלק.57)לאדמו"ר ר"פ סנהדרין כא. ס, רפ"ב.58)ישעי' פ"א.59)תניא תניא ב. ל, ע'60)נדה

ואילך. נז ע' ואילך. ב.61)מח ג, תמורה א. ח, נדרים שם 62)ראה והערות קיצורים וראה כג. מה, ישעי' טז. כב, וירא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Óe ı¯‡Â ÌÈÓMÓ ÌÈ‡ˆÓp‰ ÏÎÂ ,‡ˆÓ Ïk ‡ÈˆÓÓ«¿ƒ»ƒ¿»¿»«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ»»∆«

B‡ˆn‰ ˙zÓ‡Ó ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‰ÈÈaL ידי על נבראו ולא ∆≈≈∆…ƒ¿¿∆»≈¬ƒ«ƒ»¿
חסֿושלום, אחר גורם B·z˙שום '„cמילים˙B„BÒi‰ „BÒÈ ,el‡ ¿≈≈¿«¿

ÌL ‰p‰ ˙Ó‡·c ,'ÈÂ‰ ˙B·zŒÈL‡¯ Ì‰ ,˙BÓÎÁ‰ „enÚÂ¿««»¿≈»≈≈¬»»¿∆¡∆ƒ≈≈
'ÈÂ‰ ונקרא העולם מגדרי שלמעלה ¬»»

ויהיה  הווה היה שהוא שם על "הוי"

‰e‰Ó‰כאחד ‡e‰ את גם «¿«∆
המוגדרים, והנבראים »¿Â¯˜העולמות

ŒÏÚ ‡È‰ ÏÚBÙa ˙ee‰˙‰‰L∆«ƒ¿«¿«ƒ«
Ô‡k „Ú) 'eÎ ÌÈ˜Ï‡ ÌL È„È¿≈≈¡…ƒ«»

BBLÏ במאמר הריי"צ הרבי של ¿
בעוזרי" לי "הוי' ).דיבורֿהמתחיל

˙eÏÏkM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿»
‰„B·Ú‰,למטה האדם של הרוחנית »¬»

הזה CÈLÓ‰Ïבעולם ‡È‰ƒ¿«¿ƒ
למטה  ÌÏBÚaמלמעלה ˙Bl‚Ïe¿«»»

,'ÈÂ‰ ÌLשכתוב ‡˙כמו eÎ¯·e ≈¬»»»¿∆
˙Bl‚Ï eÈÈ‰Â ,'ÈÂ‰¬»»¿«¿¿«
ÏL ˙ÈzÈÓ‡‰ ˙e‡Èˆn‰L∆«¿ƒ»¬ƒƒ∆
Li‰ ‡È‰ ‡¯·p‰ Li‰«≈«ƒ¿»ƒ«≈

,ÈzÈÓ‡‰ של שלאמיתו האלוקות »¬ƒƒ
אמיתית  מציאות, "יש", היא רק דבר

‰‡¯ ‰È‰È ÌÏBÚaL „ÚÂ¿«∆»»ƒ¿∆ƒ¿∆
‡¯·p‰ Li‰ ‡Ï) ÈeÏÈ‚a¿ƒ…«≈«ƒ¿»
האלוקי, מקורו על ומסתיר המעלים

ÈzÈÓ‡‰ Li‰ (‡l‡ להביא היינו ∆»«≈»¬ƒƒ
וחובה  מצווה שהיא הזו הידיעה את

בעולם. בגלוי שתהיה אדם כל על

CiL ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ Ïk ‰p‰Â (Â¿ƒ≈»»»¿≈«»
„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„B·ÚÏ«¬«»∆»¿∆»

,Ï‡¯NiÓ אשר הרוחני מצבו יהיה ƒƒ¿»≈
ÌeiÒaיהיה ‡È·nL ÈÙÎe¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ

Ce¯a ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¯Ó‡n‰««¬»ƒ««¿ƒ»
ÏÓBb‰42ÔÈÚÏ CLÓ‰a) «≈¿∆¿≈¿ƒ¿«

Ê‡L ‰·eL˙a ˙e¯¯BÚ˙‰‰«ƒ¿¿ƒ¿»∆»
ıÏÁ ‰¯vÓ ˜Ècˆ ומשתחרר «ƒƒ»»∆¡»

דומה  הוא ולכן הרע היצר מאחיזת

האסורים  מבית e˙kM·ליוצא ‰Ó («∆»
ÌÈ˜Ècˆ ÌÏek CnÚÂ ולכן ¿«≈»«ƒƒ

וכן  הרע היצר משליטת היציאה

בעולם  הוי' שם גילוי של העבודה

ואחד. אחד לכל שייכת

,¯‡·Óe אחד לכל שייכת אכן האמורה שהעבודה לכך הפנימית שהסיבה ¿»≈
משום היא ‰È‡ואחד B˙ÓL È¯‰ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏkL∆»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¬≈ƒ¿»ƒ

,B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ e‰ÊÂ ,ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ז"ל חכמינו כמאמר ≈∆∆…«ƒ««¿∆«¿ƒƒ
משביעים  הזה בעולם גשמי בגוף להתלבש מלמעלה הנשמה ירידת לפני אשר

רשע" תהי ואל צדיק "תהי האדם את

לא  לפרש יש "משביעין" הביטוי ואת

בלשון  גם אלא שבועה בלשון רק

‰¯Èשובע ‰ÓLe ‰ÓL ÏÎ·cƒ¿»¿»»¿»»¬≈
Ú·BO‰ da LÈ כוח נתינת שהוא ≈»««

Ú¯‰Œ¯ˆi‰ ˙‡ ÁvÏ ‰Óa¿«¿«≈«∆«≈∆»«
ÂÈÏÚ ¯ab˙‰Ïe יהודי שלכל וכיוון ¿ƒ¿«≈»»

נשמה  מקבלת יש נשמה וכל אלוקית

זו  עבודה הרי הללו הכוחות את

מן  יוצא ללא ואחד אחד כל על מוטלת

הכלל.

¯‡B·n‰ ÈtŒÏÚ ¯˙BÈ ˜zÓeÈÂ¿¿«≈«ƒ«¿»
'‡ÈzÏ ˙B¯Ú‰Â ÌÈ¯eˆÈ˜'a¿ƒƒ¿∆»««¿»

צדק' ה'צמח אדמו"ר »¿ÔÈÚa¿ƒמאת
B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ חכמינו דברי שהם «¿ƒƒ

לאדמו"ר  התניא ספר פותח שבהם ז"ל

‰È‡הזקן, dÓˆÚ ‰Úe·M‰L∆«¿»«¿»ƒ
,‰„B·ÚÏ ÁkŒ˙È˙p‰Â Ú·BO‰««¿«¿ƒ«…««¬»
Ìi˜Ï ÌÈÚÈaLÓ ÔÈÚa Úe„ik«»«¿ƒ¿««¿ƒƒ¿«≈

,˙Bˆn‰ שנועדה ‡˙ שבועה שהיא ∆«ƒ¿
כוח  L‡kL¯להוסיף ,eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆

ÈLB˜ LiL ·vÓe „ÓÚÓ BLÈ∆¿«¬»«»∆≈ƒ
ÔÙB‡a ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a¿ƒ«»ƒ¿¿∆
˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL ‰„B·Ú‰»¬»∆«ƒ««»««
שלא  גדול בקושי להיתקל עלול והאדם

ושיקולים  בנימוקים עליו להתגבר יוכל

ודעת, טעם עלֿפי »¬‡ÈÊהגיוניים
,‰Úe·M‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿««¿»
‰„B·ÚÏ Ák CLÓ d„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ¿»…««¬»
˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¿»ƒ««»««
קשיים  על גם להתגבר ניתן ובכוחה

אפשר  אי ודעת טעם שעלֿפי כאלה

עליהם, ÔÈÚLלהתגבר ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆ƒ¿«
˙ÈÏÚ ‰ÈÁaÓ ‡e‰ ‰Úe·M‰«¿»ƒ¿ƒ»«¬≈

Úe„ik ,¯˙BÈa החסידות בתורת ¿≈«»«
,ÈzÚaL Èa ÔÈÚa בכמה מצינו ¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿ƒ

של  שבועה ובנביאים בתורה מקומות

בחסידות  ונאמר הקדושֿברוךֿהוא
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אל  וׁשם הוי' מּׁשם ׁשּלמעלה קים העצמּות ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

יכֹול  ולכן כּו'), ּתֹואר ׁשּום נזּכר לא ְְִֵֵֶַָָָָֹ(ׁשּלכן

הוי' ּדׁשם וההמׁשכה החיּבּור עלֿידיֿזה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָלהיֹות

הוי' ׁשם וגילּוי המׁשכת ׁשּיהיה אלקים, ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבׁשם

ָָּבעֹולם.

e‰ÊÂׂשאּו ּבדּבּורֿהּמתחיל ׁשּמבאר מה ּגם ¿∆ְְְְִִֵֶַַַַָ

קֹודׁש הּכתּוב 63ידיכם המׁש ּבפירּוׁש , ְְְֵֵֵֶֶֶַָ

ׁשהיא  מּצּיֹון היא ׁשהּברכה מּצּיֹון, הוי' ְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָָיברכ

היא  ז ֹו ׁשּבחינה יחידה, ּבחינת הּנׁשמה, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָנקּודת

הּׁשבּועה  ענין עלּֿדר) ודעת מּטעם ),64למעלה ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָ

ּבאֹופן  העבֹודה ׁשּתהיה הּכח נמׁש ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּומּמּנה

ׁשינּוי  ולפעֹול להׁשּפיע יּוכל לא ּדבר ְְְְִִִֶַַַָָֹׁשּׁשּום

ׁשניתי  לא הוי' אני עלּֿדר והרי 65חסֿוׁשלֹום, . ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּכמֹו מּיׂשראל, ואחד אחד לכל ׁשּי זה ענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּגם

ּברּו ּדּבּורֿהּמתחיל הּמאמר ּבסּיּום ְְֲִִִֶַַַַָָָׁשּכתּוב

ּכתיב  ּדהּנה ואּתם 65הּגֹומל, ׁשניתי לא הוי' אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּפירּוׁש כּליתם, לא יעקב מתמה 66ּבני ּדהּנביא , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֹ

יתּבר הּוא ּכי רֹואים אּתם הלא ליׂשראל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָֹואֹומר

יעקב  ּבני אּתם לּמה ואםּֿכן כּו', מׁשּתּנה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאינֹו

אחרי  נמׁשכים אּתם אין מּדּוע כּליתם, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹלא

ּכאׁשר  ׁשּגם והינּו, הּנפׁש. ּבכלֹות ּומצֹות ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָהּתֹורה

נקראֹות  ׁשּלכן נמּוכֹות, נׁשמֹות אֹודֹות ְְְְִֵֶָָָָמדּוּבר

אליהם  ּבנֹוגע ּגם הּנה עקב, מּלׁשֹון יעקב, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹּבׁשם

ּומּצב  למעמד ּבאים אינם מּדּוע הּנביא ְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָמתמה

לענין  ׁשּיכים הם ׁשּגם לפי והינּו הּנפׁש, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָּדכלֹות

ּוביכלתם  ׁשּבנפׁשם, הּיחידה ּבחינת מּצד ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָזה

ּבכל  ּבגילּוי ׁשּתהיה הּיחידה ּבחינת ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָלהמׁשי

הּנפׁש. ֶֶַֹּכחֹות
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ואילך. נב רכא.63)ס"ע ס"ע תרפ"ז סה"מ ב. קצ, שם קונטרסים קעח.64)סה"מ ע' נב. ע' לתניא והערות קיצורים ראה

קמג. ע' תר"ס ו.65)סה"מ ג, א.66)מלאכי סז, יתרו תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  והכוונה מיוחדת משמעות לכך יש נשבעתי" "בי אומר הכתוב שכאשר

נשבעתי" "בעצמי נאמר ‰eÓˆÚ˙כאילו ˙ÈÁa e‰fL של המהות עצם ∆∆¿ƒ«»«¿
הוא  ברוך ‡ÌÈ˜Ïהקדוש ÌLÂ 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓlL שמות שהם ∆¿«¿»ƒ≈¬»»¿≈¡…ƒ

באלוקות ותכונות מידות של kÊ¯וכינויים ‡Ï ÔÎlL) אלה בשבועות ∆»≈…ƒ¿»
נשבעתי" "בי נאמר ÌeLבהם

'eÎ ¯‡Bz לא והקדושֿברוךֿהוא «
בהם והכינויים מכונה השמות באחד

ŒÏÚשלו  ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎÏÂ ,(¿»≈»ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰Â ¯eaÈÁ‰ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«ƒ¿««¿»»

,ÌÈ˜Ï‡ ÌLa 'ÈÂ‰ ÌLc כיוון ¿≈¬»»¿≈¡…ƒ
 ֿ מהקדושֿברוך באה הזו שהשבועה

הגדרים  מכל שלמעלה בעצמו הוא

לפעול  כוח נתינת היא לכן וההגבלות,

את  לאדם אין כלל שבדרך דבר

מחייב  הוא (כי אותו לפעול הכוחות

הגדרים) מעל ∆¿È‰iL∆ƒ‰התעלות
'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈ‚Â ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ≈¬»»

מהעולם  ««ÌÏBÚa.שלמעלה
Œ¯ea„a ¯‡·nL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿»≈¿ƒ
,L„B˜ ÌÎÈ„È e‡N ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿¿≈∆∆

·e˙k‰ CLÓ‰ Le¯ÈÙa ההמשך ¿≈∆¿≈«»
וברכו  קודש ידיכם "שאו זה, פסוק של

ה'", ÔBivÓ,את 'ÈÂ‰ EÎ¯·È¿»∆¿¬»»ƒƒ
‰Î¯a‰L,'הוי משם הנמשכת ∆«¿»»

הוי'", È‰L‡"יברכך ÔBivÓ ‡È‰ƒƒƒ∆ƒ
,‰ÓLp‰ ˙„e˜ הכי הנקודה ¿««¿»»

הנשמה  של פנימית והכי עצמית

‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa,שבנפש‰ÈÁaL ¿ƒ«¿ƒ»∆¿ƒ»
˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ BÊƒ¿«¿»ƒ««»««

‰Úe·M‰ ÔÈÚ C¯cŒÏÚ) שהיא «∆∆ƒ¿««¿»
מטעם  שלמעלה לעבודה כוח נתינת

והגבלה  ממדידה למעלה ),ודעת,
‰pnÓeשבנפש CLÓמה'יחידה' ƒ∆»ƒ¿»

ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰ ‰È‰zL Ák‰«…«∆ƒ¿∆»¬»¿∆
ÚÈtL‰Ï ÏÎeÈ ‡Ï ¯·c ÌeML∆»»…«¿«¿ƒ«
ÌBÏLÂŒÒÁ ÈeÈL ÏBÚÙÏÂ¿ƒ¿ƒ«¿»

ה', ‰ÈÂ'בעבודת È‡ C¯cŒÏÚ«∆∆¬ƒ¬»»
È˙ÈL ‡Ï ברוך הקדוש שאצל כשם …»ƒƒ

כלשהי. השפעה עליו להשפיע מסוגל לא דבר ושום שינוי שייך לא הוא

‰Ê ÔÈÚ Ìb È¯‰Â אף שינוי, לשום ניתנת שלא בצורה בה' דביקות של «¬≈«ƒ¿»∆

גבוהה, בדרגה מדובר Ï‡¯NiÓ,שלכאורה „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ CiL«»¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
,ÏÓBb‰ Ce¯a ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¯Ó‡n‰ ÌeiÒa ·e˙kL BÓk¿∆»¿ƒ««¬»ƒ««¿ƒ»«≈

·È˙k ‰p‰c65‡Ï ·˜ÚÈ Èa Ìz‡Â È˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰ È‡ ¿ƒ≈¿ƒ¬ƒ¬»»…»ƒƒ¿«∆¿≈«¬……
,Ì˙ÈlÎ בני וגם בה' שינוי שום חל לא שלעולם אומר הכתוב פשוטו לפי ¿ƒ∆

ולפי  כלים, ואינם קיימים יעקב

הדברים  הוא,Le¯Ètפנימיות הפסוק ≈
‰Ó˙Ó ‡È·p‰c ומתפלא תמה ¿«»ƒ«¿≈«

Ìz‡ ‡Ï‰ ,Ï‡¯NÈÏ ¯ÓB‡Â¿≈¿ƒ¿»≈¬…«∆
BÈ‡ C¯a˙È ‡e‰ Èk ÌÈ‡B¯ƒƒƒ¿»≈≈

,'eÎ ‰pzLÓ שהעולמות זה ובכלל ƒ¿«∆
בהיותו  שינוי שום גורמים לא והבריאה

הוא  "אתה התפילה (כנוסח ויחיד אחד

(בדיוק  הוא ואתה העולם שנברא קודם

העולם" משנברא דבר) ≈ÔkŒÌ‡Â¿ƒאותו
כדי  עד גדול הוא ברוך שהקדוש כיוון

ולהתפלא לתמוה יש ‡Ìzכך, ‰nÏ»»«∆
ÚecÓ ,Ì˙ÈlÎ ‡Ï ·˜ÚÈ Èa¿≈«¬……¿ƒ∆««
È¯Á‡ ÌÈÎLÓ Ìz‡ ÔÈ‡≈«∆ƒ¿»ƒ«¬≈
LÙp‰ ˙BÏÎa ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿ƒ¿«∆∆
והתכללות  המציאות אבדן כדי עד

באלוקות.?

שגם  כך על הוא הדגש כאן וכאמור,

ואחד  אחד לכל שייך זה עניין

הכלל: מן יוצא ללא מישראל,

¯ae„Ó ¯L‡k ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆««¬∆¿»
ÔÎlL ,˙BÎeÓ ˙BÓL ˙B„B‡¿»¿∆»≈
ÔBLlÓ ,·˜ÚÈ ÌLa ˙B‡¯˜ƒ¿»¿≈«¬…ƒ¿

,·˜Ú,"יעקב "בני הפסוק, ובלשון »≈
‰Ó˙Ó Ì‰ÈÏ‡ Ú‚Ba Ìb ‰p‰ƒ≈«¿≈«¬≈∆«¿≈«

‡È·p‰ומתפלאÌÈ‡ ÚecÓ «»ƒ««≈»
˙BÏÎc ·vÓe „ÓÚÓÏ ÌÈ‡a»ƒ¿«¬»«»ƒ¿

LÙp‰,באלוקות הדביקות מרוב «∆∆
Ì‰ ÌbL ÈÙÏ eÈ‰Â למרות ¿«¿¿ƒ∆«≈

נמוכה  רוחנית בדרגה הם שלכאורה

˙ÈÁa „vÓ ‰Ê ÔÈÚÏ ÌÈÎiL«»ƒ¿ƒ¿»∆ƒ«¿ƒ«
,ÌLÙaL ‰„ÈÁi‰ אמנם כי «¿ƒ»∆¿«¿»

אכן  הם הנשמה של הגלויים בכוחות

של  והפנימיות העצם אבל נחות, במצב

תמיד ונעלים שלמים ה'יחידה', יעקב'Ì˙ÏÎÈ·eהנשמה 'בני של ƒ»¿»
.LÙp‰ ˙BÁk ÏÎa ÈeÏÈ‚a ‰È‰zL ‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»∆ƒ¿∆¿ƒ¿»…«∆∆
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עֹוׂשה ז) מּצּיֹון הוי' יברכ ּבּכתּוב, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּומסּיים

הּכּונה  נׁשלמת ֿ ידיֿזה ׁשעל וארץ, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשמים

ׁשּמבאר  ּכפי וארץ, ׁשמים ּדעֹוׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָהאמיּתית

ׁשמי  ׁשל  קּיּומם ׁשּיהיה עלֿידי ּבּמאמר , וארץ ם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּדאז  ׁשּבּלב, עבֹודה ׁשעלּֿפי ּומצֹות הּתֹורה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָקּיּום

ועבֹודה  מצֹות ּדתֹורה, העּמּודים ג' ׁשלימּות ְְְֲִִֵַַָָָהּוא

עֹומד  העֹולם עליהם להּׁשלימּות 67אׁשר ועד . ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָ

חדׁשים  ׁשמים ּבֹורא הּנני ׁשאז ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָּדלעתידֿלבֹוא,

חדׁשה  מׁשּתלׁשל 68וארץ ּומּזה (ּברּוחנּיּות, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ

ּגם  נעׂשה ּכזה ּובאֹופן ּבגׁשמּיּות), ּגם ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָונמׁש

ׁשּכתּוב  ּכמֹו יׂשראל, ּבני ּכאׁשר 69אצל ּכי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ

אני  אׁשר החדׁשה והארץ החדׁשים ְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָהּׁשמים

זרעכם  יעמֹוד ּכן גֹו' לפני עֹומדים ְְְֲֲִֵֶֶַַַָעֹוׂשה

ּפנימּיּות  לבחינת עד העלּיה ענין ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָוׁשמכם,

ּדייקא) (לפני הענין 70עּתיק ׁשלימּות ּגם וזהּו . ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

הּמּדֹות, העלאת ענין ׁשהּוא קֹודׁש, ידיכם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָּדּׂשאּו

ּבעּתיק. (מּדֹות) זעירֿאנּפין ּדבחינת לעלּיה ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָעד

מּמׁש. ּבקרֹוב הּמׁשיח, ּבביאת לנּו, ּתהיה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָוכן
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מ"ב.67) פ"א יז.68)אבות סה, כב.69)ישעי' סו, סע"ג.70)שם נא, שה"ש 717273לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,·e˙ka ÌÈiÒÓe (Êשאומר ÔBivÓאחרי 'ÈÂ‰ EÎ¯·È היא ו'ציון' ¿«≈«»¿»∆¿¬»»ƒƒ
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באים  זו ומשלימות (מצוות). חסדים
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עֹוׂשה ז) מּצּיֹון הוי' יברכ ּבּכתּוב, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּומסּיים

הּכּונה  נׁשלמת ֿ ידיֿזה ׁשעל וארץ, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשמים

ׁשּמבאר  ּכפי וארץ, ׁשמים ּדעֹוׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָהאמיּתית

ׁשמי  ׁשל  קּיּומם ׁשּיהיה עלֿידי ּבּמאמר , וארץ ם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּדאז  ׁשּבּלב, עבֹודה ׁשעלּֿפי ּומצֹות הּתֹורה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָקּיּום

ועבֹודה  מצֹות ּדתֹורה, העּמּודים ג' ׁשלימּות ְְְֲִִֵַַָָָהּוא

עֹומד  העֹולם עליהם להּׁשלימּות 67אׁשר ועד . ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָ

חדׁשים  ׁשמים ּבֹורא הּנני ׁשאז ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָּדלעתידֿלבֹוא,

חדׁשה  מׁשּתלׁשל 68וארץ ּומּזה (ּברּוחנּיּות, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ

ּגם  נעׂשה ּכזה ּובאֹופן ּבגׁשמּיּות), ּגם ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָונמׁש

ׁשּכתּוב  ּכמֹו יׂשראל, ּבני ּכאׁשר 69אצל ּכי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ

אני  אׁשר החדׁשה והארץ החדׁשים ְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָהּׁשמים

זרעכם  יעמֹוד ּכן גֹו' לפני עֹומדים ְְְֲֲִֵֶֶַַַָעֹוׂשה

ּפנימּיּות  לבחינת עד העלּיה ענין ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָוׁשמכם,

ּדייקא) (לפני הענין 70עּתיק ׁשלימּות ּגם וזהּו . ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

הּמּדֹות, העלאת ענין ׁשהּוא קֹודׁש, ידיכם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָּדּׂשאּו

ּבעּתיק. (מּדֹות) זעירֿאנּפין ּדבחינת לעלּיה ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָעד

מּמׁש. ּבקרֹוב הּמׁשיח, ּבביאת לנּו, ּתהיה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָוכן
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כאמור, שבנפש, ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰ה'יחידה' ,ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NBÚ כאשר ≈»«ƒ»»∆∆«¿≈∆
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כי  'יומין' מבחינת ונבדלת ש'נעתקת'
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טו aeh iplnby zeaeh miaiigl lnebd jexa

אל  וׁשם הוי' מּׁשם ׁשּלמעלה קים העצמּות ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

יכֹול  ולכן כּו'), ּתֹואר ׁשּום נזּכר לא ְְִֵֵֶַָָָָֹ(ׁשּלכן

הוי' ּדׁשם וההמׁשכה החיּבּור עלֿידיֿזה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָלהיֹות

הוי' ׁשם וגילּוי המׁשכת ׁשּיהיה אלקים, ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבׁשם

ָָּבעֹולם.

e‰ÊÂׂשאּו ּבדּבּורֿהּמתחיל ׁשּמבאר מה ּגם ¿∆ְְְְִִֵֶַַַַָ

קֹודׁש הּכתּוב 63ידיכם המׁש ּבפירּוׁש , ְְְֵֵֵֶֶֶַָ

ׁשהיא  מּצּיֹון היא ׁשהּברכה מּצּיֹון, הוי' ְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָָיברכ

היא  ז ֹו ׁשּבחינה יחידה, ּבחינת הּנׁשמה, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָנקּודת

הּׁשבּועה  ענין עלּֿדר) ודעת מּטעם ),64למעלה ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָ

ּבאֹופן  העבֹודה ׁשּתהיה הּכח נמׁש ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּומּמּנה

ׁשינּוי  ולפעֹול להׁשּפיע יּוכל לא ּדבר ְְְְִִִֶַַַָָֹׁשּׁשּום

ׁשניתי  לא הוי' אני עלּֿדר והרי 65חסֿוׁשלֹום, . ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּכמֹו מּיׂשראל, ואחד אחד לכל ׁשּי זה ענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּגם

ּברּו ּדּבּורֿהּמתחיל הּמאמר ּבסּיּום ְְֲִִִֶַַַַָָָׁשּכתּוב

ּכתיב  ּדהּנה ואּתם 65הּגֹומל, ׁשניתי לא הוי' אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּפירּוׁש כּליתם, לא יעקב מתמה 66ּבני ּדהּנביא , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֹ

יתּבר הּוא ּכי רֹואים אּתם הלא ליׂשראל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָֹואֹומר

יעקב  ּבני אּתם לּמה ואםּֿכן כּו', מׁשּתּנה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאינֹו

אחרי  נמׁשכים אּתם אין מּדּוע כּליתם, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹלא

ּכאׁשר  ׁשּגם והינּו, הּנפׁש. ּבכלֹות ּומצֹות ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָהּתֹורה

נקראֹות  ׁשּלכן נמּוכֹות, נׁשמֹות אֹודֹות ְְְְִֵֶָָָָמדּוּבר

אליהם  ּבנֹוגע ּגם הּנה עקב, מּלׁשֹון יעקב, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹּבׁשם

ּומּצב  למעמד ּבאים אינם מּדּוע הּנביא ְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָמתמה

לענין  ׁשּיכים הם ׁשּגם לפי והינּו הּנפׁש, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָּדכלֹות

ּוביכלתם  ׁשּבנפׁשם, הּיחידה ּבחינת מּצד ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָזה

ּבכל  ּבגילּוי ׁשּתהיה הּיחידה ּבחינת ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָלהמׁשי

הּנפׁש. ֶֶַֹּכחֹות
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ואילך. נב רכא.63)ס"ע ס"ע תרפ"ז סה"מ ב. קצ, שם קונטרסים קעח.64)סה"מ ע' נב. ע' לתניא והערות קיצורים ראה

קמג. ע' תר"ס ו.65)סה"מ ג, א.66)מלאכי סז, יתרו תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  והכוונה מיוחדת משמעות לכך יש נשבעתי" "בי אומר הכתוב שכאשר

נשבעתי" "בעצמי נאמר ‰eÓˆÚ˙כאילו ˙ÈÁa e‰fL של המהות עצם ∆∆¿ƒ«»«¿
הוא  ברוך ‡ÌÈ˜Ïהקדוש ÌLÂ 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓlL שמות שהם ∆¿«¿»ƒ≈¬»»¿≈¡…ƒ

באלוקות ותכונות מידות של kÊ¯וכינויים ‡Ï ÔÎlL) אלה בשבועות ∆»≈…ƒ¿»
נשבעתי" "בי נאמר ÌeLבהם

'eÎ ¯‡Bz לא והקדושֿברוךֿהוא «
בהם והכינויים מכונה השמות באחד

ŒÏÚשלו  ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎÏÂ ,(¿»≈»ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰Â ¯eaÈÁ‰ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«ƒ¿««¿»»

,ÌÈ˜Ï‡ ÌLa 'ÈÂ‰ ÌLc כיוון ¿≈¬»»¿≈¡…ƒ
 ֿ מהקדושֿברוך באה הזו שהשבועה

הגדרים  מכל שלמעלה בעצמו הוא

לפעול  כוח נתינת היא לכן וההגבלות,

את  לאדם אין כלל שבדרך דבר

מחייב  הוא (כי אותו לפעול הכוחות

הגדרים) מעל ∆¿È‰iL∆ƒ‰התעלות
'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈ‚Â ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ≈¬»»

מהעולם  ««ÌÏBÚa.שלמעלה
Œ¯ea„a ¯‡·nL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿»≈¿ƒ
,L„B˜ ÌÎÈ„È e‡N ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿¿≈∆∆

·e˙k‰ CLÓ‰ Le¯ÈÙa ההמשך ¿≈∆¿≈«»
וברכו  קודש ידיכם "שאו זה, פסוק של

ה'", ÔBivÓ,את 'ÈÂ‰ EÎ¯·È¿»∆¿¬»»ƒƒ
‰Î¯a‰L,'הוי משם הנמשכת ∆«¿»»

הוי'", È‰L‡"יברכך ÔBivÓ ‡È‰ƒƒƒ∆ƒ
,‰ÓLp‰ ˙„e˜ הכי הנקודה ¿««¿»»

הנשמה  של פנימית והכי עצמית

‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa,שבנפש‰ÈÁaL ¿ƒ«¿ƒ»∆¿ƒ»
˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ BÊƒ¿«¿»ƒ««»««

‰Úe·M‰ ÔÈÚ C¯cŒÏÚ) שהיא «∆∆ƒ¿««¿»
מטעם  שלמעלה לעבודה כוח נתינת

והגבלה  ממדידה למעלה ),ודעת,
‰pnÓeשבנפש CLÓמה'יחידה' ƒ∆»ƒ¿»

ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰ ‰È‰zL Ák‰«…«∆ƒ¿∆»¬»¿∆
ÚÈtL‰Ï ÏÎeÈ ‡Ï ¯·c ÌeML∆»»…«¿«¿ƒ«
ÌBÏLÂŒÒÁ ÈeÈL ÏBÚÙÏÂ¿ƒ¿ƒ«¿»

ה', ‰ÈÂ'בעבודת È‡ C¯cŒÏÚ«∆∆¬ƒ¬»»
È˙ÈL ‡Ï ברוך הקדוש שאצל כשם …»ƒƒ

כלשהי. השפעה עליו להשפיע מסוגל לא דבר ושום שינוי שייך לא הוא

‰Ê ÔÈÚ Ìb È¯‰Â אף שינוי, לשום ניתנת שלא בצורה בה' דביקות של «¬≈«ƒ¿»∆

גבוהה, בדרגה מדובר Ï‡¯NiÓ,שלכאורה „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ CiL«»¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
,ÏÓBb‰ Ce¯a ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¯Ó‡n‰ ÌeiÒa ·e˙kL BÓk¿∆»¿ƒ««¬»ƒ««¿ƒ»«≈

·È˙k ‰p‰c65‡Ï ·˜ÚÈ Èa Ìz‡Â È˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰ È‡ ¿ƒ≈¿ƒ¬ƒ¬»»…»ƒƒ¿«∆¿≈«¬……
,Ì˙ÈlÎ בני וגם בה' שינוי שום חל לא שלעולם אומר הכתוב פשוטו לפי ¿ƒ∆

ולפי  כלים, ואינם קיימים יעקב

הדברים  הוא,Le¯Ètפנימיות הפסוק ≈
‰Ó˙Ó ‡È·p‰c ומתפלא תמה ¿«»ƒ«¿≈«

Ìz‡ ‡Ï‰ ,Ï‡¯NÈÏ ¯ÓB‡Â¿≈¿ƒ¿»≈¬…«∆
BÈ‡ C¯a˙È ‡e‰ Èk ÌÈ‡B¯ƒƒƒ¿»≈≈

,'eÎ ‰pzLÓ שהעולמות זה ובכלל ƒ¿«∆
בהיותו  שינוי שום גורמים לא והבריאה

הוא  "אתה התפילה (כנוסח ויחיד אחד

(בדיוק  הוא ואתה העולם שנברא קודם

העולם" משנברא דבר) ≈ÔkŒÌ‡Â¿ƒאותו
כדי  עד גדול הוא ברוך שהקדוש כיוון

ולהתפלא לתמוה יש ‡Ìzכך, ‰nÏ»»«∆
ÚecÓ ,Ì˙ÈlÎ ‡Ï ·˜ÚÈ Èa¿≈«¬……¿ƒ∆««
È¯Á‡ ÌÈÎLÓ Ìz‡ ÔÈ‡≈«∆ƒ¿»ƒ«¬≈
LÙp‰ ˙BÏÎa ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿ƒ¿«∆∆
והתכללות  המציאות אבדן כדי עד

באלוקות.?

שגם  כך על הוא הדגש כאן וכאמור,

ואחד  אחד לכל שייך זה עניין

הכלל: מן יוצא ללא מישראל,

¯ae„Ó ¯L‡k ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆««¬∆¿»
ÔÎlL ,˙BÎeÓ ˙BÓL ˙B„B‡¿»¿∆»≈
ÔBLlÓ ,·˜ÚÈ ÌLa ˙B‡¯˜ƒ¿»¿≈«¬…ƒ¿

,·˜Ú,"יעקב "בני הפסוק, ובלשון »≈
‰Ó˙Ó Ì‰ÈÏ‡ Ú‚Ba Ìb ‰p‰ƒ≈«¿≈«¬≈∆«¿≈«

‡È·p‰ומתפלאÌÈ‡ ÚecÓ «»ƒ««≈»
˙BÏÎc ·vÓe „ÓÚÓÏ ÌÈ‡a»ƒ¿«¬»«»ƒ¿

LÙp‰,באלוקות הדביקות מרוב «∆∆
Ì‰ ÌbL ÈÙÏ eÈ‰Â למרות ¿«¿¿ƒ∆«≈

נמוכה  רוחנית בדרגה הם שלכאורה

˙ÈÁa „vÓ ‰Ê ÔÈÚÏ ÌÈÎiL«»ƒ¿ƒ¿»∆ƒ«¿ƒ«
,ÌLÙaL ‰„ÈÁi‰ אמנם כי «¿ƒ»∆¿«¿»

אכן  הם הנשמה של הגלויים בכוחות

של  והפנימיות העצם אבל נחות, במצב

תמיד ונעלים שלמים ה'יחידה', יעקב'Ì˙ÏÎÈ·eהנשמה 'בני של ƒ»¿»
.LÙp‰ ˙BÁk ÏÎa ÈeÏÈ‚a ‰È‰zL ‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»∆ƒ¿∆¿ƒ¿»…«∆∆
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e"kyz'd ,fenz `"k ,qgpit zyxt zay

עֹוׂשה ז) מּצּיֹון הוי' יברכ ּבּכתּוב, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּומסּיים

הּכּונה  נׁשלמת ֿ ידיֿזה ׁשעל וארץ, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשמים

ׁשּמבאר  ּכפי וארץ, ׁשמים ּדעֹוׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָהאמיּתית

ׁשמי  ׁשל  קּיּומם ׁשּיהיה עלֿידי ּבּמאמר , וארץ ם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּדאז  ׁשּבּלב, עבֹודה ׁשעלּֿפי ּומצֹות הּתֹורה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָקּיּום

ועבֹודה  מצֹות ּדתֹורה, העּמּודים ג' ׁשלימּות ְְְֲִִֵַַָָָהּוא

עֹומד  העֹולם עליהם להּׁשלימּות 67אׁשר ועד . ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָ

חדׁשים  ׁשמים ּבֹורא הּנני ׁשאז ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָּדלעתידֿלבֹוא,

חדׁשה  מׁשּתלׁשל 68וארץ ּומּזה (ּברּוחנּיּות, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ

ּגם  נעׂשה ּכזה ּובאֹופן ּבגׁשמּיּות), ּגם ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָונמׁש

ׁשּכתּוב  ּכמֹו יׂשראל, ּבני ּכאׁשר 69אצל ּכי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ

אני  אׁשר החדׁשה והארץ החדׁשים ְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָהּׁשמים

זרעכם  יעמֹוד ּכן גֹו' לפני עֹומדים ְְְֲֲִֵֶֶַַַָעֹוׂשה

ּפנימּיּות  לבחינת עד העלּיה ענין ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָוׁשמכם,

ּדייקא) (לפני הענין 70עּתיק ׁשלימּות ּגם וזהּו . ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

הּמּדֹות, העלאת ענין ׁשהּוא קֹודׁש, ידיכם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָּדּׂשאּו

ּבעּתיק. (מּדֹות) זעירֿאנּפין ּדבחינת לעלּיה ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָעד

מּמׁש. ּבקרֹוב הּמׁשיח, ּבביאת לנּו, ּתהיה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָוכן
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מ"ב.67) פ"א יז.68)אבות סה, כב.69)ישעי' סו, סע"ג.70)שם נא, שה"ש 717273לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,·e˙ka ÌÈiÒÓe (Êשאומר ÔBivÓאחרי 'ÈÂ‰ EÎ¯·È היא ו'ציון' ¿«≈«»¿»∆¿¬»»ƒƒ

כאמור, שבנפש, ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰ה'יחידה' ,ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NBÚ כאשר ≈»«ƒ»»∆∆«¿≈∆
בעולם  הוי' שם את ‰ek‰ממשיכים ˙ÓÏL והתכלית המטרה ƒ¿∆∆««»»

,¯Ó‡na ¯‡·nL ÈÙk ,ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NBÚc ˙ÈzÈÓ‡‰»¬ƒƒ¿≈»«ƒ»»∆¿ƒ∆¿»≈««¬»
ÌÈÓL ÏL ÌÓei˜ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»∆»«ƒ
‰¯Bz‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ı¯‡Â»»∆«¿≈ƒ«»
‰„B·Ú ÈtŒÏÚL ˙BˆÓeƒ¿∆«ƒ¬»

,·laL התורה את שמקיימים ∆«≈
וגם  בפועל במעשה גם והמצוות

נפשיתֿרוחנית  שבלב עבודה עובדים

'‚ ˙eÓÈÏL ‡e‰ Ê‡c¿»¿≈
˙BˆÓ ,‰¯B˙c ÌÈ„enÚ‰»«ƒ¿»ƒ¿
ÌÏBÚ‰ Ì‰ÈÏÚ ¯L‡ ‰„B·ÚÂ«¬»¬∆¬≈∆»»

„ÓBÚ שלשה "על המשנה כלשון ≈
ועל  התורה על עומד העולם דברים

גמילות  ועל שבלב) (עבודה העבודה

באים  זו ומשלימות (מצוות). חסדים

יותר עוד נעלית שבאים ÚÂ„לשלימות ¿«
,‡B·ÏŒ„È˙ÚÏc ˙eÓÈÏM‰Ï¿«¿≈ƒ¿»ƒ»

המשיח, הנבואה Ê‡Lבימות תתקיים ∆»
ברוך ‰Èpאשר Ba¯‡הוא הקדוש ƒ¿ƒ≈

‰L„Á ı¯‡Â ÌÈL„Á ÌÈÓL»«ƒ¬»ƒ¿∆∆¬»»
הבריאה, וכללות והארץ, שהשמים

שנחשבת  ביותר נעלית לשלימות יגיעו

מחדש fÓe‰כבריאתם ,˙eiÁe¯a)¿»ƒƒ∆
ברוחניות ≈¿»¿ÏLÏzLÓƒמהחידוש

ÔÙB‡·e ,(˙eiÓL‚a Ìb CLÓÂ¿ƒ¿»«¿«¿ƒ¿∆
,Ï‡¯NÈ Èa Ïˆ‡ Ìb ‰NÚ ‰Êk מאד נעלית לשלימות יגיעו הם שגם »∆«¬∆«≈∆¿≈ƒ¿»≈

ממש כחדשים ‰ÌÈL„Áויהיו ÌÈÓM‰ ¯L‡k Èk ·e˙kL BÓk¿∆»ƒ«¬∆«»«ƒ«¬»ƒ

„BÓÚÈ Ôk 'B‚ ÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ ‰NBÚ È‡ ¯L‡ ‰L„Á‰ ı¯‡‰Â¿»»∆«¬»»¬∆¬ƒ∆¿ƒ¿»«≈«¬
,ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê והארץ השמים התחדשות בין משווה שהכתוב הרי «¿¬∆¿ƒ¿∆

ישראל בני של הזוe‰L‡למצבם וההתחדשות ‰iÏÚ‰השלימות ÔÈÚ ∆ƒ¿«»¬ƒ»
ישראל  בני של ÈzÚ˜ההתעלות ˙eiÓÈt ˙ÈÁ·Ï „Ú כתר' בבחינת «ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ

כשם  מהספירות, (שלמעלה עליון'

בחינה  יש הראש) מעל הוא שהכתר

שם  על יומין' 'עתיק שנקראת נעלית

כי  'יומין' מבחינת ונבדלת ש'נעתקת'

יש  עצמה ובה מהתגלות, למעלה היא
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,˙Bcn‰ ˙‡ÏÚ‰ לעיל כמבואר «¬»««ƒ
ידיכם  "שאו של הפנימית שהמשמעות

(שמכונות  המידות העלאת היא קודש"

"גבורה  ימינא", דרועא "חסד – 'ידיים'

ההגבהה  וגם שמאלא") דרועא

הזו  iÏÚÏ‰היא וההתעלות „Ú««¬ƒ»
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁ·c פנים ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
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עֹוׂשה ז) מּצּיֹון הוי' יברכ ּבּכתּוב, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּומסּיים

הּכּונה  נׁשלמת ֿ ידיֿזה ׁשעל וארץ, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשמים

ׁשּמבאר  ּכפי וארץ, ׁשמים ּדעֹוׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָהאמיּתית

ׁשמי  ׁשל  קּיּומם ׁשּיהיה עלֿידי ּבּמאמר , וארץ ם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּדאז  ׁשּבּלב, עבֹודה ׁשעלּֿפי ּומצֹות הּתֹורה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָקּיּום

ועבֹודה  מצֹות ּדתֹורה, העּמּודים ג' ׁשלימּות ְְְֲִִֵַַָָָהּוא

עֹומד  העֹולם עליהם להּׁשלימּות 67אׁשר ועד . ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָ

חדׁשים  ׁשמים ּבֹורא הּנני ׁשאז ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָּדלעתידֿלבֹוא,

חדׁשה  מׁשּתלׁשל 68וארץ ּומּזה (ּברּוחנּיּות, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ

ּגם  נעׂשה ּכזה ּובאֹופן ּבגׁשמּיּות), ּגם ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָונמׁש

ׁשּכתּוב  ּכמֹו יׂשראל, ּבני ּכאׁשר 69אצל ּכי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ

אני  אׁשר החדׁשה והארץ החדׁשים ְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָהּׁשמים

זרעכם  יעמֹוד ּכן גֹו' לפני עֹומדים ְְְֲֲִֵֶֶַַַָעֹוׂשה

ּפנימּיּות  לבחינת עד העלּיה ענין ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָוׁשמכם,

ּדייקא) (לפני הענין 70עּתיק ׁשלימּות ּגם וזהּו . ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

הּמּדֹות, העלאת ענין ׁשהּוא קֹודׁש, ידיכם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָּדּׂשאּו

ּבעּתיק. (מּדֹות) זעירֿאנּפין ּדבחינת לעלּיה ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָעד

מּמׁש. ּבקרֹוב הּמׁשיח, ּבביאת לנּו, ּתהיה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָוכן
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מ"ב.67) פ"א יז.68)אבות סה, כב.69)ישעי' סו, סע"ג.70)שם נא, שה"ש 717273לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,·e˙ka ÌÈiÒÓe (Êשאומר ÔBivÓאחרי 'ÈÂ‰ EÎ¯·È היא ו'ציון' ¿«≈«»¿»∆¿¬»»ƒƒ

כאמור, שבנפש, ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰ה'יחידה' ,ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NBÚ כאשר ≈»«ƒ»»∆∆«¿≈∆
בעולם  הוי' שם את ‰ek‰ממשיכים ˙ÓÏL והתכלית המטרה ƒ¿∆∆««»»

,¯Ó‡na ¯‡·nL ÈÙk ,ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NBÚc ˙ÈzÈÓ‡‰»¬ƒƒ¿≈»«ƒ»»∆¿ƒ∆¿»≈««¬»
ÌÈÓL ÏL ÌÓei˜ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»∆»«ƒ
‰¯Bz‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ı¯‡Â»»∆«¿≈ƒ«»
‰„B·Ú ÈtŒÏÚL ˙BˆÓeƒ¿∆«ƒ¬»

,·laL התורה את שמקיימים ∆«≈
וגם  בפועל במעשה גם והמצוות

נפשיתֿרוחנית  שבלב עבודה עובדים

'‚ ˙eÓÈÏL ‡e‰ Ê‡c¿»¿≈
˙BˆÓ ,‰¯B˙c ÌÈ„enÚ‰»«ƒ¿»ƒ¿
ÌÏBÚ‰ Ì‰ÈÏÚ ¯L‡ ‰„B·ÚÂ«¬»¬∆¬≈∆»»

„ÓBÚ שלשה "על המשנה כלשון ≈
ועל  התורה על עומד העולם דברים

גמילות  ועל שבלב) (עבודה העבודה

באים  זו ומשלימות (מצוות). חסדים

יותר עוד נעלית שבאים ÚÂ„לשלימות ¿«
,‡B·ÏŒ„È˙ÚÏc ˙eÓÈÏM‰Ï¿«¿≈ƒ¿»ƒ»

המשיח, הנבואה Ê‡Lבימות תתקיים ∆»
ברוך ‰Èpאשר Ba¯‡הוא הקדוש ƒ¿ƒ≈

‰L„Á ı¯‡Â ÌÈL„Á ÌÈÓL»«ƒ¬»ƒ¿∆∆¬»»
הבריאה, וכללות והארץ, שהשמים

שנחשבת  ביותר נעלית לשלימות יגיעו

מחדש fÓe‰כבריאתם ,˙eiÁe¯a)¿»ƒƒ∆
ברוחניות ≈¿»¿ÏLÏzLÓƒמהחידוש

ÔÙB‡·e ,(˙eiÓL‚a Ìb CLÓÂ¿ƒ¿»«¿«¿ƒ¿∆
,Ï‡¯NÈ Èa Ïˆ‡ Ìb ‰NÚ ‰Êk מאד נעלית לשלימות יגיעו הם שגם »∆«¬∆«≈∆¿≈ƒ¿»≈

ממש כחדשים ‰ÌÈL„Áויהיו ÌÈÓM‰ ¯L‡k Èk ·e˙kL BÓk¿∆»ƒ«¬∆«»«ƒ«¬»ƒ

„BÓÚÈ Ôk 'B‚ ÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ ‰NBÚ È‡ ¯L‡ ‰L„Á‰ ı¯‡‰Â¿»»∆«¬»»¬∆¬ƒ∆¿ƒ¿»«≈«¬
,ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê והארץ השמים התחדשות בין משווה שהכתוב הרי «¿¬∆¿ƒ¿∆

ישראל בני של הזוe‰L‡למצבם וההתחדשות ‰iÏÚ‰השלימות ÔÈÚ ∆ƒ¿«»¬ƒ»
ישראל  בני של ÈzÚ˜ההתעלות ˙eiÓÈt ˙ÈÁ·Ï „Ú כתר' בבחינת «ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ

כשם  מהספירות, (שלמעלה עליון'

בחינה  יש הראש) מעל הוא שהכתר

שם  על יומין' 'עתיק שנקראת נעלית

כי  'יומין' מבחינת ונבדלת ש'נעתקת'

יש  עצמה ובה מהתגלות, למעלה היא

'פנימיות  הנקראת יותר נעלית דרגה

שבה  וההתחדשות העלייה וזו עתיק',

עתיק' 'פנימיות עד עלייה כאן, מדובר

‡˜ÈÈc ÈÙÏ) בכך שנרמז כפי ¿»«»¿»
"עומדים  ואומר מדייק שהפסוק

).לפני"
e‡Oc ÔÈÚ‰ ˙eÓÈÏL Ìb e‰ÊÂ¿∆«¿≈»ƒ¿»ƒ¿

,L„B˜ ÌÎÈ„È מלשון 'שאו' ¿≈∆∆
והתעלות  e‰LÔÈÚהגבהה ‡ ∆ƒ¿«

,˙Bcn‰ ˙‡ÏÚ‰ לעיל כמבואר «¬»««ƒ
ידיכם  "שאו של הפנימית שהמשמעות

(שמכונות  המידות העלאת היא קודש"

"גבורה  ימינא", דרועא "חסד – 'ידיים'

ההגבהה  וגם שמאלא") דרועא

הזו  iÏÚÏ‰היא וההתעלות „Ú««¬ƒ»
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁ·c פנים ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

לעומת  כי למידות). (כינוי קטנות,

הוא  שבמידות האור שבמוחין, האור

קטנות  היא (BcÓ˙)בבחינת המידות עליית È‰z‰וגם ÔÎÂ .˜ÈzÚa ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿∆
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש אודות הצום ת"ב וביום הכפורים.

מובן שצריך לצום כל היום כולו כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, ועל ידי שימעיט במלאכה 

יוכל למלאות  באותו היום ככל האפשרי והעיקר שיהי' עסוק בענינים שימנעוהו לחשוב ע"ד הצום, 

האמור, אלא שבתור הוספה ישאל אצל רופא, שישנם כדורים הממעטים כח התאבון למשך כמה וכמה 

שעות, ואולי עוד יותר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



טז

      
מוגה  בלתי

 והגאולה המאסר בעל בירך תרפ"ז), (בשנת והגאולה המאסר שלאחרי פינחס פ' הש"ק ביום
הזקן  רבינו לפס"ד בהתאם - לתורה שעלה בעת הגומל" הגומל 1"ברכת שמברך שנתרפא, לחולה בנוגע

נקרא  לא לביתו, חזר שלא זמן שכל האסורים, מבית להיוצא בנוגע גם מובן ומזה לגמרי, לבוריו כשחוזר
לגמרי". מהסכנה ש"יצא

טובות  לחייבים הגומל ברוך ד"ה המאמר אמירת ע"י הגומל דברכת הענין תוכן הי' שכבר ולהעיר,
תמוז  בי"ג טוב שהוא2שגמלני כפי הגומל דברכת הענין שזהו אלא , הענין להיות צריך לזה ונוסף ,

ו) (ברכה של באופן שהוא כפי הגומל .3דברכת

שיומשך  היא הכוונה תכלית אבל בלבד; הענינים ברוחניות עדיין זה הרי התורה שמצד - בזה והענין
בגשמיות, ממש בפועל למטה

בתחתונים - דירה ית' לו להיות הקב"ה נתאוה דדירה 4שהרי הענין מעלת גודל אודות כמ"פ כמדובר ,
האדם  עצם דר שבה כפשוטה הדירה בדוגמת שהיא ית', ידה 5לו ועל בה, הדר האדם על מקיפה והיא ,

כמארז"ל  שלימות, בו ולכן 6ניתוסף דוקא. בתחתונים הוא זה ועילוי אדם", אינו בית לו שאין מי "כל
ירדתם" ורחבה"7"למצרים טובה "ארץ שם לעשות כדי ע"י 8, אלקות דהתגלות לענין בנוגע הוא וכן .

רחמים") מדת בו ש"שיתף (שזהו"ע בגשמיות 9צדיקים למטה שיומשך היא שהתכלית ,-

ועד  העולם מן גו' "ברוך בענין (כידוע ברכה של ובאופן התפלה, ענין ע"י דוקא נעשה זה וענין
דאתגלייא 10העולם" לעלמא דאתכסייא מעלמא ההמשכה שהו"ע לברך 11, אדם שחייב הענין גם וזהו ,

יום  בכל ברכות פינחס.12מאה פ' הש"ק ביום הי' זה שענין וכאמור, ,(

וביום  השלישי ביום שחלו תמוז, לי"בֿי"ג בסמיכות פינחס פ' הש"ק יום חל ההיא שבשנה ואע"פ
י"בֿי"ג  הגאולה ימי של והשלימות העלי' נעשית פינחס פ' הש"ק שביום כך, פינחס, דפ' בשבוע הרביעי

כמ"ש  השבת, ביום שמתעלים השבוע עניני ככל אמירת 13תמוז, הרי - צבאם" וכל והארץ השמים "ויכולו
בתוך  הגומל לברך שיש הדין שהרי בחודש, מסויים יום עם קשורה היתה לא הש"ק ביום הגומל ברכת

ימים  לו,1ג' שיזדמן זמן בכל לאח"ז, גם מברך הגומל, לברך לו נזדמן לא אם אבל לכתחילה, רק הוא
ושנה  שנה שבכל מובן, הרי פינחס, פ' הש"ק ביום הגומל ברכת אמירת היתה פרטית שבהשגחה וכיון

פינח  פ' ונעשים"בבוא "נזכרים החודש), בימי הקביעות באופן נפק"מ (ללא עם 14ס הקשורים הענינים
הגומל. ברכת

 הגמרא דברי ע"פ הנס, לענין דפינחס השייכות בביאור ב', ושיחה א' שיחה "הרואה 15המשך
בחלום בסנהדרין"פינחס כדאמרינן לפינחס, שנעשה "כמו לו", לו)16נעשה נעשו נסים שהרבה (אף

של  הנהגה מלכתחילה היתה פינחס עם הקב"ה הנהגת שכללות אלא הנסים, בכמות אינו שהחידוש -
לו  ניתן ולכן ומדידה, מחשבון שלמעלה מס"נ מתוך "פלא", של באופן פינחס להנהגת בהתאם פלא,
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ה"ה.1) פי"ג ברה"נ סדר הי"א. פי"ב ברה"נ לוח
ואילך.2) רח ס"ע תרפ"ז סה"מ
וש"נ.3) .203 ע' חמ"ז התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה
במדב"ר 4) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
וש"נ.5) שח. ע' רסח. ע' ריש שבט סה"מ מנחם תורת ראה
תורת 6) גם וראה שם. שאין ובתוד"ה רע"א סג, יבמות ראה

וש"נ. .398 ע' ריש חמ"ג התוועדויות ― מנחם
סע"ב.7) פח, שבת
ח.8) ג, שמות
רפ"ה.9) שעהיחוה"א תניא ראה

מח.10) קו, תהלים
ב.11) יט, ראה בלקו"ת הובא ע"ב. ריש קנח, זח"א ראה
ובכ"מ.
פ"ב 12) תרל"ח לברך אדם חייב המשך וראה ב. מג, מנחות

וש"נ. צ). ס"ע תרל"ח (סה"מ
עה"פ.13) אוה"ת וראה א. ב, בראשית
ונת'14) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'
ובפרש"י.15) סע"ב נו, ברכות
ב.16) פב,

     

דכהונה  ענין17השכר אצלו ונעשה בירושה), כלל בדרך שבא ענין שזהו אחריו"(אף "לזרעו - ;18שבטבע
היתה מהותו שכל הגאולה, לבעל ההולכים 19מס"נ והשייכות לכל הדרך את וסלל  הצינור את פתח ועי"ז ,

ואילך.20באורחותיו  164 ע' חל"ג בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה -

***

.טוב שגמלני טובות לחייבים הגומל ברוך ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

 הנ"ל טוב שגמלני טובות לחייבים הגומל ברוך ד"ה פרטי 21במאמר כל את הגאולה בעל מזכיר ,
כשעלו, הים יורדי האסורים, מבית שיצא וחבוש  שנתרפא, חולה להודות , (ש)צריכים ד"ארבעה הענינים

סלה" יודוך מדבר, ים יסורים חולה החיי"ם, וכל וסימנך, לישוב, כשיגיעו דרכים .22והולכי
שיצא  (חבוש ד"יסורים" הענין רק נוגע והגאולה המאסר לענין שבשייכות לומר, אפשר ולכאורה
שהנקודה  להודות, שצריכים הארבעה כל את גם הזכיר להכי, דאייתי כיון אלא האסורים), מבית

הגומל. ברכת עליהם לברך צריכים שלכן כו', צער של ענין בהם שיש היא שבהם המשותפת

כל  שהרי אגב, בדרך רק היא עליהם להודות שצריך הענינים שאר שהזכרת לומר אין באמת, אבל
כתורת  העולם, שבעניני פרטית מההשגחה [ובמכ"ש פרטית ובהשגחה הדיוק בתכלית הם התורה עניני

כו',23הבעש"ט  אופן ובאיזה יתגלגל פעמים כמה המתגלגל, לעלה בנוגע אפילו פרטית השגחה שיש
ד' כל היו המאסר שבענין ועכצ"ל, כו'], העליונה הכוונה ומשלים במחשבה, עלה זה ענין שגם ועד

עליהם  להודות שצריכים .24הענינים

ולדוגמא:

המאסר  ברשימת הגאולה בעל שמספר כפי - ד"חולה" כו'.25הענין דם ממנו שזב

שהישיבה  הוא, הים ליורדי האסורים) בבית (חבוש  יסורים בין החילוק כי - ד "ים" הענין
במשך  בסכנה נמצאים הים יורדי ואילו סכנה, של מצב אינה הפסקֿדין) (לפני כשלעצמה בביתֿהאסורים
שבמשך  באופן אלא המדינות, בשאר כמו אינה ההיא במדינה האסורים בבית הישיבה אבל הזמן; כל
בדוגמת  זה הרי ולכן וכיו"ב), לאכול, נתנו שלא המאסר ברשימת (כמסופר בסכנה נמצאים הזמן כל

הים. יורדי

:להבין צריך עדיין אך
ברוחניות, שהם כפי גם להודות צריכים דארבעה הענינים פרטי הגאולה בעל מבאר הנ"ל במאמר

הענינים  בשאר וכיו"ב ולבו", מוחו שנתטמטם הוא החולי ש"ענין .26ולדוגמא,
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מ"ש 17) ע"פ - מישראל אחד לכל גם שייך זה וענין
כל  אלא בלבד, לוי שבט "לא ויובל) שמיטה הל' (סוף הרמב"ם

. ואיש .איש אותו רוחו נדבה אשר לשרתו . ה' לפני לעמוד .
. .ולעובדו ונחלתו חלקו ה' ויהי' קדשים קדש נתקדש זה הרי ..

. בעה"ז לו פרנסתו ויזכה שגם היינו, ללוים", לכהנים שזכה כמו .
נחלתו". הוא ש"ה' באופן נעשית הגשמית

יג.18) כה, פרשתנו
עיקר19) היא שהמס"נ באופן לא העבודה אבל ושרש

שמבאר כפי - הכוונה (ראה ותכלית בכ"מ והגאולה השמחה בעל
חל"ו התוועדויות - מנחם שבין תורת החילוק וש"נ) .160 ע' ריש

את  חיפש שר"ע עקיבא, רבי של למס"נ אבינו אברהם של המס"נ
לידי  יבוא מתי מצטער הייתי ימי "כל באמרו, המס"נ, ענין

מש  ב), סא, (ברכות ורצונו ואקיימנו" חפצו אבינו, אברהם א"כ
גו' שם "ויקרא לג) כא, (וירא כמ"ש בעולם, אלקות לפרסם הי'
ריש  יו"ד, (סוטה כו'" הקב"ה של לשמו "שהקריא עולם", אֿל

"אֿל רק (לא הוא שהקב"ה ידעו שכולם אלא)ע"ב), עולם ",
מב, תבוא לקו"ת (ראה אלקות הוא עצמו שהעולם עולם", "אֿל

של  בענין זה בשביל צורך הי' שכאשר אלא ובכ"מ), ג. מג, ד.
כמסופר  המאסר, ענין גם (כולל המס"נ ענין גם אצלו הי' מס"נ,
בבית  חבוש הי' אבינו שאברהם סע"א) (צא, ב"ב במסכת בגמרא
היתה  עבודתו שעיקר הגאולה, לבעל בנוגע ועד"ז כו'); האסורים
כשהי' ורק בתחתונים, דירה ית' לו לעשות כו', התומ"צ בהפצת

המס"נ. ענין גם אצלו הי' בכך, צורך
לשליחות20) לנסיעה בנוגע - לומר הדברים ולא שאין -

איזו  ע"י י"ח יצא הוא ואילו אחר, למישהו אם כי אליו, מכוונים
כו'. מועטת התעסקות

ואילך 21) 219 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם (תורת במאמר
ואילך). ה ע' לעיל

ריא.22) ע' תרפ"ז סה"מ
וש"נ.23) ואילך. סקע"ט בהוספות טוב שם כתר ראה
(24.32 הערה 25 ע' חי"ב לקו"ש גם ראה
(25.212 ע' תרפ"ז סה"ש
רטז.26) ע' שם סה"מ



יז

      
מוגה  בלתי

 והגאולה המאסר בעל בירך תרפ"ז), (בשנת והגאולה המאסר שלאחרי פינחס פ' הש"ק ביום
הזקן  רבינו לפס"ד בהתאם - לתורה שעלה בעת הגומל" הגומל 1"ברכת שמברך שנתרפא, לחולה בנוגע

נקרא  לא לביתו, חזר שלא זמן שכל האסורים, מבית להיוצא בנוגע גם מובן ומזה לגמרי, לבוריו כשחוזר
לגמרי". מהסכנה ש"יצא

טובות  לחייבים הגומל ברוך ד"ה המאמר אמירת ע"י הגומל דברכת הענין תוכן הי' שכבר ולהעיר,
תמוז  בי"ג טוב שהוא2שגמלני כפי הגומל דברכת הענין שזהו אלא , הענין להיות צריך לזה ונוסף ,

ו) (ברכה של באופן שהוא כפי הגומל .3דברכת

שיומשך  היא הכוונה תכלית אבל בלבד; הענינים ברוחניות עדיין זה הרי התורה שמצד - בזה והענין
בגשמיות, ממש בפועל למטה

בתחתונים - דירה ית' לו להיות הקב"ה נתאוה דדירה 4שהרי הענין מעלת גודל אודות כמ"פ כמדובר ,
האדם  עצם דר שבה כפשוטה הדירה בדוגמת שהיא ית', ידה 5לו ועל בה, הדר האדם על מקיפה והיא ,

כמארז"ל  שלימות, בו ולכן 6ניתוסף דוקא. בתחתונים הוא זה ועילוי אדם", אינו בית לו שאין מי "כל
ירדתם" ורחבה"7"למצרים טובה "ארץ שם לעשות כדי ע"י 8, אלקות דהתגלות לענין בנוגע הוא וכן .

רחמים") מדת בו ש"שיתף (שזהו"ע בגשמיות 9צדיקים למטה שיומשך היא שהתכלית ,-

ועד  העולם מן גו' "ברוך בענין (כידוע ברכה של ובאופן התפלה, ענין ע"י דוקא נעשה זה וענין
דאתגלייא 10העולם" לעלמא דאתכסייא מעלמא ההמשכה שהו"ע לברך 11, אדם שחייב הענין גם וזהו ,

יום  בכל ברכות פינחס.12מאה פ' הש"ק ביום הי' זה שענין וכאמור, ,(

וביום  השלישי ביום שחלו תמוז, לי"בֿי"ג בסמיכות פינחס פ' הש"ק יום חל ההיא שבשנה ואע"פ
י"בֿי"ג  הגאולה ימי של והשלימות העלי' נעשית פינחס פ' הש"ק שביום כך, פינחס, דפ' בשבוע הרביעי

כמ"ש  השבת, ביום שמתעלים השבוע עניני ככל אמירת 13תמוז, הרי - צבאם" וכל והארץ השמים "ויכולו
בתוך  הגומל לברך שיש הדין שהרי בחודש, מסויים יום עם קשורה היתה לא הש"ק ביום הגומל ברכת

ימים  לו,1ג' שיזדמן זמן בכל לאח"ז, גם מברך הגומל, לברך לו נזדמן לא אם אבל לכתחילה, רק הוא
ושנה  שנה שבכל מובן, הרי פינחס, פ' הש"ק ביום הגומל ברכת אמירת היתה פרטית שבהשגחה וכיון

פינח  פ' ונעשים"בבוא "נזכרים החודש), בימי הקביעות באופן נפק"מ (ללא עם 14ס הקשורים הענינים
הגומל. ברכת

 הגמרא דברי ע"פ הנס, לענין דפינחס השייכות בביאור ב', ושיחה א' שיחה "הרואה 15המשך
בחלום בסנהדרין"פינחס כדאמרינן לפינחס, שנעשה "כמו לו", לו)16נעשה נעשו נסים שהרבה (אף

של  הנהגה מלכתחילה היתה פינחס עם הקב"ה הנהגת שכללות אלא הנסים, בכמות אינו שהחידוש -
לו  ניתן ולכן ומדידה, מחשבון שלמעלה מס"נ מתוך "פלא", של באופן פינחס להנהגת בהתאם פלא,
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ה"ה.1) פי"ג ברה"נ סדר הי"א. פי"ב ברה"נ לוח
ואילך.2) רח ס"ע תרפ"ז סה"מ
וש"נ.3) .203 ע' חמ"ז התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה
במדב"ר 4) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
וש"נ.5) שח. ע' רסח. ע' ריש שבט סה"מ מנחם תורת ראה
תורת 6) גם וראה שם. שאין ובתוד"ה רע"א סג, יבמות ראה

וש"נ. .398 ע' ריש חמ"ג התוועדויות ― מנחם
סע"ב.7) פח, שבת
ח.8) ג, שמות
רפ"ה.9) שעהיחוה"א תניא ראה

מח.10) קו, תהלים
ב.11) יט, ראה בלקו"ת הובא ע"ב. ריש קנח, זח"א ראה
ובכ"מ.
פ"ב 12) תרל"ח לברך אדם חייב המשך וראה ב. מג, מנחות

וש"נ. צ). ס"ע תרל"ח (סה"מ
עה"פ.13) אוה"ת וראה א. ב, בראשית
ונת'14) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'
ובפרש"י.15) סע"ב נו, ברכות
ב.16) פב,

     

דכהונה  ענין17השכר אצלו ונעשה בירושה), כלל בדרך שבא ענין שזהו אחריו"(אף "לזרעו - ;18שבטבע
היתה מהותו שכל הגאולה, לבעל ההולכים 19מס"נ והשייכות לכל הדרך את וסלל  הצינור את פתח ועי"ז ,

ואילך.20באורחותיו  164 ע' חל"ג בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה -

***

.טוב שגמלני טובות לחייבים הגומל ברוך ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

 הנ"ל טוב שגמלני טובות לחייבים הגומל ברוך ד"ה פרטי 21במאמר כל את הגאולה בעל מזכיר ,
כשעלו, הים יורדי האסורים, מבית שיצא וחבוש  שנתרפא, חולה להודות , (ש)צריכים ד"ארבעה הענינים

סלה" יודוך מדבר, ים יסורים חולה החיי"ם, וכל וסימנך, לישוב, כשיגיעו דרכים .22והולכי
שיצא  (חבוש ד"יסורים" הענין רק נוגע והגאולה המאסר לענין שבשייכות לומר, אפשר ולכאורה
שהנקודה  להודות, שצריכים הארבעה כל את גם הזכיר להכי, דאייתי כיון אלא האסורים), מבית

הגומל. ברכת עליהם לברך צריכים שלכן כו', צער של ענין בהם שיש היא שבהם המשותפת

כל  שהרי אגב, בדרך רק היא עליהם להודות שצריך הענינים שאר שהזכרת לומר אין באמת, אבל
כתורת  העולם, שבעניני פרטית מההשגחה [ובמכ"ש פרטית ובהשגחה הדיוק בתכלית הם התורה עניני

כו',23הבעש"ט  אופן ובאיזה יתגלגל פעמים כמה המתגלגל, לעלה בנוגע אפילו פרטית השגחה שיש
ד' כל היו המאסר שבענין ועכצ"ל, כו'], העליונה הכוונה ומשלים במחשבה, עלה זה ענין שגם ועד

עליהם  להודות שצריכים .24הענינים

ולדוגמא:

המאסר  ברשימת הגאולה בעל שמספר כפי - ד"חולה" כו'.25הענין דם ממנו שזב

שהישיבה  הוא, הים ליורדי האסורים) בבית (חבוש  יסורים בין החילוק כי - ד "ים" הענין
במשך  בסכנה נמצאים הים יורדי ואילו סכנה, של מצב אינה הפסקֿדין) (לפני כשלעצמה בביתֿהאסורים
שבמשך  באופן אלא המדינות, בשאר כמו אינה ההיא במדינה האסורים בבית הישיבה אבל הזמן; כל
בדוגמת  זה הרי ולכן וכיו"ב), לאכול, נתנו שלא המאסר ברשימת (כמסופר בסכנה נמצאים הזמן כל

הים. יורדי

:להבין צריך עדיין אך
ברוחניות, שהם כפי גם להודות צריכים דארבעה הענינים פרטי הגאולה בעל מבאר הנ"ל במאמר

הענינים  בשאר וכיו"ב ולבו", מוחו שנתטמטם הוא החולי ש"ענין .26ולדוגמא,
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מ"ש 17) ע"פ - מישראל אחד לכל גם שייך זה וענין
כל  אלא בלבד, לוי שבט "לא ויובל) שמיטה הל' (סוף הרמב"ם

. ואיש .איש אותו רוחו נדבה אשר לשרתו . ה' לפני לעמוד .
. .ולעובדו ונחלתו חלקו ה' ויהי' קדשים קדש נתקדש זה הרי ..

. בעה"ז לו פרנסתו ויזכה שגם היינו, ללוים", לכהנים שזכה כמו .
נחלתו". הוא ש"ה' באופן נעשית הגשמית

יג.18) כה, פרשתנו
עיקר19) היא שהמס"נ באופן לא העבודה אבל ושרש

שמבאר כפי - הכוונה (ראה ותכלית בכ"מ והגאולה השמחה בעל
חל"ו התוועדויות - מנחם שבין תורת החילוק וש"נ) .160 ע' ריש

את  חיפש שר"ע עקיבא, רבי של למס"נ אבינו אברהם של המס"נ
לידי  יבוא מתי מצטער הייתי ימי "כל באמרו, המס"נ, ענין

מש  ב), סא, (ברכות ורצונו ואקיימנו" חפצו אבינו, אברהם א"כ
גו' שם "ויקרא לג) כא, (וירא כמ"ש בעולם, אלקות לפרסם הי'
ריש  יו"ד, (סוטה כו'" הקב"ה של לשמו "שהקריא עולם", אֿל

"אֿל רק (לא הוא שהקב"ה ידעו שכולם אלא)ע"ב), עולם ",
מב, תבוא לקו"ת (ראה אלקות הוא עצמו שהעולם עולם", "אֿל

של  בענין זה בשביל צורך הי' שכאשר אלא ובכ"מ), ג. מג, ד.
כמסופר  המאסר, ענין גם (כולל המס"נ ענין גם אצלו הי' מס"נ,
בבית  חבוש הי' אבינו שאברהם סע"א) (צא, ב"ב במסכת בגמרא
היתה  עבודתו שעיקר הגאולה, לבעל בנוגע ועד"ז כו'); האסורים
כשהי' ורק בתחתונים, דירה ית' לו לעשות כו', התומ"צ בהפצת

המס"נ. ענין גם אצלו הי' בכך, צורך
לשליחות20) לנסיעה בנוגע - לומר הדברים ולא שאין -

איזו  ע"י י"ח יצא הוא ואילו אחר, למישהו אם כי אליו, מכוונים
כו'. מועטת התעסקות

ואילך 21) 219 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם (תורת במאמר
ואילך). ה ע' לעיל

ריא.22) ע' תרפ"ז סה"מ
וש"נ.23) ואילך. סקע"ט בהוספות טוב שם כתר ראה
(24.32 הערה 25 ע' חי"ב לקו"ש גם ראה
(25.212 ע' תרפ"ז סה"ש
רטז.26) ע' שם סה"מ



יח     

פשוט  אדם שאפילו מזה ובמכ"ש הגאולה, בעל אצל שייכים היו לא בודאי אלו ענינים ולכאורה,
זכות  לכף לדונו בישראל?!27צריך ונשיא צדיק אודות כשמדובר ועאכו"כ ,

שמצינו  מה ע"פ מצד 28ויובן תורה ללמוד יכול שאינו צדיק אצל גם להיות צריך התשובה שענין
מלשון  החטא, ענין שזהו חסרון, של ענין אצלו יש סוכ"ס הרי באשמתו, זה שאין אף כי וכיו"ב, חולי

חטאים"29חסרון  שלמה ובני אני "והייתי כמו חסרים.30, שפירושו ,

בנדו"ד: ועד"ז

המאסר  הוא 31ברשימת היכן יודע הוא אם שאלתם על במענה - לחוקרים שאמר הגאולה, בעל מספר
כבודו" הארץ כל ש"מלא (אף וכיו"ב ברכה באמירת שאסור במקום נמצא שהוא - ).32נמצא

אזי  שבמוח, בהתבוננות שחסר וכיון כו', הבורא בגדולת בהתבוננות גם חסר כזה שבמקום ומובן,
כו'. חולי של ענין זה הרי שבדקות כך, שבלב, הרגש בהתעוררות גם חסר

יורדי מדבריות: והולכי הים דיורדי לענין בנוגע גם מובן רבים",ועד"ז ד"מים הבלבולים מצד - הים
האהבה" את לכבות יוכלו ש"לא אע"פ להיותו 33אשר - מדבריות והולכי כו'; מבלבל זה הרי מ"מ, ,

שם" אדם ישב לא "אשר מדבר, בבחי' שהוא .34במקום

:להבין צריך ועדיין
שהי' לומר שייך איך וא"כ, מס"נ, של בתנועה הגאולה בעל עמד במאסר הישיבה זמן כל במשך הרי

להודות? שצריכים הארבעה בדוגמת חסרון, של ענין אצלו

יוסף  הבית אודות המסופר ע"פ (לאיתוקד 35ויובן השם קידוש על נפשו למסור שיזכה לו שהובטח ,
את  לחבר אח"כ ביכלתו הי' מזה וכתוצאה זו, זכות ממנו נטלו מסויימת סיבה ובגלל שמיא), קידוש על

ערוך". ה"שולחן

מצד  מ"מ, השם, קידוש על נפשו למסור לזכות עבורו יותר טוב הי' עצמו שמצד שאף - בזה והענין
ערוך'. ה'שולחן חיבור שיהי' יותר טוב הי' העולם

אף  ולכן, הדור, כל של הטובה לו נוגע הי' הדור, נשיא הי' הגאולה שבעל כיון לעניננו: ובנוגע
חסר  שהי' כיון מ"מ, מס"נ, של נעלה היותר ומצב במעמד הי' במאסר בשבתו הרי עצמו טובת שמצד
וכו'), בהתבוננות בתורה, לעסוק יכול הי' לא בעצמו הוא שגם לכך (נוסף בעולם ההשפעה בענין אז

אצלו  גם לחסרון נחשב שבעולם החסרון .36הרי

***

 מצינו - עליהם להודות שצריכים הענינים ד' כל היו והגאולה המאסר בעל שאצל לעיל האמור
מצרים  דיציאת הענין לכללות בנוגע :37גם

חז"ל  במדרשי מצינו מצרים לארץ מובן,38בנוגע ומזה משם. לברוח יכול הי' לא אחד עבד שאפילו
האסורים. בבית חבוש של ומצב במעמד בנ"י היו במצרים שבהיותם

נאמר  ממצרים היציאה שלאחרי מזה כמובן - חולה של ומצב במעמד היו ה'39וכמו"כ אני "כי
הפסוק  על רש"י מפירוש גם וכמובן "משל 40רופאך", מצרים", מארץ יצאו אשר ישראל בני מסעי "אלה

כו'". לרפאותו רחוק למקום והוליכו חולה בנו שהי' למלך

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

זו).27) דשבת (פרק מ"ו פ"א אבות
(28- מנחם תורת גם וראה א. קפג, ח"א לקו"ד ראה

.340 ע' ריש חמ"א התוועדויות
ובכ"מ.29) א. פב, מטות לקו"ת
ועוד.30) ובפרש"י. כא א, מלכיםֿא
תמוז 31) י"ב שיחת גם וראה .82 ע' תש"ב סה"ש ראה

וש"נ. .(84 ס"ע חמ"ד התוועדויות - מנחם (תורת סי"ד דאשתקד
ג.32) ו, ישעי'

ז.33) ח, שה"ש
ובכ"מ.34) ג. ד, במדבר לקו"ת וראה ו. ב, ירמי'
וש"נ.35) .384 ע' חל"ג התוועדויות - מנחם תורת ראה
(36) הסיום ).חסר
ואילך.37) שם חי"ב לקו"ש גם ראה
ועוד.38) ט. שם, פרש"י יא. יח, יתרו מכילתא
כו.39) טו, בשלח
מסעי.40) ר"פ

     

סוף. ים דקריעת הענין שזהו - הים יורדי של ומצב במעמד היו וכמו"כ

ועקרב  שרף נחש והנורא הגדול "במדבר הלכו שהרי - מדבריות הולכי של ומצב במעמד היו וכמו"כ
.41גו'"

כידוע  - הדורות כל במשך מישראל לכאו"א גם נוגע זה ירדן 42וענין עד מיצי"מ המסעות שמ"ב
תורת  ידועה וכמו"כ המשיח, לימות עד הדורות כל במשך שאירעו הענינים פרטי כל את כוללים יריחו

והרי 43הבעש"ט  חייו; שנות ק"כ במשך מישראל אחד כל אצל ישנם המסעות דמ"ב הענינים פרטי שכל
הכתוב  לשון כדיוק - דיצי"מ הענין המשך הוא המסעות ענין ימי 44כללות מצרים", מארץ צאתך "כימי

רבים  מצרים"45לשון מארץ יצאו אשר ישראל בני מסעי "אלה וכמ"ש טובה 46, ל"ארץ שבאים עד -
.8"ורחבה 

נסים, של בענין צורך יש ורחבה, טובה לארץ ולבוא מצרים, מארץ לצאת שכדי - בזה הענין וכללות
עליו. להודות שצריך נס בבחי' היא מהם שההצלה מדבר, ים יסורים דחולה הענינים מד' להנצל כדי

הנ"ל  ענינים שבד' הסכנה שאז בגלל הן - דמשיחא דעקבתא דרא זה, בדורנו ביותר מודגש זה וענין
דאתבא  לזמן ומתקרבים שהולכים בגלל והן הנס, בענין הצורך יותר גדול וממילא יותר, גדולה היא

בתיובתא  תשובה 47צדיקייא לבעל צדיק בין החילוק ידוע והרי ודעת,48, טעם ע"פ היא הצדיק שעבודת ,
הנסים. ענין כללות שזהו שור", "לדלג היא הבעלֿתשובה עבודת ואילו

העבודה  הו"ע לזה מהעצות הנה - דיצי"מ) התכלית (שזוהי לארץ והכניסה דיצי"מ להענין לזכות וכדי
הנשים  שהרי משפיע), (ולא בלבד מקבל בחי' ישראל, נשי של המיוחדת המעלה שזוהי עול, קבלת בדרך

צלפחד  לבנות בנוגע השבוע בפרשת כמסופר הארץ, את מחבבות .49היו

בנות  בענין יהי' לאחרונה, כנהוג השבוע, בפרשת רש"י בפירוש הביאור גם הנה - לזה ובהמשך
צלפחד.

 הפסוק על רש"י בפירוש נפרע 50הביאור וכאן הלכה. ממנו "נתעלמה משפטן", את משה "ויקרב
ידי  על להכתב זו פרשה היתה ראוי' ד"א אלי. תקריבון מכם יקשה אשר והדבר לומר עטרה שנטל על
(ולא  הלכה" ממנו ש"נתעלמה לומר רש"י של שהכרחו - ידן" על ונכתבה צלפחד בנות שזכו אלא משה,

מהקב"ה  זו הלכה שמע לא .51שעדיין "ויקרב ממ"ש הוא הוא ) "דבר") (ולא ש"משפט" משפטן", .
עונש  בתור - הדבר וטעם ממנו, שנתעלם אלא כבר, זאת שידע ועכצ"ל וההלכה, שנטל 52הפס"ד "על
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טו.41) ח, עקב
ובכ"מ.42) ב. פט, מסעי לקו"ת ראה
וש"נ.43) ס"ל. בהוספות טוב שם כתר ראה
טו.44) ז, מיכה
סק"ז 45) עה"פ נ"ך באוה"ת (הובא ב רסא, ח"א זהר ראה

תש"ח  צאתך כימי ברד"ה (הובא רע"א קעו, ח"ג תפז)). (ע'
.((159 ע' תש"ח (סה"מ

ואילך.46) ג פח, שם לקו"ת ראה
ב.47) קנג, זח"ג ראה
ובכ"מ.48) א. סה, ש"ש דרושי לקו"ת ראה
א.49) כז, סד. כו, פרשתנו פרש"י
ה.50) כז, פרשתנו
(ראה 51) מסיני" ודקדוקיהן כללותיהן נאמרו ש"כולן אף

.(5 הערה שבפנים לקו"ש
ההלכות, בירור בענין (סכ"ו) באגה"ק מהמבואר גם ולהעיר
ראשונים  ופוסקים הגמרא מן פסוקה הלכה ובירור עיון ש"ע"י

. הלז העיון קודם דבר בהעלם שהי' מה הלכה ואחרונים, מעלה .
באים  "ולכן וכו'", אותה ומכסים מעלימים שהיו מהקליפות זו

שמחדשים  מה מהתחתונים תורה חידושי לשמוע העליונים
כו'", עתה עד בגולה כבושים שהיו החכמה תעלומות ומגלים

פרטיוכפי ולהבין (ד"ה אחרון בקונטרס גם ההלכות שמביא
עתיד  ותיק שתלמיד מה שכל מארז"ל גם שם ומוסיף ב)), (קנט,
אף  - אחד בהמשך זאת שלומדים כך, מסיני, למשה נאמר לחדש
מסיני, למשה נאמר זה שענין כיון הדברים: סותרים שלכאורה
יש  (וכן מהקליפות אותה הוציאו שכבר ברורה, הלכה זו הרי
למשה  שנאמר ענין שזהו שכיון - עצמו למארז"ל בנוגע להקשות
הענין  אך מחדש)? ולא זאת, מגלה רק ותיק התלמיד הרי מסיני,
הוא  ההלכות דבירור שהענין גופא שם באגה"ק כמבואר הוא,
באצילות, שהוא דמשה, להלימוד בסתירה זה אין ולכן בבי"ע,
ה. ה, (תהלים רע" יגורך "לא שהרי מלמעלה, מבורר הכל ששם
שיורד  לאחרי משא"כ ואילך), סע"ג ג, במדבר לקו"ת וראה
ההלכה  בבירור צורך יש אזי כו', הקליפות עם ומתערב לבי"ע
התלמיד  של לחידוש בנוגע הוא (וכן כו' מהקליפות להעלות כדי

שהו  - באצילות).ותיק זה הרי - למשה שניתן מה ואילו בבי"ע, א
נח 52) (פרש"י מדה" כנגד "מדה שהיא הקב"ה של במדתו

לז). יד, שלח ז. יא, יא. ז,



יט      

פשוט  אדם שאפילו מזה ובמכ"ש הגאולה, בעל אצל שייכים היו לא בודאי אלו ענינים ולכאורה,
זכות  לכף לדונו בישראל?!27צריך ונשיא צדיק אודות כשמדובר ועאכו"כ ,

שמצינו  מה ע"פ מצד 28ויובן תורה ללמוד יכול שאינו צדיק אצל גם להיות צריך התשובה שענין
מלשון  החטא, ענין שזהו חסרון, של ענין אצלו יש סוכ"ס הרי באשמתו, זה שאין אף כי וכיו"ב, חולי

חטאים"29חסרון  שלמה ובני אני "והייתי כמו חסרים.30, שפירושו ,

בנדו"ד: ועד"ז

המאסר  הוא 31ברשימת היכן יודע הוא אם שאלתם על במענה - לחוקרים שאמר הגאולה, בעל מספר
כבודו" הארץ כל ש"מלא (אף וכיו"ב ברכה באמירת שאסור במקום נמצא שהוא - ).32נמצא

אזי  שבמוח, בהתבוננות שחסר וכיון כו', הבורא בגדולת בהתבוננות גם חסר כזה שבמקום ומובן,
כו'. חולי של ענין זה הרי שבדקות כך, שבלב, הרגש בהתעוררות גם חסר

יורדי מדבריות: והולכי הים דיורדי לענין בנוגע גם מובן רבים",ועד"ז ד"מים הבלבולים מצד - הים
האהבה" את לכבות יוכלו ש"לא אע"פ להיותו 33אשר - מדבריות והולכי כו'; מבלבל זה הרי מ"מ, ,

שם" אדם ישב לא "אשר מדבר, בבחי' שהוא .34במקום

:להבין צריך ועדיין
שהי' לומר שייך איך וא"כ, מס"נ, של בתנועה הגאולה בעל עמד במאסר הישיבה זמן כל במשך הרי

להודות? שצריכים הארבעה בדוגמת חסרון, של ענין אצלו

יוסף  הבית אודות המסופר ע"פ (לאיתוקד 35ויובן השם קידוש על נפשו למסור שיזכה לו שהובטח ,
את  לחבר אח"כ ביכלתו הי' מזה וכתוצאה זו, זכות ממנו נטלו מסויימת סיבה ובגלל שמיא), קידוש על

ערוך". ה"שולחן

מצד  מ"מ, השם, קידוש על נפשו למסור לזכות עבורו יותר טוב הי' עצמו שמצד שאף - בזה והענין
ערוך'. ה'שולחן חיבור שיהי' יותר טוב הי' העולם

אף  ולכן, הדור, כל של הטובה לו נוגע הי' הדור, נשיא הי' הגאולה שבעל כיון לעניננו: ובנוגע
חסר  שהי' כיון מ"מ, מס"נ, של נעלה היותר ומצב במעמד הי' במאסר בשבתו הרי עצמו טובת שמצד
וכו'), בהתבוננות בתורה, לעסוק יכול הי' לא בעצמו הוא שגם לכך (נוסף בעולם ההשפעה בענין אז

אצלו  גם לחסרון נחשב שבעולם החסרון .36הרי

***

 מצינו - עליהם להודות שצריכים הענינים ד' כל היו והגאולה המאסר בעל שאצל לעיל האמור
מצרים  דיציאת הענין לכללות בנוגע :37גם

חז"ל  במדרשי מצינו מצרים לארץ מובן,38בנוגע ומזה משם. לברוח יכול הי' לא אחד עבד שאפילו
האסורים. בבית חבוש של ומצב במעמד בנ"י היו במצרים שבהיותם

נאמר  ממצרים היציאה שלאחרי מזה כמובן - חולה של ומצב במעמד היו ה'39וכמו"כ אני "כי
הפסוק  על רש"י מפירוש גם וכמובן "משל 40רופאך", מצרים", מארץ יצאו אשר ישראל בני מסעי "אלה

כו'". לרפאותו רחוק למקום והוליכו חולה בנו שהי' למלך
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זו).27) דשבת (פרק מ"ו פ"א אבות
(28- מנחם תורת גם וראה א. קפג, ח"א לקו"ד ראה

.340 ע' ריש חמ"א התוועדויות
ובכ"מ.29) א. פב, מטות לקו"ת
ועוד.30) ובפרש"י. כא א, מלכיםֿא
תמוז 31) י"ב שיחת גם וראה .82 ע' תש"ב סה"ש ראה

וש"נ. .(84 ס"ע חמ"ד התוועדויות - מנחם (תורת סי"ד דאשתקד
ג.32) ו, ישעי'

ז.33) ח, שה"ש
ובכ"מ.34) ג. ד, במדבר לקו"ת וראה ו. ב, ירמי'
וש"נ.35) .384 ע' חל"ג התוועדויות - מנחם תורת ראה
(36) הסיום ).חסר
ואילך.37) שם חי"ב לקו"ש גם ראה
ועוד.38) ט. שם, פרש"י יא. יח, יתרו מכילתא
כו.39) טו, בשלח
מסעי.40) ר"פ

     

סוף. ים דקריעת הענין שזהו - הים יורדי של ומצב במעמד היו וכמו"כ

ועקרב  שרף נחש והנורא הגדול "במדבר הלכו שהרי - מדבריות הולכי של ומצב במעמד היו וכמו"כ
.41גו'"

כידוע  - הדורות כל במשך מישראל לכאו"א גם נוגע זה ירדן 42וענין עד מיצי"מ המסעות שמ"ב
תורת  ידועה וכמו"כ המשיח, לימות עד הדורות כל במשך שאירעו הענינים פרטי כל את כוללים יריחו

והרי 43הבעש"ט  חייו; שנות ק"כ במשך מישראל אחד כל אצל ישנם המסעות דמ"ב הענינים פרטי שכל
הכתוב  לשון כדיוק - דיצי"מ הענין המשך הוא המסעות ענין ימי 44כללות מצרים", מארץ צאתך "כימי

רבים  מצרים"45לשון מארץ יצאו אשר ישראל בני מסעי "אלה וכמ"ש טובה 46, ל"ארץ שבאים עד -
.8"ורחבה 

נסים, של בענין צורך יש ורחבה, טובה לארץ ולבוא מצרים, מארץ לצאת שכדי - בזה הענין וכללות
עליו. להודות שצריך נס בבחי' היא מהם שההצלה מדבר, ים יסורים דחולה הענינים מד' להנצל כדי

הנ"ל  ענינים שבד' הסכנה שאז בגלל הן - דמשיחא דעקבתא דרא זה, בדורנו ביותר מודגש זה וענין
דאתבא  לזמן ומתקרבים שהולכים בגלל והן הנס, בענין הצורך יותר גדול וממילא יותר, גדולה היא

בתיובתא  תשובה 47צדיקייא לבעל צדיק בין החילוק ידוע והרי ודעת,48, טעם ע"פ היא הצדיק שעבודת ,
הנסים. ענין כללות שזהו שור", "לדלג היא הבעלֿתשובה עבודת ואילו

העבודה  הו"ע לזה מהעצות הנה - דיצי"מ) התכלית (שזוהי לארץ והכניסה דיצי"מ להענין לזכות וכדי
הנשים  שהרי משפיע), (ולא בלבד מקבל בחי' ישראל, נשי של המיוחדת המעלה שזוהי עול, קבלת בדרך

צלפחד  לבנות בנוגע השבוע בפרשת כמסופר הארץ, את מחבבות .49היו

בנות  בענין יהי' לאחרונה, כנהוג השבוע, בפרשת רש"י בפירוש הביאור גם הנה - לזה ובהמשך
צלפחד.

 הפסוק על רש"י בפירוש נפרע 50הביאור וכאן הלכה. ממנו "נתעלמה משפטן", את משה "ויקרב
ידי  על להכתב זו פרשה היתה ראוי' ד"א אלי. תקריבון מכם יקשה אשר והדבר לומר עטרה שנטל על
(ולא  הלכה" ממנו ש"נתעלמה לומר רש"י של שהכרחו - ידן" על ונכתבה צלפחד בנות שזכו אלא משה,

מהקב"ה  זו הלכה שמע לא .51שעדיין "ויקרב ממ"ש הוא הוא ) "דבר") (ולא ש"משפט" משפטן", .
עונש  בתור - הדבר וטעם ממנו, שנתעלם אלא כבר, זאת שידע ועכצ"ל וההלכה, שנטל 52הפס"ד "על
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טו.41) ח, עקב
ובכ"מ.42) ב. פט, מסעי לקו"ת ראה
וש"נ.43) ס"ל. בהוספות טוב שם כתר ראה
טו.44) ז, מיכה
סק"ז 45) עה"פ נ"ך באוה"ת (הובא ב רסא, ח"א זהר ראה

תש"ח  צאתך כימי ברד"ה (הובא רע"א קעו, ח"ג תפז)). (ע'
.((159 ע' תש"ח (סה"מ

ואילך.46) ג פח, שם לקו"ת ראה
ב.47) קנג, זח"ג ראה
ובכ"מ.48) א. סה, ש"ש דרושי לקו"ת ראה
א.49) כז, סד. כו, פרשתנו פרש"י
ה.50) כז, פרשתנו
(ראה 51) מסיני" ודקדוקיהן כללותיהן נאמרו ש"כולן אף

.(5 הערה שבפנים לקו"ש
ההלכות, בירור בענין (סכ"ו) באגה"ק מהמבואר גם ולהעיר
ראשונים  ופוסקים הגמרא מן פסוקה הלכה ובירור עיון ש"ע"י

. הלז העיון קודם דבר בהעלם שהי' מה הלכה ואחרונים, מעלה .
באים  "ולכן וכו'", אותה ומכסים מעלימים שהיו מהקליפות זו

שמחדשים  מה מהתחתונים תורה חידושי לשמוע העליונים
כו'", עתה עד בגולה כבושים שהיו החכמה תעלומות ומגלים

פרטיוכפי ולהבין (ד"ה אחרון בקונטרס גם ההלכות שמביא
עתיד  ותיק שתלמיד מה שכל מארז"ל גם שם ומוסיף ב)), (קנט,
אף  - אחד בהמשך זאת שלומדים כך, מסיני, למשה נאמר לחדש
מסיני, למשה נאמר זה שענין כיון הדברים: סותרים שלכאורה
יש  (וכן מהקליפות אותה הוציאו שכבר ברורה, הלכה זו הרי
למשה  שנאמר ענין שזהו שכיון - עצמו למארז"ל בנוגע להקשות
הענין  אך מחדש)? ולא זאת, מגלה רק ותיק התלמיד הרי מסיני,
הוא  ההלכות דבירור שהענין גופא שם באגה"ק כמבואר הוא,
באצילות, שהוא דמשה, להלימוד בסתירה זה אין ולכן בבי"ע,
ה. ה, (תהלים רע" יגורך "לא שהרי מלמעלה, מבורר הכל ששם
שיורד  לאחרי משא"כ ואילך), סע"ג ג, במדבר לקו"ת וראה
ההלכה  בבירור צורך יש אזי כו', הקליפות עם ומתערב לבי"ע
התלמיד  של לחידוש בנוגע הוא (וכן כו' מהקליפות להעלות כדי

שהו  - באצילות).ותיק זה הרי - למשה שניתן מה ואילו בבי"ע, א
נח 52) (פרש"י מדה" כנגד "מדה שהיא הקב"ה של במדתו

לז). יד, שלח ז. יא, יא. ז,



כ     

הסיבה  לבאר "ד"א" מביא ולכן הארבעים? שנת עד הקב"ה המתין למה קשה: שעפ"ז אלא כו'". עטרה
דייקא, ("נכתבה" ידן" על ונכתבה צלפחד בנות ש"זכו אלא עונש, בתור לא - הלכה" ממנו ש"נתעלמה
משה  יפסיד צלפחד בנות של זכותן שבגלל לומר שקשה כיון אבל, מכבר). היתה למשה אמירתה כי

כו'" נפרע ש"כאן הא' כפי' הוא העיקר לכן הלכה, ממנו ;53שתתעלם
הפשט  שע"ד הפי' יותר יומתק (ועפ"ז זה בפרש"י מופלא הלכה"54וענין ד"נתעלמה שהענין הטעם :(

ובמעשה צלפחד, בנות גבי דוקא לבנ"י,הי' הפסד גרמה לא ממשה אלו הלכות התעלמות כי, - זמרי
קודם שבלאה "כ אמרה לא אם לו שומעין (שאין בדבר" "נוגע שהי' כיון ממשה, לקבלן יכולים היו לא

לך" התירה מי יתרו "בת זמרי, במעשה בעדת ,55המעשה): הי' לא שאביהם שאמרו צלפחד, בנות וגבי
משה  על שחלקו ואילך.56קורח 93 ע' חי"ג בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה -

***

,שני פסח לפרשת ממנו", הלכה ש"נתעלמה צלפחד, בנות פרשת בין החילוק לביאור בהמשך
כפירש"י  כאן, לראשונה כולה,57שנאמרה התורה כל כשאר משה, ידי על להאמר זו פרשה היתה "ראוי'

נגרע" "למה שני: פסח גבי רש"י פירוש אריכות כל גם נתבאר - כו'" ידן על שתאמר אלו שזכו ,57אלא
הבשר  ויאכל טהורים בכהנים עלינו הדם יזרק לו, אמרו בטומאה, קרבים קדשים אין להם, "אמר
בטומאה"; קרבים קדשים "אין משה: השיב זה ועל עצמה, בפני שאלה היא נגרע" ש"למה - לטמאים"

(דע"פ "קרבן" שזהו להם נתחדש שעתה ראי'וכיון כל אין ,(קרבן ודיני ענין בו יש שבפסח
"לבלתי במקום לטעון: אתהוסיפו  טהורים בכהנים עלינו הדם ש"יזרק מוטב ויאכל *",

שאינה  עצמה, בפני מצוה היא הפסח שאכילת סבורים שהיו (כיון לטמאים" הנפוצה) (כהגירסא הבשר
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - הקרבן) הקרבת עם ואילך.58קשורה 68 ע' חכ"ח בלקו"ש

 ואשמעה עמדו להם, "אמר - רש"י דברי המשך ולבאר להוסיף לשמוע 59ויש המובטח כתלמיד ,
שהי' זמן שכל לו מובטח שכך אשה ילוד אשרי רבו. השכינה".מפי עם מדבר הי' רוצה

שרק הטעם ביאור צלפחד,ובהקדם בנות אצל ולא ה'", יצוה מה ואשמעה "עמדו משה אמר
והמקושש: המגדף אצל לא וגם

אם  כי ומיד, תיכף בפועל למעשה שנוגע ענין אודות מדובר הי' שלא כיון - צלפחד לבנות בנוגע
כיון  גו'", ואשמעה "עמדו אמר לא אבל ה'", לפני  משפטן את משה "ויקרב לכן לארץ, הכניסה לאחרי
הענינים  את דוחים שהם  עתה, למעשה שנוגעים  ענינים שיש בגלל מיד, לו ישיב לא שהקב"ה שיתכן

זמן  לאחרי רק .60שנוגעים

*(" דקאמר בפרש"י גדולה תמי' מתורצת הענין בכהנים ..ועפ"ז דכר ומאן הראי'? ומאין קמ"ל? מאי - טהורים"
" שזהו גמרו עתה רק כי - "פסח").בכלל? - עתה עד כהלשון - (ולא ישה'" כו"כ.ועוד
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"ויקרב53) בכתוב נאמר כדי ולכן - משפטן" את
(כיון  ה' לפני משפטן את להקריב הצורך שסיבת להדגיש

בגלל היא הלכה") שנטל ש"נתעלמה על ש"נפרע דוקא,
כו'". עטרה

בסגנון54) - אמר שליט"א אדמו"ר -כ"ק התפעלות של
שאע"פ  והוסיף, זב"ז. קשורים התורה חלקי שכל רואים שכאן
הרי  א), סד, (עירובין כו'" נאה זו "שמועה לומר מקום שאין
הביאור  שלאחרי מצוותיך, בדרך הצ"צ בדרושי כמ"פ עד"ז מצינו
נעימים  "מה מסיים: כו', ההפלאה מרוב הנה הענינים, בפנימיות

וכיו"ב. רע"א), (סט, ב"ה" ומשפטיו חוקיו

ו.55) כה, בלק פרש"י
(56- (35 הערה שבפנים לקו"ש גם (ראה לו שמעו ואעפ"כ

צלפחד  בנות "כן ז) כז, (פרשתנו בפסוק רש"י שמפרש כפי
עינן  שראתה מגיד במרום, לפני זו פרשה כתובה "כך דוברות",
קודם  עוד ההלכה אמיתת על מעידים צלפחד שבנות ונמצא, כו'",

המעשה). קודם ששמע ההלכה שנזכר בפינחס, (וכמו המעשה
ז.57) ט, בהעלותך
זו.58) שנה שלח ש"פ שיחת בשילוב
ח.59) שם, בהעלותך
רמב"ם60) ספ"ז. סנהדרין תוספתא ת"ראה ה"ח.הל' פ"ד ת

     

הרי עתה, למעשה שנוגע ענין שזהו אף - ומקושש למגדף רועה ובנוגע רבינו, שמשה בפשטות, מובן
הי'" ישראל ש"אוהב והשתדל61נאמן, תשא , אם "ועתה שאמר ועד בעגל, שחטאו אלו עבור אפילו

כתבת" אשר מספרך נא מחני אין ואם למהר 62חטאתם כדי הקב"ה אצל חשיבותו את ינצל לא בודאי ,
המקושש!... או למגדף שמגיע העונש מהו מיד ולברר

במשמר,- הניחו המגדף, את אליו כשהביאו ולכן, תורה, ע"פ חובתו את למלא צריך רבינו משה
לאו" אם מיתה חייב "אם ה'", פי על להם לאחרי 63"לפרוש המקושש, את אליו כשהביאו וכמו"כ ,

ימות" מיתה "באיזו לו", יעשה מה פורש לא "כי במשמר, הניחו מלקושש", הניח ולא בו ;64"שהתרו
משה  משאיר זה ענין משה, של תפקידו זה אין - שלהם העונש מהו הקב"ה אצל ולברר לרוץ אבל

עונש. ללא במשמר לחיות והמקושש המגדף ימשיכו ובינתיים, כרצונו, שיעשה להקב"ה

לב  יש הי'[ועד"ז לא כו'" עטרה שנטל "על עונש בתור ממשה הלכה" ש"נתעלמה שהענין הטעם אר
) ומקושש למגדף דינם בנוגע את מלכתחילה למשה יאמר שהקב"ה היינו, צלפחד), בנות ,65פרשת

כיצד  פס"ד לומר ימהר שהקב"ה מסתבר שלא כיון - כו' ממנו ליפרע כדי זו הלכה ממנו תתעלם ואח"כ 
כו']. ישראל איש להעניש

ענין  וזהו ה'", קרבן את הקריב לבלתי נגרע "למה שטוענים אנשים יש כאשר שני, לפסח בנוגע אבל
מיד. תשובה לקבל צורך יש - עתה למעשה שנוגע

שכך אשה ילוד "אשרי רש"י מ"ש להבין צריך עפ"ז הי'אך רוצה שהי' זמן שכל לו מובטח
מהו דלכאורה, - השכינה" עם גם מדבר הרי משה, של המיוחדת מעלתו עם קשור זה שענין ההכרח

הקב"ה הי' זאת, עתה?לולי למעשה שנוגע ענין שזהו כיון מיד, מענה ליתן
ואשמעה": עמדו להם, "אמר שמשה מזה הוא לכך שההכרח - בזה והביאור

למשה לו מניין מובן: אינו הרי לכאורה - ומיד תיכף האלה) האנשים של (דינם ה'" "יצוה
אם  וגם סבור), הי' שמשה (כפי בטומאה שיקריבו רצונו שאין כיון מאומה, יצוה לא שהקב"ה יתכן
רק  צריך משה הי' ולכאורה זמן; לאחר אלא עתה, זה על יצווה שלא יתכן אחר, בזמן שיקריבו רצונו

כרצונו. שיעשה הקב"ה על ולסמוך ה', לפני משפטם את להקריב

(מה ואשמעה עמדו להם, "אמר אלא בכך, הסתפק לא שמשה שהנהגת ומזה מובן, לכם)", ה' יצוה
"כתלמיד היתה מפימשה הטירדא לשמוע את ממנו לחסוך כדי - הדבר [וטעם רבו"

בגלל וכידוע ("מאטערניש") "אשרי66הספק, ומסיים: ומוסיף הספקות], כהתרת שמחה לך ילוד שאין ַ
מדב  הי' רוצה שהי' זמן שכל לו מובטח שכך השכינה"אשה עם .67ר

 להם להשיב ידע שלא היתכן משה, של מעלתו גדלה כך שכל כיון שאלה: נשאלת עפ"ז אך
"וראוי' רש"י: ממשיך זה ועל - בטומאה")? קרבים קדשים ש"אין להשיב שידע (כמו שני דפסח הדין
שמגלגלין  ידיהן, על שתאמר אלו שזכו אלא כולה, התורה כל כשאר משה, ע"י להאמר זו פרשה היתה

זכאי". ע"י זכות
 באים לאח"ז הנה - ממשה הלכה" ש"נתעלמה רש"י בפירוש איתא פינחס שבפ' אע"פ והנה,

ממשיך  כו'", תחילה ללמדם לנשיאים כבוד ש"חלק רש"י מפרש שבתחילתה לכך שנוסף מטות, לפרשת
הנביאים  משאר יותר נעלה באופן הדבר", זה בלשון ש"נתנבא - משה של המיוחדת המעלה ומבאר

בכה". ש"נתנבאו
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סי"ד. סרמ"ו יו"ד טושו"ע
ואילך.61) סע"א סה, מנחות
לב.62) לב, תשא
ובפרש"י.63) יב כד, אמור
ובפרש"י.64) לגֿד טו, שלח
קאמר"65) לא ורשע ש"צדיק לכך בסתירה זה שאין ומובן

שהרי  - האדם בבחירת התלוי דבר זהו אלא ב), טז, נדה (ראה

זה  שאין כך, כללי, דין אודות אלא פרטי, איש אודות מדובר לא
הבחירה. ענין את שולל

בתחלתו.66) תרל"ו רבים מים בהמשך הובא - החכם מאמר
ל. טו, משלי מצו"ד ס"ה. ריש הרמ"א שו"ת וראה

התוועדויות 67) - מנחם (תורת ס"כ שלח ש"פ שיחת גם ראה
ואילך). 128 ע' חמ"ז



כי      

הסיבה  לבאר "ד"א" מביא ולכן הארבעים? שנת עד הקב"ה המתין למה קשה: שעפ"ז אלא כו'". עטרה
דייקא, ("נכתבה" ידן" על ונכתבה צלפחד בנות ש"זכו אלא עונש, בתור לא - הלכה" ממנו ש"נתעלמה
משה  יפסיד צלפחד בנות של זכותן שבגלל לומר שקשה כיון אבל, מכבר). היתה למשה אמירתה כי

כו'" נפרע ש"כאן הא' כפי' הוא העיקר לכן הלכה, ממנו ;53שתתעלם
הפשט  שע"ד הפי' יותר יומתק (ועפ"ז זה בפרש"י מופלא הלכה"54וענין ד"נתעלמה שהענין הטעם :(

ובמעשה צלפחד, בנות גבי דוקא לבנ"י,הי' הפסד גרמה לא ממשה אלו הלכות התעלמות כי, - זמרי
קודם שבלאה "כ אמרה לא אם לו שומעין (שאין בדבר" "נוגע שהי' כיון ממשה, לקבלן יכולים היו לא

לך" התירה מי יתרו "בת זמרי, במעשה בעדת ,55המעשה): הי' לא שאביהם שאמרו צלפחד, בנות וגבי
משה  על שחלקו ואילך.56קורח 93 ע' חי"ג בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה -

***

,שני פסח לפרשת ממנו", הלכה ש"נתעלמה צלפחד, בנות פרשת בין החילוק לביאור בהמשך
כפירש"י  כאן, לראשונה כולה,57שנאמרה התורה כל כשאר משה, ידי על להאמר זו פרשה היתה "ראוי'

נגרע" "למה שני: פסח גבי רש"י פירוש אריכות כל גם נתבאר - כו'" ידן על שתאמר אלו שזכו ,57אלא
הבשר  ויאכל טהורים בכהנים עלינו הדם יזרק לו, אמרו בטומאה, קרבים קדשים אין להם, "אמר
בטומאה"; קרבים קדשים "אין משה: השיב זה ועל עצמה, בפני שאלה היא נגרע" ש"למה - לטמאים"

(דע"פ "קרבן" שזהו להם נתחדש שעתה ראי'וכיון כל אין ,(קרבן ודיני ענין בו יש שבפסח
"לבלתי במקום לטעון: אתהוסיפו  טהורים בכהנים עלינו הדם ש"יזרק מוטב ויאכל *",

שאינה  עצמה, בפני מצוה היא הפסח שאכילת סבורים שהיו (כיון לטמאים" הנפוצה) (כהגירסא הבשר
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - הקרבן) הקרבת עם ואילך.58קשורה 68 ע' חכ"ח בלקו"ש

 ואשמעה עמדו להם, "אמר - רש"י דברי המשך ולבאר להוסיף לשמוע 59ויש המובטח כתלמיד ,
שהי' זמן שכל לו מובטח שכך אשה ילוד אשרי רבו. השכינה".מפי עם מדבר הי' רוצה

שרק הטעם ביאור צלפחד,ובהקדם בנות אצל ולא ה'", יצוה מה ואשמעה "עמדו משה אמר
והמקושש: המגדף אצל לא וגם

אם  כי ומיד, תיכף בפועל למעשה שנוגע ענין אודות מדובר הי' שלא כיון - צלפחד לבנות בנוגע
כיון  גו'", ואשמעה "עמדו אמר לא אבל ה'", לפני  משפטן את משה "ויקרב לכן לארץ, הכניסה לאחרי
הענינים  את דוחים שהם  עתה, למעשה שנוגעים  ענינים שיש בגלל מיד, לו ישיב לא שהקב"ה שיתכן

זמן  לאחרי רק .60שנוגעים

*(" דקאמר בפרש"י גדולה תמי' מתורצת הענין בכהנים ..ועפ"ז דכר ומאן הראי'? ומאין קמ"ל? מאי - טהורים"
" שזהו גמרו עתה רק כי - "פסח").בכלל? - עתה עד כהלשון - (ולא ישה'" כו"כ.ועוד
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"ויקרב53) בכתוב נאמר כדי ולכן - משפטן" את
(כיון  ה' לפני משפטן את להקריב הצורך שסיבת להדגיש

בגלל היא הלכה") שנטל ש"נתעלמה על ש"נפרע דוקא,
כו'". עטרה

בסגנון54) - אמר שליט"א אדמו"ר -כ"ק התפעלות של
שאע"פ  והוסיף, זב"ז. קשורים התורה חלקי שכל רואים שכאן
הרי  א), סד, (עירובין כו'" נאה זו "שמועה לומר מקום שאין
הביאור  שלאחרי מצוותיך, בדרך הצ"צ בדרושי כמ"פ עד"ז מצינו
נעימים  "מה מסיים: כו', ההפלאה מרוב הנה הענינים, בפנימיות

וכיו"ב. רע"א), (סט, ב"ה" ומשפטיו חוקיו

ו.55) כה, בלק פרש"י
(56- (35 הערה שבפנים לקו"ש גם (ראה לו שמעו ואעפ"כ

צלפחד  בנות "כן ז) כז, (פרשתנו בפסוק רש"י שמפרש כפי
עינן  שראתה מגיד במרום, לפני זו פרשה כתובה "כך דוברות",
קודם  עוד ההלכה אמיתת על מעידים צלפחד שבנות ונמצא, כו'",

המעשה). קודם ששמע ההלכה שנזכר בפינחס, (וכמו המעשה
ז.57) ט, בהעלותך
זו.58) שנה שלח ש"פ שיחת בשילוב
ח.59) שם, בהעלותך
רמב"ם60) ספ"ז. סנהדרין תוספתא ת"ראה ה"ח.הל' פ"ד ת

     

הרי עתה, למעשה שנוגע ענין שזהו אף - ומקושש למגדף רועה ובנוגע רבינו, שמשה בפשטות, מובן
הי'" ישראל ש"אוהב והשתדל61נאמן, תשא , אם "ועתה שאמר ועד בעגל, שחטאו אלו עבור אפילו

כתבת" אשר מספרך נא מחני אין ואם למהר 62חטאתם כדי הקב"ה אצל חשיבותו את ינצל לא בודאי ,
המקושש!... או למגדף שמגיע העונש מהו מיד ולברר

במשמר,- הניחו המגדף, את אליו כשהביאו ולכן, תורה, ע"פ חובתו את למלא צריך רבינו משה
לאו" אם מיתה חייב "אם ה'", פי על להם לאחרי 63"לפרוש המקושש, את אליו כשהביאו וכמו"כ ,

ימות" מיתה "באיזו לו", יעשה מה פורש לא "כי במשמר, הניחו מלקושש", הניח ולא בו ;64"שהתרו
משה  משאיר זה ענין משה, של תפקידו זה אין - שלהם העונש מהו הקב"ה אצל ולברר לרוץ אבל

עונש. ללא במשמר לחיות והמקושש המגדף ימשיכו ובינתיים, כרצונו, שיעשה להקב"ה

לב  יש הי'[ועד"ז לא כו'" עטרה שנטל "על עונש בתור ממשה הלכה" ש"נתעלמה שהענין הטעם אר
) ומקושש למגדף דינם בנוגע את מלכתחילה למשה יאמר שהקב"ה היינו, צלפחד), בנות ,65פרשת

כיצד  פס"ד לומר ימהר שהקב"ה מסתבר שלא כיון - כו' ממנו ליפרע כדי זו הלכה ממנו תתעלם ואח"כ 
כו']. ישראל איש להעניש

ענין  וזהו ה'", קרבן את הקריב לבלתי נגרע "למה שטוענים אנשים יש כאשר שני, לפסח בנוגע אבל
מיד. תשובה לקבל צורך יש - עתה למעשה שנוגע

שכך אשה ילוד "אשרי רש"י מ"ש להבין צריך עפ"ז הי'אך רוצה שהי' זמן שכל לו מובטח
מהו דלכאורה, - השכינה" עם גם מדבר הרי משה, של המיוחדת מעלתו עם קשור זה שענין ההכרח

הקב"ה הי' זאת, עתה?לולי למעשה שנוגע ענין שזהו כיון מיד, מענה ליתן
ואשמעה": עמדו להם, "אמר שמשה מזה הוא לכך שההכרח - בזה והביאור

למשה לו מניין מובן: אינו הרי לכאורה - ומיד תיכף האלה) האנשים של (דינם ה'" "יצוה
אם  וגם סבור), הי' שמשה (כפי בטומאה שיקריבו רצונו שאין כיון מאומה, יצוה לא שהקב"ה יתכן
רק  צריך משה הי' ולכאורה זמן; לאחר אלא עתה, זה על יצווה שלא יתכן אחר, בזמן שיקריבו רצונו

כרצונו. שיעשה הקב"ה על ולסמוך ה', לפני משפטם את להקריב

(מה ואשמעה עמדו להם, "אמר אלא בכך, הסתפק לא שמשה שהנהגת ומזה מובן, לכם)", ה' יצוה
"כתלמיד היתה מפימשה הטירדא לשמוע את ממנו לחסוך כדי - הדבר [וטעם רבו"

בגלל וכידוע ("מאטערניש") "אשרי66הספק, ומסיים: ומוסיף הספקות], כהתרת שמחה לך ילוד שאין ַ
מדב  הי' רוצה שהי' זמן שכל לו מובטח שכך השכינה"אשה עם .67ר

 להם להשיב ידע שלא היתכן משה, של מעלתו גדלה כך שכל כיון שאלה: נשאלת עפ"ז אך
"וראוי' רש"י: ממשיך זה ועל - בטומאה")? קרבים קדשים ש"אין להשיב שידע (כמו שני דפסח הדין
שמגלגלין  ידיהן, על שתאמר אלו שזכו אלא כולה, התורה כל כשאר משה, ע"י להאמר זו פרשה היתה

זכאי". ע"י זכות
 באים לאח"ז הנה - ממשה הלכה" ש"נתעלמה רש"י בפירוש איתא פינחס שבפ' אע"פ והנה,

ממשיך  כו'", תחילה ללמדם לנשיאים כבוד ש"חלק רש"י מפרש שבתחילתה לכך שנוסף מטות, לפרשת
הנביאים  משאר יותר נעלה באופן הדבר", זה בלשון ש"נתנבא - משה של המיוחדת המעלה ומבאר

בכה". ש"נתנבאו
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סי"ד. סרמ"ו יו"ד טושו"ע
ואילך.61) סע"א סה, מנחות
לב.62) לב, תשא
ובפרש"י.63) יב כד, אמור
ובפרש"י.64) לגֿד טו, שלח
קאמר"65) לא ורשע ש"צדיק לכך בסתירה זה שאין ומובן

שהרי  - האדם בבחירת התלוי דבר זהו אלא ב), טז, נדה (ראה

זה  שאין כך, כללי, דין אודות אלא פרטי, איש אודות מדובר לא
הבחירה. ענין את שולל

בתחלתו.66) תרל"ו רבים מים בהמשך הובא - החכם מאמר
ל. טו, משלי מצו"ד ס"ה. ריש הרמ"א שו"ת וראה

התוועדויות 67) - מנחם (תורת ס"כ שלח ש"פ שיחת גם ראה
ואילך). 128 ע' חמ"ז



כב     

באצבע" אותו ש"מראין דבר על נופל "זה" שהלשון במק"א רש"י שמפרש כפי - בזה הענין ,68וכללות
המיוחדת  המעלה היא זה ובענין הדבר. עצם את בעצמו שרואה שמיעה, לגבי ראי' של המעלה שזוהי

רבינו. משה של

וגו'"): הדבר "זה (שעז"נ מטות פ' שבהתחלת נדרים דהתרת הענין עם גם זה לקשר ויש

מעיקרו" הנדר את עוקר  ש "חכם בשלמא69מצינו מובן: אינו  ולכאורה יכולים . והעתיד להוה בנוגע
החכמה, בחי' הוא חכם של שענינו - הוא הענין אך העבר? את לשנות יכולים איך אבל כו', שינוי לפעול

הזכרון  מוח עם הראי'70שקשורה שהו"ע מהידוע 71, גם [ולהעיר כו' שינויים בזה שייך לא שלכן ,
וכמ"ש  שבירה, של ענין הי' לא כדבר 72שבחכמה עיניו לנגד עומד שתמיד כיון בחכמה"], ולא "ימותו

ההוה. דבר כמו זה הרי שאצלו כיון - מלמפרע לעקור החכם של בכחו יש ולכן ההוה.

אוהל  נגנז ראשון מקדש ש"משנבנה ידיו, במעשה שונאיו שלטו שלא במשה שמצינו מה גם וזהו
. ואדניו ועמודיו ובריחיו קרסיו קרשיו היכל"מועד של מחילות תחת הם 73. משה ידי שמעשה והיינו, ,

להיותה 74נצחיים  כנ"ל, שינויים, שייך לא שבה הראי', ענין החכמה, הו"ע משה של שענינו לפי שזהו -
נצחי. ענין

הגאולה  בעל שכותב כפי ישראל, נשיאי לכל בנוגע גם הוא (מהורש"ב)75וכן אדמו"ר כ"ק אביו, על
לעד". קיימים צדיקים ש"דברי נ"ע,

ד"טוב  הענין גם כולל לעד, וקיימים נצחיים הם כו' והוראותיו עניניו שכל אליו, בנוגע גם מובן ומזה
יבורך" הוא "מידו 76עין כפשוטו, רויחי ומזוני חיי בני גשמיים, לענינים עד הברכות כל שנמשכים ,

והרחבה" הקדושה הפתוחה .77המלאה

שליט"א): אדמו"ר כ"ק אמר - אחרונה ברכה (לאחרי

ולשמחה. לששון אלו ימים יהפכו שבקרוב  יה"ר
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ע"ב.69) ריש עד, כתובות
ובכ"מ.70) ואילך. סע"ג פא, תצוה תו"א ראה
ובכ"מ.71) א. עה, משפטים תו"א ראה
ובכ"מ.72) ב. לב, ראה לקו"ת וראה כא. ד, איוב
סע"א.73) ט, סוטה

תרומה.74) ר"פ עה"ת צפע"נ ראה
קמו.75) ע' ח"י שלט. ע' ח"ד תקעו. ע' ח"ג שלו אג"ק ראה

שכט. ע' חי"א
ב.76) קל, זח"ג א. לח, נדרים וראה ט. כב, משלי
המזון.77) דברכת הג' ברכה נוסח
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qgpit zyxt zegiy ihewl*יג כרך

הפסוק ‡. (של 1על משפטן את משה "ויקרב
התיבות  רש"י מעתיק ה'", לפני צלפחד) בנות
"נתעלמה  ומפרש: משפטן" את משה "ויקרב
לומר  עטרה שנטל על נפרע וכאן ממנו. הלכה

אלי  תקריבון מכן יקשה אשר ראוי'2והדבר ד"א .
שזכו  אלא משה ידי על להכתב זו פרשה היתה

ידן". על ונכתבה צלפחד בנות
יתכן  איך – התמי' להסביר כוונתו לכאורה
עיקרי  דין ידע לא משה שנה הארבעים שבסוף
– צלפחד? בנות של "משפטן" נחלות, כסדר
לו  ידוע הי' דודאי א) אופנים: בב' זה ומיישב
הלכה  ו"נתעלמה שנענש אלא מתחילה, משפטן
." וכו' להכתב זו פרשה היתה ש"ראוי' ב) ממנו".

להבין: וצריך

פרשה  לפני גם בתורה, פעמים כמה מצינו הלא א)
מסויימת  להלכה בהנוגע משה שנסתפק ורש"י 3זו,

ממנו  הלכה שנתעלמה בהן פירש הרי 4לא -
לא  זו שהלכה לומר יתכן אמנם כי רש"י שתופס

משה איך 5מהקב"ה oiicrשמעה לתמוה אין ולכן ,

מה  וא"כ – משה ידעה לפרש 6לא כאן מכריחו
ממנו  ונתעלמה ההלכה ?7שידע

לכאורה  הנ"ל: ע"ד קשה ג"כ הב' בפי' ב)
רש"י  להכתב 8כוונת זו פרשה היתה "ראוי' במ"ש

זו  פרשה עדיין לו נאמרה שלא ומפרש 9וכו'" ,
mrhd צלפחד בנות "שזכו לו: נאמרה לא למה

הטעם  רש"י מפרש כאן דוקא למה וקשה וכו'".
בפ' ולא עדיין לו נאמרה הנ"ל.zencewdשלא

ידע  לא שמשה יתכן איך ליישב רש"י כוונת אם ג)
משה  "ויקרב רק מהכתוב להעתיק הו"ל זו, הלכה
ולמה  הענין, לכללות שכוונתו מובן הי' ומזה וגו'",

משפטן"? את משה) "(ויקרב גם להעתיק הוצרך

– שני) פסח (בדיני בהעלותך לפ' בפירושו ד)
כאן), השני לפירושו הוא דומה שלכאורה (פירוש

זו פרשה היתה "וראוי' רש"י שזכו xn`dlכתב וכו'
כאן xn`zyאלו שינה למה וצלה"ב – ידיהן" על

זו פרשה היתה "ראוי' על dazkpeוכו'azkdlוכתב
.10ידן"
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שמואל  (בית א' חוץ מלאים כולם במסורת כי יו"ד מלא (*
א?) (רכ, לזוהר וש"נ פינחס ר"פ שי מנחת וראה גטין). שמות

וכו'.
ה.1) כז, פרשתנו
יז.2) א, דברים
מגדף:3) פ' כאן. דינין: שבארבעה (ובהנ"ל) כאן בתיב"ע

ואילך. ו ט, בהעלתך שני: פסח פ' (ובפרש"י). ואילך י כד, אמור
לו, מסעי גם וראה (ובפרש"י). ואילך לב טו, שלח מקושש: פ'

ועוד. .24 ,7 הערה לקמן וראה ואילך. א
וכו'4) ממנו נתעלמה פר"ש כאן: עה"ת זקנים במושב וראה

נסתפק  לשם גם כי במגדף, או במקושש כך פי' לא אמאי וקשה
במיתתן.

כללותיהן 5) נאמרו כולן "אף בהר בר"פ רש"י שכתב ואף
זו  הלכה נאמרה שלא לומר יתכן איך וא"כ מסיני" ודקדוקיהן
מדייק  שרש"י 45 הערה 39 ע' ח"ח לקו"ש ראה – עדיין למשה

כללותיהן ופרטיהן odiwecwce"אף כללותיהן (ולא מסיני
בנוגע לפנ"ז כמ"ש (שלdhinylודקדוקיהן" הפרטים כי (olek(

נאמרו  דכללים כר"י* בפשש"מ ס"ל ושרש"י בסיני. נאמרו לא
וכו' ומגדף עצים מקושש ופ' מועד**. באהל ופרטים בסיני
תשכ"ט  שמיני ש"פ ובשיחת כ. י, שמיני פרש"י וראה יוכיחו.

כאן. אוה"ח גם וראה בארוכה.

.jli`e d"q e"lyz xda 't y"ewl mb d`x *
c"dyr llka zevn b"ixz lky (ai ,ck) mihtyn i"yxtn xirdl **

zeielz ,od.mda

ויצו 6) רק כתיב לא מסעי בפ' לקמן דאל"כ כתב: כאן בגו"א
מפני  אלא ה' לפני משפטן להביא הוצרך וכאן וכו' ה' ע"פ משה

הלכה. ממנו שנתעלמה
צ"ע: ועדיין

כבפ' (ולא וגו'" ואשמעה "עמדו נאמר שני פסח בפ' א)
שנתעלמ  פרש"י לא ומ"מ כו'.מסעי) הלכה ה

לא  (שעוד מסעי בפ' ממש"נ היא רש"י של הוכחתו אם ב)
בפירוש. הוכחה להביא לרש"י הו"ל התלמיד) למדה

כה,7) (בלק זמרי במעשה הלכה ממנו שנתעלמה רש"י ומ"ש
הלכה. שנתעלמה על והיינו בוכים" "והמה שם שנא' לפי היינו ו)
למשה  לו אמר הלכה ונזכר מעשה ראה ז: שם, פרש"י גם וראה
הוכחה  אינו עצמו בפני ידעה) (שפנחס זה אבל כו'. ממך מקובלני
משמע  דקראי פשוטי – פרש"י חידוש לולא כי הלכה שנתעלמה

הי' פנחס mydשמעשה lelgc d`pw או) זה שלמד אפ"ל – כן .
באותן  בהן נדרשת שהתורה במדות – זה) ללמוד שיש דקס"ד

לומדן .envrשאדם
למה שבהמשך (ממ"ש xakyאלא הלכה שנתעלמה פרש"י

וכו'. מעשה ראה מפ' בוכים") "והמה
(8.3 הערה לעיל ראה כאן. לדוד במשכיל הבין וכן
עצמו 9) ועשה ההלכה ידע שמשה רש"י שכוונת לומר ואין

ע"י  הפרשה שתכתב בכדי מהקב"ה ושאל הדין!) (עינוי יודע כלא
צלפחד! בנות

א.10) ח, (סנהדרין ובש"ס אמירה ל' מקומות בב' אי' בספרי
לפסח  (ובנוגע ובמקושש לכאן בנוגע כתיבה, ל' אי' א) קיט, ב"ב
שני  בפסח הספרי של בלשונו בוחר ורש"י בש "ס), נזכר לא שני

כאן! הש"ס של ובלשונו

qgpit zyxt - zegiy ihewl

זמרי  במעשה ההלכה" ש"נתעלמה זה ומעתה,
דקבלת  הפסד של ענין אינו צלפחד בנות וטענת
היתה  לא ההתעלמות לולא גם כי אלו, הלכות

בדבר", "נוגע היותו מפני ממשה לקבלן אפשריות
הלכות  דוקא ממנו שתתעלמנה הקב"ה סבב ולכן
לבנ"י. – ההלכה מהתעלמות – הפסד יגיע שלא אלו

(e"kyz qgpit t"y zgiyn)

1

2

3

4

5

6

7

יבמות  (פרש"י לגלויי דעבידא במילתא נאמן הדעות לכל ב)
כאן  והרי שם) צ"צ שו"ת רמב. סוס"י יו"ד ט"ז דהא, ד"ה שם

למטה*. ס"ת כשתכתב לגלויי עבידא

'idi `l dyn i"r `ed dhnl z"q zaizk mby oeikc xnel oi`e (*
,xaca rbep `ede li`ed ezaizka mb on`p

"מעשה  ה"ז וגו'" בת לו אין "ואם גם נאמר זו שבפ' מכיון ג)
א). צח, (יבמות נאמן שאז בהדה" אחרינא

lelyiy ceyg ,cgtlv zepa zlgp htyn zehdl ceygd oi`c heytc
(k"ayza df aezkiy i"r)mlerlemipicd lke dxiyk z"qc ze`ivnd

.dfa mixeywd
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המשך מעמוד הה



כג      

באצבע" אותו ש"מראין דבר על נופל "זה" שהלשון במק"א רש"י שמפרש כפי - בזה הענין ,68וכללות
המיוחדת  המעלה היא זה ובענין הדבר. עצם את בעצמו שרואה שמיעה, לגבי ראי' של המעלה שזוהי

רבינו. משה של

וגו'"): הדבר "זה (שעז"נ מטות פ' שבהתחלת נדרים דהתרת הענין עם גם זה לקשר ויש

מעיקרו" הנדר את עוקר  ש "חכם בשלמא69מצינו מובן: אינו  ולכאורה יכולים . והעתיד להוה בנוגע
החכמה, בחי' הוא חכם של שענינו - הוא הענין אך העבר? את לשנות יכולים איך אבל כו', שינוי לפעול

הזכרון  מוח עם הראי'70שקשורה שהו"ע מהידוע 71, גם [ולהעיר כו' שינויים בזה שייך לא שלכן ,
וכמ"ש  שבירה, של ענין הי' לא כדבר 72שבחכמה עיניו לנגד עומד שתמיד כיון בחכמה"], ולא "ימותו

ההוה. דבר כמו זה הרי שאצלו כיון - מלמפרע לעקור החכם של בכחו יש ולכן ההוה.

אוהל  נגנז ראשון מקדש ש"משנבנה ידיו, במעשה שונאיו שלטו שלא במשה שמצינו מה גם וזהו
. ואדניו ועמודיו ובריחיו קרסיו קרשיו היכל"מועד של מחילות תחת הם 73. משה ידי שמעשה והיינו, ,

להיותה 74נצחיים  כנ"ל, שינויים, שייך לא שבה הראי', ענין החכמה, הו"ע משה של שענינו לפי שזהו -
נצחי. ענין

הגאולה  בעל שכותב כפי ישראל, נשיאי לכל בנוגע גם הוא (מהורש"ב)75וכן אדמו"ר כ"ק אביו, על
לעד". קיימים צדיקים ש"דברי נ"ע,

ד"טוב  הענין גם כולל לעד, וקיימים נצחיים הם כו' והוראותיו עניניו שכל אליו, בנוגע גם מובן ומזה
יבורך" הוא "מידו 76עין כפשוטו, רויחי ומזוני חיי בני גשמיים, לענינים עד הברכות כל שנמשכים ,

והרחבה" הקדושה הפתוחה .77המלאה

שליט"א): אדמו"ר כ"ק אמר - אחרונה ברכה (לאחרי

ולשמחה. לששון אלו ימים יהפכו שבקרוב  יה"ר
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ד.68) ח, בהעלותך ב. טו, בשלח ב. יב, בא פרש"י
ע"ב.69) ריש עד, כתובות
ובכ"מ.70) ואילך. סע"ג פא, תצוה תו"א ראה
ובכ"מ.71) א. עה, משפטים תו"א ראה
ובכ"מ.72) ב. לב, ראה לקו"ת וראה כא. ד, איוב
סע"א.73) ט, סוטה

תרומה.74) ר"פ עה"ת צפע"נ ראה
קמו.75) ע' ח"י שלט. ע' ח"ד תקעו. ע' ח"ג שלו אג"ק ראה

שכט. ע' חי"א
ב.76) קל, זח"ג א. לח, נדרים וראה ט. כב, משלי
המזון.77) דברכת הג' ברכה נוסח
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הפסוק ‡. (של 1על משפטן את משה "ויקרב
התיבות  רש"י מעתיק ה'", לפני צלפחד) בנות
"נתעלמה  ומפרש: משפטן" את משה "ויקרב
לומר  עטרה שנטל על נפרע וכאן ממנו. הלכה

אלי  תקריבון מכן יקשה אשר ראוי'2והדבר ד"א .
שזכו  אלא משה ידי על להכתב זו פרשה היתה

ידן". על ונכתבה צלפחד בנות
יתכן  איך – התמי' להסביר כוונתו לכאורה
עיקרי  דין ידע לא משה שנה הארבעים שבסוף
– צלפחד? בנות של "משפטן" נחלות, כסדר
לו  ידוע הי' דודאי א) אופנים: בב' זה ומיישב
הלכה  ו"נתעלמה שנענש אלא מתחילה, משפטן
." וכו' להכתב זו פרשה היתה ש"ראוי' ב) ממנו".

להבין: וצריך

פרשה  לפני גם בתורה, פעמים כמה מצינו הלא א)
מסויימת  להלכה בהנוגע משה שנסתפק ורש"י 3זו,

ממנו  הלכה שנתעלמה בהן פירש הרי 4לא -
לא  זו שהלכה לומר יתכן אמנם כי רש"י שתופס

משה איך 5מהקב"ה oiicrשמעה לתמוה אין ולכן ,

מה  וא"כ – משה ידעה לפרש 6לא כאן מכריחו
ממנו  ונתעלמה ההלכה ?7שידע

לכאורה  הנ"ל: ע"ד קשה ג"כ הב' בפי' ב)
רש"י  להכתב 8כוונת זו פרשה היתה "ראוי' במ"ש

זו  פרשה עדיין לו נאמרה שלא ומפרש 9וכו'" ,
mrhd צלפחד בנות "שזכו לו: נאמרה לא למה

הטעם  רש"י מפרש כאן דוקא למה וקשה וכו'".
בפ' ולא עדיין לו נאמרה הנ"ל.zencewdשלא

ידע  לא שמשה יתכן איך ליישב רש"י כוונת אם ג)
משה  "ויקרב רק מהכתוב להעתיק הו"ל זו, הלכה
ולמה  הענין, לכללות שכוונתו מובן הי' ומזה וגו'",

משפטן"? את משה) "(ויקרב גם להעתיק הוצרך

– שני) פסח (בדיני בהעלותך לפ' בפירושו ד)
כאן), השני לפירושו הוא דומה שלכאורה (פירוש

זו פרשה היתה "וראוי' רש"י שזכו xn`dlכתב וכו'
כאן xn`zyאלו שינה למה וצלה"ב – ידיהן" על

זו פרשה היתה "ראוי' על dazkpeוכו'azkdlוכתב
.10ידן"
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שמואל  (בית א' חוץ מלאים כולם במסורת כי יו"ד מלא (*
א?) (רכ, לזוהר וש"נ פינחס ר"פ שי מנחת וראה גטין). שמות

וכו'.
ה.1) כז, פרשתנו
יז.2) א, דברים
מגדף:3) פ' כאן. דינין: שבארבעה (ובהנ"ל) כאן בתיב"ע

ואילך. ו ט, בהעלתך שני: פסח פ' (ובפרש"י). ואילך י כד, אמור
לו, מסעי גם וראה (ובפרש"י). ואילך לב טו, שלח מקושש: פ'

ועוד. .24 ,7 הערה לקמן וראה ואילך. א
וכו'4) ממנו נתעלמה פר"ש כאן: עה"ת זקנים במושב וראה

נסתפק  לשם גם כי במגדף, או במקושש כך פי' לא אמאי וקשה
במיתתן.

כללותיהן 5) נאמרו כולן "אף בהר בר"פ רש"י שכתב ואף
זו  הלכה נאמרה שלא לומר יתכן איך וא"כ מסיני" ודקדוקיהן
מדייק  שרש"י 45 הערה 39 ע' ח"ח לקו"ש ראה – עדיין למשה

כללותיהן ופרטיהן odiwecwce"אף כללותיהן (ולא מסיני
בנוגע לפנ"ז כמ"ש (שלdhinylודקדוקיהן" הפרטים כי (olek(

נאמרו  דכללים כר"י* בפשש"מ ס"ל ושרש"י בסיני. נאמרו לא
וכו' ומגדף עצים מקושש ופ' מועד**. באהל ופרטים בסיני
תשכ"ט  שמיני ש"פ ובשיחת כ. י, שמיני פרש"י וראה יוכיחו.

כאן. אוה"ח גם וראה בארוכה.

.jli`e d"q e"lyz xda 't y"ewl mb d`x *
c"dyr llka zevn b"ixz lky (ai ,ck) mihtyn i"yxtn xirdl **

zeielz ,od.mda

ויצו 6) רק כתיב לא מסעי בפ' לקמן דאל"כ כתב: כאן בגו"א
מפני  אלא ה' לפני משפטן להביא הוצרך וכאן וכו' ה' ע"פ משה

הלכה. ממנו שנתעלמה
צ"ע: ועדיין

כבפ' (ולא וגו'" ואשמעה "עמדו נאמר שני פסח בפ' א)
שנתעלמ  פרש"י לא ומ"מ כו'.מסעי) הלכה ה

לא  (שעוד מסעי בפ' ממש"נ היא רש"י של הוכחתו אם ב)
בפירוש. הוכחה להביא לרש"י הו"ל התלמיד) למדה

כה,7) (בלק זמרי במעשה הלכה ממנו שנתעלמה רש"י ומ"ש
הלכה. שנתעלמה על והיינו בוכים" "והמה שם שנא' לפי היינו ו)
למשה  לו אמר הלכה ונזכר מעשה ראה ז: שם, פרש"י גם וראה
הוכחה  אינו עצמו בפני ידעה) (שפנחס זה אבל כו'. ממך מקובלני
משמע  דקראי פשוטי – פרש"י חידוש לולא כי הלכה שנתעלמה

הי' פנחס mydשמעשה lelgc d`pw או) זה שלמד אפ"ל – כן .
באותן  בהן נדרשת שהתורה במדות – זה) ללמוד שיש דקס"ד

לומדן .envrשאדם
למה שבהמשך (ממ"ש xakyאלא הלכה שנתעלמה פרש"י

וכו'. מעשה ראה מפ' בוכים") "והמה
(8.3 הערה לעיל ראה כאן. לדוד במשכיל הבין וכן
עצמו 9) ועשה ההלכה ידע שמשה רש"י שכוונת לומר ואין

ע"י  הפרשה שתכתב בכדי מהקב"ה ושאל הדין!) (עינוי יודע כלא
צלפחד! בנות

א.10) ח, (סנהדרין ובש"ס אמירה ל' מקומות בב' אי' בספרי
לפסח  (ובנוגע ובמקושש לכאן בנוגע כתיבה, ל' אי' א) קיט, ב"ב
שני  בפסח הספרי של בלשונו בוחר ורש"י בש "ס), נזכר לא שני

כאן! הש"ס של ובלשונו
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זמרי  במעשה ההלכה" ש"נתעלמה זה ומעתה,
דקבלת  הפסד של ענין אינו צלפחד בנות וטענת
היתה  לא ההתעלמות לולא גם כי אלו, הלכות

בדבר", "נוגע היותו מפני ממשה לקבלן אפשריות
הלכות  דוקא ממנו שתתעלמנה הקב"ה סבב ולכן
לבנ"י. – ההלכה מהתעלמות – הפסד יגיע שלא אלו

(e"kyz qgpit t"y zgiyn)

1
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6

7

יבמות  (פרש"י לגלויי דעבידא במילתא נאמן הדעות לכל ב)
כאן  והרי שם) צ"צ שו"ת רמב. סוס"י יו"ד ט"ז דהא, ד"ה שם

למטה*. ס"ת כשתכתב לגלויי עבידא

'idi `l dyn i"r `ed dhnl z"q zaizk mby oeikc xnel oi`e (*
,xaca rbep `ede li`ed ezaizka mb on`p

"מעשה  ה"ז וגו'" בת לו אין "ואם גם נאמר זו שבפ' מכיון ג)
א). צח, (יבמות נאמן שאז בהדה" אחרינא

lelyiy ceyg ,cgtlv zepa zlgp htyn zehdl ceygd oi`c heytc
(k"ayza df aezkiy i"r)mlerlemipicd lke dxiyk z"qc ze`ivnd

.dfa mixeywd
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וכו'", היתה ראוי' "ד"א רש"י: מפרש ולכן
הלכה  ממנו נתעלמה למה ד"א היינו:

בתחלה  ממ"ש זה) (בפירושו שחוזר (ולא
מל' וגם קושי, בזה אין (כי ממנו הלכה שנתעלמה

– כנ"ל)) כן שצ"ל מוכח "משפטן"

שאדרבא  אלא וכו'", נפרע ש"כאן משום לא
"'ie`xע"י להכתב זו פרשה שזכו dynהיתה אלא ,

מדייק  – הפי' ולב' ידן". על ונכתבה צלפחד בנות
כתיבתה  שרק דוקא, ו"נכתבה", "להכתב", ואומר
בנות  של בזכותן באה בתורה זו והלכה הפרשה של

אבל לא `dzxinצלפחד, מהקב"ה זו הלכה של
שנתעלמה  (אלא למשה אמרה כבר כי ידן, על באה
בנות  ידי על שתכתב בכדי או עונש בתור ממנו

צלפחד).

של  זכותן בשביל האם קשה: זה לפי' אמנם
הלכה  שתתעלם – רבינו משה יפסיד צלפחד בנות

(ויתרה 22ממנו  הראשון פירושו רש"י מביא ולכן ?
מפני  הלכה ממנו שנתעלמה כעיקר) תופסו – מזו

וכו'" עטרה שנטל על .23ש"נפרע

זה:„. בפרש"י הרמוזים המופלאים מהענינים
גם  נאמרה ממשה הלכה" ש"נתעלמה זו לשון
ביאור: דורש ולכאורה זמרי, במעשה בלק בס"פ

ממנו  הלכה נתעלמה אלו בשנים דוקא ?24למה

) ההלכה ע"ד בזה הפי'wzneieוהביאור יותר
הו"ע  ממשה ההלכה התעלמות הפשט): שע"ד
שהם  ישראל לכל גם אלא למשה, רק לא הנוגע

ilawn יוד אינם שהרי ממשה. ע"ד ההלכה כלל עים
פעם שתיאמר עד זה פס"ד וילמדה ipy'מציאות

הלכה  זו הרי זה, לאחרי גם ועוד: לישראל. משה
חלה  שלא להלכה דומה ואינה שכחה בה שהיתה

לעולם  שכחה ואמחז"ל 25עלי' מיגמר 26. :
בנוגע  עכ"פ – (בעניננו מחדתא. קשיא בעתיקתא

למשה).

ה"ז  ההלכה שהתעלמות מובן שכן, ומכיון
לבנ"י; רבינו ממשה ההלכה מסירת במעלת חסרון
הנ"ל  ההלכות שתי הן הכלל מן יוצאות אולם
ע"י  צלפחד): בנות ובטענת זמרי (במעשה

ממשה ההלכה" בנ"י `fש"נתעלמה הפסידו לא
היו  לא ההלכות התעלמות לולא גם כי בקבלתן,
– ההיא בשעה עצמו ממשה לקבלן יכולים

וכדלהלן.

בגמרא  אי' הלכה 27דהנה שמורה ת"ח "כל :
לאו  ואם לו, שומעין אמרה מעשה קודם אם ובא

בתוס' ופי' לו". שומעין היכא 28אין דוקא "דהיינו
אם  לו שומעים אין דאז בדבר", נוגע עצמו דהוא

המעשה. קודם אמרה לא

הי' ומשה מעשה בשעת זה הי' בנדו"ד והנה
זמרי  (דמעשה ההלכות בשתי – בדבר" "נוגע

צלפחד) בנות :29וטענת

זמרי זו i"yxt30במעשה משה, לו, "אמרו :
מי  יתרו בת אסורה תאמר אם מותרת או אסורה

בדבר"jlהתירה "נוגע עשאוהו אלו בדבריהם ,"
נאמן  אינו שבנדו"ז לומר מקום יש ולכן בהנידון,

בו" פוגעין ד"קנאין היא שההלכה .31לומר

לא  "והוא אמרו הרי צלפחד בנות בטענת וכן
קרח" בעדת גו' לומר"32הי' ש"נזקקו וכיון –33

נעשה  הרי משה על שחלקו קרח בעדת הי' שלא
זה  בנידון בדבר" "נוגע ש"אין 34משה י"ל ולכן ,

זו  הלכה בפסק לו" .35שומעין
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יותר  גדולה אפשריות ממשה תושלל זה בשביל דלמה לדחוק
זה  פי' סוס"ג) לקמן וראה זה, מטעם (גם ולכן תשובה, לעשות

והעיקרי. הראשון הוא
בשביל 22) חטא לאדם אומרים דאין הדין – ומעין דוגמא

בזה. הדיעות בערכו תלמודית אנצי' ראה חבירך. שיזכה
(23.21 הערה לעיל ראה
לפי 24) הטעם: מובן שם אבל כא. לא, מטות פרש"י ראה

כאן. משא"כ וכו' כעס לכלל משה שבא
ה"י 25) סוף פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' סע"א. לח, נדרים ראה

שם. והערות ובמ"מ
א.26) כט, יומא

א.27) עז, יבמות
אם.28) ד"ה שם
אם 29) גֿד) (ס' סו סי' חאהע"ז צ"צ בשו"ת השקו"ט ראה

בזה  כשאין גם כו') הלכה שמורה דת"ח (בנדו"ז בדבר נוגע נקרא
ומהריב"ל  פ) סי' חח"מ (שו"ת מהרי"ט בזה שנחלקו ממון, הנאת

סקס"ו). מו סי' (חו"מ וש"ך שם) מהרי"ט בשו"ת (הובא
ו.30) כה, בלק
(כה,31) בלק בפרש"י כמבואר מעשה קודם גם שאמרה ואף

הרי – וכמש"lkז) מהם נתעלמה אז ההלכה zcrנששמעו lk
dnde i"pa.מעשה כשראה רק נזכר פנחס ואפילו בוכים

ג.32) כז, פרשתנו
שם.33) פרשתנו פרש"י ל'
שם.34) פרשתנו ברמב"ן גם וראה . בחיי ברבינו ראה
כמה 35) מפני נאמן הי' מהקב"ה ששמעה לאחרי ומ"מ

טעמים:
חיישינן  לא וכו' ובא הלכה שמורה דבת"ח להסוברים א)
שם) הצ"צ בשו"ת בזה דעות (ראה בדדמי שאומר אלא דמשקר

ההלכה הקב"ה לו שאמר מכיון צלפחד ita'הרי לבנות בנוגע
בדדמי. שאומר החשש נסתלק
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בענין  פירושים ב' מפרש רש"י שכאשר ידוע, ה)
כדי  בו אין לבדו מהם אחד שכל מפני ה"ז א',
שיש  ומה הפרטים, בכל פשוטו לפי הכתוב ליישב
– השני לפי' להקשות אין האחד, לפי' להקשות
מקרא; של לפשוטו יותר הקרוב הוא הראשון והפי'
אלו  מפירושים בכ"א הקשיים הן מה להבין: וצריך

שניהם  להביא רש"י הוזקק ?11שבשבילם

זה:·. בכל והביאור
להלכה  בנוגע נסתפק שמשה הענין, עצם
י"ל  כנ"ל, כי תמי', משום בזה אין מסויימת,

זו בסוף oiicrשהלכה ואפילו מהקב"ה; שמעה לא
– בנדו"ד כמו הארבעים, ועיקרים k"ekeשנת דינים

שכאן  אלא פרשתנו. שלאחרי בפרשיות נאמרו
את) משה "(ויקרב דקרא בלישנא לרש"י הוקשה

ohtyn"משפט" בל' הענין הכתוב תיאר מדוע – "
" בל' וכמו xacולא דא, בכגון הרגיל לשון שהוא ,"

הקודמות  בפרשיות כ"פ גם 12שמצינו (וכמובא
"o`kברש"י :xacde?("'גו מכם יקשה אשר

"דבר" בין "דבר"ההפרש ל"משפט": (בנדו"ד)
וכו'; והשקו"ט הטענות המדובר, הענין כל כולל

פירושו  (דההלכה)13"משפט" והבירור הפס"ד -
היא 14שבהענין  מהקב"ה משה ששאלת ומכיון .

מצד איך `iלכאורה א"כ והפס"ד, ההלכה ידיעתו

"את  הקב"ה לפני "הקריב" שמשה לומר מתאים
ohtyn.וההלכה הפס"ד – "

את  משה כבר ידע שאכן רש"י מפרש ולכן
" ל' הכתוב נקט ושפיר להדגיש htynההלכה, "

הי' זה ובכל לו, וידוע ברור בפס"ד הוא שהמדובר
לפי  הקב"ה לפני המשפט את "להקריב" זקוק
אמר  (וכאילו ממנו" הלכה "נתעלמה זו שבשעה
ממנו  ונתעלם בידו הי' זה ש"משפט" הכתוב

זו  טעמו 15בשעה גם וזהו ה'). לפני הקריבו וע"כ
לחודא, "משפטן" תיבת רק (לא שמעתיק רש"י של
שייך  "משפט" לשון כי משה", "(ויקרב) גם אלא)

לגבי רק מכבר dynכאן ההלכה ידע שהוא מכיון
מתאים  הי' לא אחר ע"י השאלה היתה אם (משא"כ

זה). תואר

שנתעלם  לומר שייך איך לתמוה, יש ועדיין
ממשה  תורה 16הלכה שקבל ישראל כל של רבן

וכו'", נפרע "וכאן רש"י ממשיך ולכן וכו', מסיני
לפי  עונש: בתור ממנו נתעלמה זו שהלכה להסביר
מכם  יקשה אשר והדבר לומר עטרה "שנטל

מדה  כנגד במדה נפרע לכן אלי", 17תקריבון

ההלכה. ממנו שנתעלמה

של ‚. אמירתו והלא קשה: זה שלפי' אלא
בשנה  היתה וגו'" יקשה אשר "והדבר משה

יצי"מ  לאחרי צלפחד 18הראשונה בנות וטענת ,
לפנ"ז  שפרש"י כמו הארבעים, בשנת ואיך 19היתה ,

המ  שהקב"ה סיבה יתכן סיבב ולא שנה ל"ט תין
מיד  תיקון) (הדורש הדבר שע"י 20שיתתקן ובפרט ;

שנכון  ולחשוב לטעות ישראל עלולים העיכוב
מפי  כזאת ששמעו מאחר כו', עטרה שנטל הדבר

רבינו  ?21משה
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א):11) (ח, דסנהדרין קשה הראשון דלפי' כתב לדוד במשכיל
לא  ואי גמירנא גמירנא אי כתיב ושמעתיו והשמיעכם כתיב מי

וגמירנא. אזלינא
דעל  מוכח דמזה "ושמעתיו" תיבת מעתיק אינו בפרש"י אבל
רש"י  העתיק שלא מזה מוכח וכן נפרע. אלי" "תקריבון ל'
ממנו  שנסתלק פי' שם שגם – יז א, (דברים זה לפסוק בפירושו

אלי". "תקריבון התיבות אלא צלפחד) בנות משפט
האידנא  עד נחלות פ' לו נאמרה שלא ק"ק ב' דלפי' מ"ש וגם
ס"ג  ולקמן רש"י. בכוונת כן לפ' שקשה בפנים לקמן ראה –

לפנ"ז.שכוונת  הלכה שנאמרה זה לפי' גם רש"י
ממנו  דנתעלמה מנ"ל קשה הראשון דלטעם כתב: בש"ח
כמו  הקב"ה ידיעת בלי הלכה לפסוק רצה לא משה דלמא הלכה
שכאן  שם פי' דלא בהעלותך בפ' גו' אנשים ויהי גבי לעיל דכתיב
כתיב  לא למה קשה ד"א ולפי' ד"א. פי' לכך ה"נ, ה"ה ממנו נפרע

הראשון. טעם גם פי' לכן וגו' ואשמעה עמדו התם כמו הכא
מובן: ואינו

הקב"ה  ידיעת בלי לפסוק  רצה שלא זו  הלכה נשתנה מה  א)
שפסק? ההלכות שאר מכל

משה  ידע שלא י"ל שם הרי שני בפסח מפ' ראי' שמביא ומה
בפנים. כדלקמן ההלכה

"עמדו  (ולא משפטן" את משה "ויקרב במ"ש משמע איך ב)
ס"ב. בפנים לקמן וראה הלכה? ממנו שנתעלמה ואשמעה")

ועוד.12) ח. כב, משפטים כו. כב. טז. יח, יתרו ראה
כאן.13) תמימה ותורה במלבי"ם ראה
שמברר 14) כו' הבע"ד טענות טו): (כח, תצוה פרש"י ראה

כו'.

מכם 15) יקשה אשר והדבר עה"פ מדייק שרש"י מה גם וזהו
ממנו נסתלק יז): א, (דברים צלפחד.htynוגו' בנות

כ.i"yxtnלהעיר16) י, שמיני כב. לח, פקודי
ועוד.i"yxtaראה17) כד. ה, נשא יא. יח, יתרו יא. ז, נח
יג.18) שם, יתרו פרש"י ראה
ב.19) כז, פרשתנו
יז)20) א, דברים ברא"ם גם (וראה כתב כאן לדוד במשכיל

מה  נשים עין כשראתה פרעון לתוספות זו בהלכה דוקא שנפרע
(בפסוק  לפרש"י אבל כאן) בתנחומא (עדמ"ש עינו ראתה שלא

כתובה זו פ' ראו הרי וכו'.mexnaז) נשים סתם היו לא הרי וא"כ ,
יוכל  שלא למיתתו סמוך שהי' בזה לטובתו שהי' מ"ש וגם
הי' שיותר מובן הרי בחייו, לכן קודם בזה לביישו רשע איזה
בזה  יטעו שלא וגם מיד, טעותו על להעמידו לטובתו נחשב

כבפנים. ישראל,
ישראל 21) כל שעלולים כאן אבל ו. לד, תשא פרש"י ראה

יש  שמ"מ שלהיות אלא מיד. נפרע צ"ל הי' כהוגן שעשה לטעות
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וכו'", היתה ראוי' "ד"א רש"י: מפרש ולכן
הלכה  ממנו נתעלמה למה ד"א היינו:

בתחלה  ממ"ש זה) (בפירושו שחוזר (ולא
מל' וגם קושי, בזה אין (כי ממנו הלכה שנתעלמה

– כנ"ל)) כן שצ"ל מוכח "משפטן"

שאדרבא  אלא וכו'", נפרע ש"כאן משום לא
"'ie`xע"י להכתב זו פרשה שזכו dynהיתה אלא ,

מדייק  – הפי' ולב' ידן". על ונכתבה צלפחד בנות
כתיבתה  שרק דוקא, ו"נכתבה", "להכתב", ואומר
בנות  של בזכותן באה בתורה זו והלכה הפרשה של

אבל לא `dzxinצלפחד, מהקב"ה זו הלכה של
שנתעלמה  (אלא למשה אמרה כבר כי ידן, על באה
בנות  ידי על שתכתב בכדי או עונש בתור ממנו

צלפחד).

של  זכותן בשביל האם קשה: זה לפי' אמנם
הלכה  שתתעלם – רבינו משה יפסיד צלפחד בנות

(ויתרה 22ממנו  הראשון פירושו רש"י מביא ולכן ?
מפני  הלכה ממנו שנתעלמה כעיקר) תופסו – מזו

וכו'" עטרה שנטל על .23ש"נפרע

זה:„. בפרש"י הרמוזים המופלאים מהענינים
גם  נאמרה ממשה הלכה" ש"נתעלמה זו לשון
ביאור: דורש ולכאורה זמרי, במעשה בלק בס"פ

ממנו  הלכה נתעלמה אלו בשנים דוקא ?24למה

) ההלכה ע"ד בזה הפי'wzneieוהביאור יותר
הו"ע  ממשה ההלכה התעלמות הפשט): שע"ד
שהם  ישראל לכל גם אלא למשה, רק לא הנוגע

ilawn יוד אינם שהרי ממשה. ע"ד ההלכה כלל עים
פעם שתיאמר עד זה פס"ד וילמדה ipy'מציאות

הלכה  זו הרי זה, לאחרי גם ועוד: לישראל. משה
חלה  שלא להלכה דומה ואינה שכחה בה שהיתה

לעולם  שכחה ואמחז"ל 25עלי' מיגמר 26. :
בנוגע  עכ"פ – (בעניננו מחדתא. קשיא בעתיקתא

למשה).

ה"ז  ההלכה שהתעלמות מובן שכן, ומכיון
לבנ"י; רבינו ממשה ההלכה מסירת במעלת חסרון
הנ"ל  ההלכות שתי הן הכלל מן יוצאות אולם
ע"י  צלפחד): בנות ובטענת זמרי (במעשה

ממשה ההלכה" בנ"י `fש"נתעלמה הפסידו לא
היו  לא ההלכות התעלמות לולא גם כי בקבלתן,
– ההיא בשעה עצמו ממשה לקבלן יכולים

וכדלהלן.

בגמרא  אי' הלכה 27דהנה שמורה ת"ח "כל :
לאו  ואם לו, שומעין אמרה מעשה קודם אם ובא

בתוס' ופי' לו". שומעין היכא 28אין דוקא "דהיינו
אם  לו שומעים אין דאז בדבר", נוגע עצמו דהוא

המעשה. קודם אמרה לא

הי' ומשה מעשה בשעת זה הי' בנדו"ד והנה
זמרי  (דמעשה ההלכות בשתי – בדבר" "נוגע

צלפחד) בנות :29וטענת

זמרי זו i"yxt30במעשה משה, לו, "אמרו :
מי  יתרו בת אסורה תאמר אם מותרת או אסורה

בדבר"jlהתירה "נוגע עשאוהו אלו בדבריהם ,"
נאמן  אינו שבנדו"ז לומר מקום יש ולכן בהנידון,

בו" פוגעין ד"קנאין היא שההלכה .31לומר

לא  "והוא אמרו הרי צלפחד בנות בטענת וכן
קרח" בעדת גו' לומר"32הי' ש"נזקקו וכיון –33

נעשה  הרי משה על שחלקו קרח בעדת הי' שלא
זה  בנידון בדבר" "נוגע ש"אין 34משה י"ל ולכן ,

זו  הלכה בפסק לו" .35שומעין
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יותר  גדולה אפשריות ממשה תושלל זה בשביל דלמה לדחוק
זה  פי' סוס"ג) לקמן וראה זה, מטעם (גם ולכן תשובה, לעשות

והעיקרי. הראשון הוא
בשביל 22) חטא לאדם אומרים דאין הדין – ומעין דוגמא

בזה. הדיעות בערכו תלמודית אנצי' ראה חבירך. שיזכה
(23.21 הערה לעיל ראה
לפי 24) הטעם: מובן שם אבל כא. לא, מטות פרש"י ראה

כאן. משא"כ וכו' כעס לכלל משה שבא
ה"י 25) סוף פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' סע"א. לח, נדרים ראה

שם. והערות ובמ"מ
א.26) כט, יומא

א.27) עז, יבמות
אם.28) ד"ה שם
אם 29) גֿד) (ס' סו סי' חאהע"ז צ"צ בשו"ת השקו"ט ראה

בזה  כשאין גם כו') הלכה שמורה דת"ח (בנדו"ז בדבר נוגע נקרא
ומהריב"ל  פ) סי' חח"מ (שו"ת מהרי"ט בזה שנחלקו ממון, הנאת

סקס"ו). מו סי' (חו"מ וש"ך שם) מהרי"ט בשו"ת (הובא
ו.30) כה, בלק
(כה,31) בלק בפרש"י כמבואר מעשה קודם גם שאמרה ואף

הרי – וכמש"lkז) מהם נתעלמה אז ההלכה zcrנששמעו lk
dnde i"pa.מעשה כשראה רק נזכר פנחס ואפילו בוכים

ג.32) כז, פרשתנו
שם.33) פרשתנו פרש"י ל'
שם.34) פרשתנו ברמב"ן גם וראה . בחיי ברבינו ראה
כמה 35) מפני נאמן הי' מהקב"ה ששמעה לאחרי ומ"מ

טעמים:
חיישינן  לא וכו' ובא הלכה שמורה דבת"ח להסוברים א)
שם) הצ"צ בשו"ת בזה דעות (ראה בדדמי שאומר אלא דמשקר

ההלכה הקב"ה לו שאמר מכיון צלפחד ita'הרי לבנות בנוגע
בדדמי. שאומר החשש נסתלק

qgpit zyxt - zegiy ihewl

בענין  פירושים ב' מפרש רש"י שכאשר ידוע, ה)
כדי  בו אין לבדו מהם אחד שכל מפני ה"ז א',
שיש  ומה הפרטים, בכל פשוטו לפי הכתוב ליישב
– השני לפי' להקשות אין האחד, לפי' להקשות
מקרא; של לפשוטו יותר הקרוב הוא הראשון והפי'
אלו  מפירושים בכ"א הקשיים הן מה להבין: וצריך

שניהם  להביא רש"י הוזקק ?11שבשבילם

זה:·. בכל והביאור
להלכה  בנוגע נסתפק שמשה הענין, עצם
י"ל  כנ"ל, כי תמי', משום בזה אין מסויימת,

זו בסוף oiicrשהלכה ואפילו מהקב"ה; שמעה לא
– בנדו"ד כמו הארבעים, ועיקרים k"ekeשנת דינים

שכאן  אלא פרשתנו. שלאחרי בפרשיות נאמרו
את) משה "(ויקרב דקרא בלישנא לרש"י הוקשה

ohtyn"משפט" בל' הענין הכתוב תיאר מדוע – "
" בל' וכמו xacולא דא, בכגון הרגיל לשון שהוא ,"

הקודמות  בפרשיות כ"פ גם 12שמצינו (וכמובא
"o`kברש"י :xacde?("'גו מכם יקשה אשר

"דבר" בין "דבר"ההפרש ל"משפט": (בנדו"ד)
וכו'; והשקו"ט הטענות המדובר, הענין כל כולל

פירושו  (דההלכה)13"משפט" והבירור הפס"ד -
היא 14שבהענין  מהקב"ה משה ששאלת ומכיון .

מצד איך `iלכאורה א"כ והפס"ד, ההלכה ידיעתו

"את  הקב"ה לפני "הקריב" שמשה לומר מתאים
ohtyn.וההלכה הפס"ד – "

את  משה כבר ידע שאכן רש"י מפרש ולכן
" ל' הכתוב נקט ושפיר להדגיש htynההלכה, "

הי' זה ובכל לו, וידוע ברור בפס"ד הוא שהמדובר
לפי  הקב"ה לפני המשפט את "להקריב" זקוק
אמר  (וכאילו ממנו" הלכה "נתעלמה זו שבשעה
ממנו  ונתעלם בידו הי' זה ש"משפט" הכתוב

זו  טעמו 15בשעה גם וזהו ה'). לפני הקריבו וע"כ
לחודא, "משפטן" תיבת רק (לא שמעתיק רש"י של
שייך  "משפט" לשון כי משה", "(ויקרב) גם אלא)

לגבי רק מכבר dynכאן ההלכה ידע שהוא מכיון
מתאים  הי' לא אחר ע"י השאלה היתה אם (משא"כ

זה). תואר

שנתעלם  לומר שייך איך לתמוה, יש ועדיין
ממשה  תורה 16הלכה שקבל ישראל כל של רבן

וכו'", נפרע "וכאן רש"י ממשיך ולכן וכו', מסיני
לפי  עונש: בתור ממנו נתעלמה זו שהלכה להסביר
מכם  יקשה אשר והדבר לומר עטרה "שנטל

מדה  כנגד במדה נפרע לכן אלי", 17תקריבון

ההלכה. ממנו שנתעלמה

של ‚. אמירתו והלא קשה: זה שלפי' אלא
בשנה  היתה וגו'" יקשה אשר "והדבר משה

יצי"מ  לאחרי צלפחד 18הראשונה בנות וטענת ,
לפנ"ז  שפרש"י כמו הארבעים, בשנת ואיך 19היתה ,

המ  שהקב"ה סיבה יתכן סיבב ולא שנה ל"ט תין
מיד  תיקון) (הדורש הדבר שע"י 20שיתתקן ובפרט ;

שנכון  ולחשוב לטעות ישראל עלולים העיכוב
מפי  כזאת ששמעו מאחר כו', עטרה שנטל הדבר

רבינו  ?21משה

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

א):11) (ח, דסנהדרין קשה הראשון דלפי' כתב לדוד במשכיל
לא  ואי גמירנא גמירנא אי כתיב ושמעתיו והשמיעכם כתיב מי

וגמירנא. אזלינא
דעל  מוכח דמזה "ושמעתיו" תיבת מעתיק אינו בפרש"י אבל
רש"י  העתיק שלא מזה מוכח וכן נפרע. אלי" "תקריבון ל'
ממנו  שנסתלק פי' שם שגם – יז א, (דברים זה לפסוק בפירושו

אלי". "תקריבון התיבות אלא צלפחד) בנות משפט
האידנא  עד נחלות פ' לו נאמרה שלא ק"ק ב' דלפי' מ"ש וגם
ס"ג  ולקמן רש"י. בכוונת כן לפ' שקשה בפנים לקמן ראה –

לפנ"ז.שכוונת  הלכה שנאמרה זה לפי' גם רש"י
ממנו  דנתעלמה מנ"ל קשה הראשון דלטעם כתב: בש"ח
כמו  הקב"ה ידיעת בלי הלכה לפסוק רצה לא משה דלמא הלכה
שכאן  שם פי' דלא בהעלותך בפ' גו' אנשים ויהי גבי לעיל דכתיב
כתיב  לא למה קשה ד"א ולפי' ד"א. פי' לכך ה"נ, ה"ה ממנו נפרע

הראשון. טעם גם פי' לכן וגו' ואשמעה עמדו התם כמו הכא
מובן: ואינו

הקב"ה  ידיעת בלי לפסוק  רצה שלא זו  הלכה נשתנה מה  א)
שפסק? ההלכות שאר מכל

משה  ידע שלא י"ל שם הרי שני בפסח מפ' ראי' שמביא ומה
בפנים. כדלקמן ההלכה

"עמדו  (ולא משפטן" את משה "ויקרב במ"ש משמע איך ב)
ס"ב. בפנים לקמן וראה הלכה? ממנו שנתעלמה ואשמעה")

ועוד.12) ח. כב, משפטים כו. כב. טז. יח, יתרו ראה
כאן.13) תמימה ותורה במלבי"ם ראה
שמברר 14) כו' הבע"ד טענות טו): (כח, תצוה פרש"י ראה

כו'.

מכם 15) יקשה אשר והדבר עה"פ מדייק שרש"י מה גם וזהו
ממנו נסתלק יז): א, (דברים צלפחד.htynוגו' בנות

כ.i"yxtnלהעיר16) י, שמיני כב. לח, פקודי
ועוד.i"yxtaראה17) כד. ה, נשא יא. יח, יתרו יא. ז, נח
יג.18) שם, יתרו פרש"י ראה
ב.19) כז, פרשתנו
יז)20) א, דברים ברא"ם גם (וראה כתב כאן לדוד במשכיל

מה  נשים עין כשראתה פרעון לתוספות זו בהלכה דוקא שנפרע
(בפסוק  לפרש"י אבל כאן) בתנחומא (עדמ"ש עינו ראתה שלא

כתובה זו פ' ראו הרי וכו'.mexnaז) נשים סתם היו לא הרי וא"כ ,
יוכל  שלא למיתתו סמוך שהי' בזה לטובתו שהי' מ"ש וגם
הי' שיותר מובן הרי בחייו, לכן קודם בזה לביישו רשע איזה
בזה  יטעו שלא וגם מיד, טעותו על להעמידו לטובתו נחשב

כבפנים. ישראל,
ישראל 21) כל שעלולים כאן אבל ו. לד, תשא פרש"י ראה

יש  שמ"מ שלהיות אלא מיד. נפרע צ"ל הי' כהוגן שעשה לטעות

המשך בעמוד הב



כו

לא  חוברת

השקר  ועד השוחט מעשה
היתה  תמיד אבל – מלמעלה לו יועד שכך או כאלה, הזדמנויות במיוחד חיפש בעלי אם יודעת אינני

לחוסרֿמנוחה. סיבה לו

זה  שוחט פגום. בסכין ששחט בשוחט מעשה זה היה אבל הסיפור, פרטי כל את כבר זוכרת אינני

שניאורסון, הוא, בעיר. בולטים בעליֿבתים שכללה גדולה משפחה לו והיתה בעיר, השוחטים מזקני היה

בטבעו. מבוהל היה האיש שכן חדשים, מספר למשך משחיטתו השוחט את העביר

שם  שכיהן לאֿחסידי, יהודי רב, היה בעיר בעלי. של רבנותו תקופת בתחילת ממש היה זה מאורע

לא  שבלעדיו כלל, לעצמו קבע הוא בעיר. סמכות בעל והיה שנה, משלושים למעלה ברבנות ייעשה כבר

הדתי. בתחום דבר בעיר

הנהגתו  בתחום התערבותם על מאוד שכעס אפוא ומובן כלל, חיבב לא – הגיע 131חסידים הדבר .

אך  בעיר, המבקר נוסע הוא כי שהעיד עד, הביא הקשיש והרב עדות", "גביית מין שבויימה כך לידי

יום  באותו שהתרחש מה ראה ובמקרה היטב, השוחט את מכיר זו.132הוא עדותו על נשבע העד .

סובל  היה בעלי כיצד זוכרת אני שהיה. במעשה מדובר אבל זה, מאורע על לכתוב כלל נעים זה אין

זאת. מספר שהיה אימת כל מצער

ופתח  – אדמוני זקן בעל יהודי זה היה – עדותו את להעיד כדי דין, עלֿפי כנדרש העד, כשהתייצב

מהמשגיחים  אחד אלא בעיר, המבקר נוסע זה שאין דיבורו וטון קולו עלֿפי לוי'ק מיד הכיר בדבריו,

אדום, זקנו את צבע יכירוהו שלא וכדי שחור, זקן בעל שהיה הזקן, הרב של ממקורביו השוחטים, על

"הרי  בהתרגשות: וקרא קולו את מיד הרים בעלי להרכיב. נהג לא שמעולם שחורות משקפיים והרכיב

בעיר?!"... המבקר נוסע שאתה אומר אתה מדוע שכמותך! שקרן המשגיח, דוד זהו

מבויים  היה הסיפור וכל הם, אמת בעלי שדברי ידעו הם שכן חיוך, עלה בחדר הנוכחים כל פני על

הרב. של בציוויו או בהסכמתו –

שבועיים  במיטה חולה שכב בעלי אבל ערוך, שולחן עלֿפי פועל לידי העניין בא דבר של בסופו

זה. מאורע בעקבות תמימים

רלוי"צ.131) של למינויו כנראה הכוונה
של 132) האשמתו את והכחיש רלוי"צ, אותו פסל שבו יום באותו השוחט עם שאירע מה שראה טען האיש כלומר:

כלפיו. רלוי"צ

לא  חוברת

השקר  ועד השוחט מעשה
היתה  תמיד אבל – מלמעלה לו יועד שכך או כאלה, הזדמנויות במיוחד חיפש בעלי אם יודעת אינני

לחוסרֿמנוחה. סיבה לו

זה  שוחט פגום. בסכין ששחט בשוחט מעשה זה היה אבל הסיפור, פרטי כל את כבר זוכרת אינני

שניאורסון, הוא, בעיר. בולטים בעליֿבתים שכללה גדולה משפחה לו והיתה בעיר, השוחטים מזקני היה

בטבעו. מבוהל היה האיש שכן חדשים, מספר למשך משחיטתו השוחט את העביר

שם  שכיהן לאֿחסידי, יהודי רב, היה בעיר בעלי. של רבנותו תקופת בתחילת ממש היה זה מאורע

לא  שבלעדיו כלל, לעצמו קבע הוא בעיר. סמכות בעל והיה שנה, משלושים למעלה ברבנות ייעשה כבר

הדתי. בתחום דבר בעיר

הנהגתו  בתחום התערבותם על מאוד שכעס אפוא ומובן כלל, חיבב לא – הגיע 131חסידים הדבר .

אך  בעיר, המבקר נוסע הוא כי שהעיד עד, הביא הקשיש והרב עדות", "גביית מין שבויימה כך לידי

יום  באותו שהתרחש מה ראה ובמקרה היטב, השוחט את מכיר זו.132הוא עדותו על נשבע העד .

סובל  היה בעלי כיצד זוכרת אני שהיה. במעשה מדובר אבל זה, מאורע על לכתוב כלל נעים זה אין

זאת. מספר שהיה אימת כל מצער

ופתח  – אדמוני זקן בעל יהודי זה היה – עדותו את להעיד כדי דין, עלֿפי כנדרש העד, כשהתייצב

מהמשגיחים  אחד אלא בעיר, המבקר נוסע זה שאין דיבורו וטון קולו עלֿפי לוי'ק מיד הכיר בדבריו,

אדום, זקנו את צבע יכירוהו שלא וכדי שחור, זקן בעל שהיה הזקן, הרב של ממקורביו השוחטים, על

"הרי  בהתרגשות: וקרא קולו את מיד הרים בעלי להרכיב. נהג לא שמעולם שחורות משקפיים והרכיב

בעיר?!"... המבקר נוסע שאתה אומר אתה מדוע שכמותך! שקרן המשגיח, דוד זהו

מבויים  היה הסיפור וכל הם, אמת בעלי שדברי ידעו הם שכן חיוך, עלה בחדר הנוכחים כל פני על

הרב. של בציוויו או בהסכמתו –

שבועיים  במיטה חולה שכב בעלי אבל ערוך, שולחן עלֿפי פועל לידי העניין בא דבר של בסופו

זה. מאורע בעקבות תמימים

רלוי"צ.131) של למינויו כנראה הכוונה
של 132) האשמתו את והכחיש רלוי"צ, אותו פסל שבו יום באותו השוחט עם שאירע מה שראה טען האיש כלומר:

כלפיו. רלוי"צ

בראשית א, כו – ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו 
כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה 

ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ

רמז במשנה )כלים פי"ז מי"ד( "וכל שנברא ביום 
הששי נטמא" – דהקליפות יותר מהכל רוצין לטמא 

מדת היסוד, הנקרא "כל"
ויש במה שנברא בו ביום הראשון טמאה, בשני אין 
ובחמישי  ברביעי  בו טמאה,  יש  בו טמאה, בשלישי 

אין בהם טמאה וכו'.
וכל שנברא ביום הששי טמא.

כלים פרק יז, משנה יד

הכי  טמאה,  הראשון  ביום  בו  שנברא  במה  יש 
שהעושה  ראשון  ביום  שנבראו  דברים  יש  קאמר, 
כלים מהם יש בהם טומאה, כגון הארץ שנבראת ביום 

ראשון, וכלי חרס הנעשים ממנה טמאים.
בו  ואין  רקיע  נברא  שבו  טומאה,  בו  אין  בשני 

טומאה.
מהם  הנעשים  עץ  וכלי  אילנות,  נבראו  בשלישי, 

מקבלים טומאה.
ברביעי, נתלו המאורות, ואין בהם טומאה.

אין  כלים  מהן  עשה  ואם  ודגים,  עופות  בחמישי, 
מקבלים טומאה.

כל שנברא ביום הששי טמא, חיות ובהמות ושרצים 
מעורותיהן  או  מעצמותיהן  כלים  עשה  אם  ואדם, 

מקבלים טומאה.
פי' הרע"ב

יש לומר, הקליפות יותר מהכל רוצין לטמא מדת 
היסוד, )וכמו יוסף יסוד1, הי' לו נסיון עם פוטיפרע, 
הי' בזנות שהוא באבר היסוד(, הנקרא כל2,  והנסיון 

1( ראה קהלת יעקב ערך יוסף, ועיין בלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר 
ק"י  עד  ל'  מן  פ' שנה  בגדולה  הי'  "ויוסף  דברים עמוד מ"ח  שמות 

כמספר יסוד". ועיין גם שם בראשית עמוד קפ"ד, קפ"ה. לקמן סימן
2( ראה עוד בלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר בראשית, פ' לך לך ריש 
עמוד נח, וסוף עמוד סג, "כל" רומז כל הה' זמנים דמילה )שבת פרק 
כ"ל, שקאי  מספר  י"ב  י"א,  י',  ט',  לח',  נימול  ה( שקטן  משנה  יט, 
וכידוע מ"ש "לך  יסוד, כי מילה הוא ביסוד ברית קודש עיי"ש.  על 
בשמים  כל  כי  וההוד  והנצח  והתפארת  והגבורה  )חסד(  הגדולה  ה' 
ובארץ" – "כי כל" קאי על יסוד )ובגי' "כי כל", עיין שם עמוד מג( 
לזוהר  ובהערות  רד(.  עמוד  ויחי  פרשת  )שם  וארץ  שמים  המחבר 

פ'שמות דברים ע' שלו, יסוד נקרא "כל" ומלכות "כלה".

שכולל הכל3, ולכן מי ששומר הברית כאלו קיים כל 
התורה כמ"ש בזה"ק פ' מקץ דקצ"ז4 ע"א, דהא ברית 

שקיל ככל אורייתא ע"ש.
ליצלן  רחמנא  בריתו  שפוגם  מי  נמי  להיפך  וא"כ 

כאלו עבר על כל התורה רחמנא ליצלן.
לכן כל שנברא ביום הששי5 טמא, וכמובן.

תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד רנג

ביאור מ"ש "נעשה אדם בצלמנו כדמותינו" לשון 
רבים

ויאמר6 אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, קם 
קודשא  בעא  דכד  הוינא,  מסתכל  ואמר,  שמעון  רבי 

בריך הוא למברי אדם, אזדעזעו כל עלאין ותתאין.
ספר הזהר דף לד, ע"ב

מפני שאדם7 אינו פרט אחד כמו שארי הנבראים, 
בתוכו,  והנמצאים  הנבראים  כל  כולל  הוא  אלא 
והן  מהעליונים  הן  אחד  וכל  מכולם,  נברא  כי 
לשון  נעשה  כתיב  שלכן  חלקו,  בו  נתן  מהתחתונים 
רבים, וכן בצלמנו, כדמותינו לשון רבים, כי נשמתו 
מלמטה  וגופו  העליונים,  כל  מלמעלה שכוללת  היא 
דהעליונים,  בצלמנו  והיינו  התחתונים,  כל  שכולל 

כדמותינו דהתחתונים.
ומה  ותתאין,  עלאין  עלמין  כל  אזדעזעו  לכן 
ויפגום בכולם בכל8 אחד  שאזדעזעו, הוא, פן יחטא 

מהם.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר בראשית עמוד ח "ראה 
תורת מנחם – תפארת לוי יצחק בראשית סימן ט".

זרע היא כח הגוף  יט: שכבת  3( ראה רמב"ם הל' דעות פ"ד הלכה 
וחייו וכו' עיי"ש. ועיין לקוטי שיחות חי"ט עמוד 396.

4( וז"ל שם: כל מאן דנטר ברית קדישא כאלו קיים אורייתא קדישא 
מי  כל  ללה"ק:  )תרגום  ע"ש  אורייתא  ככל  שקול  ברית  דהא  כולה, 
ששומר הברית קודש כאילו קיים את כל התורה הקדושה, כי הברית 

שקול כנגד כל התורה(.
5( רמז מדת היסוד הוא מדה השישית.

כדמותנו,  בצלמנו  אדם  נעשה  אלהי"ם  ויאמר  ללה"ק[  ]תרגום   )6
בשכלי  ומעיין  מסתכל  )הייתי  הוינא  מסתכל  ואמר,  שמעון  רבי  קם 
קודשא  בעא  דכד  והשגתי(  האדם,  בריאת  בענין  בראשית  במעשה 
הראשון(,  אדם  את  לברוא  הקב"ה  )כשרצה  אדם  למברי  הוא  בריך 

אזדעזעו כל עלמין עלאין ותתאין )נזדעזעו העליונים והתחתונים(.
7( ראה ספר המאמרים תש"ל-תשל"א עמוד 303.

8( ראה סימן הבא.

מתוך "פניני לוי יצחק על התורה"

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

לא  חוברת

השקר  ועד השוחט מעשה
היתה  תמיד אבל – מלמעלה לו יועד שכך או כאלה, הזדמנויות במיוחד חיפש בעלי אם יודעת אינני

לחוסרֿמנוחה. סיבה לו

זה  שוחט פגום. בסכין ששחט בשוחט מעשה זה היה אבל הסיפור, פרטי כל את כבר זוכרת אינני

שניאורסון, הוא, בעיר. בולטים בעליֿבתים שכללה גדולה משפחה לו והיתה בעיר, השוחטים מזקני היה

בטבעו. מבוהל היה האיש שכן חדשים, מספר למשך משחיטתו השוחט את העביר

שם  שכיהן לאֿחסידי, יהודי רב, היה בעיר בעלי. של רבנותו תקופת בתחילת ממש היה זה מאורע

לא  שבלעדיו כלל, לעצמו קבע הוא בעיר. סמכות בעל והיה שנה, משלושים למעלה ברבנות ייעשה כבר

הדתי. בתחום דבר בעיר

הנהגתו  בתחום התערבותם על מאוד שכעס אפוא ומובן כלל, חיבב לא – הגיע 131חסידים הדבר .

אך  בעיר, המבקר נוסע הוא כי שהעיד עד, הביא הקשיש והרב עדות", "גביית מין שבויימה כך לידי

יום  באותו שהתרחש מה ראה ובמקרה היטב, השוחט את מכיר זו.132הוא עדותו על נשבע העד .

סובל  היה בעלי כיצד זוכרת אני שהיה. במעשה מדובר אבל זה, מאורע על לכתוב כלל נעים זה אין

זאת. מספר שהיה אימת כל מצער

ופתח  – אדמוני זקן בעל יהודי זה היה – עדותו את להעיד כדי דין, עלֿפי כנדרש העד, כשהתייצב

מהמשגיחים  אחד אלא בעיר, המבקר נוסע זה שאין דיבורו וטון קולו עלֿפי לוי'ק מיד הכיר בדבריו,

אדום, זקנו את צבע יכירוהו שלא וכדי שחור, זקן בעל שהיה הזקן, הרב של ממקורביו השוחטים, על

"הרי  בהתרגשות: וקרא קולו את מיד הרים בעלי להרכיב. נהג לא שמעולם שחורות משקפיים והרכיב

בעיר?!"... המבקר נוסע שאתה אומר אתה מדוע שכמותך! שקרן המשגיח, דוד זהו

מבויים  היה הסיפור וכל הם, אמת בעלי שדברי ידעו הם שכן חיוך, עלה בחדר הנוכחים כל פני על

הרב. של בציוויו או בהסכמתו –

שבועיים  במיטה חולה שכב בעלי אבל ערוך, שולחן עלֿפי פועל לידי העניין בא דבר של בסופו

זה. מאורע בעקבות תמימים

רלוי"צ.131) של למינויו כנראה הכוונה
של 132) האשמתו את והכחיש רלוי"צ, אותו פסל שבו יום באותו השוחט עם שאירע מה שראה טען האיש כלומר:

כלפיו. רלוי"צ

לא  חוברת

השקר  ועד השוחט מעשה
היתה  תמיד אבל – מלמעלה לו יועד שכך או כאלה, הזדמנויות במיוחד חיפש בעלי אם יודעת אינני

לחוסרֿמנוחה. סיבה לו

זה  שוחט פגום. בסכין ששחט בשוחט מעשה זה היה אבל הסיפור, פרטי כל את כבר זוכרת אינני

שניאורסון, הוא, בעיר. בולטים בעליֿבתים שכללה גדולה משפחה לו והיתה בעיר, השוחטים מזקני היה

בטבעו. מבוהל היה האיש שכן חדשים, מספר למשך משחיטתו השוחט את העביר

שם  שכיהן לאֿחסידי, יהודי רב, היה בעיר בעלי. של רבנותו תקופת בתחילת ממש היה זה מאורע

לא  שבלעדיו כלל, לעצמו קבע הוא בעיר. סמכות בעל והיה שנה, משלושים למעלה ברבנות ייעשה כבר

הדתי. בתחום דבר בעיר

הנהגתו  בתחום התערבותם על מאוד שכעס אפוא ומובן כלל, חיבב לא – הגיע 131חסידים הדבר .

אך  בעיר, המבקר נוסע הוא כי שהעיד עד, הביא הקשיש והרב עדות", "גביית מין שבויימה כך לידי

יום  באותו שהתרחש מה ראה ובמקרה היטב, השוחט את מכיר זו.132הוא עדותו על נשבע העד .

סובל  היה בעלי כיצד זוכרת אני שהיה. במעשה מדובר אבל זה, מאורע על לכתוב כלל נעים זה אין

זאת. מספר שהיה אימת כל מצער

ופתח  – אדמוני זקן בעל יהודי זה היה – עדותו את להעיד כדי דין, עלֿפי כנדרש העד, כשהתייצב

מהמשגיחים  אחד אלא בעיר, המבקר נוסע זה שאין דיבורו וטון קולו עלֿפי לוי'ק מיד הכיר בדבריו,

אדום, זקנו את צבע יכירוהו שלא וכדי שחור, זקן בעל שהיה הזקן, הרב של ממקורביו השוחטים, על

"הרי  בהתרגשות: וקרא קולו את מיד הרים בעלי להרכיב. נהג לא שמעולם שחורות משקפיים והרכיב

בעיר?!"... המבקר נוסע שאתה אומר אתה מדוע שכמותך! שקרן המשגיח, דוד זהו

מבויים  היה הסיפור וכל הם, אמת בעלי שדברי ידעו הם שכן חיוך, עלה בחדר הנוכחים כל פני על

הרב. של בציוויו או בהסכמתו –

שבועיים  במיטה חולה שכב בעלי אבל ערוך, שולחן עלֿפי פועל לידי העניין בא דבר של בסופו

זה. מאורע בעקבות תמימים

רלוי"צ.131) של למינויו כנראה הכוונה
של 132) האשמתו את והכחיש רלוי"צ, אותו פסל שבו יום באותו השוחט עם שאירע מה שראה טען האיש כלומר:

כלפיו. רלוי"צ

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

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

.gqt axra `ed ungd xeria onfy gxkda `l`
éøö Bðéà ,øîBà éñBé éaøCy ,ef dgkedléøäy dnàeä[aezkd-] ©¦¥¥¥¨¦£¥

'íëézaî øàN eúéaLz ïBLàøä íBia Cà' øîBàezpeek gxkda ¥©©¨¦©§¦§Ÿ¦¨¥¤
Bà .áBè íBé áøòî[xn`z `ny-]øîBì ãeîìz ,áBè íBéa àlà Bðéà ¥¤¤¥¤¨§©§©

'Cà'y ixd ,herin oeyl `edy÷ìçoey`xd meid z` aezkd ©¨©
.eleka `le eivga wx ungd z` ziaydl deive ,mipylíBéa éàå§¦§

Bîöò áBè,aezkd xacnéøL éîungd z` zedydl xzen ike ± ©§¦¨¦
,meid zevg crL÷zéà àä[dywed `ld-]øBàN úúaLäxeqi`-] ¨¦§©©§¨©§

['`vni la'õîç úìéëàå ,õîç úìéëàìdywed,ävî úìéëàì ©£¦©¨¥©£¦©¨¥©£¦©©¨
xeqi` onf s` ,xyr dyng lila `ed dvn zlik`y xg`ne
`l ok m`e .xyr dyng liln `ed '`vni la' xeqi`e ung zlik`
gxkda `l` ,xyr dyng mei zevga `ed ezzayd onfy okzi

.xyr drax` mei zevga `edy
:mipic dyly lirl e`aedy `aiwr iax ixacn giken `axøîà̈©

,àáø̈¨
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כח

כח, ד – את הכבש אחד תעשה בבוקר 
ואת הכבש השני תעשה בין הערבים

א
"מלכא  ד(  פרק  סוף  )פסחים  הגמ'  ביאור 
)דמורה על עבודת התשובה(,  יאי"  גדיא  אמר 
על  )דמורה  יאי"  אמרא  אימרה  "ומלכתא 
עבודת הצדיקים(, וזהו"ע "משיח אתא לאתבא 

צדיקייא בתיובתא"

אמר  מלכא  יתבי,  הוו  ומלכתא  "מלכא  בגמרא1  א. 
מאן  אמרו,  יאי,  אימרא  אמרה  ומלכתא  יאי,  גדיא 
והרי  לתמידא",  יסק  יאי  גדיא  אי   .  . גדול  כהן  מוכח, 
שגם  שאע"פ  והיינו,  הכבשים,  מן  בא  תמיד  קרבן 
סוגים אחרים כשרים לקרבנות, מכל מקום, כיון שבחר 
ראי'  זה  הרי  הכבשים,  מן  יהי'  התמיד  שקרבן  הקב"ה 

ש"אימרא יאי" –
ויש לבאר:

התורה  סיפורי  שכל  הידוע  פי  שעל   – ובהקדמה 
הגמרא  בסיפור  ההוראה  מהי  להבין  צריך  הוראה,  הם 
לקרבנות  כשרים  גדיים  )שגם  הדין  עצם  שהרי  הנ"ל, 
גם  יודעים  כבשים(  צריך  תמיד  קרבן  בשביל  ואעפ"כ 
ללא סיפור הנ"ל, ואם כן, מהי ההוראה בסיפור זה? – 
ועל יסוד קושיא זו, מבואר בחסידות2, שהמדובר הוא 

בענין מלכא ומלכתא שלמעלה.
והענין בזה:

למעלה  מענינם  באים  שלמטה  הענינים  שכל  ידוע 
ריבוי  בה  שיש  שלשלת3  מלשון   – השתלשלות  בדרך 
טבעות, שגם הטבעת היותר תחתונה קשורה בטבעת 
העולמות,  השתלשלות  בענין  הוא  וכן  עליונה,  היותר 
כו'  קליפות  שמלא  והחומרי  הגשמי  הזה  עולם  שגם 
ומלכתא  דמלכא  הענין  גם  וכך  מלמעלה.  נשתלשל 
למעלה,  ומלכתא  דמלכא  מהענין  נשתלשל  למטה 
)שאמר  למטה  ישראל  מלך  של  פתגם  ישנו  וכאשר 
מלכא  של  מהפתגם  נשתלשל  זה  הרי  יאי"(  "גדיא 

דלעילא.
קוב"ה  ענין  הוא  למעלה  ומלכתא  מלכא  והנה, 
ושכינתי': קוב"ה – לשון זכר – מלכא, ושכינתי' – לשון 
נקבה – מלכתא, וענינם: קוב"ה – שלשון קדוש פירושו 
שלשון   – ושכינתי'  מעולמות4;  למעלה  היינו  מובדל, 
בתחתונים5,  ומתלבשת  ששוכנת  שם  על  הוא  שכינה 
היינו דרגת האלקות שבו נוגע הכוונה דדירה בתחתונים, 

1( פסחים ספ"ד. כריתות בסופה )בשינוי לשון(.

 314 יד עמוד  )לקוטי שיחות חלק  גם שיחת אחרון של פסח תשל"ו  2( ראה 

ואילך(.

3( ראה לקוטי תורה ברכה צה, ב. ובכ"מ.

4( ראה תניא פרק מו )סו, א(. ובכמה מקומות.

5( ראה תניא פרק מא ופרק נב.

שזהו כללות הענין ד"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"6, 
כל  כאילו  שנראה  באופן  העולם  נברא  זה  שמשום 
הענינים מתנהגים בדרכי וגדרי הטבע, עבר הוה ועתיד 

כו', ובעולם זה יעשו דירה לו ית'.
ומובדל  שקדוש  מלכא  בחי'  שמצד  ומובן, 
והגשמיות,  הכלים  ענין  כך  כל  )לא  נוגע  מהעולמות, 
משא"כ  האורות,  וריבוי  הרוחניות  ענין  בעיקר  אלא( 
ריבוי  נוגע  בתחתונים,  ששוכנת  מלכתא  בחי'  מצד 

הכלים דוקא.
ולכן "מלכא אמר גדיא יאי, ומלכתא אמרה אימרא 

יאי":
יש  – ש"גדיא"  הוא  ל"אימרא"  "גדיא"  בין  החילוק 
בהם ענין התוקף, שזהו שנקראים "עזים", "עז" מלשון 
תוקף, וכמאמר רז"ל7 שעזים הם תקיפים שבבהמות; 
ואילו "אימרא" יש בהם טבע החלישות, וכמו שכתוב8 

"כרחל לפני גוזזי' נאלמה".
בעלי-תשובה  שבין  החילוק  הוא  בעבודה  וענינם 

לצדיקים:
כל  וביטול  שבירת  בשביל  הוא   – ד"גדיא"  התוקף 
והעיכובים  המניעות  ובעיקר  והעיכובים,  המניעות 
שמבחוץ,  והעיכובים  המניעות  בשביל  כי,  שמבפנים, 
שגם  כיון  התוקף,  בענין  צורך  אין  העולם,  מצד 
בספרי  ובפרט  מוסר  בספרי  )המבוארת  ההתבוננות 
חסידות( בענין העולם כו' מספיקה כדי שלא להתפעל 
כאשר   – הוא  התוקף  בענין  הצורך  ואילו  מהעולם; 
שמבפנים,  המניעות  בגלל  מועילה,  אינה  ההתבוננות 
מצד ענין החטאים כו', שעל ידי זה נעשית מחיצה של 
לתפוס  ממנו  מונעת  זו  ומחיצה  כו'9,  המפסקת  ברזל 
יש  ולכן  הישרה,  בדרך  ולילך  זיך"(  )"כַאּפן  עצמו  את 
לשבור  מהשכל,  שלמעלה  התוקף  את  לעורר  צורך 
ברזל  של  המחיצה  עם  הבלתי-רצויים  הענינים  את 
שנעשית על ידם, להתנתק מהם, ולהעמיד את עצמו 
מהחומריות(  למעלה  שכן  )ומכל  מהגשמיות  למעלה 

של הגוף ונפש הבהמית וחלקו בעולם.
לפי  והיינו,  הרכות,  טבע  על  מורה  "אימרא"  ואילו 
שאין אצלו מחיצה המפסקת כו', ולכן אינו זקוק לענין 
התבוננות,  של  באופן  היא  עבודתו  אלא  תוקף,  של 

להסביר לנפש הבהמית כו', ולעשותה כלי לאלקות.
לבעלי-תשובה:  צדיקים  שבין  החילוק  כללות  וזהו 
שנמצאים  הצדיקים,  עבודת  על  מורה   – "אימרא" 
בעולם, ועושים מהעולם כלי לאלקות; ו"גדיא" – מורה 
על עבודת הבעלי-תשובה, שהולכים בתוקף להתעלות 

למעלה מהעולם.

6( תרומה כה, ח.

7( ביצה כה, ב.

8( ישעי' נג, ז.

9( ראה תניא פרק יז. ובכמה מקומות.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc migqt(iriax meil)

md ixd ,xg`l,øNòna ïéáéiçla` .xwtd zexitk mpi`eïîæa ©¨¦©©£¥¦§©
,ïäéìò ãét÷î úéaä ìòa ïéàLe xwtd miyrp md ixdïéøzeîlkl ¤¥©©©©¦©§¦£¥¤¨¦

mc`,ìæb íeMîdkefk `ed ixd envr ziad lra mhwil m` s`e ¦¨¥
,xwtdd on mdaøNòî íeMî ïéøeèôeixd .xwtd zexit oick §¦¦©£¥

,eil`n xwtd dyrpe lha milrad ipira aeyg epi`y xacy
zngn epennl aygp epi` ,xg` oenn ab` exnyn `edy elit`e

.ef dxiny
:`xnbd daiyn,àáø øîàxg`l s` lehia minkg ekixvd ¨©¨¨

meyn dwicadà÷ñeìb àöîé ànL ,äøéæb[dlebr zt-]äôé`ly §¥¨¤¨¦§¨§§¨¨¨
,dwicaa d`vnpdéåléò dézòãåaygize ,dilr ezrc didze ± §©§¥¦¨¥

.'d`xi la'a dilr xearie ,dtxeyln rpnie dilr qegie eipira
zl`ey .dilr xaer epi` aey evng lk z` lhiay xg`l la`

:`xnbddéìháì déì úçkLî éëådrya dplhaiy ic `ld ± §¦©§©©¥§©§¥
.dwicad xg`l xyr drax` lila lhal eilr recne ,dp`vniy

:`xnbd daiyndéúeLøa åàìå àøeqéà øúáì déì úçkLî àîìéc¦§¨©§©©¥§¨©¦¨§¨¦§¥
àîéé÷ungdyk xeqi`d onf xg`l dp`vni `ny yeygl yi ± ¨§¨

,ely epi`e ezeyxa epi` xakìéháî éöî àìåxak dry dze`ae ± §Ÿ¨¥§©¥
,elhal leki epi`cixdBúeLøa ïðéà íéøác éðL ,øæòìà éaø øîà ©¨©©¦¤§¨¨§¥§¨¦¥¨¦§

BúeLøa [ïä] eléàk áeúkä ïàNòå ,íãà ìL.mdilr aiigzdlelàå ¤¨¨©£¨¨©¨§¦¥¦§§¥
øBa ,ïämc` dxky,íéaøä úeLøaxwtd ly xea `edy s`y ¥¦§¨©¦

oick eiwfp lr aiigzn `ed ixde ,ely `ed eli`k aezkd eaiygd
.wifdy epennåokäìòîìe úBòL ùMî õîçdryd seqn - §¨¥¦¥¨§©§¨

aygidl el did `l oicd ony ,jli`e gqt axr ly ziyiyd
dze`n ixdy ,ezeyxa mpi`y d`pd ixeqi` lk oick ,epennl
dxezd eze` daiygd mewn lkne ,d`pda xq`p ungd dry
dry dze`ay xg`ne .'d`xi la'a eilr aiigziy oiprl elyk

.elhal leki epi` aey ,ezeyxa epi` xak
:`xnbd zl`eyòaøàa déìháéðåowzl minkgl mdl did `ld - §¦©§¥§©§©

,xyr drax` mei ly ziriaxd drya evng z` mc` lk lhaiy
Lîça déìháéðåmcew df mei ly ziyingd drya eplhaiy e` - §¦©§¥§¨¥

daiyn .dwicad xg`l dlila xak elhal eilr dnle ,exeqi` onf
:`xnbdc ïåékoiicr dry dze`àøeqéà ïîæ åàìly [xeqi`-] ¥¨§¨§©¦¨

ungdå ,àeäokàeä àøeòéa ïîæ åàìxg`n ,dwicad onf epi` - §¨§©¦¨
yeygl yi epxikfiy dn el oi`yàîìéc[`ny-]òLtjezn ¦§¨¨©

dgky.déì ìháî àìå`edy jezny ,dlila lhal epwiz ok lre §Ÿ§©¥¥
.elhal gkyi `l ungd zwicaa dry dze`a weqr
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כט
"לא  רז"ל11  שאמרו  שזה  המגיד10,  מאמר  וכידוע 
אעשה  ומה  אפשי,  אלא  כו',  אפשי  אי  אדם  יאמר 
כי,   – בצדיקים  רק  זה  הרי  עלי",  גזר  שבשמים  שאבי 
צדיקים נמצאים בעולם, ולכן מצד עצמם הם במעמד 
ומצב ש"אפשי", אלא "מה אעשה ואבי שבשמים גזר 
עלי'", משא"כ בעלי-תשובה הם למעלה מהעולם, ולכן 
אינם זקוקים לכך ש"אבי שבשמים גזר עלי", אלא הם 
מלכתחילה במעמד ומצב ש"אי אפשי", כיון שאין להם 

שייכות לעולם.
אמרה  ומלכתא  יאי,  גדיא  אמר  ש"מלכא  וזהו 
אימרא יאי" – כי: מצד בחי' מלכא ששם נוגע יותר ענין 
בעלי-תשובה,  עבודת  יאי",  "גדיא   – והאור  הרוחניות 
שאצלם מודגש יותר ענין הרוחניות, להיותם באופן של 
הבדלה לגמרי מהעולם, ואצלם ישנו ריבוי האור יותר, 
ע"ד מאמר רז"ל12 במקום שבעלי תשובה עומדים אין 
היא  שעבודתם  כיון  לעמוד,  יכולים  גמורים  צדיקים 
נרגשת  שם  מלכתא,  בחי'  מצד  אבל  יתיר13;  בחילא 
ענין  שהוא  יאי",  "אימרא   – בתחתונים  דדירה  הכוונה 
הכוונה  נשלמת  שבזה  לאלקות,  כלי  העולם  עשיית 

דדירה בתחתונים.
"אמרו, מאן מוכח, כהן גדול וכו'" – דכיון שענינו של 
דדירה  הכוונה  אצלו  נרגשת  בקודש,  לשרת  הוא  כהן 
מקרבן  ראי'  והביא  יאי,  ולכן אמר אימרא  בתחתונים, 
עבודת  שזוהי   – לתמידא"(  יסק  יאי  גדיא  )"אי  תמיד 
)משא"כ  כסדרם"  ד"תמידים  באופן  שהיא  הצדיקים 

עבודת בעלי-תשובה כו'(.
מאריכות  ההוראה  מהו  להבין:  צריך  עדיין  אך  ב. 
הסיפר שמלכא אמר באופן כך ומלכתא אמרה באופן 

10( ראה מגיד דבריו ליעקב בהוספות ס"מ. וש"נ.

11( תורת כהנים ופירוש רש"י קדושים כ, כו.

12( ברכות לד, ב. רמב"ם הלכות תשובה פרק ז הלכה ד.

13( זהר חלק א קכט, ב.

לומר  אפשר  הרי   – בדבר  הכריע  הגדול  והכהן  כך 
מלכתחילה ש"אימרא יאי"?

ועל כרחך צריך לומר, שיש מעלה גם ב"גדיא", ולכן 
מספרת הגמרא ש"מלכא אמר גדיא יאי", שזוהי הוראה 
בתורה, שמצד המעלה ד"גדיא" צריכים לפעמים לילך 

בסדר זה.
והענין בזה – כידוע שישנו הענין ד"שבע יפול צדיק 
בסדר  לילך  אפשר  אי  הנפילה  בשעת  הנה  וקם"14, 
העבודה ד"אימרא", אלא בהכרח לילך בסדר העבודה 
העבודה  בסדר  שהולכים  לאחרי  אמנם,  ד"גדיא"; 
העבודה  בסדר  היא  שהתכלית  לידע,  צריך  ד"גדיא", 
ד"אימרא", בהתיישבות, והיינו, שגם תוקף וריבוי האור 

ד"גדיא" צריך להמשיך באופן של התיישבות.
בתיובתא15:  צדיקייא  לאתבא  אתא  שמשיח  וזהו 
כל  ש"ראו  באופן  אלקות  גילוי  שיהי'  היא  התכלית 
ההמשכה  ענין  שהוא  ובהמות16,  חיות  אפילו  בשר", 
למטה, עבודת הצדיקים; אבל ההתחלה צריכה להיות 
והתעלות  שבירה,  של  באופן   – התשובה  בעבודת 
שענין  בתניא17  המבואר  דרך  ועל  מהעולם.  למעלה 
שנכנסו  הדור  אצל  גם  להיות  הוצרך  המסירת-נפש 
לארץ, כיון שמסירת-נפש היא יסוד כל העבודה; אבל 
המסירת-נפש  תוקף  את  להמשיך  צריך  זה  לאחרי 

בהתיישבות למטה בכוחות פנימיים.
תורת מנחם התוועדויות ה'תש"כ ח"ב, עמוד 48 

ואילך

14( משלי כד, טז. וראה תניא חינוך קטן. ובכמה מקומות.

שיר  ב.  צב,  עצרת  שמיני  דרושי  תורה  לקוטי  ב.  קנג,  ג  חלק  זהר  ראה   )15

השירים נ, סוף עמוד ב. ובכמה מקומות.

16( ראה שיחת אחרון של פסח אשתקד ס"ד )תו"מ חכ"ה עמוד 226(. ושם 

נתבאר.

17( סוף פרק כה.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת פנחס

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

md ixd ,xg`l,øNòna ïéáéiçla` .xwtd zexitk mpi`eïîæa ©¨¦©©£¥¦§©
,ïäéìò ãét÷î úéaä ìòa ïéàLe xwtd miyrp md ixdïéøzeîlkl ¤¥©©©©¦©§¦£¥¤¨¦

mc`,ìæb íeMîdkefk `ed ixd envr ziad lra mhwil m` s`e ¦¨¥
,xwtdd on mdaøNòî íeMî ïéøeèôeixd .xwtd zexit oick §¦¦©£¥

,eil`n xwtd dyrpe lha milrad ipira aeyg epi`y xacy
zngn epennl aygp epi` ,xg` oenn ab` exnyn `edy elit`e

.ef dxiny
:`xnbd daiyn,àáø øîàxg`l s` lehia minkg ekixvd ¨©¨¨

meyn dwicadà÷ñeìb àöîé ànL ,äøéæb[dlebr zt-]äôé`ly §¥¨¤¨¦§¨§§¨¨¨
,dwicaa d`vnpdéåléò dézòãåaygize ,dilr ezrc didze ± §©§¥¦¨¥

.'d`xi la'a dilr xearie ,dtxeyln rpnie dilr qegie eipira
zl`ey .dilr xaer epi` aey evng lk z` lhiay xg`l la`

:`xnbddéìháì déì úçkLî éëådrya dplhaiy ic `ld ± §¦©§©©¥§©§¥
.dwicad xg`l xyr drax` lila lhal eilr recne ,dp`vniy

:`xnbd daiyndéúeLøa åàìå àøeqéà øúáì déì úçkLî àîìéc¦§¨©§©©¥§¨©¦¨§¨¦§¥
àîéé÷ungdyk xeqi`d onf xg`l dp`vni `ny yeygl yi ± ¨§¨

,ely epi`e ezeyxa epi` xakìéháî éöî àìåxak dry dze`ae ± §Ÿ¨¥§©¥
,elhal leki epi`cixdBúeLøa ïðéà íéøác éðL ,øæòìà éaø øîà ©¨©©¦¤§¨¨§¥§¨¦¥¨¦§

BúeLøa [ïä] eléàk áeúkä ïàNòå ,íãà ìL.mdilr aiigzdlelàå ¤¨¨©£¨¨©¨§¦¥¦§§¥
øBa ,ïämc` dxky,íéaøä úeLøaxwtd ly xea `edy s`y ¥¦§¨©¦

oick eiwfp lr aiigzn `ed ixde ,ely `ed eli`k aezkd eaiygd
.wifdy epennåokäìòîìe úBòL ùMî õîçdryd seqn - §¨¥¦¥¨§©§¨

aygidl el did `l oicd ony ,jli`e gqt axr ly ziyiyd
dze`n ixdy ,ezeyxa mpi`y d`pd ixeqi` lk oick ,epennl
dxezd eze` daiygd mewn lkne ,d`pda xq`p ungd dry
dry dze`ay xg`ne .'d`xi la'a eilr aiigziy oiprl elyk

.elhal leki epi` aey ,ezeyxa epi` xak
:`xnbd zl`eyòaøàa déìháéðåowzl minkgl mdl did `ld - §¦©§¥§©§©

,xyr drax` mei ly ziriaxd drya evng z` mc` lk lhaiy
Lîça déìháéðåmcew df mei ly ziyingd drya eplhaiy e` - §¦©§¥§¨¥

daiyn .dwicad xg`l dlila xak elhal eilr dnle ,exeqi` onf
:`xnbdc ïåékoiicr dry dze`àøeqéà ïîæ åàìly [xeqi`-] ¥¨§¨§©¦¨

ungdå ,àeäokàeä àøeòéa ïîæ åàìxg`n ,dwicad onf epi` - §¨§©¦¨
yeygl yi epxikfiy dn el oi`yàîìéc[`ny-]òLtjezn ¦§¨¨©

dgky.déì ìháî àìå`edy jezny ,dlila lhal epwiz ok lre §Ÿ§©¥¥
.elhal gkyi `l ungd zwicaa dry dze`a weqr
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ß fenz e"h oey`x mei ß

äë(é):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àé)té-úà áéLä ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ïa ñçð ¦«§¨̧¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¥¦³¤
íëBúa éúàð÷-úà Bàð÷a ìàøNé-éða ìòî éúîç£¨¦Æ¥©´§¥«¦§¨¥½§©§¬¤¦§¨¦−§¨®

:éúàð÷a ìàøNé-éða-úà éúélë-àìå§«Ÿ¦¦¬¦¤§¥«¦§¨¥−§¦§¨¦«
i"yx£Ô‰k‰ Ô¯‰‡ŒÔa ¯ÊÚÏ‡ŒÔa ÒÁÈt∑(מב סוטה פב. ּבן (סנהדרין הראיתם אֹותֹו: מבּזים הּׁשבטים ׁשהיּו לפי ƒ¿»∆∆¿»»∆«¬…«…≈ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָ

אחר  ויחסֹו הּכתּוב ּבא לפיכ מּיׂשראל, ׁשבט נׂשיא והרג אלילים לעבֹודת עגלים אּמֹו אבי ׁשּפּטם זה ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּפּוטי
‡˙È˙‡˜Œ.אהרן  B‡˜a∑ הּוא "קנאה" לׁשֹון ּכל לקצף. לי ׁשהיה הּקצף את ּבקצפֹו נקמתי, את ּבנקמֹו ֲַֹ¿«¿∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּבלע"ז  אנפרטמנ"ט ּדבר, נקמת לנקם .הּמתחרה ְְְְִִִֶַַַַָָָֹ

â ycew zegiyn zecewp ã(1073 'nr c zegiy ihewl)

ההההּכּכּכּכהןהןהןהן אהראהראהראהרֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבןןןן אלעזראלעזראלעזראלעזר ּבּבּבּבןןןן יא)ּפּפּפּפינחסינחסינחסינחס (כה, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֵֵֵֵֹֹ
אליהּו הּוא ׁשמעֹוני)ּפנחס קנאת .(ילקּוט לקנאֹות נפׁשֹו את חרף ּפנחס ׁשהרי נפׁש, מסירּות מּתֹו ה' לעבֹודת רֹומז – ּפנחס ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

לגאּוּל רֹומז הּגאּוּלה, מבׂשר – אליהּו נפׁשה'. מסירּות מּתֹו עבֹודה ידי על רז"ל: ׁשרמזּו זהּו הּקרֹובה. מקרבים (ּפנחס)ה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
העתידה, לגאּוּלה והקּדמה הכנה והיא 'יחידה', ּבחינת הּנפׁש, עצם ּביּטּוי לידי ּבא זֹו ּבעבֹודה ׁשּכן, (אליהּו). הּגאּוּלה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאת

עֹולם. ׁשל יחידֹו 'יחיד', ּבחינת ּתתּגלה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָׁשאז

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 385 'nr a"g 'oeiv mgpn - mgpn zxez')

EdIl`A qgpR lW FlEBlB¦§¤¦§¨§¥¦¨

אלאלאלאלּיּיּיּיההההּוּוּוּו זהזהזהזה סע"א)ּפּפּפּפנחסנחסנחסנחס קצ, זח"ב פנחס. ר"פ יל"ש יח. ו, וארא (תיב"ע ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
לעּין: ְְֵֵַויׁש

עד  ימים הארי ׁשּפנחס – ּכפׁשּוטֹו ׁשהּוא אֹו אלּיהּו, ׁשל ּבגּופֹו התּגלּגלה ּפנחס ׁשל ׁשּנׁשמתֹו – ּבגלּגּול הּמדּבר ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהאם
אלּיהּו? ּבׁשם נקרא ואז אלּיהּו, ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָימי

ּבגלּגּול: ׁשהמדּבר להֹוכיח ְְְְְְִִִֶֶַַָֻונראה
ּבּמדרׁש ג)מצינּו פ"ס, אמר (ב"ר "אּלא נדרֹו את להּתיר ּפנחס אצל ליל יכֹול ׁשהיה יפּתח ׁשל ּבּתֹו עם הּמארע אֹודֹות ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

. . ּפנחס אצל לי הֹול ואני יׂשראל קציני ראׁש אני אמר ויפּתח (ּבתמיה), אצלֹו אל ואני לי צרי (יפּתח) הּוא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּפנחס
הּקדׁש". רּוח מּמּנּו נּטלה ּפנחס . . נענׁשּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹּוׁשניהם

להיֹות  ּבעצמֹו ּפנחס יכֹול היה לא הקֹודׁש" רּוח מּמּנּו ׁש"נּטלה לאחרי ּכי, – ּדפנחס ּגלּגּול רק הּוא ׁשאלּיהּו נראה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּומּכאן
נביא. ְֲִֵֶַָלאחרי־זה

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - .qgpit a"g y"ewlae .385 'nr a"g 'oeiv mgpn - mgpn zxez')

qgptl mcw EdIl ¥̀¦¨¨©§¦§¨

אלאלאלאלּיּיּיּיההההּוּוּוּו זהזהזהזה סע"א)ּפּפּפּפנחסנחסנחסנחס קצ, זח"ב פנחס. ר"פ יל"ש יח. ו, וארא (תיב"ע ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
הּׁשאלה פינחס)וידּועה פ' לוי קדושת :(ראה ְִֵַָָ

לאלּיהּו? קדם ּפנחס ׁשהרי ּפנחס" זה "אלּיהּו לֹומר יֹותר מתאים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלכאֹורה
ּדברי  ּפי על זאת ליּׁשב ב)הּזהרויׁש מו, מּסטרא (ח"א ולא ּבארעא ּתדיר ּדאׁשּתכח אלּיהּו ּדא . . הארץ על יעֹופף "ועֹוף ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

אּׁשה. ילּוד ולא מלא היה ׁשאז אּלא לפנחס, קדם ׁשאלּיהּו נמצא ּכן אם כּו'". אׁשּתכח ואּמא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹּדאּבא

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 160 'nr g"g y"ewl t"r)

qgpR lr mihaXd zprh©£©©§¨¦©¦§¨

ההההּכּכּכּכהן הן הן הן  ּבּבּבּבןןןן־־־־אהרןאהרןאהרןאהרן ּבּבּבּבןןןן־־־־אלעזראלעזראלעזראלעזר ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּֽֽֽֽֽֽֽֽפּפּפּפינחסינחסינחסינחס ַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵֹֹ
ׁשׁשׁשׁשבט בט בט בט  ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא והרגוהרגוהרגוהרג זרהזרהזרהזרה לעבלעבלעבלעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה עגליםעגליםעגליםעגלים אאאאּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו אביאביאביאבי ׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפּטּטּטּטםםםם זהזהזהזה ּפּפּפּפּוּוּוּוטיטיטיטי ּבּבּבּבןןןן הראיתםהראיתםהראיתםהראיתם אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו:::: מבמבמבמבּזּזּזּזיםיםיםים ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטיםבטיםבטיםבטים ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָלפילפילפילפי

אהרןאהרןאהרןאהרן.... אחראחראחראחר ויחסויחסויחסויחסֹוֹוֹוֹו ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב ּבּבּבּבאאאא לפיכלפיכלפיכלפיכ ובפרש"י)ממממּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל,,,, יא. (כה, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
ּבני  עדת ּכל ּולעיני מׁשה "לעיני היה זמרי ּדמעׂשה יׂשראל, ׁשל ּכבֹודם על להגן היתה ּבטענתם הּׁשבטים ׁשּכּונת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוי"ל

ÓÈÓÏ¯:י  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙יא  ·˙‡ ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁÈtƒ¿»«∆¿»»««¬…«¬»¬≈»
È˙‡˜ ˙È Èp˜„a Ï‡¯NÈ Èa ÏÚÓ È˙ÓÈÁ≈¿ƒ≈«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«≈»ƒ¿»ƒ
Ï‡¯NÈ Èa ˙È ˙ÈˆÈL ‡ÏÂ ÔB‰ÈÈa≈≈¿»≈ƒ»¿≈ƒ¿»≈

:È˙‡˜a¿ƒ¿»ƒ

qgpit zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h oey`x meil inei xeriy
מׁשה. ׁשל ּובכבֹודֹו יׂשראל ׁשל ּבכבֹודן ּגדֹול זלזּול מהּוה הּדבר ּכן ואם ּפנחס, היה ה' קנאת ׁשּקּנא הּיחידי ּומּדּוע ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹיׂשראל"
לעבֹודה  עגלים "ּפּטם אּמֹו אבי :לכ והראיה האכזרי, טבעֹו מּצד זה הי' א טֹוב, מעׂשה עׂשה ׁשּפנחס אמת הן טענּו: ְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָולכן
הֹורגם  היה לאח"ז א ּכרחמים, הּנראה מעׂשה - העגלים את ׁשּפּטם האכזרּיּות, מּדת ּגדל על מֹורה זה ׁשּמעׂשה ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹזרה"
נׂשיא  "הרג ולכן זה טבע ירׁש מּמּנּו הּבא ּופנחס ּביֹותר. ּגדֹולה אכזרּיּות ּדזֹוהי – לע"ז סתם אּלא אכילה לׁשּום ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּלא

מּיׂשראל". ְִִֵֵֶָׁשבט
רֹודף  ׁשהיה אביו, מאבי אּלא נמׁש לא ּפנחס ׁשל וטבעֹו ּדיחּוסֹו הּכהן" אהרן ּבן אלעזר ּבן "ּפנחס הּקּב"ה אמר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹוע"ז
ׁשּבּׁשמים  לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום להׁשּכין מרצֹונֹו ּבא זמרי הריגת ׁשל זה ּומעׂשה מריבה, ּבעלי ּבין אהבה ּומטיל ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשלֹום

יׂשראל". ּבני מעל חמתי את "הׁשיב עזרא עזרא עזרא עזרא - אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָ

(áé):íBìL éúéøa-úà Bì ïúð éððä øîà ïëì̈¥−¡®Ÿ¦«§¦̧Ÿ¥¬²¤§¦¦−¨«
i"yx£ÌBÏL È˙È¯aŒ˙‡∑(פב עּמֹו(סנהדרין ׁשעֹוׂשה למי וחּנּות טֹובה הּמחזיק ּכאדם ׁשלֹום, לברית לֹו דּתהא ∆¿ƒƒ»ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשלֹומֹותיו  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ּפירׁש ּכאן אף עזרא עזרא עזרא עזרא .טֹובה, אבןאבןאבןאבן ְִֵַַָָָָָ

(âé)íìBò úpäk úéøa åéøçà Bòøæìe Bl äúéäå§¨³§¨Æ§©§´©«£½̈§¦−§ª©´¨®
éða-ìò øtëéå åéäìàì àp÷ øLà úçz:ìàøNé ©À©£¤³¦¥Æ¥«Ÿ½̈©§©¥−©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Bl ‰˙È‰Â∑ זאת ÌÏBÚ.ּבריתי ˙p‰k ˙È¯a∑ לא אהרן, ׁשל לזרעֹו ּכהּנה נּתנה ׁשּכבר ׁשאףֿעלּֿפי ¿»¿»ְִִֹ¿ƒ¿À«»ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
לכן  קדם ׁשּנֹולד ּפינחס אבל המׁשחתן, אחר ׁשּיּולדּו ּולתֹולדֹותיהם עּמֹו ׁשּנמׁשחּו ּולבניו לאהרן אּלא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹנּתנה

לזמרי  ׁשהרגֹו עד ּפינחס נתּכהן לא ּבזבחים: ׁשנינּו וכן ּכאן. עד ּכהּנה לכלל ּבא לא נמׁשח, ∑ÂÈ‰Ï‡Ï.ולא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ≈…»
ּכמֹו אלהיו, יא)ּבׁשביל לי",(במדבר אּתה "המקּנא א): צּיֹון (זכריה ּבׁשביל – לצּיֹון" "וקּנאתי עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵַַַָָֹ

(ãé)-úà äkä øLà äknä ìàøNé Léà íLå§¥Á¦̧¦§¨¥¹©ª¤À£¤³ª¨Æ¤
:éðòîMì áà-úéá àéNð àeìñ-ïa éøîæ úéðéãnä©¦§¨¦½¦§¦−¤¨®§¦¬¥«−̈©¦§Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÌLÂ∑ לגנאי הרׁשע את יחס לׁשבח, הּצּדיק את ׁשּיחס ·Œ˙È‡·.ּבמקֹום ‡ÈN ¿≈ƒƒ¿»≈¿ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿ƒ≈»
ÈÚÓMÏ∑ ׁשאףֿעלּֿפי ּפינחס, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע אחר: ּדבר ׁשמעֹון. לׁשבט ׁשהיּו אבֹות ּבּתי מחמׁשת לאחד «ƒ¿…ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּמּכה  הּוא מי הּכתּוב הֹודיע לכ הּׁשם, לחּלּול מּלקּנא עצמֹו את מנע לא נׂשיא, היה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּזה אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

(åè)øeö-úá éaæk úéðéãnä äknä äMàä íLå§¥̧¨«¦¨¯©ª¨²©¦§¨¦−¨§¦´©®
ô :àeä ïéãîa áà-úéa úBnà LàǿŸª¬¥«¨²§¦§−̈«

i"yx£'B‚Â ‰kn‰ ‰M‡‰ ÌLÂ∑ את להחטיא ּכדי לזנּות, מל ּבת ׁשהפקירּו מדינים, ׁשל ׂשנאתן להֹודיע ¿≈»ƒ»«À»¿ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
‡Bn˙.יׂשראל  L‡¯∑מדין מלכי מחמׁשת לא)אחד היה (במדבר והּוא וגֹו'", ואתֿצּור ואתֿרקם "אתֿאוי : ְִֵָ…Àְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשליׁשי  מנאֹו ּבּתֹו, להפקיר ּבעצמֹו ּבּזיֹון ׁשּנהג ּולפי אּמֹות"; "ראׁש ׁשּנאמר מּכּלם, ∑Œ˙Èa‡·.חׁשּוב ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻֻ≈»
למדין היּו אבֹות ּבּתי כה)חמׁשה מהם (בראשית לאחד מל היה וזה ואלּדעה, ואבידע וחנֹו ועפר עיפה עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָ

ÌÏL:יב  ÈÓÈ˜ ˙È dÏ ¯Ê‚ ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡ ÔÎa¿≈¡«»¬»¿«≈»¿»ƒ¿»

ÌÏÚיג  ˙p‰k ÌÈ˜ È‰B¯˙· È‰B·ÏÂ dÏ È‰˙e¿≈≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿À«√»
Èa ÏÚ ¯tÎÂ d‰Ï‡ Ì„˜ Èp˜ Èc ÛÏÁ¬«ƒ«≈√»¡»≈¿«««¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

Ècיד  ‡ÏÈË˜ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ÌeLÂ¿«¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ
˙Èa ·¯ ‡eÏÒ ¯a È¯ÓÊ ‡˙È„Ó ÌÚ ÏË˜˙‡ƒ¿¿≈ƒƒ¿»≈»ƒ¿ƒ«»«≈

:ÔBÚÓL ˙È·Ï ‡a‡«»¿≈ƒ¿

ÈaÊkטו  ‡˙È„Ó ˙ÏÈË˜˙‡„ ‡˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»≈»»¿ƒ
:‡e‰ ÔÈ„Óa ‡a‡ ˙Èa Èn‡ LÈ¯ ¯eˆ ˙·«≈À≈≈«»¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

`iB‡˜a.הּלׁשֹון על להקל הנּו''ן, קל . ¿«¿ְֵַַַַָָ
על  וכתּוב ּכקֹונֹו. קּנא הּוא ּכי ְְְִִֵַַַַָוהּטעם,
אלילים. ּבעבֹודת קּנא, אל הּוא ּכי ֱֲִִִֵֵַַַַָהּׁשם
יׂשראל  ּכל מכּלה הייתי ׁשּקּנא, הּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָולּולי

ּבקנאתי: ְְִִֶֶַָּבּדבר
aiÌBÏL È˙È¯a ּבריתי ‡˙ את טעמֹו, . ∆¿ƒƒ»ְְִִֶַ

ּכן. ורּבים אלהים, ּכסא ּכמֹו ׁשלֹום. ְְְְֱֲִִִִֵַָֹּברית
מאחי  יגּור ׁשּלא הּוא והּטעם ּכי זמרי, ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹ

ּולזרעֹו לֹו ׁשּתהיה ּוׂשכרֹו אב, ּבית ְְְְְִִֵֶֶַָָנׂשיא
הּכהנים  ּכי ונצח. עֹולם ּכהּנת ּברית ְְְֲֲִִִֶַַַַָָֹֻאחריו
ׁשהיּו ויּתכן ּפינחס. מּבני היּו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָהּגדֹולים

ּומּלת לאלעזר: אחרים לאֹות ‡ÂÈ¯Áּבנים . ְְֲִִִֵֶַָָָ«¬»ְ
ּכי  ּפירׁשּתיו ּוכבר ּכלל. אלּיהּו ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשּמת,
ּפילגׁש ּבימי ׁשהיה וגם עליהם. היה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָנגיד

ְִַָּבּגבעה:
biÂÈ‰Ï‡Ï ‡p˜ ¯L‡,הּׁשם את מאהבתֹו . ¬∆ƒ≈≈…»ֲֵֵֶַַָ

האב  ּדרׁש, ודר ליׂשראל. טֹובה עׂשה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָּגם
יכּפרּו: ּובניו ְְִֵַָָּכּפר

ci˙ÈÈ„n‰ ˙‡ ‰k‰ ¯L‡ ורּבים עם. . ¬∆ƒ»∆«ƒ¿»ƒְִִַ
‡·ּכן: ˙Èa ‡ÈN אבֹות מחמׁשת אחד . ֵ¿ƒ≈»ֲֲֵֵֶֶָ

ּגדֹול  אבֹותיו, לבית וראׁש ׁשמעֹון. ְְְְֲִֵֵָָֹּבני
ִֶממּנּו:

eh¯eˆ מלכי ּגם והּנה מדין. מּמלכי אחד .ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
אבֹות: חמּׁשה ְֲִִָָָמדין,
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ß fenz e"h oey`x mei ß

äë(é):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àé)té-úà áéLä ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ïa ñçð ¦«§¨̧¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¥¦³¤
íëBúa éúàð÷-úà Bàð÷a ìàøNé-éða ìòî éúîç£¨¦Æ¥©´§¥«¦§¨¥½§©§¬¤¦§¨¦−§¨®

:éúàð÷a ìàøNé-éða-úà éúélë-àìå§«Ÿ¦¦¬¦¤§¥«¦§¨¥−§¦§¨¦«
i"yx£Ô‰k‰ Ô¯‰‡ŒÔa ¯ÊÚÏ‡ŒÔa ÒÁÈt∑(מב סוטה פב. ּבן (סנהדרין הראיתם אֹותֹו: מבּזים הּׁשבטים ׁשהיּו לפי ƒ¿»∆∆¿»»∆«¬…«…≈ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָ

אחר  ויחסֹו הּכתּוב ּבא לפיכ מּיׂשראל, ׁשבט נׂשיא והרג אלילים לעבֹודת עגלים אּמֹו אבי ׁשּפּטם זה ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּפּוטי
‡˙È˙‡˜Œ.אהרן  B‡˜a∑ הּוא "קנאה" לׁשֹון ּכל לקצף. לי ׁשהיה הּקצף את ּבקצפֹו נקמתי, את ּבנקמֹו ֲַֹ¿«¿∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּבלע"ז  אנפרטמנ"ט ּדבר, נקמת לנקם .הּמתחרה ְְְְִִִֶַַַַָָָֹ

â ycew zegiyn zecewp ã(1073 'nr c zegiy ihewl)

ההההּכּכּכּכהןהןהןהן אהראהראהראהרֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבןןןן אלעזראלעזראלעזראלעזר ּבּבּבּבןןןן יא)ּפּפּפּפינחסינחסינחסינחס (כה, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֵֵֵֵֹֹ
אליהּו הּוא ׁשמעֹוני)ּפנחס קנאת .(ילקּוט לקנאֹות נפׁשֹו את חרף ּפנחס ׁשהרי נפׁש, מסירּות מּתֹו ה' לעבֹודת רֹומז – ּפנחס ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

לגאּוּל רֹומז הּגאּוּלה, מבׂשר – אליהּו נפׁשה'. מסירּות מּתֹו עבֹודה ידי על רז"ל: ׁשרמזּו זהּו הּקרֹובה. מקרבים (ּפנחס)ה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
העתידה, לגאּוּלה והקּדמה הכנה והיא 'יחידה', ּבחינת הּנפׁש, עצם ּביּטּוי לידי ּבא זֹו ּבעבֹודה ׁשּכן, (אליהּו). הּגאּוּלה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאת

עֹולם. ׁשל יחידֹו 'יחיד', ּבחינת ּתתּגלה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָׁשאז

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 385 'nr a"g 'oeiv mgpn - mgpn zxez')

EdIl`A qgpR lW FlEBlB¦§¤¦§¨§¥¦¨

אלאלאלאלּיּיּיּיההההּוּוּוּו זהזהזהזה סע"א)ּפּפּפּפנחסנחסנחסנחס קצ, זח"ב פנחס. ר"פ יל"ש יח. ו, וארא (תיב"ע ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
לעּין: ְְֵֵַויׁש

עד  ימים הארי ׁשּפנחס – ּכפׁשּוטֹו ׁשהּוא אֹו אלּיהּו, ׁשל ּבגּופֹו התּגלּגלה ּפנחס ׁשל ׁשּנׁשמתֹו – ּבגלּגּול הּמדּבר ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהאם
אלּיהּו? ּבׁשם נקרא ואז אלּיהּו, ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָימי

ּבגלּגּול: ׁשהמדּבר להֹוכיח ְְְְְְִִִֶֶַַָֻונראה
ּבּמדרׁש ג)מצינּו פ"ס, אמר (ב"ר "אּלא נדרֹו את להּתיר ּפנחס אצל ליל יכֹול ׁשהיה יפּתח ׁשל ּבּתֹו עם הּמארע אֹודֹות ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

. . ּפנחס אצל לי הֹול ואני יׂשראל קציני ראׁש אני אמר ויפּתח (ּבתמיה), אצלֹו אל ואני לי צרי (יפּתח) הּוא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּפנחס
הּקדׁש". רּוח מּמּנּו נּטלה ּפנחס . . נענׁשּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹּוׁשניהם

להיֹות  ּבעצמֹו ּפנחס יכֹול היה לא הקֹודׁש" רּוח מּמּנּו ׁש"נּטלה לאחרי ּכי, – ּדפנחס ּגלּגּול רק הּוא ׁשאלּיהּו נראה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּומּכאן
נביא. ְֲִֵֶַָלאחרי־זה

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - .qgpit a"g y"ewlae .385 'nr a"g 'oeiv mgpn - mgpn zxez')

qgptl mcw EdIl ¥̀¦¨¨©§¦§¨

אלאלאלאלּיּיּיּיההההּוּוּוּו זהזהזהזה סע"א)ּפּפּפּפנחסנחסנחסנחס קצ, זח"ב פנחס. ר"פ יל"ש יח. ו, וארא (תיב"ע ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
הּׁשאלה פינחס)וידּועה פ' לוי קדושת :(ראה ְִֵַָָ

לאלּיהּו? קדם ּפנחס ׁשהרי ּפנחס" זה "אלּיהּו לֹומר יֹותר מתאים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלכאֹורה
ּדברי  ּפי על זאת ליּׁשב ב)הּזהרויׁש מו, מּסטרא (ח"א ולא ּבארעא ּתדיר ּדאׁשּתכח אלּיהּו ּדא . . הארץ על יעֹופף "ועֹוף ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

אּׁשה. ילּוד ולא מלא היה ׁשאז אּלא לפנחס, קדם ׁשאלּיהּו נמצא ּכן אם כּו'". אׁשּתכח ואּמא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹּדאּבא

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 160 'nr g"g y"ewl t"r)

qgpR lr mihaXd zprh©£©©§¨¦©¦§¨

ההההּכּכּכּכהן הן הן הן  ּבּבּבּבןןןן־־־־אהרןאהרןאהרןאהרן ּבּבּבּבןןןן־־־־אלעזראלעזראלעזראלעזר ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּֽֽֽֽֽֽֽֽפּפּפּפינחסינחסינחסינחס ַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵֹֹ
ׁשׁשׁשׁשבט בט בט בט  ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא והרגוהרגוהרגוהרג זרהזרהזרהזרה לעבלעבלעבלעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה עגליםעגליםעגליםעגלים אאאאּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו אביאביאביאבי ׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפּטּטּטּטםםםם זהזהזהזה ּפּפּפּפּוּוּוּוטיטיטיטי ּבּבּבּבןןןן הראיתםהראיתםהראיתםהראיתם אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו:::: מבמבמבמבּזּזּזּזיםיםיםים ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטיםבטיםבטיםבטים ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָלפילפילפילפי

אהרןאהרןאהרןאהרן.... אחראחראחראחר ויחסויחסויחסויחסֹוֹוֹוֹו ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב ּבּבּבּבאאאא לפיכלפיכלפיכלפיכ ובפרש"י)ממממּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל,,,, יא. (כה, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
ּבני  עדת ּכל ּולעיני מׁשה "לעיני היה זמרי ּדמעׂשה יׂשראל, ׁשל ּכבֹודם על להגן היתה ּבטענתם הּׁשבטים ׁשּכּונת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוי"ל

ÓÈÓÏ¯:י  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙יא  ·˙‡ ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁÈtƒ¿»«∆¿»»««¬…«¬»¬≈»
È˙‡˜ ˙È Èp˜„a Ï‡¯NÈ Èa ÏÚÓ È˙ÓÈÁ≈¿ƒ≈«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«≈»ƒ¿»ƒ
Ï‡¯NÈ Èa ˙È ˙ÈˆÈL ‡ÏÂ ÔB‰ÈÈa≈≈¿»≈ƒ»¿≈ƒ¿»≈

:È˙‡˜a¿ƒ¿»ƒ

qgpit zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h oey`x meil inei xeriy
מׁשה. ׁשל ּובכבֹודֹו יׂשראל ׁשל ּבכבֹודן ּגדֹול זלזּול מהּוה הּדבר ּכן ואם ּפנחס, היה ה' קנאת ׁשּקּנא הּיחידי ּומּדּוע ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹיׂשראל"
לעבֹודה  עגלים "ּפּטם אּמֹו אבי :לכ והראיה האכזרי, טבעֹו מּצד זה הי' א טֹוב, מעׂשה עׂשה ׁשּפנחס אמת הן טענּו: ְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָולכן
הֹורגם  היה לאח"ז א ּכרחמים, הּנראה מעׂשה - העגלים את ׁשּפּטם האכזרּיּות, מּדת ּגדל על מֹורה זה ׁשּמעׂשה ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹזרה"
נׂשיא  "הרג ולכן זה טבע ירׁש מּמּנּו הּבא ּופנחס ּביֹותר. ּגדֹולה אכזרּיּות ּדזֹוהי – לע"ז סתם אּלא אכילה לׁשּום ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּלא

מּיׂשראל". ְִִֵֵֶָׁשבט
רֹודף  ׁשהיה אביו, מאבי אּלא נמׁש לא ּפנחס ׁשל וטבעֹו ּדיחּוסֹו הּכהן" אהרן ּבן אלעזר ּבן "ּפנחס הּקּב"ה אמר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹוע"ז
ׁשּבּׁשמים  לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום להׁשּכין מרצֹונֹו ּבא זמרי הריגת ׁשל זה ּומעׂשה מריבה, ּבעלי ּבין אהבה ּומטיל ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשלֹום

יׂשראל". ּבני מעל חמתי את "הׁשיב עזרא עזרא עזרא עזרא - אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָ

(áé):íBìL éúéøa-úà Bì ïúð éððä øîà ïëì̈¥−¡®Ÿ¦«§¦̧Ÿ¥¬²¤§¦¦−¨«
i"yx£ÌBÏL È˙È¯aŒ˙‡∑(פב עּמֹו(סנהדרין ׁשעֹוׂשה למי וחּנּות טֹובה הּמחזיק ּכאדם ׁשלֹום, לברית לֹו דּתהא ∆¿ƒƒ»ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשלֹומֹותיו  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ּפירׁש ּכאן אף עזרא עזרא עזרא עזרא .טֹובה, אבןאבןאבןאבן ְִֵַַָָָָָ

(âé)íìBò úpäk úéøa åéøçà Bòøæìe Bl äúéäå§¨³§¨Æ§©§´©«£½̈§¦−§ª©´¨®
éða-ìò øtëéå åéäìàì àp÷ øLà úçz:ìàøNé ©À©£¤³¦¥Æ¥«Ÿ½̈©§©¥−©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Bl ‰˙È‰Â∑ זאת ÌÏBÚ.ּבריתי ˙p‰k ˙È¯a∑ לא אהרן, ׁשל לזרעֹו ּכהּנה נּתנה ׁשּכבר ׁשאףֿעלּֿפי ¿»¿»ְִִֹ¿ƒ¿À«»ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
לכן  קדם ׁשּנֹולד ּפינחס אבל המׁשחתן, אחר ׁשּיּולדּו ּולתֹולדֹותיהם עּמֹו ׁשּנמׁשחּו ּולבניו לאהרן אּלא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹנּתנה

לזמרי  ׁשהרגֹו עד ּפינחס נתּכהן לא ּבזבחים: ׁשנינּו וכן ּכאן. עד ּכהּנה לכלל ּבא לא נמׁשח, ∑ÂÈ‰Ï‡Ï.ולא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ≈…»
ּכמֹו אלהיו, יא)ּבׁשביל לי",(במדבר אּתה "המקּנא א): צּיֹון (זכריה ּבׁשביל – לצּיֹון" "וקּנאתי עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵַַַָָֹ

(ãé)-úà äkä øLà äknä ìàøNé Léà íLå§¥Á¦̧¦§¨¥¹©ª¤À£¤³ª¨Æ¤
:éðòîMì áà-úéá àéNð àeìñ-ïa éøîæ úéðéãnä©¦§¨¦½¦§¦−¤¨®§¦¬¥«−̈©¦§Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÌLÂ∑ לגנאי הרׁשע את יחס לׁשבח, הּצּדיק את ׁשּיחס ·Œ˙È‡·.ּבמקֹום ‡ÈN ¿≈ƒƒ¿»≈¿ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿ƒ≈»
ÈÚÓMÏ∑ ׁשאףֿעלּֿפי ּפינחס, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע אחר: ּדבר ׁשמעֹון. לׁשבט ׁשהיּו אבֹות ּבּתי מחמׁשת לאחד «ƒ¿…ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּמּכה  הּוא מי הּכתּוב הֹודיע לכ הּׁשם, לחּלּול מּלקּנא עצמֹו את מנע לא נׂשיא, היה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּזה אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

(åè)øeö-úá éaæk úéðéãnä äknä äMàä íLå§¥̧¨«¦¨¯©ª¨²©¦§¨¦−¨§¦´©®
ô :àeä ïéãîa áà-úéa úBnà LàǿŸª¬¥«¨²§¦§−̈«

i"yx£'B‚Â ‰kn‰ ‰M‡‰ ÌLÂ∑ את להחטיא ּכדי לזנּות, מל ּבת ׁשהפקירּו מדינים, ׁשל ׂשנאתן להֹודיע ¿≈»ƒ»«À»¿ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
‡Bn˙.יׂשראל  L‡¯∑מדין מלכי מחמׁשת לא)אחד היה (במדבר והּוא וגֹו'", ואתֿצּור ואתֿרקם "אתֿאוי : ְִֵָ…Àְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשליׁשי  מנאֹו ּבּתֹו, להפקיר ּבעצמֹו ּבּזיֹון ׁשּנהג ּולפי אּמֹות"; "ראׁש ׁשּנאמר מּכּלם, ∑Œ˙Èa‡·.חׁשּוב ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻֻ≈»
למדין היּו אבֹות ּבּתי כה)חמׁשה מהם (בראשית לאחד מל היה וזה ואלּדעה, ואבידע וחנֹו ועפר עיפה עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָ

ÌÏL:יב  ÈÓÈ˜ ˙È dÏ ¯Ê‚ ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡ ÔÎa¿≈¡«»¬»¿«≈»¿»ƒ¿»

ÌÏÚיג  ˙p‰k ÌÈ˜ È‰B¯˙· È‰B·ÏÂ dÏ È‰˙e¿≈≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿À«√»
Èa ÏÚ ¯tÎÂ d‰Ï‡ Ì„˜ Èp˜ Èc ÛÏÁ¬«ƒ«≈√»¡»≈¿«««¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

Ècיד  ‡ÏÈË˜ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ÌeLÂ¿«¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ
˙Èa ·¯ ‡eÏÒ ¯a È¯ÓÊ ‡˙È„Ó ÌÚ ÏË˜˙‡ƒ¿¿≈ƒƒ¿»≈»ƒ¿ƒ«»«≈

:ÔBÚÓL ˙È·Ï ‡a‡«»¿≈ƒ¿

ÈaÊkטו  ‡˙È„Ó ˙ÏÈË˜˙‡„ ‡˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»≈»»¿ƒ
:‡e‰ ÔÈ„Óa ‡a‡ ˙Èa Èn‡ LÈ¯ ¯eˆ ˙·«≈À≈≈«»¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

`iB‡˜a.הּלׁשֹון על להקל הנּו''ן, קל . ¿«¿ְֵַַַַָָ
על  וכתּוב ּכקֹונֹו. קּנא הּוא ּכי ְְְִִֵַַַַָוהּטעם,
אלילים. ּבעבֹודת קּנא, אל הּוא ּכי ֱֲִִִֵֵַַַַָהּׁשם
יׂשראל  ּכל מכּלה הייתי ׁשּקּנא, הּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָולּולי

ּבקנאתי: ְְִִֶֶַָּבּדבר
aiÌBÏL È˙È¯a ּבריתי ‡˙ את טעמֹו, . ∆¿ƒƒ»ְְִִֶַ

ּכן. ורּבים אלהים, ּכסא ּכמֹו ׁשלֹום. ְְְְֱֲִִִִֵַָֹּברית
מאחי  יגּור ׁשּלא הּוא והּטעם ּכי זמרי, ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹ

ּולזרעֹו לֹו ׁשּתהיה ּוׂשכרֹו אב, ּבית ְְְְְִִֵֶֶַָָנׂשיא
הּכהנים  ּכי ונצח. עֹולם ּכהּנת ּברית ְְְֲֲִִִֶַַַַָָֹֻאחריו
ׁשהיּו ויּתכן ּפינחס. מּבני היּו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָהּגדֹולים

ּומּלת לאלעזר: אחרים לאֹות ‡ÂÈ¯Áּבנים . ְְֲִִִֵֶַָָָ«¬»ְ
ּכי  ּפירׁשּתיו ּוכבר ּכלל. אלּיהּו ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשּמת,
ּפילגׁש ּבימי ׁשהיה וגם עליהם. היה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָנגיד

ְִַָּבּגבעה:
biÂÈ‰Ï‡Ï ‡p˜ ¯L‡,הּׁשם את מאהבתֹו . ¬∆ƒ≈≈…»ֲֵֵֶַַָ

האב  ּדרׁש, ודר ליׂשראל. טֹובה עׂשה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָּגם
יכּפרּו: ּובניו ְְִֵַָָּכּפר

ci˙ÈÈ„n‰ ˙‡ ‰k‰ ¯L‡ ורּבים עם. . ¬∆ƒ»∆«ƒ¿»ƒְִִַ
‡·ּכן: ˙Èa ‡ÈN אבֹות מחמׁשת אחד . ֵ¿ƒ≈»ֲֲֵֵֶֶָ

ּגדֹול  אבֹותיו, לבית וראׁש ׁשמעֹון. ְְְְֲִֵֵָָֹּבני
ִֶממּנּו:

eh¯eˆ מלכי ּגם והּנה מדין. מּמלכי אחד .ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
אבֹות: חמּׁשה ְֲִִָָָמדין,



qgpitלב zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h oey`x meil inei xeriy

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé):íúBà íúékäå íéðéãnä-úà øBøö̈−¤©¦§¨¦®§¦¦¤−¨«
i"yx£¯B¯ˆ∑ אֹותם לאיב עליכם הֹוה, לׁשֹון ׁשמֹור, זכֹור, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמֹו: אבןאבןאבןאבן »ְְֱֲֵֶֶֶָָָֹ

(çé)íëì eìkð-øLà íäéìëða íëì íä íéøøö ék¦´«Ÿ§¦¬¥Æ¨¤½§¦§¥¤²£¤¦§¬¨¤−
íúçà ïéãî àéNð-úá éaæk øác-ìòå øBòt øác-ìò©§©´§®§©§©º¨§¦̧©§¦³¦§¨Æ£Ÿ½̈

:øBòt øác-ìò äôbnä-íBéa äknä©ª¨²§«©©¥−̈©§©¬§«
i"yx£¯BÚtŒ¯·cŒÏÚ 'B‚Â ÌÎÏ Ì‰ ÌÈ¯¯ˆ Èk∑ ואת ּפעֹור. אחר להטעֹותכם ּכדי לזנּות ּבנֹותיהם ׁשהפקירּו ƒ…¿ƒ≈»∆¿«¿«¿ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

ּכדאמרינן מהם, לצאת עתידה ׁשהיתה רּות מּפני להׁשמיד צּוה לא קמאמֹואב .(לח)ּבּבּבא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 12Î13 'nr p zxaeg zeniyx t"r)

xFrR lW f"r ± de`Y mWl dlik £̀¦¨§¥©£¨¤§

עלעלעלעל־־־־ּדּדּדּדברברברבר־־־־ּפּפּפּפעעעעֹוֹוֹוֹורררר לכםלכםלכםלכם אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ננננּכּכּכּכללללּוּוּוּו יח)ּבּבּבּבנכליהםנכליהםנכליהםנכליהם (כה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
רׁש"י ּכלׁשֹון היתה ּפעֹור פעור)עבֹודת ד"ה ג עבֹודתֹו".(כה, וזֹוהי רעי ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי לפניו ׁשּפֹוערין "ע"ש ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָ

ּונ  ׁשפלה ע"ז אחר לטעֹות יׂשראל יכלּו ּכיצד ּכזֹו?!וקׁשה, חּותה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
החסידּות: ע"ד ּבזה הּבאּור ְֲִֵֶַַָוי"ל

ּתֹורה ּבלּקּוטי המקֹורֹות)איתא נסמנּו וׁשם ד. מו, העליֹונים.(שלח הּמלאכים "ּפסלת" ּבאמת הם הּגׁשמּיים הּתענּוגים ׁשּכל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
לׁשם  הּמאכל את אֹוכל אם והּנה, מהּמאכל. "מקּבל" ּבבחי' הּוא הרי - וכח חּיּות לֹו נֹותן והּמאכל מאכל, אֹוכל ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּכׁשאדם

לקדּׁשה הּמאכל את מעלה הּוא הרי פ"ז)ׁשמים ּבאכילה (תניא אבל אֹותֹו, ּומעלה הּמאכל על "מׁשּפיע" ּגם ׁשהּוא ונמצא ְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ
הּמלאכים. ּומּפסלת מקּבל, אּלא אינֹו ותענּוג ּתאוה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלׁשם

ל"ּפסלת" ּומׁשּתחוה "עֹובד" הּוא ּכאּלּו זה הרי מהּמאכל, הּגּופנית ההנאה את רק הרֹוצה אדם ּפעֹור: ׁשל ע"ז ענין ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹוזהּו
עזרא עזרא עזרא עזרא הּמלאכים. אבןאבןאבןאבן ְִַַָ

åë(à)äLî-ìà ýåýé øîàiå ô äôbnä éøçà éäéå©§¦−©«£¥´©©¥¨®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½
:øîàì ïäkä ïøäà-ïa øæòìà ìàå§¤¯¤§¨¨²¤©«£¬Ÿ©Ÿ¥−¥«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‰Ùbn‰ È¯Á‡ È‰ÈÂ∑ לידע אֹותן מֹונה והּוא ּבהן, והרגּו עדרֹו לתֹו זאבים ׁשּנכנסּו לרֹועה מׁשל «¿ƒ«¬≈««≈»¿ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּולהחזיר  למּות ּכׁשקרב עכׁשו ּבמנין, לֹו נמסרּו למׁשה, ונמסרּו מּמצרים ּכׁשּיצאּו אחר: ּדבר הּנֹותרֹות. ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹמנין

ּבמנין  מחזירם .צאנֹו, ְְֲִִַָָֹ

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 326 'nr g"ig y"ewl t"r)

FxcrAW o`Sd dpFOW drFxl lWn̈¨§¤¤¤©Ÿ¤§¤§

ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  ּכּכּכּכלללל־־־־עדתעדתעדתעדת |||| אתאתאתאת־־־־ראראראראׁשׁשׁשׁש ההההּמּמּמּמּגּגּגּגפהפהפהפה........ׂשׂשׂשׂשאאאאּוּוּוּו אחריאחריאחריאחרי ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽויהיויהיויהיויהי ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ההההּנּנּנּנֹוֹוֹוֹותרתרתרתרֹוֹוֹוֹותתתת מניןמניןמניןמנין לידעלידעלידעלידע אאאאֹוֹוֹוֹותןתןתןתן ממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה והוהוהוהּוּוּוּואאאא ּבּבּבּבהןהןהןהן,,,, והרגוהרגוהרגוהרגּוּוּוּו עדרעדרעדרעדרֹוֹוֹוֹו לתלתלתלתֹוֹוֹוֹו זאביםזאביםזאביםזאבים ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנכנסכנסכנסכנסּוּוּוּו לרלרלרלרֹוֹוֹוֹועהעהעהעה ובפרש"י)ממממׁשׁשׁשׁשלללל א־ב. (כו, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ואחד  אחד "ּכל ׁשם: ּוברׁש"י וגֹו'". אנׁשיו איׁש הרגּו יׂשראל ׁשֹופטי אל מׁשה "וּיאמר ּכתּוב ּבלק ּפרׁשת מּדּיני ּובסּיּום ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
אלפים". ּוׁשמֹונת רּבֹוא ׁשמֹונה יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל

ּבאּור: ְִֵָוצרי
ּבּה הּמּגפה ּבעקבֹות הּנֹותרים מנין לידע היה ׁשהּמנין היא רׁש"י) ׁשל מּמׁשלֹו הּמּובן (לפי ּבפרׁשתינּו הּכתּוב ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמׁשמעּות

רּבֹוא מי"ז למעלה ׁשהרגּו נמצא יׂשראל ׁשֹופטי ידי על ההרּוגים חׁשּבֹון ּולפי מּיׂשראל, אלף כ"ד ּברמּב"ן)נפלּו רּבּוי (ּכּמּובא , ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
מנין?! מצינּו לא וׁשם ּבּמּגפה, הּנֹופלים לגּבי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹֻמפלג

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰˙È:יז  ÏË˜˙Â È‡È„Ó ˙È ˜Ú‡»≈»ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»¿

Ècיח  ÔB‰ÈÏÎa ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ˜ÈÚÓ È¯‡¬≈¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
ÈaÊk ˜ÒÚ ÏÚÂ ¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ÔBÎÏ eÏÈÎ¿ƒ¿«≈«¿¿«≈«»¿ƒ
‡ÓBÈa ˙ÏÈË˜˙‡c ÔB‰˙Á‡ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ ˙·««»¿ƒ¿»¬«¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»

:¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ‡˙BÓ„¿»»«≈«¿

LÓÏ‰א  ÈÈ ¯Ó‡Â ‡˙BÓ ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«»»«¬«¿»¿…∆
:¯ÓÈÓÏ ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ïe¿∆¿»»««¬…«¬»¿≈»

dxezd lr `xfr oa`

fi¯B¯ˆ יֹום את זכֹור ּכמֹו, הּפֹועל. ׁשם . »ְֵֶַַָ
ַַָהּׁשּבת:

giÌÎÏ Ì‰ ÌÈ¯¯Bˆ Èk:לכם הצרּו ּכי . ƒ¿ƒ≈»∆ִֵֵֶָ
Ì‰ÈÏÎa מּגזרת הרעה, ּבמחׁשבּתם . ¿ƒ¿≈∆ְְְְִִַַַָָָָ

אֹותֹו: ÈaÊkוּיתנּכלּו ¯·c ÏÚÂ ּכי ועֹוד, . ְְִַַ¿«¿«»¿ƒְִ
אחֹותם: ּכזּבי ּבעבּור רע, לכם לעׂשֹות ְְְֲֲֲִֶַַַַָָָיחׁשבּו

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h ipy meil inei xeriy
ּבזה: ֵֶַָהּבאּור

ּיּזהר  ׁשּמעּתה להבטיח ּכדי הּנֹותרֹות את מֹונה הּוא הּצאן, מן זאבים הרגּו ּכאׁשר הּצאן. על לׁשמר הּוא רֹועה ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹּתפקידֹו
יתרה  זהירּות ּתֹועיל לא ּבאׁשמתֹו ׁשאינֹו הּזק לגּבי ׁשהרי ּבּׁשֹומר, הּתלּוי ּבהּזק רק ׁשּי הּדבר ּברם, ּבׁשמירתם. ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹיֹותר

ְִִָּבׁשמירה.
ּבׁשמירתם. להּזהר הּנֹותרים למנֹות טעם ואין ּבהריגתם, אׁשם מׁשה היה ולא ּכּדין, היתה החֹוטאים הריגת ּדידן: ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּובנּדֹון
זמרי  הריגת ואחר ּבֹו, ּפֹוגעין קּנאין ארמית ּדהּבֹועל ההלכה מּמׁשה ׁשּנתעּלמה מּכ ּכתֹוצאה ארעה הּמּגפה ּכן ׁשאין ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹמה

ּבצאנֹו. זאבים ׁשּנכנסּו רֹועה ּבדגמת הּמּגפה, אחר הּנֹותרים את למנֹות הצר ולכן הּמּגפה, נעצרה ּפנחס ידי עזרא עזרא עזרא עזרא על אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻ

(á)Làø-úà eàN|íéøNò ïaî ìàøNé-éða úãò-ìk §º¤´Ÿ¨£©´§¥«¦§¨¥À¦¤̧¤§¦¬
:ìàøNéa àáö àöé-ìk íúáà úéáì äìòîå äðL̈¨²¨©−§¨§¥´£Ÿ¨®¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«

i"yx£Ì˙·‡ ˙È·Ï∑ האם אחר ולא יתיחסּו האב ׁשבט .על ¿≈¬…»ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

(â)áàBî úáøòa íúà ïäkä øæòìàå äLî øaãéå©§©¥̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²Ÿ−̈§©§´Ÿ¨®
:øîàì Bçøé ïcøé-ìò©©§¥¬§¥−¥«Ÿ

i"yx£Ì˙‡ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ למנֹותם הּמקֹום ׁשּצּוה זאת, על עּמם להם:∑Ó‡Ï¯.ּדּברּו אמרּו «¿«≈…∆¿∆¿»»«…≈…»ְְִִִִֶַַָָָָֹ≈…ְֶָָ
להּמנֹותצריכים ומעלה אּתם ׁשנה עׂשרים עזרא עזרא עזרא עזרא .מּבן אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָ

(ã)ýåýé äeö øLàk äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³
:íéøöî õøàî íéàöiä ìàøNé éðáe äLî-úà¤¤Æ§¥´¦§¨¥½©«Ÿ§¦−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£'B‚Â ‰eˆ ¯L‡k∑ׁשּנאמר ומעלה, ׁשנה עׂשרים מּבן מנינם ל)ׁשּיהא עלֿהּפקדים (שמות העבר "ּכל : «¬∆ƒ»¿ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ
עזרא עזרא עזרא עזרא .וגֹו'" אבןאבןאבןאבן ְ

ß fenz f"h ipy mei ß

(ä)úçtLî CBðç ïáeàø éða ìàøNé øBëa ïáeàø§¥−§´¦§¨¥®§¥´§¥À£Æ¦§©´©
:éàltä úçtLî àelôì éëðçä©«£Ÿ¦½§©¾¦§©−©©©ª¦«

i"yx£ÈÎÁ‰ ˙ÁtLÓ∑ סבּורין ׁשבטיהם, על מתיחסין אּלּו מה ואֹומרים: אֹותם מבּזין האּמֹות ׁשהיּו לפי ƒ¿«««¬…ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
הטיל  לפיכ ּבנׁשֹותיהם! וחמר קל – מֹוׁשלים היּו ּבגּופם אם ּבאּמֹותיהם? הּמצרים ׁשלטּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהם
אבֹותיהם. ּבני ׁשהם עליהם אני מעיד לֹומר: זה, מּצד ויֹו"ד זה מּצד ה"א עליהם: ׁשמֹו ֿ הּוא ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּקדֹוׁשּֿברּו

ּדוד עלֿידי ׁשּמפרׁש הּוא קכב)וזה לׁשבטיהם,(תהילים עליהם מעיד הּזה הּׁשם – ליׂשראל". עדּות "ׁשבטיֿיּה : ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשהּׁשם  לפי – הּימני" "מׁשּפחת לֹומר הצר לא ּבימנה אבל "הּפּלאי", "החנכי", ּכתיב: ּבכּלם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻֻלפיכ

ּבּסֹוף  וה"א ּבראׁש יֹו"ד ּבֹו: .קבּוע  ְֵַַָָֹ

Ï‡¯NÈב  È·„ ‡zLk Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈¬»«¿

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk»»≈≈»¿ƒ¿»≈

ÈÓÓÏג  e¯Ó‡ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆¿∆¿»»«¬»¬»¿ƒ¿≈
BÁ¯È„ ‡c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ÔB‰˙È»¿¿≈¿«»¿»««¿≈»ƒ≈

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÈÈד  „ÈwÙ È„ ‡Ók ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ¿»
‡Ú¯‡Ó e˜Ù Èc Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ ˙È»…∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

CBÁה  Ô·e‡¯ Èa Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea Ô·e‡¿̄≈¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¬
:‡elt ˙ÈÚ¯Ê ‡elÙÏ CBÁ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¬¿««¿ƒ«

dxezd lr `xfr oa`

`‰Ùbn‰ È¯Á‡ È‰ÈÂ אל הּׁשם אמר . «¿ƒ«¬≈««≈»ֵֶַַָ
ויצו  וכן מׁשה. יד על אלעזר, ואל ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשה
ּובני  מׁשה יׁשיר אז יׂשראל. וזקני ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹמׁשה

וטעם ‰Ùbn‰יׂשראל: È¯Á‡ ּבעבּור . ְְִֵַַָ«¬≈««≈»ֲַ
הארץ: ּתחלק לאּלה הּׁשם, ֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאמר

bÔ‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ ּבמקֹום . «¿«≈…∆¿∆¿»»«…≈ְִ
ּכמֹו למׁשה, ּפה היה ׁשהּוא ויּתכן ְְְִִֵֶֶֶָָָָֹאביו.

לׁשלֹום:‡˙Ìאהרן: ּדּברֹו ּכמֹו, . ֲַֹ…»ְְְַָ
c‰L ÌÈ¯NÚ ÔaÓׁשּנׂשאּו והּטעם . ƒ∆∆¿ƒ»»ְְֶַַַָ

מׁשה: את ה' צּוה ּכאׁשר חׁשּבֹונם ְֲִֶֶֶֶֶַָָֹאת

ı¯‡Óוטעם ÌÈ‡ˆBi‰ Ï‡¯NÈ È·e ְַַ¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ≈∆∆
ÌÈ¯ˆÓ מּיֹוצאי רּבים ּבּספּורים, היּו ּכי . ƒ¿»ƒְְִִִִֵַַָ

והחל  חצים. להיֹותם והּקרֹוב, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָמצרים.
ּבמדּבר  הראׁשֹונים ּבּספּורים ְְְְִִִִֵֵַַָמראּובן,

ִַסיני:



לג qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h oey`x meil inei xeriy

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé):íúBà íúékäå íéðéãnä-úà øBøö̈−¤©¦§¨¦®§¦¦¤−¨«
i"yx£¯B¯ˆ∑ אֹותם לאיב עליכם הֹוה, לׁשֹון ׁשמֹור, זכֹור, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמֹו: אבןאבןאבןאבן »ְְֱֲֵֶֶֶָָָֹ

(çé)íëì eìkð-øLà íäéìëða íëì íä íéøøö ék¦´«Ÿ§¦¬¥Æ¨¤½§¦§¥¤²£¤¦§¬¨¤−
íúçà ïéãî àéNð-úá éaæk øác-ìòå øBòt øác-ìò©§©´§®§©§©º¨§¦̧©§¦³¦§¨Æ£Ÿ½̈

:øBòt øác-ìò äôbnä-íBéa äknä©ª¨²§«©©¥−̈©§©¬§«
i"yx£¯BÚtŒ¯·cŒÏÚ 'B‚Â ÌÎÏ Ì‰ ÌÈ¯¯ˆ Èk∑ ואת ּפעֹור. אחר להטעֹותכם ּכדי לזנּות ּבנֹותיהם ׁשהפקירּו ƒ…¿ƒ≈»∆¿«¿«¿ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

ּכדאמרינן מהם, לצאת עתידה ׁשהיתה רּות מּפני להׁשמיד צּוה לא קמאמֹואב .(לח)ּבּבּבא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 12Î13 'nr p zxaeg zeniyx t"r)

xFrR lW f"r ± de`Y mWl dlik £̀¦¨§¥©£¨¤§

עלעלעלעל־־־־ּדּדּדּדברברברבר־־־־ּפּפּפּפעעעעֹוֹוֹוֹורררר לכםלכםלכםלכם אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ננננּכּכּכּכללללּוּוּוּו יח)ּבּבּבּבנכליהםנכליהםנכליהםנכליהם (כה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
רׁש"י ּכלׁשֹון היתה ּפעֹור פעור)עבֹודת ד"ה ג עבֹודתֹו".(כה, וזֹוהי רעי ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי לפניו ׁשּפֹוערין "ע"ש ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָ

ּונ  ׁשפלה ע"ז אחר לטעֹות יׂשראל יכלּו ּכיצד ּכזֹו?!וקׁשה, חּותה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
החסידּות: ע"ד ּבזה הּבאּור ְֲִֵֶַַָוי"ל

ּתֹורה ּבלּקּוטי המקֹורֹות)איתא נסמנּו וׁשם ד. מו, העליֹונים.(שלח הּמלאכים "ּפסלת" ּבאמת הם הּגׁשמּיים הּתענּוגים ׁשּכל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
לׁשם  הּמאכל את אֹוכל אם והּנה, מהּמאכל. "מקּבל" ּבבחי' הּוא הרי - וכח חּיּות לֹו נֹותן והּמאכל מאכל, אֹוכל ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּכׁשאדם

לקדּׁשה הּמאכל את מעלה הּוא הרי פ"ז)ׁשמים ּבאכילה (תניא אבל אֹותֹו, ּומעלה הּמאכל על "מׁשּפיע" ּגם ׁשהּוא ונמצא ְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ
הּמלאכים. ּומּפסלת מקּבל, אּלא אינֹו ותענּוג ּתאוה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלׁשם

ל"ּפסלת" ּומׁשּתחוה "עֹובד" הּוא ּכאּלּו זה הרי מהּמאכל, הּגּופנית ההנאה את רק הרֹוצה אדם ּפעֹור: ׁשל ע"ז ענין ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹוזהּו
עזרא עזרא עזרא עזרא הּמלאכים. אבןאבןאבןאבן ְִַַָ

åë(à)äLî-ìà ýåýé øîàiå ô äôbnä éøçà éäéå©§¦−©«£¥´©©¥¨®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½
:øîàì ïäkä ïøäà-ïa øæòìà ìàå§¤¯¤§¨¨²¤©«£¬Ÿ©Ÿ¥−¥«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‰Ùbn‰ È¯Á‡ È‰ÈÂ∑ לידע אֹותן מֹונה והּוא ּבהן, והרגּו עדרֹו לתֹו זאבים ׁשּנכנסּו לרֹועה מׁשל «¿ƒ«¬≈««≈»¿ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּולהחזיר  למּות ּכׁשקרב עכׁשו ּבמנין, לֹו נמסרּו למׁשה, ונמסרּו מּמצרים ּכׁשּיצאּו אחר: ּדבר הּנֹותרֹות. ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹמנין

ּבמנין  מחזירם .צאנֹו, ְְֲִִַָָֹ

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 326 'nr g"ig y"ewl t"r)

FxcrAW o`Sd dpFOW drFxl lWn̈¨§¤¤¤©Ÿ¤§¤§

ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  ּכּכּכּכלללל־־־־עדתעדתעדתעדת |||| אתאתאתאת־־־־ראראראראׁשׁשׁשׁש ההההּמּמּמּמּגּגּגּגפהפהפהפה........ׂשׂשׂשׂשאאאאּוּוּוּו אחריאחריאחריאחרי ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽויהיויהיויהיויהי ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ההההּנּנּנּנֹוֹוֹוֹותרתרתרתרֹוֹוֹוֹותתתת מניןמניןמניןמנין לידעלידעלידעלידע אאאאֹוֹוֹוֹותןתןתןתן ממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה והוהוהוהּוּוּוּואאאא ּבּבּבּבהןהןהןהן,,,, והרגוהרגוהרגוהרגּוּוּוּו עדרעדרעדרעדרֹוֹוֹוֹו לתלתלתלתֹוֹוֹוֹו זאביםזאביםזאביםזאבים ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנכנסכנסכנסכנסּוּוּוּו לרלרלרלרֹוֹוֹוֹועהעהעהעה ובפרש"י)ממממׁשׁשׁשׁשלללל א־ב. (כו, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ואחד  אחד "ּכל ׁשם: ּוברׁש"י וגֹו'". אנׁשיו איׁש הרגּו יׂשראל ׁשֹופטי אל מׁשה "וּיאמר ּכתּוב ּבלק ּפרׁשת מּדּיני ּובסּיּום ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
אלפים". ּוׁשמֹונת רּבֹוא ׁשמֹונה יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל

ּבאּור: ְִֵָוצרי
ּבּה הּמּגפה ּבעקבֹות הּנֹותרים מנין לידע היה ׁשהּמנין היא רׁש"י) ׁשל מּמׁשלֹו הּמּובן (לפי ּבפרׁשתינּו הּכתּוב ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמׁשמעּות

רּבֹוא מי"ז למעלה ׁשהרגּו נמצא יׂשראל ׁשֹופטי ידי על ההרּוגים חׁשּבֹון ּולפי מּיׂשראל, אלף כ"ד ּברמּב"ן)נפלּו רּבּוי (ּכּמּובא , ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
מנין?! מצינּו לא וׁשם ּבּמּגפה, הּנֹופלים לגּבי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹֻמפלג

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰˙È:יז  ÏË˜˙Â È‡È„Ó ˙È ˜Ú‡»≈»ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»¿

Ècיח  ÔB‰ÈÏÎa ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ˜ÈÚÓ È¯‡¬≈¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
ÈaÊk ˜ÒÚ ÏÚÂ ¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ÔBÎÏ eÏÈÎ¿ƒ¿«≈«¿¿«≈«»¿ƒ
‡ÓBÈa ˙ÏÈË˜˙‡c ÔB‰˙Á‡ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ ˙·««»¿ƒ¿»¬«¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»

:¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ‡˙BÓ„¿»»«≈«¿

LÓÏ‰א  ÈÈ ¯Ó‡Â ‡˙BÓ ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«»»«¬«¿»¿…∆
:¯ÓÈÓÏ ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ïe¿∆¿»»««¬…«¬»¿≈»

dxezd lr `xfr oa`

fi¯B¯ˆ יֹום את זכֹור ּכמֹו, הּפֹועל. ׁשם . »ְֵֶַַָ
ַַָהּׁשּבת:

giÌÎÏ Ì‰ ÌÈ¯¯Bˆ Èk:לכם הצרּו ּכי . ƒ¿ƒ≈»∆ִֵֵֶָ
Ì‰ÈÏÎa מּגזרת הרעה, ּבמחׁשבּתם . ¿ƒ¿≈∆ְְְְִִַַַָָָָ

אֹותֹו: ÈaÊkוּיתנּכלּו ¯·c ÏÚÂ ּכי ועֹוד, . ְְִַַ¿«¿«»¿ƒְִ
אחֹותם: ּכזּבי ּבעבּור רע, לכם לעׂשֹות ְְְֲֲֲִֶַַַַָָָיחׁשבּו

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h ipy meil inei xeriy
ּבזה: ֵֶַָהּבאּור

ּיּזהר  ׁשּמעּתה להבטיח ּכדי הּנֹותרֹות את מֹונה הּוא הּצאן, מן זאבים הרגּו ּכאׁשר הּצאן. על לׁשמר הּוא רֹועה ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹּתפקידֹו
יתרה  זהירּות ּתֹועיל לא ּבאׁשמתֹו ׁשאינֹו הּזק לגּבי ׁשהרי ּבּׁשֹומר, הּתלּוי ּבהּזק רק ׁשּי הּדבר ּברם, ּבׁשמירתם. ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹיֹותר

ְִִָּבׁשמירה.
ּבׁשמירתם. להּזהר הּנֹותרים למנֹות טעם ואין ּבהריגתם, אׁשם מׁשה היה ולא ּכּדין, היתה החֹוטאים הריגת ּדידן: ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּובנּדֹון
זמרי  הריגת ואחר ּבֹו, ּפֹוגעין קּנאין ארמית ּדהּבֹועל ההלכה מּמׁשה ׁשּנתעּלמה מּכ ּכתֹוצאה ארעה הּמּגפה ּכן ׁשאין ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹמה

ּבצאנֹו. זאבים ׁשּנכנסּו רֹועה ּבדגמת הּמּגפה, אחר הּנֹותרים את למנֹות הצר ולכן הּמּגפה, נעצרה ּפנחס ידי עזרא עזרא עזרא עזרא על אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻ

(á)Làø-úà eàN|íéøNò ïaî ìàøNé-éða úãò-ìk §º¤´Ÿ¨£©´§¥«¦§¨¥À¦¤̧¤§¦¬
:ìàøNéa àáö àöé-ìk íúáà úéáì äìòîå äðL̈¨²¨©−§¨§¥´£Ÿ¨®¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«

i"yx£Ì˙·‡ ˙È·Ï∑ האם אחר ולא יתיחסּו האב ׁשבט .על ¿≈¬…»ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

(â)áàBî úáøòa íúà ïäkä øæòìàå äLî øaãéå©§©¥̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²Ÿ−̈§©§´Ÿ¨®
:øîàì Bçøé ïcøé-ìò©©§¥¬§¥−¥«Ÿ

i"yx£Ì˙‡ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ למנֹותם הּמקֹום ׁשּצּוה זאת, על עּמם להם:∑Ó‡Ï¯.ּדּברּו אמרּו «¿«≈…∆¿∆¿»»«…≈…»ְְִִִִֶַַָָָָֹ≈…ְֶָָ
להּמנֹותצריכים ומעלה אּתם ׁשנה עׂשרים עזרא עזרא עזרא עזרא .מּבן אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָ

(ã)ýåýé äeö øLàk äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³
:íéøöî õøàî íéàöiä ìàøNé éðáe äLî-úà¤¤Æ§¥´¦§¨¥½©«Ÿ§¦−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£'B‚Â ‰eˆ ¯L‡k∑ׁשּנאמר ומעלה, ׁשנה עׂשרים מּבן מנינם ל)ׁשּיהא עלֿהּפקדים (שמות העבר "ּכל : «¬∆ƒ»¿ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ
עזרא עזרא עזרא עזרא .וגֹו'" אבןאבןאבןאבן ְ

ß fenz f"h ipy mei ß

(ä)úçtLî CBðç ïáeàø éða ìàøNé øBëa ïáeàø§¥−§´¦§¨¥®§¥´§¥À£Æ¦§©´©
:éàltä úçtLî àelôì éëðçä©«£Ÿ¦½§©¾¦§©−©©©ª¦«

i"yx£ÈÎÁ‰ ˙ÁtLÓ∑ סבּורין ׁשבטיהם, על מתיחסין אּלּו מה ואֹומרים: אֹותם מבּזין האּמֹות ׁשהיּו לפי ƒ¿«««¬…ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
הטיל  לפיכ ּבנׁשֹותיהם! וחמר קל – מֹוׁשלים היּו ּבגּופם אם ּבאּמֹותיהם? הּמצרים ׁשלטּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהם
אבֹותיהם. ּבני ׁשהם עליהם אני מעיד לֹומר: זה, מּצד ויֹו"ד זה מּצד ה"א עליהם: ׁשמֹו ֿ הּוא ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּקדֹוׁשּֿברּו

ּדוד עלֿידי ׁשּמפרׁש הּוא קכב)וזה לׁשבטיהם,(תהילים עליהם מעיד הּזה הּׁשם – ליׂשראל". עדּות "ׁשבטיֿיּה : ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשהּׁשם  לפי – הּימני" "מׁשּפחת לֹומר הצר לא ּבימנה אבל "הּפּלאי", "החנכי", ּכתיב: ּבכּלם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻֻלפיכ

ּבּסֹוף  וה"א ּבראׁש יֹו"ד ּבֹו: .קבּוע  ְֵַַָָֹ

Ï‡¯NÈב  È·„ ‡zLk Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈¬»«¿

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk»»≈≈»¿ƒ¿»≈

ÈÓÓÏג  e¯Ó‡ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆¿∆¿»»«¬»¬»¿ƒ¿≈
BÁ¯È„ ‡c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ÔB‰˙È»¿¿≈¿«»¿»««¿≈»ƒ≈

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÈÈד  „ÈwÙ È„ ‡Ók ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ¿»
‡Ú¯‡Ó e˜Ù Èc Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ ˙È»…∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

CBÁה  Ô·e‡¯ Èa Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea Ô·e‡¿̄≈¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¬
:‡elt ˙ÈÚ¯Ê ‡elÙÏ CBÁ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¬¿««¿ƒ«

dxezd lr `xfr oa`

`‰Ùbn‰ È¯Á‡ È‰ÈÂ אל הּׁשם אמר . «¿ƒ«¬≈««≈»ֵֶַַָ
ויצו  וכן מׁשה. יד על אלעזר, ואל ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשה
ּובני  מׁשה יׁשיר אז יׂשראל. וזקני ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹמׁשה

וטעם ‰Ùbn‰יׂשראל: È¯Á‡ ּבעבּור . ְְִֵַַָ«¬≈««≈»ֲַ
הארץ: ּתחלק לאּלה הּׁשם, ֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאמר

bÔ‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ ּבמקֹום . «¿«≈…∆¿∆¿»»«…≈ְִ
ּכמֹו למׁשה, ּפה היה ׁשהּוא ויּתכן ְְְִִֵֶֶֶָָָָֹאביו.

לׁשלֹום:‡˙Ìאהרן: ּדּברֹו ּכמֹו, . ֲַֹ…»ְְְַָ
c‰L ÌÈ¯NÚ ÔaÓׁשּנׂשאּו והּטעם . ƒ∆∆¿ƒ»»ְְֶַַַָ

מׁשה: את ה' צּוה ּכאׁשר חׁשּבֹונם ְֲִֶֶֶֶֶַָָֹאת

ı¯‡Óוטעם ÌÈ‡ˆBi‰ Ï‡¯NÈ È·e ְַַ¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ≈∆∆
ÌÈ¯ˆÓ מּיֹוצאי רּבים ּבּספּורים, היּו ּכי . ƒ¿»ƒְְִִִִֵַַָ

והחל  חצים. להיֹותם והּקרֹוב, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָמצרים.
ּבמדּבר  הראׁשֹונים ּבּספּורים ְְְְִִִִֵֵַַָמראּובן,

ִַסיני:
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(å)úçtLî éîøëì éðBøöçä úçtLî ïøöçì§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§¦®§©§¦¾¦§©−©
:éîøkä©©§¦«

(æ)ìL íäéã÷ô eéäiå éðáeàøä úçtLî älàäL ¥−¤¦§§´Ÿ¨«¥¦®©¦«§´§ª«¥¤À§¨³
ìLe úBàî òáLe óìà íéòaøàå:íéL §©§¨¦Æ¤½¤§©¬¥−§¦«

(ç):áàéìà àelô éðáe§¥¬©−¡¦¨«

(è)ïúã-àeä íøéáàå ïúãå ìàeîð áàéìà éðáe§¥´¡¦½̈§¥−§¨¨´©«£¦¨®«¨¨̧
-ìòå äLî-ìò evä øLà äãòä éàéø÷ íøéáàå©«£¦¹̈§¦¥´¨«¥À̈£¤̧¦¹©¤³§©

:ýåýé-ìò íúväa çø÷-úãòa ïøäà©«£ŸÆ©«£©½Ÿ©§©Ÿ−̈©§Ÿ̈«
i"yx£ev‰ ¯L‡∑ מׁשה על יׂשראל ה'∑Ì˙v‰a.את על העם על הּׂש∑‰ev.את לריב יׂשראל את יאּו ¬∆ƒְִֵֶֶַָֹ¿«…»ֶַָָƒְִִִִֵֶַָָ

הפעילּו לׁשֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .מׁשה, אבןאבןאבןאבן ְְִִֶֹ

(é)çø÷-úàå íúà òìázå äét-úà õøàä çzôzå©¦§©̧¨¹̈¤¤¦À¨©¦§©¬Ÿ¨²§¤−Ÿ©
íéúàîe íéMîç úà Làä ìëàa äãòä úBîa§´¨«¥¨®©«£´Ÿ¨¥À¥´£¦¦³¨©̧¦Æ

:ñðì eéäiå Léà¦½©¦«§−§¥«
i"yx£ÒÏ eÈ‰iÂ∑,ּולזּכרֹון יז)לאֹות הּכהּנה (במדבר על עֹוד לחלק זר, איׁש יקרב לא אׁשר עזרא עזרא עזרא עזרא .למען אבןאבןאבןאבן «ƒ¿¿≈ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֻ

(àé)ñ :eúî-àì çø÷-éðáe§¥−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£e˙ÓŒ‡Ï Á¯˜ È·e∑(קי סנהדרין ּבלּבם,(במ"ר ּתׁשּובה הרהרּו הּמחלקת ּובׁשעת ּתחּלה, ּבעצה היּו הם ¿≈…«…≈ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

קי)לפיכ ׁשם (סנהדרין ויׁשבּו ּבּגיהּנם ּגבּה מקֹום להם .נתּבּצר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

â ycew zegiyn zecewp ã(173 'nr bl zegiy ihewl)

מתמתמתמתּוּוּוּו לאלאלאלא קרחקרחקרחקרח יא)ּוּוּוּובניבניבניבני (כו, ְְְְֵֵֵֵֹֹ ַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵֹֹ
ּכתיב  ועדתֹו קרח לגּבי דהנה לֹומר, ויש לּכאן? ענינֹו ּומה קרח, לפרׁשת לכאֹורה ׁשיך קרח ּבני הצלת סיּפּור לׁשאֹול, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹיׁש

לג) טז, אֹו(קרח ההּוא, הקהל מּתֹו ׁשנאבדּו ּבּכ נענׁשּו קרח ׁשּבני לֹומר, ויׁש הקהל. מּתֹו אֹותם ויאבדּו ׁשראה קהל תֹו ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשיאבדּו ההכרח מן ׁשלכן רש"י), ּכּפרּוׁש ּבלּבם, ּתׁשּובה הרהרּו (ּכי ראה לא ּתׁשּובתם את ואילּו ּבמחלֹוקת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹמׁשּתּתפים

מּתֹוכֹו. ׁשיאבדּו סיּבה אין ּבדבר, עדים היּו ׁשלא אחר, קהל ּכן ׁשאין מה זה. קהל רק מּתֹו קרח ּבני על מסּוּפר לכן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
חּוקת ּבּפרׁשת רׁש"י ׁשּפרׁש (ּכפי המחלֹוקת ּבזמן ׁשהיה הקהל היה לא ׁשּכבר לאחרי ּכי כב)ּבּפרׁשתנּו, ּכלּו(כ, ׁשּכבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

להם ׁשנתּבצר המקֹום מן קרח ּבני יצאּו מדּבר), רׁש"מתי מתּו.י)(ראה ׁשלא יׂשראל לבני התּברר ואז עזרא עזרא עזרא עזרא , אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

(áé)úçtLî ìàeîðì íúçtLîì ïBòîL éða§¥´¦§»§¦§§Ÿ¨¼¦§¥À¦§©̧©Æ
úçtLî ïéëéì éðéîiä úçtLî ïéîéì éìàeîpä©§´¥¦½§¨¦¾¦§©−©©¨«¦¦®§¨¦¾¦§©−©

:éðéëiä©¨«¦¦«

ÈÚ¯Ê˙ו  ÈÓ¯ÎÏ ÔB¯ˆÁ ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯ˆÁÏ¿∆¿«¿ƒ∆¿¿«¿ƒ«¿ƒ
:ÈÓ¯k«¿ƒ

‡¯ÔÈÚaז  ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈«¬ƒ¿»≈«¿¿ƒ
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ

‡ÈÏ‡·:ח  ‡elÙ È·e¿≈«¡ƒ»

„˙Ôט  ‡e‰ Ì¯È·‡Â Ô˙„Â Ï‡eÓ ·‡ÈÏ‡ È·e¿≈¡ƒ»¿≈¿»»«¬ƒ»»»
‰LÓ ÏÚ eLk˙‡c ‡zLÎ ÈÚ¯ÚÓ Ì¯È·‡Â«¬ƒ»¿«¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«…∆
ÔB‰ÈLBpk˙‡a Á¯˜„ ‡zLÎa Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…ƒ¿ƒ¿»¿…«¿ƒ¿«≈

:ÈÈ ÏÚ«¿»

ÈÂ˙י  ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«»¿¿»
˙È ‡˙M‡ ˙ÏÎ‡ „k ‡zLÎ„ ‡˙BÓa Á¯…̃«¿»ƒ¿ƒ¿»«¬»«∆»»»

:˙‡Ï BÂ‰Â ‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿»«¬¿»

e˙ÈÓ:יא  ‡Ï Á¯˜ È·e¿≈…«»ƒ

ÈÚ¯Ê˙יב  Ï‡eÓÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBÚÓL Èa¿≈ƒ¿¿«¿¬«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:ÔÈÎÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈÎÈÏ ÔÈÓÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈÓÈÏ Ï‡eÓ¿≈¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

hev‰ ¯L‡:אנׁשים יּנצּו ּכי ּכטעם . ¬∆ƒְֲִִִַַָָ
iÁ¯˜ ˙‡Â:ּפירׁשּתיו .ÒÏ eÈ‰iÂּכמֹו . ¿∆…«ְִֵַ«ƒ¿¿≈ְ

יׂשראל: לבני לאֹות ְְְְְִִִֵֵָוּיהיּו
`ie˙Ó ‡Ï Á¯˜ È·e ׁשמּואל והעד, . ¿≈…«…≈ְְֵֵָ

והם  הּמׁשֹוררים, ׁשהם ּבניו ּובני ְְְְִֵֵֵֶַָָָָּובניו

ּגם  מזמֹור. קרח לבני הּקרחים, ְְְְִִִִִֵַַַַָָֹהּנקראים
והזּכיר  הּקרחי. מׁשּפחת ּכתיב ְְְְְִִִִִַַַַָָּבּתֹורה
ּבעבּור  ראּובן, ּבני עם קרח ּובני ְְְֲִֵֵֵַַַָֹהּכתּוב
מתּו. ּוקטּנים ּגדֹולים ואבירם, ּדתן ּבני ְְְֲִִִִֵֵַַָָָּכי
קרח: מרעת קׁשה ואבירם, ּדתן רעת ְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֹוהּנה

aiÈÈÓi‰ וכן ּבׁשמֹות. ּדקּדּוק ּתבּקׁש אל . «»ƒƒְְְְִֵֵֵַַ
לימנה  הּׁשּופמי, לׁשפּופם ּומן ּפּוני, ּפוה ְְְִִִִִִַָָָָֻמן
מן  ּכמֹו הּימיני, ואינּנּו הּימנה. ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָמׁשּפחת
הּיחס. יּו''ד חסר וׁשּוני, וחּגי ּבריעי, ְְְְִִִִִֵַַַַָָּבריעה
והּוא  חסר, הּׁשם וׁשל הּיחס. יּו''ד זה ְְֵֵֶֶַַַַָאֹו
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(âé)ì éçøfä úçtLî çøæì:éìeàMä úçtLî ìeàL §¤¾©¦§©−©©©§¦®§¨¾¦§©−©©¨«¦«
i"yx£Á¯ÊÏ∑ו)הּוא ּבעׂשרה (שמות ׁשהרי ּבנימין, מּׁשבט חמׁש וכן ּבטלה אהד מׁשּפחת אבל צהר, לׁשֹון צחר, ¿∆«ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ירּוׁשלמית, ּבגמרא ּומצאתי מׁשּפחֹות. ׁשבע הרי לגד, אצּבן וכן חמּׁשה, אּלא מנה לא וכאן למצרים ירד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּבנים
פ"א) יומא פ"א. למצרים,(סוטה לחזר לב ונתנּו ּביׂשראל, להּלחם הּכנענים ּובאּו ּכבֹוד, ענני נסּתּלקּו אהרן ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּכׁשּמת

ׁשּנאמר למֹוסרה, ההר מהר מּסעֹות ׁשמֹונה לאחֹוריהם י)וחזרּו ּבניֿיעקן (דברים מּבארֹות נסעּו יׂשראל "ּובני : ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
אּלא  למפרע? יׁש מּסעֹות ׁשמֹונה ההר הר עד ּומּמֹוסרה מת? ההר ּבהר והלא אהרן". מת ׁשם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹמֹוסרה,
ארּבע  נפלּו לוי ּומּבני  מׁשּפחֹות, ׁשבע מהם והרגּו להחזירם, אחריהם לוי ּבני ורדפּו לאחֹוריהם, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשחזרּו

ידעּתי מׁשּפ לא והרביעית הּקרחי; מׁשּפחת אּלא ּכאן נמנּו לא יצהר ּומּבני ועּזיאלי, ׁשמעי מׁשּפחת חֹות: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבמנין  ׁשמעֹון מּׁשבט ׁשחסר החסרֹון לפי אבל ּבלעם, ּבדבר ּבּמּגפה ׁשּמתּו ּדרׁש, ּתנחּומא ורּבי היא. ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָמה

ׁשמעֹון  ׁשל מּׁשבטֹו נפלּו אלף כ "ד ׁשּכל נראה סיני, ׁשּבמדּבר הראׁשֹון מּמנין .זה ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(ãé)óìà íéøNòå íéðL éðòîMä úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ©¦§Ÿ¦®§©¦̄§¤§¦²¤−¤
ñ :íéúàîe¨¨«¦

(åè)ébçì éðBôvä úçtLî ïBôöì íúçtLîì ãâ éða§¥´¨»§¦§§Ÿ¨¼¦§À¦§©̧©Æ©§¦½§©¦¾
ì ébçä úçtLî:éðeMä úçtLî éðeL ¦§©−©©«©¦®§¦¾¦§©−©©¦«

(æè):éøòä úçtLî éøòì éðæàä úçtLî éðæàì§¨§¦¾¦§©−©¨«¨§¦®§¥¦¾¦§©−©¨«¥¦«
i"yx£ÈÊ‡Ï∑ׁשמֹו על מׁשּפחּתֹו נקראת לא לּמה יֹודע ואיני אצּבֹון, מׁשּפחת ׁשּזֹו אני .אֹומר ¿»¿ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

(æé)úçtLî éìàøàì éãBøàä úçtLî ãBøàì©«£¾¦§©−©¨«£¦®§©̧§¥¦½¦§©−©
:éìàøàä̈«©§¥¦«

(çé)óìà íéòaøà íäéã÷ôì ãâ-éða úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§¥−̈¦§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤
ñ :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(èé)õøàa ïðBàå øò úîiå ïðBàå øò äãeäé éða§¥¬§−̈¥´§®̈©¨¬¨¥²§−̈§¤¬¤
:ïòðk§¨«©

(ë)ì íúçtLîì äãeäé-éðá eéäiåúçtLî äìL ©¦«§´§¥«§¨»§¦§§Ÿ¨¼§¥À̈¦§©̧©Æ
úçtLî çøæì éöøtä úçtLî õøôì éðìMä©¥´¨¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§¤¾©¦§©−©

:éçøfä©©§¦«

(àë)ìeîçì éðøöçä úçtLî ïøöçì õøô-éðá eéäiå©¦«§´§¥¤½¤§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§Ÿ¦®§¨¾
:éìeîçä úçtLî¦§©−©¤¨«¦«

Ïe‡L:יג  ˙ÈÚ¯Ê Ïe‡LÏ Á¯Ê ˙ÈÚ¯Ê Á¯ÊÏ¿∆««¿ƒ»«¿»«¿ƒ»

‡ÔÈÙÏיד  ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ÔBÚÓL ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

ˆÔBÙטו  ˙ÈÚ¯Ê ÔBÙˆÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ „‚ Èa¿≈»¿«¿¬«¿ƒ¿«¿ƒ¿
:ÈeL ˙ÈÚ¯Ê ÈeLÏ ÈbÁ ˙ÈÚ¯Ê ÈbÁÏ¿«ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

È¯Ú:טז  ˙ÈÚ¯Ê È¯ÚÏ ÈÊ‡ ˙ÈÚ¯Ê ÈÊ‡Ï¿»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ

ÈÚ¯Ê˙יז  ÈÏ‡¯‡Ï È„B¯‡ ˙ÈÚ¯Ê „B¯‡Ï«¬«¿ƒ¬ƒ¿«¿≈ƒ«¿ƒ
:ÈÏ‡¯‡«¿≈ƒ

‡¯ÔÈÚaיח  ÔB‰ÈÈÓÏ „‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

ÔB‡Âיט  ¯Ú ˙ÈÓe ÔB‡Â ¯Ú ‰„e‰È Èa¿≈¿»≈¿»ƒ≈¿»
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

ÈÚ¯Ê˙כ  ‰ÏLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ‰„e‰È È· BÂ‰Â«¬¿≈¿»¿«¿¬«¿¿≈»«¿ƒ
:Á¯Ê ˙ÈÚ¯Ê Á¯ÊÏ ı¯t ˙ÈÚ¯Ê ı¯ÙÏ ‰ÏL≈»¿∆∆«¿ƒ»∆¿∆««¿ƒ»«

ÔB¯ˆÁכא  ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯ˆÁÏ ı¯Ù È· BÂ‰Â«¬¿≈∆∆¿∆¿«¿ƒ∆¿
:ÏeÓÁ ˙ÈÚ¯Ê ÏeÓÁÏ¿»«¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

החֹונים  וגד ׁשמעֹון ראּובן ואחר ְְְְִִֵַַַַָָהּנכֹון.
סיני  ּובמדּבר אפרים, קֹודם מנּׁשה רק ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָעליו,
ּבני  ּכי מסּפרם. ּבעבּור ׁשּזה והּנכֹון, .ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָהפּו

סיני,אפר  ּבמדּבר מנּׁשה ּבני על יֹוסיפּו ים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַ
ּובערבֹות  מאֹות. ּוׁשלׁשת אלפים ְְְְֲִֵֶַַָֹׁשמֹונת
אפרים  ּבני על מנּׁשה ּבני יֹוסיפּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָמֹואב,

לּמׁשּפחֹות, זכר וכן ּומאתים. אלף ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָעׂשרים
ונעמן  וגרא ּבכר והם, לבנימין. ּבנים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָחמּׁשה

וארּד: ְְְָָֹוראׁש
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(å)úçtLî éîøëì éðBøöçä úçtLî ïøöçì§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§¦®§©§¦¾¦§©−©
:éîøkä©©§¦«

(æ)ìL íäéã÷ô eéäiå éðáeàøä úçtLî älàäL ¥−¤¦§§´Ÿ¨«¥¦®©¦«§´§ª«¥¤À§¨³
ìLe úBàî òáLe óìà íéòaøàå:íéL §©§¨¦Æ¤½¤§©¬¥−§¦«

(ç):áàéìà àelô éðáe§¥¬©−¡¦¨«

(è)ïúã-àeä íøéáàå ïúãå ìàeîð áàéìà éðáe§¥´¡¦½̈§¥−§¨¨´©«£¦¨®«¨¨̧
-ìòå äLî-ìò evä øLà äãòä éàéø÷ íøéáàå©«£¦¹̈§¦¥´¨«¥À̈£¤̧¦¹©¤³§©

:ýåýé-ìò íúväa çø÷-úãòa ïøäà©«£ŸÆ©«£©½Ÿ©§©Ÿ−̈©§Ÿ̈«
i"yx£ev‰ ¯L‡∑ מׁשה על יׂשראל ה'∑Ì˙v‰a.את על העם על הּׂש∑‰ev.את לריב יׂשראל את יאּו ¬∆ƒְִֵֶֶַָֹ¿«…»ֶַָָƒְִִִִֵֶַָָ

הפעילּו לׁשֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .מׁשה, אבןאבןאבןאבן ְְִִֶֹ

(é)çø÷-úàå íúà òìázå äét-úà õøàä çzôzå©¦§©̧¨¹̈¤¤¦À¨©¦§©¬Ÿ¨²§¤−Ÿ©
íéúàîe íéMîç úà Làä ìëàa äãòä úBîa§´¨«¥¨®©«£´Ÿ¨¥À¥´£¦¦³¨©̧¦Æ

:ñðì eéäiå Léà¦½©¦«§−§¥«
i"yx£ÒÏ eÈ‰iÂ∑,ּולזּכרֹון יז)לאֹות הּכהּנה (במדבר על עֹוד לחלק זר, איׁש יקרב לא אׁשר עזרא עזרא עזרא עזרא .למען אבןאבןאבןאבן «ƒ¿¿≈ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֻ

(àé)ñ :eúî-àì çø÷-éðáe§¥−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£e˙ÓŒ‡Ï Á¯˜ È·e∑(קי סנהדרין ּבלּבם,(במ"ר ּתׁשּובה הרהרּו הּמחלקת ּובׁשעת ּתחּלה, ּבעצה היּו הם ¿≈…«…≈ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

קי)לפיכ ׁשם (סנהדרין ויׁשבּו ּבּגיהּנם ּגבּה מקֹום להם .נתּבּצר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

â ycew zegiyn zecewp ã(173 'nr bl zegiy ihewl)

מתמתמתמתּוּוּוּו לאלאלאלא קרחקרחקרחקרח יא)ּוּוּוּובניבניבניבני (כו, ְְְְֵֵֵֵֹֹ ַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵֹֹ
ּכתיב  ועדתֹו קרח לגּבי דהנה לֹומר, ויש לּכאן? ענינֹו ּומה קרח, לפרׁשת לכאֹורה ׁשיך קרח ּבני הצלת סיּפּור לׁשאֹול, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹיׁש

לג) טז, אֹו(קרח ההּוא, הקהל מּתֹו ׁשנאבדּו ּבּכ נענׁשּו קרח ׁשּבני לֹומר, ויׁש הקהל. מּתֹו אֹותם ויאבדּו ׁשראה קהל תֹו ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשיאבדּו ההכרח מן ׁשלכן רש"י), ּכּפרּוׁש ּבלּבם, ּתׁשּובה הרהרּו (ּכי ראה לא ּתׁשּובתם את ואילּו ּבמחלֹוקת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹמׁשּתּתפים

מּתֹוכֹו. ׁשיאבדּו סיּבה אין ּבדבר, עדים היּו ׁשלא אחר, קהל ּכן ׁשאין מה זה. קהל רק מּתֹו קרח ּבני על מסּוּפר לכן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
חּוקת ּבּפרׁשת רׁש"י ׁשּפרׁש (ּכפי המחלֹוקת ּבזמן ׁשהיה הקהל היה לא ׁשּכבר לאחרי ּכי כב)ּבּפרׁשתנּו, ּכלּו(כ, ׁשּכבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

להם ׁשנתּבצר המקֹום מן קרח ּבני יצאּו מדּבר), רׁש"מתי מתּו.י)(ראה ׁשלא יׂשראל לבני התּברר ואז עזרא עזרא עזרא עזרא , אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

(áé)úçtLî ìàeîðì íúçtLîì ïBòîL éða§¥´¦§»§¦§§Ÿ¨¼¦§¥À¦§©̧©Æ
úçtLî ïéëéì éðéîiä úçtLî ïéîéì éìàeîpä©§´¥¦½§¨¦¾¦§©−©©¨«¦¦®§¨¦¾¦§©−©

:éðéëiä©¨«¦¦«

ÈÚ¯Ê˙ו  ÈÓ¯ÎÏ ÔB¯ˆÁ ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯ˆÁÏ¿∆¿«¿ƒ∆¿¿«¿ƒ«¿ƒ
:ÈÓ¯k«¿ƒ

‡¯ÔÈÚaז  ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈«¬ƒ¿»≈«¿¿ƒ
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ

‡ÈÏ‡·:ח  ‡elÙ È·e¿≈«¡ƒ»

„˙Ôט  ‡e‰ Ì¯È·‡Â Ô˙„Â Ï‡eÓ ·‡ÈÏ‡ È·e¿≈¡ƒ»¿≈¿»»«¬ƒ»»»
‰LÓ ÏÚ eLk˙‡c ‡zLÎ ÈÚ¯ÚÓ Ì¯È·‡Â«¬ƒ»¿«¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«…∆
ÔB‰ÈLBpk˙‡a Á¯˜„ ‡zLÎa Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…ƒ¿ƒ¿»¿…«¿ƒ¿«≈

:ÈÈ ÏÚ«¿»

ÈÂ˙י  ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«»¿¿»
˙È ‡˙M‡ ˙ÏÎ‡ „k ‡zLÎ„ ‡˙BÓa Á¯…̃«¿»ƒ¿ƒ¿»«¬»«∆»»»

:˙‡Ï BÂ‰Â ‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿»«¬¿»

e˙ÈÓ:יא  ‡Ï Á¯˜ È·e¿≈…«»ƒ

ÈÚ¯Ê˙יב  Ï‡eÓÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBÚÓL Èa¿≈ƒ¿¿«¿¬«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:ÔÈÎÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈÎÈÏ ÔÈÓÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈÓÈÏ Ï‡eÓ¿≈¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

hev‰ ¯L‡:אנׁשים יּנצּו ּכי ּכטעם . ¬∆ƒְֲִִִַַָָ
iÁ¯˜ ˙‡Â:ּפירׁשּתיו .ÒÏ eÈ‰iÂּכמֹו . ¿∆…«ְִֵַ«ƒ¿¿≈ְ

יׂשראל: לבני לאֹות ְְְְְִִִֵֵָוּיהיּו
`ie˙Ó ‡Ï Á¯˜ È·e ׁשמּואל והעד, . ¿≈…«…≈ְְֵֵָ

והם  הּמׁשֹוררים, ׁשהם ּבניו ּובני ְְְְִֵֵֵֶַָָָָּובניו

ּגם  מזמֹור. קרח לבני הּקרחים, ְְְְִִִִִֵַַַַָָֹהּנקראים
והזּכיר  הּקרחי. מׁשּפחת ּכתיב ְְְְְִִִִִַַַַָָּבּתֹורה
ּבעבּור  ראּובן, ּבני עם קרח ּובני ְְְֲִֵֵֵַַַָֹהּכתּוב
מתּו. ּוקטּנים ּגדֹולים ואבירם, ּדתן ּבני ְְְֲִִִִֵֵַַָָָּכי
קרח: מרעת קׁשה ואבירם, ּדתן רעת ְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֹוהּנה

aiÈÈÓi‰ וכן ּבׁשמֹות. ּדקּדּוק ּתבּקׁש אל . «»ƒƒְְְְִֵֵֵַַ
לימנה  הּׁשּופמי, לׁשפּופם ּומן ּפּוני, ּפוה ְְְִִִִִִַָָָָֻמן
מן  ּכמֹו הּימיני, ואינּנּו הּימנה. ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָמׁשּפחת
הּיחס. יּו''ד חסר וׁשּוני, וחּגי ּבריעי, ְְְְִִִִִֵַַַַָָּבריעה
והּוא  חסר, הּׁשם וׁשל הּיחס. יּו''ד זה ְְֵֵֶֶַַַַָאֹו

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h ipy meil inei xeriy

(âé)ì éçøfä úçtLî çøæì:éìeàMä úçtLî ìeàL §¤¾©¦§©−©©©§¦®§¨¾¦§©−©©¨«¦«
i"yx£Á¯ÊÏ∑ו)הּוא ּבעׂשרה (שמות ׁשהרי ּבנימין, מּׁשבט חמׁש וכן ּבטלה אהד מׁשּפחת אבל צהר, לׁשֹון צחר, ¿∆«ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ירּוׁשלמית, ּבגמרא ּומצאתי מׁשּפחֹות. ׁשבע הרי לגד, אצּבן וכן חמּׁשה, אּלא מנה לא וכאן למצרים ירד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּבנים
פ"א) יומא פ"א. למצרים,(סוטה לחזר לב ונתנּו ּביׂשראל, להּלחם הּכנענים ּובאּו ּכבֹוד, ענני נסּתּלקּו אהרן ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּכׁשּמת

ׁשּנאמר למֹוסרה, ההר מהר מּסעֹות ׁשמֹונה לאחֹוריהם י)וחזרּו ּבניֿיעקן (דברים מּבארֹות נסעּו יׂשראל "ּובני : ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
אּלא  למפרע? יׁש מּסעֹות ׁשמֹונה ההר הר עד ּומּמֹוסרה מת? ההר ּבהר והלא אהרן". מת ׁשם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹמֹוסרה,
ארּבע  נפלּו לוי ּומּבני  מׁשּפחֹות, ׁשבע מהם והרגּו להחזירם, אחריהם לוי ּבני ורדפּו לאחֹוריהם, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשחזרּו

ידעּתי מׁשּפ לא והרביעית הּקרחי; מׁשּפחת אּלא ּכאן נמנּו לא יצהר ּומּבני ועּזיאלי, ׁשמעי מׁשּפחת חֹות: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבמנין  ׁשמעֹון מּׁשבט ׁשחסר החסרֹון לפי אבל ּבלעם, ּבדבר ּבּמּגפה ׁשּמתּו ּדרׁש, ּתנחּומא ורּבי היא. ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָמה

ׁשמעֹון  ׁשל מּׁשבטֹו נפלּו אלף כ "ד ׁשּכל נראה סיני, ׁשּבמדּבר הראׁשֹון מּמנין .זה ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(ãé)óìà íéøNòå íéðL éðòîMä úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ©¦§Ÿ¦®§©¦̄§¤§¦²¤−¤
ñ :íéúàîe¨¨«¦

(åè)ébçì éðBôvä úçtLî ïBôöì íúçtLîì ãâ éða§¥´¨»§¦§§Ÿ¨¼¦§À¦§©̧©Æ©§¦½§©¦¾
ì ébçä úçtLî:éðeMä úçtLî éðeL ¦§©−©©«©¦®§¦¾¦§©−©©¦«

(æè):éøòä úçtLî éøòì éðæàä úçtLî éðæàì§¨§¦¾¦§©−©¨«¨§¦®§¥¦¾¦§©−©¨«¥¦«
i"yx£ÈÊ‡Ï∑ׁשמֹו על מׁשּפחּתֹו נקראת לא לּמה יֹודע ואיני אצּבֹון, מׁשּפחת ׁשּזֹו אני .אֹומר ¿»¿ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

(æé)úçtLî éìàøàì éãBøàä úçtLî ãBøàì©«£¾¦§©−©¨«£¦®§©̧§¥¦½¦§©−©
:éìàøàä̈«©§¥¦«

(çé)óìà íéòaøà íäéã÷ôì ãâ-éða úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§¥−̈¦§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤
ñ :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(èé)õøàa ïðBàå øò úîiå ïðBàå øò äãeäé éða§¥¬§−̈¥´§®̈©¨¬¨¥²§−̈§¤¬¤
:ïòðk§¨«©

(ë)ì íúçtLîì äãeäé-éðá eéäiåúçtLî äìL ©¦«§´§¥«§¨»§¦§§Ÿ¨¼§¥À̈¦§©̧©Æ
úçtLî çøæì éöøtä úçtLî õøôì éðìMä©¥´¨¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§¤¾©¦§©−©

:éçøfä©©§¦«

(àë)ìeîçì éðøöçä úçtLî ïøöçì õøô-éðá eéäiå©¦«§´§¥¤½¤§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§Ÿ¦®§¨¾
:éìeîçä úçtLî¦§©−©¤¨«¦«

Ïe‡L:יג  ˙ÈÚ¯Ê Ïe‡LÏ Á¯Ê ˙ÈÚ¯Ê Á¯ÊÏ¿∆««¿ƒ»«¿»«¿ƒ»

‡ÔÈÙÏיד  ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ÔBÚÓL ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

ˆÔBÙטו  ˙ÈÚ¯Ê ÔBÙˆÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ „‚ Èa¿≈»¿«¿¬«¿ƒ¿«¿ƒ¿
:ÈeL ˙ÈÚ¯Ê ÈeLÏ ÈbÁ ˙ÈÚ¯Ê ÈbÁÏ¿«ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

È¯Ú:טז  ˙ÈÚ¯Ê È¯ÚÏ ÈÊ‡ ˙ÈÚ¯Ê ÈÊ‡Ï¿»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ

ÈÚ¯Ê˙יז  ÈÏ‡¯‡Ï È„B¯‡ ˙ÈÚ¯Ê „B¯‡Ï«¬«¿ƒ¬ƒ¿«¿≈ƒ«¿ƒ
:ÈÏ‡¯‡«¿≈ƒ

‡¯ÔÈÚaיח  ÔB‰ÈÈÓÏ „‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

ÔB‡Âיט  ¯Ú ˙ÈÓe ÔB‡Â ¯Ú ‰„e‰È Èa¿≈¿»≈¿»ƒ≈¿»
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

ÈÚ¯Ê˙כ  ‰ÏLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ‰„e‰È È· BÂ‰Â«¬¿≈¿»¿«¿¬«¿¿≈»«¿ƒ
:Á¯Ê ˙ÈÚ¯Ê Á¯ÊÏ ı¯t ˙ÈÚ¯Ê ı¯ÙÏ ‰ÏL≈»¿∆∆«¿ƒ»∆¿∆««¿ƒ»«

ÔB¯ˆÁכא  ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯ˆÁÏ ı¯Ù È· BÂ‰Â«¬¿≈∆∆¿∆¿«¿ƒ∆¿
:ÏeÓÁ ˙ÈÚ¯Ê ÏeÓÁÏ¿»«¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

החֹונים  וגד ׁשמעֹון ראּובן ואחר ְְְְִִֵַַַַָָהּנכֹון.
סיני  ּובמדּבר אפרים, קֹודם מנּׁשה רק ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָעליו,
ּבני  ּכי מסּפרם. ּבעבּור ׁשּזה והּנכֹון, .ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָהפּו

סיני,אפר  ּבמדּבר מנּׁשה ּבני על יֹוסיפּו ים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַ
ּובערבֹות  מאֹות. ּוׁשלׁשת אלפים ְְְְֲִֵֶַַָֹׁשמֹונת
אפרים  ּבני על מנּׁשה ּבני יֹוסיפּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָמֹואב,

לּמׁשּפחֹות, זכר וכן ּומאתים. אלף ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָעׂשרים
ונעמן  וגרא ּבכר והם, לבנימין. ּבנים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָחמּׁשה

וארּד: ְְְָָֹוראׁש



qgpitלו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h ipy meil inei xeriy

(áë)íéòáLå äML íäéã÷ôì äãeäé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§−̈¦§ª«¥¤®¦¨¯§¦§¦²
ñ :úBàî Lîçå óìà¤−¤©«£¥¬¥«

(âë)éòìBzä úçtLî òìBz íúçtLîì øëùOé éða§¥³¦¨¨Æ§¦§§Ÿ½̈¾̈¦§©−©©«¨¦®
:éðetä úçtLî äeôì§ª¾̈¦§©−©©¦«

(ãë)ì éáLiä úçtLî áeLéìúçtLî ïøîL §¨¾¦§©−©©¨«ª¦®§¦§¾Ÿ¦§©−©
:éðøîMä©¦§Ÿ¦«

i"yx£·eLÈÏ∑ והּנֹולדין מצרים. יֹורדי ׁשם על נקראּו הּמׁשּפחֹות ּכל ּכי מצרים, ּביֹורדי האמּור יֹוב הּוא ¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
וארּד ּבמצרים, ּכּלם ׁשּנֹולדּו ּומנּׁשה אפרים מּמׁשּפחֹות חּוץ ׁשמם, על הּמׁשּפחֹות נקראּו לא והלאה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻמּׁשם
מעּברת  ּכׁשהיתה למצרים אּמן ׁשּירדה הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו ּומצאתי ּבנימין. ּבן ּבלע ּבני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻונעמן
ׁשל  ּבנים ּבני ׁשהיּו ּומלּכיאל, וחבר ליהּודה, ּבנים ּבני ׁשהיּו וחמּול, ּכחצרֹון למׁשּפחֹות נחלקּו לכ ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמהם,
ונעמן  ארּד הּללּו ּומּׁשנים הרּבה ּבנים ּבני לבלע ׁשהיּו אני אֹומר לאו, ואם טֹוב, הרי היא, אּגדה ואם ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאׁשר.
על  נקראּו הּללּו הּׁשנים ותֹולדֹות ּבלע, ׁשם על הּבנים ׁשאר ּתֹולדֹות ונקראּו רּבה מׁשּפחה אחד מּכל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָיצאה
ׁשם  על נקראת ואחת ׁשמֹו על נקראת אחת מׁשּפחֹות: לׁשּתי ׁשּנחלקּו מכיר ּבבני אֹומר אני וכן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשמם.
אֹוני" "ּבן ׁשּקראתֹו אּמֹו, נבּואת מקצת נתקּימה ּכאן ּבנימין. ׁשל מּבניו חסרּו מׁשּפחֹות חמׁש ּבנֹו. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּגלעד

הּדרׁשן  מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו מצאתי  זֹו ּכּלּה. נתקּימה ּבּגבעה ּובפילג ׁש אנינּותי, ּבן –. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

(äë)äòaøà íäéã÷ôì øëùOé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ¦¨−̈¦§ª«¥¤®©§¨¨¯
ìLe óìà íéMLåñ :úBàî L §¦¦²¤−¤§¬¥«

(åë)écøqä úçtLî ãøñì íúçtLîì ïìeáæ éða§¥´§ª»§¦§§Ÿ¨¼§¤À¤¦§©̧©Æ©©§¦½
:éìàìçiä úçtLî ìàìçéì éðìàä úçtLî ïBìàì§¥¾¦§©−©¨¥«Ÿ¦®§©̧§§¥½¦§©−©©©§§¥¦«

(æë)óìà íéML íäéã÷ôì éðìeáfä úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§«Ÿ¦−¦§ª«¥¤®¦¦¬¤−¤
ñ :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(çë):íéøôàå äMðî íúçtLîì óñBé éða§¥¬¥−§¦§§Ÿ¨®§©¤−§¤§¨«¦

(èë)ëîe éøéënä úçtLî øéëîì äMðî éðaøé §¥´§©¤À§¨¦Æ¦§©´©©¨«¦¦½¨¦−
:éãòìbä úçtLî ãòìâì ãòìb-úà ãéìBä¦´¤¦§¨®§¦§¾̈¦§©−©©¦§¨¦«

(ì)÷ìçì éøæòéàä úçtLî øæòéà ãòìâ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈¦¤¾¤¦§©−©¨¦«¤§¦®§¥¾¤
:é÷ìçä úçtLî¦§©−©©«¤§¦«

(àì)úçtLî íëLå éìàøNàä úçtLî ìàéøNàå§©̧§¦¥½¦§©−©¨«©§¦«¥¦®§¤¾¤¦§©−©
:éîëMä©¦§¦«

(áì)úçtLî øôçå éòãéîMä úçtLî òãéîLe§¦¾̈¦§©−©©§¦«¨¦®§¥¾¤¦§©−©
:éøôçä©«¤§¦«

ÔÈÚ·Lכב  ÔB‰ÈÈÓÏ ‰„e‰È ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿»¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ«¬≈¿»

ÈÚ¯Ê˙כג  ÚÏBz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯Î˘OÈ Èa¿≈ƒ»»¿«¿¬«¿»«¿ƒ
:Èet ˙ÈÚ¯Ê ‰eÙÏ ÚÏBz»¿À»«¿ƒƒ

ÈÚ¯Ê˙כד  ÔB¯ÓLÏ ·eLÈ ˙ÈÚ¯Ê ·eLÈÏ¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ
:ÔB¯ÓLƒ¿

ÔÈzLכה  ÔB‰ÈÈÓÏ ¯Î˘OÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ»»¿ƒ¿»≈ƒƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿«¿»

Ò¯„כו  ˙ÈÚ¯Ê „¯ÒÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÏe·Ê Èa¿≈¿À¿«¿¬«¿¿∆∆«¿ƒ∆∆
:Ï‡ÏÁÈ ˙ÈÚ¯Ê Ï‡ÏÁÈÏ ÔBÏ‡ ˙ÈÚ¯Ê ÔBÏ‡Ï¿≈«¿ƒ≈¿«¿¿≈«¿ƒ«¿¿≈

‡ÔÈÙÏכז  ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓÏ ÔÏe·Ê ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿À¿ƒ¿»≈ƒƒ«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

ÌÈ¯Ù‡Â:כח  ‰MpÓ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÛÒBÈ Èa¿≈≈¿«¿¬«¿¿«∆¿∆¿»ƒ

ÈÎÓe¯כט  ¯ÈÎÓ ˙ÈÚ¯Ê ¯ÈÎÓÏ ‰MÓ Èa¿≈¿«∆¿»ƒ«¿ƒ»ƒ»ƒ
:„ÚÏb ˙ÈÚ¯Ê „ÚÏ‚Ï „ÚÏb ˙È „ÈÏB‡ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»

ÏÁÏ˜ל  ¯ÊÚÈ‡ ˙ÈÚ¯Ê ¯ÊÚÈ‡ „ÚÏb Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ∆∆«¿ƒƒ»∆¿≈∆
:˜ÏÁ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ≈∆

ÈÚ¯Ê˙לא  ÌÎLÂ ÈÏ‡È¯N‡ ˙ÈÚ¯Ê Ï‡È¯N‡Â¿«¿ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ≈ƒ¿∆∆«¿ƒ
:ÌÎL∆∆

ÈÚ¯Ê˙לב  ¯ÙÁÂ Ú„ÈÓL ˙ÈÚ¯Ê Ú„ÈÓLe¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ
:¯ÙÁ≈∆

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h ipy meil inei xeriy

(âì)úBða-íà ék íéða Bì eéä-àì øôç-ïa ãçôìöe§¨§¨´¤¥À¤Ÿ¨¬²¨¦−¦´¦¨®
äkìî äìâç äòðå äìçî ãçôìö úBða íLå§¥Æ§´§¨§½̈©§¨´§Ÿ½̈¨§¨¬¦§−̈

:äöøúå§¦§¨«

(ãì)íéMîçå íéðL íäéã÷ôe äMðî úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ§©¤®§ª´¥¤½§©¦̄©«£¦¦²
ñ :úBàî òáLe óìà¤−¤§©¬¥«

(äì)ì íúçtLîì íéøôà-éðá älàúçtLî çìúeL ¥´¤§¥«¤§©»¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ
úçtLî ïçúì éøëaä úçtLî øëáì éçìúMä©ª´©§¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§©¾©¦§©−©

:éðçzä©©«£¦«

(åì):éðøòä úçtLî ïøòì çìúeL éða älàå§¥−¤§¥´¨®©§¥¾̈¦§©−©¨¥«¨¦«
i"yx£'B‚Â ÁÏ˙eL Èa ‰l‡Â∑ מׁשּפחה יצאה ּומערן ׁשּותלח, ׁשם על ּתֹולדֹותיהם נקראּו ׁשּותלח ּבני ׁשאר ¿≈∆¿≈»«¿ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

וׁשבע  חמּׁשים זֹו ּבפרׁשה ותמצא וחׁשב, צא מׁשּפחֹות. לׁשּתי ׁשּותלח ּבני ונחׁשבּו ׁשמֹו, על ונקראת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹרּבה
ׁשּנאמר וזהּו וחמׁש, ׁשּׁשים הרי ׁשמֹונה לוי ּומּבני ז)מׁשּפחֹות, מעט,(דברים ה"א וגֹו'" המעט אּתם "ּכי : ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

א הּדרׁשן, מׁשה  רּבי ׁשל מיסֹודֹו הבנּתי זה אף ׁשבעים, ׁשהן העּמים ּכל מּמׁשּפחֹות חסרים אּתם ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹחמּׁשה
ּבדבריו  ּולהֹוסיף לפחֹות .הצרכּתי ְְְְְִִִִַָָֻ

(æì)íéðL íäéã÷ôì íéøôà-éða úçtLî älà¥´¤¦§§³Ÿ§¥«¤§©¸¦Æ¦§ª´¥¤½§©¦̄
ìLeóñBé-éðá älà úBàî Lîçå óìà íéL §¦²¤−¤©«£¥´¥®¥¬¤§¥«¥−

ñ :íúçtLîì§¦§§Ÿ¨«

(çì)éòìaä úçtLî òìáì íúçtLîì ïîéðá éða§¥´¦§¨¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©©§¦½
úçtLî íøéçàì éìaLàä úçtLî ìaLàì§©§¥¾¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈¦§©−©

:éîøéçàä̈«£¦«¨¦«
i"yx£Ì¯ÈÁ‡Ï∑ נקרא מּמּנּו, ורם אחיו ׁשהיה יֹוסף ׁשם על ׁשּנקרא ּולפי למצרים, ׁשּירד אחי הּוא «¬ƒ»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .אחירם  אבןאבןאבןאבן ֲִָ

(èì)ìúçtLî íôeçì éîôeMä úçtLî íôeôL ¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®§¾̈¦§©−©
:éîôeçä©«¨¦«

i"yx£ÌÙeÙL∑על מּפים, האּמֹות הּוא ּבין ׁשפּוף יֹוסף ׁשהיה .ׁשם ¿»ִֵֵֵֶַָָָָֻֻ

(î)écøàä úçtLî ïîòðå cøà òìá-éðá eéäiå©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£¨®¦§©̧©Æ¨«©§¦½
:éîòpä úçtLî ïîòðì§©£́½̈¦§©−©©©«£¦«

‡Ô‰lלג  ÔÈa dÏ BÂ‰ ‡Ï ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆe¿»¿»«≈∆»¬≈¿ƒ∆»≈
‰Ï‚Á ‰ÚÂ ‰ÏÁÓ „ÁÙÏˆ ˙a ÌeLÂ Ôa¿»¿¿«¿»¿»«¿»¿…»»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓƒ¿»¿ƒ¿»

ÔÈLÓÁלד  ÔB‰ÈÈÓe ‰MÓ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿ƒ¿«∆ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ¿«¿»

ÁÏ˙eLÏלה  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌÈ¯Ù‡ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈∆¿«ƒ¿«¿¬«¿¿∆«
ÔÁ˙Ï ¯Îa ˙ÈÚ¯Ê ¯Î·Ï ÁÏ˙eL ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ∆«¿∆∆«¿ƒ»∆¿««

:ÔÁz ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ»«

Ô¯Ú:לו  ˙ÈÚ¯Ê Ô¯ÚÏ ÁÏ˙eL Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿≈»«¿ƒ≈»

ÔÈ˙Ïzלז  ÔB‰ÈÈÓÏ ÌÈ¯Ù‡ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈∆¿«ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ
ÛÒBÈ Èa ÔÈl‡ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ«¬≈¿»ƒ≈¿≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿

ÚÏaלח  ˙ÈÚ¯Ê ÚÏ·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÓÈ· Èa¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿¿∆««¿ƒ∆«
˙ÈÚ¯Ê Ì¯ÈÁ‡Ï ÏaL‡ ˙ÈÚ¯Ê ÏaL‡Ï¿«¿≈«¿ƒ«¿≈«¬ƒ»«¿ƒ

:Ì¯ÈÁ‡¬ƒ»

ÈÚ¯Ê˙לט  ÌÙeÁÏ ÌÙeÙL ˙ÈÚ¯Ê ÌÙeÙLÏƒ¿»«¿ƒ¿»¿»«¿ƒ
:ÌÙeÁ»

‰‡¯Ècמ  ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚÂ c¯‡ ÚÏ· È· BÂ‰Â«¬¿≈∆««¿¿¿«¬»«¿ƒ»«¿ƒ
:ÈÓÚ ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚÏ¿«¬»«¿ƒ«¬ƒ

dxezd lr `xfr oa`

glÌ¯ÈÁ‡Ï מּיֹורדי וארּד נעמן ּכי אֹומרים ויׁש ּבלע. ּבני הם ונעמן, ארּד ואּלה חּופים. הּוא חּופם מּופים. הּוא ׁשפּופם, אחי הּוא . «¬ƒ»ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבנימין: ּבן ּבלע ּבני והם הם. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָמצרים



לז qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h ipy meil inei xeriy

(áë)íéòáLå äML íäéã÷ôì äãeäé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§−̈¦§ª«¥¤®¦¨¯§¦§¦²
ñ :úBàî Lîçå óìà¤−¤©«£¥¬¥«

(âë)éòìBzä úçtLî òìBz íúçtLîì øëùOé éða§¥³¦¨¨Æ§¦§§Ÿ½̈¾̈¦§©−©©«¨¦®
:éðetä úçtLî äeôì§ª¾̈¦§©−©©¦«

(ãë)ì éáLiä úçtLî áeLéìúçtLî ïøîL §¨¾¦§©−©©¨«ª¦®§¦§¾Ÿ¦§©−©
:éðøîMä©¦§Ÿ¦«

i"yx£·eLÈÏ∑ והּנֹולדין מצרים. יֹורדי ׁשם על נקראּו הּמׁשּפחֹות ּכל ּכי מצרים, ּביֹורדי האמּור יֹוב הּוא ¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
וארּד ּבמצרים, ּכּלם ׁשּנֹולדּו ּומנּׁשה אפרים מּמׁשּפחֹות חּוץ ׁשמם, על הּמׁשּפחֹות נקראּו לא והלאה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻמּׁשם
מעּברת  ּכׁשהיתה למצרים אּמן ׁשּירדה הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו ּומצאתי ּבנימין. ּבן ּבלע ּבני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻונעמן
ׁשל  ּבנים ּבני ׁשהיּו ּומלּכיאל, וחבר ליהּודה, ּבנים ּבני ׁשהיּו וחמּול, ּכחצרֹון למׁשּפחֹות נחלקּו לכ ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמהם,
ונעמן  ארּד הּללּו ּומּׁשנים הרּבה ּבנים ּבני לבלע ׁשהיּו אני אֹומר לאו, ואם טֹוב, הרי היא, אּגדה ואם ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאׁשר.
על  נקראּו הּללּו הּׁשנים ותֹולדֹות ּבלע, ׁשם על הּבנים ׁשאר ּתֹולדֹות ונקראּו רּבה מׁשּפחה אחד מּכל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָיצאה
ׁשם  על נקראת ואחת ׁשמֹו על נקראת אחת מׁשּפחֹות: לׁשּתי ׁשּנחלקּו מכיר ּבבני אֹומר אני וכן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשמם.
אֹוני" "ּבן ׁשּקראתֹו אּמֹו, נבּואת מקצת נתקּימה ּכאן ּבנימין. ׁשל מּבניו חסרּו מׁשּפחֹות חמׁש ּבנֹו. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּגלעד

הּדרׁשן  מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו מצאתי  זֹו ּכּלּה. נתקּימה ּבּגבעה ּובפילג ׁש אנינּותי, ּבן –. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

(äë)äòaøà íäéã÷ôì øëùOé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ¦¨−̈¦§ª«¥¤®©§¨¨¯
ìLe óìà íéMLåñ :úBàî L §¦¦²¤−¤§¬¥«

(åë)écøqä úçtLî ãøñì íúçtLîì ïìeáæ éða§¥´§ª»§¦§§Ÿ¨¼§¤À¤¦§©̧©Æ©©§¦½
:éìàìçiä úçtLî ìàìçéì éðìàä úçtLî ïBìàì§¥¾¦§©−©¨¥«Ÿ¦®§©̧§§¥½¦§©−©©©§§¥¦«

(æë)óìà íéML íäéã÷ôì éðìeáfä úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§«Ÿ¦−¦§ª«¥¤®¦¦¬¤−¤
ñ :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(çë):íéøôàå äMðî íúçtLîì óñBé éða§¥¬¥−§¦§§Ÿ¨®§©¤−§¤§¨«¦

(èë)ëîe éøéënä úçtLî øéëîì äMðî éðaøé §¥´§©¤À§¨¦Æ¦§©´©©¨«¦¦½¨¦−
:éãòìbä úçtLî ãòìâì ãòìb-úà ãéìBä¦´¤¦§¨®§¦§¾̈¦§©−©©¦§¨¦«

(ì)÷ìçì éøæòéàä úçtLî øæòéà ãòìâ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈¦¤¾¤¦§©−©¨¦«¤§¦®§¥¾¤
:é÷ìçä úçtLî¦§©−©©«¤§¦«

(àì)úçtLî íëLå éìàøNàä úçtLî ìàéøNàå§©̧§¦¥½¦§©−©¨«©§¦«¥¦®§¤¾¤¦§©−©
:éîëMä©¦§¦«

(áì)úçtLî øôçå éòãéîMä úçtLî òãéîLe§¦¾̈¦§©−©©§¦«¨¦®§¥¾¤¦§©−©
:éøôçä©«¤§¦«

ÔÈÚ·Lכב  ÔB‰ÈÈÓÏ ‰„e‰È ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿»¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ«¬≈¿»

ÈÚ¯Ê˙כג  ÚÏBz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯Î˘OÈ Èa¿≈ƒ»»¿«¿¬«¿»«¿ƒ
:Èet ˙ÈÚ¯Ê ‰eÙÏ ÚÏBz»¿À»«¿ƒƒ

ÈÚ¯Ê˙כד  ÔB¯ÓLÏ ·eLÈ ˙ÈÚ¯Ê ·eLÈÏ¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ
:ÔB¯ÓLƒ¿

ÔÈzLכה  ÔB‰ÈÈÓÏ ¯Î˘OÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ»»¿ƒ¿»≈ƒƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿«¿»

Ò¯„כו  ˙ÈÚ¯Ê „¯ÒÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÏe·Ê Èa¿≈¿À¿«¿¬«¿¿∆∆«¿ƒ∆∆
:Ï‡ÏÁÈ ˙ÈÚ¯Ê Ï‡ÏÁÈÏ ÔBÏ‡ ˙ÈÚ¯Ê ÔBÏ‡Ï¿≈«¿ƒ≈¿«¿¿≈«¿ƒ«¿¿≈

‡ÔÈÙÏכז  ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓÏ ÔÏe·Ê ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿À¿ƒ¿»≈ƒƒ«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

ÌÈ¯Ù‡Â:כח  ‰MpÓ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÛÒBÈ Èa¿≈≈¿«¿¬«¿¿«∆¿∆¿»ƒ

ÈÎÓe¯כט  ¯ÈÎÓ ˙ÈÚ¯Ê ¯ÈÎÓÏ ‰MÓ Èa¿≈¿«∆¿»ƒ«¿ƒ»ƒ»ƒ
:„ÚÏb ˙ÈÚ¯Ê „ÚÏ‚Ï „ÚÏb ˙È „ÈÏB‡ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»

ÏÁÏ˜ל  ¯ÊÚÈ‡ ˙ÈÚ¯Ê ¯ÊÚÈ‡ „ÚÏb Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ∆∆«¿ƒƒ»∆¿≈∆
:˜ÏÁ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ≈∆

ÈÚ¯Ê˙לא  ÌÎLÂ ÈÏ‡È¯N‡ ˙ÈÚ¯Ê Ï‡È¯N‡Â¿«¿ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ≈ƒ¿∆∆«¿ƒ
:ÌÎL∆∆

ÈÚ¯Ê˙לב  ¯ÙÁÂ Ú„ÈÓL ˙ÈÚ¯Ê Ú„ÈÓLe¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ
:¯ÙÁ≈∆

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h ipy meil inei xeriy

(âì)úBða-íà ék íéða Bì eéä-àì øôç-ïa ãçôìöe§¨§¨´¤¥À¤Ÿ¨¬²¨¦−¦´¦¨®
äkìî äìâç äòðå äìçî ãçôìö úBða íLå§¥Æ§´§¨§½̈©§¨´§Ÿ½̈¨§¨¬¦§−̈

:äöøúå§¦§¨«

(ãì)íéMîçå íéðL íäéã÷ôe äMðî úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ§©¤®§ª´¥¤½§©¦̄©«£¦¦²
ñ :úBàî òáLe óìà¤−¤§©¬¥«

(äì)ì íúçtLîì íéøôà-éðá älàúçtLî çìúeL ¥´¤§¥«¤§©»¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ
úçtLî ïçúì éøëaä úçtLî øëáì éçìúMä©ª´©§¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§©¾©¦§©−©

:éðçzä©©«£¦«

(åì):éðøòä úçtLî ïøòì çìúeL éða älàå§¥−¤§¥´¨®©§¥¾̈¦§©−©¨¥«¨¦«
i"yx£'B‚Â ÁÏ˙eL Èa ‰l‡Â∑ מׁשּפחה יצאה ּומערן ׁשּותלח, ׁשם על ּתֹולדֹותיהם נקראּו ׁשּותלח ּבני ׁשאר ¿≈∆¿≈»«¿ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

וׁשבע  חמּׁשים זֹו ּבפרׁשה ותמצא וחׁשב, צא מׁשּפחֹות. לׁשּתי ׁשּותלח ּבני ונחׁשבּו ׁשמֹו, על ונקראת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹרּבה
ׁשּנאמר וזהּו וחמׁש, ׁשּׁשים הרי ׁשמֹונה לוי ּומּבני ז)מׁשּפחֹות, מעט,(דברים ה"א וגֹו'" המעט אּתם "ּכי : ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

א הּדרׁשן, מׁשה  רּבי ׁשל מיסֹודֹו הבנּתי זה אף ׁשבעים, ׁשהן העּמים ּכל מּמׁשּפחֹות חסרים אּתם ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹחמּׁשה
ּבדבריו  ּולהֹוסיף לפחֹות .הצרכּתי ְְְְְִִִִַָָֻ

(æì)íéðL íäéã÷ôì íéøôà-éða úçtLî älà¥´¤¦§§³Ÿ§¥«¤§©¸¦Æ¦§ª´¥¤½§©¦̄
ìLeóñBé-éðá älà úBàî Lîçå óìà íéL §¦²¤−¤©«£¥´¥®¥¬¤§¥«¥−

ñ :íúçtLîì§¦§§Ÿ¨«

(çì)éòìaä úçtLî òìáì íúçtLîì ïîéðá éða§¥´¦§¨¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©©§¦½
úçtLî íøéçàì éìaLàä úçtLî ìaLàì§©§¥¾¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈¦§©−©

:éîøéçàä̈«£¦«¨¦«
i"yx£Ì¯ÈÁ‡Ï∑ נקרא מּמּנּו, ורם אחיו ׁשהיה יֹוסף ׁשם על ׁשּנקרא ּולפי למצרים, ׁשּירד אחי הּוא «¬ƒ»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .אחירם  אבןאבןאבןאבן ֲִָ

(èì)ìúçtLî íôeçì éîôeMä úçtLî íôeôL ¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®§¾̈¦§©−©
:éîôeçä©«¨¦«

i"yx£ÌÙeÙL∑על מּפים, האּמֹות הּוא ּבין ׁשפּוף יֹוסף ׁשהיה .ׁשם ¿»ִֵֵֵֶַָָָָֻֻ

(î)écøàä úçtLî ïîòðå cøà òìá-éðá eéäiå©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£¨®¦§©̧©Æ¨«©§¦½
:éîòpä úçtLî ïîòðì§©£́½̈¦§©−©©©«£¦«

‡Ô‰lלג  ÔÈa dÏ BÂ‰ ‡Ï ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆe¿»¿»«≈∆»¬≈¿ƒ∆»≈
‰Ï‚Á ‰ÚÂ ‰ÏÁÓ „ÁÙÏˆ ˙a ÌeLÂ Ôa¿»¿¿«¿»¿»«¿»¿…»»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓƒ¿»¿ƒ¿»

ÔÈLÓÁלד  ÔB‰ÈÈÓe ‰MÓ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿ƒ¿«∆ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ¿«¿»

ÁÏ˙eLÏלה  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌÈ¯Ù‡ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈∆¿«ƒ¿«¿¬«¿¿∆«
ÔÁ˙Ï ¯Îa ˙ÈÚ¯Ê ¯Î·Ï ÁÏ˙eL ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ∆«¿∆∆«¿ƒ»∆¿««

:ÔÁz ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ»«

Ô¯Ú:לו  ˙ÈÚ¯Ê Ô¯ÚÏ ÁÏ˙eL Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿≈»«¿ƒ≈»

ÔÈ˙Ïzלז  ÔB‰ÈÈÓÏ ÌÈ¯Ù‡ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈∆¿«ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ
ÛÒBÈ Èa ÔÈl‡ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ«¬≈¿»ƒ≈¿≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿

ÚÏaלח  ˙ÈÚ¯Ê ÚÏ·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÓÈ· Èa¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿¿∆««¿ƒ∆«
˙ÈÚ¯Ê Ì¯ÈÁ‡Ï ÏaL‡ ˙ÈÚ¯Ê ÏaL‡Ï¿«¿≈«¿ƒ«¿≈«¬ƒ»«¿ƒ

:Ì¯ÈÁ‡¬ƒ»

ÈÚ¯Ê˙לט  ÌÙeÁÏ ÌÙeÙL ˙ÈÚ¯Ê ÌÙeÙLÏƒ¿»«¿ƒ¿»¿»«¿ƒ
:ÌÙeÁ»

‰‡¯Ècמ  ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚÂ c¯‡ ÚÏ· È· BÂ‰Â«¬¿≈∆««¿¿¿«¬»«¿ƒ»«¿ƒ
:ÈÓÚ ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚÏ¿«¬»«¿ƒ«¬ƒ

dxezd lr `xfr oa`

glÌ¯ÈÁ‡Ï מּיֹורדי וארּד נעמן ּכי אֹומרים ויׁש ּבלע. ּבני הם ונעמן, ארּד ואּלה חּופים. הּוא חּופם מּופים. הּוא ׁשפּופם, אחי הּוא . «¬ƒ»ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבנימין: ּבן ּבלע ּבני והם הם. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָמצרים



qgpitלח zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i iyily meil inei xeriy

(àî)äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì ïîéðá-éðá älà¥¬¤§¥«¦§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½£¦¨¯
ñ :úBàî LLå óìà íéòaøàå§©§¨¦²¤−¤§¥¬¥«

(áî)ì íúçtLîì ïã-éðá älàúçtLî íçeL ¥³¤§¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈§¾̈¦§©−©
:íúçtLîì ïc úçtLî älà éîçeMä©«¨¦®¥²¤¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«

i"yx£ÌÁeLÏ∑ חׁשים עזרא עזרא עזרא עזרא .הּוא אבןאבןאבןאבן ¿»ִֻ

(âî)äòaøà íäéã÷ôì éîçeMä úçtLî-ìk̈¦§§¬Ÿ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨¯
ñ :úBàî òaøàå óìà íéMLå§¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

(ãî)äðîiä úçtLî äðîéì íúçtLîì øLà éða§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈¦§©̧©Æ©¦§½̈
:éòéøaä úçtLî äòéøáì éåLiä úçtLî éåLéì§¦§¦¾¦§©−©©¦§¦®¦§¦¾̈¦§©−©©§¦¦«

(äî)ìàékìîì éøáçä úçtLî øáçì äòéøá éðáì¦§¥´§¦½̈§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½
:éìàékìnä úçtLî¦§©−©©©§¦«¥¦«

(åî):çøN øLà-úa íLå§¥¬©¨¥−¨«©
i"yx£Á¯N ¯L‡Œ˙a ÌLÂ∑ ּכאן מנאּה ּבחּיים, קּימת ׁשהיתה .לפי ¿≈«»≈»«ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

(æî)ìL íäéã÷ôì øLà-éða úçtLî älàäL ¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«¨¥−¦§ª«¥¤®§¨¯
ñ :úBàî òaøàå óìà íéMîçå©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

çî)(úçtLî ìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½¦§©−©
:éðebä úçtLî éðeâì éìàöçiä©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«

(èî)ì éøöiä úçtLî øöéì:éîlMä úçtLî ílL §¥¾¤¦§©−©©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©©¦¥¦«

(ð)íäéã÷ôe íúçtLîì éìzôð úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½
:úBàî òaøàå óìà íéòaøàå äMîç£¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«

(àð)óìàå óìà úBàî-LL ìàøNé éða éãe÷t älà¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½¥«¥¬¤−¤¨¨®¤
ìLe úBàî òáL:íéL §©¬¥−§¦«

ß fenz f"i iyily mei ß

(áð):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âð):úBîL øtñîa äìçða õøàä ÷ìçz älàì̈¥À¤¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£−̈§¦§©¬¥«

ÔB‰ÈÈÓeמא  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÓÈ· Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

ÈÚ¯Ê˙מב  ÌÁeLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ô„ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬«¿¿»«¿ƒ
:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ôc ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÌÁeL»ƒ≈«¿¬«»¿«¿¬«¿

Úa¯‡Âמג  ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓÏ ÌÁeL ˙ÈÚ¯Ê Ïk»«¿¬«»¿ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÓÈ‰מד  ˙ÈÚ¯Ê ‰ÓÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯M‡ Èa¿≈»≈¿«¿¬«¿¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»
:‰ÚÈ¯a ˙ÈÚ¯Ê ‰ÚÈ¯·Ï ÈÂLÈ ˙ÈÚ¯Ê ÈÂLÈÏ¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»

Ï‡ÈkÏÓÏמה  ¯·Á ˙ÈÚ¯Ê ¯·ÁÏ ‰ÚÈ¯· È·Ïƒ¿≈¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ≈
:Ï‡ÈkÏÓ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«¿ƒ≈

Á¯Ò:מו  ¯L‡ ˙a ÌeLÂ¿«»≈»«

ÔÈLÓÁמז  ÔB‰ÈÈÓÏ ¯L‡ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»≈¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÈÚ¯Ê˙מח  Ï‡ˆÁÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ Èa¿≈«¿»ƒ¿«¿¬«¿¿«¿¿≈«¿ƒ
:Èeb ˙ÈÚ¯Ê Èe‚Ï Ï‡ˆÁÈ«¿¿≈¿ƒ«¿ƒƒ

ÌlL:מט  ˙ÈÚ¯Ê ÌlLÏ ¯ˆÈ ˙ÈÚ¯Ê ¯ˆÈÏ¿≈∆«¿ƒ≈∆¿ƒ≈«¿ƒƒ≈

ÔB‰ÈÈÓeנ  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬««¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÁÂ„נא  ‰‡Ó ˙ÈL Ï‡¯NÈ Èa ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿«
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·L ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ

ÓÈÓÏ¯:נב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÈÓaנג  ‡ÒÁ‡a ‡Ú¯‡ ‚Ït˙z ÔÈl‡Ï¿ƒ≈ƒ¿¿≈«¿»¿«¬»»¿ƒ¿«
:Ô‰ÓL¿»»

dxezd lr `xfr oa`

anÌÁeLÏ:חּוׁשים הּוא .Ì˙BÁtLÓÏ Ôc ˙BÁtLÓ ‰l‡:רּבֹות למׁשּפחֹות נחלק חּוׁשים ּכי . ¿»ִ≈∆ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»ְְְִִִֶַָָ

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i iyily meil inei xeriy

i"yx£ı¯‡‰ ˜ÏÁz ‰l‡Ï∑ הארץ חּלּוק ּבטרם עׂשרים לכלל ׁשּבאּו אףֿעלּֿפי  עׂשרים, מּבן לפחּותים ולא »≈∆≈»≈»»∆ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
היה  ואם ואלף, אלף מאֹות ׁשׁש אּלּו אּלא ּבארץ חלק נטלּו לא חּלקּו, וׁשבע ּכבׁשּו ׁשנים ׁשבע ׁשהרי –ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

לבּדֹו אביהם חלק אּלא נטלּו לא ּבנים ׁשּׁשה מהם .לאחד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

(ãð)Léà Búìçð èéòîz èòîìå Búìçð äaøz áøì̈©À©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦ µ
:Búìçð ïzé åéã÷ô éôì§¦´§ª½̈ª©−©«£¨«

i"yx£B˙ÏÁ ‰a¯z ·¯Ï∑ החלקים היּו ׁשּלא ואףֿעלּֿפי רב, חלק נתנּו ּבאֹוכלֹוסין מרּבה ׁשהיה לׁשבט »««¿∆«¬»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
רּוח  עלּֿפי היה והּגֹורל ּגֹורל. ידי על אּלא עׂשּו לא – החלקים חּלקּו הּׁשבט רּבּוי לפי הּכל ׁשהרי – ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשוים

ּבתרא ּבּבבא ׁשּמפרׁש ּכמֹו קיח)הּקדׁש, הּקדׁש:(דף ּברּוח ואֹומר ותּמים ּבאּורים מלּבׁש היה הּכהן אלעזר : ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ
ּבי"ב  ּגבּולים וי"ב ּפתקין, ּבי"ב ּכתּובים היּו והּׁשבטים עּמֹו. עֹולה ּפלֹוני ּתחּום עֹולה, ּפלֹוני ׁשבט ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָאם

ׁש ׁשם ׁשל ּפתק ּבידֹו עֹולה ּפתקין: ׁשני ונֹוטל לתֹוכּה ידֹו מכניס והּנׂשיא ּבקלּפי, ּובללּום ּופתק ּפתקין, בטֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּפלֹוני, לׁשבט ּפלֹוני לגבּול עליתי הּגֹורל אני ואֹומר: צֹווח היה עצמֹו והּגֹורל לֹו, המפרׁש ּגבּול ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשל
רע  ּכר ּבית ּבׁשּומא: אּלא מחברֹו, מׁשּבח ּגבּול ׁשּיׁש לפי ּבמּדה, הארץ נתחּלקה ולא הּגֹורל". ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ"עלּֿפי

הּדמים  לפי הּכל טֹוב, סאה ּבית .ּכנגד ְְְִִֵֶֶַַָָֹ

(äð)ì õøàä-úà ÷ìçé ìøBâa-Cà-úBhî úBîL ©§¾̈¥«¨¥−¤¨¨®¤¦§¬©«
:eìçðé íúáà£Ÿ−̈¦§¨«

i"yx£Ì˙·‡Œ˙BhÓ ˙BÓLÏ∑,הנחלֹות ׁשּכל ׁשּבּתֹורה, הנחלֹות מּכל זֹו נחלה הּכתּוב ׁשּנה מצרים. יֹוצאי אּלּו ƒ¿«¬…»ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
להם  ׁשהיּו מצרים מּיֹוצאי אחים ׁשני ּכיצד? החּיים. את יֹורׁשים מתים וכאן הּמתים, את יֹורׁשים ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהחּיים
"לאּלה  ׁשּנאמר: ׁשלׁשה, נטלּו והּׁשלׁשה אחד, חלק נטל האחד ׁשלׁשה. ולזה אחד לזה הארץ, ּבבאי ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּבנים
מּטֹותֿאבתם  "לׁשמֹות ׁשּנאמר: וזהּו ּבׁשוה. הּכל וחּלקּו אביהן אבי אצל נחלתן חזרה הארץ". ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹּתחלק
יֹוצאי  למנין חּלקּוה מּתחּלה ואּלּו מּמצרים. ׁשּיצאּו האבֹות לפי חּלקּוה הּבנים, ׁשּנטלּו ׁשאחר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָינחלּו",

חלקים  ארּבעה נטלּו עכׁשו חלקים, ׁשני אּלא הארּבעה אּלּו נֹוטלין היּו לא Ï¯B‚a.מצרים, C‡∑יצאּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ«¿»ְָ
אֹומר הּוא וכן וכלב, א)יהֹוׁשע ואֹומר(שופטים מׁשה", ּדּבר ּכאׁשר אתֿחברֹון לכלב "וּיּתנּו יט): "עלּֿפי (יהושע : ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ

ׁשאל" אׁשר אתֿהעיר לֹו נתנּו ועבדים ∑Ì˙·‡Œ˙BhÓ.ה' ּגרים .יצאּו ְֲִֶֶָָָָ«¬…»ְֲִִֵַָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(347 'nr a zegiy ihewl)

הארץהארץהארץהארץ אתאתאתאת יחלקיחלקיחלקיחלק ּבּבּבּבגגגגֹוֹוֹוֹורלרלרלרל נה)אאאא (כו, ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
טפי זהיר הּוא ׁשּבה ּבמיּוחד, לֹו הׁשיכת אחת מצוה יׁשנּה יהּודי קיח)לכל 'חלּוקת (ׁשּבת ׁשל הּפנימית המׁשמעּות זֹוהי . ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

לקֹונֹו. ּבעבֹודתֹו לֹו המיּוחד 'חלקֹו' ניּתן יהּודי לכל – מטעם הארץ' למעלה הּוא גֹורל ּכי דוקא, ּבגֹורל הארץ נחלקה לכן ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ּבּתניא הזקן אדמֹו"ר ּובלׁשֹון ודעת. מטעם למעלה היא זּו 'חלּוקה' וגם ז)ודעת, סימן סֹוף הקֹודׁש הזה (אגרת האֹור יתרֹון : ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ודּוגמתֹו . . . ּבמחׁשבה עלה ׁשּכ הדעת, מּבחינת למעלה אלא מּוׂשג, ודעת טעם ּבחינת אינֹו - ּפרטיֹות לנׁשמֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהּפרטי
ממׁש. הגֹורל ּבחינת הּוא עזרא עזרא עזרא עזרא למטה אבןאבןאבןאבן ְְִַַַַָָָ

(åð)ñ :èòîì áø ïéa Búìçð ÷ìçz ìøBbä ét-ìò©¦Æ©½̈¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«

i"yx£¯Bb‰ ÈtŒÏÚÏ∑:נאמר לכ הּקדׁש, ּברּוח ׁשּנתחּלקה מּגיד ׁשּפירׁשּתי; ּכמֹו מדּבר, היה הּגֹורל «ƒ«»ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא ."עלּֿפיֿה'" אבןאבןאבןאבן ִַ

Ôe¯ÚÊzנד  È¯ÈÚÊÏÂ ÔB‰zÒÁ‡ ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈«¿¬
·‰È˙z È‰BÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ÔB‰zÒÁ‡«¬«¿¿¿«¿ƒ¿»ƒƒ¿¿«

:dzÒÁ‡«¬«¿≈

Ô‰ÓLÏנה  ‡Ú¯‡ ˙È ‚Ït˙z ‡·„Úa Ì¯a¿«¿«¿»ƒ¿¿≈»«¿»ƒ¿»»
:ÔeÒÁÈ ÔB‰˙‰·‡ ÈË·Lƒ¿≈¬»«¿«¿¿

ÔÈaנו  ÔB‰zÒÁ‡ ‚Ït˙z ‡·„Ú Ìet ÏÚ««¿»ƒ¿¿≈«¬«¿¿≈
:È¯ÈÚÊÏ È‡ÈbÒ«ƒ≈ƒ¿ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

dpı¯‡‰ ˙‡ ˜ÏÁÈ:למּטֹות הארץ יחלק ּבגֹורל ּכי הּטעם, .epËÚÓÏ ·¯ ÔÈa B˙ÏÁ ˜ÏÁz Ï¯Bb‰ Èt ÏÚ:לפקּודים . ≈»≈∆»»∆ְְִֵֵֶַַַַָָָָ«ƒ«»≈»≈«¬»≈«ƒ¿»ְִִ



לט qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i iyily meil inei xeriy

(àî)äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì ïîéðá-éðá älà¥¬¤§¥«¦§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½£¦¨¯
ñ :úBàî LLå óìà íéòaøàå§©§¨¦²¤−¤§¥¬¥«

(áî)ì íúçtLîì ïã-éðá älàúçtLî íçeL ¥³¤§¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈§¾̈¦§©−©
:íúçtLîì ïc úçtLî älà éîçeMä©«¨¦®¥²¤¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«

i"yx£ÌÁeLÏ∑ חׁשים עזרא עזרא עזרא עזרא .הּוא אבןאבןאבןאבן ¿»ִֻ

(âî)äòaøà íäéã÷ôì éîçeMä úçtLî-ìk̈¦§§¬Ÿ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨¯
ñ :úBàî òaøàå óìà íéMLå§¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

(ãî)äðîiä úçtLî äðîéì íúçtLîì øLà éða§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈¦§©̧©Æ©¦§½̈
:éòéøaä úçtLî äòéøáì éåLiä úçtLî éåLéì§¦§¦¾¦§©−©©¦§¦®¦§¦¾̈¦§©−©©§¦¦«

(äî)ìàékìîì éøáçä úçtLî øáçì äòéøá éðáì¦§¥´§¦½̈§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½
:éìàékìnä úçtLî¦§©−©©©§¦«¥¦«

(åî):çøN øLà-úa íLå§¥¬©¨¥−¨«©
i"yx£Á¯N ¯L‡Œ˙a ÌLÂ∑ ּכאן מנאּה ּבחּיים, קּימת ׁשהיתה .לפי ¿≈«»≈»«ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

(æî)ìL íäéã÷ôì øLà-éða úçtLî älàäL ¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«¨¥−¦§ª«¥¤®§¨¯
ñ :úBàî òaøàå óìà íéMîçå©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

çî)(úçtLî ìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½¦§©−©
:éðebä úçtLî éðeâì éìàöçiä©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«

(èî)ì éøöiä úçtLî øöéì:éîlMä úçtLî ílL §¥¾¤¦§©−©©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©©¦¥¦«

(ð)íäéã÷ôe íúçtLîì éìzôð úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½
:úBàî òaøàå óìà íéòaøàå äMîç£¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«

(àð)óìàå óìà úBàî-LL ìàøNé éða éãe÷t älà¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½¥«¥¬¤−¤¨¨®¤
ìLe úBàî òáL:íéL §©¬¥−§¦«

ß fenz f"i iyily mei ß

(áð):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âð):úBîL øtñîa äìçða õøàä ÷ìçz älàì̈¥À¤¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£−̈§¦§©¬¥«

ÔB‰ÈÈÓeמא  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÓÈ· Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

ÈÚ¯Ê˙מב  ÌÁeLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ô„ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬«¿¿»«¿ƒ
:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ôc ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÌÁeL»ƒ≈«¿¬«»¿«¿¬«¿

Úa¯‡Âמג  ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓÏ ÌÁeL ˙ÈÚ¯Ê Ïk»«¿¬«»¿ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÓÈ‰מד  ˙ÈÚ¯Ê ‰ÓÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯M‡ Èa¿≈»≈¿«¿¬«¿¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»
:‰ÚÈ¯a ˙ÈÚ¯Ê ‰ÚÈ¯·Ï ÈÂLÈ ˙ÈÚ¯Ê ÈÂLÈÏ¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»

Ï‡ÈkÏÓÏמה  ¯·Á ˙ÈÚ¯Ê ¯·ÁÏ ‰ÚÈ¯· È·Ïƒ¿≈¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ≈
:Ï‡ÈkÏÓ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«¿ƒ≈

Á¯Ò:מו  ¯L‡ ˙a ÌeLÂ¿«»≈»«

ÔÈLÓÁמז  ÔB‰ÈÈÓÏ ¯L‡ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»≈¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÈÚ¯Ê˙מח  Ï‡ˆÁÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ Èa¿≈«¿»ƒ¿«¿¬«¿¿«¿¿≈«¿ƒ
:Èeb ˙ÈÚ¯Ê Èe‚Ï Ï‡ˆÁÈ«¿¿≈¿ƒ«¿ƒƒ

ÌlL:מט  ˙ÈÚ¯Ê ÌlLÏ ¯ˆÈ ˙ÈÚ¯Ê ¯ˆÈÏ¿≈∆«¿ƒ≈∆¿ƒ≈«¿ƒƒ≈

ÔB‰ÈÈÓeנ  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬««¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÁÂ„נא  ‰‡Ó ˙ÈL Ï‡¯NÈ Èa ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿«
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·L ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ

ÓÈÓÏ¯:נב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÈÓaנג  ‡ÒÁ‡a ‡Ú¯‡ ‚Ït˙z ÔÈl‡Ï¿ƒ≈ƒ¿¿≈«¿»¿«¬»»¿ƒ¿«
:Ô‰ÓL¿»»

dxezd lr `xfr oa`

anÌÁeLÏ:חּוׁשים הּוא .Ì˙BÁtLÓÏ Ôc ˙BÁtLÓ ‰l‡:רּבֹות למׁשּפחֹות נחלק חּוׁשים ּכי . ¿»ִ≈∆ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»ְְְִִִֶַָָ

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i iyily meil inei xeriy

i"yx£ı¯‡‰ ˜ÏÁz ‰l‡Ï∑ הארץ חּלּוק ּבטרם עׂשרים לכלל ׁשּבאּו אףֿעלּֿפי  עׂשרים, מּבן לפחּותים ולא »≈∆≈»≈»»∆ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
היה  ואם ואלף, אלף מאֹות ׁשׁש אּלּו אּלא ּבארץ חלק נטלּו לא חּלקּו, וׁשבע ּכבׁשּו ׁשנים ׁשבע ׁשהרי –ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

לבּדֹו אביהם חלק אּלא נטלּו לא ּבנים ׁשּׁשה מהם .לאחד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

(ãð)Léà Búìçð èéòîz èòîìå Búìçð äaøz áøì̈©À©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦ µ
:Búìçð ïzé åéã÷ô éôì§¦´§ª½̈ª©−©«£¨«

i"yx£B˙ÏÁ ‰a¯z ·¯Ï∑ החלקים היּו ׁשּלא ואףֿעלּֿפי רב, חלק נתנּו ּבאֹוכלֹוסין מרּבה ׁשהיה לׁשבט »««¿∆«¬»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
רּוח  עלּֿפי היה והּגֹורל ּגֹורל. ידי על אּלא עׂשּו לא – החלקים חּלקּו הּׁשבט רּבּוי לפי הּכל ׁשהרי – ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשוים

ּבתרא ּבּבבא ׁשּמפרׁש ּכמֹו קיח)הּקדׁש, הּקדׁש:(דף ּברּוח ואֹומר ותּמים ּבאּורים מלּבׁש היה הּכהן אלעזר : ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ
ּבי"ב  ּגבּולים וי"ב ּפתקין, ּבי"ב ּכתּובים היּו והּׁשבטים עּמֹו. עֹולה ּפלֹוני ּתחּום עֹולה, ּפלֹוני ׁשבט ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָאם

ׁש ׁשם ׁשל ּפתק ּבידֹו עֹולה ּפתקין: ׁשני ונֹוטל לתֹוכּה ידֹו מכניס והּנׂשיא ּבקלּפי, ּובללּום ּופתק ּפתקין, בטֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּפלֹוני, לׁשבט ּפלֹוני לגבּול עליתי הּגֹורל אני ואֹומר: צֹווח היה עצמֹו והּגֹורל לֹו, המפרׁש ּגבּול ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשל
רע  ּכר ּבית ּבׁשּומא: אּלא מחברֹו, מׁשּבח ּגבּול ׁשּיׁש לפי ּבמּדה, הארץ נתחּלקה ולא הּגֹורל". ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ"עלּֿפי

הּדמים  לפי הּכל טֹוב, סאה ּבית .ּכנגד ְְְִִֵֶֶַַָָֹ

(äð)ì õøàä-úà ÷ìçé ìøBâa-Cà-úBhî úBîL ©§¾̈¥«¨¥−¤¨¨®¤¦§¬©«
:eìçðé íúáà£Ÿ−̈¦§¨«

i"yx£Ì˙·‡Œ˙BhÓ ˙BÓLÏ∑,הנחלֹות ׁשּכל ׁשּבּתֹורה, הנחלֹות מּכל זֹו נחלה הּכתּוב ׁשּנה מצרים. יֹוצאי אּלּו ƒ¿«¬…»ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
להם  ׁשהיּו מצרים מּיֹוצאי אחים ׁשני ּכיצד? החּיים. את יֹורׁשים מתים וכאן הּמתים, את יֹורׁשים ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהחּיים
"לאּלה  ׁשּנאמר: ׁשלׁשה, נטלּו והּׁשלׁשה אחד, חלק נטל האחד ׁשלׁשה. ולזה אחד לזה הארץ, ּבבאי ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּבנים
מּטֹותֿאבתם  "לׁשמֹות ׁשּנאמר: וזהּו ּבׁשוה. הּכל וחּלקּו אביהן אבי אצל נחלתן חזרה הארץ". ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹּתחלק
יֹוצאי  למנין חּלקּוה מּתחּלה ואּלּו מּמצרים. ׁשּיצאּו האבֹות לפי חּלקּוה הּבנים, ׁשּנטלּו ׁשאחר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָינחלּו",

חלקים  ארּבעה נטלּו עכׁשו חלקים, ׁשני אּלא הארּבעה אּלּו נֹוטלין היּו לא Ï¯B‚a.מצרים, C‡∑יצאּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ«¿»ְָ
אֹומר הּוא וכן וכלב, א)יהֹוׁשע ואֹומר(שופטים מׁשה", ּדּבר ּכאׁשר אתֿחברֹון לכלב "וּיּתנּו יט): "עלּֿפי (יהושע : ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ

ׁשאל" אׁשר אתֿהעיר לֹו נתנּו ועבדים ∑Ì˙·‡Œ˙BhÓ.ה' ּגרים .יצאּו ְֲִֶֶָָָָ«¬…»ְֲִִֵַָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(347 'nr a zegiy ihewl)

הארץהארץהארץהארץ אתאתאתאת יחלקיחלקיחלקיחלק ּבּבּבּבגגגגֹוֹוֹוֹורלרלרלרל נה)אאאא (כו, ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
טפי זהיר הּוא ׁשּבה ּבמיּוחד, לֹו הׁשיכת אחת מצוה יׁשנּה יהּודי קיח)לכל 'חלּוקת (ׁשּבת ׁשל הּפנימית המׁשמעּות זֹוהי . ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

לקֹונֹו. ּבעבֹודתֹו לֹו המיּוחד 'חלקֹו' ניּתן יהּודי לכל – מטעם הארץ' למעלה הּוא גֹורל ּכי דוקא, ּבגֹורל הארץ נחלקה לכן ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ּבּתניא הזקן אדמֹו"ר ּובלׁשֹון ודעת. מטעם למעלה היא זּו 'חלּוקה' וגם ז)ודעת, סימן סֹוף הקֹודׁש הזה (אגרת האֹור יתרֹון : ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ודּוגמתֹו . . . ּבמחׁשבה עלה ׁשּכ הדעת, מּבחינת למעלה אלא מּוׂשג, ודעת טעם ּבחינת אינֹו - ּפרטיֹות לנׁשמֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהּפרטי
ממׁש. הגֹורל ּבחינת הּוא עזרא עזרא עזרא עזרא למטה אבןאבןאבןאבן ְְִַַַַָָָ

(åð)ñ :èòîì áø ïéa Búìçð ÷ìçz ìøBbä ét-ìò©¦Æ©½̈¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«

i"yx£¯Bb‰ ÈtŒÏÚÏ∑:נאמר לכ הּקדׁש, ּברּוח ׁשּנתחּלקה מּגיד ׁשּפירׁשּתי; ּכמֹו מדּבר, היה הּגֹורל «ƒ«»ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא ."עלּֿפיֿה'" אבןאבןאבןאבן ִַ

Ôe¯ÚÊzנד  È¯ÈÚÊÏÂ ÔB‰zÒÁ‡ ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈«¿¬
·‰È˙z È‰BÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ÔB‰zÒÁ‡«¬«¿¿¿«¿ƒ¿»ƒƒ¿¿«

:dzÒÁ‡«¬«¿≈

Ô‰ÓLÏנה  ‡Ú¯‡ ˙È ‚Ït˙z ‡·„Úa Ì¯a¿«¿«¿»ƒ¿¿≈»«¿»ƒ¿»»
:ÔeÒÁÈ ÔB‰˙‰·‡ ÈË·Lƒ¿≈¬»«¿«¿¿

ÔÈaנו  ÔB‰zÒÁ‡ ‚Ït˙z ‡·„Ú Ìet ÏÚ««¿»ƒ¿¿≈«¬«¿¿≈
:È¯ÈÚÊÏ È‡ÈbÒ«ƒ≈ƒ¿ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

dpı¯‡‰ ˙‡ ˜ÏÁÈ:למּטֹות הארץ יחלק ּבגֹורל ּכי הּטעם, .epËÚÓÏ ·¯ ÔÈa B˙ÏÁ ˜ÏÁz Ï¯Bb‰ Èt ÏÚ:לפקּודים . ≈»≈∆»»∆ְְִֵֵֶַַַַָָָָ«ƒ«»≈»≈«¬»≈«ƒ¿»ְִִ
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(æð)úçtLî ïBLøâì íúçtLîì éålä éãe÷ô älàå§¥̧¤§¥´©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ
úçtLî éøøîì éúäwä úçtLî úä÷ì épLøbä©¥´§ª¦½¦§¾̈¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾¦§©−©

:éøønä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§¨¦«

(çð)älà|úçtLî éðálä úçtLî éåì úçtLî ¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©
úçtLî éLenä úçtLî éìçnä úçtLî éðøáçä©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©©©§¦Æ¦§©´©©¦½¦§©−©

:íøîò-úà ãìBä úä÷e éçøwä©¨§¦®§−̈¦¬¤©§¨«
i"yx£ÈÂÏ ˙ÁtLÓ ‰l‡∑ הּיצהרי מן ּוקצת והעּזיאלי הּׁשמעי מׁשּפחת ּכאן עזרא עזרא עזרא עזרא .חסר אבןאבןאבןאבן ≈∆ƒ¿¿…≈ƒְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

(èð)íLå|äãìé øLà éåì-úa ãáëBé íøîò úLà §¥´¥´¤©§À̈¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬
ïøäà-úà íøîòì ãìzå íéøöîa éåìì dúàŸ¨²§¥¦−§¦§¨®¦©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ

:íúçà íéøî úàå äLî-úàå§¤¤½§¥−¦§¨¬£Ÿ¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ÈÂÏÏ d˙‡ ‰„ÏÈ ¯L‡∑(יב הֹורתּה(סוטה ואין ּבמצרים] [לדתּה ּבמצרים, ילדּתּה אׁשּתֹו ¬∆»¿»…»¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

אּלא  מֹוצא אּתה אי ּבפרטן ׁשהרי ׁשבעים, מנין הׁשלימה והיא ילדּתּה. החֹומה לתֹו ּכׁשּנכנסּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבמצרים.
ותׁשע  .ׁשּׁשים ְִִֵַ

(ñ)øæòìà-úà àeäéáà-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤£¦®¤¤§¨−̈
:øîúéà-úàå§¤¦«¨¨«

(àñ)éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàå áãð úîiå©¨¬¨¨−̈©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨−̈¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

(áñ)ìL íäéã÷ô eéäiåøëæ-ìk óìà íéøNòå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨−̈
ék äìòîå Lãç-ïaî|éða CBúa eã÷túä àì ¦¤´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´

:ìàøNé éða CBúa äìçð íäì ïzð-àì ék ìàøNé¦§¨¥½Â¦«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa CB˙a e„˜t˙‰ ‡Ï Èk∑,נחלה להם לאֿנּתן ּכי ּטעם? ּומה ׁשנה. עׂשרים ּבני נמנין להיֹות ƒ…»¿»¿¿¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
נחלתֹו" יּתן ּפקדיו לפי "איׁש ׁשּנאמר: נחלה, ּבני היּו ׁשנה עׂשרים מּבן עזרא עזרא עזרא עזרא .והּנמנין אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ

(âñ)eã÷t øLà ïäkä øæòìàå äLî éãe÷t älà¥µ¤§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®£¤̧¨«§¹
:Bçøé ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé éða-úà¤§¥³¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«

ÔBL¯‚Ïנז  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ ÈÈÓ ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ¿»≈≈»≈¿«¿¬«¿¿≈¿
È¯¯ÓÏ ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ˙‰˜Ï ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ≈¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:È¯¯Ó ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¿»ƒ

ÔB¯·Áנח  ˙ÈÚ¯Ê È·Ï ˙ÈÚ¯Ê ÈÂÏ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«≈ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆¿
˙‰˜e Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈLeÓ ˙ÈÚ¯Ê ÈÏÁÓ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ…«¿»

:Ì¯ÓÚ ˙È „ÈÏB‡≈»«¿»

„ÏÈ„˙נט  ÈÂÏ ˙a „·ÎBÈ Ì¯ÓÚ ˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ««¿»∆∆«≈ƒƒ≈«
Ô¯‰‡ ˙È Ì¯ÓÚÏ ˙„ÏÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ÈÂÏÏ d˙È»«¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒƒ≈«¿«¿»»«¬…

:ÔB‰˙Á‡ ÌÈ¯Ó ˙ÈÂ ‰LÓ ˙ÈÂ¿»…∆¿»ƒ¿»¬»¿

È˙ס  ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ ·„ ˙È Ô¯‰‡Ï „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»»»¿»¬ƒ»
:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»ƒ»»

‡M˙‡סא  ÔB‰·B¯˜a ‡e‰È·‡Â ·„ ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ¿»≈∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙¯Îe¿≈»√»¿»

Ïkסב  ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ»
eÈÓ˙‡ ‡Ï È¯‡ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc¿»ƒ««¿»¿≈»¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ‡Ï È¯‡ Ï‡¯NÈ È· B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬≈»ƒ¿¿ƒ«¿

:Ï‡¯NÈ È· B‚a ‡ÒÁ‡«¬»»¿¿≈ƒ¿»≈

BÓסג  Èc ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈…∆¿∆¿»»«¬»ƒ¿
‡c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈ Èa ˙È»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿«»¿»««¿≈»

:BÁ¯È„ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

fpÔBL¯‚Ïּבנֹו והזּכיר מהּבכֹור, החל . ¿≈¿ְְְְִִֵֵֵַ
ׁשּלא  ויּתכן ׁשמעי. הזּכיר ולא לבני, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶָֹֹׁשהּוא
ּבנים. ּבלא ּומתּו לֹו היּו אֹו ּבנים, לֹו ְִִֵָָָָֹהיּו
קהת, ּבן ׁשהּוא החברֹוני הזּכיר ּכן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָואחר
מררי, ּבני ּכן ואחר עּוזיאל. הזּכיר ְְְְְִִִִֵֵֵַַָֹולא
עמרם. ּבני ּכן ואחר יצהר, ּבני להזּכיר ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָוׁשב

ׁשארע  מה ׁשּיבאר ּבעבּור אֹותם, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָואיחר
עמרם: ּבן ְְִֵֶַָלבני

gpÈÁ¯w‰,יֹוכבד ׁשם והזּכיר קרח. ּבני הם . «»¿ƒְְְִִֵֵֵֶֶַֹ
ּכב  יֹולדּתם,ּבעבּור ׁשם הזּכיר ולא ּבניה. ֹוד ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹ

ילדה: אׁשר אׂשריאל וכן קצרה. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָּדר
aqÌ‰È„e˜Ù eÈ‰iÂ ּבּמסּפר הּלוּים. ּפקּודי . «ƒ¿¿≈∆ְְְִִִֵַַָ

לא  ּכי והּתמּה, מאֹות. ׁשבע נֹוספּו ְְְִֵֵֶַַַַֹהּזה
יׂשראל  והּנה מאֹות. ׁשבע רק ּבהם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָנֹוסף
ומעלה, ׁשנה עׂשרים מּבן ׁשהיה מי ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּמתּו
מהּמסּפר  קרֹוב האחרֹונה ּבּפעם מסּפרם ְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָהיה
ּפקּודי  עם נכנסּו לא הּלוּים ּכי ְְְְִִִִִִֵַָֹהראׁשֹון,

הּכהן: אלעזר והעד, ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹיׂשראל.
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(ãñ)ïøäàå äLî éãe÷tî Léà äéä-àì älàáe§¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´¤½§©«£−Ÿ
:éðéñ øaãîa ìàøNé éða-úà eã÷t øLà ïäkä©Ÿ¥®£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−§¦§©¬¦¨«

i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰È‰Œ‡Ï ‰l‡·e∑ מחּבבֹות היּו ׁשהן לפי המרּגלים, ּגזרת נגזרה לא הּנׁשים על את אבל ¿≈∆…»»ƒ¿ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
אֹומרים האנׁשים יד)הארץ; לכ(במדבר אחּזה", "ּתנהּֿלנּו אֹומרֹות: והּנׁשים מצרימה", ונׁשּובה ראׁש "נּתנה : ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

לכאן  צלפחד ּבנֹות ּפרׁשת עזרא עזרא עזרא עזרא .נסמכה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִַָָָָָָ

(äñ)-àìå øaãna eúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−©¦§¨®§«Ÿ
òLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék Léà íäî øúBð©³¥¤Æ¦½¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©

ñ :ïeð-ïa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦«

æë(à)ãòìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða äðáø÷zå©¦§©¹§¨§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ
älàå óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî-ïa øéëî-ïa¤¨¦´¤§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ
:äöøúå äkìîe äìâçå äòð äìçî åéúða úBîL§´§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«

i"yx£ÛÒBÈŒÔa ‰MÓ ˙ÁtLÓÏ∑ חּבב יֹוסף : ל לֹומר אּלא "ּבןֿמנּׁשה"? נאמר ּכבר והלא נאמר? לּמה ¿ƒ¿¿…¿«∆∆≈ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר הארץ, נ)את "ּתנהּֿלנּו(בראשית ׁשּנאמר: הארץ, את חּבבּו ּובנֹותיו וגֹו'", אתֿעצמתי "והעלתם : ְְְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ּבאחד  הּכתּוב  ל ּופרט סתּומים, אבֹותיו ּומעׂשה ׁשּמעׂשיו מי ׁשּכל צּדיקים, ּכּלם ׁשהיּו ,ּוללּמד ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻאחּזה".
ּכגֹון לגנאי, יחסֹו ואם צּדיק. ּבן צּדיק זה הרי לׁשבח, ליחסֹו כה)מהם ּבן (מ"ב ּבןֿנתניה יׁשמעאל "ּבא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

היּו רׁשעים עּמֹו הּנזּכרים ׁשּכל ּבידּוע B‚Â'.אליׁשמע" ‰Ú ‰ÏÁÓ∑אֹומר הּוא לו)ּולהּלן "וּתהיינה (במדבר : ְְְֱִִִִִֶַַָָָָָָָ«¿»…»¿ְְִֵֶַַָָ
סדרן  את ׁשּנה לפיכ ּכזֹו, זֹו ׁשקּולֹות ׁשּכּלן מּגיד, תרצה", .מחלה ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֻ

(á)éðôìå ïäkä øæòìà éðôìå äLî éðôì äðãîòzå©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥¬
:øîàì ãòBî-ìäà çút äãòä-ìëå íàéNpä©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−¥«Ÿ

i"yx£¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ ‰LÓ ÈÙÏ∑ אהרן ׁשּמת אחר הארּבעים ּבׁשנת אּלא לפניהם עמדּו ׁשּלא ÈÙÏ.מּגיד, ƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈∆¿»»ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹƒ¿≈
‰LÓ∑ ּדברי ודרׁשהּו, הּמקרא סרס אּלא יֹודע? אלעזר ידע, לא מׁשה אם אפׁשר, אלעזר? לפני ּכ ואחר …∆ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ּכ לפני ועמדּו יֹוׁשבים היּו הּמדרׁש ּבבית אֹומר: אלעזר רּבי מּׁשּום  חנן אּבא יאׁשּיה. ספרי)ּלםרּבי קיט, .(ב"ב ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

(â)äãòä CBúa äéä-àì àeäå øaãna úî eðéáà̈¦»»¥´©¦§¨¼§¸«Ÿ¨¹̈§´¨«¥À̈
úî Bàèçá-ék çø÷-úãòa ýåýé-ìò íéãòBpä©«¨¦²©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©¦«§¤§´¥½

:Bì eéä-àì íéðáe¨¦−Ÿ¨¬«
i"yx£'B‚Â ‰È‰Œ‡Ï ‡e‰Â∑(ספרי קיח, מתלֹוננים (שם ּבחטא לא לֹומר נזקקּו מת", "ּבחטאֹו לֹומר: ּבאֹות ׁשהיּו לפי ¿…»»¿ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

עּמֹו. אחרים את החטיא ולא מת לבּדֹו ּבחטאֹו אּלא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, על ׁשהּצּו קרח ּבעדת צו)ולא (שבת ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
היה  הּמעּפילים מן אֹומר: ׁשמעֹון ורּבי היה. עצים מקֹוׁשׁש אֹומר: עקיבא עזרא עזרא עזרא עזרא .רּבי אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

Ô¯‰‡Âסד  ‰LÓ ÈÈnÓ ¯·‚ ‰Â‰ ‡Ï ÔÈl‡·e¿ƒ≈»¬»¿«ƒƒ¿»≈…∆¿«¬…
‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ Èa ˙È BÓ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

a„Óa¯‡סה  Ôe˙eÓÈ ˙ÓÓ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬«¿»¿≈«¿¿«¿¿»
¯a ·Ïk Ô‰l‡ L‡ ÔB‰Ó ¯‡zL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿«ƒ¿¡«∆»≈»≈«

:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

a¯א  „ÚÏb ¯a ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆ ˙a ‡·È¯˜Â¿»ƒ»¿«¿»¿»«≈∆«ƒ¿»«
ÛÒBÈ ¯a ‰MÓ ˙ÈÚ¯ÊÏ ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆¿«¿¬«¿«∆«≈
‰Ï‚ÁÂ ‰Ú ‰ÏÁÓ d˙a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿»≈«¿»…»¿»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓeƒ¿»¿ƒ¿»

‰k‡ב  ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ ‡Ó˜Â¿»»√»…∆¿√»∆¿»»«¬»
ÔkLÓ Ú¯˙a ‡zLk ÏÎÂ ‡i·¯·¯ Ì„˜Â¿√»«¿¿«»¿»¿ƒ¿»ƒ¿««¿«

:¯ÓÈÓÏ ‡ÓÊƒ¿»¿≈»

B‚aג  ‰Â‰ ‡Ï ‡e‰Â ‡¯a„Óa ˙ÈÓ ‡e·‡»»ƒ¿«¿¿»¿»¬»¿
È¯‡ Á¯˜„ ‡zLÎa ÈÈ ÏÚ encÊ‡c ‡zLÎ¿ƒ¿»¿ƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿»¿…«¬≈

:dÏ BÂ‰ ‡Ï ÔÈ·e ˙ÈÓ d·BÁ·¿≈ƒ¿ƒ»¬≈

dxezd lr `xfr oa`

cqLÈ‡ ‰È‰ ‡Ï ‰l‡·e ׁשב הּפסּוק זה  . ¿≈∆…»»ƒֶַָָ
יׂשראל: ּפקּודי ְְִֵֵֶָאל

dq‰pÙÈ Ôa ·Ïk Ì‡ Èk,יהֹוׁשע קֹודם . ƒƒ»≈∆¿À∆ְֶַֻ
הּׁשם: אמר ֲֵֶַַַָּכאׁשר

b‰È‰ ‡Ï ‡e‰Â ּכי הּבנֹות חׁשבּו . ¿…»»ְִַָָ
ה': על הּנֹועדים ּבני יירׁשּו Èkלא ְְִִֵַַָֹƒ

˙Ó B‡ËÁa הּלוי יהּודה רּבי אמר . ¿∆¿≈ְִִֵַַַָָ
ּדבק  מת, ּבחטאֹו ּכי ּפירּוׁש ּכי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָהּספרּדי,

יאמר, ּכאׁשר לֹו. היּו לא ּובנים ֲִִֵֶַַָָָֹעם
.וכ ּכ לפלֹוני ארע ּבעֹונֹותיו ְְֲִִֵַַַָָָהּיֹום

רחֹוק: ְֵֶָואינּנּו



מי qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i iyily meil inei xeriy

(æð)úçtLî ïBLøâì íúçtLîì éålä éãe÷ô älàå§¥̧¤§¥´©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ
úçtLî éøøîì éúäwä úçtLî úä÷ì épLøbä©¥´§ª¦½¦§¾̈¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾¦§©−©

:éøønä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§¨¦«

(çð)älà|úçtLî éðálä úçtLî éåì úçtLî ¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©
úçtLî éLenä úçtLî éìçnä úçtLî éðøáçä©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©©©§¦Æ¦§©´©©¦½¦§©−©

:íøîò-úà ãìBä úä÷e éçøwä©¨§¦®§−̈¦¬¤©§¨«
i"yx£ÈÂÏ ˙ÁtLÓ ‰l‡∑ הּיצהרי מן ּוקצת והעּזיאלי הּׁשמעי מׁשּפחת ּכאן עזרא עזרא עזרא עזרא .חסר אבןאבןאבןאבן ≈∆ƒ¿¿…≈ƒְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

(èð)íLå|äãìé øLà éåì-úa ãáëBé íøîò úLà §¥´¥´¤©§À̈¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬
ïøäà-úà íøîòì ãìzå íéøöîa éåìì dúàŸ¨²§¥¦−§¦§¨®¦©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ

:íúçà íéøî úàå äLî-úàå§¤¤½§¥−¦§¨¬£Ÿ¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ÈÂÏÏ d˙‡ ‰„ÏÈ ¯L‡∑(יב הֹורתּה(סוטה ואין ּבמצרים] [לדתּה ּבמצרים, ילדּתּה אׁשּתֹו ¬∆»¿»…»¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

אּלא  מֹוצא אּתה אי ּבפרטן ׁשהרי ׁשבעים, מנין הׁשלימה והיא ילדּתּה. החֹומה לתֹו ּכׁשּנכנסּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבמצרים.
ותׁשע  .ׁשּׁשים ְִִֵַ

(ñ)øæòìà-úà àeäéáà-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤£¦®¤¤§¨−̈
:øîúéà-úàå§¤¦«¨¨«

(àñ)éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàå áãð úîiå©¨¬¨¨−̈©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨−̈¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

(áñ)ìL íäéã÷ô eéäiåøëæ-ìk óìà íéøNòå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨−̈
ék äìòîå Lãç-ïaî|éða CBúa eã÷túä àì ¦¤´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´

:ìàøNé éða CBúa äìçð íäì ïzð-àì ék ìàøNé¦§¨¥½Â¦«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa CB˙a e„˜t˙‰ ‡Ï Èk∑,נחלה להם לאֿנּתן ּכי ּטעם? ּומה ׁשנה. עׂשרים ּבני נמנין להיֹות ƒ…»¿»¿¿¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
נחלתֹו" יּתן ּפקדיו לפי "איׁש ׁשּנאמר: נחלה, ּבני היּו ׁשנה עׂשרים מּבן עזרא עזרא עזרא עזרא .והּנמנין אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ

(âñ)eã÷t øLà ïäkä øæòìàå äLî éãe÷t älà¥µ¤§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®£¤̧¨«§¹
:Bçøé ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé éða-úà¤§¥³¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«

ÔBL¯‚Ïנז  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ ÈÈÓ ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ¿»≈≈»≈¿«¿¬«¿¿≈¿
È¯¯ÓÏ ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ˙‰˜Ï ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ≈¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:È¯¯Ó ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¿»ƒ

ÔB¯·Áנח  ˙ÈÚ¯Ê È·Ï ˙ÈÚ¯Ê ÈÂÏ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«≈ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆¿
˙‰˜e Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈLeÓ ˙ÈÚ¯Ê ÈÏÁÓ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ…«¿»

:Ì¯ÓÚ ˙È „ÈÏB‡≈»«¿»

„ÏÈ„˙נט  ÈÂÏ ˙a „·ÎBÈ Ì¯ÓÚ ˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ««¿»∆∆«≈ƒƒ≈«
Ô¯‰‡ ˙È Ì¯ÓÚÏ ˙„ÏÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ÈÂÏÏ d˙È»«¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒƒ≈«¿«¿»»«¬…

:ÔB‰˙Á‡ ÌÈ¯Ó ˙ÈÂ ‰LÓ ˙ÈÂ¿»…∆¿»ƒ¿»¬»¿

È˙ס  ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ ·„ ˙È Ô¯‰‡Ï „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»»»¿»¬ƒ»
:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»ƒ»»

‡M˙‡סא  ÔB‰·B¯˜a ‡e‰È·‡Â ·„ ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ¿»≈∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙¯Îe¿≈»√»¿»

Ïkסב  ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ»
eÈÓ˙‡ ‡Ï È¯‡ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc¿»ƒ««¿»¿≈»¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ‡Ï È¯‡ Ï‡¯NÈ È· B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬≈»ƒ¿¿ƒ«¿

:Ï‡¯NÈ È· B‚a ‡ÒÁ‡«¬»»¿¿≈ƒ¿»≈

BÓסג  Èc ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈…∆¿∆¿»»«¬»ƒ¿
‡c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈ Èa ˙È»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿«»¿»««¿≈»

:BÁ¯È„ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

fpÔBL¯‚Ïּבנֹו והזּכיר מהּבכֹור, החל . ¿≈¿ְְְְִִֵֵֵַ
ׁשּלא  ויּתכן ׁשמעי. הזּכיר ולא לבני, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶָֹֹׁשהּוא
ּבנים. ּבלא ּומתּו לֹו היּו אֹו ּבנים, לֹו ְִִֵָָָָֹהיּו
קהת, ּבן ׁשהּוא החברֹוני הזּכיר ּכן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָואחר
מררי, ּבני ּכן ואחר עּוזיאל. הזּכיר ְְְְְִִִִֵֵֵַַָֹולא
עמרם. ּבני ּכן ואחר יצהר, ּבני להזּכיר ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָוׁשב

ׁשארע  מה ׁשּיבאר ּבעבּור אֹותם, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָואיחר
עמרם: ּבן ְְִֵֶַָלבני

gpÈÁ¯w‰,יֹוכבד ׁשם והזּכיר קרח. ּבני הם . «»¿ƒְְְִִֵֵֵֶֶַֹ
ּכב  יֹולדּתם,ּבעבּור ׁשם הזּכיר ולא ּבניה. ֹוד ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹ

ילדה: אׁשר אׂשריאל וכן קצרה. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָּדר
aqÌ‰È„e˜Ù eÈ‰iÂ ּבּמסּפר הּלוּים. ּפקּודי . «ƒ¿¿≈∆ְְְִִִֵַַָ

לא  ּכי והּתמּה, מאֹות. ׁשבע נֹוספּו ְְְִֵֵֶַַַַֹהּזה
יׂשראל  והּנה מאֹות. ׁשבע רק ּבהם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָנֹוסף
ומעלה, ׁשנה עׂשרים מּבן ׁשהיה מי ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּמתּו
מהּמסּפר  קרֹוב האחרֹונה ּבּפעם מסּפרם ְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָהיה
ּפקּודי  עם נכנסּו לא הּלוּים ּכי ְְְְִִִִִִֵַָֹהראׁשֹון,

הּכהן: אלעזר והעד, ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹיׂשראל.

qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i iyily meil inei xeriy

(ãñ)ïøäàå äLî éãe÷tî Léà äéä-àì älàáe§¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´¤½§©«£−Ÿ
:éðéñ øaãîa ìàøNé éða-úà eã÷t øLà ïäkä©Ÿ¥®£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−§¦§©¬¦¨«

i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰È‰Œ‡Ï ‰l‡·e∑ מחּבבֹות היּו ׁשהן לפי המרּגלים, ּגזרת נגזרה לא הּנׁשים על את אבל ¿≈∆…»»ƒ¿ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
אֹומרים האנׁשים יד)הארץ; לכ(במדבר אחּזה", "ּתנהּֿלנּו אֹומרֹות: והּנׁשים מצרימה", ונׁשּובה ראׁש "נּתנה : ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

לכאן  צלפחד ּבנֹות ּפרׁשת עזרא עזרא עזרא עזרא .נסמכה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִַָָָָָָ

(äñ)-àìå øaãna eúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−©¦§¨®§«Ÿ
òLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék Léà íäî øúBð©³¥¤Æ¦½¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©

ñ :ïeð-ïa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦«

æë(à)ãòìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða äðáø÷zå©¦§©¹§¨§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ
älàå óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî-ïa øéëî-ïa¤¨¦´¤§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ
:äöøúå äkìîe äìâçå äòð äìçî åéúða úBîL§´§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«

i"yx£ÛÒBÈŒÔa ‰MÓ ˙ÁtLÓÏ∑ חּבב יֹוסף : ל לֹומר אּלא "ּבןֿמנּׁשה"? נאמר ּכבר והלא נאמר? לּמה ¿ƒ¿¿…¿«∆∆≈ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר הארץ, נ)את "ּתנהּֿלנּו(בראשית ׁשּנאמר: הארץ, את חּבבּו ּובנֹותיו וגֹו'", אתֿעצמתי "והעלתם : ְְְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ּבאחד  הּכתּוב  ל ּופרט סתּומים, אבֹותיו ּומעׂשה ׁשּמעׂשיו מי ׁשּכל צּדיקים, ּכּלם ׁשהיּו ,ּוללּמד ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻאחּזה".
ּכגֹון לגנאי, יחסֹו ואם צּדיק. ּבן צּדיק זה הרי לׁשבח, ליחסֹו כה)מהם ּבן (מ"ב ּבןֿנתניה יׁשמעאל "ּבא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

היּו רׁשעים עּמֹו הּנזּכרים ׁשּכל ּבידּוע B‚Â'.אליׁשמע" ‰Ú ‰ÏÁÓ∑אֹומר הּוא לו)ּולהּלן "וּתהיינה (במדבר : ְְְֱִִִִִֶַַָָָָָָָ«¿»…»¿ְְִֵֶַַָָ
סדרן  את ׁשּנה לפיכ ּכזֹו, זֹו ׁשקּולֹות ׁשּכּלן מּגיד, תרצה", .מחלה ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֻ

(á)éðôìå ïäkä øæòìà éðôìå äLî éðôì äðãîòzå©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥¬
:øîàì ãòBî-ìäà çút äãòä-ìëå íàéNpä©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−¥«Ÿ

i"yx£¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ ‰LÓ ÈÙÏ∑ אהרן ׁשּמת אחר הארּבעים ּבׁשנת אּלא לפניהם עמדּו ׁשּלא ÈÙÏ.מּגיד, ƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈∆¿»»ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹƒ¿≈
‰LÓ∑ ּדברי ודרׁשהּו, הּמקרא סרס אּלא יֹודע? אלעזר ידע, לא מׁשה אם אפׁשר, אלעזר? לפני ּכ ואחר …∆ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ּכ לפני ועמדּו יֹוׁשבים היּו הּמדרׁש ּבבית אֹומר: אלעזר רּבי מּׁשּום  חנן אּבא יאׁשּיה. ספרי)ּלםרּבי קיט, .(ב"ב ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

(â)äãòä CBúa äéä-àì àeäå øaãna úî eðéáà̈¦»»¥´©¦§¨¼§¸«Ÿ¨¹̈§´¨«¥À̈
úî Bàèçá-ék çø÷-úãòa ýåýé-ìò íéãòBpä©«¨¦²©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©¦«§¤§´¥½

:Bì eéä-àì íéðáe¨¦−Ÿ¨¬«
i"yx£'B‚Â ‰È‰Œ‡Ï ‡e‰Â∑(ספרי קיח, מתלֹוננים (שם ּבחטא לא לֹומר נזקקּו מת", "ּבחטאֹו לֹומר: ּבאֹות ׁשהיּו לפי ¿…»»¿ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

עּמֹו. אחרים את החטיא ולא מת לבּדֹו ּבחטאֹו אּלא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, על ׁשהּצּו קרח ּבעדת צו)ולא (שבת ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
היה  הּמעּפילים מן אֹומר: ׁשמעֹון ורּבי היה. עצים מקֹוׁשׁש אֹומר: עקיבא עזרא עזרא עזרא עזרא .רּבי אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

Ô¯‰‡Âסד  ‰LÓ ÈÈnÓ ¯·‚ ‰Â‰ ‡Ï ÔÈl‡·e¿ƒ≈»¬»¿«ƒƒ¿»≈…∆¿«¬…
‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ Èa ˙È BÓ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

a„Óa¯‡סה  Ôe˙eÓÈ ˙ÓÓ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬«¿»¿≈«¿¿«¿¿»
¯a ·Ïk Ô‰l‡ L‡ ÔB‰Ó ¯‡zL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿«ƒ¿¡«∆»≈»≈«

:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

a¯א  „ÚÏb ¯a ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆ ˙a ‡·È¯˜Â¿»ƒ»¿«¿»¿»«≈∆«ƒ¿»«
ÛÒBÈ ¯a ‰MÓ ˙ÈÚ¯ÊÏ ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆¿«¿¬«¿«∆«≈
‰Ï‚ÁÂ ‰Ú ‰ÏÁÓ d˙a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿»≈«¿»…»¿»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓeƒ¿»¿ƒ¿»

‰k‡ב  ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ ‡Ó˜Â¿»»√»…∆¿√»∆¿»»«¬»
ÔkLÓ Ú¯˙a ‡zLk ÏÎÂ ‡i·¯·¯ Ì„˜Â¿√»«¿¿«»¿»¿ƒ¿»ƒ¿««¿«

:¯ÓÈÓÏ ‡ÓÊƒ¿»¿≈»

B‚aג  ‰Â‰ ‡Ï ‡e‰Â ‡¯a„Óa ˙ÈÓ ‡e·‡»»ƒ¿«¿¿»¿»¬»¿
È¯‡ Á¯˜„ ‡zLÎa ÈÈ ÏÚ encÊ‡c ‡zLÎ¿ƒ¿»¿ƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿»¿…«¬≈

:dÏ BÂ‰ ‡Ï ÔÈ·e ˙ÈÓ d·BÁ·¿≈ƒ¿ƒ»¬≈

dxezd lr `xfr oa`

cqLÈ‡ ‰È‰ ‡Ï ‰l‡·e ׁשב הּפסּוק זה  . ¿≈∆…»»ƒֶַָָ
יׂשראל: ּפקּודי ְְִֵֵֶָאל

dq‰pÙÈ Ôa ·Ïk Ì‡ Èk,יהֹוׁשע קֹודם . ƒƒ»≈∆¿À∆ְֶַֻ
הּׁשם: אמר ֲֵֶַַַָּכאׁשר

b‰È‰ ‡Ï ‡e‰Â ּכי הּבנֹות חׁשבּו . ¿…»»ְִַָָ
ה': על הּנֹועדים ּבני יירׁשּו Èkלא ְְִִֵַַָֹƒ

˙Ó B‡ËÁa הּלוי יהּודה רּבי אמר . ¿∆¿≈ְִִֵַַַָָ
ּדבק  מת, ּבחטאֹו ּכי ּפירּוׁש ּכי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָהּספרּדי,

יאמר, ּכאׁשר לֹו. היּו לא ּובנים ֲִִֵֶַַָָָֹעם
.וכ ּכ לפלֹוני ארע ּבעֹונֹותיו ְְֲִִֵַַַָָָהּיֹום

רחֹוק: ְֵֶָואינּנּו
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(ã)ïéà ék BzçtLî CBzî eðéáà-íL òøbé änì̈´¨¦¨©³¥«¨¦̧Æ¦´¦§©§½¦²¥¬
:eðéáà éçà CBúa äfçà eðl-äðz ïa Bì−¥®§¨¨´£ª½̈§−£¥¬¨¦«

i"yx£eÈ·‡ŒÌL Ú¯bÈ ‰nÏ∑ ליבם אּמנּו ּתתיּבם זרע, חׁשּובֹות הּנקבֹות אין ואם עֹומדֹות ּבן ּבמקֹום אנּו »»ƒ»«≈»ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
קיט) Ôa.(ב"ב BÏ ÔÈ‡ Èk∑היּו ׁשחכמנּיֹות מּגיד, ּכלּום; ּתֹובעֹות היּו לא ּבן, לֹו היה אם עזרא עזרא עזרא עזרא .הא אבןאבןאבןאבן ƒ≈≈ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

(ä)ètLî-úà äLî áø÷iåïô :ýåýé éðôì ©©§¥¬¤²¤¦§¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÔËtLÓŒ˙‡ ‰LÓ ·¯˜iÂ∑(ח לֹומר (סנהדרין עטרה ׁשּנטל על נפרע וכאן מּמּנּו, הלכה א)נתעּלמה :(דברים ««¿≈…∆∆ƒ¿»»ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

אלי" ּתקרבּון מּכם יקׁשה אׁשר שם)"והּדבר מׁשה,(סנהדרין עלֿידי להּכתב זֹו ּפרׁשה היתה ראּויה אחר: ּדבר . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ידן  על ונכּתבה צלפחד ּבנֹות ׁשּזכּו .אּלא ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָ

ß fenz g"i iriax mei ß

(å):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æ)úfçà íäì ïzz ïúð úøác ãçôìö úBða ïk¥À§´§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´
ïäéáà úìçð-úà zøáòäå íäéáà éçà CBúa äìçð©«£½̈§−£¥´£¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−

:ïäì̈¤«
i"yx£˙¯·c „ÁÙÏˆ ˙Ba Ôk∑ עינן ׁשראתה מּגיד, ּבּמרֹום; לפני זֹו ּפרׁשה ּכתּובה ּכ "יאּות". ּכתרּגּומֹו: ≈¿¿»¿»…¿…ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ

מׁשה  ׁשל עינֹו ראתה ּׁשּלא c·¯˙.מה „ÁÙÏˆ ˙Ba Ôk∑ ֿהּואׁשהּקדֹוׁשּֿברּו אדם אׁשרי תבעּו; יפה ֲֵֶֶֶַָָֹֹ≈¿¿»¿»…¿…ְְֵֶֶַַָָָָָָ
לדבריו  Ôzz.מֹודה Ô˙∑(קיח ּבנכסי (ב"ב אחיו עם וחלקֹו מצרים, מּיֹוצאי ׁשהיה אביהן, חלק חלקים: ׁשני ְִֶָָ»…ƒ≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

עברה)∑z¯·Ú‰Â.חפר  (ס"א העברה קטז)לׁשֹון ׁשם (ב"ב על אחר: ּדבר ליֹורׁשֹו. ּבן מּניח ׁשאינֹו ּבמי הּוא ֵֶ¿«¬«¿»ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּלא אֹותּה; יֹורׁשין ּובעלּה ׁשּבנּה לׁשבט, מּׁשבט נחלה מעברת קכ)ׁשהּבת אּלא (ב"ב נצטּוה לא נחלה ּתּסב ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

אֹומר: הּוא ּובבת "ּונתּתם", אֹומר הּוא ּבכּלן לבּתֹו", אתֿנחלתֹו "והעברּתם וכן ּבלבד. הּדֹור ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻלאֹותֹו
עזרא עזרא עזרא עזרא ."והעברּתם" אבןאבןאבןאבן ְְֲֶַַ

(ç)ïáe úeîé-ék Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦´¦«¨À¥Æ
:Bzáì Búìçð-úà ízøáòäå Bì ïéà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥´½§©«£©§¤¬¤©«£¨−§¦«

(è):åéçàì Búìçð-úà ízúðe úa Bì ïéà-íàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦¥¬−©®§©¤¬¤©«£¨−§¤¨«

(é):åéáà éçàì Búìçð-úà ízúðe íéçà Bì ïéà-íàå§¦¥¬−©¦®§©¤¬¤©«£¨−©«£¥¬¨¦«

(àé)Búìçð-úà ízúðe åéáàì íéçà ïéà-íàå§¦¥´©¦»§¨¦¼§©¤´¤©«£¨À
ìäúéäå dúà Løéå BzçtLnî åéìà áøwä BøàL ¦§¥º©¨¬Ÿ¥¨²¦¦§©§−§¨©´Ÿ¨®§¨̧§¹̈

ýåýé äeö øLàk ètLî úwçì ìàøNé éðáì¦§¥³¦§¨¥Æ§ª©´¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
ô :äLî-úà¤¤«

i"yx£BzÁtLnÓ ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ∑(קט ב"ב האב (ספרי. מׁשּפחת אּלא קרּויה מׁשּפחה עזרא עזרא עזרא עזרא .ואין  אבןאבןאבןאבן ƒ¿≈«»…≈»ƒƒ¿«¿ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

d˙ÈÚ¯Êד  BbÓ ‡e·‡„ ‡ÓL ÚÓ˙È ‡ÓÏ¿»ƒ¿¿«¿»¿»»ƒ«¿ƒ≈
ÈÁ‡ B‚a ‡ÒÁ‡ ‡Ï ·‰ ¯a dÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈≈»«»»«¬»»¿¬≈

:‡e·‡»»

ÈÈ:ה  Ì„˜ Ô‰Èc ˙È ‰LÓ ·¯˜Â¿»≈…∆»ƒ¿»√»¿»

ÓÈÓÏ¯:ו  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïז  Ôzz ÔzÓ ÔÏlÓÓ „ÁÙÏˆ ˙a ˙e‡È»¿«¿»¿»¿«¿»ƒ«ƒ≈¿
˙È ¯·Ú˙Â Ô‰e·‡ ÈÁ‡ B‚a ‡ÒÁ‡ ˙„eÁ‡¬««¬»»¿¬≈¬»¿«¬«»

:Ô‰Ï Ô‰e·‡ ˙ÒÁ‡«¬»«¬∆¿≈

‡¯Èח  ¯·b ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¬≈
dzÒÁ‡ ˙È Ôe¯aÚ˙Â dÏ ˙ÈÏ ¯·e ˙eÓÈ¿«≈≈¿«¿¿»«¬«¿≈

:dz¯·Ïƒ¿«≈

‡dzÒÁט  ˙È Ôez˙Â ‡z¯a dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈¿«»¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰BÁ‡Ï«¬ƒ

‡dzÒÁי  ˙È Ôez˙Â ÔÈÁ‡ dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈«ƒ¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰e·‡ ÈÁ‡Ï«¬≈¬ƒ

È˙יא  Ôez˙Â È‰e·‡Ï ÔÈÁ‡ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈«ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»
˙¯ÈÂ d˙ÈÚ¯fÓ dÏ ·È¯˜c d·È¯˜Ï dzÒÁ‡«¬«¿≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈ƒ«¿ƒ≈¿≈«
È„ ‡Ók ÔÈc ˙¯Ê‚Ï Ï‡¯NÈ È·Ï È‰˙e d˙È»«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

dxezd lr `xfr oa`

cÔa BÏ ÔÈ‡ Èk:ּבן לֹו ׁשאין ּבעבּור . ƒ≈≈ֲֵֵֶַ
fÔk:ּכן הּדבר אֹו אמת. .z¯·Ú‰Â מה . ≈ֱֵֶַָָ¿«¬«¿»ַ

הן: ּתּקחנה הּוא, ׁשּיּקח ראּוי ְִִֵֶֶַַָָָָּׁשהיה

gBÏ ÔÈ‡ Ô·eיירׁש הּבן ּכי אֹות, הּנה . ≈≈ִִִֵֵַַ
אביו: ִֶָאת

hÂÈÁ‡Ï:מאם אֹו מאב . ¿∆»ֵֵֵָ

`iÂÈÏ‡ ·B¯w‰ B¯‡LÏ:הּמׁשּפחה מּכל . ƒ¿≈«»≈»ְִִַָָָ
d˙B‡ L¯ÈÂּדר ּפירׁשּתי ּוכבר הּנחלה. . ¿»«»ְְֲִֵֶֶַַַָָ

הּנחלֹות  ולדעת נכרי. לעם ּבּפסּוק ְְְֲֲִַַַַַַַָָָחז''ל,

qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"i iriax meil inei xeriy

(áé)íéøáòä øä-ìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£¥²¤©¬¨«£¨¦−
:ìàøNé éðáì ézúð øLà õøàä-úà äàøe äfä©¤®§¥Æ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ¯‰ŒÏ‡ ‰ÏÚ∑(רבה להם",(במדבר ּתּתן "נתן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ׁשאמר ּכיון לכאן? נסמכה לּמה ¬≈∆«»¬»ƒְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
ּגזרתי  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר לארץ? ואּכנס הּגזרה הּתרה ׁשּמא להנחיל, הּמקֹום צּוה אֹותי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻאמר:

עֹומדת לי (ספרי)ּבמקֹומּה ּכמדּמה ואמר: ׂשמח ראּובן, ּובני ּגד ּבני לנחלת מׁשה ׁשּנכנס ּכיון אחר: ּדבר . ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
לחצר  אחריו, והּוא – לּׁשער נכנס ׁשּלֹו. ּפּלטין לפתח יּכנס ׁשּלא ּבנֹו על ׁשּגזר למל מׁשל נדרי. לי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשהּתר
אסּור  אּתה ואיל מּכאן ּבני, לֹו: אמר לּקיטֹון, לּכנס ׁשּבא ּכיון אחריו. והּוא – לּטרקלין אחריו, והּוא –ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

.לּכנס  ִֵָ

(âé)énò-ìà zôñàðå dúà äúéàøåäzà-íb E §¨¦´¨Ÿ½̈§¤«¡©§¨¬¤©¤−©¨®¨
éçà ïøäà óñàð øLàk:E ©«£¤¬¤«¡©−©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ÛÒ‡ ¯L‡k∑.מּמּנּו טֹוב אּתה אין אחר: ּדבר אהרן. ׁשל למיתתֹו מׁשה ׁשּנתאּוה מּכאן, «¬∆∆¡««¬…»ƒְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
לב) לא (דברים אׁשר "על ׁשּכתב : מקֹום ּבכל להּפטר. זמנכם הּגיע לא עדין אֹותי, קּדׁשּתם אם הא ֿקּדׁשּתם". ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

ּבּקׁש לכ האמינּו, ׁשּלא ּבעֹון ּבּמדּבר למּות הּמדּבר ּדֹור על ּגזרה ׁשּנגזרה לפי סרחֹונם, ּכתב ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ"מיתתם",
היה הּממרים מן הּוא אף יאמרּו: ׁשּלא סרחֹונֹו, ׁשּיּכתב פ)מׁשה ּבביתּֿדין:(יומא ׁשּלֹוקֹות נׁשים לׁשּתי מׁשל . ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

להֹודיע  סרחֹונם, הזּכיר מיתתן, ׁשהזּכיר מקֹום ּבכל ּכאן, אף וכּו', ׁשביעית ּפּגי אכלה ואחת קלקלה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָאחת
ּבלבד  זֹו אּלא ּבהם היתה .ׁשּלא ְְִֶֶֶַָָָָֹ

(ãé)äãòä úáéøîa ïö-øaãîa ét íúéøî øLàk©«£¤Á§¦¤̧¦¹§¦§©¦À¦§¦©Æ¨«¥½̈
Lã÷ úáéøî-éî íä íäéðéòì íéná éðLéc÷äì§©§¦¥¬¦©©−¦§¥«¥¤®¥²¥«§¦©¬¨¥−

ñ :ïö-øaãî¦§©¦«
i"yx£L„˜ ˙·È¯ÓŒÈÓ Ì‰∑ׁשהמרּו היּו הם ּבמרה, ׁשהמרּו הם אחר: ּדבר אחר. עֹון ּבהם אין לבּדם, הם ≈≈¿ƒ«»≈ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

צין  ּבמדּבר ׁשהמרּו עצמם הם עזרא עזרא עזרא עזרא .ּביםֿסּוף , אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִֵֶַַַָ

(åè):øîàì ýåýé-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤½¤§Ÿ̈−¥«Ÿ
i"yx£'B‚Â '‰ŒÏ‡ ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ ועֹוסקין צרּכן מּניחין העֹולם מן ׁשּכׁשּנפטרין צּדיקים, ׁשל ׁשבחן להֹודיע «¿«≈…∆∆¿ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

צּבּור  לאו ∑Ó‡Ï¯.ּבצרכי אם ּפרנס להם ממּנה אּתה אם הׁשיבני לֹו: .אמר ְְִֵָ≈…ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

(æè)Léà øNa-ìëì úçeøä éäìà ýåýé ã÷ôé¦§´Ÿ§Ÿ̈½¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨¨¨®¦−
:äãòä-ìò©¨«¥¨«

i"yx£'‰ „˜ÙÈ∑,"לבנֹותיו צלפחד נחלת "ּתן ה ּמקֹום: לֹו ׁשאמר מׁשה ׁשּׁשמע ׁשעה (במ"ר)ּכיון הּגיע  אמר: ƒ¿…ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּכדאי  לפני, ּבמחׁשבה עלתה ּכ לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ּגדּלתי. את ּבני ׁשּירׁשּו צרכי, ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻׁשאתּבע

ׁשלמה ׁשאמר וזהּו האהל. מּתֹו מׁש ׁשּלא ׁשּמּוׁשֹו, ׂשכר לּטל יהֹוׁשע כז)הּוא ּפריּה"(משלי יאכל ּתאנה "נצר :. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹֹֻ
˙Áe¯‰ È‰Ï‡∑,ואחד אחד ּכל ׁשל ּדעּתֹו לפני וידּוע ּגלּוי עֹולם! ׁשל רּבֹונֹו לפניו: אמר נאמר? לּמה ¡…≈»…ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּדעּתֹו לפי ואחד אחד ּכל סֹובל ׁשּיהא מנהיג עליהם מּנה לזה; זה ּדֹומין עזרא עזרא עזרא עזרא .ואינן אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

‰„ÔÈיב  È‡¯·Ú„ ‡¯eËÏ ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»«¬»»≈»≈
:Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÂ«¬≈»«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

Ók‡יג  z‡ Û‡ CÈnÚÏ Lk˙˙Â d˙È ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»«¿ƒ¿¿≈¿«»«»¿¿»
:CeÁ‡ Ô¯‰‡ LÈk˙‡ È„ƒƒ¿¿ƒ«¬…»

„ˆÔיד  ‡¯a„Óa È¯ÓÈÓ ÏÚ Ôez·È¯Ò È„ ‡Ók¿»ƒ»∆¿«≈¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ
ÔB‰ÈÈÚÏ ‡iÓ· È˙eLc˜Ï ‡zLk ˙evÓa¿«¿ƒ¿»¿«»ƒ¿«»¿≈≈

:Ôˆ„ ‡¯a„Ó Ì˜¯ ˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«¿««¿¿»¿ƒ

ÓÈÓÏ¯:טו  ÈÈ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿»¿≈»

ÏÚטז  ¯·b ‡¯Òa ÏÎÏ ‡iÁe¯ dÏ‡ ÈÈ ÈpÓÈ¿«≈¿»¡»«»¿»ƒ¿»¿««
:‡zLk¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

א  האב יירׁש ׁשּתירׁשאם ּומה הּבן, את האם ֹו ִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכי  חז''ל אמרּו לקּבלה. אנחנּו צריכים ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָאׁשּתֹו,
לדבר  העברים הר אל עלה ּפרׁשת ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָנסמכה

מעלתֹו: ינחל מי מׁשהלדעת ּבּקׁש ּכי ְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹהּנחלֹות,
ciÈLÈc˜‰Ï,והּטעם מריתם. עם ּדבק . ¿«¿ƒ≈ƒְְִִֵֶַַַָ

אׁשר  על הּוא, וזה להקּדיׁשני. מריתם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַּכי

ּפירׁש: ּכאׁשר קּדׁשּתם, ְֲִֵֵֶֶַַֹלא
fh˙BÁe¯‰ È‰Ï‡ הרּוחֹות,‰' יֹודע ׁשהּוא . ¡…≈»ֵֶַָ

וטעם ראּוי: רּוח ּפקיד:ÙÈ˜„איזה מּגזרת . ְֵֶַַַָƒ¿…ְִִִַָ
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(ã)ïéà ék BzçtLî CBzî eðéáà-íL òøbé änì̈´¨¦¨©³¥«¨¦̧Æ¦´¦§©§½¦²¥¬
:eðéáà éçà CBúa äfçà eðl-äðz ïa Bì−¥®§¨¨´£ª½̈§−£¥¬¨¦«

i"yx£eÈ·‡ŒÌL Ú¯bÈ ‰nÏ∑ ליבם אּמנּו ּתתיּבם זרע, חׁשּובֹות הּנקבֹות אין ואם עֹומדֹות ּבן ּבמקֹום אנּו »»ƒ»«≈»ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
קיט) Ôa.(ב"ב BÏ ÔÈ‡ Èk∑היּו ׁשחכמנּיֹות מּגיד, ּכלּום; ּתֹובעֹות היּו לא ּבן, לֹו היה אם עזרא עזרא עזרא עזרא .הא אבןאבןאבןאבן ƒ≈≈ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

(ä)ètLî-úà äLî áø÷iåïô :ýåýé éðôì ©©§¥¬¤²¤¦§¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÔËtLÓŒ˙‡ ‰LÓ ·¯˜iÂ∑(ח לֹומר (סנהדרין עטרה ׁשּנטל על נפרע וכאן מּמּנּו, הלכה א)נתעּלמה :(דברים ««¿≈…∆∆ƒ¿»»ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

אלי" ּתקרבּון מּכם יקׁשה אׁשר שם)"והּדבר מׁשה,(סנהדרין עלֿידי להּכתב זֹו ּפרׁשה היתה ראּויה אחר: ּדבר . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ידן  על ונכּתבה צלפחד ּבנֹות ׁשּזכּו .אּלא ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָ

ß fenz g"i iriax mei ß

(å):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æ)úfçà íäì ïzz ïúð úøác ãçôìö úBða ïk¥À§´§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´
ïäéáà úìçð-úà zøáòäå íäéáà éçà CBúa äìçð©«£½̈§−£¥´£¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−

:ïäì̈¤«
i"yx£˙¯·c „ÁÙÏˆ ˙Ba Ôk∑ עינן ׁשראתה מּגיד, ּבּמרֹום; לפני זֹו ּפרׁשה ּכתּובה ּכ "יאּות". ּכתרּגּומֹו: ≈¿¿»¿»…¿…ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ

מׁשה  ׁשל עינֹו ראתה ּׁשּלא c·¯˙.מה „ÁÙÏˆ ˙Ba Ôk∑ ֿהּואׁשהּקדֹוׁשּֿברּו אדם אׁשרי תבעּו; יפה ֲֵֶֶֶַָָֹֹ≈¿¿»¿»…¿…ְְֵֶֶַַָָָָָָ
לדבריו  Ôzz.מֹודה Ô˙∑(קיח ּבנכסי (ב"ב אחיו עם וחלקֹו מצרים, מּיֹוצאי ׁשהיה אביהן, חלק חלקים: ׁשני ְִֶָָ»…ƒ≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

עברה)∑z¯·Ú‰Â.חפר  (ס"א העברה קטז)לׁשֹון ׁשם (ב"ב על אחר: ּדבר ליֹורׁשֹו. ּבן מּניח ׁשאינֹו ּבמי הּוא ֵֶ¿«¬«¿»ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּלא אֹותּה; יֹורׁשין ּובעלּה ׁשּבנּה לׁשבט, מּׁשבט נחלה מעברת קכ)ׁשהּבת אּלא (ב"ב נצטּוה לא נחלה ּתּסב ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

אֹומר: הּוא ּובבת "ּונתּתם", אֹומר הּוא ּבכּלן לבּתֹו", אתֿנחלתֹו "והעברּתם וכן ּבלבד. הּדֹור ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻלאֹותֹו
עזרא עזרא עזרא עזרא ."והעברּתם" אבןאבןאבןאבן ְְֲֶַַ

(ç)ïáe úeîé-ék Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦´¦«¨À¥Æ
:Bzáì Búìçð-úà ízøáòäå Bì ïéà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥´½§©«£©§¤¬¤©«£¨−§¦«

(è):åéçàì Búìçð-úà ízúðe úa Bì ïéà-íàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦¥¬−©®§©¤¬¤©«£¨−§¤¨«

(é):åéáà éçàì Búìçð-úà ízúðe íéçà Bì ïéà-íàå§¦¥¬−©¦®§©¤¬¤©«£¨−©«£¥¬¨¦«

(àé)Búìçð-úà ízúðe åéáàì íéçà ïéà-íàå§¦¥´©¦»§¨¦¼§©¤´¤©«£¨À
ìäúéäå dúà Løéå BzçtLnî åéìà áøwä BøàL ¦§¥º©¨¬Ÿ¥¨²¦¦§©§−§¨©´Ÿ¨®§¨̧§¹̈

ýåýé äeö øLàk ètLî úwçì ìàøNé éðáì¦§¥³¦§¨¥Æ§ª©´¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
ô :äLî-úà¤¤«

i"yx£BzÁtLnÓ ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ∑(קט ב"ב האב (ספרי. מׁשּפחת אּלא קרּויה מׁשּפחה עזרא עזרא עזרא עזרא .ואין  אבןאבןאבןאבן ƒ¿≈«»…≈»ƒƒ¿«¿ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

d˙ÈÚ¯Êד  BbÓ ‡e·‡„ ‡ÓL ÚÓ˙È ‡ÓÏ¿»ƒ¿¿«¿»¿»»ƒ«¿ƒ≈
ÈÁ‡ B‚a ‡ÒÁ‡ ‡Ï ·‰ ¯a dÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈≈»«»»«¬»»¿¬≈

:‡e·‡»»

ÈÈ:ה  Ì„˜ Ô‰Èc ˙È ‰LÓ ·¯˜Â¿»≈…∆»ƒ¿»√»¿»

ÓÈÓÏ¯:ו  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïז  Ôzz ÔzÓ ÔÏlÓÓ „ÁÙÏˆ ˙a ˙e‡È»¿«¿»¿»¿«¿»ƒ«ƒ≈¿
˙È ¯·Ú˙Â Ô‰e·‡ ÈÁ‡ B‚a ‡ÒÁ‡ ˙„eÁ‡¬««¬»»¿¬≈¬»¿«¬«»

:Ô‰Ï Ô‰e·‡ ˙ÒÁ‡«¬»«¬∆¿≈

‡¯Èח  ¯·b ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¬≈
dzÒÁ‡ ˙È Ôe¯aÚ˙Â dÏ ˙ÈÏ ¯·e ˙eÓÈ¿«≈≈¿«¿¿»«¬«¿≈

:dz¯·Ïƒ¿«≈

‡dzÒÁט  ˙È Ôez˙Â ‡z¯a dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈¿«»¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰BÁ‡Ï«¬ƒ

‡dzÒÁי  ˙È Ôez˙Â ÔÈÁ‡ dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈«ƒ¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰e·‡ ÈÁ‡Ï«¬≈¬ƒ

È˙יא  Ôez˙Â È‰e·‡Ï ÔÈÁ‡ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈«ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»
˙¯ÈÂ d˙ÈÚ¯fÓ dÏ ·È¯˜c d·È¯˜Ï dzÒÁ‡«¬«¿≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈ƒ«¿ƒ≈¿≈«
È„ ‡Ók ÔÈc ˙¯Ê‚Ï Ï‡¯NÈ È·Ï È‰˙e d˙È»«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

dxezd lr `xfr oa`

cÔa BÏ ÔÈ‡ Èk:ּבן לֹו ׁשאין ּבעבּור . ƒ≈≈ֲֵֵֶַ
fÔk:ּכן הּדבר אֹו אמת. .z¯·Ú‰Â מה . ≈ֱֵֶַָָ¿«¬«¿»ַ

הן: ּתּקחנה הּוא, ׁשּיּקח ראּוי ְִִֵֶֶַַָָָָּׁשהיה

gBÏ ÔÈ‡ Ô·eיירׁש הּבן ּכי אֹות, הּנה . ≈≈ִִִֵֵַַ
אביו: ִֶָאת

hÂÈÁ‡Ï:מאם אֹו מאב . ¿∆»ֵֵֵָ

`iÂÈÏ‡ ·B¯w‰ B¯‡LÏ:הּמׁשּפחה מּכל . ƒ¿≈«»≈»ְִִַָָָ
d˙B‡ L¯ÈÂּדר ּפירׁשּתי ּוכבר הּנחלה. . ¿»«»ְְֲִֵֶֶַַַָָ

הּנחלֹות  ולדעת נכרי. לעם ּבּפסּוק ְְְֲֲִַַַַַַַָָָחז''ל,

qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"i iriax meil inei xeriy

(áé)íéøáòä øä-ìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£¥²¤©¬¨«£¨¦−
:ìàøNé éðáì ézúð øLà õøàä-úà äàøe äfä©¤®§¥Æ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ¯‰ŒÏ‡ ‰ÏÚ∑(רבה להם",(במדבר ּתּתן "נתן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ׁשאמר ּכיון לכאן? נסמכה לּמה ¬≈∆«»¬»ƒְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
ּגזרתי  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר לארץ? ואּכנס הּגזרה הּתרה ׁשּמא להנחיל, הּמקֹום צּוה אֹותי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻאמר:

עֹומדת לי (ספרי)ּבמקֹומּה ּכמדּמה ואמר: ׂשמח ראּובן, ּובני ּגד ּבני לנחלת מׁשה ׁשּנכנס ּכיון אחר: ּדבר . ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
לחצר  אחריו, והּוא – לּׁשער נכנס ׁשּלֹו. ּפּלטין לפתח יּכנס ׁשּלא ּבנֹו על ׁשּגזר למל מׁשל נדרי. לי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשהּתר
אסּור  אּתה ואיל מּכאן ּבני, לֹו: אמר לּקיטֹון, לּכנס ׁשּבא ּכיון אחריו. והּוא – לּטרקלין אחריו, והּוא –ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

.לּכנס  ִֵָ

(âé)énò-ìà zôñàðå dúà äúéàøåäzà-íb E §¨¦´¨Ÿ½̈§¤«¡©§¨¬¤©¤−©¨®¨
éçà ïøäà óñàð øLàk:E ©«£¤¬¤«¡©−©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ÛÒ‡ ¯L‡k∑.מּמּנּו טֹוב אּתה אין אחר: ּדבר אהרן. ׁשל למיתתֹו מׁשה ׁשּנתאּוה מּכאן, «¬∆∆¡««¬…»ƒְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
לב) לא (דברים אׁשר "על ׁשּכתב : מקֹום ּבכל להּפטר. זמנכם הּגיע לא עדין אֹותי, קּדׁשּתם אם הא ֿקּדׁשּתם". ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

ּבּקׁש לכ האמינּו, ׁשּלא ּבעֹון ּבּמדּבר למּות הּמדּבר ּדֹור על ּגזרה ׁשּנגזרה לפי סרחֹונם, ּכתב ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ"מיתתם",
היה הּממרים מן הּוא אף יאמרּו: ׁשּלא סרחֹונֹו, ׁשּיּכתב פ)מׁשה ּבביתּֿדין:(יומא ׁשּלֹוקֹות נׁשים לׁשּתי מׁשל . ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

להֹודיע  סרחֹונם, הזּכיר מיתתן, ׁשהזּכיר מקֹום ּבכל ּכאן, אף וכּו', ׁשביעית ּפּגי אכלה ואחת קלקלה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָאחת
ּבלבד  זֹו אּלא ּבהם היתה .ׁשּלא ְְִֶֶֶַָָָָֹ

(ãé)äãòä úáéøîa ïö-øaãîa ét íúéøî øLàk©«£¤Á§¦¤̧¦¹§¦§©¦À¦§¦©Æ¨«¥½̈
Lã÷ úáéøî-éî íä íäéðéòì íéná éðLéc÷äì§©§¦¥¬¦©©−¦§¥«¥¤®¥²¥«§¦©¬¨¥−

ñ :ïö-øaãî¦§©¦«
i"yx£L„˜ ˙·È¯ÓŒÈÓ Ì‰∑ׁשהמרּו היּו הם ּבמרה, ׁשהמרּו הם אחר: ּדבר אחר. עֹון ּבהם אין לבּדם, הם ≈≈¿ƒ«»≈ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

צין  ּבמדּבר ׁשהמרּו עצמם הם עזרא עזרא עזרא עזרא .ּביםֿסּוף , אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִֵֶַַַָ

(åè):øîàì ýåýé-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤½¤§Ÿ̈−¥«Ÿ
i"yx£'B‚Â '‰ŒÏ‡ ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ ועֹוסקין צרּכן מּניחין העֹולם מן ׁשּכׁשּנפטרין צּדיקים, ׁשל ׁשבחן להֹודיע «¿«≈…∆∆¿ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

צּבּור  לאו ∑Ó‡Ï¯.ּבצרכי אם ּפרנס להם ממּנה אּתה אם הׁשיבני לֹו: .אמר ְְִֵָ≈…ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

(æè)Léà øNa-ìëì úçeøä éäìà ýåýé ã÷ôé¦§´Ÿ§Ÿ̈½¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨¨¨®¦−
:äãòä-ìò©¨«¥¨«

i"yx£'‰ „˜ÙÈ∑,"לבנֹותיו צלפחד נחלת "ּתן ה ּמקֹום: לֹו ׁשאמר מׁשה ׁשּׁשמע ׁשעה (במ"ר)ּכיון הּגיע  אמר: ƒ¿…ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּכדאי  לפני, ּבמחׁשבה עלתה ּכ לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ּגדּלתי. את ּבני ׁשּירׁשּו צרכי, ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻׁשאתּבע

ׁשלמה ׁשאמר וזהּו האהל. מּתֹו מׁש ׁשּלא ׁשּמּוׁשֹו, ׂשכר לּטל יהֹוׁשע כז)הּוא ּפריּה"(משלי יאכל ּתאנה "נצר :. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹֹֻ
˙Áe¯‰ È‰Ï‡∑,ואחד אחד ּכל ׁשל ּדעּתֹו לפני וידּוע ּגלּוי עֹולם! ׁשל רּבֹונֹו לפניו: אמר נאמר? לּמה ¡…≈»…ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּדעּתֹו לפי ואחד אחד ּכל סֹובל ׁשּיהא מנהיג עליהם מּנה לזה; זה ּדֹומין עזרא עזרא עזרא עזרא .ואינן אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

‰„ÔÈיב  È‡¯·Ú„ ‡¯eËÏ ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»«¬»»≈»≈
:Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÂ«¬≈»«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

Ók‡יג  z‡ Û‡ CÈnÚÏ Lk˙˙Â d˙È ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»«¿ƒ¿¿≈¿«»«»¿¿»
:CeÁ‡ Ô¯‰‡ LÈk˙‡ È„ƒƒ¿¿ƒ«¬…»

„ˆÔיד  ‡¯a„Óa È¯ÓÈÓ ÏÚ Ôez·È¯Ò È„ ‡Ók¿»ƒ»∆¿«≈¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ
ÔB‰ÈÈÚÏ ‡iÓ· È˙eLc˜Ï ‡zLk ˙evÓa¿«¿ƒ¿»¿«»ƒ¿«»¿≈≈

:Ôˆ„ ‡¯a„Ó Ì˜¯ ˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«¿««¿¿»¿ƒ

ÓÈÓÏ¯:טו  ÈÈ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿»¿≈»

ÏÚטז  ¯·b ‡¯Òa ÏÎÏ ‡iÁe¯ dÏ‡ ÈÈ ÈpÓÈ¿«≈¿»¡»«»¿»ƒ¿»¿««
:‡zLk¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

א  האב יירׁש ׁשּתירׁשאם ּומה הּבן, את האם ֹו ִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכי  חז''ל אמרּו לקּבלה. אנחנּו צריכים ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָאׁשּתֹו,
לדבר  העברים הר אל עלה ּפרׁשת ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָנסמכה

מעלתֹו: ינחל מי מׁשהלדעת ּבּקׁש ּכי ְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹהּנחלֹות,
ciÈLÈc˜‰Ï,והּטעם מריתם. עם ּדבק . ¿«¿ƒ≈ƒְְִִֵֶַַַָ

אׁשר  על הּוא, וזה להקּדיׁשני. מריתם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַּכי

ּפירׁש: ּכאׁשר קּדׁשּתם, ְֲִֵֵֶֶַַֹלא
fh˙BÁe¯‰ È‰Ï‡ הרּוחֹות,‰' יֹודע ׁשהּוא . ¡…≈»ֵֶַָ

וטעם ראּוי: רּוח ּפקיד:ÙÈ˜„איזה מּגזרת . ְֵֶַַַָƒ¿…ְִִִַָ



qgpitמד zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"i iriax meil inei xeriy

(æé)øLàå íäéðôì àáé øLàå íäéðôì àöé-øLà£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ¦§¥¤½©«£¤¬
ïàvk ýåýé úãò äéäú àìå íàéáé øLàå íàéöBé«¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ£©´§Ÿ̈½©¾Ÿ

:äòø íäì-ïéà øLà£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«
i"yx£Ì‰ÈÙÏ ‡ˆÈŒ¯L‡∑,לּמלחמה חילֹותיהם את ּומׁשּלחין ּבבּתיהם ׁשּיֹוׁשבים האּמֹות, מלכי ּכדר לא ¬∆≈≈ƒ¿≈∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ׁשּנאמר ועֹוג, ּבסיחֹון ׁשּנלחמּתי אני, ׁשעׂשיתי ּכמֹו כא)אּלא יהֹוׁשע,(במדבר ׁשעׂשה ּוכדר אתֹו". "אלּֿתירא : ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ה)ׁשּנאמר אֹומר(יהושע הּוא ּבדוד וכן וגֹו'". אּתה הלנּו לֹו וּיאמר אליו יהֹוׁשע וּיל" יח): יֹוצא (ש"א "ּכיֿהּוא : ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּבראׁש ונכנס ּבראׁש יֹוצא – לפניהם" Ì‡ÈˆBÈ.ּובא ¯L‡Â∑ ּבזכּיֹותיו.Ì‡È·È ¯L‡Â∑ ּדבר ּבזכּיֹותיו. ְְְִִֵֵֶָָָָֹֹ«¬∆ƒ≈ְִָֻ«¬∆¿ƒ≈ְִָָָֻ
לֹו ּתעׂשה ׁשּלא יביאם" "ואׁשר לארץ אחר: מכניסן ׁשאיני לי, עֹוׂשה ׁשאּתה  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכדר אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(çé)ïeð-ïa òLBäé-úà Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§Æ¤§ª´©¦½
:åéìò Eãé-úà zëîñå Ba çeø-øLà Léà¦−£¤´©®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«

i"yx£EÏŒÁ˜∑ מקֹום ׁשל ּבניו להנהיג ׁשּזכית ,אׁשרי ּבדברים: אּתה ∑EÏ.קחּנּו זה את ,ל ׁשּבדּוק את «¿ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ¿ְֶֶֶֶַָָ
Ba.מּכיר  Áe¯Œ¯L‡∑ ואחד אחד ּכל ׁשל רּוחֹו ּכנגד להל ׁשּיּוכל ׁשאלּת, ÂÈÏÚ.ּכאׁשר E„ÈŒ˙‡ zÎÓÒÂ∑ ִַ¬∆«ְְְֲֲֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿»«¿»∆»¿»»

מׁשה  ּבימי ראׁש להרים לֹו היה לא עליו: יאמרּו ׁשּלא ,ּבחּיי ׁשּידרׁש מתרּגמן לֹו .ּתן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹֹֹֻ

â ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr bk zegiy ihewl)

עליועליועליועליו ידידידיד אתאתאתאת וסמכוסמכוסמכוסמכּתּתּתּת יהיהיהיהֹוֹוֹוֹושעשעשעשע אתאתאתאת לללל יח)קחקחקחקח (כז, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
לֹומר, ויׁש אֹותֹו? מֹוׁשחין מל ּכׁשמעמידין ׁשהרי המׁשחה, ּבׁשמן יהֹוׁשע את מׁשח ׁשמׁשה מצינּו לא מדּוע לׁשאֹול, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֻיׁש

ּבּת נׂשיאּות עיקרּה יהֹושע ׁשקׁשּורה ׁשמלכּות סמיכה, ידי על מלכּותֹו נפעלה לכן ממׁשה. הּתֹורה מקּבל הּוא ׁשהרי ֹורה, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ּכמאמר א)לּתֹורה, יד, ּבׁשמן.(סנהדרין מׁשיחה ידי על ולא איׁש, מּפי איׁש עזרא עזרא עזרא עזרא סמּוכין אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

(èé)-ìk éðôìå ïäkä øæòìà éðôì Búà zãîòäå§©«£©§¨´ŸÀ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨
:íäéðéòì Búà äúéeöå äãòä̈«¥¨®§¦¦¨¬Ÿ−§¥«¥¤«

i"yx£B˙‡ ‰˙ÈeˆÂ∑עלי ׁשּתקּבל מנת על הם; סרבנים הם, ׁשּטרחנין ּדע, יׂשראל: .על ¿ƒƒ»…ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

(ë)éða úãò-ìk eòîLé ïòîì åéìò EãBäî äzúðå§¨«©¨¬¥«§−¨¨®§©´©¦§§½¨£©−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£ÂÈÏÚ E„B‰Ó ‰z˙Â∑ ּפנים עֹור קרּון ּכחּמה,∑E„B‰Ó.זה מׁשה ּפני למדין: נמצאנּו ,הֹוד ּכל ולא ¿»«»≈¿»»ִֵֶָ≈¿ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
ּכּלבנה  יהֹוׁשע Ï‡¯NÈ.ּפני Èa ˙„ÚŒÏk eÚÓLÈ ÔÚÓÏ∑ ׁשּנֹוהגין ּכדר ויראה ּכבֹוד ּבֹו נֹוהגין ׁשּיהיּו ְְְֵַַָָֻ¿««ƒ¿¿»¬«¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .ּב אבןאבןאבןאבן ְ

(àë)ètLîa Bì ìàLå ãîòé ïäkä øæòìà éðôìå§¦§¥̧¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ§¨¬©²§¦§©¬
àeä eàáé åét-ìòå eàöé åét-ìò ýåýé éðôì íéøeàä̈«¦−¦§¥´§Ÿ̈®©¦̧¥«§¹§©¦´¨ÀŸ²

:äãòä-ìëå Bzà ìàøNé-éða-ìëå§¨§¥«¦§¨¥¬¦−§¨¨«¥¨«
i"yx£„ÓÚÈ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ∑זז הּזה הּכבֹוד ׁשאין ׁשּׁשאלּת, ׁשאלת נוטל)הרי ׁשאף (ס"א ,אבי מּבית ¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈«¬…ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לאלעזר  צרי יהא BÏ.יהֹוׁשע Ï‡LÂ∑ למלחמה לצאת ּכׁשּיצטר.ÂÈtŒÏÚ∑ אלעזר ∑Ú‰ŒÏÎÂ„‰.ׁשל ְְְְִֵֶַָָָֻ¿»«ְְְְִִֵֵֶָָָָ«ƒְֶֶָָ¿»»≈»
עג)סנהדרין עזרא עזרא עזרא עזרא .(יומא אבןאבןאבןאבן ְְִֶַ

È„Âיז  ÔB‰ÈÓ„˜ ÏBÚÈ È„Â ÔB‰ÈÓ„˜ ˜BtÈ Ècƒƒ√»≈¿ƒ≈√»≈¿ƒ
ÈÈ„ ‡zLk È‰˙ ‡ÏÂ ÔepÏÚÈ È„Â Ôep˜tÈ«≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»«¿»

:ÈÚ¯ Ô‰Ï ˙ÈÏ È„ ‡Úk¿»»ƒ≈¿≈»≈

Ôeיח  ¯a ÚLB‰È ˙È CÏ ¯·„ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»¿À««
C„È ˙È CBÓÒ˙Â d· ‰‡e· Áe¯ Èc ¯·b¿«ƒ«¿»≈¿ƒ¿»¿»

:È‰BÏÚ¬ƒ

Ì„˜ÏÂיט  ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜Ï d˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»≈»√»∆¿»»«¬»¿»√»
:ÔB‰ÈÈÚÏ d˙È „wÙ˙e ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿≈≈

dpÓכ  ÔeÏa˜È Èc ÏÈ„a È‰BÏÚ CÂÈfÓ Ôz˙Â¿ƒ≈ƒƒ»¬ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈
:Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

dÏכא  Ï‡LÈÂ Ìe˜È ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ÏÂ¿»√»∆¿»»«¬»¿¿ƒ¿«≈
ÔÈ˜Ù ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯e‡ ÔÈ„a¿ƒ«»√»¿»«≈¿≈¿»¿ƒ
Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÂ ‡e‰ ÔÈlÚ ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿≈¿«ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:‡zLk ÏÎÂ dnÚƒ≈¿»¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

fiÌ‰ÈÙÏ ‡ˆÈ ¯L‡:ּבּמלחמה .Ì‡ÈˆBÈ ¯L‡Â:אחר ידי על .giBa Áe¯ ¯L‡וחזקּת ּכמֹו הּטעם, רק רּוח. ּבֹו יׁש חי איׁש וכל . ¬∆≈≈ƒ¿≈∆ְִַָָ«¬∆ƒ≈ְֵֵַַ¬∆«ְְְְִֵַַַַַַַָָָ
לאיׁש: E„Èוהיית ˙‡ zÎÓÒÂ:סמ ועליו ּבמקֹומֹו, ׁשהּוא  יׂשראל את להראֹות .kE„B‰Ó ‰z˙Â למען יׂשראל לפני ּכבֹוד לֹו לחלֹוק . ְְִִָָ¿»«¿»∆»¿ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ¿»«»≈¿ְְְֲִִֵֵַַַָָ

:מעׂשי אחרי ילכּו ּכי יכּבדּוהּו. ּכן ּכּבדּתֹו, ׁשאּתה יראּו וכאׁשר .ּב האמינּו ּכבר הם ּכי ke‡ˆÈ`יׁשמעּו, ÂÈt ÏÚ,אלעזר ּפי על . ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ«ƒ≈¿ְִֶַָָ

qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i iying meil inei xeriy

(áë)çwiå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´
éðôìå ïäkä øæòìà éðôì eäãîòiå òLBäé-úà¤§ªÀ©©©«£¦¥¸Æ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−

:äãòä-ìk̈¨«¥¨«
i"yx£ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÁwiÂ∑(ספרי) הּבא לעֹולם יׂשראל ּפרנסי ׂשכר מּתן והֹודיעֹו ּבדברים .לקחֹו «ƒ«∆¿À«ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

(âë)ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìò åéãé-úà Cîñiå©¦§¯Ÿ¤¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
ô :äLî-ãéa§©¤«

i"yx£ÂÈ„ÈŒ˙‡ CÓÒiÂ∑וסמכּת" לֹו: אמר ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּׁשּנצטּוה, מּמה ויֹותר יֹותר יפה, ּבעין «ƒ¿…∆»»ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
יפה  ּבעין חכמתֹו ּומּלאֹו וגדּוׁש, מלא ּככלי ועׂשאֹו ידיו, ּבׁשּתי עׂשה והּוא ;"אתֿיד.'‰ ¯ac ¯L‡k∑ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָ«¬∆ƒ∆

עליו  מהֹודֹו נתן ההֹוד: לענין .אף ְְִֵַַַַָָָ

ß fenz h"i iying mei ß

çë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧
:BãòBîa éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø éMàì éîçì©§¦¹§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑ מצּוני ׁשאּתה עד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ה'", "יפקד למעלה? אמּור מה «∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
מפּקדת והיתה העֹולם, מן נפטרת ׁשהיתה מל לבת מׁשל עלי. ּבני את צּוה ּבני, ּבניה לב על על עלּה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּבּספרי  ּכדאיתא הּדם (ספרי)∑˜¯Èa.וכּו', אֹומר∑ÈÓÁÏ.זה הּוא וכן אמּורין, ג אּלּו הּכהן )(ויקרא "והקטירם : ְְְִִִֵַָ»¿»ƒֶַָ«¿ƒְְְִִִֵֵֵֵֵַָֹ
אּׁשה" לחם מזּבחי ∑ÈM‡Ï.הּמזּבחה לאּׁשי עֹומדין (ספרי)∑e¯ÓLz.הּנּתנין ויׂשראלים ּולוּים ּכהנים ׁשיהיּו ְִִֵֶֶֶַָ¿ƒ«ְְְִִִִִֵַָƒ¿¿ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֹ

מעמדֹות ותּקנּו למדּו מּכאן ּגּביו, כז)על הּתמידים ∑B„ÚBÓa.(תענית מֹועד הּוא יֹום עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבכל אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִַַַָָָָ¿¬ְְִִֵַָ

(â)ýåýéì eáéø÷z øLà äMàä äæ íäì zøîàå§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®
:ãéîú äìò íBiì íéðL íîéîú äðL-éða íéNák§¨¦̧§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬¨¦«

i"yx£Ì‰Ï z¯Ó‡Â∑ לביתּֿדין ÌBiÏ.אזהרה ÌÈL∑.ּכנגד ּכפ ׁשּוטֹו נׁשחטין ׁשּיהיּו ללּמד; ּבא ועּקר ֹו ¿»«¿»»∆ְְִֵַָָ¿«ƒ«ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ
טּבעֹות ׁשל ּבמזרחן הערּבים ּבין וׁשל ּבּמערב ׁשחר ׁשל ּתמיד סב)הּיֹום, .(יומא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

(ã)éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçà Nákä-úà¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½
:íéaøòä ïéa äNòz©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

i"yx£„Á‡ N·k‰Œ˙‡∑"ּתצּוה "ואּתה ּבפר ׁשת נאמר ׁשּכבר כט)אףֿעלּֿפי וגֹו'"(שמות אׁשרּֿתעׂשה "וזה : ∆«∆∆∆»ְְְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
לדֹורֹות  צּוה וכאן הּמּלּואים, לימי אזהרה היתה .היא ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ

e„·¯כב  d˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈¿«
Ì„˜e ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ dÓÈ˜‡Â ÚLB‰È ˙È»¿À««¬ƒ≈√»∆¿»»«¬»√»

:‡zLk Ïk»¿ƒ¿»

„Èכג  ‡Ók d„wÙe È‰BÏÚ È‰B„È ˙È CÓÒe¿«»¿ƒ¬ƒ«¿≈¿»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜¯Èaב  ˙È ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿»À¿»ƒ
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Èa¯˜Ï ¯ecÒ ÌÁÏ¿≈ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿«¬»

:dÓÊa ÈÓ„˜ ‡·¯˜Ï Ôe¯hzƒ¿¿»»»√»«¿ƒ¿≈

ÈÈג  Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡a¯˜ ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈À¿»»ƒ¿»¿√»¿»
‡˙ÏÚ ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ÔÈÓÏL ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ¿≈¿»¬»»

:‡¯È„¿̇ƒ»

‡n¯‡ד  ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

dxezd lr `xfr oa`

ּפי  על אֹומרים, ויׁש האּורים. ְְְְִִִִֵַַָּבמׁשּפט
ּבעיני:מׁשּפט יׁשר והראׁשֹון ‰e‡האּורים. ְְְִִִֵַַָָָָ

Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÂ:לּכל ּכלל ׁשהיה ּבדבר . ¿»¿≈ƒ¿»≈ְְֶַָָָָָֹ
‰„Ú‰ ÏÎÂ הם לעדה, ּפרט ׁשהיה ּבדבר . ¿»»≈»ְְֵֵֶָָָָָָָ

ּפרׁשת  הּדבק וטעם מֹועד: ּבאהל ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּנֹועדים

את  ׁשּיצּוה למׁשה אז צּוה ׁשהּׁשם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּקרּבנֹות,
לעׂשֹות, חּיבים ׁשהם הּקרּבנֹות יׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּבני
להזּכיר  והחל עּמהם. לארץ יּכנס לא הּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכי
יּתכן  ּבתחּלה הזּכירּה ואם ּתמיד, ְְְִִִִִִִֵַָָָָעֹולת
ׁשּתהיה  אֹו סיני. הר על היא ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַׁשהּנזּכרת

סדּורה: הּקרּבנֹות ְְֲֶֶַַָָָמערכת
aÈÓÁÏ:ּפירׁשּתיו .ÈM‡Ï.ּפירׁשּתיו . «¿ƒְִֵַ¿ƒ«ְִֵַ

ניחֹוחי: לריח לאּׁשי לחם .B„ÚBÓaוהּטעם, ְְְִִִֵֶֶַַַַַ¿¬
אחר  יאחר וׁשּלא הּבקר, קֹודם יקּדמֹו ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹׁשּלא

ֶֶָהערב:



מה qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"i iriax meil inei xeriy

(æé)øLàå íäéðôì àáé øLàå íäéðôì àöé-øLà£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ¦§¥¤½©«£¤¬
ïàvk ýåýé úãò äéäú àìå íàéáé øLàå íàéöBé«¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ£©´§Ÿ̈½©¾Ÿ

:äòø íäì-ïéà øLà£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«
i"yx£Ì‰ÈÙÏ ‡ˆÈŒ¯L‡∑,לּמלחמה חילֹותיהם את ּומׁשּלחין ּבבּתיהם ׁשּיֹוׁשבים האּמֹות, מלכי ּכדר לא ¬∆≈≈ƒ¿≈∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ׁשּנאמר ועֹוג, ּבסיחֹון ׁשּנלחמּתי אני, ׁשעׂשיתי ּכמֹו כא)אּלא יהֹוׁשע,(במדבר ׁשעׂשה ּוכדר אתֹו". "אלּֿתירא : ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ה)ׁשּנאמר אֹומר(יהושע הּוא ּבדוד וכן וגֹו'". אּתה הלנּו לֹו וּיאמר אליו יהֹוׁשע וּיל" יח): יֹוצא (ש"א "ּכיֿהּוא : ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּבראׁש ונכנס ּבראׁש יֹוצא – לפניהם" Ì‡ÈˆBÈ.ּובא ¯L‡Â∑ ּבזכּיֹותיו.Ì‡È·È ¯L‡Â∑ ּדבר ּבזכּיֹותיו. ְְְִִֵֵֶָָָָֹֹ«¬∆ƒ≈ְִָֻ«¬∆¿ƒ≈ְִָָָֻ
לֹו ּתעׂשה ׁשּלא יביאם" "ואׁשר לארץ אחר: מכניסן ׁשאיני לי, עֹוׂשה ׁשאּתה  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכדר אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(çé)ïeð-ïa òLBäé-úà Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§Æ¤§ª´©¦½
:åéìò Eãé-úà zëîñå Ba çeø-øLà Léà¦−£¤´©®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«

i"yx£EÏŒÁ˜∑ מקֹום ׁשל ּבניו להנהיג ׁשּזכית ,אׁשרי ּבדברים: אּתה ∑EÏ.קחּנּו זה את ,ל ׁשּבדּוק את «¿ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ¿ְֶֶֶֶַָָ
Ba.מּכיר  Áe¯Œ¯L‡∑ ואחד אחד ּכל ׁשל רּוחֹו ּכנגד להל ׁשּיּוכל ׁשאלּת, ÂÈÏÚ.ּכאׁשר E„ÈŒ˙‡ zÎÓÒÂ∑ ִַ¬∆«ְְְֲֲֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿»«¿»∆»¿»»

מׁשה  ּבימי ראׁש להרים לֹו היה לא עליו: יאמרּו ׁשּלא ,ּבחּיי ׁשּידרׁש מתרּגמן לֹו .ּתן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹֹֹֻ

â ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr bk zegiy ihewl)

עליועליועליועליו ידידידיד אתאתאתאת וסמכוסמכוסמכוסמכּתּתּתּת יהיהיהיהֹוֹוֹוֹושעשעשעשע אתאתאתאת לללל יח)קחקחקחקח (כז, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
לֹומר, ויׁש אֹותֹו? מֹוׁשחין מל ּכׁשמעמידין ׁשהרי המׁשחה, ּבׁשמן יהֹוׁשע את מׁשח ׁשמׁשה מצינּו לא מדּוע לׁשאֹול, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֻיׁש

ּבּת נׂשיאּות עיקרּה יהֹושע ׁשקׁשּורה ׁשמלכּות סמיכה, ידי על מלכּותֹו נפעלה לכן ממׁשה. הּתֹורה מקּבל הּוא ׁשהרי ֹורה, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ּכמאמר א)לּתֹורה, יד, ּבׁשמן.(סנהדרין מׁשיחה ידי על ולא איׁש, מּפי איׁש עזרא עזרא עזרא עזרא סמּוכין אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

(èé)-ìk éðôìå ïäkä øæòìà éðôì Búà zãîòäå§©«£©§¨´ŸÀ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨
:íäéðéòì Búà äúéeöå äãòä̈«¥¨®§¦¦¨¬Ÿ−§¥«¥¤«

i"yx£B˙‡ ‰˙ÈeˆÂ∑עלי ׁשּתקּבל מנת על הם; סרבנים הם, ׁשּטרחנין ּדע, יׂשראל: .על ¿ƒƒ»…ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

(ë)éða úãò-ìk eòîLé ïòîì åéìò EãBäî äzúðå§¨«©¨¬¥«§−¨¨®§©´©¦§§½¨£©−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£ÂÈÏÚ E„B‰Ó ‰z˙Â∑ ּפנים עֹור קרּון ּכחּמה,∑E„B‰Ó.זה מׁשה ּפני למדין: נמצאנּו ,הֹוד ּכל ולא ¿»«»≈¿»»ִֵֶָ≈¿ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
ּכּלבנה  יהֹוׁשע Ï‡¯NÈ.ּפני Èa ˙„ÚŒÏk eÚÓLÈ ÔÚÓÏ∑ ׁשּנֹוהגין ּכדר ויראה ּכבֹוד ּבֹו נֹוהגין ׁשּיהיּו ְְְֵַַָָֻ¿««ƒ¿¿»¬«¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .ּב אבןאבןאבןאבן ְ

(àë)ètLîa Bì ìàLå ãîòé ïäkä øæòìà éðôìå§¦§¥̧¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ§¨¬©²§¦§©¬
àeä eàáé åét-ìòå eàöé åét-ìò ýåýé éðôì íéøeàä̈«¦−¦§¥´§Ÿ̈®©¦̧¥«§¹§©¦´¨ÀŸ²

:äãòä-ìëå Bzà ìàøNé-éða-ìëå§¨§¥«¦§¨¥¬¦−§¨¨«¥¨«
i"yx£„ÓÚÈ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ∑זז הּזה הּכבֹוד ׁשאין ׁשּׁשאלּת, ׁשאלת נוטל)הרי ׁשאף (ס"א ,אבי מּבית ¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈«¬…ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לאלעזר  צרי יהא BÏ.יהֹוׁשע Ï‡LÂ∑ למלחמה לצאת ּכׁשּיצטר.ÂÈtŒÏÚ∑ אלעזר ∑Ú‰ŒÏÎÂ„‰.ׁשל ְְְְִֵֶַָָָֻ¿»«ְְְְִִֵֵֶָָָָ«ƒְֶֶָָ¿»»≈»
עג)סנהדרין עזרא עזרא עזרא עזרא .(יומא אבןאבןאבןאבן ְְִֶַ

È„Âיז  ÔB‰ÈÓ„˜ ÏBÚÈ È„Â ÔB‰ÈÓ„˜ ˜BtÈ Ècƒƒ√»≈¿ƒ≈√»≈¿ƒ
ÈÈ„ ‡zLk È‰˙ ‡ÏÂ ÔepÏÚÈ È„Â Ôep˜tÈ«≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»«¿»

:ÈÚ¯ Ô‰Ï ˙ÈÏ È„ ‡Úk¿»»ƒ≈¿≈»≈

Ôeיח  ¯a ÚLB‰È ˙È CÏ ¯·„ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»¿À««
C„È ˙È CBÓÒ˙Â d· ‰‡e· Áe¯ Èc ¯·b¿«ƒ«¿»≈¿ƒ¿»¿»

:È‰BÏÚ¬ƒ

Ì„˜ÏÂיט  ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜Ï d˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»≈»√»∆¿»»«¬»¿»√»
:ÔB‰ÈÈÚÏ d˙È „wÙ˙e ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿≈≈

dpÓכ  ÔeÏa˜È Èc ÏÈ„a È‰BÏÚ CÂÈfÓ Ôz˙Â¿ƒ≈ƒƒ»¬ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈
:Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

dÏכא  Ï‡LÈÂ Ìe˜È ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ÏÂ¿»√»∆¿»»«¬»¿¿ƒ¿«≈
ÔÈ˜Ù ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯e‡ ÔÈ„a¿ƒ«»√»¿»«≈¿≈¿»¿ƒ
Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÂ ‡e‰ ÔÈlÚ ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿≈¿«ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:‡zLk ÏÎÂ dnÚƒ≈¿»¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

fiÌ‰ÈÙÏ ‡ˆÈ ¯L‡:ּבּמלחמה .Ì‡ÈˆBÈ ¯L‡Â:אחר ידי על .giBa Áe¯ ¯L‡וחזקּת ּכמֹו הּטעם, רק רּוח. ּבֹו יׁש חי איׁש וכל . ¬∆≈≈ƒ¿≈∆ְִַָָ«¬∆ƒ≈ְֵֵַַ¬∆«ְְְְִֵַַַַַַַָָָ
לאיׁש: E„Èוהיית ˙‡ zÎÓÒÂ:סמ ועליו ּבמקֹומֹו, ׁשהּוא  יׂשראל את להראֹות .kE„B‰Ó ‰z˙Â למען יׂשראל לפני ּכבֹוד לֹו לחלֹוק . ְְִִָָ¿»«¿»∆»¿ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ¿»«»≈¿ְְְֲִִֵֵַַַָָ

:מעׂשי אחרי ילכּו ּכי יכּבדּוהּו. ּכן ּכּבדּתֹו, ׁשאּתה יראּו וכאׁשר .ּב האמינּו ּכבר הם ּכי ke‡ˆÈ`יׁשמעּו, ÂÈt ÏÚ,אלעזר ּפי על . ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ«ƒ≈¿ְִֶַָָ

qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i iying meil inei xeriy

(áë)çwiå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´
éðôìå ïäkä øæòìà éðôì eäãîòiå òLBäé-úà¤§ªÀ©©©«£¦¥¸Æ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−

:äãòä-ìk̈¨«¥¨«
i"yx£ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÁwiÂ∑(ספרי) הּבא לעֹולם יׂשראל ּפרנסי ׂשכר מּתן והֹודיעֹו ּבדברים .לקחֹו «ƒ«∆¿À«ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

(âë)ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìò åéãé-úà Cîñiå©¦§¯Ÿ¤¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
ô :äLî-ãéa§©¤«

i"yx£ÂÈ„ÈŒ˙‡ CÓÒiÂ∑וסמכּת" לֹו: אמר ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּׁשּנצטּוה, מּמה ויֹותר יֹותר יפה, ּבעין «ƒ¿…∆»»ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
יפה  ּבעין חכמתֹו ּומּלאֹו וגדּוׁש, מלא ּככלי ועׂשאֹו ידיו, ּבׁשּתי עׂשה והּוא ;"אתֿיד.'‰ ¯ac ¯L‡k∑ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָ«¬∆ƒ∆

עליו  מהֹודֹו נתן ההֹוד: לענין .אף ְְִֵַַַַָָָ

ß fenz h"i iying mei ß

çë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧
:BãòBîa éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø éMàì éîçì©§¦¹§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑ מצּוני ׁשאּתה עד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ה'", "יפקד למעלה? אמּור מה «∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
מפּקדת והיתה העֹולם, מן נפטרת ׁשהיתה מל לבת מׁשל עלי. ּבני את צּוה ּבני, ּבניה לב על על עלּה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּבּספרי  ּכדאיתא הּדם (ספרי)∑˜¯Èa.וכּו', אֹומר∑ÈÓÁÏ.זה הּוא וכן אמּורין, ג אּלּו הּכהן )(ויקרא "והקטירם : ְְְִִִֵַָ»¿»ƒֶַָ«¿ƒְְְִִִֵֵֵֵֵַָֹ
אּׁשה" לחם מזּבחי ∑ÈM‡Ï.הּמזּבחה לאּׁשי עֹומדין (ספרי)∑e¯ÓLz.הּנּתנין ויׂשראלים ּולוּים ּכהנים ׁשיהיּו ְִִֵֶֶֶַָ¿ƒ«ְְְִִִִִֵַָƒ¿¿ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֹ

מעמדֹות ותּקנּו למדּו מּכאן ּגּביו, כז)על הּתמידים ∑B„ÚBÓa.(תענית מֹועד הּוא יֹום עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבכל אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִַַַָָָָ¿¬ְְִִֵַָ

(â)ýåýéì eáéø÷z øLà äMàä äæ íäì zøîàå§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®
:ãéîú äìò íBiì íéðL íîéîú äðL-éða íéNák§¨¦̧§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬¨¦«

i"yx£Ì‰Ï z¯Ó‡Â∑ לביתּֿדין ÌBiÏ.אזהרה ÌÈL∑.ּכנגד ּכפ ׁשּוטֹו נׁשחטין ׁשּיהיּו ללּמד; ּבא ועּקר ֹו ¿»«¿»»∆ְְִֵַָָ¿«ƒ«ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ
טּבעֹות ׁשל ּבמזרחן הערּבים ּבין וׁשל ּבּמערב ׁשחר ׁשל ּתמיד סב)הּיֹום, .(יומא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

(ã)éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçà Nákä-úà¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½
:íéaøòä ïéa äNòz©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

i"yx£„Á‡ N·k‰Œ˙‡∑"ּתצּוה "ואּתה ּבפר ׁשת נאמר ׁשּכבר כט)אףֿעלּֿפי וגֹו'"(שמות אׁשרּֿתעׂשה "וזה : ∆«∆∆∆»ְְְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
לדֹורֹות  צּוה וכאן הּמּלּואים, לימי אזהרה היתה .היא ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ

e„·¯כב  d˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈¿«
Ì„˜e ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ dÓÈ˜‡Â ÚLB‰È ˙È»¿À««¬ƒ≈√»∆¿»»«¬»√»

:‡zLk Ïk»¿ƒ¿»

„Èכג  ‡Ók d„wÙe È‰BÏÚ È‰B„È ˙È CÓÒe¿«»¿ƒ¬ƒ«¿≈¿»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜¯Èaב  ˙È ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿»À¿»ƒ
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Èa¯˜Ï ¯ecÒ ÌÁÏ¿≈ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿«¬»

:dÓÊa ÈÓ„˜ ‡·¯˜Ï Ôe¯hzƒ¿¿»»»√»«¿ƒ¿≈

ÈÈג  Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡a¯˜ ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈À¿»»ƒ¿»¿√»¿»
‡˙ÏÚ ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ÔÈÓÏL ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ¿≈¿»¬»»

:‡¯È„¿̇ƒ»

‡n¯‡ד  ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

dxezd lr `xfr oa`

ּפי  על אֹומרים, ויׁש האּורים. ְְְְִִִִֵַַָּבמׁשּפט
ּבעיני:מׁשּפט יׁשר והראׁשֹון ‰e‡האּורים. ְְְִִִֵַַָָָָ

Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÂ:לּכל ּכלל ׁשהיה ּבדבר . ¿»¿≈ƒ¿»≈ְְֶַָָָָָֹ
‰„Ú‰ ÏÎÂ הם לעדה, ּפרט ׁשהיה ּבדבר . ¿»»≈»ְְֵֵֶָָָָָָָ

ּפרׁשת  הּדבק וטעם מֹועד: ּבאהל ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּנֹועדים

את  ׁשּיצּוה למׁשה אז צּוה ׁשהּׁשם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּקרּבנֹות,
לעׂשֹות, חּיבים ׁשהם הּקרּבנֹות יׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּבני
להזּכיר  והחל עּמהם. לארץ יּכנס לא הּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכי
יּתכן  ּבתחּלה הזּכירּה ואם ּתמיד, ְְְִִִִִִִֵַָָָָעֹולת
ׁשּתהיה  אֹו סיני. הר על היא ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַׁשהּנזּכרת

סדּורה: הּקרּבנֹות ְְֲֶֶַַָָָמערכת
aÈÓÁÏ:ּפירׁשּתיו .ÈM‡Ï.ּפירׁשּתיו . «¿ƒְִֵַ¿ƒ«ְִֵַ

ניחֹוחי: לריח לאּׁשי לחם .B„ÚBÓaוהּטעם, ְְְִִִֵֶֶַַַַַ¿¬
אחר  יאחר וׁשּלא הּבקר, קֹודם יקּדמֹו ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹׁשּלא

ֶֶָהערב:



qgpitמו zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i iying meil inei xeriy
â ycew zegiyn zecewp ã(941 'nr b zegiy ihewl)

א א א א  ההההּכּכּכּכבבבבׂשׂשׂשׂש בבבבּבּבּבּבקרקרקרקראתאתאתאת ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה ד)חדחדחדחד (כח, ֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
על  ּתמידית הׁשּפעה לֹו יׁש - 'ּתמיד' הּקרּבן נהיה ואז להקּב"ה. ּבהתמסרּות היינּו ּב'קרּבן', היֹום את להתחיל חיב ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָיהּודי
להפנֹות  חזקה החלטה היא היֹום ׁשל הראׁשֹון הצעד המזּבח. על וחלּבֹו דמֹו מקריבים היּו הקרּבן הבאת עם ּכּולֹו. היֹום ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּכל

('חלב'). ּתענּוגֹו יהיה ּבהם ורק ׁשּבקדּוׁשה, לדברים ל'מזּבח', רק ('דם') וההתלהבּות החמימּות עזרא עזרא עזרא עזרא את אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

(ä)ïîLa äìeìa äçðîì úìñ äôéàä úéøéNòå©«£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤§¦§¨®§¨²§¤¬¤
:ïéää úòéáø úéúk̈¦−§¦¦¬©¦«

i"yx£‰ÁÓÏ ˙ÏÒ∑ נסכים .מנחת …∆¿ƒ¿»ְְִִַָ

(å)äMà ççéð çéøì éðéñ øäa äéNòä ãéîz úìòŸ©−¨¦®¨«£ª¨Æ§©´¦©½§¥´©¦½Ÿ©¦¤−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£ÈÈÒ ¯‰a ‰ÈNÚ‰∑ ּתמיד עֹולת הּקיׁש סיני, ּבהר העׂשּויה אחר: ּדבר הּמּלּואים. ּבימי ׁשּנעׂשּו ּכאֹותן »¬À»¿«ƒ«ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ּבּה ׁשּכתּוב ּתֹורה מּתן לפני ׁשּנתקרבה אֹותּה סיני, הר כד)לעֹולת ׁשּטעּונה (שמות מלּמד ּבאּגנת", "וּיׂשם : ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

.ּכלי  ְִ

â ycew zegiyn zecewp ã(234 'nr e zFgiU ihEwl)¦¥¦

סיניסיניסיניסיני ּבּבּבּבהרהרהרהר העהעהעהעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּויהיהיהיה ּתּתּתּתמידמידמידמיד ו)עעעעֹוֹוֹוֹולתלתלתלת (כח, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
המילּואים ּבימי ׁשנעׂשּו ּבהתמסרּות .(רש"י)ּכאֹותן להיֹות מסּוגל יהּודי ׁשּכל לּכ רֹומז לה', ּכליל ׁשהיה הּתמיד, קרּבן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

הּביטּול  ּכח את המעֹורר הּוא ׁשהּוא רּבינּו, ממׁשה ּבאה זּו לעבֹודה והסיּוע ּכח והנתינת להקּב"ה. ּתמידית ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹוהתּבטלּות
התחיל  ׁשהּוא ּובכ ּבכהּונה, רּבינּו מׁשה ׁשימׁש המילּואים ּבימי המילּואים: לימי ּתמיד עֹולת ּבין הקׁשר זהּו ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבנׁשמה.

ויהּודי. יהּודי לּכל הצינֹור' את 'ּפתח הּתמיד עזרא עזרא עזרא עזרא ּבהקרבת אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

(æ)Cqä Lãwa ãçàä Nákì ïéää úòéáø Bkñðå§¦§Æ§¦¦´©¦½©¤−¤¨«¤¨®©ÀŸ¤©¥²
:ýåýéì øëL Cñð¤¬¤¥−̈©«Ÿ̈«

i"yx£BkÒÂ∑ יין.Cq‰ L„wa∑(ספרי)יתנּסכּו הּמזּבח ÎL¯.על CÒ∑(צו ליין (ב"ב ּפרט המׁשּכר, יין ¿ƒ¿ִַ«…∆«≈ְְְִִֵַַַַ∆∆≈»ְְְִִֵַַַַָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .מּגּתֹו אבןאבןאבןאבן ִִ

(ç)úçðîk íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧
:ýåýéì ççéð çéø äMà äNòz Bkñðëe ø÷aä©³Ÿ¤§¦§Æ©«£¤½¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÁÈ ÁÈ¯∑ רצֹוני ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני, רּוח .נחת ≈«ƒ…«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

(è)éðLe íîéîz äðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈§¦¦®§¥´
:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«

zÏeÒ‡ה  ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯NÚ ÔÓ „ÁÂ¿«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
˙eÚ·¯ ‡LÈ˙k ÁLÓa ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»«¿

:‡È‰ƒ»

„ÈÈÒו  ‡¯eËa ‡„È·Ú˙‡„ ‡¯È„z ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¬ƒ»¿»¿ƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

L„e˜a‡ז  „Á ‡¯n‡Ï ‡È‰ ˙eÚ·¯ dkÒÂ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»«¿¿»
:ÈÈ Ì„˜ ˜ÈzÚ ¯ÓÁc Ceq Cq˙Èƒ¿««ƒ«¬««ƒ√»¿»

iLÓL‡ח  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡¯n‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
Ôa¯˜ „aÚz dkÒÎe ‡¯Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿≈«¿≈À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

L‡ט  Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ‡˙aLc ‡ÓBÈ·e¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
‡˙ÁÓ„ ‡zÏeÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e ÔÈÓÏL«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»

:dkÒÂ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

c„Á‡ N·k‰ הּכהן ‡˙ מׁשה רּבי אמר . ∆«∆∆∆»ִֵֶַַַָֹֹ
את  והּטעם קצרה. ּדר הּוא ּכי ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָהּספרּדי,
ה''א  ׁשאֹות ּדעּתי ועל אחד. ּכבׂש ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּכבׂש
הראיתי ּוכבר עּמֹו. ואחר עצמֹו, ְְְְִִִֵֵֶַַַמֹוׁש

ּכן: ִֵַרּבים
eÈÈÒ ¯‰a ‰ÈeNÚ‰ עׂשיתם ּכאׁשר הּטעם, . »¬»¿«ƒ«ֲֲִֶֶַַַַ

עֹולֹות  העלּו ׁשּלא אֹות זה ּגם סיני. ְֱִֶֶֶַַַֹּבהר
ּפירׁשּתי  ּכאׁשר מּסיני, נסעם אחר ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָּבּמדּבר

ּגמּורֹות: ְְִָּבראיֹות
f¯ÎL CÒ Cq‰ מּובלע הּׁשֹורׁש, נּו''ן . «≈∆∆≈»ְֶַָ

ּדברי  על נסמֹו הּפירּוׁש, ּומן .''ְְִִִֵֵֶַַַָּבּסמ
ז''ל: ְִַַַהּקדמֹונים

qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i iying meil inei xeriy

(é):dkñðå ãéîzä úìò-ìò BzaLa úaL úìòŸ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«

i"yx£BzaLa ˙aL ˙ÏÚ∑ יקריב אני ׁשֹומע זֹו, ּבׁשּבת הקריב ׁשּלא הרי אחרת; ּבׁשּבת זֹו ׁשּבת עֹולת ולא …«««¿««ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
קרּבנֹו ּבטל – יֹומֹו עבר ׁשאם מּגיד, "ּבׁשּבּתֹו", לֹומר: ּתלמּוד הּבאה? לּׁשּבת ‰ÈÓz„.ׁשּתים ˙ÏÚŒÏÚ∑ ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ«…««»ƒ

ק (ספרי) ׁשאין ּומּגיד, הּתמיד; עֹולת ׁשל ּכבׂשים ׁשני אֹותן לבד מּוספין, הּתמידין,אּלּו ׁשני ּבין אּלא רבין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
זה  לתלמּוד הּתמיד" "עלֿעֹולת נאמר הּמּוספין ּבכל עזרא עזרא עזרא עזרא .וכן אבןאבןאבןאבן ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָ

(àé)íéøt ýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸
äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈

:íîéîz עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦¦«

(áé)ìLeøtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò äL §¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈
ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò éðLe ãçàä̈«¤¨®§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤

:ãçàä ìéàì̈©−¦¨«¤¨«
i"yx£ÌÈ¯NÚ ‰LÏLe∑ נסכים ּבפרׁשת קצּובין הן ׁשּכן ּפר, נסּכי .ּכמׁשּפט ¿…»∆¿…ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

(âé)Nákì ïîMá äìeìa äçðî úìñ ïBøOò ïøOòå§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤
:ýåýéì äMà ççéð çéø äìò ãçàä̈«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

(ãé)ïéää úLéìLe øtì äéäé ïéää éöç íäékñðå§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´
Lãç úìò úàæ ïéé Nákì ïéää úòéáøe ìéàì̈©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦´ŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ

:äðMä éLãçì BLãça§¨§½§¨§¥−©¨¨«
i"yx£BL„Áa L„Á ˙ÏÚ ˙‡Ê∑ ּתׁשלּומין לֹו אין וׁשּוב קרּבנֹו, ּבטל יֹומֹו עבר עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשאם אבןאבןאבןאבן ……«…∆¿»¿ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

(åè)úìò-ìò ýåýéì úàhçì ãçà íéfò øéòNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯
ñ :Bkñðå äNòé ãéîzä©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

i"yx£'B‚Â ÌÈfÚ ¯ÈÚNe∑ וק מקּדׁש טמאת על לכּפר ּבאין הּמּוספין ׂשעירי ׁשּמפרׁשּכל ּכמֹו הּכל דׁשיו, ¿ƒƒƒ¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ׁשבּועֹות ט)ּבמּסכת ּבֹו(דף ׁשאין על ׁשּמכּפר ללּמד ּתלמּודֹו "לה'", ּבֹו ׁשּנאמר ראׁשֿחדׁש, ׂשעיר ונׁשּתּנה . ְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹ

למדין  הּׂשעירין ּוׁשאר ּבלבד, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא ּבחטא מּכיר ׁשאין ּבּסֹוף, ולא ּבתחּלה לא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹידיעה
ּבאּגדה ּומדרׁשֹו ס)מּמּנּו. הּירח (חולין את ׁשּמעטּתי על עלי ּכּפרה הביאּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר :.˙ÏÚŒÏÚ ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ«…«

‰NÚÈ „ÈÓz‰∑ הּזה הּקרּבן לחּטאת ∑BkÒÂ.ּכל נסכים ׁשאין הּׂשעיר, על מּוסב "ונסּכֹו" עזרא עזרא עזרא עזרא .אין אבןאבןאבןאבן «»ƒ≈»∆ְֶַַָָָ¿ƒ¿ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ÏÚ˙‡י  ÏÚ ‡zaLa „·Ú˙˙c ‡˙aL ˙ÏÚ¬««¿»¿ƒ¿¬≈¿««»«¬»»
:dkÒÂ ‡¯È„¿̇ƒ»¿ƒ¿«

ÈÈיא  Ì„˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜z ÔBÎÈÁ¯È ÈLÈ¯·e¿≈≈«¿≈¿»¿¬»»√»¿»
Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿««ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L ‡L¿»«¿»«¿ƒ

ÏÈÙc‡יב  ‡˙ÁÓ ‡zÏeÒ ÔÈB¯NÚ ‡˙Ï˙e¿»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ»
‡zÏeÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e „Á ‡¯B˙Ï ÁLÓ·ƒ¿«¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿»

:„Á ‡¯Î„Ï ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»»

ÏÈÙc‡יג  ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ‡B¯NÚ ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿»À¿»ƒ¿»»¿ƒ»
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ „Á ‡¯n‡Ï ÁLÓ·ƒ¿«¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»

B˙Ï¯‡יד  È‰È ‡È‰ ˙ebÏt ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈¿»
‡¯n‡Ï ‡È‰ ˙eÚ·¯Â ‡¯Î„Ï ‡È‰ ˙ezÏ˙Â¿«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ôk d˙e˙cÁ˙‡a ‡Á¯È LÈ¯ ˙ÏÚ ‡c ‡¯ÓÁ«¿»»¬«≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈

:‡zL ÈÁ¯È ÈLÈ¯ ÏÎÏ¿»≈≈«¿≈«»

ÏÚטו  ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»√»¿»«
:dkÒÂ „·Ú˙È ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

iBzaLa ּפי על אף הּׁשּבת. יֹום אל ׁשב . ¿««ִֶַַַַָָ
והּטעם  מחּללֹו. ׁשּבת ׁשֹומר ּכל ְְְִֵֵֶַַַַַָָָׁשּנמצא

ּביֹומֹו: יֹום ּכמֹו וׁשּבת ׁשּבת ÏBÚ˙ּכל ÏÚ ְְְַַָָָ««
„ÈÓz‰ עליה ׁשּיׂשים הּתמיד אחרי הּטעם . «»ƒֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּבת: ַַָעֹולת
`iÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e מׁשה רּבי אמר . ¿»≈»¿≈∆ִֶַַָֹ

חדׁש ׁשּפירּוׁשֹו נׁשמתֹוֿעדן, הּספרּדי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּכהן
ואחר  לכם. הּוא ראׁשֹון ּכתּוב, כן ּכי ְִִִֵֶַַָָָניסן,

ׁשּי ּבחדׁשֹו, חדׁש עֹולת זאת אמר עׂשּוּכן ְְֲֵֶֶַַַָָֹֹ
הּׁשנה. לחדׁשי הֹוסיף ּכן על חדׁש, ּבכל ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹּכן
לטעֹון  ׁשּיׁש ּפי על ואף הּוא. נכֹון ְְִִֵֵֶַַָּופירּוׁשֹו
ּבעבּור  רק חדׁשיכם, ּובראׁשי יּו''ד ְְֲֵֵֶַַַָָעל

ּדּבּורֹו: יׁשר מחר, חדׁש הּנה ִִֵֶֶָָָָָָֹׁשּמצאנּו
ciBL„Áa יּתכן ולא ּבׁשּבּתֹו. ׁשּבת ּכמֹו . ¿»¿ְְְִֵַַַָָֹ

אין  ּכי אחר, ּפירּוׁש הּפׁשט ּדר על ְִֵֵֵֶֶַַַָּבֹו
זאת  מצאנּו לא ּכי ועֹוד, לּירח. זכר ְִֵֵֶַַַָָָָֹֹּבּפסּוק

והּנה  הּדגּוׁש. הּכבד מהּבנין אם ּכי ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהּמּלה
רפה: ֶַָָָהּדל''ת

eh'‰Ï ˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚ ¯ÈÚNeּכמֹו . ¿ƒƒƒ∆»¿«»«ְ
חּטאת. ועׂשהּו לה', הּגֹורל עליו עלה ְֲֶַַַָָָָָָָָאׁשר
הּקדׁש ּבלׁשֹון למ''ד עם חּטאת ּכי ְְִִִֵֶַַַָָֹודע
הלא  ּבחֹוטא. אם ּכי ּדבק. החּטאת ְֲִִֵֵֵַַָָֹאין
הּדרׁש, הפ זה והּנה לאבי. וחטאתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּתראה,

סֹוד: לֹו יׁש ֵַרק



מז qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i iying meil inei xeriy
â ycew zegiyn zecewp ã(941 'nr b zegiy ihewl)

א א א א  ההההּכּכּכּכבבבבׂשׂשׂשׂש בבבבּבּבּבּבקרקרקרקראתאתאתאת ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה ד)חדחדחדחד (כח, ֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
על  ּתמידית הׁשּפעה לֹו יׁש - 'ּתמיד' הּקרּבן נהיה ואז להקּב"ה. ּבהתמסרּות היינּו ּב'קרּבן', היֹום את להתחיל חיב ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָיהּודי
להפנֹות  חזקה החלטה היא היֹום ׁשל הראׁשֹון הצעד המזּבח. על וחלּבֹו דמֹו מקריבים היּו הקרּבן הבאת עם ּכּולֹו. היֹום ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּכל

('חלב'). ּתענּוגֹו יהיה ּבהם ורק ׁשּבקדּוׁשה, לדברים ל'מזּבח', רק ('דם') וההתלהבּות החמימּות עזרא עזרא עזרא עזרא את אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

(ä)ïîLa äìeìa äçðîì úìñ äôéàä úéøéNòå©«£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤§¦§¨®§¨²§¤¬¤
:ïéää úòéáø úéúk̈¦−§¦¦¬©¦«

i"yx£‰ÁÓÏ ˙ÏÒ∑ נסכים .מנחת …∆¿ƒ¿»ְְִִַָ

(å)äMà ççéð çéøì éðéñ øäa äéNòä ãéîz úìòŸ©−¨¦®¨«£ª¨Æ§©´¦©½§¥´©¦½Ÿ©¦¤−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£ÈÈÒ ¯‰a ‰ÈNÚ‰∑ ּתמיד עֹולת הּקיׁש סיני, ּבהר העׂשּויה אחר: ּדבר הּמּלּואים. ּבימי ׁשּנעׂשּו ּכאֹותן »¬À»¿«ƒ«ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ּבּה ׁשּכתּוב ּתֹורה מּתן לפני ׁשּנתקרבה אֹותּה סיני, הר כד)לעֹולת ׁשּטעּונה (שמות מלּמד ּבאּגנת", "וּיׂשם : ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

.ּכלי  ְִ

â ycew zegiyn zecewp ã(234 'nr e zFgiU ihEwl)¦¥¦

סיניסיניסיניסיני ּבּבּבּבהרהרהרהר העהעהעהעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּויהיהיהיה ּתּתּתּתמידמידמידמיד ו)עעעעֹוֹוֹוֹולתלתלתלת (כח, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
המילּואים ּבימי ׁשנעׂשּו ּבהתמסרּות .(רש"י)ּכאֹותן להיֹות מסּוגל יהּודי ׁשּכל לּכ רֹומז לה', ּכליל ׁשהיה הּתמיד, קרּבן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

הּביטּול  ּכח את המעֹורר הּוא ׁשהּוא רּבינּו, ממׁשה ּבאה זּו לעבֹודה והסיּוע ּכח והנתינת להקּב"ה. ּתמידית ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹוהתּבטלּות
התחיל  ׁשהּוא ּובכ ּבכהּונה, רּבינּו מׁשה ׁשימׁש המילּואים ּבימי המילּואים: לימי ּתמיד עֹולת ּבין הקׁשר זהּו ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבנׁשמה.

ויהּודי. יהּודי לּכל הצינֹור' את 'ּפתח הּתמיד עזרא עזרא עזרא עזרא ּבהקרבת אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

(æ)Cqä Lãwa ãçàä Nákì ïéää úòéáø Bkñðå§¦§Æ§¦¦´©¦½©¤−¤¨«¤¨®©ÀŸ¤©¥²
:ýåýéì øëL Cñð¤¬¤¥−̈©«Ÿ̈«

i"yx£BkÒÂ∑ יין.Cq‰ L„wa∑(ספרי)יתנּסכּו הּמזּבח ÎL¯.על CÒ∑(צו ליין (ב"ב ּפרט המׁשּכר, יין ¿ƒ¿ִַ«…∆«≈ְְְִִֵַַַַ∆∆≈»ְְְִִֵַַַַָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .מּגּתֹו אבןאבןאבןאבן ִִ

(ç)úçðîk íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧
:ýåýéì ççéð çéø äMà äNòz Bkñðëe ø÷aä©³Ÿ¤§¦§Æ©«£¤½¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÁÈ ÁÈ¯∑ רצֹוני ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני, רּוח .נחת ≈«ƒ…«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

(è)éðLe íîéîz äðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈§¦¦®§¥´
:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«

zÏeÒ‡ה  ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯NÚ ÔÓ „ÁÂ¿«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
˙eÚ·¯ ‡LÈ˙k ÁLÓa ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»«¿

:‡È‰ƒ»

„ÈÈÒו  ‡¯eËa ‡„È·Ú˙‡„ ‡¯È„z ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¬ƒ»¿»¿ƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

L„e˜a‡ז  „Á ‡¯n‡Ï ‡È‰ ˙eÚ·¯ dkÒÂ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»«¿¿»
:ÈÈ Ì„˜ ˜ÈzÚ ¯ÓÁc Ceq Cq˙Èƒ¿««ƒ«¬««ƒ√»¿»

iLÓL‡ח  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡¯n‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
Ôa¯˜ „aÚz dkÒÎe ‡¯Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿≈«¿≈À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

L‡ט  Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ‡˙aLc ‡ÓBÈ·e¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
‡˙ÁÓ„ ‡zÏeÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e ÔÈÓÏL«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»

:dkÒÂ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

c„Á‡ N·k‰ הּכהן ‡˙ מׁשה רּבי אמר . ∆«∆∆∆»ִֵֶַַַָֹֹ
את  והּטעם קצרה. ּדר הּוא ּכי ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָהּספרּדי,
ה''א  ׁשאֹות ּדעּתי ועל אחד. ּכבׂש ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּכבׂש
הראיתי ּוכבר עּמֹו. ואחר עצמֹו, ְְְְִִִֵֵֶַַַמֹוׁש

ּכן: ִֵַרּבים
eÈÈÒ ¯‰a ‰ÈeNÚ‰ עׂשיתם ּכאׁשר הּטעם, . »¬»¿«ƒ«ֲֲִֶֶַַַַ

עֹולֹות  העלּו ׁשּלא אֹות זה ּגם סיני. ְֱִֶֶֶַַַֹּבהר
ּפירׁשּתי  ּכאׁשר מּסיני, נסעם אחר ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָּבּמדּבר

ּגמּורֹות: ְְִָּבראיֹות
f¯ÎL CÒ Cq‰ מּובלע הּׁשֹורׁש, נּו''ן . «≈∆∆≈»ְֶַָ

ּדברי  על נסמֹו הּפירּוׁש, ּומן .''ְְִִִֵֵֶַַַָּבּסמ
ז''ל: ְִַַַהּקדמֹונים

qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i iying meil inei xeriy

(é):dkñðå ãéîzä úìò-ìò BzaLa úaL úìòŸ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«

i"yx£BzaLa ˙aL ˙ÏÚ∑ יקריב אני ׁשֹומע זֹו, ּבׁשּבת הקריב ׁשּלא הרי אחרת; ּבׁשּבת זֹו ׁשּבת עֹולת ולא …«««¿««ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
קרּבנֹו ּבטל – יֹומֹו עבר ׁשאם מּגיד, "ּבׁשּבּתֹו", לֹומר: ּתלמּוד הּבאה? לּׁשּבת ‰ÈÓz„.ׁשּתים ˙ÏÚŒÏÚ∑ ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ«…««»ƒ

ק (ספרי) ׁשאין ּומּגיד, הּתמיד; עֹולת ׁשל ּכבׂשים ׁשני אֹותן לבד מּוספין, הּתמידין,אּלּו ׁשני ּבין אּלא רבין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
זה  לתלמּוד הּתמיד" "עלֿעֹולת נאמר הּמּוספין ּבכל עזרא עזרא עזרא עזרא .וכן אבןאבןאבןאבן ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָ

(àé)íéøt ýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸
äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈

:íîéîz עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦¦«

(áé)ìLeøtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò äL §¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈
ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò éðLe ãçàä̈«¤¨®§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤

:ãçàä ìéàì̈©−¦¨«¤¨«
i"yx£ÌÈ¯NÚ ‰LÏLe∑ נסכים ּבפרׁשת קצּובין הן ׁשּכן ּפר, נסּכי .ּכמׁשּפט ¿…»∆¿…ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

(âé)Nákì ïîMá äìeìa äçðî úìñ ïBøOò ïøOòå§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤
:ýåýéì äMà ççéð çéø äìò ãçàä̈«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

(ãé)ïéää úLéìLe øtì äéäé ïéää éöç íäékñðå§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´
Lãç úìò úàæ ïéé Nákì ïéää úòéáøe ìéàì̈©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦´ŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ

:äðMä éLãçì BLãça§¨§½§¨§¥−©¨¨«
i"yx£BL„Áa L„Á ˙ÏÚ ˙‡Ê∑ ּתׁשלּומין לֹו אין וׁשּוב קרּבנֹו, ּבטל יֹומֹו עבר עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשאם אבןאבןאבןאבן ……«…∆¿»¿ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

(åè)úìò-ìò ýåýéì úàhçì ãçà íéfò øéòNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯
ñ :Bkñðå äNòé ãéîzä©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

i"yx£'B‚Â ÌÈfÚ ¯ÈÚNe∑ וק מקּדׁש טמאת על לכּפר ּבאין הּמּוספין ׂשעירי ׁשּמפרׁשּכל ּכמֹו הּכל דׁשיו, ¿ƒƒƒ¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ׁשבּועֹות ט)ּבמּסכת ּבֹו(דף ׁשאין על ׁשּמכּפר ללּמד ּתלמּודֹו "לה'", ּבֹו ׁשּנאמר ראׁשֿחדׁש, ׂשעיר ונׁשּתּנה . ְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹ

למדין  הּׂשעירין ּוׁשאר ּבלבד, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא ּבחטא מּכיר ׁשאין ּבּסֹוף, ולא ּבתחּלה לא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹידיעה
ּבאּגדה ּומדרׁשֹו ס)מּמּנּו. הּירח (חולין את ׁשּמעטּתי על עלי ּכּפרה הביאּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר :.˙ÏÚŒÏÚ ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ«…«

‰NÚÈ „ÈÓz‰∑ הּזה הּקרּבן לחּטאת ∑BkÒÂ.ּכל נסכים ׁשאין הּׂשעיר, על מּוסב "ונסּכֹו" עזרא עזרא עזרא עזרא .אין אבןאבןאבןאבן «»ƒ≈»∆ְֶַַָָָ¿ƒ¿ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ÏÚ˙‡י  ÏÚ ‡zaLa „·Ú˙˙c ‡˙aL ˙ÏÚ¬««¿»¿ƒ¿¬≈¿««»«¬»»
:dkÒÂ ‡¯È„¿̇ƒ»¿ƒ¿«

ÈÈיא  Ì„˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜z ÔBÎÈÁ¯È ÈLÈ¯·e¿≈≈«¿≈¿»¿¬»»√»¿»
Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿««ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L ‡L¿»«¿»«¿ƒ

ÏÈÙc‡יב  ‡˙ÁÓ ‡zÏeÒ ÔÈB¯NÚ ‡˙Ï˙e¿»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ»
‡zÏeÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e „Á ‡¯B˙Ï ÁLÓ·ƒ¿«¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿»

:„Á ‡¯Î„Ï ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»»

ÏÈÙc‡יג  ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ‡B¯NÚ ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿»À¿»ƒ¿»»¿ƒ»
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ „Á ‡¯n‡Ï ÁLÓ·ƒ¿«¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»

B˙Ï¯‡יד  È‰È ‡È‰ ˙ebÏt ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈¿»
‡¯n‡Ï ‡È‰ ˙eÚ·¯Â ‡¯Î„Ï ‡È‰ ˙ezÏ˙Â¿«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ôk d˙e˙cÁ˙‡a ‡Á¯È LÈ¯ ˙ÏÚ ‡c ‡¯ÓÁ«¿»»¬«≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈

:‡zL ÈÁ¯È ÈLÈ¯ ÏÎÏ¿»≈≈«¿≈«»

ÏÚטו  ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»√»¿»«
:dkÒÂ „·Ú˙È ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

iBzaLa ּפי על אף הּׁשּבת. יֹום אל ׁשב . ¿««ִֶַַַַָָ
והּטעם  מחּללֹו. ׁשּבת ׁשֹומר ּכל ְְְִֵֵֶַַַַַָָָׁשּנמצא

ּביֹומֹו: יֹום ּכמֹו וׁשּבת ׁשּבת ÏBÚ˙ּכל ÏÚ ְְְַַָָָ««
„ÈÓz‰ עליה ׁשּיׂשים הּתמיד אחרי הּטעם . «»ƒֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּבת: ַַָעֹולת
`iÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e מׁשה רּבי אמר . ¿»≈»¿≈∆ִֶַַָֹ

חדׁש ׁשּפירּוׁשֹו נׁשמתֹוֿעדן, הּספרּדי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּכהן
ואחר  לכם. הּוא ראׁשֹון ּכתּוב, כן ּכי ְִִִֵֶַַָָָניסן,

ׁשּי ּבחדׁשֹו, חדׁש עֹולת זאת אמר עׂשּוּכן ְְֲֵֶֶַַַָָֹֹ
הּׁשנה. לחדׁשי הֹוסיף ּכן על חדׁש, ּבכל ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹּכן
לטעֹון  ׁשּיׁש ּפי על ואף הּוא. נכֹון ְְִִֵֵֶַַָּופירּוׁשֹו
ּבעבּור  רק חדׁשיכם, ּובראׁשי יּו''ד ְְֲֵֵֶַַַָָעל

ּדּבּורֹו: יׁשר מחר, חדׁש הּנה ִִֵֶֶָָָָָָֹׁשּמצאנּו
ciBL„Áa יּתכן ולא ּבׁשּבּתֹו. ׁשּבת ּכמֹו . ¿»¿ְְְִֵַַַָָֹ

אין  ּכי אחר, ּפירּוׁש הּפׁשט ּדר על ְִֵֵֵֶֶַַַָּבֹו
זאת  מצאנּו לא ּכי ועֹוד, לּירח. זכר ְִֵֵֶַַַָָָָֹֹּבּפסּוק

והּנה  הּדגּוׁש. הּכבד מהּבנין אם ּכי ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהּמּלה
רפה: ֶַָָָהּדל''ת

eh'‰Ï ˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚ ¯ÈÚNeּכמֹו . ¿ƒƒƒ∆»¿«»«ְ
חּטאת. ועׂשהּו לה', הּגֹורל עליו עלה ְֲֶַַַָָָָָָָָאׁשר
הּקדׁש ּבלׁשֹון למ''ד עם חּטאת ּכי ְְִִִֵֶַַַָָֹודע
הלא  ּבחֹוטא. אם ּכי ּדבק. החּטאת ְֲִִֵֵֵַַָָֹאין
הּדרׁש, הפ זה והּנה לאבי. וחטאתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּתראה,

סֹוד: לֹו יׁש ֵַרק
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ß fenz 'k iyiy mei ß

(æè)Lãçì íBé øNò äòaøàa ïBLàøä Lãçáe©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤
:ýåýéì çñt עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤−©©«Ÿ̈«

(æé)íéîé úòáL âç äfä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬²©¬Ÿ¤©¤−¨®¦§©´¨¦½
:ìëàé úBvî©−¥«¨¥«

(çé)äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−
:eNòú àì¬Ÿ©«£«

i"yx£‰„·Ú ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ אסּורה – מֹועד ׁשל ּבחּלֹו הּמּתרת האבד ּדבר ּכגֹון: לכם, הּצריכה מלאכה אפּלּו »¿∆∆¬…»ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ
טֹוב  .ּביֹום ְ

(èé)ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò äMà ízáø÷äå§¦§©§¤̧¦¤³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²
íîéîz äðL éða íéNáë äòáLå ãçà ìéàå íéðL§©−¦§©´¦¤¨®§¦§¨³§¨¦Æ§¥´¨½̈§¦¦−

:íëì eéäé¦«§¬¨¤«
i"yx£ÌÈ¯t∑ׁשּנאמר אברהם, יח)ּכנגד אברהם"(בראשית רץ "ואלֿהּבקר :.ÌÈÏÈ‡∑ יצחק ׁשל אילֹו .ּכנגד »ƒְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ≈ƒְְִֵֶֶֶָ

ÌÈN·k∑יעקב ל)ּכנגד זאת (שם ראיתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו יעקב". הפריד "והּכׂשבים :. ¿»ƒְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹ

(ë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹
:eNòz ìéàì íéðøNò éðLe øtì©À̈§¥¯¤§Ÿ¦²¨©−¦©«£«

(àë)ì ãçàä Nákì äNòz ïBøOò ïBøOòúòáL ¦¨³¦¨Æ©«£¤½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−
:íéNákä©§¨¦«

(áë):íëéìò øtëì ãçà úàhç øéòNe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦¬©−̈¤¨®§©¥−£¥¤«

(âë)eNòz ãéîzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−§Ÿ©´©¨¦®©«£−
:älà-úà¤¥«¤

(ãë)äMà íçì íéîé úòáL íBiì eNòz älàk̈¥¹¤©«£³©Æ¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬
:Bkñðå äNòé ãéîzä úìBò-ìò ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

i"yx£ÌBiÏ eNÚz ‰l‡k∑ החג ּכפרי והֹולכין ּפֹוחתין יהיּו .ׁשּלא  »≈∆«¬«ְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ

(äë)-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éòéáMä íBiáe©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨
ñ :eNòú àì äãáò úëàìî§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

ÓBÈ‡טז  ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È·e¿«¿»«¿»»¿«¿«««¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡Á¯ÈÏ¿«¿»ƒ¿»√»¿»

bÁ‡יז  ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»»≈«»
:ÏÈÎ‡˙È ¯ÈËt ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ«ƒƒ¿¬≈

È·Ú„˙יח  Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿

Èaיט  ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»¬»»√»¿»ƒ¿≈
‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÂ „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙≈¿≈¿««¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿

Ïz˙‡כ  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:Ôe„aÚz«¿¿

Ôkכא  „Á ‡¯n‡Ï „aÚz ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»«¿≈¿ƒ¿»«≈
:ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÏ¿«¿»ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:כב  ‡¯tÎÏ „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»«¿«»»¬≈

È„z¯‡כג  ˙ÏÚ ‡È‰c ‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»¿ƒ¬«¿ƒ»
:ÔÈl‡ ˙È Ôe„aÚz«¿¿»ƒ≈

ÌÁÏכד  ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡ÓBÈÏ Ôe„aÚz ÔÈl‡k»ƒ≈«¿¿¿»«¿»ƒ¿≈
‡˙ÏÚ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»«¬»»

:dkÒÂ „·Ú˙È ‡¯È„¿̇ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

ÔBÎÏכה  È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk»ƒƒ«»¿«»«¿¿

dxezd lr `xfr oa`

fhL„ÁÏ ÌBÈ ¯NÚ ‰Úa¯‡a הזּכיר ולא . ¿«¿»»»»«…∆ְְִִֹ
אף  לּמעּתיקים. חּזּוק זה ּגם הערּבים, ְְִִִִֵֶַַַַַָָּבין

:צֹור להם ׁשאין ּפי ִֵֶֶֶַָעל

ak˙‡hÁ ¯ÈÚNe והּוא עּזים, ׂשעיר ּכמֹו . ¿ƒ«»ְְְִִִ
ּבׁשבעת  עֹולֹות הזּכיר לא והּנה קצרה. ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹּדר
הּתנּופה. עֹולת הזּכיר לא ּכאׁשר הּפסח, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹימי

ּבׁשּבּתֹו, ׁשּבת ּפסּוק ּכי לקּבלה צריכין ְְְְִִִַַַַַָָָָואנּו
הּתמיד: עֹולת על ִַַַַָָאמר

qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'k iyiy meil inei xeriy

(åë)ýåýéì äLãç äçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³£¨¨Æ©«Ÿ̈½
úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤

:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«
i"yx£ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e∑ למנחת ראׁשֹונים ׁשהם הּלחם, ׁשּתי ׁשם על חּטים", קציר "ּבּכּורי קרּוי הּׁשבּועֹות חג ¿«ƒƒְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

החדׁש מן הּבאה עזרא עזרא עזרא עזרא .חּטים אבןאבןאבןאבן ִִִֶַָָָָ

(æë)íéøt ýåýéì ççéð çéøì äìBò ízáø÷äå§¦§©§¤̧¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
:äðL éða íéNáë äòáL ãçà ìéà íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨²§©−¦©´¦¤¨®¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«

(çë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL ãçàä øtì©¨´¨«¤½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(èë)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ì):íëéìò øtëì ãçà íéfò øéòN§¦¬¦¦−¤¨®§©¥−£¥¤«

(àì)íîéîz eNòz Búçðîe ãéîzä úìò ãálî¦§©ºŸ©¯©¨¦²¦§¨−©«£®§¦¦¬
ô :íäékñðå íëì-eéäé¦«§¨¤−§¦§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈkÒÂ ÌÎÏŒeÈ‰È ÌÓÈÓz∑רּבֹותינּו למדּו ּתמימים; יהיּו הּנסכים פז)אף ׁשהעלה (מנחות ׁשהּיין מּכאן, , ¿ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿≈∆ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לנסכים  ּפסּול .קמחין ְְִִִָָָ

èë(à)Lã÷-àø÷î Lãçì ãçàa éòéáMä Lãçáe©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦§¨¸Ÿ¤Æ
äòeøz íBé eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®¬§−̈

:íëì äéäé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦«§¤¬¨¤«

(á)ø÷a-ïa øt ýåýéì ççéð çéøì äìò íúéNòå©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯¤¨¨²
:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

(â)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ìéàì íéðøNò éðL øtì©½̈§¥¬¤§Ÿ¦−¨¨«¦

(ã)ì ãçàä Nákì ãçà ïBøOòå:íéNákä úòáL §¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ä):íëéìò øtëì úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®§©¥−£¥¤«

ÁÓ˙‡כו  ÔBÎÈ·B¯˜a ‡i¯ek·„ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ«»¿»≈ƒ¿¬»
È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ÔBÎÈ˙¯ˆÚa ÈÈ Ì„˜ ‡z„Á¬«»√»¿»¿«¿»≈¿»««ƒ¿≈

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ¿»ƒƒ«»¿«»«¿¿

ÈÈכז  Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿«««¿»ƒ¿ƒ

:‡L Èa¿≈¿»

Ïz˙‡כח  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z „Á ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:„Á»

Ú·LÏ‡כט  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:ל  ‡¯tÎÏ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»¬≈

Ôe„aÚzלא  d˙ÁÓe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»≈«¿¿
:ÔB‰ÈkÒÂ ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

Ú¯ÚÓא  ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯È·e¿«¿»¿ƒ»»¿«¿«¿»¿»«
‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿«»

:ÔBÎÏ È‰È ‡·aÈ ÌBÈ Ôe„aÚ«̇¿¿«»»¿≈¿

ÈÈב  Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz ¯a ¯Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ

Ïz˙‡ג  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡ÔÈ¯n:ד  ‡Ú·LÏ „Á ‡¯n‡Ï „Á ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¿«¿»ƒ¿ƒ

tÎÏ¯‡ה  ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»¿«»»
:ÔBÎÈÏÚ¬≈

dxezd lr `xfr oa`

ek‰L„Á ‰ÁÓ ÌÎ·È¯˜‰a לחם . ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»¬»»ֶֶ
ּכבׂשים  ׁשבעה ועּמֹו העיקר, הּוא ְְְְִִִִַָָָָָהּתנּופה
ּכבׂשי  ּוׁשני ׁשנים, ואילים ּבקר ּבן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּופר
הּזאת, ּבּפרׁשה הּנזּכרת והעֹולה ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשלמים.
ּכי  ּדבריהם, על והעד הּיֹום. חֹובת ְְִִִֵֵֶַַַָהיא

רק  ּכלל. ּדבר ּובמֹועד, ּבׁשּבת ּבאר ְְְֵֵֵַַָָָָֹלא
העׂשֹור, ויֹום וסּכֹות הּמּצֹות ּבחג ְְְְִִֶַַַָֻהזּכיר

הּמסּפר.והקר  ּכּמה אמר ולא לה', אּׁשה בּתם ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹ
חדׁש עֹולת הזּכיר ולא ּתרּועה. ּביֹום ְְְְְִִֵֶַָֹֹוכן
העֹולה  היא ּומנחתּה, הּתמיד ְְִִִַַָָָָָועֹולת

ִָָהראׁשֹונה:
`‰Úe¯z ÌBÈ היה אילּו ּכי להריע. מצוה . ¿»ְְִִִִַָָָָ

הזּכיר  לא לּמה הּיֹום, עֹולת על הּדיּבּור ְִִִֶַַַַָָֹזה
צּוה  העֹולֹות ּכל ּכי ועֹוד, הּמֹועדים. ְְֲִִִִַָָָָּבׁשאר

להריע: ולא ְְְִִַַָֹלתקֹוע,



מט qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'k iyiy meil inei xeriy

ß fenz 'k iyiy mei ß

(æè)Lãçì íBé øNò äòaøàa ïBLàøä Lãçáe©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤
:ýåýéì çñt עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤−©©«Ÿ̈«

(æé)íéîé úòáL âç äfä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬²©¬Ÿ¤©¤−¨®¦§©´¨¦½
:ìëàé úBvî©−¥«¨¥«

(çé)äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−
:eNòú àì¬Ÿ©«£«

i"yx£‰„·Ú ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ אסּורה – מֹועד ׁשל ּבחּלֹו הּמּתרת האבד ּדבר ּכגֹון: לכם, הּצריכה מלאכה אפּלּו »¿∆∆¬…»ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ
טֹוב  .ּביֹום ְ

(èé)ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò äMà ízáø÷äå§¦§©§¤̧¦¤³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²
íîéîz äðL éða íéNáë äòáLå ãçà ìéàå íéðL§©−¦§©´¦¤¨®§¦§¨³§¨¦Æ§¥´¨½̈§¦¦−

:íëì eéäé¦«§¬¨¤«
i"yx£ÌÈ¯t∑ׁשּנאמר אברהם, יח)ּכנגד אברהם"(בראשית רץ "ואלֿהּבקר :.ÌÈÏÈ‡∑ יצחק ׁשל אילֹו .ּכנגד »ƒְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ≈ƒְְִֵֶֶֶָ

ÌÈN·k∑יעקב ל)ּכנגד זאת (שם ראיתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו יעקב". הפריד "והּכׂשבים :. ¿»ƒְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹ

(ë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹
:eNòz ìéàì íéðøNò éðLe øtì©À̈§¥¯¤§Ÿ¦²¨©−¦©«£«

(àë)ì ãçàä Nákì äNòz ïBøOò ïBøOòúòáL ¦¨³¦¨Æ©«£¤½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−
:íéNákä©§¨¦«

(áë):íëéìò øtëì ãçà úàhç øéòNe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦¬©−̈¤¨®§©¥−£¥¤«

(âë)eNòz ãéîzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−§Ÿ©´©¨¦®©«£−
:älà-úà¤¥«¤

(ãë)äMà íçì íéîé úòáL íBiì eNòz älàk̈¥¹¤©«£³©Æ¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬
:Bkñðå äNòé ãéîzä úìBò-ìò ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

i"yx£ÌBiÏ eNÚz ‰l‡k∑ החג ּכפרי והֹולכין ּפֹוחתין יהיּו .ׁשּלא  »≈∆«¬«ְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ

(äë)-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éòéáMä íBiáe©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨
ñ :eNòú àì äãáò úëàìî§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

ÓBÈ‡טז  ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È·e¿«¿»«¿»»¿«¿«««¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡Á¯ÈÏ¿«¿»ƒ¿»√»¿»

bÁ‡יז  ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»»≈«»
:ÏÈÎ‡˙È ¯ÈËt ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ«ƒƒ¿¬≈

È·Ú„˙יח  Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿

Èaיט  ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»¬»»√»¿»ƒ¿≈
‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÂ „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙≈¿≈¿««¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿

Ïz˙‡כ  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:Ôe„aÚz«¿¿

Ôkכא  „Á ‡¯n‡Ï „aÚz ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»«¿≈¿ƒ¿»«≈
:ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÏ¿«¿»ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:כב  ‡¯tÎÏ „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»«¿«»»¬≈

È„z¯‡כג  ˙ÏÚ ‡È‰c ‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»¿ƒ¬«¿ƒ»
:ÔÈl‡ ˙È Ôe„aÚz«¿¿»ƒ≈

ÌÁÏכד  ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡ÓBÈÏ Ôe„aÚz ÔÈl‡k»ƒ≈«¿¿¿»«¿»ƒ¿≈
‡˙ÏÚ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»«¬»»

:dkÒÂ „·Ú˙È ‡¯È„¿̇ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

ÔBÎÏכה  È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk»ƒƒ«»¿«»«¿¿

dxezd lr `xfr oa`

fhL„ÁÏ ÌBÈ ¯NÚ ‰Úa¯‡a הזּכיר ולא . ¿«¿»»»»«…∆ְְִִֹ
אף  לּמעּתיקים. חּזּוק זה ּגם הערּבים, ְְִִִִֵֶַַַַַָָּבין

:צֹור להם ׁשאין ּפי ִֵֶֶֶַָעל

ak˙‡hÁ ¯ÈÚNe והּוא עּזים, ׂשעיר ּכמֹו . ¿ƒ«»ְְְִִִ
ּבׁשבעת  עֹולֹות הזּכיר לא והּנה קצרה. ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹּדר
הּתנּופה. עֹולת הזּכיר לא ּכאׁשר הּפסח, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹימי

ּבׁשּבּתֹו, ׁשּבת ּפסּוק ּכי לקּבלה צריכין ְְְְִִִַַַַַָָָָואנּו
הּתמיד: עֹולת על ִַַַַָָאמר

qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'k iyiy meil inei xeriy

(åë)ýåýéì äLãç äçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³£¨¨Æ©«Ÿ̈½
úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤

:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«
i"yx£ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e∑ למנחת ראׁשֹונים ׁשהם הּלחם, ׁשּתי ׁשם על חּטים", קציר "ּבּכּורי קרּוי הּׁשבּועֹות חג ¿«ƒƒְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

החדׁש מן הּבאה עזרא עזרא עזרא עזרא .חּטים אבןאבןאבןאבן ִִִֶַָָָָ

(æë)íéøt ýåýéì ççéð çéøì äìBò ízáø÷äå§¦§©§¤̧¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
:äðL éða íéNáë äòáL ãçà ìéà íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨²§©−¦©´¦¤¨®¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«

(çë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL ãçàä øtì©¨´¨«¤½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(èë)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ì):íëéìò øtëì ãçà íéfò øéòN§¦¬¦¦−¤¨®§©¥−£¥¤«

(àì)íîéîz eNòz Búçðîe ãéîzä úìò ãálî¦§©ºŸ©¯©¨¦²¦§¨−©«£®§¦¦¬
ô :íäékñðå íëì-eéäé¦«§¨¤−§¦§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈkÒÂ ÌÎÏŒeÈ‰È ÌÓÈÓz∑רּבֹותינּו למדּו ּתמימים; יהיּו הּנסכים פז)אף ׁשהעלה (מנחות ׁשהּיין מּכאן, , ¿ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿≈∆ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לנסכים  ּפסּול .קמחין ְְִִִָָָ

èë(à)Lã÷-àø÷î Lãçì ãçàa éòéáMä Lãçáe©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦§¨¸Ÿ¤Æ
äòeøz íBé eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®¬§−̈

:íëì äéäé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦«§¤¬¨¤«

(á)ø÷a-ïa øt ýåýéì ççéð çéøì äìò íúéNòå©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯¤¨¨²
:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

(â)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ìéàì íéðøNò éðL øtì©½̈§¥¬¤§Ÿ¦−¨¨«¦

(ã)ì ãçàä Nákì ãçà ïBøOòå:íéNákä úòáL §¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ä):íëéìò øtëì úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®§©¥−£¥¤«

ÁÓ˙‡כו  ÔBÎÈ·B¯˜a ‡i¯ek·„ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ«»¿»≈ƒ¿¬»
È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ÔBÎÈ˙¯ˆÚa ÈÈ Ì„˜ ‡z„Á¬«»√»¿»¿«¿»≈¿»««ƒ¿≈

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ¿»ƒƒ«»¿«»«¿¿

ÈÈכז  Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿«««¿»ƒ¿ƒ

:‡L Èa¿≈¿»

Ïz˙‡כח  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z „Á ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:„Á»

Ú·LÏ‡כט  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:ל  ‡¯tÎÏ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»¬≈

Ôe„aÚzלא  d˙ÁÓe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»≈«¿¿
:ÔB‰ÈkÒÂ ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

Ú¯ÚÓא  ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯È·e¿«¿»¿ƒ»»¿«¿«¿»¿»«
‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿«»

:ÔBÎÏ È‰È ‡·aÈ ÌBÈ Ôe„aÚ«̇¿¿«»»¿≈¿

ÈÈב  Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz ¯a ¯Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ

Ïz˙‡ג  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡ÔÈ¯n:ד  ‡Ú·LÏ „Á ‡¯n‡Ï „Á ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¿«¿»ƒ¿ƒ

tÎÏ¯‡ה  ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»¿«»»
:ÔBÎÈÏÚ¬≈

dxezd lr `xfr oa`

ek‰L„Á ‰ÁÓ ÌÎ·È¯˜‰a לחם . ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»¬»»ֶֶ
ּכבׂשים  ׁשבעה ועּמֹו העיקר, הּוא ְְְְִִִִַָָָָָהּתנּופה
ּכבׂשי  ּוׁשני ׁשנים, ואילים ּבקר ּבן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּופר
הּזאת, ּבּפרׁשה הּנזּכרת והעֹולה ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשלמים.
ּכי  ּדבריהם, על והעד הּיֹום. חֹובת ְְִִִֵֵֶַַַָהיא

רק  ּכלל. ּדבר ּובמֹועד, ּבׁשּבת ּבאר ְְְֵֵֵַַָָָָֹלא
העׂשֹור, ויֹום וסּכֹות הּמּצֹות ּבחג ְְְְִִֶַַַָֻהזּכיר

הּמסּפר.והקר  ּכּמה אמר ולא לה', אּׁשה בּתם ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹ
חדׁש עֹולת הזּכיר ולא ּתרּועה. ּביֹום ְְְְְִִֵֶַָֹֹוכן
העֹולה  היא ּומנחתּה, הּתמיד ְְִִִַַָָָָָועֹולת

ִָָהראׁשֹונה:
`‰Úe¯z ÌBÈ היה אילּו ּכי להריע. מצוה . ¿»ְְִִִִַָָָָ

הזּכיר  לא לּמה הּיֹום, עֹולת על הּדיּבּור ְִִִֶַַַַָָֹזה
צּוה  העֹולֹות ּכל ּכי ועֹוד, הּמֹועדים. ְְֲִִִִַָָָָּבׁשאר

להריע: ולא ְְְִִַַָֹלתקֹוע,



qgpitנ zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"k ycew zayl inei xeriy

(å)ãéîzä úìòå dúçðîe Lãçä úìò ãálî¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈§Ÿ©³©¨¦Æ
äMà ççéð çéøì íètLîk íäékñðå dúçðîe¦§¨½̈§¦§¥¤−§¦§¨¨®§¥´©¦½Ÿ©¦¤−

ñ :ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£L„Á‰ ˙ÏÚ „·lÓ∑ הּׁשנה ראׁש ּביֹום ׁשהּוא חדׁש, ראׁש .מּוספי ƒ¿«…««…∆ְְֵֶֶַָָֹֹֹ

(æ)äéäé Lã÷-àø÷î äfä éòéáMä Lãçì øBNòáe¤«¨Á©¸Ÿ¤©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
:eNòú àì äëàìî-ìk íëéúLôð-úà íúépòå íëì̈¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«

(ç)ø÷a-ïa øt ççéð çéø ýåýéì äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤¨¨²
íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦³§¥«¨¨Æ¦§½̈§¦¦−

:íëì eéäé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦«§¬¨¤«

(è)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL øtì©½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(é)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(àé)íéøtkä úàhç ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©º©©³©¦ª¦Æ
ñ :íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìòå§Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ˙‡hÁ „·lÓ∑ חּטאת הּוא ׁשּגם מֹות", ּב"אחרי האמּור ּבפנים הּנעׂשה ÏÚÂ˙.ׂשעיר ƒ¿««««ƒÀƒְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ¿…«
„ÈÓz‰∑הּללּו עֹולֹות ּתעׂשּו הּתמיד עֹולת "ּתעׂשּו"∑Ì‰ÈkÒÂ.ּומּלבד ועל הּכתּובים הּמּוספין על מּוסב «»ƒְֲִִַַַַַָָ¿ƒ¿≈∆ְְֲִִַַַַַָָ

צּוּוי. לׁשֹון ּבכל והּוא האמּורים "ונסּכיהם" ּכל וכן ונסּכיהם. אּלה את ּתעׂשּו ּומנחתּה הּתמיד עֹולת מּלבד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואינן  הּתמיד על מּוסּבים ׁשּבהם, "ּונסכיה" "ונסּכיהם", "ונסּכּה", ׁשּכל החג, קרּבנֹות מּׁשל חּוץ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהּמֹועדֹות,

ויֹום  יֹום ּבכל לעצמן ּכתּובין מּוספין ׁשל נסּכיהם ׁשהרי צּוּוי, .לׁשֹון ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ß fenz `"k ycew zay ß

(áé)Lã÷-àø÷î éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À¦§¨¸Ÿ¤Æ
íúbçå eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§©Ÿ¤¬

:íéîé úòáL ýåýéì âç©²©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«

(âé)íéøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
ìL ø÷á-éðaäðL-éða íéNák íéðL íìéà øNò äL §¥«¨¨²§¨¬¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²

:eéäé íîéîz øNò äòaøà©§¨¨¬¨−̈§¦¦¬¦«§«

È„z¯‡ו  ˙ÏÚÂ d˙ÁÓe ‡Á¯È ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»ƒ¿»««¬«¿ƒ»
‡Ïa˜˙‡Ï ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

Ú¯ÚÓז  ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚ·e¿«¿»¿«¿»¿ƒ»»»≈¿»«
Ïk ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚ˙e ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿¿«»«¿»≈»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡z„È·Úƒƒ¿»»«¿¿

·¯ÂÚ‡ח  ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»√»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz ¯a ¯Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ¿¿

Ïz˙‡ט  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:„Á ‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»

Ú·LÏ‡י  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

hÁÓ‡˙‡יא  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ««»»«≈«»»
:ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓe ‡¯È„z ˙ÏÚÂ ‡i¯etÎ„¿ƒ«»«¬«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈

ÚÈ·L‡‰יב  ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»¿ƒ»»
‡ÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿»»
‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ÔebÁ˙e Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿««»√»¿»«¿»

:ÔÈÓBÈƒ

ÂÚ¯a‡יג  Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»
ÔÈ¯Îc ¯NÚ ˙Ïz È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈≈¿«¬«ƒ¿ƒ
ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

:ÔB‰È¿

dxezd lr `xfr oa`

g„Á‡ ¯˜a Ôa ¯t איל וכן צּבּור. ׁשל . «∆»»∆»ְִִֵֶַ
ּולפי  ׁשּלֹו. והאיל ּגדֹול, ּכהן ּפר ואינם ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹאחד.
מֹות  אחרי ּבפרׁשת הּנזּכר האיל ּכי ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָּדעּתי,

ואיל  אילֹו על ּכי זה. אינּנּו העם, מן ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּלקח
עֹולת  ואת עֹולתֹו את ועׂשה נאמר ְְֱֶֶֶַַָָָָָהעם,
ּכבׂשים. ׁשבעת ּתֹוספת ׁשּיׁש והעד, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָהעם.

אינּנּו לחּטאת, אחד עּזים ׂשעיר זה ְְִִִֵֶֶֶַַָָּגם
חּטאת  מּלבד ּכתּוב, ּכן על הּגֹורלֹות. ְְִִִֵַַַַַָָמּׂשעיר

מֹות: אחרי ּבפרׁשת הּנכּתבת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָהּכּפּורים

qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"k ycew zayl inei xeriy

(ãé)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹
ì ãçàä øtììLìéàì íéðøNò éðL íéøt øNò äL ©¨´¨«¤À̈¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³¤§Ÿ¦Æ¨©´¦

ì ãçàä:íìéàä éðL ¨«¤½̈¦§¥−¨«¥¦«

(åè)øNò äòaøàì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOòå§¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§©§¨¨¬¨−̈
:íéNák§¨¦«

(æè)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðî¦§¨−̈§¦§¨«

(æé)íìéà øNò íéðL ø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¥¦´
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða íéNák íéðL§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(çé)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯tÏ Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑(נז ׁשּמתמעטים (סוכה ּגילּולים עֹובדי אּמֹות ׁשבעים ּכנגד הם, ׁשבעים החג ּפרי ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆«»ƒְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ
הּיּסּורין  מן עליהם מגּנין היּו הּמקּדׁש ּובימי להם, היא ּכליה סימן יׂשראל ∑ÌÈN·kÏÂ.והֹולכים, ּכנגד ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ¿«¿»ƒְְִֵֶֶָ

נ)ׁשּנקראּו קללֹות (ירמיה ּוׁשמֹונה ּתׁשעים מהם לכּלֹות ּוׁשמֹונה, ּתׁשעים ּומנינם קבּועים. והם ּפזּורה", "ׂשה : ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשאמרּו ּכמֹו לדרׁש, אּלא הּלׁשֹון ׁשּנה ולא הּיֹום, ּתמידי ׁשני על "ונסּכיהם" נאמר: ּבּׁשני ּתֹורה. ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּבמׁשנה

לברכה זכרֹונם ע"ב)רּבֹותינּו ק"ג יֹו"ד (שבת מ"ם - ּכמׁשּפטם - ּבּׁשביעי ּונסכיה, - ּבּׁשּׁשי ונסּכיהם, – ּבּׁשני : ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבחג  הּתֹורה מן הּמים לנּסּו רמז "מים", ּכאן הרי .מ"ם, ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(èé)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :íäékñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¥¤«

(ë)íéðL íìéà øNò-ézLò íéøt éLéìMä íBiáe©¯©§¦¦²¨¦¬©§¥«¨−̈¥¦´§¨®¦
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða íéNák§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(àë)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(áë)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

(âë)íéNák íéðL íìéà äøNò íéøt éòéáøä íBiáe©¯¨«§¦¦²¨¦¬£¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(ãë)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

Ïz˙‡יד  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏeÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
ÔÈ¯Bz ¯NÚ ‡˙Ï˙Ï „Á ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»¬«ƒ
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯˙Ï „Á ‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ

Úa¯‡Ï˙טו  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿¿«
:ÔÈ¯n‡ ¯NÚ¬«ƒ¿ƒ

ÏÚÓ˙טז  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:dkÒÂ d˙ÁÓ ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«

NÚ¯יז  È¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bz ‡È˙ ‡ÓBÈ·e¿»ƒ¿»»ƒ¿≈≈¿≈¬«
¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îcƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬«

:ÔÈÓÏL«¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïיח  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÏÚÓ˙יט  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓe ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈

ÔÈ¯Îcכ  ¯NÚ „Á ÔÈ¯Bz ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¬«ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכא  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡כב  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯zכג  ÔÈ¯Îc ‡¯NÚ ÔÈ¯Bz ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכד  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈



ני qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"k ycew zayl inei xeriy

(å)ãéîzä úìòå dúçðîe Lãçä úìò ãálî¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈§Ÿ©³©¨¦Æ
äMà ççéð çéøì íètLîk íäékñðå dúçðîe¦§¨½̈§¦§¥¤−§¦§¨¨®§¥´©¦½Ÿ©¦¤−

ñ :ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£L„Á‰ ˙ÏÚ „·lÓ∑ הּׁשנה ראׁש ּביֹום ׁשהּוא חדׁש, ראׁש .מּוספי ƒ¿«…««…∆ְְֵֶֶַָָֹֹֹ

(æ)äéäé Lã÷-àø÷î äfä éòéáMä Lãçì øBNòáe¤«¨Á©¸Ÿ¤©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
:eNòú àì äëàìî-ìk íëéúLôð-úà íúépòå íëì̈¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«

(ç)ø÷a-ïa øt ççéð çéø ýåýéì äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤¨¨²
íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦³§¥«¨¨Æ¦§½̈§¦¦−

:íëì eéäé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦«§¬¨¤«

(è)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL øtì©½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(é)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(àé)íéøtkä úàhç ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©º©©³©¦ª¦Æ
ñ :íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìòå§Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ˙‡hÁ „·lÓ∑ חּטאת הּוא ׁשּגם מֹות", ּב"אחרי האמּור ּבפנים הּנעׂשה ÏÚÂ˙.ׂשעיר ƒ¿««««ƒÀƒְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ¿…«
„ÈÓz‰∑הּללּו עֹולֹות ּתעׂשּו הּתמיד עֹולת "ּתעׂשּו"∑Ì‰ÈkÒÂ.ּומּלבד ועל הּכתּובים הּמּוספין על מּוסב «»ƒְֲִִַַַַַָָ¿ƒ¿≈∆ְְֲִִַַַַַָָ

צּוּוי. לׁשֹון ּבכל והּוא האמּורים "ונסּכיהם" ּכל וכן ונסּכיהם. אּלה את ּתעׂשּו ּומנחתּה הּתמיד עֹולת מּלבד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואינן  הּתמיד על מּוסּבים ׁשּבהם, "ּונסכיה" "ונסּכיהם", "ונסּכּה", ׁשּכל החג, קרּבנֹות מּׁשל חּוץ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהּמֹועדֹות,

ויֹום  יֹום ּבכל לעצמן ּכתּובין מּוספין ׁשל נסּכיהם ׁשהרי צּוּוי, .לׁשֹון ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ß fenz `"k ycew zay ß

(áé)Lã÷-àø÷î éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À¦§¨¸Ÿ¤Æ
íúbçå eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§©Ÿ¤¬

:íéîé úòáL ýåýéì âç©²©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«

(âé)íéøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
ìL ø÷á-éðaäðL-éða íéNák íéðL íìéà øNò äL §¥«¨¨²§¨¬¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²

:eéäé íîéîz øNò äòaøà©§¨¨¬¨−̈§¦¦¬¦«§«

È„z¯‡ו  ˙ÏÚÂ d˙ÁÓe ‡Á¯È ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»ƒ¿»««¬«¿ƒ»
‡Ïa˜˙‡Ï ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

Ú¯ÚÓז  ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚ·e¿«¿»¿«¿»¿ƒ»»»≈¿»«
Ïk ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚ˙e ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿¿«»«¿»≈»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡z„È·Úƒƒ¿»»«¿¿

·¯ÂÚ‡ח  ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»√»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz ¯a ¯Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ¿¿

Ïz˙‡ט  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:„Á ‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»

Ú·LÏ‡י  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

hÁÓ‡˙‡יא  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ««»»«≈«»»
:ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓe ‡¯È„z ˙ÏÚÂ ‡i¯etÎ„¿ƒ«»«¬«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈

ÚÈ·L‡‰יב  ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»¿ƒ»»
‡ÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿»»
‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ÔebÁ˙e Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿««»√»¿»«¿»

:ÔÈÓBÈƒ

ÂÚ¯a‡יג  Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»
ÔÈ¯Îc ¯NÚ ˙Ïz È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈≈¿«¬«ƒ¿ƒ
ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

:ÔB‰È¿

dxezd lr `xfr oa`

g„Á‡ ¯˜a Ôa ¯t איל וכן צּבּור. ׁשל . «∆»»∆»ְִִֵֶַ
ּולפי  ׁשּלֹו. והאיל ּגדֹול, ּכהן ּפר ואינם ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹאחד.
מֹות  אחרי ּבפרׁשת הּנזּכר האיל ּכי ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָּדעּתי,

ואיל  אילֹו על ּכי זה. אינּנּו העם, מן ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּלקח
עֹולת  ואת עֹולתֹו את ועׂשה נאמר ְְֱֶֶֶַַָָָָָהעם,
ּכבׂשים. ׁשבעת ּתֹוספת ׁשּיׁש והעד, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָהעם.

אינּנּו לחּטאת, אחד עּזים ׂשעיר זה ְְִִִֵֶֶֶַַָָּגם
חּטאת  מּלבד ּכתּוב, ּכן על הּגֹורלֹות. ְְִִִֵַַַַַָָמּׂשעיר

מֹות: אחרי ּבפרׁשת הּנכּתבת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָהּכּפּורים

qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"k ycew zayl inei xeriy

(ãé)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹
ì ãçàä øtììLìéàì íéðøNò éðL íéøt øNò äL ©¨´¨«¤À̈¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³¤§Ÿ¦Æ¨©´¦

ì ãçàä:íìéàä éðL ¨«¤½̈¦§¥−¨«¥¦«

(åè)øNò äòaøàì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOòå§¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§©§¨¨¬¨−̈
:íéNák§¨¦«

(æè)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðî¦§¨−̈§¦§¨«

(æé)íìéà øNò íéðL ø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¥¦´
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða íéNák íéðL§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(çé)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯tÏ Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑(נז ׁשּמתמעטים (סוכה ּגילּולים עֹובדי אּמֹות ׁשבעים ּכנגד הם, ׁשבעים החג ּפרי ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆«»ƒְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ
הּיּסּורין  מן עליהם מגּנין היּו הּמקּדׁש ּובימי להם, היא ּכליה סימן יׂשראל ∑ÌÈN·kÏÂ.והֹולכים, ּכנגד ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ¿«¿»ƒְְִֵֶֶָ

נ)ׁשּנקראּו קללֹות (ירמיה ּוׁשמֹונה ּתׁשעים מהם לכּלֹות ּוׁשמֹונה, ּתׁשעים ּומנינם קבּועים. והם ּפזּורה", "ׂשה : ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשאמרּו ּכמֹו לדרׁש, אּלא הּלׁשֹון ׁשּנה ולא הּיֹום, ּתמידי ׁשני על "ונסּכיהם" נאמר: ּבּׁשני ּתֹורה. ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּבמׁשנה

לברכה זכרֹונם ע"ב)רּבֹותינּו ק"ג יֹו"ד (שבת מ"ם - ּכמׁשּפטם - ּבּׁשביעי ּונסכיה, - ּבּׁשּׁשי ונסּכיהם, – ּבּׁשני : ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבחג  הּתֹורה מן הּמים לנּסּו רמז "מים", ּכאן הרי .מ"ם, ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(èé)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :íäékñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¥¤«

(ë)íéðL íìéà øNò-ézLò íéøt éLéìMä íBiáe©¯©§¦¦²¨¦¬©§¥«¨−̈¥¦´§¨®¦
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða íéNák§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(àë)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(áë)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

(âë)íéNák íéðL íìéà äøNò íéøt éòéáøä íBiáe©¯¨«§¦¦²¨¦¬£¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(ãë)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

Ïz˙‡יד  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏeÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
ÔÈ¯Bz ¯NÚ ‡˙Ï˙Ï „Á ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»¬«ƒ
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯˙Ï „Á ‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ

Úa¯‡Ï˙טו  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿¿«
:ÔÈ¯n‡ ¯NÚ¬«ƒ¿ƒ

ÏÚÓ˙טז  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:dkÒÂ d˙ÁÓ ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«

NÚ¯יז  È¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bz ‡È˙ ‡ÓBÈ·e¿»ƒ¿»»ƒ¿≈≈¿≈¬«
¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îcƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬«

:ÔÈÓÏL«¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïיח  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÏÚÓ˙יט  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓe ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈

ÔÈ¯Îcכ  ¯NÚ „Á ÔÈ¯Bz ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¬«ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכא  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡כב  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯zכג  ÔÈ¯Îc ‡¯NÚ ÔÈ¯Bz ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכד  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈



qgpitנב zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"k ycew zayl inei xeriy

(äë)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðî¦§¨−̈§¦§¨«

(åë)íéNák íéðL íìéà äòLz íéøt éLéîçä íBiáe©¯©«£¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(æë)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(çë)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

(èë)íéNák íéðL íìéà äðîL íéøt éMMä íBiáe©¯©¦¦²¨¦¬§Ÿ−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(ì)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(àì)dúçðî ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :äéëñðe§¨¤«¨

(áì)íéNák íéðL íìéà äòáL íéøt éòéáMä íBiáe©¯©§¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(âì)íéNákìå íìéàì íéøtì íäkñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:íètLîk íøtñîa§¦§¨−̈§¦§¨¨«

(ãì)dúçðî ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :dkñðå§¦§¨«

(äì)úëàìî-ìk íëì äéäz úøöò éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½£¤−¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

i"yx£ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ∑.מלאכה ּבעׂשּית ׁשּטעּון (ספרי)עצּורים מלּמד, מּלצאת. עצרּו עצרת, אחר: ּדבר ¬∆∆ƒ¿∆»∆ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבאּגדה ּומדרׁשֹו נה)לינה. ׁשּכ(סוכה לפי אמר : ללכת, ּוכׁשּבאין אּמֹות, ׁשבעים ּכנגד הקריבּו הרגל ימֹות ל ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ

מּכם  ׁשאהנה ּכדי קטּנה סעּדה לי עׂשּו מּכם, ּבבּקׁשה הּמקֹום: עזרא עזרא עזרא עזרא .להם אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

(åì)øt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬
:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

ÏÚÓ˙כה  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:dkÒÂ d˙ÁÓ ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯zכו  ÔÈ¯Îc ÚLz ÔÈ¯Bz ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈ·e¿»¬ƒ»»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכז  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡כח  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯Îcכט  ‡ÈÓz ÔÈ¯Bz ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïל  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡לא  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:‡‰kÒÂ d˙ÁÓƒ¿»«¿ƒ¿»»

ÔÈ¯Îcלב  ‡Ú·L ÔÈ¯Bz ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïלג  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈¿

È„z¯‡לד  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓƒ¿»«¿ƒ¿«

È·Ú„˙לה  Ïk ÔBÎÏ È‰È Lk ‰‡ÈÓz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿≈¿≈¿»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿

ÂÚ¯a‡לו  Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

dl˙¯ˆÚ:ּפרׁשּתיו . ¬∆∆ְִֵַ

qgpit zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£„Á‡ ÏÈ‡ „Á‡ ¯t∑ הּנפטרים ּכבנים זה הּוא חּבה ּולׁשֹון עֹוד, מעט לי התעּכבּו יׂשראל, ּכנגד (אּלּו) «∆»«ƒ∆»ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכדאיתא  וכּו' סעּדה ׁשעׂשה למל מׁשל אחד. יֹום עֹוד עּכבּו ּפרדתכם, עלי קׁשה להם: אֹומר והּוא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻמאביהם
סּכה נה)ּבמּסכת מאכילֹו(דף ראׁשֹון יֹום אכסנאי, לֹו ׁשּיׁש ׁשּמי ארץ, ּדר ּתֹורה לּמדה ּתנחּומא: רּבי ּובמדרׁש . ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

– ירק מאכילֹו למחר קטנּיֹות, מאכילֹו למחר ּבהמה, ּבׂשר מאכילֹו למחר ּדגים, מאכילֹו למחר ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָָּפטּומֹות,
החג  ּכפרי והֹול .ּפֹוחת ְְֵֵֵֶָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(433 'nr a zegiy ihewl)

אחדאחדאחדאחד אילאילאילאיל אחדאחדאחדאחד לו)ּפּפּפּפרררר (כט, ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
אחד יֹום עֹוד עּכבּו ּפרידתכם, עלי  אלא .(רש"י)קׁשה ּפרידתכם? הלׁשֹון ּומהּו ּפרידתנּו, עלי קׁשה לֹומר לֹו היה לכאֹורה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

אחד  יהּודי ּבין הלבבֹות ּפירּוד ׁשּכן, הקּב"ה. מצד לא יׂשראל, מצד ּבא יׂשראל ּובני הקּב"ה ּבין ׁשהּפירּוד לנּו, רמזּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹרמז
ּכאחד. ּכּולנּו – אבינּו ּברכנּו ּכמאמר: ׁשּבׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבין חלילה, לּפירּוד, הגֹורם הּוא הּוא ּפרידתכם, ְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלחבירֹו,

(æì)íøtñîa íéNákìå ìéàì øtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦§©§¨¦²§¦§¨−̈
:ètLnk©¦§¨«

(çì)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
:dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

(èì)íëéøãpî ãáì íëéãòBîa ýåýéì eNòz älà¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹
íëékñðìe íëéúçðîìe íëéúìòì íëéúáãðå§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−

ìe:íëéîìL §©§¥¤«
i"yx£ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï eNÚz ‰l‡∑ לחֹובה הּקצּוב ÌÎÈ¯„pÓ.ּדבר „·Ï∑,ּברגל קרּבנֹות לּדר ּבאתם אם ≈∆«¬«¿¬≈∆ְַָָָָ¿«ƒƒ¿≈∆ְִִֶֶֶָָָָֹ

ולעלֹות  לחזר לֹו יקׁשה ׁשּמא ּברגל, ּתקריבּום הּׁשנה, ּכל ׁשּנדרּתם נדבֹות אֹו נדרים אֹו ּבידכם, היא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמצוה
ּתאחר" ּב"בל עֹובר ונמצא נדריו, ּולהקריב עזרא עזרא עזרא עזרא .לירּוׁשלים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ

ì(à)äeö-øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§¥´¦§¨¥®§²Ÿ£¤¦¨¬
ôôô :äLî-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑,מקֹום ׁשל ּדבריו ּכאן ׁשעד לפי יׁשמעאל. רּבי ּדברי הענין, להפסיק «…∆…∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ליׂשראל; זֹו ּפרׁשה ואמר מׁשה ׁשחזר ולֹומר, ּתחּלה להפסיק הצר מׁשה, ׁשל ּבדּבּורֹו מתחלת נדרים ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻּופרׁשת

ּדבריו: התחיל נדרים ּבפרׁשת אּלא זֹו, להם אמר ׁשּלא ּבמׁשמע י ׁש כן, לא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹׁשאם

סימן. לחל"ק פסוקים, פינחס קס"ח פרשת חסלת

Î„Ï¯‡לז  ‡¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿»
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡לח  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«

a¯לט  ÔBÎÈ„ÚBÓa ÈÈ Ì„˜ Ôe„aÚz ÔÈl‡ƒ≈«¿¿√»¿»¿¬≈«
ÔBÎ˙ÁÓÏe ÔBÎ˙ÂÏÚÏ ÔBÎ˙·„Â ÔBÎÈ¯„pÓƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿«¬»«¿¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎÏe ÔBÎÈkÒÏe¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¿≈

ÈÈא  „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ È·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»
Ù Ù Ù :‰LÓ ˙È»…∆

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì ñçðéô úùøôì äøèôä

çé ÷øô à íéëìîá

çéåîéðôì õøiå åéðúî ñpLéå eäiìà-ìà äúéä ýåýé-ãéå§©§Ÿ̈À¨«§¨Æ¤¥´¦½̈©§©¥−¨§¨®©¨̧¨Æ¦§¥´

:äìàrøæé äëàa-ãr áàçàèéàúà ìáæéàì áàçà ãbiå ©§½̈©«Ÿ£−̈¦§§¤«¨©©¥³©§¨Æ§¦¤½¤¥²

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,'ä ãéå (åî.'ä úàî äøeáb çeø,åéðúî ñpLéå §©©§¨¥¥©§©¥¨§¨
.øúBéa æøæî úBéäì åéðúî øâç,áàçà éðôì õøiå ¨©¨§¨¦§§Ÿ̈§¥©¨¨¦§¥©§¨

,éãéçé áàçà Cìé àlL ,äákønä éðôì åéìâøa õø̈§©§¨¦§¥©¤§¨¨¤Ÿ¥¥©§¨§¦¦

.úeëìnä ãBák íeMîäNò øLà ìk úà (à ¦§©©§¥¨£¤¨¨

dxezd lr `xfr oa`

hlÌÎÈkÒÏe ÌÎÈ˙BÁÓÏe:ּכמׁשּפטּה ועֹולה עֹולה לכל . ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈∆ְְְְִָָָָָ



נג qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"k ycew zayl inei xeriy

(äë)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðî¦§¨−̈§¦§¨«

(åë)íéNák íéðL íìéà äòLz íéøt éLéîçä íBiáe©¯©«£¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(æë)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(çë)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

(èë)íéNák íéðL íìéà äðîL íéøt éMMä íBiáe©¯©¦¦²¨¦¬§Ÿ−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(ì)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(àì)dúçðî ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :äéëñðe§¨¤«¨

(áì)íéNák íéðL íìéà äòáL íéøt éòéáMä íBiáe©¯©§¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(âì)íéNákìå íìéàì íéøtì íäkñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:íètLîk íøtñîa§¦§¨−̈§¦§¨¨«

(ãì)dúçðî ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :dkñðå§¦§¨«

(äì)úëàìî-ìk íëì äéäz úøöò éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½£¤−¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

i"yx£ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ∑.מלאכה ּבעׂשּית ׁשּטעּון (ספרי)עצּורים מלּמד, מּלצאת. עצרּו עצרת, אחר: ּדבר ¬∆∆ƒ¿∆»∆ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבאּגדה ּומדרׁשֹו נה)לינה. ׁשּכ(סוכה לפי אמר : ללכת, ּוכׁשּבאין אּמֹות, ׁשבעים ּכנגד הקריבּו הרגל ימֹות ל ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ

מּכם  ׁשאהנה ּכדי קטּנה סעּדה לי עׂשּו מּכם, ּבבּקׁשה הּמקֹום: עזרא עזרא עזרא עזרא .להם אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

(åì)øt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬
:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

ÏÚÓ˙כה  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:dkÒÂ d˙ÁÓ ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯zכו  ÔÈ¯Îc ÚLz ÔÈ¯Bz ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈ·e¿»¬ƒ»»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכז  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡כח  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯Îcכט  ‡ÈÓz ÔÈ¯Bz ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïל  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡לא  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:‡‰kÒÂ d˙ÁÓƒ¿»«¿ƒ¿»»

ÔÈ¯Îcלב  ‡Ú·L ÔÈ¯Bz ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïלג  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈¿

È„z¯‡לד  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓƒ¿»«¿ƒ¿«

È·Ú„˙לה  Ïk ÔBÎÏ È‰È Lk ‰‡ÈÓz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿≈¿≈¿»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿

ÂÚ¯a‡לו  Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

dl˙¯ˆÚ:ּפרׁשּתיו . ¬∆∆ְִֵַ

qgpit zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£„Á‡ ÏÈ‡ „Á‡ ¯t∑ הּנפטרים ּכבנים זה הּוא חּבה ּולׁשֹון עֹוד, מעט לי התעּכבּו יׂשראל, ּכנגד (אּלּו) «∆»«ƒ∆»ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכדאיתא  וכּו' סעּדה ׁשעׂשה למל מׁשל אחד. יֹום עֹוד עּכבּו ּפרדתכם, עלי קׁשה להם: אֹומר והּוא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻמאביהם
סּכה נה)ּבמּסכת מאכילֹו(דף ראׁשֹון יֹום אכסנאי, לֹו ׁשּיׁש ׁשּמי ארץ, ּדר ּתֹורה לּמדה ּתנחּומא: רּבי ּובמדרׁש . ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

– ירק מאכילֹו למחר קטנּיֹות, מאכילֹו למחר ּבהמה, ּבׂשר מאכילֹו למחר ּדגים, מאכילֹו למחר ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָָּפטּומֹות,
החג  ּכפרי והֹול .ּפֹוחת ְְֵֵֵֶָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(433 'nr a zegiy ihewl)

אחדאחדאחדאחד אילאילאילאיל אחדאחדאחדאחד לו)ּפּפּפּפרררר (כט, ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
אחד יֹום עֹוד עּכבּו ּפרידתכם, עלי  אלא .(רש"י)קׁשה ּפרידתכם? הלׁשֹון ּומהּו ּפרידתנּו, עלי קׁשה לֹומר לֹו היה לכאֹורה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

אחד  יהּודי ּבין הלבבֹות ּפירּוד ׁשּכן, הקּב"ה. מצד לא יׂשראל, מצד ּבא יׂשראל ּובני הקּב"ה ּבין ׁשהּפירּוד לנּו, רמזּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹרמז
ּכאחד. ּכּולנּו – אבינּו ּברכנּו ּכמאמר: ׁשּבׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבין חלילה, לּפירּוד, הגֹורם הּוא הּוא ּפרידתכם, ְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלחבירֹו,

(æì)íøtñîa íéNákìå ìéàì øtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦§©§¨¦²§¦§¨−̈
:ètLnk©¦§¨«

(çì)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
:dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

(èì)íëéøãpî ãáì íëéãòBîa ýåýéì eNòz älà¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹
íëékñðìe íëéúçðîìe íëéúìòì íëéúáãðå§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−

ìe:íëéîìL §©§¥¤«
i"yx£ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï eNÚz ‰l‡∑ לחֹובה הּקצּוב ÌÎÈ¯„pÓ.ּדבר „·Ï∑,ּברגל קרּבנֹות לּדר ּבאתם אם ≈∆«¬«¿¬≈∆ְַָָָָ¿«ƒƒ¿≈∆ְִִֶֶֶָָָָֹ

ולעלֹות  לחזר לֹו יקׁשה ׁשּמא ּברגל, ּתקריבּום הּׁשנה, ּכל ׁשּנדרּתם נדבֹות אֹו נדרים אֹו ּבידכם, היא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמצוה
ּתאחר" ּב"בל עֹובר ונמצא נדריו, ּולהקריב עזרא עזרא עזרא עזרא .לירּוׁשלים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ

ì(à)äeö-øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§¥´¦§¨¥®§²Ÿ£¤¦¨¬
ôôô :äLî-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑,מקֹום ׁשל ּדבריו ּכאן ׁשעד לפי יׁשמעאל. רּבי ּדברי הענין, להפסיק «…∆…∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ליׂשראל; זֹו ּפרׁשה ואמר מׁשה ׁשחזר ולֹומר, ּתחּלה להפסיק הצר מׁשה, ׁשל ּבדּבּורֹו מתחלת נדרים ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻּופרׁשת

ּדבריו: התחיל נדרים ּבפרׁשת אּלא זֹו, להם אמר ׁשּלא ּבמׁשמע י ׁש כן, לא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹׁשאם

סימן. לחל"ק פסוקים, פינחס קס"ח פרשת חסלת

Î„Ï¯‡לז  ‡¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿»
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡לח  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«

a¯לט  ÔBÎÈ„ÚBÓa ÈÈ Ì„˜ Ôe„aÚz ÔÈl‡ƒ≈«¿¿√»¿»¿¬≈«
ÔBÎ˙ÁÓÏe ÔBÎ˙ÂÏÚÏ ÔBÎ˙·„Â ÔBÎÈ¯„pÓƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿«¬»«¿¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎÏe ÔBÎÈkÒÏe¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¿≈

ÈÈא  „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ È·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»
Ù Ù Ù :‰LÓ ˙È»…∆

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì ñçðéô úùøôì äøèôä

çé ÷øô à íéëìîá

çéåîéðôì õøiå åéðúî ñpLéå eäiìà-ìà äúéä ýåýé-ãéå§©§Ÿ̈À¨«§¨Æ¤¥´¦½̈©§©¥−¨§¨®©¨̧¨Æ¦§¥´

:äìàrøæé äëàa-ãr áàçàèéàúà ìáæéàì áàçà ãbiå ©§½̈©«Ÿ£−̈¦§§¤«¨©©¥³©§¨Æ§¦¤½¤¥²

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,'ä ãéå (åî.'ä úàî äøeáb çeø,åéðúî ñpLéå §©©§¨¥¥©§©¥¨§¨
.øúBéa æøæî úBéäì åéðúî øâç,áàçà éðôì õøiå ¨©¨§¨¦§§Ÿ̈§¥©¨¨¦§¥©§¨

,éãéçé áàçà Cìé àlL ,äákønä éðôì åéìâøa õø̈§©§¨¦§¥©¤§¨¨¤Ÿ¥¥©§¨§¦¦

.úeëìnä ãBák íeMîäNò øLà ìk úà (à ¦§©©§¥¨£¤¨¨

dxezd lr `xfr oa`

hlÌÎÈkÒÏe ÌÎÈ˙BÁÓÏe:ּכמׁשּפטּה ועֹולה עֹולה לכל . ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈∆ְְְְִָָָָָ
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:ákLiå áLiå zLiå ìëàiå íéî úçtöå íéôöøæáLiå §¨¦−§©©´©®̈¦©Ÿ́©©¥½§§©−̈¨©¦§¨«©Á̈¨Á

Enî áø ék ìëà íe÷ øîàiå Ba-òbiå úéðL | ýåýé Càìî©§©̧§Ÿ̈³¥¦Æ©¦©½©−Ÿ¤´¡®Ÿ¦²©¬¦§−
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øaLîe íéøä ÷øôî ÷æçå äìBãb çeøå øáò ýåýé äpäå§¦¥¯§Ÿ̈´Ÿ¥À§´©§¿̈§¨¿̈§¨¥Á¨¦¸§©¥³

àì Lrø çeøä øçàå ýåýé çeøá àì ýåýé éðôì íérìñ§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¬Ÿ¨−©§Ÿ̈®§©©³¨¸©Æ©½©¬Ÿ

:ýåýé Lrøááé:äwã äîîc ìB÷ Làä øçàå ýåýé Làá àì Là Lrøä øçàåâérîLk | éäéå ¨©−©§Ÿ̈«§©©³¨©¸©Æ¥½¬Ÿ¨¥−§Ÿ̈®§©©´¨¥½−§¨¨¬©¨«©§¦´¦§´Ÿ©

:eäiìà äô El-äî øîàiå ìB÷ åéìà äpäå äørnä çút ãîriå àöiå Bzøcàa åéðt èìiå eäiìà¥«¦À̈©¨³¤¨¨Æ§©©§½©¥¥¾©©«£−Ÿ¤´©©§¨¨®§¦¥³¥¨Æ½©¾Ÿ¤©§¬−Ÿ¥«¦¨«

ãééúçaæî-úà ìàøNé éða Eúéøá eáær-ék úBàáö éýìû | ýåýéì éúàp÷ àp÷ øîàiåeñøä E ©ŸÁ¤Á©Ÿ̧¦¥¹¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥´§¨À¦¨«§³§¦«§Æ§¥´¦§¨¥½¤¦§§Ÿ¤´¨½̈

éàéáð-úàå:dzç÷ì éLôð-úà eL÷áéå écáì éðà øúeàå áøçá eâøä EåèCì åéìà ýåýé øîàiå §¤§¦¤−¨«§´¤®̈¤¨«¦¨¥³£¦Æ§©¦½©§©§¬¤©§¦−§©§¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥½̈¥²
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ézçz àéáðì çLîz äìBçî ìáàî èôL-ïa òLéìà-úàå ìûøNé-ìr Cìîì çLîz:Eæéäéäå ¦§©¬§¤−¤©¦§¨¥®§¤¡¦¨³¤¨¨Æ¥«¨¥´§½̈¦§©¬§¨¦−©§¤«§¨À̈

:òLéìà úéîé àeäé áøçî èìîpäå àeäé úéîé ìûæç áøçî èìîpäçéúráL ìûøNéá ézøàLäå ©¦§¨²¥¤¬¤£¨¥−¨¦´¥®§©¦§¨²¥¤¬¤¥−¨¦¬¡¦¨«§¦§©§¦¬§¦§¨¥−¦§©´

à íékøaä-ìk íéôìà:Bì ÷Lð-àì øLà ätä ìëå ìraì eòøë-àì øLèéàöîiå íMî Cìiå £¨¦®¨©¦§©À¦£¤³Ÿ¨«§Æ©©½©§¨̧©¤½£¤¬«Ÿ¨©−«©¥¤́¦ÂÂ̈©¦§º̈

,eäiìà.íLbäå Làä úãøBäaïeNòé äk (á ¥¦¨§¨©¨¥§©¤¤Ÿ©£
,ïeôñBé äëå íéäìàì àeä.äîæb ïéðòå äòeáL ïBL ¡Ÿ¦§Ÿ¦§§¨§¦§©ª§¨

,íäî ãçà Lôðkìòaä éàéápî ãçà Lôð Bîk §¤¤©©¥¤§¤¤¤¨¦§¦¥©©©

.zâøäL,àøiå (â.äðkña Bîöò äàøøLà ¤¨©§¨©©§¨¨©§§©¨¨£¤
,äãeäéì,ìáæéàå áàçà úìLîî úçz dðéà øLà ¦¨£¤¥¨©©¤§¤¤©§¨§¦¤¤

.äãeäé úeëìîì àlà,íúø (ãåéìçbL õò íL ¤¨§©§§¨Ÿ¤¥¥¤¤¨¨

.ãàî íénç,éúáàî éëðà áBè àìåéîé eëøà ék ©¦§ŸŸ¨Ÿ¦¥£Ÿ¨¦¨§¨¨

.("eäiìà äæ ñçðét" ì"æø eøîàå) .åéúBáà éîéî øúBé¥¦¥£¨§¨§¦§¨¤¥¦¨

,äæ äpäå (ä.Càìnä åéìà àa ïLiLk ãiî ,øîBìk §¦¥¤§©¦¨§¤¨©¨¥¨©©§¨

,åéúLàøî (å.BLàøì Ceîñ,íéôöø úâòäâeò §©£Ÿ¨¨§Ÿª©§¨¦¨

.íéìçâa äéeôà,úçtöå.éìk íL,zLiå ìëàiå £¨§¤¨¦§©©©¥§¦©Ÿ©©¥§§
.íénäî ÷ìç äúLå ,äâeòäî ÷ìç ìëàí÷iå (ç ¨©¥¤¥¨¨§¨¨¥¤¥©©¦©¨¨

,äzLiå ìëàiå.íã÷ øàLpM änîàp÷ (é ©Ÿ©©¦§¤¦©¤¦§©Ÿ¤©Ÿ
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Eúéøa úà eáæòL ãò ìàøNé úà íéòúnä ìòaä©©©©©§¦¤¦§¨¥©¤¨§¤§¦§

,eäeLøc ì"æøå .éðéñ øäa ìàøNé éða íò zøkL¤¨©¨¦§¥¦§¨¥§©¦©§§¨

.äìéî úéøa íäî eìhaL,écáì éðà øúeàåék ¤¦§¥¤§¦¦¨¨¦¨¥£¦§©¦¦

.íäì íéòeãé eéä àì eäéãáBò àéaçäL íéàéápä úàî§©©§¦¦¤¤§¦©§¨Ÿ¨§¦¨¤

.íðéà elàk íä éøä ,íéòãBð eéä àlL éôì Bàäpäå §¦¤Ÿ¨¨¦£¥¥§¦¥¨§¦¥
,øáò 'ä.åéðôì øáBò 'ä ãBák äpäå(àéçeøå Ÿ¥§¦¥§¥§¨¨§©

,'åâå äìBãb.çeø éëàìî äðçî,'ä çeøá àììBwä §¨©£¥©§£¥©Ÿ¨©©

.ïk Bì øîà,Lòø.äãòø éëàìî äðçî(áé,Là ¨©¥©©©£¥©§£¥§¨¨¥
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.Lçìa(âé,èìiå.éeqëå óehò ïéðò(åèEkøãì §©©©¨¤¦§©¦§¦§©§§
,÷Nnc äøaãîàøéz ìàå Ekøãì Cì ,øîBìk ¦§©¨©¨¤§©¥§©§§§©¦¨

éøçà íéôãBøäî.÷Nnc øaãîì Cìz Cøcä äfîe ,E ¥¨§¦©£¤¦¤©¤¤¥¥§¦§©©¤¤

,zçLîeì.älãb éepî ìL ïBL(æé,òLéìà úéîé ¨©§¨¨¤¦§ª¨¨¦¡¦¨
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.íäaL íéøLkä(èé,íéãîöø÷a âeæ ìL íéãîö ©§¥¦¤¨¤§¨¦§¨¦¤¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד תמוז, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

יתאימו  שהאחים  הזמן  ויגיע  ויבוא  ופחות,  הלוך  ילך  האחים  ריב  ענין  שכל  ויה"ר   ...

מילוי  באופן  תקותי  פירוש  ג"כ  להוסיף  למותר  ובודאי  ורעות.  אחוה   - זה  שם  ותואר  לתוכן 

האלקית  הנפש  ושלום  והגוף  הנשמה  שלום  על  מבוסס  אמתי  שלום  שהרי  זו,  אחוה  והתגשמות 

ובפמליא  מעלה  של  בפמליא  שלום  הזקן  רבינו  בלשון  או  היצרים[,  שני  ]ושלום  והבהמית 

בה  הבהמית,  נפש  שלטון  עם  תשלים  האלקית  שנפש  אפשר  שאי  מעצמו  ומובן  מטה.  של 

שיש  אלא  קדושה  ניצוץ  בהם  יש  הרע  יצר  ואפילו  הבהמית  נפש  גם  גיסא  שמאידך  בשעה 

על  הצורה  להגביר  ואור,  אש  ושלהבת  אבוקה  נר  שייעשה  ועד  הניצוץ  את  ולהלהיב  להגביר 

והקיים  האמתי  שהשלום  מכאן  שבו.  הבהמי  על  שבאדם  והאלקי  הגשם  על  והרוח  החומר 

וכפסק  ומצותי',  חיים  תורת  הנצחית  תורתנו  על  ומבוססים  מיוסדים   - אמתית  ורעות  ואחוה 

דין המורה הגדול הרמב"ם: כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם )סוף הלכות חנוכה(.

בפתגם  לסיים  לעצמי  ארשה  הגאולה,  דיום  ההתועדות  רושם  תחת  עדין  בעמדי   ...

אז,  הצלתו  אשר  והוא,  לגאולתו  בנוגע  הברית  לארצות  בבואו  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  שהשמיע 

זו  שהרי  עליהם,  שנלחם  התורה  עניני  כל  הצלת  אם  כי  פרטית  הצלה  לא  היא  נסיי,  ובאופן 

פשרות,  בלי  תורני  חינוך   - להיות  צריכה  הברית  בארצות  והמסקנא  המאסר;  סיבת  היתה 

דרך  עפ"י  החשבון  היפך  נפש,  במסירות  היתה  שהעבודה  שכיון  השייכות,  לבאר  ויש  עכ"ל. 

ובתוקף  עומד  ובשוה  מתחלק  שאיננו  הנפש  עצם  עבודת  המס"נ,  ענין  דורש  שזהו  הטבע, 

שיש  במקום  רק  האפשרית  פשרה,  מציאות  עצם  נשללת  זה  שמצד  והגוף,  הנשמה  חלקי  בכל 

הרי  פרט,  שבכל  להעצם  כשמגיעים  אבל  העיקר,  מפני  הטפל  על  ומוותרים  וטפל  עיקר  שם 

רבינו  כלשון  הנה  ישראל,  בני  למעלת  בהנוגע  או,  דעיקר;  העיקר  עם  דטפל  הטפל  משתוה 

ומצותי',  לתורה  בהנוגע  זו  בדוגמא  אחד;  בהוי'  נפשם  שורש  מצד  ממש  אחים  ישראל  כל  הזקן 

ובדוגמא  נפשם;  מוסרים  דמסאנא  ערקתא  על  גם   - המצוה  מציאות  עצם  על  גזרה  כשישנה 

אין   - בה  אלקיך  הוי'  עיני  אשר  ארץ  שהיא  זה  שלה,  העצם  מצד  ישראל  לארץ  בהנוגע  גם  זו 

בקה"ק  שתי'  מאבן  במקום,  זה  דרך  ועל  שנה,  אחרית  ועד  השנה  מראשית  בין  בזמן,  חילוק, 

כסיפור  יחוננו,  עפרה  ואת  אבני'  את  עבדיך  רצו  כי  שנאמר  וכמו  הגבול,  בקצה  לעפר  ועד 

חכמינו ז"ל במס' כתובות, בסופה.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן.



נו

לשבוע פרשת פנחס תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ט"ו תמוז
מפרק עז 

עד סוף פרק עח

יום רביעי - י"ח תמוז
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שני - ט"ז תמוז 
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום חמישי - י"ט תמוז
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום שלישי -  י"ז תמוז
מפרק פג 

עד סוף פרק פז

יום שישי - כ' תמוז
מפרק צז

עד סוף פרק קג

שבת קודש - כ"א תמוז
פרק כ 

מפרק קד עד סוף פרק קה

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 
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,mi`xapd lkBîëe)§
éèewìa øàaúpL¤¦§¨¥§¦¥

íéøîà,"`ipz"d xtq ± £¨¦
á ÷ìçcegid xry" ± ¥¤

"dpen`deøeàa ,àé ÷øt¤¤¥
.(elà úBiúBà ïéðòlr ± ¦§©¦¥

epax o`k xiaqd ,mipt lk
xyr lk ji` ,owfd
zefnxpe zellkp zexitqd
wlg `idy ,licadl ,dnypa mb ji` ,xiaqi oldl ± .'ied mya

epiga xyr mpyi ,'ied mynxyrl dnec mpipry ,zegeke z
.zexitqd

,õ÷ ïéàì úBìcáä ìécánä ,ìLî-Cøc-ìò Lnî äëëåoia - §¨¨©¨©¤¤¨¨©©§¦©§¨§¥¥
mb xacd jk ,`xap `idy dnyp oial "dlrnl"dúîLða§¦§©
çôð déëBzîc úé÷ìàä Lôð úðéça àéäL ,íãàäjk lr ± ¨¨¨¤¦§¦©¤¤¨¡Ÿ¦§¦¥¨©

,zewl`d zeiniptn d`a `idy dxend ,"gtie" oeyld aezk
z` gtep d"awd ,oky
ezeikezn dnypd
oeeik ixd ,ezeiniptne
zeiniptn `id dnypdy
,'ied my `ed ,zewl`d
opyi 'ied myay myk ixd
mb jk ,zexitq xyr

:dnypada Lédnypa ± ¥¨
,íìòpä ìëN úðéça- §¦©¥¤©¤§¨

,dnkgd geke zpiga
,ã"eé úBàa ænøîä- ©§ª¨§

c"ei ze`dy myk ixdy
ly zehytzd ila `id
dcewp `id) agexe jxe`

mey oiicr ea oi`y gek `ed ,dnkgd zpigae gek mb jk ,(cala
,cala z`f `l` ,dbyde lky ly zehytzdúàöì BçëaL¤§Ÿ¨¥

Cøaúé Búzîàa ìékNäìe ïéáäì ,éelbä ìàzzin`a ± ¤©¦§¨¦§©§¦©£¦¨¦§¨¥
,ecegi,dìéc àøeòL íeôì ãçå ãç ìk ,'eëå Búlãâáelk - ¦§ª¨§¨©§©§¦¨¦¥

,exeriy itl cg`e cg`.Búðéáe BìëN áçø éôìjk ick cr ± §¦Ÿ©¦§¦¨
ea "gpei"y ,gekd mvr .d"awd ly ezelcb zzin` oian `ed

ze`d zfnxn eilr ,dnkgd gek edf ,d"awd zelcbe zzin` oipr
.c"eiBúðéáe Bzòc áéçøîe BìëN ÷éîòî øLà éôëe§¦£¤©£¦¦§©§¦©§¦¨

Búðéa úænøî éæà ,Cøaúé Búlãâa ïðBaúäì,dpiad gek ± §¦§¥¦§ª¨¦§¨¥£©§ª¤¤¦¨
,áçø dì LiL ,à"ä úBàa,dpadd agex lr fnxnd -íâå §¥¤¥¨Ÿ©§©

,Cøàmb yi `"d ze`l - Ÿ¤
,jxe`ìò äøBnä©¤©

äìòîlî äëLîää©©§¨¨¦§©§¨
,ähîìick -ãéìBäì §©¨§¦

BúeððBaúäå Búðéaî¦¦¨§¦§§
äàøéå äáäà 'ä úlãâa¦§ª©©£¨§¦§¨

ïäéúBãìBzåx`y ± §§¥¤
ze`xwpd zecnd
ly "mitpr"e "zeclez"

,d`xie dad`Bçîa§Ÿ
,Baì úBîeìòúåjk - §©£¦

zcled zligza xacd
gena opyi odyk ,zecnd
.cala ald zenelrzae
,eala d`xi e` dad` oiicr yibxn `ed oi` ielb ote`a ,la`

Ck øçàåzecnd zcledl `iai ±.Baì úelbúä úðéçáaoipr §©©¨¦§¦©¦§©¦
dcixi ixd ef ± zecn ly oipr zeidl dpadde lkydn cxeiy ,df
jk lr ,(zecnn dlrnl ixd `ed lky ,oky) dhnl dlrnln
,dhnl dlrnln dcixid lr ,`"d ze`ay jxe`d dxen

.zecn eedzi lkydnyäfîe,'eke d`xie dad` zecndn ± ¦¤
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

ìáää àåä øåáéãä øå÷îå 'éîéðô éë .'éåä íù ìù äðåøçà
ò"äçà äôä úåàöåî 'äì ÷ìçúîå áìä ïî äìåòä
ãáì ìáä 'éçá àéä à"ää úøáä íâå .'åëå ïåøâäî
åì ïéàù óàå .àùùî äá úéìã àìéì÷ àúà ù"îë
.íãà éðá ïåùìë äøåú äøáã êà .å"ç óåâä úåîã
'äì úå÷ìçúîä úåéúåà á"ë 'ä øáã íâù íâùá
à"÷ìá ù"îëå) øåöéä ìë àøáð ïäáå úåàöåîä é÷ìç

.(åìà úåéúåà ïéðò øåàéá à"éô á"ç

î"ãò ùîî äëëå
'éçá àéäù íãàä úîùðá õ÷ ïéàì úåìãáä ìéãáîä
íìòðä ìëù 'éçá äá ùé çôð äéëåúîã 'é÷ìàä ùôð
ïéáäì éåìéâä ìà úàöì åçëáù ã"åé úåàá æîåøîä
íåôì ãçå ãç ìë 'åëå åúìåãâáå 'úé åúúîàá ìéëùäìå
øùà éôëå .åúðéáå åìëù áçåø éôì 'éìéã àøåòéù
åúìåãâá ïðåáúäì åúðéáå åúòã áéçøîå åìëù ÷éîòî
íâå áçåø äì ùéù à"ä úåàá åúðéá úæîåøî éæà 'úé
åúðéáî ãéìåäì äèîì äìòîìî äëùîää äøåîä êøåà
ïäéúåãìåúå äàøéå äáäà 'ä úìåãâá åúåððåáúäå
.åáì úåìâúä 'éçáá ë"çàå åáì úåîåìòúå åçåîá
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"אקדמות".31. נוסח

fenz f"i iyily mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ז שלישי יום
פרק ה  ,dv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úëùîä äðäå ä ÷øô,190 'nr cr:(ïî÷ìãë

יום שלישי י "ז תמוז :

ìB÷a ,úBönäå äøBzä ÷ñòa úézîàä äãBáò äëLîð¦§§¨£¨¨£¦¦§¥¤©¨§©¦§§
,äNòî Bà øeaãå- §¦©£¤

,dyrna zeevn miiwl
zizin`d dceard
meiwe dxez cenila
`a dfyk ixd `id ,zeevn
'd z`xie 'd zad` jezn
wxta xaqedy itk) ely
xtq ly oey`xd wlga 'c

meiwae dxez cenila `hazne dhnl cxei dfyke ,("`ipz"d
ixd ,dyrnae xeaica zeevn.'eëå à"ä å"àå úBiúBà ïä± ¥¦¨¥§

oipr `id `"d ze`de ,xeaicde lewd oipr `id e"`e ze`d ,oky
.dyrndúeððBaúää íâå§©©¦§§

ìékNäìe ïéáäì§¨¦§©§¦
Búlãâe Búzîàa©£¦¨§ª¨
ïk íb äëLîð ,Cøaúé¦§¨¥¦§§¨©¥

,äøBzäîeilr ,oky - ¥©¨
mipipr dxeza cenll ixd
zpadl eze` e`iaiy
,d"awd zelcbe zzin`

,à÷ôð äîëçî àúéøBàc,dnkgn d`a dxez -úðéça àéä §©§¨¥¨§¨¨§¨¦§¦©
:'eëå ä"éåä íL ìL ã"eé¤¥£¨¨§

.ä ÷øt,icedi ly eznypy ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
,'ied myn wlg `id,'ied my `idy zewl`d zeiniptn d`a `id ,xnelk

,dlrnly xeaicdne miwl` myn mi`ay mi`xapd x`y enk `ly

,dfd mler ly seba yalzdl dnypd lkezy ick ,`l` .zeipevig `edy

xzqa zcxl dilr did

"xeaic"d ici lr ,zebixcnd

dyrp" xn`na ,dlrnly

ok mb dnypd ,xnelk ."mc`

xeaicd jxc jk xg` dxar

d`a `id la` ,dlrnly

.zewl`d zeiniptn dligza

oeyld dnypd lr aezk okl

"gtie"a dpeekdy ,"gtie"

,zeiniptdn `a dfy ,`id

"gtp dikezn gtpc o`n" oky

,'ied myn wlg `id dnypdy oeeike .(ezeiniptne ekezn gtep - gtepd)

mya zelelkd zexitq xyrl dnbeca ,zegek dxyr da mb miniiw okl

.'ieddhnl zkynp dnypdy dn mby ,owfd epax xiaqi igkepd wxta

xeaice ,"mc` dyrp" xeaicd ici lr (dfy ,lirl xaqed jk lry) seba

- dnypd dkynp xeaica dbixcn efi`n ,j` ,zeipevig ixd `ed

zeiniptnllek ,mi`xapd x`ya enk `ly) lad ly oiprd dfy ,xeaicd

mbe dnypd zeinipt mby ,jk ,(xeaicd zeipevign mi`a mdy ,mik`ln

d`a dnypd zeinipt :dlrnly zeiniptdn ze`a dnypd zeipevig

zeiniptn d`a dnypd zeipevige ,('ied my `idy) dlrnly zeiniptdn

dxeaicllka xeaic ,oky .zeipevigd ly zeiniptdn ,xnelk) dlrnly

.(zeipevig ixd `ed

äfä íìBòì úé÷ìàä Lôpä úãéøéå úëLîä ,äpäå§¦¥©§¨©¦¦©©¤¤¨¡Ÿ¦¨¨©¤

,íãàä óeâa Laìúäì,dlrnly xeaicdn `a dfy - §¦§©¥§¨¨¨
dyrp" xn`ndn"mc`,øB÷îe úeiîéðt úðéçaî äëLîð¦§§¨¦§¦©§¦¦§

äàzz à"ä úBàa ænøîä ,ïBéìòä ìáä àeä ,øeacä± ©¦¤¤¨¤§©§ª¨§¥©¨¨
,'ied my ly dpexg`d 'd ze`d,ìéòì økæpkly dzekiiy - ©¦§¨§¥

,"lad"l 'd ze`dBîëe§
áeúkL1åétàa çtiå" : ¤¨©¦©§©¨

íãàä éäéå ,íéiç úîLð¦§©©¦©§¦¨¨¨
,"äiç Lôðìd"awd - §¤¤©¨

dnyp gtpsebadfy ,
idie" zernynmc`d

- seba dnyp ,"dig ytpl
"gtie"miig znyp eit`a

ly ote`a df didy -
,"gtie".'eëå çôðc ïàîe©§¨©§

ezeikezn gtep - gtepd -
zeipevig) seba dnypd ly dkyndd mby ,ixd .ezeiniptne
lr `ed o`k xaecndy `l` ,zeinipt ly ote`a `id (dnypd

d zeiniptxeaic`ly ,zeipevigd ly zeiniptd `idy ,
,ynn dlrnly zeiniptdn d`ad dnvr dnypd ly zeiniptk

áeúkL eäæå2,"Búìçð ìáç á÷òé ,Bnò 'ä ÷ìç ék" :- §¤¤¨¦¥¤©©£Ÿ¤¤©£¨
wlg" ± zg` dbixcn :zebixcn izy dnypa opyiy ,xnelk
,"ezlgp lag" ± dipy dbixcne ,dnypd zeinipt ,"'iedn

.dnypd zeipevig,Leøt`ed ,"lag" dlnd -,ìáç Bîk ¥§¤¤
.ähîì eäö÷å äìòîì øeL÷ ãçà BLàøL ,ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨¤Ÿ¤¨¨§©§¨§¨¥§©¨
"dlrnl"a xeyw dnypd ly oeilrd dvwd ,dnypd jk ±

.seba yeal ipyd dvwdeèLt ,äpä ék,yexit ±áeúkä3äî ¦¦¥§©©¨©
áeúkM1:dnypd iabl -ìòL Bîk ,eðì úBøBäì àeä ,"çtiå" ¤¨©¦©§¨§¤©
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

úåöîäå äøåúä ÷ñòá úéúéîàä äãåáò äëùîð äæîå
íâå .'åëå à"ä å"àå úåéúåà ïä äùòî åà øåáãå ìå÷á
'úé åúìåãâå åúúîàá ìéëùäìå ïéáäì úåððåáúää
àéä à÷ôð äîëçî àúééøåàã äøåúäî ë"â äëùîð

:'åëå 'éåä íù ìù ã"åé 'éçá

äðäå ä ÷øô'é÷ìàä ùôðä úãéøéå úëùîä
íãàä óåâá ùáìúäì æ"äåòì

'éçáî äëùîðïåéìòä ìáä àåä øåáéãä øå÷îå 'éîéðô
åéôàá çôéå ù"îëå ì"ðë äàúú à"ä úåàá æîåøîä
.'åëå çôðã ïàîå äéç ùôðì íãàä éäéå íééç úîùð
ìáç åîë 'éô åúìçð ìáç á÷òé åîò 'ä ÷ìç éë ù"æå
äðä éë .äèîì åäö÷å äìòîì øåù÷ 'à åùàøù î"ãò
î"ãòù åîë åðì úåøåäì àåä çôéå ù"î áåúëä èùô

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

כו.1. א, ט.2.בראשית לב, ˘ËÈÏ"‡:3.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"¯Â˙È‰- הענין בהבנת חסר הי' (מה לנו" כו' הכתוב "פשט ל'
פנימיות  - מלמעלמ"ט הנשמה בהמשכת הסדר משנת"ל ע"פ כלל: מובן אינו שלכאורה מה מתרץ וגם דמבואר י"ל - בהשמטתם?!)

נלמדים (ושניהם הדבור פני' אח"כ כנ"ל)ÁÙÈÂמל'החיות, -‡ÏÂ) ¯Â·„‰ ˙ÂÈ˙Â‡ Î"Á‡Â,"אדם "נעשה ‡Î"Áבנפיחה) ˜¯Â"נעשה"
מדבור נמשך ד"באפיו" היינו - בגוף הנשמה התלבשות - מבארÏÂ‡הבפועל ולזה שבא„Ë˘Ùמ"ויפח"!! מה Â¯Â‰Ï˙הכתוב

שאינו  (אף אז דגם אדם", ד"נעשה הפעולה לאחרי גם השינוי על  - התיבה) להשמיט או וכיו"ב "תוכנו" "פירושו" צ"ל הי' (דלכאורה
'ÈÓÈÙÓכשאדם עד"מ ה"ז (ÁÙÂ הכרת ענין אין הנבראים בשאר ולכן חציצה, כשיש גם – מגיע היינו - נשמע דיבורו (משא"כ כו'

וגם לגוף עד הנשמה דהמשכת הדרגות בכל ישנו דויפח זה וענין היותםÊ"Á‡Ïוכו') משך כל –"Ì„‡".יחד וגוף נשמה



נט fenz f"h ipy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ט"ז שני יום
,dv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùîî äëëå,dv 'nr cr:'åëå 'éåä

- ?zeklnd zpiga lr 'd ze`d zfnxnøB÷îe úeiîéðt ék¦§¦¦§
úBàöBî 'äì ÷lçúîe álä ïî äìBòä ìáää àeä ,øeacä©¦©¤¤¨¤¦©¥¦§©¥§§

,'eëå ïBøbäî ò"äçà :ätä`id ,xeaicd zeinipty ixd - ©¤¥©¨§
ly oiprdlad,Bîk ,ãáì ìáä úðéça àéä à"ää úøáä íâå§©£¨©©¥¦§¦©¤¤§©§
áeúkL31àìél÷ àúà" : ¤¨¨¨©¦¨

."àLLî da úéìc± §¥¨§¨¨
zexyt` oi`y dlw ze`
lad `id ,dze` yynl
ze`d zfnxn okl .cala
zekln zpiga lr 'd
`ed ezeinipty xeaice

.ladd oiprBì ïéàL óàå§©¤¥
,d"awdl ±óebä úeîc§©
,íBìLå-ñç,cvik - ©§¨

qgiil mi`zn ,`eti`
da oi`y ze`l zeynn oda yiy zeize`n lcad dlrnl

- ?zeynnìk äøBz äøac Cà,íãà éða ïBLmiiw mc`a - ©¦§¨¨¦§§¥¨¨
,oky .df lcad mipiivn dlrnl mb jk ,dfk lcad ixd

x`y oial 'd ze`d oia lcad dlrnl mb yi mipiprd zeipgexa
.zeize`d,íbLaoi`y s` ± lynd mi`zn sqep mrhn oke - §©©

,melyeÎqg sebd zenc el"'ä øác" íbL,lekiak akxen ± ¤©§©
n,úBàöBnä é÷ìç 'äì úB÷lçúnä ,úBiúBà á"ëodn - ¦©¦§©§§¤§¥©¨

,dhnly zeize`d ze`a
øeöéä ìk àøáð ïäáe± ¨¤¦§¨¨©§

,mi`xapd lkBîëe)§
éèewìa øàaúpL¤¦§¨¥§¦¥

íéøîà,"`ipz"d xtq ± £¨¦
á ÷ìçcegid xry" ± ¥¤

"dpen`deøeàa ,àé ÷øt¤¤¥
.(elà úBiúBà ïéðòlr ± ¦§©¦¥

epax o`k xiaqd ,mipt lk
xyr lk ji` ,owfd
zefnxpe zellkp zexitqd
wlg `idy ,licadl ,dnypa mb ji` ,xiaqi oldl ± .'ied mya

epiga xyr mpyi ,'ied mynxyrl dnec mpipry ,zegeke z
.zexitqd

,õ÷ ïéàì úBìcáä ìécánä ,ìLî-Cøc-ìò Lnî äëëåoia - §¨¨©¨©¤¤¨¨©©§¦©§¨§¥¥
mb xacd jk ,`xap `idy dnyp oial "dlrnl"dúîLða§¦§©
çôð déëBzîc úé÷ìàä Lôð úðéça àéäL ,íãàäjk lr ± ¨¨¨¤¦§¦©¤¤¨¡Ÿ¦§¦¥¨©

,zewl`d zeiniptn d`a `idy dxend ,"gtie" oeyld aezk
z` gtep d"awd ,oky
ezeikezn dnypd
oeeik ixd ,ezeiniptne
zeiniptn `id dnypdy
,'ied my `ed ,zewl`d
opyi 'ied myay myk ixd
mb jk ,zexitq xyr

:dnypada Lédnypa ± ¥¨
,íìòpä ìëN úðéça- §¦©¥¤©¤§¨

,dnkgd geke zpiga
,ã"eé úBàa ænøîä- ©§ª¨§

c"ei ze`dy myk ixdy
ly zehytzd ila `id
dcewp `id) agexe jxe`

mey oiicr ea oi`y gek `ed ,dnkgd zpigae gek mb jk ,(cala
,cala z`f `l` ,dbyde lky ly zehytzdúàöì BçëaL¤§Ÿ¨¥

Cøaúé Búzîàa ìékNäìe ïéáäì ,éelbä ìàzzin`a ± ¤©¦§¨¦§©§¦©£¦¨¦§¨¥
,ecegi,dìéc àøeòL íeôì ãçå ãç ìk ,'eëå Búlãâáelk - ¦§ª¨§¨©§©§¦¨¦¥

,exeriy itl cg`e cg`.Búðéáe BìëN áçø éôìjk ick cr ± §¦Ÿ©¦§¦¨
ea "gpei"y ,gekd mvr .d"awd ly ezelcb zzin` oian `ed

ze`d zfnxn eilr ,dnkgd gek edf ,d"awd zelcbe zzin` oipr
.c"eiBúðéáe Bzòc áéçøîe BìëN ÷éîòî øLà éôëe§¦£¤©£¦¦§©§¦©§¦¨

Búðéa úænøî éæà ,Cøaúé Búlãâa ïðBaúäì,dpiad gek ± §¦§¥¦§ª¨¦§¨¥£©§ª¤¤¦¨
,áçø dì LiL ,à"ä úBàa,dpadd agex lr fnxnd -íâå §¥¤¥¨Ÿ©§©

,Cøàmb yi `"d ze`l - Ÿ¤
,jxe`ìò äøBnä©¤©

äìòîlî äëLîää©©§¨¨¦§©§¨
,ähîìick -ãéìBäì §©¨§¦

BúeððBaúäå Búðéaî¦¦¨§¦§§
äàøéå äáäà 'ä úlãâa¦§ª©©£¨§¦§¨

ïäéúBãìBzåx`y ± §§¥¤
ze`xwpd zecnd
ly "mitpr"e "zeclez"

,d`xie dad`Bçîa§Ÿ
,Baì úBîeìòúåjk - §©£¦

zcled zligza xacd
gena opyi odyk ,zecnd
.cala ald zenelrzae
,eala d`xi e` dad` oiicr yibxn `ed oi` ielb ote`a ,la`

Ck øçàåzecnd zcledl `iai ±.Baì úelbúä úðéçáaoipr §©©¨¦§¦©¦§©¦
dcixi ixd ef ± zecn ly oipr zeidl dpadde lkydn cxeiy ,df
jk lr ,(zecnn dlrnl ixd `ed lky ,oky) dhnl dlrnln
,dhnl dlrnln dcixid lr ,`"d ze`ay jxe`d dxen

.zecn eedzi lkydnyäfîe,'eke d`xie dad` zecndn ± ¦¤
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

ìáää àåä øåáéãä øå÷îå 'éîéðô éë .'éåä íù ìù äðåøçà
ò"äçà äôä úåàöåî 'äì ÷ìçúîå áìä ïî äìåòä
ãáì ìáä 'éçá àéä à"ää úøáä íâå .'åëå ïåøâäî
åì ïéàù óàå .àùùî äá úéìã àìéì÷ àúà ù"îë
.íãà éðá ïåùìë äøåú äøáã êà .å"ç óåâä úåîã
'äì úå÷ìçúîä úåéúåà á"ë 'ä øáã íâù íâùá
à"÷ìá ù"îëå) øåöéä ìë àøáð ïäáå úåàöåîä é÷ìç

.(åìà úåéúåà ïéðò øåàéá à"éô á"ç

î"ãò ùîî äëëå
'éçá àéäù íãàä úîùðá õ÷ ïéàì úåìãáä ìéãáîä
íìòðä ìëù 'éçá äá ùé çôð äéëåúîã 'é÷ìàä ùôð
ïéáäì éåìéâä ìà úàöì åçëáù ã"åé úåàá æîåøîä
íåôì ãçå ãç ìë 'åëå åúìåãâáå 'úé åúúîàá ìéëùäìå
øùà éôëå .åúðéáå åìëù áçåø éôì 'éìéã àøåòéù
åúìåãâá ïðåáúäì åúðéáå åúòã áéçøîå åìëù ÷éîòî
íâå áçåø äì ùéù à"ä úåàá åúðéá úæîåøî éæà 'úé
åúðéáî ãéìåäì äèîì äìòîìî äëùîää äøåîä êøåà
ïäéúåãìåúå äàøéå äáäà 'ä úìåãâá åúåððåáúäå
.åáì úåìâúä 'éçáá ë"çàå åáì úåîåìòúå åçåîá
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"אקדמות".31. נוסח

fenz f"i iyily mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ז שלישי יום
פרק ה  ,dv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úëùîä äðäå ä ÷øô,190 'nr cr:(ïî÷ìãë

יום שלישי י "ז תמוז :

ìB÷a ,úBönäå äøBzä ÷ñòa úézîàä äãBáò äëLîð¦§§¨£¨¨£¦¦§¥¤©¨§©¦§§
,äNòî Bà øeaãå- §¦©£¤

,dyrna zeevn miiwl
zizin`d dceard
meiwe dxez cenila
`a dfyk ixd `id ,zeevn
'd z`xie 'd zad` jezn
wxta xaqedy itk) ely
xtq ly oey`xd wlga 'c

meiwae dxez cenila `hazne dhnl cxei dfyke ,("`ipz"d
ixd ,dyrnae xeaica zeevn.'eëå à"ä å"àå úBiúBà ïä± ¥¦¨¥§

oipr `id `"d ze`de ,xeaicde lewd oipr `id e"`e ze`d ,oky
.dyrndúeððBaúää íâå§©©¦§§

ìékNäìe ïéáäì§¨¦§©§¦
Búlãâe Búzîàa©£¦¨§ª¨
ïk íb äëLîð ,Cøaúé¦§¨¥¦§§¨©¥

,äøBzäîeilr ,oky - ¥©¨
mipipr dxeza cenll ixd
zpadl eze` e`iaiy
,d"awd zelcbe zzin`

,à÷ôð äîëçî àúéøBàc,dnkgn d`a dxez -úðéça àéä §©§¨¥¨§¨¨§¨¦§¦©
:'eëå ä"éåä íL ìL ã"eé¤¥£¨¨§

.ä ÷øt,icedi ly eznypy ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
,'ied myn wlg `id,'ied my `idy zewl`d zeiniptn d`a `id ,xnelk

,dlrnly xeaicdne miwl` myn mi`ay mi`xapd x`y enk `ly

,dfd mler ly seba yalzdl dnypd lkezy ick ,`l` .zeipevig `edy

xzqa zcxl dilr did

"xeaic"d ici lr ,zebixcnd

dyrp" xn`na ,dlrnly

ok mb dnypd ,xnelk ."mc`

xeaicd jxc jk xg` dxar

d`a `id la` ,dlrnly

.zewl`d zeiniptn dligza

oeyld dnypd lr aezk okl

"gtie"a dpeekdy ,"gtie"

,zeiniptdn `a dfy ,`id

"gtp dikezn gtpc o`n" oky

,'ied myn wlg `id dnypdy oeeike .(ezeiniptne ekezn gtep - gtepd)

mya zelelkd zexitq xyrl dnbeca ,zegek dxyr da mb miniiw okl

.'ieddhnl zkynp dnypdy dn mby ,owfd epax xiaqi igkepd wxta

xeaice ,"mc` dyrp" xeaicd ici lr (dfy ,lirl xaqed jk lry) seba

- dnypd dkynp xeaica dbixcn efi`n ,j` ,zeipevig ixd `ed

zeiniptnllek ,mi`xapd x`ya enk `ly) lad ly oiprd dfy ,xeaicd

mbe dnypd zeinipt mby ,jk ,(xeaicd zeipevign mi`a mdy ,mik`ln

d`a dnypd zeinipt :dlrnly zeiniptdn ze`a dnypd zeipevig

zeiniptn d`a dnypd zeipevige ,('ied my `idy) dlrnly zeiniptdn

dxeaicllka xeaic ,oky .zeipevigd ly zeiniptdn ,xnelk) dlrnly

.(zeipevig ixd `ed

äfä íìBòì úé÷ìàä Lôpä úãéøéå úëLîä ,äpäå§¦¥©§¨©¦¦©©¤¤¨¡Ÿ¦¨¨©¤

,íãàä óeâa Laìúäì,dlrnly xeaicdn `a dfy - §¦§©¥§¨¨¨
dyrp" xn`ndn"mc`,øB÷îe úeiîéðt úðéçaî äëLîð¦§§¨¦§¦©§¦¦§

äàzz à"ä úBàa ænøîä ,ïBéìòä ìáä àeä ,øeacä± ©¦¤¤¨¤§©§ª¨§¥©¨¨
,'ied my ly dpexg`d 'd ze`d,ìéòì økæpkly dzekiiy - ©¦§¨§¥

,"lad"l 'd ze`dBîëe§
áeúkL1åétàa çtiå" : ¤¨©¦©§©¨

íãàä éäéå ,íéiç úîLð¦§©©¦©§¦¨¨¨
,"äiç Lôðìd"awd - §¤¤©¨

dnyp gtpsebadfy ,
idie" zernynmc`d

- seba dnyp ,"dig ytpl
"gtie"miig znyp eit`a

ly ote`a df didy -
,"gtie".'eëå çôðc ïàîe©§¨©§

ezeikezn gtep - gtepd -
zeipevig) seba dnypd ly dkyndd mby ,ixd .ezeiniptne
lr `ed o`k xaecndy `l` ,zeinipt ly ote`a `id (dnypd

d zeiniptxeaic`ly ,zeipevigd ly zeiniptd `idy ,
,ynn dlrnly zeiniptdn d`ad dnvr dnypd ly zeiniptk

áeúkL eäæå2,"Búìçð ìáç á÷òé ,Bnò 'ä ÷ìç ék" :- §¤¤¨¦¥¤©©£Ÿ¤¤©£¨
wlg" ± zg` dbixcn :zebixcn izy dnypa opyiy ,xnelk
,"ezlgp lag" ± dipy dbixcne ,dnypd zeinipt ,"'iedn

.dnypd zeipevig,Leøt`ed ,"lag" dlnd -,ìáç Bîk ¥§¤¤
.ähîì eäö÷å äìòîì øeL÷ ãçà BLàøL ,ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨¤Ÿ¤¨¨§©§¨§¨¥§©¨
"dlrnl"a xeyw dnypd ly oeilrd dvwd ,dnypd jk ±

.seba yeal ipyd dvwdeèLt ,äpä ék,yexit ±áeúkä3äî ¦¦¥§©©¨©
áeúkM1:dnypd iabl -ìòL Bîk ,eðì úBøBäì àeä ,"çtiå" ¤¨©¦©§¨§¤©
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

úåöîäå äøåúä ÷ñòá úéúéîàä äãåáò äëùîð äæîå
íâå .'åëå à"ä å"àå úåéúåà ïä äùòî åà øåáãå ìå÷á
'úé åúìåãâå åúúîàá ìéëùäìå ïéáäì úåððåáúää
àéä à÷ôð äîëçî àúééøåàã äøåúäî ë"â äëùîð

:'åëå 'éåä íù ìù ã"åé 'éçá

äðäå ä ÷øô'é÷ìàä ùôðä úãéøéå úëùîä
íãàä óåâá ùáìúäì æ"äåòì

'éçáî äëùîðïåéìòä ìáä àåä øåáéãä øå÷îå 'éîéðô
åéôàá çôéå ù"îëå ì"ðë äàúú à"ä úåàá æîåøîä
.'åëå çôðã ïàîå äéç ùôðì íãàä éäéå íééç úîùð
ìáç åîë 'éô åúìçð ìáç á÷òé åîò 'ä ÷ìç éë ù"æå
äðä éë .äèîì åäö÷å äìòîì øåù÷ 'à åùàøù î"ãò
î"ãòù åîë åðì úåøåäì àåä çôéå ù"î áåúëä èùô
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כו.1. א, ט.2.בראשית לב, ˘ËÈÏ"‡:3.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"¯Â˙È‰- הענין בהבנת חסר הי' (מה לנו" כו' הכתוב "פשט ל'
פנימיות  - מלמעלמ"ט הנשמה בהמשכת הסדר משנת"ל ע"פ כלל: מובן אינו שלכאורה מה מתרץ וגם דמבואר י"ל - בהשמטתם?!)

נלמדים (ושניהם הדבור פני' אח"כ כנ"ל)ÁÙÈÂמל'החיות, -‡ÏÂ) ¯Â·„‰ ˙ÂÈ˙Â‡ Î"Á‡Â,"אדם "נעשה ‡Î"Áבנפיחה) ˜¯Â"נעשה"
מדבור נמשך ד"באפיו" היינו - בגוף הנשמה התלבשות - מבארÏÂ‡הבפועל ולזה שבא„Ë˘Ùמ"ויפח"!! מה Â¯Â‰Ï˙הכתוב

שאינו  (אף אז דגם אדם", ד"נעשה הפעולה לאחרי גם השינוי על  - התיבה) להשמיט או וכיו"ב "תוכנו" "פירושו" צ"ל הי' (דלכאורה
'ÈÓÈÙÓכשאדם עד"מ ה"ז (ÁÙÂ הכרת ענין אין הנבראים בשאר ולכן חציצה, כשיש גם – מגיע היינו - נשמע דיבורו (משא"כ כו'

וגם לגוף עד הנשמה דהמשכת הדרגות בכל ישנו דויפח זה וענין היותםÊ"Á‡Ïוכו') משך כל –"Ì„‡".יחד וגוף נשמה



fenzס f"i iyily mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

øác äæéà Lé íà ,íB÷î äæéàì çôBð íãàäLk ìLî-Cøc¤¤¨¨§¤¨¨¨¥©§¥¤¨¦¥¥¤¨¨
íézðéa ÷éñôîe õöBçeilry xacd oial gtepd mc`d oia ± ¥©§¦¥§©¦

,gtep `ed,íB÷î BúBàì ììk òébîe äìBò çôBpä ìáä ïéà¥¤¤©¥©¤©¦©§¨§¨
gtep `ed eilr -4Lnî äëk,lynpa ±õöBç øác Lé íà ¨¨©¨¦¥¨¨¥

íãàä óeb ïéa ÷éñôîe©§¦¥¨¨¨
.ïBéìòä ìáä úðéçáì± ¦§¦©¤¤¨¤§

ladd f` ribn epi`
xn`p eilry dlrnly

."gtie"ïéà ,úîàa Cà©¤¡¤¥
éðçeøå éîLb øác íeL¨¨©§¦§¨¦
ék ,Cøaúé åéðôì õöBç¥§¨¨¦§¨¥¦

aezk ixd ±5:úà àìä"£Ÿ¤
éðà õøàä úàå íéîMä©¨©¦§¤¨¨¤£¦
õøàä ìë àìî"e ,"àìî̈¥§Ÿ¨¨¨¤

"BãBák6øúà úéì"å , §§¥£©
,"dépî éeðtmewn oi` - ¨¦¥

,jxazi epnn iept `edy
ìòå ìònî íéîMa"©¨©¦¦©©§©
,"ãBò ïéà úçzî õøàä̈¨¤¦¨©¥

,d"awd icrla -eäéà"å§¦
,"'eëå ïéîìò ìk àlîî§©¥¨©§¦§
lk `ln jxazi `ed -
ixd ,'eke zenlerd
mewn lka `vnp d"awdy
jiiy `ly jk ,xac lkae
eilr xizqiy xac mey

,jxaziBîk àlà¤¨§
eäéòLéa áeúkL7ék" : ¤¨¦©§¨¦

eéä íëéúBðBò íà¦£¥¤¨
ïéáì íëéðéa íéìécáî©§¦¦¥¥¤§¥

,íòhäå ."íëé÷ìàlicadle zeqkl zepeerd geka yi recn - ¡Ÿ¥¤§©©©
:`ed ,zewl`l dnypd oiaíäL éôì,zepeerd ±ïBöø ãâð §¦¤¥¤¤§

áeúkL Bîk ,ìkä úà äiçnä àeä-Ceøa ïBéìòä8ìk" : ¨¤§¨©§©¤¤©Ÿ§¤¨Ÿ
"õøàáe íéîMa äNò 'ä õôç øLàcr minydn ,lkd ± £¤¨¥¨¨©¨©¦¨¨¤

,d"awd ly epevxa `xap ,ux`d,ìéòì øàaúpL Bîëe)- §¤¦§¨¥§¥
,'c wxtaàeäL,oeilrd oevxd ±,ä"éåä íL úòtLä øB÷î ¤§©§¨©¥£¨¨

.(ã"eé ìL Böe÷a æîøðå`ed 'ied myy oeeike ,'ied my ly ± §¦§¨§¤
`edy xac ixd ,mi`xapd lkl drtydd xewncbpxewn

`ed ,(zepeerd oipr `ede) 'ied my ly drtyddcbepnzeigl
dqknd xac md zepeerd ixd ± jk m`e .dilr dqkne ziwl`d
xn`p dilr) "oeilrd lad"dny ziwl`d zeigl ozep epi`e

.mc`d seb l` ribdl ("gtie"úøëpL ,úøkä ïéðò eäæå§¤¦§©©¨¥¤¦§©

äëLîpL ,àeä-Ceøa ä"éåä íMî äëLîää ìáç ÷ñôðå§¦§©¤¤©©§¨¨¦¥£¨¨¨¤¦§§¨
äàzz à"äî,'ied my ly dpexg`d 'd ze`d ±,ìéòì økæpk ¥¥©¨¨©¦§¨§¥

,'ied myay dxewnn zeig zlawn sebay dnypd oi`y ixd -
didy itk) cala dyecwn `id icedi ly ezeigy dryae
± ycwnd zia onfa lynl
f` `ian ,(oldl xiaqi jk
ly zinyb dzinl df xac

,sebdáeúkL Bîëe§¤¨
øîà úLøôa9: §¨¨©¡Ÿ

àéää Lôpä äúøëðå"§¦§§¨©¤¤©¦
"'ä éðà ,éðôlî,xnelk ± ¦§¨©£¦

"zxk"d oipr zernyn
,'iedn zxkp `edy ,`id
:owfd epax oeylae

.à÷éc "éðôlî"±ipnn ¦§¨©©§¨
dzixkd zernyn ,`wec
zxkp `edy `id

nzeinipt`idy ,zewl`d
.'ied my (lirl xen`k)
ïéàL úBøáò øàLáe¦§¨£¥¤¥
íéðt-ìk-ìò ¯ úøk ïää¤¨¥©¨¨¦

ïéîâBt ïäz` ±,Lôpä ¥§¦©¤¤
àeä ,íâôe ;òãBpk©©§©

lî.ïékqä úîéât ïBL± ¦§§¦©©©¦
epiid ,mebt dhigy oikq
;mewn eze`a edyn xqgy
xqgy ,eppipra mb jk
dkyndd lagn edyn
,dnypd l` 'ied myny
xiaqn owfd epaxy itk

:oldl cinâ"éøzî øeæL áò ìáçî ,ìLî-Cøc-ìò àeäå± §©¤¤¨¨¥¤¤¨¨¦©§©
,613ìeìk ìéòì-økæpä äëLîää ìáç äëk ,íéwc íéìáç£¨¦©¦¨¨¤¤©©§¨¨©¦§¨§¥¨

îâ"éøz,613 ±úBöî10lagdn wc lag `id devn lk - , ¦©§©¦§
,illkdäpäî úçà ìò íBìLå-ñç øáBòLëezg` lr ± §¤¥©§¨©©©¥¥¨

,zeevnd b"ixzn÷cä ìáç ÷ñôð,devn dze` cbpky ±.'eëå ¦§©¤¤©©§
`edy ici lr ,miwc milag ly xzei daexn xtqn miwqtpyke ±
dlecb zeyilg znxbp ,zeevn dnke dnk lr melye qg xaer
`pngx wqtpe zxkp elek lagdy oipr `ed "zxk" eli`e .laga

.olvileîéLøä Ba ïéãò øàLð äúéîe úøk áiça íb Cà± ©©§©¨¨¥¦¨¦§©£©¦¨§¦
,myexd'ð ãò úBéçì ìBëé äæ-éãé-ìòå ,úé÷ìàä BLôpî± ¦©§¨¡Ÿ¦§©§¥¤¨¦§©

,zxk aiig `ed m`'ñ Bà,miny icia dzin aiig `ed m` ±
øúBé àìå äðL.df aewp onfn ±ì"æéøàä íLa áeúkM äîe) ¨¨§Ÿ¥©¤¨§¥¨£¦©
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äáåùúä úøâà
õöåç øáã äæéà ùé íà íå÷î äæéàì çôåð íãàäùë
ììë òéâîå äìåò çôåðä ìáä ïéà íééúðéá ÷éñôîå
÷éñôîå õöåç øáã ùé íà ùîî äëë íå÷î åúåàì
ïéà úîàá êà .ïåéìòä ìáä 'éçáì íãàä óåâ ïéá
úà àìä éë 'úé åéðôì õöåç éðçåøå éîùâ øáã íåù
åãåáë õøàä ìë àìîå àìî éðà õøàä úàå íéîùä
úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá 'éðéî éåðô øúà úéìå
'éòùéá ù"îë àìà 'åëå ïéîìò ìë àìîî åäéàå ãåò ïéà
.íëé÷ìà ïéáì íëéðéá íéìéãáî åéä íëéúåðååò íà éë
úà 'éçîä ä"á ïåéìòä ïåöø ãâð íäù éôì íòèäå
õøàáå íéîùá äùò 'ä õôç øùà ìë ù"îë ìëä
åöå÷á æîøðå 'éåä íù úòôùä øå÷î àåäù ì"ùîëå)
ìáç ÷ñôðå úøëðù .úøëä ïéðò åäæå .(ã"åé ìù
äàúú à"äî äëùîðù ä"á 'éåä íùî äëùîää
éðôìî àéää ùôðä äúøëðå øåîà 'ôá ù"îëå .ì"ðë
úøë ïäá ïéàù úåøéáò øàùáå .à÷ééã éðôìî .'ä éðà
ïåùìî àåä íâôå .òãåðë ùôðä ïéîâåô ïä ô"ëò
íéìáç â"éøúî øåæù áò ìáçî î"ãò àåäå ïéëñä úîéâô
úåöî â"éøúî ìåìë ì"ðä äëùîää ìáç äëë íé÷ã
.'åëå ÷ãä ìáç ÷ñôð äðäî úçà ìò å"ç øáåòùëå
åîéùøä åá ïééãò øàùð äúéîå úøë áééçá íâ êà
äðù 'ñ åà 'ð ãò úåéçì ìåëé æ"éòå 'é÷ìàä åùôðî
'éçá åá äñðëðù ì"æéøàä íùá ù"îå) øúåé àìå
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הרבי 4. בהמה. של ב"ריאה" מהניפוח – בהמה" של בריאה "כגון – משל הזקן רבנו כאן מביא קמא, מהדורא התשובה" ב"אגרת
מ  משל להביא הזקן רבנו רוצה שבכך פעם, הסביר ע"פ˙Â¯‰שליט"א הריאה ˙Â¯‰(שכן, בדיקת להיות צריכה רסל"ט) יו"ד (שו"ע

ניפוח). ידי כד.5.על כג, ג.6.ירמיה ו, ב.7.ישעיה ו.8.נט, קלה, ג.9.תהלים ˘ËÈÏ"‡:10.כב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ נפלא "חידוש
–‡"Â‡Î„חיות ·Ê"‰ÂÚמקבל ÏÚÂÙ·ע"י‚"È¯˙מצות כו"כ לזרים, שייכות אין כהנים שמצות אף ועוד.··"‡שתהיינה‡"‡חבלים,

ב)". (קנט, הלכות פרטי ולהבין ד"ה בקו"א עפמשנ"ת מובן ואולי

fenz g"i iriax mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ח רביעי יום
פרק ו  ,190 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íðîà å ÷øô,ev 'nr cr.ç"éì òãåðë

Ba äñðëpLicia dzin e` zxk ea yiy `hg lr xaery ina ± ¤¦§§¨
,minyéwnä úðéça'eëå óleki `ed oi`y zexnl ,xnelk ± §¦©©©¦§

,`ed ixd ,dyxyn dzxkp eznyp ,oky ,zinipt zeig lawl
zeig lawl `ed leki myn ,"siwn"d zpigan zeig lawn ,la`

dzxkp eznypyk mb
ly ziniptd drtyddn
,dxe`kle) 'ied my
ixd did leki ,ef dpigan
e` miyngn xzei zeigl

(l"fix`d mya lirl xen`d ,`l` ± ?dpy miyyïéðò Bðéà¥¦§¨
óebä úeiîLb éiçì11mb zeigl lkei "siwn"d zpigany - , §©¥©§¦©

,ziwl`d ytpdn myex mey x`yp `lykéøééîe,xaecne ±ãò ©§¥©

,äðL 'ðjk llbay ,ziwl`d ytpdn myexd miiw oiicryk - ¨¨
± eteba ig `edf`,"siwn"d zpiga ea dpyiäfä ïîfa Bà©§©©¤

:(ïn÷ìãkicedi ly ezeigyk ,dfd onfay ,oldl xaqeiy itk - §¦§©¨
ezlekia ixd ,dyecw mpi`y mipipra zeyalzd ici lr d`a
ezeig z` `linn lawl
dzexk eznypyk ,f` mb
okly ,'ied mya dyxyn
in mb leki dfd onfa
,dzin e` zxk aiigy
dyecwd zeig ,f`e .dpy miyy e` miyng xy`n xzei zeigl
xn`nk) "siwn"d zpigan ea z`vnp ,icedil didzy gxkeny

.(l"fix`d

.å ÷øtjxc it lr daeyzd oipr yxtl owfd epax lgd ea ,'c wxta ¤¤
,mircei ep` l"f epinkg ixacne weqtdny dn xiaqdl micwd ,ceqd

iptl zn mc`d did "zxk"ay

,dpy miyng el e`lniy

zn did "miny icia dzin"ae

miyy el e`lniy iptl ynn

jk lr zxxerzne ,dpy

daxd epi`x ixd :dl`yd

icia dzine zezixk iaiig

mdizepy z` eigy miny

?"minirpa"e mini zekix`a

,'ied myn wlg `id dnypdy ,owfd epax xiaqd ,ef dl`y xidadl ick

gtie") "gtie" ly ote`a odizy od dzeipevig mbe dnypd zeinipt mbe

d`a dnypd zeinipt :zewl`d zeiniptn ,xnelk ,("miig znyp eit`a

zeipevig oke .zewl`ay zeiniptd ixd `ed 'ied mye ,'ied my zeiniptn

d`a ok mb `id ,"mc` dyrp" xeaicd ici lr (seba) zkynpd dnypd

nzeiniptly ote`a od - dnypd zeipevige zeinipt - odizye .xeaicd

`idy itk dnypd ly dkyndd zebixcn lk zellkp jkay ."gtie"

z`vnp xak `idy itke ,icedi ly eteba zkynpeteb jeza.icedi ly

ly zeigd zkynd ote`y ,epze` cnlnd xac ."gtie" xn`p df lk lr

xac miiwy dryay ."dgitp" ly ote`a `id ,zewl`n zkynpd ,dnyp

gtepd lad oi` ,gtep `ed eil` xacd oial gtepd oia wiqtne uvegd

xac yi m` mby ,xeaica enk `ly) gtep `ed eil` mewnl ribn

ezcerzl ribn xeaicd ,xnelk ,xeaicd z` renyl xyt` ,wiqtnd

llk jxca ,"zxk"d oipr owfd epax xiaqd jka .(wiqtnd xacd zexnl

"dkyndd lag" epyi dnypd zeipeviga mby "ezlgp lag awri" ixd

seba dnypdn zkynpd zeigd ly,wiqtnd xac epyiy drya j` ;

dlelr - dkyndd lag z` jzegd olvil `pngx zxk ly oipr cgeina

rityn did `linne sebay dnypl ribdl `ly "gtie"dny zeigd f`

e`lniy iptl ynn zn zxk aiig didy iny ,"ynn zn" zeidl xacd

iptl zn did miny icia dzin aiig didy in e` ,dpy miyng el

.dpy miyy el e`lniywxta

epax xiaqi ,'e wxt ,igkepd

drya wx did jky ,owfd

l`xyia dzxy dpikydy

lk dzid f` ,ycwnd ziaa

cvn wx l`xyi ipa ly mzeig

iniptd rtydn ,dyecwd

my ici lr d"awd ritydy

,zelbd onfa eli`e .'ied

dpikydykzelbazervn`a jynidl dleki l`xyi ipa ly mzeig s`e ,

in mb ,f` ,(dtilw ly yeala zyalzn dyecwd zeigy ,xnelk) "dtilw"

lag wqtpe zxkpy zexnl ,ezeig lawn ,miny icia dzin e` zxk aiigy

iaiiga "ynn zn" ly xcqd zelbd onfa oi` okle .'ied my ly dkyndd

xac ,mini ekix`i mdy xacd xyt` `l` .miny icia dzine zezixk

dzind e` zxkd oipr owzle daeyza xefgl zepncfd ,ab` ,xyt`nd

.dfa `veike ,miny icia

äúéäLk ,äðBéìò äâøãîa ìàøNé eéäL ïîæa eäæ ,íðîà̈§¨¤¦§©¤¨¦§¨¥§©§¥¨¤§¨§¤¨§¨
ìàøNéa äøBL äðéëMä1Lc÷nä úéáa2eéä àì æàå , ©§¦¨¨§¦§¨¥§¥©¦§¨§¨Ÿ¨

íôeâì úeiç íéìa÷î3,dcáì úé÷ìàä Lôð éãé ìò ÷ø §©§¦©§¨©©§¥¤¤¨¡Ÿ¦§©¨
ìò àeä-Ceøa óBñ-ïéà òétLnL òôMä úeiîéðt úðéçaî¦§¦©§¦¦©¤©¤©§¦©¥¨©

.ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa ä"éåä íL éãéwqtp m` ,`linne - §¥¥£¨¨¨©¦§¨§¥
,zeigl jiyndl zleki dzid `l ,'ied myn "dkyndd lag"
lag" wqtpe zxkp zxk ly oipr ici lry dryay ,xen`k
oky ,"ynn zn" did ,icedi ly eznypl 'ied myn "dkyndd

.ezeig lawl zexyt` el dzid `làeãøiL øçàì C ©§©©¤¨§
,äðéëMä úeìb ãBñ íäéNòîa eîøâå ,íúâøãnî- ¦©§¥¨¨§¨§§©£¥¤¨©§¦¨

ly oipr dfy ,`xg` `xhqe zetilwa zelba `id dpikydy
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

é÷îä'ð ãò éøééîå óåâä úåéîùâ ééçì ïéðò åðéà 'åëå ó
:(ïî÷ìãë äæä ïîæá åà äðù

íðîà å ÷øôäâøãîá ìàøùé åéäù ïîæá åäæ
äøåù äðéëùä äúéäùë äðåéìò
íôåâì úåéç íéìá÷î åéä àì æàå .÷"îäáá ìàøùéá
òôùä 'éîéðô 'éçáî äãáì 'é÷ìàä ùôð é"ò ÷ø
øçàì êà .ì"ðë ä"á 'éåä íù é"ò ä"á ñ"à òéôùîù
äðéëùä úåìâ ãåñ íäéùòîá åîøâå íúâøãîî åãøéù
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.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סע"ב פג, סע"ג. סב, דברים מלקו"ת ˘ËÈÏ"‡1."להעיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'מדרי מראה "שזהו :
אז". ˘ËÈÏ"‡:2.ישראל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ענין עוד - לאדם ובנוגע בפרט וכן לשכינה, ובנוגע העולם, בכללות Î"˜3."זהו ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."בפ"ע כאו"א גם "היינו



סי fenz f"i iyily mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

øác äæéà Lé íà ,íB÷î äæéàì çôBð íãàäLk ìLî-Cøc¤¤¨¨§¤¨¨¨¥©§¥¤¨¦¥¥¤¨¨
íézðéa ÷éñôîe õöBçeilry xacd oial gtepd mc`d oia ± ¥©§¦¥§©¦

,gtep `ed,íB÷î BúBàì ììk òébîe äìBò çôBpä ìáä ïéà¥¤¤©¥©¤©¦©§¨§¨
gtep `ed eilr -4Lnî äëk,lynpa ±õöBç øác Lé íà ¨¨©¨¦¥¨¨¥

íãàä óeb ïéa ÷éñôîe©§¦¥¨¨¨
.ïBéìòä ìáä úðéçáì± ¦§¦©¤¤¨¤§

ladd f` ribn epi`
xn`p eilry dlrnly

."gtie"ïéà ,úîàa Cà©¤¡¤¥
éðçeøå éîLb øác íeL¨¨©§¦§¨¦
ék ,Cøaúé åéðôì õöBç¥§¨¨¦§¨¥¦

aezk ixd ±5:úà àìä"£Ÿ¤
éðà õøàä úàå íéîMä©¨©¦§¤¨¨¤£¦
õøàä ìë àìî"e ,"àìî̈¥§Ÿ¨¨¨¤

"BãBák6øúà úéì"å , §§¥£©
,"dépî éeðtmewn oi` - ¨¦¥

,jxazi epnn iept `edy
ìòå ìònî íéîMa"©¨©¦¦©©§©
,"ãBò ïéà úçzî õøàä̈¨¤¦¨©¥

,d"awd icrla -eäéà"å§¦
,"'eëå ïéîìò ìk àlîî§©¥¨©§¦§
lk `ln jxazi `ed -
ixd ,'eke zenlerd
mewn lka `vnp d"awdy
jiiy `ly jk ,xac lkae
eilr xizqiy xac mey

,jxaziBîk àlà¤¨§
eäéòLéa áeúkL7ék" : ¤¨¦©§¨¦

eéä íëéúBðBò íà¦£¥¤¨
ïéáì íëéðéa íéìécáî©§¦¦¥¥¤§¥

,íòhäå ."íëé÷ìàlicadle zeqkl zepeerd geka yi recn - ¡Ÿ¥¤§©©©
:`ed ,zewl`l dnypd oiaíäL éôì,zepeerd ±ïBöø ãâð §¦¤¥¤¤§

áeúkL Bîk ,ìkä úà äiçnä àeä-Ceøa ïBéìòä8ìk" : ¨¤§¨©§©¤¤©Ÿ§¤¨Ÿ
"õøàáe íéîMa äNò 'ä õôç øLàcr minydn ,lkd ± £¤¨¥¨¨©¨©¦¨¨¤

,d"awd ly epevxa `xap ,ux`d,ìéòì øàaúpL Bîëe)- §¤¦§¨¥§¥
,'c wxtaàeäL,oeilrd oevxd ±,ä"éåä íL úòtLä øB÷î ¤§©§¨©¥£¨¨

.(ã"eé ìL Böe÷a æîøðå`ed 'ied myy oeeike ,'ied my ly ± §¦§¨§¤
`edy xac ixd ,mi`xapd lkl drtydd xewncbpxewn

`ed ,(zepeerd oipr `ede) 'ied my ly drtyddcbepnzeigl
dqknd xac md zepeerd ixd ± jk m`e .dilr dqkne ziwl`d
xn`p dilr) "oeilrd lad"dny ziwl`d zeigl ozep epi`e

.mc`d seb l` ribdl ("gtie"úøëpL ,úøkä ïéðò eäæå§¤¦§©©¨¥¤¦§©

äëLîpL ,àeä-Ceøa ä"éåä íMî äëLîää ìáç ÷ñôðå§¦§©¤¤©©§¨¨¦¥£¨¨¨¤¦§§¨
äàzz à"äî,'ied my ly dpexg`d 'd ze`d ±,ìéòì økæpk ¥¥©¨¨©¦§¨§¥

,'ied myay dxewnn zeig zlawn sebay dnypd oi`y ixd -
didy itk) cala dyecwn `id icedi ly ezeigy dryae
± ycwnd zia onfa lynl
f` `ian ,(oldl xiaqi jk
ly zinyb dzinl df xac

,sebdáeúkL Bîëe§¤¨
øîà úLøôa9: §¨¨©¡Ÿ

àéää Lôpä äúøëðå"§¦§§¨©¤¤©¦
"'ä éðà ,éðôlî,xnelk ± ¦§¨©£¦

"zxk"d oipr zernyn
,'iedn zxkp `edy ,`id
:owfd epax oeylae

.à÷éc "éðôlî"±ipnn ¦§¨©©§¨
dzixkd zernyn ,`wec
zxkp `edy `id

nzeinipt`idy ,zewl`d
.'ied my (lirl xen`k)
ïéàL úBøáò øàLáe¦§¨£¥¤¥
íéðt-ìk-ìò ¯ úøk ïää¤¨¥©¨¨¦

ïéîâBt ïäz` ±,Lôpä ¥§¦©¤¤
àeä ,íâôe ;òãBpk©©§©

lî.ïékqä úîéât ïBL± ¦§§¦©©©¦
epiid ,mebt dhigy oikq
;mewn eze`a edyn xqgy
xqgy ,eppipra mb jk
dkyndd lagn edyn
,dnypd l` 'ied myny
xiaqn owfd epaxy itk

:oldl cinâ"éøzî øeæL áò ìáçî ,ìLî-Cøc-ìò àeäå± §©¤¤¨¨¥¤¤¨¨¦©§©
,613ìeìk ìéòì-økæpä äëLîää ìáç äëk ,íéwc íéìáç£¨¦©¦¨¨¤¤©©§¨¨©¦§¨§¥¨

îâ"éøz,613 ±úBöî10lagdn wc lag `id devn lk - , ¦©§©¦§
,illkdäpäî úçà ìò íBìLå-ñç øáBòLëezg` lr ± §¤¥©§¨©©©¥¥¨

,zeevnd b"ixzn÷cä ìáç ÷ñôð,devn dze` cbpky ±.'eëå ¦§©¤¤©©§
`edy ici lr ,miwc milag ly xzei daexn xtqn miwqtpyke ±
dlecb zeyilg znxbp ,zeevn dnke dnk lr melye qg xaer
`pngx wqtpe zxkp elek lagdy oipr `ed "zxk" eli`e .laga

.olvileîéLøä Ba ïéãò øàLð äúéîe úøk áiça íb Cà± ©©§©¨¨¥¦¨¦§©£©¦¨§¦
,myexd'ð ãò úBéçì ìBëé äæ-éãé-ìòå ,úé÷ìàä BLôpî± ¦©§¨¡Ÿ¦§©§¥¤¨¦§©

,zxk aiig `ed m`'ñ Bà,miny icia dzin aiig `ed m` ±
øúBé àìå äðL.df aewp onfn ±ì"æéøàä íLa áeúkM äîe) ¨¨§Ÿ¥©¤¨§¥¨£¦©
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äáåùúä úøâà
õöåç øáã äæéà ùé íà íå÷î äæéàì çôåð íãàäùë
ììë òéâîå äìåò çôåðä ìáä ïéà íééúðéá ÷éñôîå
÷éñôîå õöåç øáã ùé íà ùîî äëë íå÷î åúåàì
ïéà úîàá êà .ïåéìòä ìáä 'éçáì íãàä óåâ ïéá
úà àìä éë 'úé åéðôì õöåç éðçåøå éîùâ øáã íåù
åãåáë õøàä ìë àìîå àìî éðà õøàä úàå íéîùä
úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá 'éðéî éåðô øúà úéìå
'éòùéá ù"îë àìà 'åëå ïéîìò ìë àìîî åäéàå ãåò ïéà
.íëé÷ìà ïéáì íëéðéá íéìéãáî åéä íëéúåðååò íà éë
úà 'éçîä ä"á ïåéìòä ïåöø ãâð íäù éôì íòèäå
õøàáå íéîùá äùò 'ä õôç øùà ìë ù"îë ìëä
åöå÷á æîøðå 'éåä íù úòôùä øå÷î àåäù ì"ùîëå)
ìáç ÷ñôðå úøëðù .úøëä ïéðò åäæå .(ã"åé ìù
äàúú à"äî äëùîðù ä"á 'éåä íùî äëùîää
éðôìî àéää ùôðä äúøëðå øåîà 'ôá ù"îëå .ì"ðë
úøë ïäá ïéàù úåøéáò øàùáå .à÷ééã éðôìî .'ä éðà
ïåùìî àåä íâôå .òãåðë ùôðä ïéîâåô ïä ô"ëò
íéìáç â"éøúî øåæù áò ìáçî î"ãò àåäå ïéëñä úîéâô
úåöî â"éøúî ìåìë ì"ðä äëùîää ìáç äëë íé÷ã
.'åëå ÷ãä ìáç ÷ñôð äðäî úçà ìò å"ç øáåòùëå
åîéùøä åá ïééãò øàùð äúéîå úøë áééçá íâ êà
äðù 'ñ åà 'ð ãò úåéçì ìåëé æ"éòå 'é÷ìàä åùôðî
'éçá åá äñðëðù ì"æéøàä íùá ù"îå) øúåé àìå
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הרבי 4. בהמה. של ב"ריאה" מהניפוח – בהמה" של בריאה "כגון – משל הזקן רבנו כאן מביא קמא, מהדורא התשובה" ב"אגרת
מ  משל להביא הזקן רבנו רוצה שבכך פעם, הסביר ע"פ˙Â¯‰שליט"א הריאה ˙Â¯‰(שכן, בדיקת להיות צריכה רסל"ט) יו"ד (שו"ע

ניפוח). ידי כד.5.על כג, ג.6.ירמיה ו, ב.7.ישעיה ו.8.נט, קלה, ג.9.תהלים ˘ËÈÏ"‡:10.כב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ נפלא "חידוש
–‡"Â‡Î„חיות ·Ê"‰ÂÚמקבל ÏÚÂÙ·ע"י‚"È¯˙מצות כו"כ לזרים, שייכות אין כהנים שמצות אף ועוד.··"‡שתהיינה‡"‡חבלים,

ב)". (קנט, הלכות פרטי ולהבין ד"ה בקו"א עפמשנ"ת מובן ואולי

fenz g"i iriax mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ח רביעי יום
פרק ו  ,190 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íðîà å ÷øô,ev 'nr cr.ç"éì òãåðë

Ba äñðëpLicia dzin e` zxk ea yiy `hg lr xaery ina ± ¤¦§§¨
,minyéwnä úðéça'eëå óleki `ed oi`y zexnl ,xnelk ± §¦©©©¦§

,`ed ixd ,dyxyn dzxkp eznyp ,oky ,zinipt zeig lawl
zeig lawl `ed leki myn ,"siwn"d zpigan zeig lawn ,la`

dzxkp eznypyk mb
ly ziniptd drtyddn
,dxe`kle) 'ied my
ixd did leki ,ef dpigan
e` miyngn xzei zeigl

(l"fix`d mya lirl xen`d ,`l` ± ?dpy miyyïéðò Bðéà¥¦§¨
óebä úeiîLb éiçì11mb zeigl lkei "siwn"d zpigany - , §©¥©§¦©

,ziwl`d ytpdn myex mey x`yp `lykéøééîe,xaecne ±ãò ©§¥©

,äðL 'ðjk llbay ,ziwl`d ytpdn myexd miiw oiicryk - ¨¨
± eteba ig `edf`,"siwn"d zpiga ea dpyiäfä ïîfa Bà©§©©¤

:(ïn÷ìãkicedi ly ezeigyk ,dfd onfay ,oldl xaqeiy itk - §¦§©¨
ezlekia ixd ,dyecw mpi`y mipipra zeyalzd ici lr d`a
ezeig z` `linn lawl
dzexk eznypyk ,f` mb
okly ,'ied mya dyxyn
in mb leki dfd onfa
,dzin e` zxk aiigy
dyecwd zeig ,f`e .dpy miyy e` miyng xy`n xzei zeigl
xn`nk) "siwn"d zpigan ea z`vnp ,icedil didzy gxkeny

.(l"fix`d

.å ÷øtjxc it lr daeyzd oipr yxtl owfd epax lgd ea ,'c wxta ¤¤
,mircei ep` l"f epinkg ixacne weqtdny dn xiaqdl micwd ,ceqd

iptl zn mc`d did "zxk"ay

,dpy miyng el e`lniy

zn did "miny icia dzin"ae

miyy el e`lniy iptl ynn

jk lr zxxerzne ,dpy

daxd epi`x ixd :dl`yd

icia dzine zezixk iaiig

mdizepy z` eigy miny

?"minirpa"e mini zekix`a

,'ied myn wlg `id dnypdy ,owfd epax xiaqd ,ef dl`y xidadl ick

gtie") "gtie" ly ote`a odizy od dzeipevig mbe dnypd zeinipt mbe

d`a dnypd zeinipt :zewl`d zeiniptn ,xnelk ,("miig znyp eit`a

zeipevig oke .zewl`ay zeiniptd ixd `ed 'ied mye ,'ied my zeiniptn

d`a ok mb `id ,"mc` dyrp" xeaicd ici lr (seba) zkynpd dnypd

nzeiniptly ote`a od - dnypd zeipevige zeinipt - odizye .xeaicd

`idy itk dnypd ly dkyndd zebixcn lk zellkp jkay ."gtie"

z`vnp xak `idy itke ,icedi ly eteba zkynpeteb jeza.icedi ly

ly zeigd zkynd ote`y ,epze` cnlnd xac ."gtie" xn`p df lk lr

xac miiwy dryay ."dgitp" ly ote`a `id ,zewl`n zkynpd ,dnyp

gtepd lad oi` ,gtep `ed eil` xacd oial gtepd oia wiqtne uvegd

xac yi m` mby ,xeaica enk `ly) gtep `ed eil` mewnl ribn

ezcerzl ribn xeaicd ,xnelk ,xeaicd z` renyl xyt` ,wiqtnd

llk jxca ,"zxk"d oipr owfd epax xiaqd jka .(wiqtnd xacd zexnl

"dkyndd lag" epyi dnypd zeipeviga mby "ezlgp lag awri" ixd

seba dnypdn zkynpd zeigd ly,wiqtnd xac epyiy drya j` ;

dlelr - dkyndd lag z` jzegd olvil `pngx zxk ly oipr cgeina

rityn did `linne sebay dnypl ribdl `ly "gtie"dny zeigd f`

e`lniy iptl ynn zn zxk aiig didy iny ,"ynn zn" zeidl xacd

iptl zn did miny icia dzin aiig didy in e` ,dpy miyng el

.dpy miyy el e`lniywxta

epax xiaqi ,'e wxt ,igkepd

drya wx did jky ,owfd

l`xyia dzxy dpikydy

lk dzid f` ,ycwnd ziaa

cvn wx l`xyi ipa ly mzeig

iniptd rtydn ,dyecwd

my ici lr d"awd ritydy

,zelbd onfa eli`e .'ied

dpikydykzelbazervn`a jynidl dleki l`xyi ipa ly mzeig s`e ,

in mb ,f` ,(dtilw ly yeala zyalzn dyecwd zeigy ,xnelk) "dtilw"

lag wqtpe zxkpy zexnl ,ezeig lawn ,miny icia dzin e` zxk aiigy

iaiiga "ynn zn" ly xcqd zelbd onfa oi` okle .'ied my ly dkyndd

xac ,mini ekix`i mdy xacd xyt` `l` .miny icia dzine zezixk

dzind e` zxkd oipr owzle daeyza xefgl zepncfd ,ab` ,xyt`nd

.dfa `veike ,miny icia

äúéäLk ,äðBéìò äâøãîa ìàøNé eéäL ïîæa eäæ ,íðîà̈§¨¤¦§©¤¨¦§¨¥§©§¥¨¤§¨§¤¨§¨
ìàøNéa äøBL äðéëMä1Lc÷nä úéáa2eéä àì æàå , ©§¦¨¨§¦§¨¥§¥©¦§¨§¨Ÿ¨

íôeâì úeiç íéìa÷î3,dcáì úé÷ìàä Lôð éãé ìò ÷ø §©§¦©§¨©©§¥¤¤¨¡Ÿ¦§©¨
ìò àeä-Ceøa óBñ-ïéà òétLnL òôMä úeiîéðt úðéçaî¦§¦©§¦¦©¤©¤©§¦©¥¨©

.ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa ä"éåä íL éãéwqtp m` ,`linne - §¥¥£¨¨¨©¦§¨§¥
,zeigl jiyndl zleki dzid `l ,'ied myn "dkyndd lag"
lag" wqtpe zxkp zxk ly oipr ici lry dryay ,xen`k
oky ,"ynn zn" did ,icedi ly eznypl 'ied myn "dkyndd

.ezeig lawl zexyt` el dzid `làeãøiL øçàì C ©§©©¤¨§
,äðéëMä úeìb ãBñ íäéNòîa eîøâå ,íúâøãnî- ¦©§¥¨¨§¨§§©£¥¤¨©§¦¨

ly oipr dfy ,`xg` `xhqe zetilwa zelba `id dpikydy
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

é÷îä'ð ãò éøééîå óåâä úåéîùâ ééçì ïéðò åðéà 'åëå ó
:(ïî÷ìãë äæä ïîæá åà äðù

íðîà å ÷øôäâøãîá ìàøùé åéäù ïîæá åäæ
äøåù äðéëùä äúéäùë äðåéìò
íôåâì úåéç íéìá÷î åéä àì æàå .÷"îäáá ìàøùéá
òôùä 'éîéðô 'éçáî äãáì 'é÷ìàä ùôð é"ò ÷ø
øçàì êà .ì"ðë ä"á 'éåä íù é"ò ä"á ñ"à òéôùîù
äðéëùä úåìâ ãåñ íäéùòîá åîøâå íúâøãîî åãøéù
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.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סע"ב פג, סע"ג. סב, דברים מלקו"ת ˘ËÈÏ"‡1."להעיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'מדרי מראה "שזהו :
אז". ˘ËÈÏ"‡:2.ישראל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ענין עוד - לאדם ובנוגע בפרט וכן לשכינה, ובנוגע העולם, בכללות Î"˜3."זהו ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."בפ"ע כאו"א גם "היינו



fenzסב g"i iriax mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zetilwa zelba didz dpikydy xacd okzi cvik ,ceq4,Bîk§
:áeúkL5"íënà äçlL íëéòLôáe"6,epiid "mkn`" - ¤¨§¦§¥¤ª§¨¦§¤

zqpk ,(a"p wxt yix '` wlga x`eank) "mipad m`" ,dpikyd
myae .zeliv`c zekln zpiga ,l`xyi zenyp xewn ,l`xyi

ly "d`zz 'd" df 'ied
± lirl xen`ky 'ied my
"dkyndd lag" `a myn

,dnypläãøiL eðéäc§©§¤¨§¨
à"ä úðéça úòtLä©§¨©§¦©¥

äàzz,'ied my ly ± ©¨¨
ìéòì økæpä7, ©¦§¨§¥

ìzLðåäâøãnî äìL §¦§©§§¨¦©§¥¨
,ähî ähîì äâøãîì§©§¥¨§©¨©¨
dúòtLä äLaìúpL ãò©¤¦§©§¨©§¨¨¨

,dâðc úBøéôñ 'éa- §§¦§Ÿ©
`idy "dbep" ztilwa
,aeh mb da yiy dtilwd
zexitq xyr da yi
zexitq xyr znerl

dyecwd8,úBòétLnä9 ©©§¦
éãé ìò úeiçå òôL¤©§©©§¥
àáö ìëå úBìfnä©©¨§¨§¨
íéøOäå íéîMä©¨©¦§©¨¦
éçä ìëì ,íäéìòL¤£¥¤§¨©©

,äfä íìBòaL éîLbä- ©©§¦¤¨¨©¤
ztilwn d`a mzeigy

,mixyde minyd `ave zelfnd ici lr "dbep"ìëì íâå§©§¨
,çîBvämdy ,dginv ly oipra z`haznd ,mzeig mby - ©¥©

ici lr "dbep" ztilwn ok mb d`a ± lecbl ohwn mignev
,mixyde minyd `ave zelfnd-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥¦§¨

äëøáì10."'eëå ìfî Bì ïéàL ähîlî áNò ìk Eì ïéà" :± ¦§¨¨¥§¨¥¤¦§©¨¤¥©¨§
e`e ea dknd ± dlrnl"dginvd oipr ea ritynd ,"lcb el xn

ici lr mzeig milawn dl` lky xg`ne .zelcbl zephwn
- okl ,"dbep" ztilwéòLBôe àèBçä íb ìBëé éæàå11ìàøNé ©£©¨©©¥§¥¦§¨¥

úeiîäaä íLôðå íôeâì úeiç ìa÷ìztilwn ok mb ± §©¥©§¨§©§¨©©£¦
,"dbep",Lnî íéiç éìòa øàL Bîklr mzeig milawnd - §§¨©£¥©¦©¨

,"dbep" ztilw iciáeúkL Bîk12`ed mc`dy avn miiwy - : §¤¨

."eîãð úBîäak ìLîð",zendal minece mileyn ±äaøcàå ¦§©©§¥¦§§©§©¨
`edy cala ef `l ,jtidl ±mbenk ,dtilwn ezeig lawl leki

`ed `l` ,dfd mleray mignev e` miig mixac x`ye dnda
myn ezeig lawn,æò øúéå úàN øúéa,dl`n xzei -ìò §¤¤§¥§¤¤Ÿ©

øäfî øàánä ét¦©§Ÿ¨¦Ÿ©
,éãe÷t úLøt LBãwä©¨¨¨©§¥
úeiçå òôL ìkL¤¨¤©§©
íãàì úBòtLpä©¦§¨¨¨¨
òâøå äòLa ïBzçzä©©§§¨¨§¤©
'ä éðéòa òøä äNBòL¤¤¨©§¥¥
Bà øeaãa Bà äNòîa§©£¤§¦

'eëå äøáò éøeäøäa13± §¦§¥£¥¨§
daygn iyeal dylya

,dyrne xeaicìkälk ± ©Ÿ
,elld zeigde rtyd
úBìëéäî Bì òtLð¦§¨¥¥§
"àøçà àøèq"ä©¦§¨©£¨
øäfa íL íéøàánä©§Ÿ¨¦¨©Ÿ©

.LBãwäzelkid mpyie ± ©¨
`xhqe dtilw ly mipey

mdn ,`xg`zeigd d`a
mixeaic ,miyrnl
mipeyd zeaygne
.dtilwn `id mzeigy
ìòa àeä íãàäå§¨¨¨©©
ìa÷ì íà äøéça§¦¨¦§©¥

øçà àøèqä úBìëéäî BúòtLä,à,ayeg `edyk z`f - ©§¨¨¥¥§©¦§¨©£¨
,rx ly mipipr dyer e` xacnäMãwä úBìëéäî Bà14 ¥¥§©§ª¨

,'eëå úBLBã÷e úBáBè úBáLçî ìk úBòtLð íänL- ¤¥¤¦§¨¨©£¨§§
mzeig milawn dl` lky ,miaeh miyrne mixeaic mb ,xnelk

.dyecwd zelkidn'eëå "íé÷ìàä äNò äæ únòì äæ" ék15. ¦¤§ª©¤¨¨¨¡Ÿ¦§
,`xg` `xhqe dtilwa ecbpk yi ,dyecway xac lk znerl ±
íúeiç íé÷ðBéå íéìa÷î "àøçà àøèq"ä úBìëéäå§¥§©¦§¨©£¨§©§¦§§¦©¨

ìzLäå úeLaìúäî,dâðc úBøéôñ 'éc òôMä úeìLji` - ¥¦§©§§¦§©§§©¤©§§¦§Ÿ©
cxei rtydy cr dbixcnl dbixcnn cxeie `a rtyd

,"`xg` `xhq"d zelkidaäìeìkä,dlelk "dbep" ztilw ± ©§¨
,'eëå "úòcä õò" úðéça àéä ,òøå áBè úðéçaîzpiga - ¦§¦©§©¦§¦©¥©©©§
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äáåùúä úøâà
úòôùä äãøéù åðééäã íëîà äçìåù íëéòùôáå ù"îë
äâøãîì äâøãîî äìùìúùðå ì"ðä äàúú à"ä 'éçá
äâåðã ñ"éá äúòôùä äùáìúðù ãò äèî äèîì
íéîùä àáö ìëå úåìæîä é"ò úåéçå òôù úåòéôùîä
ìëì íâå æ"äåòáù éîùâä éçä ìëì íäéìòù íéøùäå
åì ïéàù äèîìî áùò ìë êì ïéà ì"æøàîë çîåöä
ìá÷ì ìàøùé éòùåôå àèåçä íâ ìåëé éæàå .'åëå ìæî
ùîî ç"òá øàù åîë úåéîäáä íùôðå íôåâì úåéç
úàù øúéá äáøãàå .åîãð úåîäáë ìùîð ù"îë
òôù ìëù éãå÷ô 'ô ÷"äåæî øàåáîä é"ôò æò øúéå
äùåòù òâøå äòùá ïåúçúä íãàì úòôùðä úåéçå
äøéáò éøåäøäá åà øåáéãá åà äùòîá 'ä éðéòá òøä
íù íéøàåáîä à"èñä úåìëéäî åì òôùð ìëä 'åëå
åúòôùä ìá÷ì íà äøéçá ìòá àåä íãàäå .÷"äåæá
úåòôùð íäîù äùåã÷ä úåìëéäî åà à"èñä úåìëéäî
äùò æ"åòì äæ éë .'åëå úåùåã÷å úåáåè úåáùçî ìë
íúåéç íé÷ðåéå íéìá÷î à"èñä úåìëéäå .'åëå 'é÷ìàä
äìåìëä äâåðã ñ"éã òôùä úåìùìúùäå úåùáìúäî

.ç"éì òãåðë 'åëå ã"äò 'éçá àéä ø"åè 'éçáî
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.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב קמ, לקמן ˘ËÈÏ"‡:5."ועיין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אדם בני מעשה שע"י מובן אינו "דלכאורה
אמכם". שהיא מפני – ביאור ב) הוא שכן – ראי' א) ביאור: וגם ראי' מביא וע"ז השכינה"?! גלות א.6.יבוא נ, Î"˜7.ישעי' ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."דכאו"א לנשמה בנוגע – בפ"ה העולם. לכללות בנוגע – ˘ËÈÏ"‡:8."בפ"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ו "כבח"א
.9:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הגלות ע"י (ולא רע"א)".˘·Â„"„"בלאה"כ קמ, ראה עה"ד. מחטא אם כי ו.10., פ"י, 11.ב"ר

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יחיד ל' "ופושע" צ"ל יב.12."לכאורה מט, ˘ËÈÏ"‡:13.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מאי "וצע"ק
בפ"ע ענין דאינו משמע "וגם" דל' פי"א) (שבח"א כו'" אינו אם ל"וגם הכוונה ואולי – ב"וכו'" בפ"ע È¯Ó‚Ïמרבה מפרטו אינו (דלכן

"וכו'")". מוסיף (ולכן ריבוי צריך בכ"ז אבל באגה"ת), –.14:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– והביאור קמ"ל?! מאי "לכאורה
חידוש הוא דאף‚„ÏÂשאדרבא ,ÌÎÓ‡ ‰ÁÏÂ˘„בי"ס ונתלבשה דקדושה!„Â‚‰כו' מהיכלות לקבל יכול – בבחירתו בכ"ז (כנ"ל),

עדמש"כ  – בקדושה ו)נכללת לטוב מתהפך להמלובש, בטל – (הלבוש נוגה קליפת – דנוגה בי"ס שנתלבשה אף דאז לבאר: יש ואולי
כו' לאחר אך לעיל ממש"כ לכאן, יותר שייך (ואולי י"ל ועוד וצ"ע]. קארף. שי' הרר"י בס' כמש"כ אינו – [וא"כ סע"ב נד, לעיל

לקבל בחירה בעל האדם ממדרי' כשירדו דרק כו') בחירה בעל הוא וכדלעיל Â˙ÂÈÁהאדם הבית, בזמן משא"כ דסט"א, מהיכלות
יד.15.ספ"ה". ז, קהלת

fenz h"i iying mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ט חמישי יום
,ev 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìáç á÷òé äðäå,192 'nr cr:'åëå øîàð

,rxe aeh ea yiy ,rxe aeh zrcd ur.ïç éòãBéì òãBpk± ©©§§¥¥
myn jynp ,rxe aeh ea yiy oeeik ,ixd .dlawd znkg irceil
,"`xg` `xhq"d zelkid ly rxd ,zelylzyd ieaix ixg`
rx ly mipipr dyer `edyk rty mc`d lawn myny
mc`d recn ,owfd epax xiaqi oldl .dyrn e` xeaic ,daygna

"`xg` `xhq"n zeig lawl leki `edy cala ef `l - `hegd
xzie z`y xzia z`f lawl leki `edy `l` ,miig ilra x`yk

iptn ,fr`edyzrtydn dwipi ztqez zetilwl jiynn
,okl ,lawn `ed ,z`f odl jiynnd `ed `edy iptne ,dyecwd

,okn xg`l zerityn ody drtyddn oey`xd wlgd

:owfd epax oeylae"Búìçð ìáç á÷òé" ,äpäå16áéúk17- , §¦¥©£Ÿ¤¤©£¨§¦
,lag enk `id icedi ly eznypìáçä Bîk ,ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨§©¤¤

íãà CLîé íà ,ähîì éðMä BLàøå äìòîì ãçà BLàøL¤Ÿ¤¨§©§¨§Ÿ©¥¦§©¨¦¦§Ÿ¨¨
änk ïBLàøä BLàø íb åéøçà CLîéå òðòðé ¯ éðMä BLàøa§Ÿ©¥¦§©§©§¦¨¥Ÿ©£¨©Ÿ¨¦©¨

.CLnäì Bì øLôàL¤¤§¨§¦¨¥
LøLa Lnî äëëå§¨¨©¨§Ÿ¤
døB÷îe íãàä úîLð¦§©¨¨¨§¨

äàzz à"ä úðéçaî'd ± ¦§¦©¥©¨¨
,'ied my ly dpexg`

,ìéòì úøkæpädryay - ©¦§¤¤§¥
,dxiar dyer `edyàeä

éLîîãéøBîe C ©§¦¦
dúòtLä'd" ly ± ©§¨¨¨

eyxy myn ,"d`zz
,exewneåéNòî éãé ìò©§¥©£¨

ãò åéúBáLçîe íéòøä̈¨¦©§§¨©
-àøèqä úBìëéä CBz¥§©¦§¨

íMnL ,ìBëéák àøçà± ¨¢¨¦§¨¤¦¨
,`xg`Î`xhqd zelkidn

`edåéúBáLçî ìa÷î§©¥©§§¨
.åéNòîezexnle ± ©£¨

iaiigay ,lirl xiaqdy
`ed ,`eti` ,cvik ,'ied myn "dkyndd lag" wqtp zezixk
- ?`xg` `xhql dwipi ztqez jiyndl df lag ici lr leki
,x`yp (lagd zeipevig) lagdn myexy ,zeciqga ,la` ,`aen
`xhq"a dwipi ztqez jiyndl jk ici lr leki `ed okle

."`xg`éLînä àeä àeäL éðtîeàeä ïëì ,äòtLää íäì C ¦§¥¤©©§¦¨¤©©§¨¨¨¥
,Làøa ÷ìç ìèBðcala ef `l ,okl xy` .xzei lecb wlg - ¥¥¤¨Ÿ

`l` ,`xg` `xhqe zetilwn ezrtyd lawl leki `hegdy

drtyd xzei lawn `ed.ïéáîì éãåaezk ok it lr s` ,`l` - §©©¥¦
zeciqga18gxkdd on seq seqy ,icedi ,oky ,wqtiz drtyddy

onfl `le ,`xg` `xhqn ezrtyd lawl ipnf ote`a wx leki
`"hily iaxd .zeig lawl eilr epnny mewnd df oi` ik ,jyenn
dgiya df xac xikfd
wefigl zekiiya ,dyecw
,l`xyi ipaa zay zxiny
,icedil xiaqdl yiy
l"x d`ex `edy geeixdy
,zrcl eilr ,zay lelign
levipe df geeix ly seqdy
zeidl leki `l geeixd
dglvde dkxa ,oky ,aeh
lr `wec od l`xyi ipaa
zay zxinya dqpxt ici

.llka dxezd ipiceeäæå§¤
-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL¤¨§©¥¦§¨

äëøáì19eðéãéa ïéà" : ¦§¨¨¥§¨¥
íéòLøä úåìMî àìŸ¦©§©¨§¨¦

"'eëå20,aeha miig mdy ± §
øîBìk ,à÷åc "eðéãéa"§¨¥©§¨§©
øçà úeìbä ïîæa¦§©©¨©©

.ïaøçä.zetilwdn zeig f` milawny iptn ±úðéça éäBæå ©ª§¨§¦§¦©
,ìBëéák äðéëMä úeìbjynp 'ied my ly "d`zz 'd"nyk - ¨©§¦¨¦§¨

,zetilwaäàðN øLà àøçà-àøèqä úBìëéäì òétLäì§©§¦©§¥§©¦§¨©£¨£¤¨§¨
.Cøaúé BLôð,drtyd ztqez odl ritydl d"awd jxhvi ± ©§¦§¨¥

ick ± z`fe ,dyecwn wepil y`xn odl avwed xy`n xzei
.dceard oipre dxigad oipr didiyäáeLz äNBò íãàäLëe§¤¨¨¨¤§¨

íäî ÷lñî éæà ¯ äðBëð,zetilwdn ±éLîäL äòtLääC± §¨£©§©¥¥¤©©§¨¨¤¦§¦
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äáåùúä úøâà
äðäå
åùàøù ìáçä åîë î"ãò .áéúë åúìçð ìáç á÷òé
åùàøá íãà êåùîé íà äèîì éðùä åùàøå äìòîì 'à
äîë ïåùàøä åùàø íâ åéøçà êùîéå òðòðé éðùä
íãàä úîùð ùøùá ùîî äëëå .êùîäì åì øùôàù
ãéøåîå êéùîî àåä ì"ðä äàúú à"ä 'éçáî äøå÷îå
êåú ãò åéúåáùçîå íéòøä åéùòî é"ò äúòôùä

192åéúåáùçî ìá÷î íùîù ìåëéáë à"èñä úåìëéä
äòôùää íäì êéùîîä àåä àåäù éðôîå .åéùòîå
ì"æø åøîàù åäæå .ì"ãå ùàøá ÷ìç ìèåð àåä ïëì
à÷åã åðéãéá 'åëå íéòùøä úåìùî àì åðéãéá ïéà
úåìâ 'éçá éäåæå .ïáøåçä øçà úåìâä ïîæá øîåìë
øùà à"èñä úåìëéäì òéôùäì ìåëéáë äðéëùä
éæà äðåëð äáåùú äùåò íãàäùëå .'úé åùôð äàðù
.åéúåáùçîå åéùòîá êéùîäù äòôùää íäî ÷ìñî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ט.16. לב, ˘ËÈÏ"‡:17.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- קמ"ל חדש דדבר הסגנון בענין ˜˘‰"לכאורה מדבר שלפ"ז הפרק כל שהרי ,
כמה מובנים ועפ"ז - מהקודם הפכי ואף חדש ענין לבאר שבא הוא, כן באמת אבל (˘ÌÈÂÈזה?! שזהו - לפרק. הענין ÌÂÈÒÎמפרק

סיום נחלתו, חבל - שיעקב ע"י) - כו'Â˜ˆ‰דהכתוב ראשו קאמר (ולכן הכתוב Â‰ˆ˜Âההמשכה - בפ"ו החבל. ע"י מלמעלמ"ט ,(
נחלתו חבל יעקב כאן: הוסיף (ולכן בפ"ע (כענין נחלתו חבל -È˙Î·יעקב שקדמו וביאור ענין לשלול שא"צ בפמ"ה הוסיף Ï‡(ולכן

"ÈÎÙ‰Â"כתיב") שהלמטה, - (¯‡˘Âמהנ"ל) וממשיך דלמע' לחיות) (בנוגע הראש על פועל השני", לפעולה) חדש)ÂÚÂ„(בנוגע ענין
„È¯ÂÓÂממשיך דהחבל חדשים: פרטים ב' (שבזה כו') (היכלות -ÌÈ¯Á‡Ïכו' כבפ"ה למטהÚÈÏ˜·(ולא ירידה - (·˜ÚÈÓ עד - חבל

אפשר איך לתרץ: מוכרח שלזה - כו' היכלות למטהÏ·ÁÏתוך שמשםÏ·Á‰Óשתוריד כופל ולזה ?Ï·˜Ó ענין שבאותו היינו כו',
כו')".Ï·˜Óיעקב מהמשפיע 18.77ֿ80.(למטה ע' ומעין טו.19.קונטרס ד, ˘ËÈÏ"‡:20.אבות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'הפי "דלשני

ה  קשה דבשביל·ÂÈ„È(דהרע"ב) השלוה (2 א). ז, (ברכות ומרע"ה א) (יב, ירמי' שאלת ה"ז - צלחה רשעים דרך (1 Ô„¯ËÏדוקא:
לחיות יכול (וגם חיות מקבל הרשע - דוקא הגלות דבזמן - בפנים להמבואר משא"כ דוקא? הגלות לזמן זה למה - –·ÌÈÓÈÚכו'

– ומקבל ( - רפ"ד –·¯‡˘כדלעיל היינו – באיכות ÂÏ˘.1239‰(וגם עמוד להלן ראה כו'". יצאנו כלומר כו' בידינו אין ובכ"ז (



סג fenz g"i iriax mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zetilwa zelba didz dpikydy xacd okzi cvik ,ceq4,Bîk§
:áeúkL5"íënà äçlL íëéòLôáe"6,epiid "mkn`" - ¤¨§¦§¥¤ª§¨¦§¤

zqpk ,(a"p wxt yix '` wlga x`eank) "mipad m`" ,dpikyd
myae .zeliv`c zekln zpiga ,l`xyi zenyp xewn ,l`xyi

ly "d`zz 'd" df 'ied
± lirl xen`ky 'ied my
"dkyndd lag" `a myn

,dnypläãøiL eðéäc§©§¤¨§¨
à"ä úðéça úòtLä©§¨©§¦©¥

äàzz,'ied my ly ± ©¨¨
ìéòì økæpä7, ©¦§¨§¥

ìzLðåäâøãnî äìL §¦§©§§¨¦©§¥¨
,ähî ähîì äâøãîì§©§¥¨§©¨©¨
dúòtLä äLaìúpL ãò©¤¦§©§¨©§¨¨¨

,dâðc úBøéôñ 'éa- §§¦§Ÿ©
`idy "dbep" ztilwa
,aeh mb da yiy dtilwd
zexitq xyr da yi
zexitq xyr znerl

dyecwd8,úBòétLnä9 ©©§¦
éãé ìò úeiçå òôL¤©§©©§¥
àáö ìëå úBìfnä©©¨§¨§¨
íéøOäå íéîMä©¨©¦§©¨¦
éçä ìëì ,íäéìòL¤£¥¤§¨©©

,äfä íìBòaL éîLbä- ©©§¦¤¨¨©¤
ztilwn d`a mzeigy

,mixyde minyd `ave zelfnd ici lr "dbep"ìëì íâå§©§¨
,çîBvämdy ,dginv ly oipra z`haznd ,mzeig mby - ©¥©

ici lr "dbep" ztilwn ok mb d`a ± lecbl ohwn mignev
,mixyde minyd `ave zelfnd-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥¦§¨

äëøáì10."'eëå ìfî Bì ïéàL ähîlî áNò ìk Eì ïéà" :± ¦§¨¨¥§¨¥¤¦§©¨¤¥©¨§
e`e ea dknd ± dlrnl"dginvd oipr ea ritynd ,"lcb el xn

ici lr mzeig milawn dl` lky xg`ne .zelcbl zephwn
- okl ,"dbep" ztilwéòLBôe àèBçä íb ìBëé éæàå11ìàøNé ©£©¨©©¥§¥¦§¨¥

úeiîäaä íLôðå íôeâì úeiç ìa÷ìztilwn ok mb ± §©¥©§¨§©§¨©©£¦
,"dbep",Lnî íéiç éìòa øàL Bîklr mzeig milawnd - §§¨©£¥©¦©¨

,"dbep" ztilw iciáeúkL Bîk12`ed mc`dy avn miiwy - : §¤¨

."eîãð úBîäak ìLîð",zendal minece mileyn ±äaøcàå ¦§©©§¥¦§§©§©¨
`edy cala ef `l ,jtidl ±mbenk ,dtilwn ezeig lawl leki

`ed `l` ,dfd mleray mignev e` miig mixac x`ye dnda
myn ezeig lawn,æò øúéå úàN øúéa,dl`n xzei -ìò §¤¤§¥§¤¤Ÿ©

øäfî øàánä ét¦©§Ÿ¨¦Ÿ©
,éãe÷t úLøt LBãwä©¨¨¨©§¥
úeiçå òôL ìkL¤¨¤©§©
íãàì úBòtLpä©¦§¨¨¨¨
òâøå äòLa ïBzçzä©©§§¨¨§¤©
'ä éðéòa òøä äNBòL¤¤¨©§¥¥
Bà øeaãa Bà äNòîa§©£¤§¦

'eëå äøáò éøeäøäa13± §¦§¥£¥¨§
daygn iyeal dylya

,dyrne xeaicìkälk ± ©Ÿ
,elld zeigde rtyd
úBìëéäî Bì òtLð¦§¨¥¥§
"àøçà àøèq"ä©¦§¨©£¨
øäfa íL íéøàánä©§Ÿ¨¦¨©Ÿ©

.LBãwäzelkid mpyie ± ©¨
`xhqe dtilw ly mipey

mdn ,`xg`zeigd d`a
mixeaic ,miyrnl
mipeyd zeaygne
.dtilwn `id mzeigy
ìòa àeä íãàäå§¨¨¨©©
ìa÷ì íà äøéça§¦¨¦§©¥

øçà àøèqä úBìëéäî BúòtLä,à,ayeg `edyk z`f - ©§¨¨¥¥§©¦§¨©£¨
,rx ly mipipr dyer e` xacnäMãwä úBìëéäî Bà14 ¥¥§©§ª¨

,'eëå úBLBã÷e úBáBè úBáLçî ìk úBòtLð íänL- ¤¥¤¦§¨¨©£¨§§
mzeig milawn dl` lky ,miaeh miyrne mixeaic mb ,xnelk

.dyecwd zelkidn'eëå "íé÷ìàä äNò äæ únòì äæ" ék15. ¦¤§ª©¤¨¨¨¡Ÿ¦§
,`xg` `xhqe dtilwa ecbpk yi ,dyecway xac lk znerl ±
íúeiç íé÷ðBéå íéìa÷î "àøçà àøèq"ä úBìëéäå§¥§©¦§¨©£¨§©§¦§§¦©¨

ìzLäå úeLaìúäî,dâðc úBøéôñ 'éc òôMä úeìLji` - ¥¦§©§§¦§©§§©¤©§§¦§Ÿ©
cxei rtydy cr dbixcnl dbixcnn cxeie `a rtyd

,"`xg` `xhq"d zelkidaäìeìkä,dlelk "dbep" ztilw ± ©§¨
,'eëå "úòcä õò" úðéça àéä ,òøå áBè úðéçaîzpiga - ¦§¦©§©¦§¦©¥©©©§
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äáåùúä úøâà
úòôùä äãøéù åðééäã íëîà äçìåù íëéòùôáå ù"îë
äâøãîì äâøãîî äìùìúùðå ì"ðä äàúú à"ä 'éçá
äâåðã ñ"éá äúòôùä äùáìúðù ãò äèî äèîì
íéîùä àáö ìëå úåìæîä é"ò úåéçå òôù úåòéôùîä
ìëì íâå æ"äåòáù éîùâä éçä ìëì íäéìòù íéøùäå
åì ïéàù äèîìî áùò ìë êì ïéà ì"æøàîë çîåöä
ìá÷ì ìàøùé éòùåôå àèåçä íâ ìåëé éæàå .'åëå ìæî
ùîî ç"òá øàù åîë úåéîäáä íùôðå íôåâì úåéç
úàù øúéá äáøãàå .åîãð úåîäáë ìùîð ù"îë
òôù ìëù éãå÷ô 'ô ÷"äåæî øàåáîä é"ôò æò øúéå
äùåòù òâøå äòùá ïåúçúä íãàì úòôùðä úåéçå
äøéáò éøåäøäá åà øåáéãá åà äùòîá 'ä éðéòá òøä
íù íéøàåáîä à"èñä úåìëéäî åì òôùð ìëä 'åëå
åúòôùä ìá÷ì íà äøéçá ìòá àåä íãàäå .÷"äåæá
úåòôùð íäîù äùåã÷ä úåìëéäî åà à"èñä úåìëéäî
äùò æ"åòì äæ éë .'åëå úåùåã÷å úåáåè úåáùçî ìë
íúåéç íé÷ðåéå íéìá÷î à"èñä úåìëéäå .'åëå 'é÷ìàä
äìåìëä äâåðã ñ"éã òôùä úåìùìúùäå úåùáìúäî

.ç"éì òãåðë 'åëå ã"äò 'éçá àéä ø"åè 'éçáî
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.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב קמ, לקמן ˘ËÈÏ"‡:5."ועיין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אדם בני מעשה שע"י מובן אינו "דלכאורה
אמכם". שהיא מפני – ביאור ב) הוא שכן – ראי' א) ביאור: וגם ראי' מביא וע"ז השכינה"?! גלות א.6.יבוא נ, Î"˜7.ישעי' ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."דכאו"א לנשמה בנוגע – בפ"ה העולם. לכללות בנוגע – ˘ËÈÏ"‡:8."בפ"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ו "כבח"א
.9:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הגלות ע"י (ולא רע"א)".˘·Â„"„"בלאה"כ קמ, ראה עה"ד. מחטא אם כי ו.10., פ"י, 11.ב"ר

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יחיד ל' "ופושע" צ"ל יב.12."לכאורה מט, ˘ËÈÏ"‡:13.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מאי "וצע"ק
בפ"ע ענין דאינו משמע "וגם" דל' פי"א) (שבח"א כו'" אינו אם ל"וגם הכוונה ואולי – ב"וכו'" בפ"ע È¯Ó‚Ïמרבה מפרטו אינו (דלכן

"וכו'")". מוסיף (ולכן ריבוי צריך בכ"ז אבל באגה"ת), –.14:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– והביאור קמ"ל?! מאי "לכאורה
חידוש הוא דאף‚„ÏÂשאדרבא ,ÌÎÓ‡ ‰ÁÏÂ˘„בי"ס ונתלבשה דקדושה!„Â‚‰כו' מהיכלות לקבל יכול – בבחירתו בכ"ז (כנ"ל),

עדמש"כ  – בקדושה ו)נכללת לטוב מתהפך להמלובש, בטל – (הלבוש נוגה קליפת – דנוגה בי"ס שנתלבשה אף דאז לבאר: יש ואולי
כו' לאחר אך לעיל ממש"כ לכאן, יותר שייך (ואולי י"ל ועוד וצ"ע]. קארף. שי' הרר"י בס' כמש"כ אינו – [וא"כ סע"ב נד, לעיל

לקבל בחירה בעל האדם ממדרי' כשירדו דרק כו') בחירה בעל הוא וכדלעיל Â˙ÂÈÁהאדם הבית, בזמן משא"כ דסט"א, מהיכלות
יד.15.ספ"ה". ז, קהלת

fenz h"i iying mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ט חמישי יום
,ev 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìáç á÷òé äðäå,192 'nr cr:'åëå øîàð

,rxe aeh ea yiy ,rxe aeh zrcd ur.ïç éòãBéì òãBpk± ©©§§¥¥
myn jynp ,rxe aeh ea yiy oeeik ,ixd .dlawd znkg irceil
,"`xg` `xhq"d zelkid ly rxd ,zelylzyd ieaix ixg`
rx ly mipipr dyer `edyk rty mc`d lawn myny
mc`d recn ,owfd epax xiaqi oldl .dyrn e` xeaic ,daygna

"`xg` `xhq"n zeig lawl leki `edy cala ef `l - `hegd
xzie z`y xzia z`f lawl leki `edy `l` ,miig ilra x`yk

iptn ,fr`edyzrtydn dwipi ztqez zetilwl jiynn
,okl ,lawn `ed ,z`f odl jiynnd `ed `edy iptne ,dyecwd

,okn xg`l zerityn ody drtyddn oey`xd wlgd

:owfd epax oeylae"Búìçð ìáç á÷òé" ,äpäå16áéúk17- , §¦¥©£Ÿ¤¤©£¨§¦
,lag enk `id icedi ly eznypìáçä Bîk ,ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨§©¤¤

íãà CLîé íà ,ähîì éðMä BLàøå äìòîì ãçà BLàøL¤Ÿ¤¨§©§¨§Ÿ©¥¦§©¨¦¦§Ÿ¨¨
änk ïBLàøä BLàø íb åéøçà CLîéå òðòðé ¯ éðMä BLàøa§Ÿ©¥¦§©§©§¦¨¥Ÿ©£¨©Ÿ¨¦©¨

.CLnäì Bì øLôàL¤¤§¨§¦¨¥
LøLa Lnî äëëå§¨¨©¨§Ÿ¤
døB÷îe íãàä úîLð¦§©¨¨¨§¨

äàzz à"ä úðéçaî'd ± ¦§¦©¥©¨¨
,'ied my ly dpexg`

,ìéòì úøkæpädryay - ©¦§¤¤§¥
,dxiar dyer `edyàeä

éLîîãéøBîe C ©§¦¦
dúòtLä'd" ly ± ©§¨¨¨

eyxy myn ,"d`zz
,exewneåéNòî éãé ìò©§¥©£¨

ãò åéúBáLçîe íéòøä̈¨¦©§§¨©
-àøèqä úBìëéä CBz¥§©¦§¨

íMnL ,ìBëéák àøçà± ¨¢¨¦§¨¤¦¨
,`xg`Î`xhqd zelkidn

`edåéúBáLçî ìa÷î§©¥©§§¨
.åéNòîezexnle ± ©£¨

iaiigay ,lirl xiaqdy
`ed ,`eti` ,cvik ,'ied myn "dkyndd lag" wqtp zezixk
- ?`xg` `xhql dwipi ztqez jiyndl df lag ici lr leki
,x`yp (lagd zeipevig) lagdn myexy ,zeciqga ,la` ,`aen
`xhq"a dwipi ztqez jiyndl jk ici lr leki `ed okle

."`xg`éLînä àeä àeäL éðtîeàeä ïëì ,äòtLää íäì C ¦§¥¤©©§¦¨¤©©§¨¨¨¥
,Làøa ÷ìç ìèBðcala ef `l ,okl xy` .xzei lecb wlg - ¥¥¤¨Ÿ

`l` ,`xg` `xhqe zetilwn ezrtyd lawl leki `hegdy

drtyd xzei lawn `ed.ïéáîì éãåaezk ok it lr s` ,`l` - §©©¥¦
zeciqga18gxkdd on seq seqy ,icedi ,oky ,wqtiz drtyddy

onfl `le ,`xg` `xhqn ezrtyd lawl ipnf ote`a wx leki
`"hily iaxd .zeig lawl eilr epnny mewnd df oi` ik ,jyenn
dgiya df xac xikfd
wefigl zekiiya ,dyecw
,l`xyi ipaa zay zxiny
,icedil xiaqdl yiy
l"x d`ex `edy geeixdy
,zrcl eilr ,zay lelign
levipe df geeix ly seqdy
zeidl leki `l geeixd
dglvde dkxa ,oky ,aeh
lr `wec od l`xyi ipaa
zay zxinya dqpxt ici

.llka dxezd ipiceeäæå§¤
-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL¤¨§©¥¦§¨

äëøáì19eðéãéa ïéà" : ¦§¨¨¥§¨¥
íéòLøä úåìMî àìŸ¦©§©¨§¨¦

"'eëå20,aeha miig mdy ± §
øîBìk ,à÷åc "eðéãéa"§¨¥©§¨§©
øçà úeìbä ïîæa¦§©©¨©©

.ïaøçä.zetilwdn zeig f` milawny iptn ±úðéça éäBæå ©ª§¨§¦§¦©
,ìBëéák äðéëMä úeìbjynp 'ied my ly "d`zz 'd"nyk - ¨©§¦¨¦§¨

,zetilwaäàðN øLà àøçà-àøèqä úBìëéäì òétLäì§©§¦©§¥§©¦§¨©£¨£¤¨§¨
.Cøaúé BLôð,drtyd ztqez odl ritydl d"awd jxhvi ± ©§¦§¨¥

ick ± z`fe ,dyecwn wepil y`xn odl avwed xy`n xzei
.dceard oipre dxigad oipr didiyäáeLz äNBò íãàäLëe§¤¨¨¨¤§¨

íäî ÷lñî éæà ¯ äðBëð,zetilwdn ±éLîäL äòtLääC± §¨£©§©¥¥¤©©§¨¨¤¦§¦
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äáåùúä úøâà
äðäå
åùàøù ìáçä åîë î"ãò .áéúë åúìçð ìáç á÷òé
åùàøá íãà êåùîé íà äèîì éðùä åùàøå äìòîì 'à
äîë ïåùàøä åùàø íâ åéøçà êùîéå òðòðé éðùä
íãàä úîùð ùøùá ùîî äëëå .êùîäì åì øùôàù
ãéøåîå êéùîî àåä ì"ðä äàúú à"ä 'éçáî äøå÷îå
êåú ãò åéúåáùçîå íéòøä åéùòî é"ò äúòôùä

192åéúåáùçî ìá÷î íùîù ìåëéáë à"èñä úåìëéä
äòôùää íäì êéùîîä àåä àåäù éðôîå .åéùòîå
ì"æø åøîàù åäæå .ì"ãå ùàøá ÷ìç ìèåð àåä ïëì
à÷åã åðéãéá 'åëå íéòùøä úåìùî àì åðéãéá ïéà
úåìâ 'éçá éäåæå .ïáøåçä øçà úåìâä ïîæá øîåìë
øùà à"èñä úåìëéäì òéôùäì ìåëéáë äðéëùä
éæà äðåëð äáåùú äùåò íãàäùëå .'úé åùôð äàðù
.åéúåáùçîå åéùòîá êéùîäù äòôùää íäî ÷ìñî
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ט.16. לב, ˘ËÈÏ"‡:17.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- קמ"ל חדש דדבר הסגנון בענין ˜˘‰"לכאורה מדבר שלפ"ז הפרק כל שהרי ,
כמה מובנים ועפ"ז - מהקודם הפכי ואף חדש ענין לבאר שבא הוא, כן באמת אבל (˘ÌÈÂÈזה?! שזהו - לפרק. הענין ÌÂÈÒÎמפרק

סיום נחלתו, חבל - שיעקב ע"י) - כו'Â˜ˆ‰דהכתוב ראשו קאמר (ולכן הכתוב Â‰ˆ˜Âההמשכה - בפ"ו החבל. ע"י מלמעלמ"ט ,(
נחלתו חבל יעקב כאן: הוסיף (ולכן בפ"ע (כענין נחלתו חבל -È˙Î·יעקב שקדמו וביאור ענין לשלול שא"צ בפמ"ה הוסיף Ï‡(ולכן

"ÈÎÙ‰Â"כתיב") שהלמטה, - (¯‡˘Âמהנ"ל) וממשיך דלמע' לחיות) (בנוגע הראש על פועל השני", לפעולה) חדש)ÂÚÂ„(בנוגע ענין
„È¯ÂÓÂממשיך דהחבל חדשים: פרטים ב' (שבזה כו') (היכלות -ÌÈ¯Á‡Ïכו' כבפ"ה למטהÚÈÏ˜·(ולא ירידה - (·˜ÚÈÓ עד - חבל

אפשר איך לתרץ: מוכרח שלזה - כו' היכלות למטהÏ·ÁÏתוך שמשםÏ·Á‰Óשתוריד כופל ולזה ?Ï·˜Ó ענין שבאותו היינו כו',
כו')".Ï·˜Óיעקב מהמשפיע 18.77ֿ80.(למטה ע' ומעין טו.19.קונטרס ד, ˘ËÈÏ"‡:20.אבות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'הפי "דלשני

ה  קשה דבשביל·ÂÈ„È(דהרע"ב) השלוה (2 א). ז, (ברכות ומרע"ה א) (יב, ירמי' שאלת ה"ז - צלחה רשעים דרך (1 Ô„¯ËÏדוקא:
לחיות יכול (וגם חיות מקבל הרשע - דוקא הגלות דבזמן - בפנים להמבואר משא"כ דוקא? הגלות לזמן זה למה - –·ÌÈÓÈÚכו'

– ומקבל ( - רפ"ד –·¯‡˘כדלעיל היינו – באיכות ÂÏ˘.1239‰(וגם עמוד להלן ראה כו'". יצאנו כלומר כו' בידינו אין ובכ"ז (



fenzסד 'k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ' שישי יום
פרק ז  ,192 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êøã íìåàå æ ÷øô,fv 'nr cr.'åëå äëãðå

,odaåéNòîa§©£¨
ék ,åéúBáLçîe©§§¨¦
øéæçî BúáeLúa¦§¨©£¦
äðéëMä úòtLä©§¨©©§¦¨

.dîB÷îìlhep edixde ± ¦§¨
dkynpy drtydd odn

.okeza "dpikyd zelb" ici lr odaeäæå"daeyz" dlndy dn ± §¤
daeye ,(yecwd xdfdn 'c wxta lirl `aenk) "'d aeyz" `id

,"d`zz daeyz" `id "d`zz 'd" lyäàzz à"ä áeLz± ¨¥©¨¨

day,úeìb úðéçaî¦§¦©¨
áeúkL Bîëe21'ä áLå" : §¤¨§¨

é÷ìàE,jznyp xewn ± ¡Ÿ¤
íò øîBìk ,"EúeáL úà¤§§§©¦

,EúeáLenvr `ed - §§
,jaey mr aeyiøîàîëe§©£©

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø22:"'eëå øîàð àì áéLäå" :`l` - ©¥¦§¨¦§¨¨§¥¦Ÿ¤¡©§
icediy ici lr ,zelbdn aeyi envr `edy `id dpeekde ,"aye"

ay - ,zelbn ay"jiwl`".zelbn ,dpikyd ,eznyp xewn

æ ÷øtd epax xiaqd ,'e wxt ,mcewd wxta,"d`zz daeyz"y ,owf ¤¤
'ied my ly d`zz 'd z` aiydl `id dpeekd yecwd xdfd yexit itly

zepeere mi`hg ici lr ,oky ,dzelbn dpikyd zayd `id - dnewnl

`id) 'ied myny d`zz 'd ly drtyddy ,dpikyd zelb oipr dyrp

xewn ,(dpikyd zpiga

Î`pngx zkynp ,dnypd

dtilwd zelkid l` olvil

dpnn ,"`xg` `xhq"de

drya zeig mc`d lawn

,zepeere mi`hg dyer `edy

mc`d xifgn daeyz ici lre

z` xifgne drtydd z`

.dzelbn dpikyd

úîàä Cøc ,íìeàå§¨¤¤¨¡¤
¯ ìéòì økæpä äàzz à"ä ,äàzz äáeLz úðéçáì øLiäå§©¨¨¦§¦©§¨©¨¨¥©¨¨©¦§¨§¥

.ììk Cøc íéøác 'á íäzegiyn zg`a) `"hily iaxd - ¥§¨¦¤¤§¨
`wecy - "xyide zn`d jxc" owfd epiax ixac yxit (ycewd

jxcd idefdxyide zizin`ddn it lr - d`zz daeyzl
daeyzd oipr xwiry ,owfd epax xn` ('` wxta cin) lirly
xefgl `ly mly ala hilgn mc`d m`y ,"`hgd zaifr" `ed

) daeyz xak ef ixd ,df `hg dyrn lr xzeiw"k zxrd
:`"hily x"enc``l` - zekex` dpkde dcear yxec - o`ke"

,oky ,"zn`d jxc" df oi` j` ("'ek f"d `hgd zaifry s`y
cner owfd epaxy xac) dni`zn dpkda `ly d`a daeyzyk
ala hilgie daeyza xxerziy ok` xyt` ,(df wxta xiaqdl

) `hgd zaifr lr mly:`"hily x"enc` w"k zxrdf"de"
df oi` `linne ,meiw dl didz `l j` ,("'eke daeyzzn`,

,okyzn`aezky enk ,meiw el yiy xac `xwp1zn` zty" :
"crl oekz2a didz daeyzdy icke ,zn`(meiw dl didiy)

a oeci dilr ,daeyzl dpkdd zyxcpepax xne` okl .df wxt
jxc"y ,owfdzn`ddpkdd ici lr `id - d`zz daeyzl "

jxc" xne` owfd epaxy dne .oldl dze` xiaqn `edyxyid"
`eazy j` ,zn`a daeyz zexxerzd didzy xyt` ,oky ,`ed

daiq ,`idy daiq efi` ici lr `l` ,dxyi jxc ici lr `l
,daeyzl dpkdn jtid `edy xac zeidl dleki dnvr `idy
daiqdy ,`icxec oa xfrl` 'x ly ezaeyza didy itk
ici lre ,aeh `l oipr ici lr dzid daeyzl ezexxerzdl
.f` el exn`y mixacd
,owfd epax o`k xne` okl

jxc"dyxyidribdl "
ici lr `id daeyzl
xiaqn `edy zepkdd
mixacd ipye .oldl oze`

:md,ãçàäxacd - ¨¤¨
oiprl ribdl oey`xd

,daeyzdøøBòì àeä§¥
íéðBéìòä íéîçøly ± ©£¦¨¤§¦

,d"awdíéîçøä øB÷nîa`" ± zepiga izy opyi ,oky ± ¦§¨©£¦
"mingxd a`"e "ongxd3a`" :ongxda`d ,megxd a`d epiid "

,lekiak ,ea yiyzcna`" eli`e ,mingxdmingxda`d epiid "
,mingx lyxewnmpi`y mingxd ,`id dpeekde ,mingxd

n dlrnle milabenzcn- dlewye dcecn `idy mingxd
,mingx ly xzei dpeilrd dcnd z` xxeriy `ed o`k yexitde

,"mipeilrd mingx"äìôpL ,úé÷ìàä BLôðå BúîLð ìò©¦§¨§©§¨¡Ÿ¦¤¨§¨
änø àøâàî,xzeia dpeilr dbixcnn xnelk ,deab bbn ± ¥¦§¨¨¨

`edy "seq oi`"nàeä¯Ceøa íéiçä éiçdnypd dltp myne ± ©¥©©¦¨
àz÷éîò àøéáì4od llka dbixcne "`xbi`" .wenr xeal - §¦¨£¦§¨

`xbi`"n `l` ,mzq "`xbi`"n `l d`a dnypde ,zedeab
dnx`edy ,mzq xeaa `l dltpe ,xzeia ddeab dbixcn ,"

xeaa `l` ,dpezgz dbixcnwenräàîhä úBìëéä ïä ,¥¥§©ª§¨
,àøçà àøèqäåmi`hg ici lry ,mcewd wxta xaqenk - §©¦§¨©£¨

zepeerezcxei,"`xg` `xhq"de d`nehd zelkida dnypd
,mipeilrd mingxd z` dilr xxerl mc`d lredøB÷î ìòå± §©§¨

,dnypd ly;àeä¯Ceøa ä"éåä íL àeä ,íéiçä øB÷îa- ¦§©©¦¥£¨¨¨
zcixi ici lre ,dnypd xewn `ed 'ied myy ,lirl xen`k
zetilw ly zelba 'ied my ly drtydd mb zcxei dnypd
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

åäæå .äîå÷îì äðéëùä úòôùä øéæçî åúáåùúá éë
êé÷ìà 'ä áùå ù"îëå úåìâ 'éçáî äàúú à"ä áåùú
áéùäå ì"æø øîàîëå êúåáù íò øîåìë êúåáù úà

:'åëå øîàð àì

íìåàå æ ÷øôäáåùú 'éçáì øùéäå úîàä êøã
'á íä ì"ðä äàúú à"ä äàúú
íéðåéìòä íéîçø øøåòì àåä 'àä .ììë êøã íéøáã
äìôðù 'é÷ìàä åùôðå åúîùð ìò íéîçøä øå÷îî
ïä àú÷éîò àøéáì ä"á íééçä ééç äîø àøâéàî
íééçä øå÷îá äøå÷î ìòå .à"èñäå äàîåèä úåìëéä
.åäîçøéå 'éåä ìà áåùéå ù"îëå ä"á 'éåä íù àåä
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ג.21. ל, א.22.נצבים כט, יט.1.מגילה יב, ˘ËÈÏ"‡:2.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספי"ג ˘ËÈÏ"‡:3."וכבח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
וש"נ". א. כג, נשא ˘ËÈÏ"‡:4."לקו"ת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ואיתא - גג התיבה נשמטה שבש"ס וברש"י ב. ה, חגיגה הש"ס "ל'

fenz 'k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`ed ,dnypd xewn lr mb `id zepngxdy ixd ,"`xg` `xhq"e
,'ied myáeúkL Bîëe5,"eäîçøéå ä"éåä ìà áLéå" :- §¤¨§¨Ÿ¤£¨¨¦©£¥

ngxie"edmy lr mingx xxeriy xnelk ,"'ied" my lr dpeekd "
,'iedLeøt:df ixd ± ?'ied my lr mingx xxerl dpeekd dn ± ¥

ìò íéîçø øøBòì§¥©£¦©
ä"éåä íL úòtLä©§¨©¥£¨¨

ìzLpL ,àeä¯CeøaäìL ¨¤¦§©§§¨
úBìëéä CBz äãøéå§¨§¨¥§
íéàîhä àøçà-àøèqä©¦§¨©£¨©§¥¦

,íúBéçäìjiyndl - §©£¨
,zeig odaäNòî éãé ìò©§¥©£¥

LBðà,mi`hgd ± ¡
,åéúBìeaçúå§©§¨

;úBòøä åéúBáLçîe- ©§§¨¨¨
zeaygn ici lr mb ,oky
mikiynn ,cala zerx
,"`xg` `xhq"a zeig

áeúkL Bîëe6Cìî" : §¤¨¤¤
"íéèäøa øeñà± ¨¨§¨¦

,mlerd jln ,d"awd
,mihdxa xeywéèéäøa§©¦¥

'eëå àçî7,w"k yexit Ÿ¨§
:`"hily x"enc`ic"

orbpeliiht` ± qrhrx`w
ic otiel qr e`ee gen oet
mihdx c"r) zeaygn

gd zeaygna ,xnelk ,"(mind ma mivxymby ,gend ly zetle
dpd ,zerx zeaygn od m` ,gena zetlegd zeaygnd ici lr

d df ici lrjln,'ied myny drtydl zelb `ian df ,xeq`
,äðéëMä úeìb úðéça àéäzpiga ,dpikydy -zekln ¦§¦©¨©§¦¨

,zelba jk ici lr d`a ,zeliv`c.ìéòì økæpkwxta ± ©¦§¨§¥
mcewd8.äæì ìbñîä ïîæezepngxa yibxdl mc`d lkeiy ± §©©§ª¨¨¤

onfd ,mipeilrd mingx xxerle ,dxewn lre eznyp lry
,jkl lbeqndøecqa áeúkL Bîk ,úBöç ïewúa àeä§¦£§¤¨©¦

:íL áeúkL eäæå .úeëéøàa íL ïiò ,äøòäaoewiz"a - §¤¨¨©¥¨©£¦§¤¤¨¨
"zevg."eðàèç ék eðì àð éBà ,eðLàø úøèò äìôð"lry ± ¨§¨£¤¤Ÿ¥¨¨¦¨¨

.dnypd xewn ,"dxhr"d zltep ,mi`hgd iciàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨
úBìëéä é÷øôa "áeìò Cìî" àeä-Ceøa-LBãwä9Bîk , ©¨¨¤¤¨§¦§¥¥¨§

,ì"æ ÷"îøä áúkL.dkxal epexkf exiacxew dyn iax -ék ¤¨©¨§©©¦
äfî ìBãb ïBaìò Eì ïéà10zelkida dpikyd zelbn ± . ¥§¤§¨¦¤

."`xg` `xhq"de d`nehdìékNnä ïðBaúé øLàk èøôáe¦§¨©£¤¦§¥©©§¦
ïéîìò ìk àlîî ,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà úlãâalk dign ± ¦§ª©¥¨§©¥¨©§¦

,`xapl zn`zen zinipt zeiga zenlerd,ïéîìò ìk ááBñå- §¥¨©§¦

ef zeig ,mdn dlrnly zeiga mze` dign ,zenlerd lk siwn
,zenlerd lr "siwn" ly dpigaa wx `idéôì ãçàå ãçà ìk̈¤¨§¤¨§¦

Búðáäå BìëN øeòLjexa "seq oi`" zlecba wnrzi ±,`ed ¦¦§©£¨¨
:ãàî ãàî äæ ìò øîøîúé,d"awd ly ezelcb epiada ,oky - ¦§©§¥©¤§Ÿ§Ÿ

zepngxd z` yibxi f` wx
lre eznyp lry dlecbd
"jln"d edine ,dxewn
± yiieane zelba `vnpy
eilr rityn df ixd
df .dlecb zexixn
mixacd ipyn oey`xd
"xyide zn`d jxc" mdy

.d`zz daeyzl,'áäå- §©
:`ed ,ipyd xacdLháì§©¥

àøèñå ätìwä òéðëäìe§©§¦©©§¦¨§¦§¨
dúeiç ìk øLà ,àøçà©£¨£¤¨©¨
úeqb úðéça ÷ø àéä¦©§¦©©

,ääaâäå,`linne - §©§¨¨
mixaeye miripknyk
z` dpnn milhep ,dze`

,dzeigáeúkL Bîk11: §¤¨
,"'Bâå øLpk déaâz íà"¦©§¦©©¤¤§

- okleLehaäå§©¦
Lnî øôò ãò äòðëääå§©©§¨¨©¨¨©¨
.dìeháe dúúéî éäBæ ¯¦¦¨¨¦¨
`xhq"de dtilwd ly ±

."`xg`,eðéäådtilwd z` miripkne mixaey dn ici lr - §©§
?"`xg` `xhq"deéãé ìòenvr axwa lret mc`dy ±áì" ©§¥¥

,'eëå "ñàîð åéðéòa äæáð" úBéäìå ,"äkãðå øaLðitk oky - ¦§¨§¦§¤§¦§¦§¤§¥¨¦§¨§
,ipepiaa mb ,mc`d xwir ,oey`xd wlga h"k wxta xaqedy
,xayp `edy ici lre ,zindad eytp `ed ± `hegd mc`a hxtae
ici lry ixd ,(dtilwn d`ad) zindad eytp mb ixd zxayp

."`xg` `xhq"e dtilwd z` ripkne xaey `ed jkBîëe§
LBãwä øäfa áeúkL12÷eñt ìò13çeø íé÷ìà éçáæ" : ¤¨©Ÿ©©¨©¨¦§¥¡Ÿ¦©

,"'eëå äkãðå øaLð áì ,äøaLð± ?miwl` myl gafd edn - ¦§¨¨¥¦§¨§¦§¤§
ici lre ,`xg`Î`xhqd gex zxayp ,"dxayp gex" yi xy`k
mc`l yiy jk ici lr ,"xayp al" ici lr ± ?ef gex zxayp dn

l,oldl cin yxtn `edy itk ,xayp aäîäaä ïî ïaø÷ ìk ék¦¨¨§¨¦©§¥¨
ì àeä ¯,íéîçøä úcî àéä ,ä"éåä íLxkfp cinz okl - §¥£¨¨¦¦©¨©£¦

oaxw mkn aixwi ik mc`" :'ied my zepaxwa"'iedlgegip gix" ,
"'iedl,dneckeì ìáàïéà ¯ ïécä úcî àéä ,íé÷ìà íL £¨§¥¡Ÿ¦¦¦©©¦¥

íà ék ,äîäa ïaø÷ ïéáéø÷îmiwl` myl "gaf"d ok edn ± ©§¦¦¨§©§¥¨¦¦
:`"hily x"enc` w"k zxrd)?("miwl` igaf" o`k azkcìøaL §©¥
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äáåùúä úøâà
äìùìúùðù ä"á 'éåä íù úòôùä ìò íéîçø øøåòì 'éô
é"ò íúåéçäì íéàîèä à"èñä úåìëéä êåú äãøéå
ù"îëå úåòøä åéúåáùçîå åéúåìåáçúå ùåðà äùòî
'éçá àéä 'åëå àçåî éèéäøá íéèäøá øåñà êìî
ïå÷éúá àåä äæì ìâåñîä ïîæå .ì"ðë äðéëùä úåìâ
äìôð íù ù"æå .á"ùò äøòäá øåãéñá ù"îë úåöç
àø÷ð ïëìå .åðàèç éë åðì àð éåà åðéùàø úøèò
ì"æ ÷"îøä ù"îë úåìëéä é÷øôá áåìò êìî ä"áã÷ä
ïðåáúé øùàë èøôáå .äæî ìåãâ ïåáìò êì ïéà éë
'àå 'à ìë ò"ëñå ò"ëîî ä"á ñ"à úìåãâá ìéëùîä
:ãàî ãàî æ"ò øîøîúé åúðáäå åìëù øåòéù éôì
äúåéç ìë øùà à"èñå äôéì÷ä òéðëäìå ùèáì 'áäå
øùðë äéáâú íà ù"îë ääáâäå úåñâ 'éçá ÷ø àéä
äúúéî éäåæ ùîî øôò ãò äòðëääå ùåèéáäå .'åëå
äæáð úåéäìå äëãðå øáùð áì é"ò åðééäå .äìåèéáå
'é÷ìà éçáæ ô"ò ÷"äåæá ù"îëå .'åëå ñàîð åéðéòá
ïî ïáø÷ ìë éë .'åëå äëãðå øáùð áì äøáùð çåø
ìáà .íéîçøä úãî àéä 'éåä íùì àåä äîäáä
äîäá ïáø÷ ïéáéø÷î ïéà ïéãä úãî àéä íé÷ìà íùì
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דע"י". ז.5.ברש"י נה, ˘ËÈÏ"‡:6.ישעיה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וצ"ע שם. הצ"צ ועיין ו. ז, ˘ËÈÏ"‡:7."שה"ש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
ת"ו". לתקו"ז ˘ËÈÏ"‡:8."הוס' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אוה"ת] 22 ע' איכה להצ"צ – לשם (ובהגהות פמ"ה בח"א בכ"ז לעיין "ויש

וכו'". בהשינויים נג]) א' ע' ח"ב ˘ËÈÏ"‡:9.נ"ך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."10."פי"ח:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ גדול כו' "נקרא
סי' חאגיז לר"מ חכמים משנת ובס' הלל, מע' האותיות ש' בשל"ה הובא – הרמ"ק היינו "מורי" בשם – ספ"י היראה ש' (ר"ח מזה

ד.11.קעג)". א, עובדיה טז. מט, ˘ËÈÏ"‡:12.ירמיה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."א ה, יט.13."ויקרא נא, תהלים



סה fenz 'k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ' שישי יום
פרק ז  ,192 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êøã íìåàå æ ÷øô,fv 'nr cr.'åëå äëãðå

,odaåéNòîa§©£¨
ék ,åéúBáLçîe©§§¨¦
øéæçî BúáeLúa¦§¨©£¦
äðéëMä úòtLä©§¨©©§¦¨

.dîB÷îìlhep edixde ± ¦§¨
dkynpy drtydd odn

.okeza "dpikyd zelb" ici lr odaeäæå"daeyz" dlndy dn ± §¤
daeye ,(yecwd xdfdn 'c wxta lirl `aenk) "'d aeyz" `id

,"d`zz daeyz" `id "d`zz 'd" lyäàzz à"ä áeLz± ¨¥©¨¨

day,úeìb úðéçaî¦§¦©¨
áeúkL Bîëe21'ä áLå" : §¤¨§¨

é÷ìàE,jznyp xewn ± ¡Ÿ¤
íò øîBìk ,"EúeáL úà¤§§§©¦

,EúeáLenvr `ed - §§
,jaey mr aeyiøîàîëe§©£©

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø22:"'eëå øîàð àì áéLäå" :`l` - ©¥¦§¨¦§¨¨§¥¦Ÿ¤¡©§
icediy ici lr ,zelbdn aeyi envr `edy `id dpeekde ,"aye"

ay - ,zelbn ay"jiwl`".zelbn ,dpikyd ,eznyp xewn

æ ÷øtd epax xiaqd ,'e wxt ,mcewd wxta,"d`zz daeyz"y ,owf ¤¤
'ied my ly d`zz 'd z` aiydl `id dpeekd yecwd xdfd yexit itly

zepeere mi`hg ici lr ,oky ,dzelbn dpikyd zayd `id - dnewnl

`id) 'ied myny d`zz 'd ly drtyddy ,dpikyd zelb oipr dyrp

xewn ,(dpikyd zpiga

Î`pngx zkynp ,dnypd

dtilwd zelkid l` olvil

dpnn ,"`xg` `xhq"de

drya zeig mc`d lawn

,zepeere mi`hg dyer `edy

mc`d xifgn daeyz ici lre

z` xifgne drtydd z`

.dzelbn dpikyd

úîàä Cøc ,íìeàå§¨¤¤¨¡¤
¯ ìéòì økæpä äàzz à"ä ,äàzz äáeLz úðéçáì øLiäå§©¨¨¦§¦©§¨©¨¨¥©¨¨©¦§¨§¥

.ììk Cøc íéøác 'á íäzegiyn zg`a) `"hily iaxd - ¥§¨¦¤¤§¨
`wecy - "xyide zn`d jxc" owfd epiax ixac yxit (ycewd

jxcd idefdxyide zizin`ddn it lr - d`zz daeyzl
daeyzd oipr xwiry ,owfd epax xn` ('` wxta cin) lirly
xefgl `ly mly ala hilgn mc`d m`y ,"`hgd zaifr" `ed

) daeyz xak ef ixd ,df `hg dyrn lr xzeiw"k zxrd
:`"hily x"enc``l` - zekex` dpkde dcear yxec - o`ke"

,oky ,"zn`d jxc" df oi` j` ("'ek f"d `hgd zaifry s`y
cner owfd epaxy xac) dni`zn dpkda `ly d`a daeyzyk
ala hilgie daeyza xxerziy ok` xyt` ,(df wxta xiaqdl

) `hgd zaifr lr mly:`"hily x"enc` w"k zxrdf"de"
df oi` `linne ,meiw dl didz `l j` ,("'eke daeyzzn`,

,okyzn`aezky enk ,meiw el yiy xac `xwp1zn` zty" :
"crl oekz2a didz daeyzdy icke ,zn`(meiw dl didiy)

a oeci dilr ,daeyzl dpkdd zyxcpepax xne` okl .df wxt
jxc"y ,owfdzn`ddpkdd ici lr `id - d`zz daeyzl "

jxc" xne` owfd epaxy dne .oldl dze` xiaqn `edyxyid"
`eazy j` ,zn`a daeyz zexxerzd didzy xyt` ,oky ,`ed

daiq ,`idy daiq efi` ici lr `l` ,dxyi jxc ici lr `l
,daeyzl dpkdn jtid `edy xac zeidl dleki dnvr `idy
daiqdy ,`icxec oa xfrl` 'x ly ezaeyza didy itk
ici lre ,aeh `l oipr ici lr dzid daeyzl ezexxerzdl
.f` el exn`y mixacd
,owfd epax o`k xne` okl

jxc"dyxyidribdl "
ici lr `id daeyzl
xiaqn `edy zepkdd
mixacd ipye .oldl oze`

:md,ãçàäxacd - ¨¤¨
oiprl ribdl oey`xd

,daeyzdøøBòì àeä§¥
íéðBéìòä íéîçøly ± ©£¦¨¤§¦

,d"awdíéîçøä øB÷nîa`" ± zepiga izy opyi ,oky ± ¦§¨©£¦
"mingxd a`"e "ongxd3a`" :ongxda`d ,megxd a`d epiid "

,lekiak ,ea yiyzcna`" eli`e ,mingxdmingxda`d epiid "
,mingx lyxewnmpi`y mingxd ,`id dpeekde ,mingxd

n dlrnle milabenzcn- dlewye dcecn `idy mingxd
,mingx ly xzei dpeilrd dcnd z` xxeriy `ed o`k yexitde

,"mipeilrd mingx"äìôpL ,úé÷ìàä BLôðå BúîLð ìò©¦§¨§©§¨¡Ÿ¦¤¨§¨
änø àøâàî,xzeia dpeilr dbixcnn xnelk ,deab bbn ± ¥¦§¨¨¨

`edy "seq oi`"nàeä¯Ceøa íéiçä éiçdnypd dltp myne ± ©¥©©¦¨
àz÷éîò àøéáì4od llka dbixcne "`xbi`" .wenr xeal - §¦¨£¦§¨

`xbi`"n `l` ,mzq "`xbi`"n `l d`a dnypde ,zedeab
dnx`edy ,mzq xeaa `l dltpe ,xzeia ddeab dbixcn ,"

xeaa `l` ,dpezgz dbixcnwenräàîhä úBìëéä ïä ,¥¥§©ª§¨
,àøçà àøèqäåmi`hg ici lry ,mcewd wxta xaqenk - §©¦§¨©£¨

zepeerezcxei,"`xg` `xhq"de d`nehd zelkida dnypd
,mipeilrd mingxd z` dilr xxerl mc`d lredøB÷î ìòå± §©§¨

,dnypd ly;àeä¯Ceøa ä"éåä íL àeä ,íéiçä øB÷îa- ¦§©©¦¥£¨¨¨
zcixi ici lre ,dnypd xewn `ed 'ied myy ,lirl xen`k
zetilw ly zelba 'ied my ly drtydd mb zcxei dnypd
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

åäæå .äîå÷îì äðéëùä úòôùä øéæçî åúáåùúá éë
êé÷ìà 'ä áùå ù"îëå úåìâ 'éçáî äàúú à"ä áåùú
áéùäå ì"æø øîàîëå êúåáù íò øîåìë êúåáù úà

:'åëå øîàð àì

íìåàå æ ÷øôäáåùú 'éçáì øùéäå úîàä êøã
'á íä ì"ðä äàúú à"ä äàúú
íéðåéìòä íéîçø øøåòì àåä 'àä .ììë êøã íéøáã
äìôðù 'é÷ìàä åùôðå åúîùð ìò íéîçøä øå÷îî
ïä àú÷éîò àøéáì ä"á íééçä ééç äîø àøâéàî
íééçä øå÷îá äøå÷î ìòå .à"èñäå äàîåèä úåìëéä
.åäîçøéå 'éåä ìà áåùéå ù"îëå ä"á 'éåä íù àåä
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ג.21. ל, א.22.נצבים כט, יט.1.מגילה יב, ˘ËÈÏ"‡:2.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספי"ג ˘ËÈÏ"‡:3."וכבח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
וש"נ". א. כג, נשא ˘ËÈÏ"‡:4."לקו"ת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ואיתא - גג התיבה נשמטה שבש"ס וברש"י ב. ה, חגיגה הש"ס "ל'

fenz 'k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`ed ,dnypd xewn lr mb `id zepngxdy ixd ,"`xg` `xhq"e
,'ied myáeúkL Bîëe5,"eäîçøéå ä"éåä ìà áLéå" :- §¤¨§¨Ÿ¤£¨¨¦©£¥

ngxie"edmy lr mingx xxeriy xnelk ,"'ied" my lr dpeekd "
,'iedLeøt:df ixd ± ?'ied my lr mingx xxerl dpeekd dn ± ¥

ìò íéîçø øøBòì§¥©£¦©
ä"éåä íL úòtLä©§¨©¥£¨¨

ìzLpL ,àeä¯CeøaäìL ¨¤¦§©§§¨
úBìëéä CBz äãøéå§¨§¨¥§
íéàîhä àøçà-àøèqä©¦§¨©£¨©§¥¦

,íúBéçäìjiyndl - §©£¨
,zeig odaäNòî éãé ìò©§¥©£¥

LBðà,mi`hgd ± ¡
,åéúBìeaçúå§©§¨

;úBòøä åéúBáLçîe- ©§§¨¨¨
zeaygn ici lr mb ,oky
mikiynn ,cala zerx
,"`xg` `xhq"a zeig

áeúkL Bîëe6Cìî" : §¤¨¤¤
"íéèäøa øeñà± ¨¨§¨¦

,mlerd jln ,d"awd
,mihdxa xeywéèéäøa§©¦¥

'eëå àçî7,w"k yexit Ÿ¨§
:`"hily x"enc`ic"

orbpeliiht` ± qrhrx`w
ic otiel qr e`ee gen oet
mihdx c"r) zeaygn

gd zeaygna ,xnelk ,"(mind ma mivxymby ,gend ly zetle
dpd ,zerx zeaygn od m` ,gena zetlegd zeaygnd ici lr

d df ici lrjln,'ied myny drtydl zelb `ian df ,xeq`
,äðéëMä úeìb úðéça àéäzpiga ,dpikydy -zekln ¦§¦©¨©§¦¨

,zelba jk ici lr d`a ,zeliv`c.ìéòì økæpkwxta ± ©¦§¨§¥
mcewd8.äæì ìbñîä ïîæezepngxa yibxdl mc`d lkeiy ± §©©§ª¨¨¤

onfd ,mipeilrd mingx xxerle ,dxewn lre eznyp lry
,jkl lbeqndøecqa áeúkL Bîk ,úBöç ïewúa àeä§¦£§¤¨©¦

:íL áeúkL eäæå .úeëéøàa íL ïiò ,äøòäaoewiz"a - §¤¨¨©¥¨©£¦§¤¤¨¨
"zevg."eðàèç ék eðì àð éBà ,eðLàø úøèò äìôð"lry ± ¨§¨£¤¤Ÿ¥¨¨¦¨¨

.dnypd xewn ,"dxhr"d zltep ,mi`hgd iciàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨
úBìëéä é÷øôa "áeìò Cìî" àeä-Ceøa-LBãwä9Bîk , ©¨¨¤¤¨§¦§¥¥¨§

,ì"æ ÷"îøä áúkL.dkxal epexkf exiacxew dyn iax -ék ¤¨©¨§©©¦
äfî ìBãb ïBaìò Eì ïéà10zelkida dpikyd zelbn ± . ¥§¤§¨¦¤

."`xg` `xhq"de d`nehdìékNnä ïðBaúé øLàk èøôáe¦§¨©£¤¦§¥©©§¦
ïéîìò ìk àlîî ,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà úlãâalk dign ± ¦§ª©¥¨§©¥¨©§¦

,`xapl zn`zen zinipt zeiga zenlerd,ïéîìò ìk ááBñå- §¥¨©§¦

ef zeig ,mdn dlrnly zeiga mze` dign ,zenlerd lk siwn
,zenlerd lr "siwn" ly dpigaa wx `idéôì ãçàå ãçà ìk̈¤¨§¤¨§¦

Búðáäå BìëN øeòLjexa "seq oi`" zlecba wnrzi ±,`ed ¦¦§©£¨¨
:ãàî ãàî äæ ìò øîøîúé,d"awd ly ezelcb epiada ,oky - ¦§©§¥©¤§Ÿ§Ÿ

zepngxd z` yibxi f` wx
lre eznyp lry dlecbd
"jln"d edine ,dxewn
± yiieane zelba `vnpy
eilr rityn df ixd
df .dlecb zexixn
mixacd ipyn oey`xd
"xyide zn`d jxc" mdy

.d`zz daeyzl,'áäå- §©
:`ed ,ipyd xacdLháì§©¥

àøèñå ätìwä òéðëäìe§©§¦©©§¦¨§¦§¨
dúeiç ìk øLà ,àøçà©£¨£¤¨©¨
úeqb úðéça ÷ø àéä¦©§¦©©

,ääaâäå,`linne - §©§¨¨
mixaeye miripknyk
z` dpnn milhep ,dze`

,dzeigáeúkL Bîk11: §¤¨
,"'Bâå øLpk déaâz íà"¦©§¦©©¤¤§

- okleLehaäå§©¦
Lnî øôò ãò äòðëääå§©©§¨¨©¨¨©¨
.dìeháe dúúéî éäBæ ¯¦¦¨¨¦¨
`xhq"de dtilwd ly ±

."`xg`,eðéäådtilwd z` miripkne mixaey dn ici lr - §©§
?"`xg` `xhq"deéãé ìòenvr axwa lret mc`dy ±áì" ©§¥¥

,'eëå "ñàîð åéðéòa äæáð" úBéäìå ,"äkãðå øaLðitk oky - ¦§¨§¦§¤§¦§¦§¤§¥¨¦§¨§
,ipepiaa mb ,mc`d xwir ,oey`xd wlga h"k wxta xaqedy
,xayp `edy ici lre ,zindad eytp `ed ± `hegd mc`a hxtae
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.14:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מזה"ק מהמובן – ˘ËÈÏ"‡:15."ג"כ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בח"א גם וכנזכר בסופה. ברכות "ירושלמי
כב.16.פ"א". קט, ˘ËÈÏ"‡:17.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."התפלה קודם השהי' וע"ד  אחת  שעה שהכוונה י"ל שבדוחק  על 18."אף

"קרבן") (ולא "זבח" במלה כאן משתמש הזקן שרבנו ˘ËÈÏ"‡:מה È·¯‰ ¯ÈÚÓ."כתיב לא אלקים קרבן – שם בזה"ק ברכות 19."ראה
ב. יז.20.יח, קטו, ˘ËÈÏ"‡:21.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(א יח, (ברכות כו' יהלך לא שאחז"ל כ"כ ועד הוא גמור "דאיסור

ה'תש"גטו תמוזיום ראשון

חומש: פנחס, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אכן כל . . . 184 תענית.

ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֱאלֹקּות  ַעל  י  ַנְפׁשִ ַתֲענּוג  ּבְ ֲאָמָריו:  ִמּמַ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ְיֵהא  "ָאֵמן  ת  ֵמֲעִנּיַ גּופֹו  ּבְ ֵמן  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ יל,  ְרנָאּבִ ׁשֶ ִמּטְ ָנחּום  ָהַרב  ַעל  אֹוְמִרים  ּגּוף.  ּבַ ְמנּוִנית  ׁשַ ה  ִמּזֶ

א". ֵמיּה ַרּבָ ׁשְ

ה'תש"גטז תמוזיום שני

חומש: פנחס, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: ומ"מ . . . צג בהצדקה.

ֵער. ם טֹוב – ֵאין ְלׁשַ ַעל ׁשֵ ל ַהּבַ ָרֵאל ׁשֶ ַאֲהַבת ִיׂשְ

ֶאת  ק  ֵ ְמַנּשׁ מֹוִרי  ָהָיה  ׁשֶ ָהַאֲהָבה  אֹוָתּה  ּבְ ּתֹוָרה  ֶפר  ַהּסֵ ִקים  נֹוׁשְ ָהיּו  ַהְלַואי  ָאַמר:  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב 
ד("[. ָהָיה "ּבַאהֶעְלפֶער" ]="עֹוֵזר )ַלְמַלּמֵ ׁשֶ הֹוִליכֹו אֹוָתם ֶאל ַה"ֵחֶדר" ּכְ ַהְיָלִדים ּבְ

ה'תש"גיז תמוזיום שלישי
נּו. ֲעִנית. ְסִליחֹות. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּתַ

חומש: פנחס, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: אכן מספר . . . לא תמנו.

ין[ לּוחֹות ָהִראׁשֹונֹות ְולּוחֹות ָהַאֲחרֹונֹות: ּבֵ ל ׁשֶ ִחּלּוק ]=ַהֶהְבּדֵ

חֹות,  ַהּלֻ ַעל  ָחרּות   – ב  ַהִמְכּתָ ְלָך.  ָסל  ּפְ ִנּיֹות  ְ ַהּשׁ ֱאלִֹקים,  ה  ַמֲעׂשֵ ָהִראׁשֹונֹות   – ַעְצָמן  ֻלחֹות  ּבַ
חֹות  ּלֻ ּבַ  – ָרֵאל  ִיׁשְ ֵני  ּבְ ַמֲעַלת  ּבְ ָהִראׁשֹונֹות.  חֹות  ּלֻ ּבַ ַרק  הּוא  א(  )נד,  ֵעירּוִבין  ַרַז"ל  ת  ְדָרׁשַ ּכִ ׁשֶ
ה –  ַמֲעַלת ֹמשֶׁ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ֲעֵלי  ּבַ ִנּיֹות  ְ ּשׁ ּבַ ֻזֲהָמָתן,  ְסָקה  ּפָ ִסיַני  ָעְמדּו ַעל ַהר  ׁשֶ ּכְ יִקים,  ַצּדִ ָהִראׁשֹונֹות 
ִנּיֹות  ׁשְ לּוחֹות  ּבְ ָחְזרּו  ְולֹא  ּנּו  ִמּמֶ לּו  ִנּטְ ָהֵעֶגל  ּוְבֵחְטא  ָנה,  ַמּתָ ּבְ ה ֶאֶלף אֹורֹות  ן ְלֹמשֶׁ ִנּתָ ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ּבְ
ן  ם ּכֵ ן ּגַ ּתָ ּנִ ִנּיֹות ׁשֶ ְ ים( . ַמֲעַלת לּוחֹות ַהּשׁ ְפִרי ֵעץ ַחּיִ תּוב[ ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ְדִאיָתא ]ּכְ ת נֹוְתִנים לֹו, ּכִ ּבָ ׁשַ )ַרק ּבְ
ה  מֹות ַרּבָ ִמְדָרׁש ׁשְ שמ"ר מ"ו ]ּבְ ִנְמָצא[ ּבִ מֹו ׁשֶ ְדִאיָתא ]ּכְ ה ּכִ ּיָ ְפַלִים ְלתּוׁשִ דֹות כּו', ּכִ ֲהָלכֹות ִמְדָרׁש ַאּגָ

ה. ֵני ֹמשֶׁ ה מו[, ְוִקירּון עֹור ּפְ ָרׁשָ ת ּפָ ִחּלַ ּתְ

ה'תש"גיח תמוזיום רביעי

חומש: פנחס, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק ד. ואולם . . . בנעימים.

דער אלטער רבי הָאט געזָאגט אויף ר' משה ווילענקער: משה הָאט מוחין דגדלות, 
און אין די צען יָאר וואס ער הָאט געהָארעוועט, הָאט ער אויסגעהָארעוועט מוחין 

רחבים.
דריי יָאר הָאט ר' משה ווילענקער זיך מכין געווען צו יחידות באם אלטען רבי'ן, 
און נָאכדעם איז ער געבליבען זיבען יָאר אין ליאזנא אויף בריינגען די יחידות אין 

עבודה בפועל.
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שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . סח

ִנים  ָ ַהּשׁ ר  ּוְבֶעׂשֶ ַגְדלּות,  ּדְ מֹוִחין  ֵיׁש  ה  ְלֹמשֶׁ ִווילֶעְנקֶער:  ה  ֹמשֶׁ ר'  ַעל  א  ּטֵ ִהְתּבַ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
יג[ מֹוִחין ְרָחִבים. ַע הּוא ָיַגע ]=ִהּשִׂ ִהְתַיּגֵ ׁשֶ

ַאר  ְך ִנׁשְ ֵקן, ְוַאַחר ּכָ ה ִווילֶעְנקֶער ֶאת ַעְצמֹו ִליִחידּות ֵאֶצל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ִנים ֵהִכין ר' ֹמשֶׁ לֹשׁ ׁשָ ׁשָ
ֹפַעל. ֲעבֹוָדה ּבְ ם ֶאת ַהְיִחידּות ּבַ ֵדי ְלַיּשֵׂ ִליָאְזָנא ּכְ ִנים ּבְ ַבע ׁשָ ׁשֶ

ה'תש"גיט תמוזיום חמישי

חומש: פנחס, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: אך הענין . . . צד החי' וכו'.

ים,  ה ֳחָדׁשִ ּמָ ָמקֹום ֶאָחד ּכַ ַאר ּבְ ׁשְ ּנִ יתֹו, ַאף ׁשֶ ַסע ִמּבֵ ּנָ ׁשֶ "ּב[ ּכְ י ]ָהַרׁשַ ֵמַהְנָהגֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ם ּוַמְלכּות. לֹא ׁשֵ ֶרְך – ּבְ ת ַהּדֶ ִפּלַ ה ּתְ ִפּלָ ָכל יֹום ַאַחר ַהּתְ ָהָיה אֹוֵמר ּבְ

ה'תש"גכ תמוזיום שישי

חומש: פנחס, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קד.

תניא: ככה ממש . . . צד האותיות.

שלשה מיני התבוננות הם: א( התבוננות למודית, אחר שמבין הענין על בוריו, 
הוא מתבונן בעומק הענין ההוא, עד שהשכלי מאיר אצלו. ב( שקודם התפלה, ענינה 
הרגש חיות הענין שלמד ולא הרגש השכלי כמו בהתבוננות למודית. ג( שבתפלה, 
ורק  סולם ההרגשה  ענינה הרגש האלקות שבהענין שלמד. שלש אלה הם שליבות 
בחסדי השי"ת עמנו מרגישים לפעמים - דערהערט מען - ג-טליכקייט   בלי שום 
עבודה כלל, והוא מפני מעלת העצמות שיש בנשמה, אבל מצד העבודה שבכח עצמו 

מוכרחים שלש הנ"ל.

ְריֹו, הּוא ִמְתּבֹוֵנן  ּבֻ ִבין ָהִעְנָין ַעל  ּמֵ ה ִמיֵני ִהְתּבֹוְננּות ֵהם: א( ִהְתּבֹוְננּות ִלּמּוִדית, ַאַחר ׁשֶ לֹשָׁ ׁשְ
ַמד,  ּלָ ׁש ַחיּות ָהִעְנָין ׁשֶ ה, ִעְנָיָנּה ֶהְרּגֵ ִפּלָ ּקֶֹדם ַהּתְ ְכִלי ֵמִאיר ֶאְצלֹו. ב( ׁשֶ ַהׂשִ ֹעֶמק ָהִעְנָין ַההּוא, ַעד ׁשֶ ּבְ
ַמד.  ּלָ ָהִעְנָין ׁשֶ ּבְ ׁש ָהֱאלֹקּות ׁשֶ ה, ִעְנָיָנּה ֶהְרּגֵ ִפּלָ ּתְ ּבַ ִהְתּבֹוְננּות ִלּמּוִדית. ג( ׁשֶ מֹו ּבְ ְכִלי ּכְ ׁש ַהּשִׂ ְולֹא ֶהְרּגֵ
ים ִלְפָעִמים – ּדֶעְרהֶעְרט  יׁשִ נּו ַמְרּגִ ֵרְך ִעּמָ ַחְסֵדי ה' ִיְתּבָ ה, ְוַרק ּבְ ׁשָ ם ַהַהְרּגָ ִליבֹות ֻסּלָ ה ֵהם ׁשְ ָלׁש ֵאּלֶ ׁשְ
ֲאָבל  ָמה,  ׁשָ ּנְ ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהַעְצמּות  ַמֲעַלת  ֵני  ִמּפְ ְוהּוא  ָלל,  ּכְ ֲעבֹוָדה  ׁשּום  ִלי  ּבְ ֱאלֹקּות  מֶען ]=קֹוְלִטים[ – 

"ל. לֹשׁ ַהּנַ ֹכַח ַעְצמֹו ֻמְכָרִחים ׁשָ ּבְ ד ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ִמּצַ

ה'תש"גכא תמוזשבת

חומש: פנחס, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: וביאור הענין . . . הוי' כו'.

ת. ּבָ ׁשַ ָצִרים ַוֲאִפּלּו ּבְ ין ַהּמְ ֶהֱחָינּו ּבֵ ֵאין ְמָבְרִכים ׁשֶ

ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ תֹוָכם",  ּבְ י  ַכְנּתִ ְוׁשָ ׁש  ִמְקּדָ ִלי  "ְוָעׂשּו  ִתיב  ּכְ
ְזַמן  ּבִ ם  ּגַ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ה ְמקֹום  ְוִהּנֵ ֵרְך.  ִיְתּבָ ְבּתֹו  ְלׁשִ ׁש  ִמְקּדָ ְלָבבֹו הּוא  ִניִמית  ּפְ ת  ְנֻקּדַ ּתֹוִכּיּות  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ
ִכיָנה  ְ י ָאָחא, ְלעֹוָלם ֵאין ַהּשׁ ֶרק ב', "ָאַמר ַרּבִ ה ּפֶ מֹות ַרּבָ ׁשְ ּמּום, ָקדֹוׁש הּוא. ְוִכְדִאיָתא ּבִ ִ לּות ְוַהּשׁ ַהּגָ
ָכל ֶאָחד  ּבְ ׁשֶ ָרִטי  ַהּפְ ׁש  ְקּדָ ּמִ ּבַ ם  ּגַ ְוֵכן הּוא  ְנָיִנים,  ַהּבִ ּבְ ּמּום הּוא  ִ ַהּשׁ ִעְנַין  ְוָכל  ֲעָרִבי".  ַהּמַ ִמּכֶֹתל  ָזָזה 
נֹו[  י ֵער", ְוִאיָתא ]ְוֶיׁשְ ְוִלּבִ ָנה  ְיׁשֵ תּוב "ֲאִני  ּכָ ָזְך ְוָטהֹור, ּוְכמֹו ׁשֶ ֵלם  ַהְיסֹוד הּוא ׁשָ ּדְ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד 
ֵער  י  ְוִלּבִ ָדקֹות  ַהּצְ ִמן  ָנה  ְיׁשֵ ֲאִני  ֲחָסִדים,  ִלְגִמילּות  ֵער  י  ְוִלּבִ ְצֹות  ַהּמִ ִמן  ָנה  ְיׁשֵ "ֲאִני  ה  ַרּבָ ִמְדָרׁש  ּבְ
חּוץ  ּמִ ׁשֶ ְנָיִנים  ַהּבִ ֻדְגַמת  ּבְ ַרק  הּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ָלן,  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  ּמּום,  ִ ַהּשׁ ִעְנַין  ָכל  ּדְ ַלֲעׂשֹוָתן", 

תֹו. ָ ְקֻדּשׁ ָרִטי הּוא ּבִ ׁש ַהּפְ ִמְקּדָ ְלַהְיסֹוד, ֲאָבל ַהְיסֹוד ּדְ
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ה'תשע"ג  תמוז ט"ו ראשון יום השמיטה  בשנת ביכורים

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰àéáäì äOò úåöî¦§©£¥§¨¦
.Lc÷nì íéøeka¦¦©¦§¨

שנת  השביעית, בשנה אף נוהגת ביכורים מצות האם
השמיטה?

צא)ה'מנחתֿחינוך' כאן (מצוה כתב שהרמב"ם מכך דייק
חילוק  דאין ש"נראה ביכורים" להביא עשה "מצות בסתם

בביכורים". חייב בשמיטה דאפילו לשנה, שנה בין
התורה על ברש"י מפורש הדבר יט)לכאורה כג, :(משפטים

"אף  – וגו'" אלוקיך ה' בית תביא אדמתך ביכורי "ראשית
בפרשת  כאן אף נאמר לכך בביכורים, חייבת השביעית

יא)שמיטה אדמתך".(פסוק בכורי
רש"י מפרשי גורֿאריה)ואולם הנוסחא (רא"ם, זו שאין כתבו

דתהיה  שייך דאיך הוא סופר טעות "בודאי ברש"י: הנכונה
ועתה  כאן אני קורא שאיך בביכורים? חייבת השביעית

אשר האדמה פרי ראשית נתן,zzpilהבאתי לו לא דהא –
בביכורים"? שחייב שייך ואיך

ה'אור  העלה השביעית בשנה ביכורים לפטור נוסף טעם
תבא)החיים' הבאת (ר"פ בה תהיה השמיטה שבשנת יתכן לא :

המוכר  וכמו לכל". מופקרת אלא שלו "אינה הרי ביכורים,
פירות, מביא ש"אינו בידו נשארת והשדה שדהו פירות את

פירות" לו אין הי"ד)שהרי אינו (להלן השדה בעל כאן, ואף .
נחשב  הפקר הן שהפירות כיון כי ביכורים, להביא  יכול

ופטור. פירות" לו ש"אין
הארץ' 'תורת בספר העיר זה נימוק על סכ"א)אך :(פ"א,

הרי  – הלוקח מן הפירות ולקח מוכר "חזר שאם הוא הדין
ופירותי'" קרקע לו יש שהרי מביא, הי"ד)זה כאן,(להלן ואף .

יתחייב  ההפקר, מן שדהו בפירות יזכה השדה כשבעל
ביכורים. בהבאת

ה'תשע"ג  תמוז ט"ז שני יום בימינו  חלה הפרשת שיעור

:· - ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰äOò úåöî¦§©£¥
ïî øeòL dì ïéà Bæ úéLàøå ...ïäkì äqòä ïî äîeøz Léøôäì§©§¦§¨¦¨¦¨©Ÿ¥§¥¦¥¨¦¦
ïî íéøOòå äòaøàî ãçà ïéLéøônL ,íéøôBñ éøácîe ...äøBzä©¨¦¦§¥§¦¤©§¦¦¤¨¥©§¨¨§¤§¦¦
Z Bì ïzz :øîàpL ;ïäkì äðzî éãk da äéäiL éãk ,äqòä̈¦¨§¥¤¦§¤¨§¥©¨¨©Ÿ¥¤¤¡©¦¤

.äðzî Bðzì éeàøä øác Bì ïz¥¨¨¨¨¦§©¨¨
בתחילה  וביה: מיניה עצמו את סותר הרמב"ם ולכאורה,
יש  סופרים מדברי ורק לחלה, שיעור אין שמהתורה כותב
שמהכתוב  מוסיף מיד אך ועשרים, מארבעה אחד של שיעור
הוא  שהשיעור הרי ראויה, מתנה שצריך לומדים לו' 'תתן

מהתורה!
ביהודה' ה'נודע רא)ומבאר סי' תנינא :(יו"ד

מאיסור  העיסה התרת עניינים: שני יש חלה בהפרשת
אין  אכן האיסור התרת לגבי לכהן. נתינה ומצות טבל,
העיסה  את פוטר ביותר קטן שיעור וגם מהתורה שיעור
לו' 'תתן מהכתוב למדים לכהן הנתינה לגבי אך כולה,
אחד  ראויה, מתנה צריך מהתורה ובזה ראויה. נתינה שצריך

וארבעה עשרים גדולה oexyrnחלקי בעיסה אף עיסה, בכל
לכהן  לתת תיקנו חכמים אך ראויה, מתנה קיבל הכהן שהרי

וארבעה עשרים חלקי אחד שירוויח dqirdnתמיד כדי
העיסה. לגודל בהתאם

נוסף: ענין ליישב יש זה לפי
המת (ה"ט)להלן טומאת "מפני שבימינו הרמב"ם כתב

מארבעים  אחד ישראל ארץ בכל אחת חלה מפרישין
ניתנת  החלה אין כאשר שגם הרי אותה", ושורפין ושמונה
דבריו  ולכאורה מסוים, שיעור לכתחילה להפריש יש לכהן

תרומה לגבי שכתב למה ה"א)סותרים פ"ג תרומות שבזמן (הל'
מפריש  הטומאה מפני לשריפה עומדת והתרומה מאחר הזה

שהוא! כל לכתחילה
לחלק: יש האמור ולפי

שבימינו  ומאחר מדרבנן, הוא הנתינה שיעור בתרומה
אין  לשורפה, ויש מהתרומה ליהנות יכולים לא הכהנים
בכלֿשהוא, די הטבל את להתיר וכדי כשיעור להפריש טעם
(אף  נתינה כשיעור להפריש יש מדאורייתא בחלה אך
כך  לנהוג יש ולכן בכלֿשהוא) גם ניתרת העיסה שבדיעבד

בימינו אף מט)לכתחילה ח, אב .(בנין
יוסף' ה'בית בתחילתו)למעשה, שכח סי' כדברי (יו"ד כתב

ושמונה, מארבעים אחד חלה להפריש יש שבימינו הרמב"ם
הרמ"א לשו"ע אך ובהגהה ותרוה"ד, בו הכל בשם א שכח, סי' משה (דרכי

ה) שכב, מקום סי' ומכל בשיעור צורך שאין הוא שהמנהג כתב
כזית. להפריש נוהגים

ה'תשע"ג  תמוז י"ז שלישי יום שני  מעשר על האדם בעלות

:„ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰éðL øOòî ìL äqò¦¨¤©£¥¥¦
.älça ïéáiç ...úéòéáL úqòå ,íéìLeøéa¦¨©¦§¦©§¦¦©¨¦§©¨

א)בגמרא לז, שני:(פסחים מעשר של בעיסה תנאים נחלקו
החלה  מן ופטורה גבוה ממון שני מעשר מאיר רבי לדברי

כ)שנאמר טו, ודרשו (במדבר תרימו" חלה עריסותיכם "ראשית
ואי  גבוה, של עיסה ולא משלכם" - לדברי "עריסותיכם לו

בחלה. חייבת זו ועיסה הדיוט ממון שני מעשר חכמים
האחרונים ועוד):ותמהו ה"ח פ"ו חו"מ הל' המלך שער משנה, (כסף

שני מעשר בהלכות פסק הי"ט)הרמב"ם שני (פ"ז שמעשר
חייבת  שני מעשר שעיסת כאן פסק איך כן, ואם גבוה ממון

בחלה?
שהרמב"ם  קורקוס, הר"י בשם משנה' ה'כסף וביאר
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:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰àéáäì äOò úåöî¦§©£¥§¨¦
.Lc÷nì íéøeka¦¦©¦§¨
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דתהיה  שייך דאיך הוא סופר טעות "בודאי ברש"י: הנכונה
ועתה  כאן אני קורא שאיך בביכורים? חייבת השביעית

אשר האדמה פרי ראשית נתן,zzpilהבאתי לו לא דהא –
בביכורים"? שחייב שייך ואיך

ה'אור  העלה השביעית בשנה ביכורים לפטור נוסף טעם
תבא)החיים' הבאת (ר"פ בה תהיה השמיטה שבשנת יתכן לא :

המוכר  וכמו לכל". מופקרת אלא שלו "אינה הרי ביכורים,
פירות, מביא ש"אינו בידו נשארת והשדה שדהו פירות את

פירות" לו אין הי"ד)שהרי אינו (להלן השדה בעל כאן, ואף .
נחשב  הפקר הן שהפירות כיון כי ביכורים, להביא  יכול

ופטור. פירות" לו ש"אין
הארץ' 'תורת בספר העיר זה נימוק על סכ"א)אך :(פ"א,

הרי  – הלוקח מן הפירות ולקח מוכר "חזר שאם הוא הדין
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לכהן  לתת תיקנו חכמים אך ראויה, מתנה קיבל הכהן שהרי

וארבעה עשרים חלקי אחד שירוויח dqirdnתמיד כדי
העיסה. לגודל בהתאם

נוסף: ענין ליישב יש זה לפי
המת (ה"ט)להלן טומאת "מפני שבימינו הרמב"ם כתב

מארבעים  אחד ישראל ארץ בכל אחת חלה מפרישין
ניתנת  החלה אין כאשר שגם הרי אותה", ושורפין ושמונה
דבריו  ולכאורה מסוים, שיעור לכתחילה להפריש יש לכהן

תרומה לגבי שכתב למה ה"א)סותרים פ"ג תרומות שבזמן (הל'
מפריש  הטומאה מפני לשריפה עומדת והתרומה מאחר הזה

שהוא! כל לכתחילה
לחלק: יש האמור ולפי

שבימינו  ומאחר מדרבנן, הוא הנתינה שיעור בתרומה
אין  לשורפה, ויש מהתרומה ליהנות יכולים לא הכהנים
בכלֿשהוא, די הטבל את להתיר וכדי כשיעור להפריש טעם
(אף  נתינה כשיעור להפריש יש מדאורייתא בחלה אך
כך  לנהוג יש ולכן בכלֿשהוא) גם ניתרת העיסה שבדיעבד

בימינו אף מט)לכתחילה ח, אב .(בנין
יוסף' ה'בית בתחילתו)למעשה, שכח סי' כדברי (יו"ד כתב

ושמונה, מארבעים אחד חלה להפריש יש שבימינו הרמב"ם
הרמ"א לשו"ע אך ובהגהה ותרוה"ד, בו הכל בשם א שכח, סי' משה (דרכי

ה) שכב, מקום סי' ומכל בשיעור צורך שאין הוא שהמנהג כתב
כזית. להפריש נוהגים
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א)בגמרא לז, שני:(פסחים מעשר של בעיסה תנאים נחלקו
החלה  מן ופטורה גבוה ממון שני מעשר מאיר רבי לדברי

כ)שנאמר טו, ודרשו (במדבר תרימו" חלה עריסותיכם "ראשית
ואי  גבוה, של עיסה ולא משלכם" - לדברי "עריסותיכם לו

בחלה. חייבת זו ועיסה הדיוט ממון שני מעשר חכמים
האחרונים ועוד):ותמהו ה"ח פ"ו חו"מ הל' המלך שער משנה, (כסף
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חייבת  שני מעשר שעיסת כאן פסק איך כן, ואם גבוה ממון
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אבין בר חייא כרב א)פוסק לה, רבי (סוכה לדעת שגם הסובר
נחשבת  שני מעשר עיסת גבוה ממון שני שמעשר מאיר
שיש  כיון עליה, ממונית בעלות לו שאין אף 'עריסותיכם',

לולב בהלכות פסק זה ומטעם אכילה. היתר בה ה"ב)לו (פ"ח

נאמר  מינים שבד' (אף כשר שני מעשר של שאתרוג
בבעלות  צורך אין שם גם כי 'משלכם'), - לכם" "ולקחתם

בה. לו שיש האכילה בהיתר די אלא ממונית
להבין: צריך ועדין

היתר  לו שיש מה הרי גבוה ממון הוא שני שמעשר כיון
נחשיבו  ואיך גבוה' מ'שולחן לאכול זכות הוא אכילה

ל'עריסותיכם'?
והביאור:

שניתנה  הזכות גבוה, ממון הוא שני מעשר אם גם
בעלות  לו נתנה שהתורה משמעה בירושלים לאכלו לבעלים
חלה, לענין 'עריסותיכם' נחשבת זו והרי זה, לענין גמורה

אתרוג לענין ו'לכם'
(f"ht e"y xyei ixry).

ה'תשע"ג  תמוז י"ח רביעי יום הזה  בזמן כהונה ומתנות הגז ראשית

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰ïäkì ïzì äOò úåöî¦§©£¥¦¥©Ÿ¥
ðàö æb úéLàøå :øîàpL ,æbä úéLàøììëa íiåìe .Bì ïzz E ¥¦©¥¤¤¡©§¥¦¥Ÿ§¦¤§¦¦¦§©

úéaä éðôa ïéa ,õøàa àlà úâäBð dðéàå ...Bæ äåöîa ìàøOé¦§¨¥§¦§¨§¥¨¤¤¤¨¨¨¤¥¦§¥©©¦
.ïâcä úéLàøk ,úéaä éðôa àlL ïéa¥¤Ÿ¦§¥©©¦§¥¦©¨¨

בגמרא א)מסופר קלב, מצות (חולין קיימו בבבל שגם
וכמה  לישראל, הנשואה לכוהנת גם ניתנות והמתנות מתנות

כוהנות. שהיו נשותיהם בשביל אכלו אמוראים
ערוך' ב'שלחן להלכה נפסק סא)וכן סי' "מתנות (יו"ד :

נוהגות  שאינן שאומר מי ויש מקום... בכל נוהגות כהונה
נהגו". וכן בחו"ל

ופלתי' סק"ו)וה'כרתי סא סי' להחמיר (יו"ד "הרוצה כתב:
בכמה  המחמירין מעשה אנשי ידעתי ולא יוהרא, בזה אין
מצות  לקיים מהדרין אינם למה וחומרות, מצות דקדוקי
בחו"ל, נוהגת המחברים רוב לדעת אשר דאורייתא עשה

ובאמת  מיוחס. כהן שאין מפני ואולי בו? נהגו חז"ל ורוב
ורצה  לסעודה בהמה לקח לבנו פדיון כשעשה הרב  חתני
אח"כ  מתנות... גם אתן אני ופודה הואיל ואמר מתנות לתת

אשתו". בשביל שאכל לחמי מתנות נתן
עצמו על סופר' ה'חתם העיד שא)וכך סי' דרכי (יו"ד "וכן :

מתנות  ממנה ולהפריש בהמה לשחוט יוםֿטוב בכל ממש
בפלתי". עובדה עבד וכך הגז, ראשית וכן

ישראל' 'ארץ קנה)ובספר עמ' טוקצ'ינסקי, מסופר:(להרי"מ
והגאון  סלנטר שמואל רבי הגאון הגאונים הנהיגו בירושלים
עמו  והתנו המתנות את קבוע מכהן לקנות דיסקין לייב רבי
ורשם  ישב השחיטה בית ועד ומזכיר ראש... מכל לו לשלם
המגיע  את לו שלמו חודש ובכל הראשים כל מספר יום כל

לו".

ה'תשע"ג  תמוז י"ט חמישי יום האדם  שביתת או הארץ שביתת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰äOò úåöî¦§©£¥
ì.úéòéáL äðLa ïìéàä úãBáòå õøàä úãBáòî úaL ¦§Ÿ¥£©¨¨¤©£©¨¦¨§¨¨§¦¦

על היא המצוה האם לחקור: שתשבות,ux`ddnvrיש
שבת  דכתיב בארץ, קדושה השי"ת תלה "שהשביעית

לארץ" יהיה ב)שבתון צ, מציעא בבא שמשמע (מהרש"ל כפי ,
" - אלו להלכות בכותרת המצוה ux`dמהגדרת zeayzy

על היא שהמצוה או בשביעית" שלא mc`dממלאכתה
- זו בהלכה מהלשון שמשמע כפי אדמה, עבודת יעבוד

"zeayl."האילן ועבודת הארץ מעבודת
הספק: צדדי את לנמק ויש

פל"ט) ח"ג (מו"נ הרמב"ם כתב שמיטה מצות בטעם
בעמדה  ותתחזק תבואתה הארץ "שתוסיף בכדי שהוא

היא המצוה הגדרת זה, ולפי אבל ux`dyשמוטה" תשבות,
שכח)החינוך פד, "לקבוע(מצוות הוא המצוה שטעם epalaכתב

חזק ציור ששת epzaygnaולצייר כי העולם חידוש ענין
היא  המצוה זה ולפי עצמו" על מנוחה הכתיב ימים...

.mc`dשביתת
פועל  לשכור מותר האם האופנים: שני בין מינה' ו'נפקא
שהאדמה  היא המצוה אם – בשמיטה בשדהו שיעבוד גוי
אפילו  זו שביתה לבטל אסור לשבות, צריכה ישראל) (של
הרי  האדם, על מוטל השביתה חיוב אם אבל גוי; ידי על
מן  איסור בזה יהיה ולא הארץ, שביתת על מצווה אינו הגוי

286)התורה עמ' יז שיחות .(לקוטי
הגמרא ב)והנה, טו, ש"אדם (ע"ז הארץ שביתת את מדמה

על  מצווה ש"אדם לכך בשביעית", שדהו שביתת על מצווה
חינוך' ה'מנחת מוכיח ומזה בשבת", בהמתו (מצוה שביתת

עלקיב) היא השמיטה שמצווים ux`dשמצות ו"כמו עצמה,
על  מוזהרים כן בשבת, כלים ושביתת בהמה שביתת על
דשביתת  הדינים כל כן ואם בשמיטה.. הארץ שביתת
עושה  אחר ואם בשמיטה, שדהו שביתת גבי נוהגים בהמתו

וכדומה". לגוי המשכיר וכן עובר, בשדהו מלאכה

ה'תשע"ג  תמוז כ' שישי יום שביעית  של ובקש בתבן ואפייה הסקה

:Î ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰ä÷qäL õçøî¤§¨¤ª§¨
íãà íàå .øëOa da õçøì øzî Z úéòéáL ìL L÷áe ïáúa§¤¤§©¤§¦¦ª¨¦§Ÿ¨§¨¨§¦¨¨

.íéøçà íéøác da e÷éqé ànL ;øeñà Z àeä áeLç̈¨¤¨©¦¨§¨¦£¥¦
וקש  תבן לשרוף שאין הרמב"ם כתב הקודמת בהלכה

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הם  ראויים אדם למאכל ראויים שאינם אף כי שביעית של
קשה: כן, ואם שביעית. קדושת עליהם וחלה בהמה למאכל
והרי  שביעית של וקש בתבן המרחץ את להסיק מותר איך

בהמה? למאכל ראויים הם
אופנים: בשני משנה' ה'כסף ומבאר

מותר  והסיקו עברו שאם אלא להסיק שאסור יתכן א.
לרחוץ.

זה  ידי על כי לכתחילה אפילו להסיק שמותר אפשר ב.
אין  אדם למאכל הראויים שבדברים ואף מהרחיצה, נהנה
מיוחדים  שאינם מדברים הרי אחרים, לצרכים להשתמש

לאדם תרופה לעשות אפשר אדם הי"א)למאכל לעיל ,(כמבואר
האדם. לצורך מרחץ להסקת הדין והוא

ארץ' 'מעדני מי"א)ובספר פ"ח יש (שביעית שלכאורה כתב
הראשון  התירוץ לפי כי השני, כתירוץ מהרמב"ם להוכיח
בה, ירחץ לא חשוב שאדם פשוט באיסור, נעשתה שההסקה
שאכן  כפי בעבירה, שנעשה מדבר ליהנות ראוי לא כי

מהראשונים כמה שם)פירשו שביעית והרא"ש ומדוע (הר"ש ,

בשבילו  יסיקו (שמא אחר טעם לחדש הרמב"ם הוצרך
מותר  שלדעתו מכאן אלא בשבילו)? אחרים דברים
הרחיצה  איסור את לבאר נדרש ולכן להסיק לכתחילה

אח  ר.באופן
קשה: עדין ולכאורה

להלן של (הכ"ג)מבואר וקש בתבן שהסיקוהו שתנור
ידי  על הנוצר מהחום ליהנות שלא כדי לצננו יש שביעית
בחום  להשתמש שמותר כמרחץ דינו אין ומדוע הפירות.
רחיצה  הנאת אפילו אם לכאורה והרי מהפירות, הנוצר

פת! אכילת שכן כל מותרת, אכילה) (שאיננה
לחלק: ויש

ידי  על הנוצר החום מעצם נהנה האדם המרחץ בחימום
אך  מהתבואה ישירות שנהנה ונמצא והקש התבן שריפת
מעצם  נהנה אינו הפת את אוכל כשהאדם התנור, בהסקת
אין  לכתחילה ולכן הפת, היא שלו, מהתוצאה אלא החום

זה לצורך וקש בתבן להשתמש
(my ux` ipcrn).

ה'תשע"ג  תמוז כ"א קודש שבת שביעית  ביעור לענין - הבלוע טעם

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰ìL LáBkääL ©¥§¨
Bðéî øòáé äãOä ïî Bðéî äìkL ìk Z úçà úéáça íéLák§¨¦§¨¦©©Ÿ¤¨¨¦¦©¨¤§©¥¦

.úéáçä ïî¦¤¨¦
ביעורו  זמן והגיע אחת בחבית הכבושים ירק מיני שלשה
המינים  ושני המין, אותו את לבער חייבים - אחד מין של
אף  באכילה מותרים ביעורם זמן הגיע לא שעדיין האחרים
בליעת  כי - ביעורו זמן הגיע שכבר הירק טעם בהם שבלוע
הרי  ממשות, כאן שאין וכיון הביעור, זמן לפני היתה הטעם

כמבוער הרמב"ן)הוא בשם קורקוס .(ר"י
יו"ט' ה'תוספות מ"ה)והקשה פ"ט :(שביעית

שכבשן (הכ"ב)להלן שביעית של "חרובין הרמב"ם פסק
השביעית  פירות שטעם לפי היין, לבער חייב שישית... ביין
כמבוער, נחשב הביעור זמן מלפני הבלוע הטעם ואם בו".

שביעית? של פירות בו שכבשו יין לבער חייבים מדוע
ראשונה' ה'משנה (שם):ומבאר

טעם  שביעית, של שאינו ביין הכבושים שישית בפירות
זמן  ובהגיע שביעית דיני עליו חלים ולכן ביין בלוע הפירות
ירק  מיני בשלושה כן שאין מה לבערו, חייב הביעור

הטעם  את מוציאה שהכבישה לומר אין בחבית, הכבושים
הירק  מיני בשני אותו ומבליעה בביעור שנתחייב מהירק
להפליט  בכבוש כח "אין כי בביעור, חייבים לא שעדיין

לחבירו". אחד מירק ולהבליע
השמיטה' שם)וה'דבר אחר:(שביעית באופן מחלק

שמצד  שביעית, של הם הכבושים הירק מיני שלושת
הביעור, חובת עליהם חלה ומכוחה קדושה בהם יש עצמם
חובת  חלה לא השדה מן מינו כלה אחד ירק כאשר ולכן
חלה  כבר כי בהם, בלוע שטעמו האחרים שני על הביעור
בפועל  לבערם (ויש עצמם מצד הביעור חובת עליהם
הביעור  דין את לשנות הבליעה בכח ואין הזמן), כשיגיע

הירק. מיני בשני
שביעית של ביין הכבושים בפירות כב),ואילו הרי (שבהלכה

הכבישה  ידי על ורק עצמו, מצד שביעית קדושת ביין אין
קדושת  עליו וחלה שביעית פירות של טעם בו נבלע
הרי  בו, הבלוע מהטעם נובעת היין שקדושת וכיון שביעית
היין  את לבער וצריך הביעור חובת לענין גם כמותו הוא

בו. בלוע שטעמם הפירות ביעור בזמן



עי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

אבין בר חייא כרב א)פוסק לה, רבי (סוכה לדעת שגם הסובר
נחשבת  שני מעשר עיסת גבוה ממון שני שמעשר מאיר
שיש  כיון עליה, ממונית בעלות לו שאין אף 'עריסותיכם',

לולב בהלכות פסק זה ומטעם אכילה. היתר בה ה"ב)לו (פ"ח

נאמר  מינים שבד' (אף כשר שני מעשר של שאתרוג
בבעלות  צורך אין שם גם כי 'משלכם'), - לכם" "ולקחתם

בה. לו שיש האכילה בהיתר די אלא ממונית
להבין: צריך ועדין

היתר  לו שיש מה הרי גבוה ממון הוא שני שמעשר כיון
נחשיבו  ואיך גבוה' מ'שולחן לאכול זכות הוא אכילה

ל'עריסותיכם'?
והביאור:

שניתנה  הזכות גבוה, ממון הוא שני מעשר אם גם
בעלות  לו נתנה שהתורה משמעה בירושלים לאכלו לבעלים
חלה, לענין 'עריסותיכם' נחשבת זו והרי זה, לענין גמורה

אתרוג לענין ו'לכם'
(f"ht e"y xyei ixry).

ה'תשע"ג  תמוז י"ח רביעי יום הזה  בזמן כהונה ומתנות הגז ראשית

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰ïäkì ïzì äOò úåöî¦§©£¥¦¥©Ÿ¥
ðàö æb úéLàøå :øîàpL ,æbä úéLàøììëa íiåìe .Bì ïzz E ¥¦©¥¤¤¡©§¥¦¥Ÿ§¦¤§¦¦¦§©

úéaä éðôa ïéa ,õøàa àlà úâäBð dðéàå ...Bæ äåöîa ìàøOé¦§¨¥§¦§¨§¥¨¤¤¤¨¨¨¤¥¦§¥©©¦
.ïâcä úéLàøk ,úéaä éðôa àlL ïéa¥¤Ÿ¦§¥©©¦§¥¦©¨¨

בגמרא א)מסופר קלב, מצות (חולין קיימו בבבל שגם
וכמה  לישראל, הנשואה לכוהנת גם ניתנות והמתנות מתנות

כוהנות. שהיו נשותיהם בשביל אכלו אמוראים
ערוך' ב'שלחן להלכה נפסק סא)וכן סי' "מתנות (יו"ד :

נוהגות  שאינן שאומר מי ויש מקום... בכל נוהגות כהונה
נהגו". וכן בחו"ל

ופלתי' סק"ו)וה'כרתי סא סי' להחמיר (יו"ד "הרוצה כתב:
בכמה  המחמירין מעשה אנשי ידעתי ולא יוהרא, בזה אין
מצות  לקיים מהדרין אינם למה וחומרות, מצות דקדוקי
בחו"ל, נוהגת המחברים רוב לדעת אשר דאורייתא עשה

ובאמת  מיוחס. כהן שאין מפני ואולי בו? נהגו חז"ל ורוב
ורצה  לסעודה בהמה לקח לבנו פדיון כשעשה הרב  חתני
אח"כ  מתנות... גם אתן אני ופודה הואיל ואמר מתנות לתת

אשתו". בשביל שאכל לחמי מתנות נתן
עצמו על סופר' ה'חתם העיד שא)וכך סי' דרכי (יו"ד "וכן :

מתנות  ממנה ולהפריש בהמה לשחוט יוםֿטוב בכל ממש
בפלתי". עובדה עבד וכך הגז, ראשית וכן

ישראל' 'ארץ קנה)ובספר עמ' טוקצ'ינסקי, מסופר:(להרי"מ
והגאון  סלנטר שמואל רבי הגאון הגאונים הנהיגו בירושלים
עמו  והתנו המתנות את קבוע מכהן לקנות דיסקין לייב רבי
ורשם  ישב השחיטה בית ועד ומזכיר ראש... מכל לו לשלם
המגיע  את לו שלמו חודש ובכל הראשים כל מספר יום כל

לו".

ה'תשע"ג  תמוז י"ט חמישי יום האדם  שביתת או הארץ שביתת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰äOò úåöî¦§©£¥
ì.úéòéáL äðLa ïìéàä úãBáòå õøàä úãBáòî úaL ¦§Ÿ¥£©¨¨¤©£©¨¦¨§¨¨§¦¦

על היא המצוה האם לחקור: שתשבות,ux`ddnvrיש
שבת  דכתיב בארץ, קדושה השי"ת תלה "שהשביעית

לארץ" יהיה ב)שבתון צ, מציעא בבא שמשמע (מהרש"ל כפי ,
" - אלו להלכות בכותרת המצוה ux`dמהגדרת zeayzy

על היא שהמצוה או בשביעית" שלא mc`dממלאכתה
- זו בהלכה מהלשון שמשמע כפי אדמה, עבודת יעבוד

"zeayl."האילן ועבודת הארץ מעבודת
הספק: צדדי את לנמק ויש

פל"ט) ח"ג (מו"נ הרמב"ם כתב שמיטה מצות בטעם
בעמדה  ותתחזק תבואתה הארץ "שתוסיף בכדי שהוא

היא המצוה הגדרת זה, ולפי אבל ux`dyשמוטה" תשבות,
שכח)החינוך פד, "לקבוע(מצוות הוא המצוה שטעם epalaכתב

חזק ציור ששת epzaygnaולצייר כי העולם חידוש ענין
היא  המצוה זה ולפי עצמו" על מנוחה הכתיב ימים...

.mc`dשביתת
פועל  לשכור מותר האם האופנים: שני בין מינה' ו'נפקא
שהאדמה  היא המצוה אם – בשמיטה בשדהו שיעבוד גוי
אפילו  זו שביתה לבטל אסור לשבות, צריכה ישראל) (של
הרי  האדם, על מוטל השביתה חיוב אם אבל גוי; ידי על
מן  איסור בזה יהיה ולא הארץ, שביתת על מצווה אינו הגוי

286)התורה עמ' יז שיחות .(לקוטי
הגמרא ב)והנה, טו, ש"אדם (ע"ז הארץ שביתת את מדמה

על  מצווה ש"אדם לכך בשביעית", שדהו שביתת על מצווה
חינוך' ה'מנחת מוכיח ומזה בשבת", בהמתו (מצוה שביתת

עלקיב) היא השמיטה שמצווים ux`dשמצות ו"כמו עצמה,
על  מוזהרים כן בשבת, כלים ושביתת בהמה שביתת על
דשביתת  הדינים כל כן ואם בשמיטה.. הארץ שביתת
עושה  אחר ואם בשמיטה, שדהו שביתת גבי נוהגים בהמתו

וכדומה". לגוי המשכיר וכן עובר, בשדהו מלאכה

ה'תשע"ג  תמוז כ' שישי יום שביעית  של ובקש בתבן ואפייה הסקה

:Î ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰ä÷qäL õçøî¤§¨¤ª§¨
íãà íàå .øëOa da õçøì øzî Z úéòéáL ìL L÷áe ïáúa§¤¤§©¤§¦¦ª¨¦§Ÿ¨§¨¨§¦¨¨

.íéøçà íéøác da e÷éqé ànL ;øeñà Z àeä áeLç̈¨¤¨©¦¨§¨¦£¥¦
וקש  תבן לשרוף שאין הרמב"ם כתב הקודמת בהלכה

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הם  ראויים אדם למאכל ראויים שאינם אף כי שביעית של
קשה: כן, ואם שביעית. קדושת עליהם וחלה בהמה למאכל
והרי  שביעית של וקש בתבן המרחץ את להסיק מותר איך

בהמה? למאכל ראויים הם
אופנים: בשני משנה' ה'כסף ומבאר

מותר  והסיקו עברו שאם אלא להסיק שאסור יתכן א.
לרחוץ.

זה  ידי על כי לכתחילה אפילו להסיק שמותר אפשר ב.
אין  אדם למאכל הראויים שבדברים ואף מהרחיצה, נהנה
מיוחדים  שאינם מדברים הרי אחרים, לצרכים להשתמש

לאדם תרופה לעשות אפשר אדם הי"א)למאכל לעיל ,(כמבואר
האדם. לצורך מרחץ להסקת הדין והוא

ארץ' 'מעדני מי"א)ובספר פ"ח יש (שביעית שלכאורה כתב
הראשון  התירוץ לפי כי השני, כתירוץ מהרמב"ם להוכיח
בה, ירחץ לא חשוב שאדם פשוט באיסור, נעשתה שההסקה
שאכן  כפי בעבירה, שנעשה מדבר ליהנות ראוי לא כי

מהראשונים כמה שם)פירשו שביעית והרא"ש ומדוע (הר"ש ,

בשבילו  יסיקו (שמא אחר טעם לחדש הרמב"ם הוצרך
מותר  שלדעתו מכאן אלא בשבילו)? אחרים דברים
הרחיצה  איסור את לבאר נדרש ולכן להסיק לכתחילה

אח  ר.באופן
קשה: עדין ולכאורה

להלן של (הכ"ג)מבואר וקש בתבן שהסיקוהו שתנור
ידי  על הנוצר מהחום ליהנות שלא כדי לצננו יש שביעית
בחום  להשתמש שמותר כמרחץ דינו אין ומדוע הפירות.
רחיצה  הנאת אפילו אם לכאורה והרי מהפירות, הנוצר

פת! אכילת שכן כל מותרת, אכילה) (שאיננה
לחלק: ויש

ידי  על הנוצר החום מעצם נהנה האדם המרחץ בחימום
אך  מהתבואה ישירות שנהנה ונמצא והקש התבן שריפת
מעצם  נהנה אינו הפת את אוכל כשהאדם התנור, בהסקת
אין  לכתחילה ולכן הפת, היא שלו, מהתוצאה אלא החום

זה לצורך וקש בתבן להשתמש
(my ux` ipcrn).

ה'תשע"ג  תמוז כ"א קודש שבת שביעית  ביעור לענין - הבלוע טעם

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰ìL LáBkääL ©¥§¨
Bðéî øòáé äãOä ïî Bðéî äìkL ìk Z úçà úéáça íéLák§¨¦§¨¦©©Ÿ¤¨¨¦¦©¨¤§©¥¦

.úéáçä ïî¦¤¨¦
ביעורו  זמן והגיע אחת בחבית הכבושים ירק מיני שלשה
המינים  ושני המין, אותו את לבער חייבים - אחד מין של
אף  באכילה מותרים ביעורם זמן הגיע לא שעדיין האחרים
בליעת  כי - ביעורו זמן הגיע שכבר הירק טעם בהם שבלוע
הרי  ממשות, כאן שאין וכיון הביעור, זמן לפני היתה הטעם

כמבוער הרמב"ן)הוא בשם קורקוס .(ר"י
יו"ט' ה'תוספות מ"ה)והקשה פ"ט :(שביעית

שכבשן (הכ"ב)להלן שביעית של "חרובין הרמב"ם פסק
השביעית  פירות שטעם לפי היין, לבער חייב שישית... ביין
כמבוער, נחשב הביעור זמן מלפני הבלוע הטעם ואם בו".

שביעית? של פירות בו שכבשו יין לבער חייבים מדוע
ראשונה' ה'משנה (שם):ומבאר

טעם  שביעית, של שאינו ביין הכבושים שישית בפירות
זמן  ובהגיע שביעית דיני עליו חלים ולכן ביין בלוע הפירות
ירק  מיני בשלושה כן שאין מה לבערו, חייב הביעור

הטעם  את מוציאה שהכבישה לומר אין בחבית, הכבושים
הירק  מיני בשני אותו ומבליעה בביעור שנתחייב מהירק
להפליט  בכבוש כח "אין כי בביעור, חייבים לא שעדיין

לחבירו". אחד מירק ולהבליע
השמיטה' שם)וה'דבר אחר:(שביעית באופן מחלק

שמצד  שביעית, של הם הכבושים הירק מיני שלושת
הביעור, חובת עליהם חלה ומכוחה קדושה בהם יש עצמם
חובת  חלה לא השדה מן מינו כלה אחד ירק כאשר ולכן
חלה  כבר כי בהם, בלוע שטעמו האחרים שני על הביעור
בפועל  לבערם (ויש עצמם מצד הביעור חובת עליהם
הביעור  דין את לשנות הבליעה בכח ואין הזמן), כשיגיע

הירק. מיני בשני
שביעית של ביין הכבושים בפירות כב),ואילו הרי (שבהלכה

הכבישה  ידי על ורק עצמו, מצד שביעית קדושת ביין אין
קדושת  עליו וחלה שביעית פירות של טעם בו נבלע
הרי  בו, הבלוע מהטעם נובעת היין שקדושת וכיון שביעית
היין  את לבער וצריך הביעור חובת לענין גם כמותו הוא

בו. בלוע שטעמם הפירות ביעור בזמן
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יא  ¤¤ּפרק
ּכל ‡. ׁשּמֹוציאין אחר ה', לפני להתוּדֹות עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָמצות

וכדומה]הּמּתנֹות הּנקרא [מעשרות הּוא וזה הארץ; ׁשּבזרע ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָ
מעׂשר'. ֲִֵַ'וּדּוי

ּבּה·. ׁשּמפריׁשין הּׁשנה אחר אּלא זה, וּדּוי מתוּדין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואין
ה' לפני ואמרּת לעׂשר תכּלה "ּכי ׁשּנאמר: - עני ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמעׂשר

הּבית" מן הּקדׁש ּבערּתי ,אלהי. ְֱִִִִֶֶַַַַֹֹ
מתוּדין ‚. ׁשל אימתי ּפסח ׁשל האחרֹון טֹוב ּביֹום ּבמנחה ? ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

לעׂשר",[שנה] תכּלה "ּכי ׁשּנאמר: - ׁשביעית וׁשל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַרביעית
מּׁשנה  מּגיע הּפסח ואין ּבֹו; ּכלין הּמעׂשרֹות ׁשּכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּברגל

שנה] וכל[=של אּלא כשכל]רביעית, ׁשליׁשית [=רק ּפרֹות ְְְִִִִֵֶָָ
הארץ.[כבר] ּפרֹות ּבין האילן ּפרֹות ּבין ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָנתעּׂשרּו,

הּמעׂשר „. לוּדּוי ּכׁשר הּיֹום וכל ּבּיֹום, אּלא מתוּדין ;אין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
הּבית ּבפני המקדש]ּובין חּיב [בזמן הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

ּולהתוּדֹות. ְְְִֵַַלבער
לׁשֹון ‰. ּבכל נאמר זה, ה'וּדּוי לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: - ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אֹומרֹו ואחד אחד וכל אֹומר. ׁשאּתה לׁשֹון ּבכל ,"ְְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאלהי
מתוּדין. ּכאחד, להתוּדֹות רּבים רצּו ואם עצמֹו; ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָּבפני

.Â"אלהי ה' לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ;ּומצותֹו ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
יצא. מקֹום, ּבכל התוּדה ְְְִִַָָָָָואם

.Ê מן אחד אצלֹו יּׁשאר ׁשּלא עד אּלא מתוּדה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאינֹו
הּבית הּמּתנֹות  מן הּקדׁש "ּבערּתי ּבּוּדּוי: אֹומר הּוא ׁשּכן , ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

וער  ּולמחר וכּו'". הּבעּור; היה האחרֹון, טֹוב יֹום ב ְְְֲִֶֶַַָָָָָ
ְִִַמתוּדין.

.Á ּותרּומת ּתרּומה אצלֹו נׁשאר אם עֹוׂשה? הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָּכיצד
מעׂשר  לּלוי; נֹותנֹו ראׁשֹון, מעׂשר לּכהן; נֹותנּה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמעׂשר,

לענּיים  נֹותנֹו ׁשל עני, ׁשני מעׂשר ּפרֹות אצלֹו נׁשארּו ; ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
רבעי נטע אֹו הרביעית]וּדאי, בשנה אילן מעֹות [פירות אֹו , ְִֶַַַָָ

נׁשאר  ׂשֹורף; אֹו לּים ּומׁשלי אֹותן, מבער זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפדּיתן
ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר מעושרים]אצלֹו ספק פירות אינֹו[- , ְְֲִֵֵֵֶֶַַ

ּבכל  מתּבערין הן הרי ּבּכּורים, אצלֹו נׁשאר לבערֹו. ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָחּיב
ָמקֹום.

.Ëאצלֹו ּבׁשּנׁשארּו ּומבער? ׁשּׂשֹורף אמּורים ּדברים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָּבּמה
אם  אבל טֹוב. יֹום ׁשּיּכנס קדם ּכּלן לאכלן יכֹול ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻּפרֹות
צרי אינֹו רבעי, ונטע ׁשני מע ׂשר ׁשל ּתבׁשיל לֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָנׁשאר

ּכמבער  ׁשהּתבׁשיל - הן לבערֹו הרי ּותבלין, יין וכן ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
ְִִָֹּכמבערין.

.È- הּבעּור ּבׁשעת הּמעׂשרֹות לעֹונת הּגיעּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות
אֹותן  לבער חּיב ואינֹו להתוּדֹות, אֹותֹו מעּכבין .אינן ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

.‡È- הּבעּור יֹום והּגיע מּמּנּו, רחֹוקין ּפרֹותיו ׁשהיּו ְְִִִִִִֵֶֶַַָָמי
ׁשם קֹורא זה לבעליהן [מעשר]הרי ּבהן ּומזּכה לּמּתנֹות, ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

לכהן][ כגון ּבהן- ׁשּזֹוכה למי אֹו קרקע, ּגב [כשליח]על ְְִֶֶֶַַַַָ
ּגּבי  על הּמּטלטלין ׁשּנתינת למחר; ּומתוּדה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלבעליהן,
יכֹול  אינֹו אבל חּזּוק; ּבּה ׁשּיׁש מּתנה אּלא אינּה ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָקרקע,
ּכמכירה, ׁשּנראה מּפני ּבחליפין, הּמעׂשרֹות להן ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלהקנֹות

מכירה. לא נתינה ּבהן נאמר והּתרּומֹות, ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹוהּמעׂשרֹות
.·È הּמּתנֹות ּכל ׁשּיֹוציא עד להתוּדֹות, יכֹול ׁשאינֹו ?ּומּנין ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מעׂשר  זה - "הּקדׁש" הּבית". מן הּקדׁש "ּבערּתי ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
חּלה, זֹו - הּבית" "מן קדׁש; הּקרּויין רבעי, ונטע ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשני
מעׂשר  זה לּלוי", "נתּתיו ּבּבית; ּכהנים ׁשל הּמּתנה ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשהיא
והיא  אחרת, מּתנה ׁשּקדמּתּו מּכלל - נתּתיו" "וגם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָראׁשֹון;
- ולאלמנה" לּיתֹום "לּגר מעׂשר. ּותרּומת ּגדֹולה ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָּתרּומה
לקט  ׁשאין ּפי על אף ּופאה, ׁשכחה ולקט עני, מעׂשר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

הּוּדּוי. את מעּכבין ּופאה ְְְִִִֵֶַַָָׁשכחה
.‚È יתוּדה ּכ ואחר הּסדר, על הּמּתנֹות את להפריׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָוצרי

הקּדים  אם הא צּויתני", אׁשר מצות "ּככל ׁשּנאמר: -ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָ
טבלֹו, נׂשרף להתוּדֹות; יכֹול אינֹו לראׁשֹון, ׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָמעׂשר
נתנן  ולא מּתנֹות, הפריׁש לא ׁשהרי - להתוּדֹות יכֹול ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹאינֹו

לּכהניםלבעליהן  ראׁשֹון מעׂשר נֹותנין ׁשהיּו ּובּזמן [בזמן . ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
לּלוי".עזרא] נתּתיו "וגם ׁשּנאמר: מתוּדין, היּו לא -ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

.„È ׁשעּקר מתו ּדה, - ּבלבד ׁשני מעׂשר אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמי
הּוא  ּבמעׂשר ּבלבד הּוּדּוי ּבּכּורים אּלא לֹו היה לא אם וכן ; ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשהּוא  הראׁשֹון הּקדׁש הּקדׁש", "ּבערּתי ׁשּנאמר: מתוּדה, -ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
אינֹו - עצמּה ּבפני ּתרּומה אּלא לֹו ׁשאין מי אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּבּכּורים.
ׁשאר  ּבכלל אּלא וּדּוי, טעּונה הּתרּומה ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָמתוּדה;

ַַָהּמּתנֹות.
.ÂË"מּמצֹותי עברּתי על "לא מּמין הפריׁש ׁשּלא - ְְְִִִִִִִֶֶַַָֹֹ

המחּבר  מן ולא המחּבר, על הּתלּוׁש מן ולא מינֹו, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹֻֻׁשאינֹו
על  הּיׁשן מן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן ולא הּתלּוׁש, ְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֹֹעל
ׁשמֹו ּולהזּכיר מּלברכֹו ׁשכח ׁשּלא - ׁשכחּתי" "ולא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹהחדׁש.
ּבאנינה  אכלֹו אם הא - מּמּנּו" באני אכלּתי "לא ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָֹֹעליו.

נקבר] וטרם קרובו מּמּנּו[שמת בערּתי "ולא מתוּדה. אינֹו ,ְְְִִִִֵֶֶַַֹ
"ולא  מתוּדה. אינֹו ּבטמאה, הפריׁשֹו אם הא - ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֻּבטמא"
למת, ותכריכין ארֹון מּמּנּו לקח ׁשּלא - למת" מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנתּתי
אלהי", ה' ּבקֹול "ׁשמעּתי אחרים. לאֹוננים נתנֹו ְְְְְְֱֲִִִֵַָָָֹֹולא
- צּויתני" אׁשר ּככל "עׂשיתי הּבחירה. לבית ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשהביאֹו

ּבכל  "וׂשמחּת ׁשּנאמר: ּבֹו, וׂשּמח הּטֹוב".ׁשּׂשמח ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָ
.ÊË ּכאׁשר" עד וכּו'" הּׁשמים מן קדׁש מּמעֹון ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָ"הׁשקיפה

ּודבׁש" חלב זבת ארץ לאבתינּו, ׁשּיּתן נׁשּבעּת ּבּקׁשה זֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבּפרֹות. ֵַַַטעם

.ÊÈ ועבדים ּגרים לא אבל מתוּדין; ּוממזרים, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׂשראל
חלק להם ׁשאין מּפני - אֹומר:ּבארץ מׁשחררים הּוא והרי , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
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ׁשאף  מתודים, ּולוּיים ּכהנים לאבתינּו". נׁשּבעּת ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ"ּכאׁשר
מגרׁש. ערי להם יׁש ּבארץ, חלקּו ׁשּלא ּפי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹעל

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ואחת  עׂשה, מצוֹות ׁשמֹונה - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָיׁש
ּבּכּורים  להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹמצות
חּוץ  ּבּכּורים הּכהן יאכל ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֹּולהעלֹותן
לּכהן; חּלה להפריׁש (ד) עליהן; לקרֹות (ג) ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹלירּוׁשלים;
ראׁשית  לֹו לּתן (ו) לּכהן; וקבה ּולחיים זרֹוע לתת ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ(ה)

(ז) לּכהן;הּגז; ּפדיֹונֹו ולּתן הּבן, ּבכֹור לפּדֹות ְְְְִִִֵֵֵֵַַַֹ
לערף  (ט) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולּתן חמֹור, ּפטר לפּדֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַֹֹ(ח)
- אּלּו מצוֹות ּובאּור לפּדֹותֹו. רצה לא אם חמֹור, ְְֲִִִֵֵֶֶָָֹּפטר

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א  ¤¤ּפרק
מּתנֹות ‡. ועׂשרים וכּלן ארּבע לּכהנים, נּתנּו ּכהּנה ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָֹֻֻ

ּכהן  וכל לאהרן. ּברית נכרתה ּכּלן ועל ּבּתֹורה; ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹֹֻמפרׁשין
לֹו נֹותנין ואין ּבּכהּנה, חלק לֹו אין - ּבהן מֹודה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשאינֹו

מהן. ֵֶַָָמּתנה
'אׁשר ·. :מבר מהן, קדּׁשה ּבּה ׁשּיׁש מּתנה האֹוכל ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻוכל

'וכ ּכ לאכל וצּונּו אהרן, ׁשל ּבקדּׁשתֹו .קּדׁשנּו ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹֹֻ
אּלא ‚. הּכהנים אֹותן אֹוכלין אין - מהן מּתנֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשמֹונה

אין  - מּתנֹות וחמׁש העזרה; מחֹומת לפנים ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָּבּמקּדׁש,
וחמׁש העיר; מחֹומת לפנים ּבירּוׁשלים, אּלא אֹותן ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָאֹוכלין
יׂשראל  ּבארץ אּלא הּתֹורה, מן ּבהן זֹוכין אין - ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּתנֹות
ּבין  ּבארץ ּבין ּבהן זֹוכין - מהן מּתנֹות וחמׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבלבד;

הּמקּדׁש. מן ּבּה זֹוכין - אחת ּומּתנה לארץ; ְְִִִֶַַַַָָָָָָָּבחּוצה
ּבׂשר „. ּבּמקּדׁש? אּלא נאכלין ׁשאין הּׁשמֹונה הן ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמה

ּובׂשר  הּבהמה, חּטאת ואחד העֹוף חּטאת אחד ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהחּטאת,
ּבין צּבּור,[אשם]האׁשם, ׁשלמי וזבחי וּדאי, ּבין ּתלּוי ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ

הּלחם  ּוׁשּתי יׂשראל, מנחֹות ּוׁשירי העמר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומֹותר
בשבועות] מצרע [שמקריבים ׁשל ׁשמן ולג הּפנים, ולחם ,ְְְִֶֶֶֶֶַָָֹֹ

ּבּמקּדׁש. אּלא נאכלין אין אּלּו -ְֱִִֵֵֶֶַָָָ
חזה ‰. ּבירּוׁשלים? אּלא נאכלין ׁשאין החמׁש הן ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּומה

ׁשלמים  ׁשל נזיר,וׁשֹוק מאיל והּמּורם הּתֹודה, מן והּמּורם , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
אּלא  נאכלין אין אּלּו - והּבּכּורים טהֹורה, ּבהמה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָּובכֹור

ִִַָּבירּוׁשלים.
.Â ּותרּומת הּתרּומה יׂשראל? ׁשּבארץ החמׁש הן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומה

קדׁש ּוׁשלׁשּתן והחּלה, הּגזמעׂשר וראׁשית [מהצאן], ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
אחּזה להקדש ּוׂשדה ביובל חוזרת ונמכרה, שהוקדשה -] ְֲֵָֻ

שבמשמר] לכוהנים אין ומתחלקת אּלּו - חּלין ּוׁשניהן ,ְִֵֵֵֶֻ
אֹוכלין  ואין יׂשראל. ּבארץ אּלא הּתֹורה מן ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָזֹוכין

יׂשראל. ּבארץ אּלא יׂשראל, ארץ ׁשל וחּלֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּתרּומֹות

.Ê מקֹום ּבכל הּכהנים ּבהן ׁשּזֹוכין החמׁש הן ?ּומה ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
חולין]הּמּתנֹות בהמת מכל וקיבה לחיים ּופדיֹון [זרוע , ְִַַָ

הּגר וגזל חמֹור, ּופטר יורשים]הּבן, לו ואין ,[שמת ְֲֵֵֶֶֶֶַַ
לכהן]והחרמים שהוחרם דבר לכל [כל חּלין וחמׁשּתן ; ְְְֲֲִִִַַָָָֻ

ָָּדבר.
.Á;העֹולֹות עֹורֹות היא הּמקּדׁש, מן ּבּה ׁשּזֹוכין ְְִִִִֶַַַָָָָָוהּמּתנה

לּכהנים  ּכּלן - קדׁשים קדׁשי עֹורֹות לׁשאר הּדין .והּוא ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֻ
.Ë ּכּלן - ּבּמקּדׁש אּלא נאכלין ׁשאין מּתנֹות ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשמֹונה

הן  קדׁשים ּכמֹוקדׁשי ּכהּנה, לזכרי אּלא נאכלין ואין , ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻ
וגֹו'". אתֹו יאכל זכר "ּכל נאמר: ּובהן ּבמקֹומֹו; ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיתּבאר

.È לזכרים ונאכלין הן, קּלין קדׁשים - ׁשּבירּוׁשלים ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחמׁש
אּתולנקבֹות  ולבנתי ּולבני נתּתים ל" נאמר: ּובהן ; ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּכהּנה, לזכרי אּלא נּתנין אין כן, ּפי על ואף עֹולם". ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻלחק
מׁשמר לאנׁשי במקדש]ׁשהרי שבוע באותו הן;[העובדים ְְְֲִֵֵֵֶַָ

וכן  איׁש. אּלא מקריב ואין ודמֹו, חלּבֹו מקריבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָוהּבכֹור
- הּגר וגזל והחרמים, אחּזה, ּוׂשדה קדׁשים, קדׁשי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻעֹורֹות
ּפדיֹון  וכן ׁשּיתּבאר; ּכמֹו מׁשמר, אנׁשי אּלא ּבהן זֹוכין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאין

ּכהּנה  לזכרי לאהרן הּבן הּכסף "ונתּת ּבֹו: נאמר ׁשּכן , ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּכּלן  הּבכֹורֹות ׁשּדין - ּכהּנה לזכרי חמֹור, ּופטר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻֻּולבניו".

לנקבֹות. ולא לזכרים ְְְִִִֵֶָָֹׁשוה,
.‡Èחמׁש ּכזכרים, לנקבֹות ׁשּנּתנין ׁשהּמּתנֹות למדּת, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה

ּבהמה,מּתנֹות  ּומּתנֹות וחּלה, מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, : ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָ
לכהנת? נּתנת הּגז ׁשראׁשית אֹומר, אני ּומּנין הּגז. ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹוראׁשית
ּגז  וראׁשית ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית נאמר: ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשהרי
ּכזכרים, לנקבֹות נּתנת ּדגן ראׁשית מה - לֹו" ּתּתן - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹצאנ

ּכזכרים. לנקבֹות נּתנת הּגז ראׁשית ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָאף
.·È:ואמרּו אחרת, ּדר על אּלּו מּתנֹות חכמים ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָמנּו

לאהרן  נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות וארּבע עׂשר עׂשרים - הן ואּלּו , ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ
ּבּגבּולין ועׂשר ּבירּוׁשלים, וארּבע [חוץ ּבּמקּדׁש, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

:לירושלים]
.‚È,וּדאי אׁשם העֹוף, וחּטאת חּטאת, - ּבּמקּדׁש ְְִֶֶַַַַַַָָָָָעׂשר

ׁשּתי  מצרע, ׁשל ׁשמן ולג צּבּור, ׁשלמי זבחי ּתלּוי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואׁשם
העמר  ּומֹותר מנחֹות, ׁשירי הּפנים, ולחם .הּלחם, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

.„Èּומּורם והּבּכּורים, הּבכֹורה, - ּבירּוׁשלים כל ארּבע -] ְְְִִִִַַַַַָָָ
שמונף] קד מה ועֹורֹות נזיר, ואיל ׁשים.מּתֹודה ְְֳִִִֵָָָ

.ÂË,וחּלה מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, - ּבּגבּולין ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָעׂשר
חמֹור, ּפטר ּופדיֹון הּבן, ּופדיֹון והּמּתנֹות, הּגז, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוראׁשית

הּגר  וגזל אחּזה, ּוׂשדה חרמים, זה,ׂשדה חׁשּבֹון ּולפי . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ
חזה  והן - אחת מּתנה קּלים מּקדׁשים הּמּורם ּכל ְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָחׁשב
עּמהם  הּמּורם הּלחם עם ׁשלמים, זבח מּכל הּמּורם ְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָוׁשֹוק
הּלחם  עם נזיר, מאיל הּמּורמת הּזרֹוע עם ּתֹודה, היה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאם
הן, ׁשלמים ּוׁשלׁשּתן הֹואיל וׁשֹוק; חזה עם עּמּה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָהּמּורם

אחת. מּתנה מהן הּמּורם ֵֶַַַַַָָָָחׁשב
.ÊË אחת ּכל ּתתּבאר ּבקרּבנֹות, ּתלּויֹות ׁשהן הּמּתנֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל

הּקרּבנֹות  מהלכֹות ּבמקֹומּה מהן הּגר ואחת ּגזל וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ודין  אחּזה ׂשדה ּדין ּבארנּו ּוכבר ּגזלה. ּבהלכֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻיתּבאר
מעׂשר  ּותרּומת ּתרּומה ודין ערכין, ּבהלכֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָהחרמים
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יא  ¤¤ּפרק
ּכל ‡. ׁשּמֹוציאין אחר ה', לפני להתוּדֹות עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָמצות

וכדומה]הּמּתנֹות הּנקרא [מעשרות הּוא וזה הארץ; ׁשּבזרע ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָ
מעׂשר'. ֲִֵַ'וּדּוי

ּבּה·. ׁשּמפריׁשין הּׁשנה אחר אּלא זה, וּדּוי מתוּדין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואין
ה' לפני ואמרּת לעׂשר תכּלה "ּכי ׁשּנאמר: - עני ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמעׂשר

הּבית" מן הּקדׁש ּבערּתי ,אלהי. ְֱִִִִֶֶַַַַֹֹ
מתוּדין ‚. ׁשל אימתי ּפסח ׁשל האחרֹון טֹוב ּביֹום ּבמנחה ? ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

לעׂשר",[שנה] תכּלה "ּכי ׁשּנאמר: - ׁשביעית וׁשל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַרביעית
מּׁשנה  מּגיע הּפסח ואין ּבֹו; ּכלין הּמעׂשרֹות ׁשּכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּברגל

שנה] וכל[=של אּלא כשכל]רביעית, ׁשליׁשית [=רק ּפרֹות ְְְִִִִֵֶָָ
הארץ.[כבר] ּפרֹות ּבין האילן ּפרֹות ּבין ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָנתעּׂשרּו,

הּמעׂשר „. לוּדּוי ּכׁשר הּיֹום וכל ּבּיֹום, אּלא מתוּדין ;אין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
הּבית ּבפני המקדש]ּובין חּיב [בזמן הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

ּולהתוּדֹות. ְְְִֵַַלבער
לׁשֹון ‰. ּבכל נאמר זה, ה'וּדּוי לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: - ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אֹומרֹו ואחד אחד וכל אֹומר. ׁשאּתה לׁשֹון ּבכל ,"ְְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאלהי
מתוּדין. ּכאחד, להתוּדֹות רּבים רצּו ואם עצמֹו; ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָּבפני

.Â"אלהי ה' לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ;ּומצותֹו ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
יצא. מקֹום, ּבכל התוּדה ְְְִִַָָָָָואם

.Ê מן אחד אצלֹו יּׁשאר ׁשּלא עד אּלא מתוּדה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאינֹו
הּבית הּמּתנֹות  מן הּקדׁש "ּבערּתי ּבּוּדּוי: אֹומר הּוא ׁשּכן , ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

וער  ּולמחר וכּו'". הּבעּור; היה האחרֹון, טֹוב יֹום ב ְְְֲִֶֶַַָָָָָ
ְִִַמתוּדין.

.Á ּותרּומת ּתרּומה אצלֹו נׁשאר אם עֹוׂשה? הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָּכיצד
מעׂשר  לּלוי; נֹותנֹו ראׁשֹון, מעׂשר לּכהן; נֹותנּה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמעׂשר,

לענּיים  נֹותנֹו ׁשל עני, ׁשני מעׂשר ּפרֹות אצלֹו נׁשארּו ; ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
רבעי נטע אֹו הרביעית]וּדאי, בשנה אילן מעֹות [פירות אֹו , ְִֶַַַָָ

נׁשאר  ׂשֹורף; אֹו לּים ּומׁשלי אֹותן, מבער זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפדּיתן
ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר מעושרים]אצלֹו ספק פירות אינֹו[- , ְְֲִֵֵֵֶֶַַ

ּבכל  מתּבערין הן הרי ּבּכּורים, אצלֹו נׁשאר לבערֹו. ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָחּיב
ָמקֹום.

.Ëאצלֹו ּבׁשּנׁשארּו ּומבער? ׁשּׂשֹורף אמּורים ּדברים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָּבּמה
אם  אבל טֹוב. יֹום ׁשּיּכנס קדם ּכּלן לאכלן יכֹול ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻּפרֹות
צרי אינֹו רבעי, ונטע ׁשני מע ׂשר ׁשל ּתבׁשיל לֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָנׁשאר

ּכמבער  ׁשהּתבׁשיל - הן לבערֹו הרי ּותבלין, יין וכן ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
ְִִָֹּכמבערין.

.È- הּבעּור ּבׁשעת הּמעׂשרֹות לעֹונת הּגיעּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות
אֹותן  לבער חּיב ואינֹו להתוּדֹות, אֹותֹו מעּכבין .אינן ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

.‡È- הּבעּור יֹום והּגיע מּמּנּו, רחֹוקין ּפרֹותיו ׁשהיּו ְְִִִִִִֵֶֶַַָָמי
ׁשם קֹורא זה לבעליהן [מעשר]הרי ּבהן ּומזּכה לּמּתנֹות, ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

לכהן][ כגון ּבהן- ׁשּזֹוכה למי אֹו קרקע, ּגב [כשליח]על ְְִֶֶֶַַַַָ
ּגּבי  על הּמּטלטלין ׁשּנתינת למחר; ּומתוּדה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלבעליהן,
יכֹול  אינֹו אבל חּזּוק; ּבּה ׁשּיׁש מּתנה אּלא אינּה ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָקרקע,
ּכמכירה, ׁשּנראה מּפני ּבחליפין, הּמעׂשרֹות להן ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלהקנֹות

מכירה. לא נתינה ּבהן נאמר והּתרּומֹות, ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹוהּמעׂשרֹות
.·È הּמּתנֹות ּכל ׁשּיֹוציא עד להתוּדֹות, יכֹול ׁשאינֹו ?ּומּנין ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מעׂשר  זה - "הּקדׁש" הּבית". מן הּקדׁש "ּבערּתי ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
חּלה, זֹו - הּבית" "מן קדׁש; הּקרּויין רבעי, ונטע ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשני
מעׂשר  זה לּלוי", "נתּתיו ּבּבית; ּכהנים ׁשל הּמּתנה ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשהיא
והיא  אחרת, מּתנה ׁשּקדמּתּו מּכלל - נתּתיו" "וגם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָראׁשֹון;
- ולאלמנה" לּיתֹום "לּגר מעׂשר. ּותרּומת ּגדֹולה ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָּתרּומה
לקט  ׁשאין ּפי על אף ּופאה, ׁשכחה ולקט עני, מעׂשר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

הּוּדּוי. את מעּכבין ּופאה ְְְִִִֵֶַַָָׁשכחה
.‚È יתוּדה ּכ ואחר הּסדר, על הּמּתנֹות את להפריׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָוצרי

הקּדים  אם הא צּויתני", אׁשר מצות "ּככל ׁשּנאמר: -ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָ
טבלֹו, נׂשרף להתוּדֹות; יכֹול אינֹו לראׁשֹון, ׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָמעׂשר
נתנן  ולא מּתנֹות, הפריׁש לא ׁשהרי - להתוּדֹות יכֹול ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹאינֹו

לּכהניםלבעליהן  ראׁשֹון מעׂשר נֹותנין ׁשהיּו ּובּזמן [בזמן . ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
לּלוי".עזרא] נתּתיו "וגם ׁשּנאמר: מתוּדין, היּו לא -ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

.„È ׁשעּקר מתו ּדה, - ּבלבד ׁשני מעׂשר אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמי
הּוא  ּבמעׂשר ּבלבד הּוּדּוי ּבּכּורים אּלא לֹו היה לא אם וכן ; ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשהּוא  הראׁשֹון הּקדׁש הּקדׁש", "ּבערּתי ׁשּנאמר: מתוּדה, -ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
אינֹו - עצמּה ּבפני ּתרּומה אּלא לֹו ׁשאין מי אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּבּכּורים.
ׁשאר  ּבכלל אּלא וּדּוי, טעּונה הּתרּומה ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָמתוּדה;

ַַָהּמּתנֹות.
.ÂË"מּמצֹותי עברּתי על "לא מּמין הפריׁש ׁשּלא - ְְְִִִִִִִֶֶַַָֹֹ

המחּבר  מן ולא המחּבר, על הּתלּוׁש מן ולא מינֹו, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹֻֻׁשאינֹו
על  הּיׁשן מן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן ולא הּתלּוׁש, ְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֹֹעל
ׁשמֹו ּולהזּכיר מּלברכֹו ׁשכח ׁשּלא - ׁשכחּתי" "ולא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹהחדׁש.
ּבאנינה  אכלֹו אם הא - מּמּנּו" באני אכלּתי "לא ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָֹֹעליו.

נקבר] וטרם קרובו מּמּנּו[שמת בערּתי "ולא מתוּדה. אינֹו ,ְְְִִִִֵֶֶַַֹ
"ולא  מתוּדה. אינֹו ּבטמאה, הפריׁשֹו אם הא - ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֻּבטמא"
למת, ותכריכין ארֹון מּמּנּו לקח ׁשּלא - למת" מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנתּתי
אלהי", ה' ּבקֹול "ׁשמעּתי אחרים. לאֹוננים נתנֹו ְְְְְְֱֲִִִֵַָָָֹֹולא
- צּויתני" אׁשר ּככל "עׂשיתי הּבחירה. לבית ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשהביאֹו

ּבכל  "וׂשמחּת ׁשּנאמר: ּבֹו, וׂשּמח הּטֹוב".ׁשּׂשמח ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָ
.ÊË ּכאׁשר" עד וכּו'" הּׁשמים מן קדׁש מּמעֹון ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָ"הׁשקיפה

ּודבׁש" חלב זבת ארץ לאבתינּו, ׁשּיּתן נׁשּבעּת ּבּקׁשה זֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבּפרֹות. ֵַַַטעם

.ÊÈ ועבדים ּגרים לא אבל מתוּדין; ּוממזרים, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׂשראל
חלק להם ׁשאין מּפני - אֹומר:ּבארץ מׁשחררים הּוא והרי , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
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ׁשאף  מתודים, ּולוּיים ּכהנים לאבתינּו". נׁשּבעּת ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ"ּכאׁשר
מגרׁש. ערי להם יׁש ּבארץ, חלקּו ׁשּלא ּפי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹעל

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ואחת  עׂשה, מצוֹות ׁשמֹונה - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָיׁש
ּבּכּורים  להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹמצות
חּוץ  ּבּכּורים הּכהן יאכל ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֹּולהעלֹותן
לּכהן; חּלה להפריׁש (ד) עליהן; לקרֹות (ג) ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹלירּוׁשלים;
ראׁשית  לֹו לּתן (ו) לּכהן; וקבה ּולחיים זרֹוע לתת ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ(ה)

(ז) לּכהן;הּגז; ּפדיֹונֹו ולּתן הּבן, ּבכֹור לפּדֹות ְְְְִִִֵֵֵֵַַַֹ
לערף  (ט) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולּתן חמֹור, ּפטר לפּדֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַֹֹ(ח)
- אּלּו מצוֹות ּובאּור לפּדֹותֹו. רצה לא אם חמֹור, ְְֲִִִֵֵֶֶָָֹּפטר

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א  ¤¤ּפרק
מּתנֹות ‡. ועׂשרים וכּלן ארּבע לּכהנים, נּתנּו ּכהּנה ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָֹֻֻ

ּכהן  וכל לאהרן. ּברית נכרתה ּכּלן ועל ּבּתֹורה; ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹֹֻמפרׁשין
לֹו נֹותנין ואין ּבּכהּנה, חלק לֹו אין - ּבהן מֹודה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשאינֹו

מהן. ֵֶַָָמּתנה
'אׁשר ·. :מבר מהן, קדּׁשה ּבּה ׁשּיׁש מּתנה האֹוכל ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻוכל

'וכ ּכ לאכל וצּונּו אהרן, ׁשל ּבקדּׁשתֹו .קּדׁשנּו ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹֹֻ
אּלא ‚. הּכהנים אֹותן אֹוכלין אין - מהן מּתנֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשמֹונה

אין  - מּתנֹות וחמׁש העזרה; מחֹומת לפנים ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָּבּמקּדׁש,
וחמׁש העיר; מחֹומת לפנים ּבירּוׁשלים, אּלא אֹותן ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָאֹוכלין
יׂשראל  ּבארץ אּלא הּתֹורה, מן ּבהן זֹוכין אין - ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּתנֹות
ּבין  ּבארץ ּבין ּבהן זֹוכין - מהן מּתנֹות וחמׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבלבד;

הּמקּדׁש. מן ּבּה זֹוכין - אחת ּומּתנה לארץ; ְְִִִֶַַַַָָָָָָָּבחּוצה
ּבׂשר „. ּבּמקּדׁש? אּלא נאכלין ׁשאין הּׁשמֹונה הן ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמה

ּובׂשר  הּבהמה, חּטאת ואחד העֹוף חּטאת אחד ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהחּטאת,
ּבין צּבּור,[אשם]האׁשם, ׁשלמי וזבחי וּדאי, ּבין ּתלּוי ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ

הּלחם  ּוׁשּתי יׂשראל, מנחֹות ּוׁשירי העמר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומֹותר
בשבועות] מצרע [שמקריבים ׁשל ׁשמן ולג הּפנים, ולחם ,ְְְִֶֶֶֶֶַָָֹֹ

ּבּמקּדׁש. אּלא נאכלין אין אּלּו -ְֱִִֵֵֶֶַָָָ
חזה ‰. ּבירּוׁשלים? אּלא נאכלין ׁשאין החמׁש הן ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּומה

ׁשלמים  ׁשל נזיר,וׁשֹוק מאיל והּמּורם הּתֹודה, מן והּמּורם , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
אּלא  נאכלין אין אּלּו - והּבּכּורים טהֹורה, ּבהמה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָּובכֹור

ִִַָּבירּוׁשלים.
.Â ּותרּומת הּתרּומה יׂשראל? ׁשּבארץ החמׁש הן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומה

קדׁש ּוׁשלׁשּתן והחּלה, הּגזמעׂשר וראׁשית [מהצאן], ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
אחּזה להקדש ּוׂשדה ביובל חוזרת ונמכרה, שהוקדשה -] ְֲֵָֻ

שבמשמר] לכוהנים אין ומתחלקת אּלּו - חּלין ּוׁשניהן ,ְִֵֵֵֶֻ
אֹוכלין  ואין יׂשראל. ּבארץ אּלא הּתֹורה מן ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָזֹוכין

יׂשראל. ּבארץ אּלא יׂשראל, ארץ ׁשל וחּלֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּתרּומֹות

.Ê מקֹום ּבכל הּכהנים ּבהן ׁשּזֹוכין החמׁש הן ?ּומה ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
חולין]הּמּתנֹות בהמת מכל וקיבה לחיים ּופדיֹון [זרוע , ְִַַָ

הּגר וגזל חמֹור, ּופטר יורשים]הּבן, לו ואין ,[שמת ְֲֵֵֶֶֶֶַַ
לכהן]והחרמים שהוחרם דבר לכל [כל חּלין וחמׁשּתן ; ְְְֲֲִִִַַָָָֻ

ָָּדבר.
.Á;העֹולֹות עֹורֹות היא הּמקּדׁש, מן ּבּה ׁשּזֹוכין ְְִִִִֶַַַָָָָָוהּמּתנה

לּכהנים  ּכּלן - קדׁשים קדׁשי עֹורֹות לׁשאר הּדין .והּוא ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֻ
.Ë ּכּלן - ּבּמקּדׁש אּלא נאכלין ׁשאין מּתנֹות ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשמֹונה

הן  קדׁשים ּכמֹוקדׁשי ּכהּנה, לזכרי אּלא נאכלין ואין , ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻ
וגֹו'". אתֹו יאכל זכר "ּכל נאמר: ּובהן ּבמקֹומֹו; ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיתּבאר

.È לזכרים ונאכלין הן, קּלין קדׁשים - ׁשּבירּוׁשלים ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחמׁש
אּתולנקבֹות  ולבנתי ּולבני נתּתים ל" נאמר: ּובהן ; ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּכהּנה, לזכרי אּלא נּתנין אין כן, ּפי על ואף עֹולם". ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻלחק
מׁשמר לאנׁשי במקדש]ׁשהרי שבוע באותו הן;[העובדים ְְְֲִֵֵֵֶַָ

וכן  איׁש. אּלא מקריב ואין ודמֹו, חלּבֹו מקריבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָוהּבכֹור
- הּגר וגזל והחרמים, אחּזה, ּוׂשדה קדׁשים, קדׁשי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻעֹורֹות
ּפדיֹון  וכן ׁשּיתּבאר; ּכמֹו מׁשמר, אנׁשי אּלא ּבהן זֹוכין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאין

ּכהּנה  לזכרי לאהרן הּבן הּכסף "ונתּת ּבֹו: נאמר ׁשּכן , ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּכּלן  הּבכֹורֹות ׁשּדין - ּכהּנה לזכרי חמֹור, ּופטר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻֻּולבניו".

לנקבֹות. ולא לזכרים ְְְִִִֵֶָָֹׁשוה,
.‡Èחמׁש ּכזכרים, לנקבֹות ׁשּנּתנין ׁשהּמּתנֹות למדּת, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה

ּבהמה,מּתנֹות  ּומּתנֹות וחּלה, מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, : ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָ
לכהנת? נּתנת הּגז ׁשראׁשית אֹומר, אני ּומּנין הּגז. ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹוראׁשית
ּגז  וראׁשית ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית נאמר: ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשהרי
ּכזכרים, לנקבֹות נּתנת ּדגן ראׁשית מה - לֹו" ּתּתן - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹצאנ

ּכזכרים. לנקבֹות נּתנת הּגז ראׁשית ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָאף
.·È:ואמרּו אחרת, ּדר על אּלּו מּתנֹות חכמים ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָמנּו

לאהרן  נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות וארּבע עׂשר עׂשרים - הן ואּלּו , ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ
ּבּגבּולין ועׂשר ּבירּוׁשלים, וארּבע [חוץ ּבּמקּדׁש, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

:לירושלים]
.‚È,וּדאי אׁשם העֹוף, וחּטאת חּטאת, - ּבּמקּדׁש ְְִֶֶַַַַַַָָָָָעׂשר

ׁשּתי  מצרע, ׁשל ׁשמן ולג צּבּור, ׁשלמי זבחי ּתלּוי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואׁשם
העמר  ּומֹותר מנחֹות, ׁשירי הּפנים, ולחם .הּלחם, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

.„Èּומּורם והּבּכּורים, הּבכֹורה, - ּבירּוׁשלים כל ארּבע -] ְְְִִִִַַַַַָָָ
שמונף] קד מה ועֹורֹות נזיר, ואיל ׁשים.מּתֹודה ְְֳִִִֵָָָ

.ÂË,וחּלה מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, - ּבּגבּולין ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָעׂשר
חמֹור, ּפטר ּופדיֹון הּבן, ּופדיֹון והּמּתנֹות, הּגז, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוראׁשית

הּגר  וגזל אחּזה, ּוׂשדה חרמים, זה,ׂשדה חׁשּבֹון ּולפי . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ
חזה  והן - אחת מּתנה קּלים מּקדׁשים הּמּורם ּכל ְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָחׁשב
עּמהם  הּמּורם הּלחם עם ׁשלמים, זבח מּכל הּמּורם ְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָוׁשֹוק
הּלחם  עם נזיר, מאיל הּמּורמת הּזרֹוע עם ּתֹודה, היה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאם
הן, ׁשלמים ּוׁשלׁשּתן הֹואיל וׁשֹוק; חזה עם עּמּה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָהּמּורם

אחת. מּתנה מהן הּמּורם ֵֶַַַַַָָָָחׁשב
.ÊË אחת ּכל ּתתּבאר ּבקרּבנֹות, ּתלּויֹות ׁשהן הּמּתנֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל

הּקרּבנֹות  מהלכֹות ּבמקֹומּה מהן הּגר ואחת ּגזל וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ודין  אחּזה ׂשדה ּדין ּבארנּו ּוכבר ּגזלה. ּבהלכֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻיתּבאר
מעׂשר  ּותרּומת ּתרּומה ודין ערכין, ּבהלכֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָהחרמים
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הּמּתנֹות  מׁשּפטי אבאר אּלּו, ּובהלכֹות ּתרּומֹות. ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָּבהלכֹות
והחּלה, הּבּכּורים, - והן ּבקרּבנֹות; ּתלּויין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשאינן

חמֹור. ּופטר הּבן, ּופדיֹון הּגז, וראׁשית ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָוהּמּתנֹות,

ב  ¤¤ּפרק
הּבּכּורים ‡. ואין לּמקּדׁש; ּבּכּורים להביא עׂשה ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָמצות

הּבית ּבפני אּלא המקדש]נֹוהגין יׂשראל [בזמן ּובארץ ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ה' ּבית ּתביא ,אדמת ּבּכּורי "ראׁשית ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבלבד,

מּדבריהם ּבּכּורים ּומביאין ."חכמים]אלהי מערי [מתקנת ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶָֹ
ּומּסּוריה ועֹוג נתקדש סיחֹון ולא דוד שכבש מקום -] ְְִִָ

הארץ] אבל בקדושת ּבירּוׁשלים. ּכקֹונה ּבסּוריה ׁשהּקֹונה ,ְְְֲִִֶֶֶַַָָָ
חּיבין  ׁשהן ּפי על אף - ּובבל ּומצרים ּומֹואב, ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָעּמֹון
ּבּכּורים; מהן מביאין אין מּדבריהם, ּומעׂשרֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבתרּומה

ּבּכּורים. אינן לארץ, מחּוצה ּבּכּורים הביא ְִִִִִִִֵֵֶָָָָואם
האמּורים ·. הּמינין מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים מביאין ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָאין

הארץ  והּתאנים ּבׁשבח והענבים והּׂשעֹורים החּטים והן: , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּׁשבעת  חּוץ הביא ואם והּתמרים; והּזיתים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָוהרּמֹונים

נתקּדׁשּו לא .הּמינין, ְְִִִַַֹ
מּפרֹות ‚. ולא ׁשּבהרים, מּתמרים לא מביאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאין

אּלא  הּמבחר; מן ׁשאינן ׁשמן מּזיתי ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּבעמקים,
מן  ׁשהן לפי ׁשּבהרים, ּומּפרֹות ׁשּבעמקים ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָמּתמרים

ּתמרים הּמבחר  ּכגֹון - הּמבחר מן ׁשּלא הביא ואם . ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻֻ
מאּבקֹות  וענבים ּומרּקבֹות, סּכֹות ּותאנים ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻֻֻׁשּבהרים,

נתקּדׁשּו. לא - ְְְִַָֹֻּומעּׁשנֹות
וענבים „. מּזיתים חּוץ מׁשקין, ּבּכּורים מביאין ְְֲִִִִִִִִֵֵַַָאין

אין ּבלבד  מׁשקה, הביא ואם האדמה"; "ּפרי ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מּמּנּו. ְְִִֶַמקּבלין

לחים;‰. וענבים ּתאנים מביאין לירּוׁשלים, ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָהּקרֹובים
ּגרֹוגרֹות אֹותן מביאין מיובשות]והרחֹוקים, [תאנים ְְְְִִִָָָ

ְִִוצּמּוקין.
.Â עצרת קדם ּבּכּורים מביאין הּקציר אין "וחג ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

יּניחם  אּלא מּמּנּו; מקּבלין אין הביא, ואם ."מעׂשי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבּכּורי
מביאין  אין וכן עליהן. ויקרא עצרת , ׁשּתבֹוא עד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשם
הן  חנּכה, אחר ׁשּבּכרּו ׁשהּבּכּורים - חנּכה אחר ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻֻּבּכּורים

העצרת. אחר עד אֹותן ויּניח הּבאה; מּׁשנה ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָחׁשּובין
.Ê מן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן לא ּבּכּורים מביאין ְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹאין

החדׁש על קדם הּיׁשן ׁשחנטּו מּפרֹות יביא לא ּכיצד? . ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
עׂשר  חמּׁשה אחר ׁשחנטּו ּפרֹות על ּבׁשבט, עׂשר ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָחמּׁשה
ּכל  "ּבּכּורי ׁשּנאמר: מאליו, העֹולה ואחד הּנֹוטע אחד ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבֹו.

ּבארצם". ְְֲֶַָאׁשר
.Á ּבבּכּורים חּיבין ׁשּתפין ׁשל "ּבּכּורי ּופרֹות ׁשּנאמר: , ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻ

ּבארצם". אׁשר ְְֲֶַָָּכל
.Ë ּבספינה והּגדל נקּוב, ׁשהּוא ּפי על אף ּבעציץ, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּגדל

עּקר  ּכל מּמּנּו מביא אינֹו "ּבארצם";- ׁשּנאמר: אבל , ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּובחרּבה. ּבגג הּגדל מן ְְְִִֵֵַַָָָמביא

.Èוהבריכֹו ׂשדהּו, ּבתֹו אילן ענף הּנֹוטע ממנו השחיל -] ְְְִִִֵֵַַָָ
והוציאו] אֹובקרקע הרּבים, לרׁשּות אֹו חברֹו ׂשדה ְְְֲִִֵֵַָלתֹו

והבריכֹו הרּבים, ּברׁשּות אֹו חברֹו ּבׂשדה נטּוע ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשהיה
קצתֹו והברי ׂשדהּו ּבתֹו עּקרֹו ׁשהיה אֹו ׂשדהּו, ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָּבתֹו
ּבאמצע  מפסקת הּיחיד ּדר אֹו הרּבים ודר ׂשדהּו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
מּמה  לא ּבּכּורים, מביא אינֹו - הּמבר והּצד העּקר ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻּבין
האחרת, ׁשּברׁשּות הּצד מן ולא זֹו, ּברׁשּות ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹּׁשהֹוציא
הּגּדּולין  ּכל ׁשּיהיּו עד ,"אדמת "ּבּכּורי ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:

.ְְֵַָמאדמת
.‡Èלהברי רׁשּות חברֹו לֹו לׁשעה נתן אפּלּו ׁשּלֹו, ּבתֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָ

מביא  זה הרי למצר- סמּו האילן היה ואם שדה]. [גבול ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
להרחיק, ׁשחּיב ּפי על אף - חברֹו לׂשדה נֹוטה אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָחברֹו,
יהֹוׁשע  הנחיל ּכן מנת ׁשעל וקֹורא; מּמּנּו מביא זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻהרי

הארץ. ֶֶָָאת
.·Èוהחֹוכרין חלק האריסין, תמורת בשדה עובדים -] ְְֲִִִַָ

ולֹוקחין מהפרות] הּבעלים את ׁשאֹונסין זרֹוע ּובעלי ,ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
ּבפחֹות[קונים] מהן אינן [משוויו]ארצֹותם - והּגזלנין , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

"ּבּכּורי  ׁשּנאמר: הּבעלים, נתיאׁשּו ואפּלּו ּבּכּורים, ְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָמביאין
."ְְַָאדמת

.‚È ׁשאין לפי מביא, אינֹו - חברֹו ׂשדה ּבתֹו אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהּקֹונה
קרקע  ּפי לֹו על ואף קרקע; לֹו יׁש אילנֹות, ׁשלׁש והּקֹונה . ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹ

קרקע. ׁשּקנה ּכמי הּוא הרי ּבלבד, האילנֹות אּלא לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאין
מביא. זה הרי וקרקעֹו, אחד אילן ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָקנה

.„Èזה [קונה]הּלֹוקח הרי - הּקרקע ולקח ּתלּוׁשין, ּפרֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ
ּפרֹות  לֹו מכר ּופרֹותיה. קרקע לֹו יׁש ׁשהרי ּבּכּורים, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמביא
ׁשהרי  מביא, אינֹו מֹוכר - מחּברין אפּלּו הּקרקע, מן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻחּוץ
חזר  קרקע. לֹו אין ׁשהרי מביא, אינֹו ולֹוקח ּפרֹות; לֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָאין

ׁשהר  מביא, זה הרי - הּלֹוקח מן הּפרֹות ולקח יׁשהּמֹוכר י ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
ּופרֹותיה. קרקע ְֵֶַַָלֹו

.ÂË- מּמּנּו ּולקחּה וחזר לגֹוי, ׂשדהּו זה הּמֹוכר הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּתֹורה  מן ּבּכּורים מּמּנה מן מביא נפקעת ׁשאינּה ; ְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּגֹוי, ּבקנין ְְְְְִִֵֶַַַַהּמצוֹות
.ÊËזרה]אׁשרה לעבודה מּמּנה [עץ מביאין אין - ׁשּבּטלּה ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

הן. מקּדׁש ּכקדׁשי ׁשהּבּכּורים ְְְִִִִִֵֵֶַָָּבּכּורים;
.ÊÈ הּתֹורה מן ׁשעּור להן אין - מּדבריהם הּבּכּורים אבל , ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

חכמים] לעׂשֹות [של והרֹוצה מּׁשּׁשים; אחד להפריׁש ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָצרי
עֹוׂשה. ּבּכּורים, ׂשדהּו ִִֵֶָָּכל

.ÁÈ הרי - עּטרן אֹו עליהן, והֹוסיף וחזר ּבּכּוריו, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָהפריׁש
ּכבּכּורים  מארץ הּתֹוספת ּבׁשהביא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

מּסּוריה אֹו הּירּדן, מעבר הביא אם אבל [מקום יׂשראל; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
הארץ] בקדושת נתקדש ולא דוד ּתֹוספת שכבש אין -ֵֶֶ

אינּה ּכבּכּורים, ׁשאינּה ּפי על ואף ּכבּכּורים. ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָהּבּכּורים
ּבכל  הּבּכּורים את מעּטרין ואין ּבטהרה. אּלא ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָנאכלת

אּלא .הּמינים מּׁשבעת מקֹום, ְִִִִֶַַָָ
.ËÈׂשדהּו לתֹו אדם יֹורד הּבּכּורים? מפריׁשין ְְִִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד

- ׁשּבּכר ורּמֹון ׁשּבּכר, אׁשּכֹול ׁשּבּכרה, ּתאנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָורֹואה
ּבּכּורים' אּלּו 'הרי ואֹומר: ּבגמי, נעׂשין קֹוׁשרן והן ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָ

לא  ׁשעדין ּפי על ואף ׁשם, להם מּׁשּקרא ּבמחּבר, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּבּכּורים
אינֹו הּקרקע, מן אֹותן ויתלׁש ּומּׁשּיּגמרּו צרּכן. ּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבׁשלּו
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ולא  ּבמחּבר, הפריׁשן לא ׁשם. להם ולקרֹות לחזר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֻצרי
אחר  מפריׁש זה הרי - הּפרֹות את ותלׁש ׁשם, להם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָקרא
ּבּכּורים  מפריׁש אינֹו ּכּלן, הּפרֹות נטמאּו ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֻׁשּנתלׁשּו.
לכּתחּלה. הּטמא, על הּטהֹור מן מפריׁש אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבטמאה;
ׁשאינֹו לי יראה - מהן להפריׁש אחרֹות ּפרֹות לֹו אין  ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָואם
לי, יראה וכן לאּבד. מפריׁשין ׁשאין ּבטמאה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמפריׁש
ּכתרּומה  הּתּנּור ּבהן מּסיק אינֹו - ׁשּנטמאּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּבּכּורים

מקּדׁש. ּכקדׁשי ׁשהן מּפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָטמאה,
.Îׁשּנגנבּו אֹו אבדּו אֹו נבזזּו אֹו ונמּקּו ּבּכּוריו, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָהּמפריׁש

ּתחּתיהן  אחרים להפריׁש חּיב - ׁשּנטמאּו ׁשּנאמר:אֹו , ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
עד  ּבאחריּותן, חּיב ׁשהּוא מלּמד - "אלהי ה' ּבית ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ"ּתביא

הּבית. להר ְְִִֵֶַַַׁשּיביאם
.‡Î לא לירּוׁשלים, ּבידֹו להעלֹותן ּבּכּוריו ְְְֲִִִִַַַַָָָָֹהּמפריׁש

לׁשלחם  מנת על מּכּתחּלה לּקטם ואם ׁשליח; ּביד ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָיׁשלחם
ל  מּתר זה הרי ׁשליח, .ׁשלחם ּביד ְְְֲִֵֶַַָָָָֻ

ה'תשע"ג  תמוז ט"ז שני יום

ג  ¤¤ּפרק
מׁשמר‡. לאנׁשי נּתנין במקדש]הּבּכּורים והן [השבועי , ְְְְִִִִִֵֵַַָָ

ׁשהן  ּבארנּו, ּוכבר הּמקּדׁש. ּכקדׁשי ּביניהן אֹותן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמחּלקין
מקֹום, ּבכל ּבּכּורים ׁשאכל זר ,ּולפיכ 'ּתרּומה'; ְְְְִִִִֶַָָָָָָקרּויין
ׁשּנכנסּו מאחר אֹותן ׁשּיאכל והּוא - ׁשמים ּבידי מיתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹחּיב

ירּוׁשלים. ְְִַַָלחֹומת
מקצתן·. הפירות]היּו זה [של - ּבחּוץ ּומקצתן ּבפנים ְְְִִִִֶַָָָָָ

ּדבריו. לכל הקּדׁש הּוא והרי מיתה; עליו חּיבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּבפנים,
ּדבריו. לכל ּכחּלין הּוא הרי ׁשּבחּוץ, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֻוזה

ׁשּנכנסּו‚. מאחר לירּוׁשלים חּוץ ּבּכּורים ׁשאכל ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכהן
תּוכל  "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה - החֹומה מן ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹלפנים

ּכמֹולאכ  הּבּכּורים, והן ,"יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי ל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ּבירּוׁשלים  הּכהן אכלן אם וכן ּתרּומה. ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּבארנּו
ּבחּוץ; ׁשאכלן ּכמי הּתֹורה מן לֹוקה - ּבעזרה הּנחה ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹקדם
לפני  "והּנחּתֹו ׁשּנאמר: ּבעזרה, הּנחה טעּונין ׁשהן ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפי

."אלהי ה' ְֱִֶַֹמזּבח
על „. ואף לּכהן, הּתרּו - ּבעזרה אֹותן הּמביא ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻּומּׁשהּניחן

מעּכבת  הּקריאה ׁשאין עליהן; התוּדה לא ׁשעדין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּפי
למחיצתןאכילתן  חּוץ ׁשּיצאּו ּובּכּורים לירושלים]. [חוץ ְְֲִִִִִֶָָָָָ

ּבאכילה. מּתרין ְְֲִִַָָָֻוחזרּו,
ויתר ‰. ּדבר. לכל ּתרּומה ּכאכילת ּבּכּורים, ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָאכילת

לאֹונן אסּורין ׁשהן - וטרם ּבּבּכּורים קרובו שמת מי -] ְֲִִִֵֵֶַ
מקֹוםנקבר] הבאת ּוטעּונין לירושלים], טהֹור [- וכהן ; ְְֲִֵַָָָֹ

טהֹור  יׂשראל ׁשּלֹוקה ּכׁשם לֹוקה, - טמאים ּבּכּורים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאכל
ּבתרּומה. ּכן ּׁשאין מה ׁשּנטמא; ׁשני מעׂשר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאכל

.Â:ּבהן נאמר ׁשהרי לאֹונן? אסּורין ׁשהּבּכּורים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומּנין
הּטֹוב" ּבכל ּבׂשמחה,"וׂשמחּת לאכלן חּיב ׁשהּוא מּכלל - ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין ּבאנינּות, והאֹוכלן ּבאנינּות. ְְְֲֲִִִַַַַַַָָֹלא
מדרבנן] .[מלקות

.Ê ּכלי טעּונין ּומצוה הּבּכּורים בּטנא". "וׂשמּת ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ואם  עצמֹו; ּבפני ּבכלי ומין מין ּכל להביא הּמבחר ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָֻמן
ׂשעֹורים  אּלא - ּבערּבּוב יביאם ולא יצא. אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹהביא
על  ּותמרים ּגּביהן, על וזיתים ּגּביהן, על וחּטים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמּלמּטה,
ויהיה  הּכל; מן למעלה ּותאנים ּגּביהן, על ורּמֹונים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּגּביהן,

הּוצין ּכגֹון ומין, מין ּבין מפסיק אחד דקל]ּדבר [עלי ְְִִִִֵֶַָָָָ
עשב]וחלף לּתאנים,[מין ּומּקיף ּבהן. וכּיֹוצא עלין אֹו , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

מּבחּוץ. ענבים ׁשל ְֲִִֶֶַָאׁשּכֹולֹות
.Á וחֹוזר הּבּכּורים, הּכהן נֹוטל - מּתכֹות ּבכלי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹהביאם

לבעליו  ערבההּכלי ׁשל ּבסּלים הביאם ואם }וחלף {. ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ואם  לּכהנים; והּסּלים הּבּכּורים הרי ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ(קלּופה)

לּכהנים. הּסּלים אין הּבּכּורים, ְְֲִִִִִֵַַַַֹנטמאּו
.Ë ּתֹורין ּבידם מביאין היּו הּבּכּורים, את מביאין ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָּכׁשהיּו

יֹונה  ּובני ּתֹורין הּסּלים מּצּדי ּתֹולין היּו וכן יֹונה; ,ּובני ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
קרבים  היּו הּסּלים, ׁשעם אּלּו הּבּכּורים. את לעּטר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּכדי

לּכהנים. נּתנין היּו ׁשּבידיהן, ואּלּו ְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹעֹולֹות;
.È לה עׂשה ּבׁשעה מצות ּבּמקּדׁש הּבּכּורים על תוּדֹות ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָ

ּכי  ,אלהי לה' הּיֹום "הּגדּתי וקֹורא: מתחיל ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַֹׁשּמביאין.
ּכל  ׁשּגֹומר עד אבי", אבד ארּמי וגֹו' הארץ אל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹבאתי
אּלא  אֹותּה קֹורין ואין ה'". לי נתּת "אׁשר עד ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּפרׁשה,
הּזאת. ּבּלׁשֹון ואמרּת", "וענית ׁשּנאמר: - הּקדׁש ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבלׁשֹון

.‡È מי וכל קֹורא; לקרֹות, יֹודע ׁשהיה מי ּכל ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבראׁשֹונה,
יֹודעין  ׁשאין אּלּו נמנעּו אֹותֹו. מקרין לקרֹות, יֹודע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשאינֹו
ׁשּיהיּו ּדין ּבית התקינּו יּכלמּו. ׁשּלא ּכדי מּלהביא, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹלקרֹות

יֹודע  ׁשאינֹו ּכמי יֹודע, ׁשהּוא מי את .מקרין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַ
.·Èלעבּדֹו לּתנם רׁשּות לֹו יׁש - הּבּכּורים את ְְְְִִִִֵֵֶַַַָהּמביא

הּבית  להר ׁשּמּגיע עד ,הּדר ּבכל הּבית ּוקרֹובֹו להר הּגיע . ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָ
ּגדֹול  מל היה ואפּלּו ּבעצמֹו, הּוא ּכתפֹו על הּסל נֹוטל -ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
על  הּסל ועֹודהּו וקֹורא לעזרה, ׁשּמּגיע עד ונכנס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּביׂשראל,
מעל  הּסל ּומֹוריד וגֹו'". אלהי לה' הּיֹום "הּגדּתי ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַֹּכתפֹו,
ּומניף, ּתחּתיו ידיו את מּניח והּכהן ּבׂשפתיו, ואֹוחז ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכתפֹו,
ׁשּגֹומר. עד וגֹו'" מצרימה וּירד אבי, אבד "ארּמי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹוקֹורא:
ׁשל  ּבדרֹומּה מערבית, ּדרֹומית ּבקרן הּמזּבח ּבצד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּומּניחֹו
ּתנּופה? טעּונין ׁשהּבּכּורים ּומּנין ויצא. ויׁשּתחוה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָקרן;
הּבּכּורים  לרּבֹות ,"מּיד הּטנא הּכהן "ולקח ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ׁשלמים  קרּבן טעּונין ּכ ּתנּופה, ׁשּטעּונין ּוכׁשם ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָלתנּופה.
הּוא  ּולהּלן הּטֹוב", ּבכל "וׂשמחּת ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָוׁשיר,
החג  ּׂשמחת מה - "ּבחּג "וׂשמחּת ּברגלים: ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאֹומר

מעּכב. הּקרּבן ואין ּבׁשלמים. ּכאן אף ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּבׁשלמים,
.‚È,לעזרה ּכׁשּיּגיע עליהן? ּבׁשיר קֹוראין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָואימתי

וקֹוראין  הּלוּיים היּו ּדּליתני".מתחילין ּכי ה', ארֹוממ" : ְְְְְֲִִִִִִִִִִַַָָ
.„È לינה טעּונים לּמקּדׁש,הּבּכּורין ּבּכּוריו הביא ּכיצד? . ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָ

מירּוׁשלים  הּיֹום ּבאֹותֹו יצא לא - ׁשלמיו והקריב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹוקרא,
ׁשּנאמר: לעירֹו, למחר ויחזר ׁשם ילין אּלא למקֹומֹו, ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלחזר

"לאהלי והלכּת בּבקר, ּפֹונה "ּופנית ׁשאּתה ּפֹונֹות ּכל - ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
נמצאת  ּבּבקר. אּלא יהיּו לא לֹו, לכׁשּתבֹוא הּמקּדׁש ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמן
מקֹום, הבאת ּדברים: ׁשבעה טעּונין ׁשהּבּכּורים ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאֹומר,
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הּמּתנֹות  מׁשּפטי אבאר אּלּו, ּובהלכֹות ּתרּומֹות. ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָּבהלכֹות
והחּלה, הּבּכּורים, - והן ּבקרּבנֹות; ּתלּויין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשאינן

חמֹור. ּופטר הּבן, ּופדיֹון הּגז, וראׁשית ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָוהּמּתנֹות,

ב  ¤¤ּפרק
הּבּכּורים ‡. ואין לּמקּדׁש; ּבּכּורים להביא עׂשה ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָמצות

הּבית ּבפני אּלא המקדש]נֹוהגין יׂשראל [בזמן ּובארץ ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ה' ּבית ּתביא ,אדמת ּבּכּורי "ראׁשית ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבלבד,

מּדבריהם ּבּכּורים ּומביאין ."חכמים]אלהי מערי [מתקנת ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶָֹ
ּומּסּוריה ועֹוג נתקדש סיחֹון ולא דוד שכבש מקום -] ְְִִָ

הארץ] אבל בקדושת ּבירּוׁשלים. ּכקֹונה ּבסּוריה ׁשהּקֹונה ,ְְְֲִִֶֶֶַַָָָ
חּיבין  ׁשהן ּפי על אף - ּובבל ּומצרים ּומֹואב, ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָעּמֹון
ּבּכּורים; מהן מביאין אין מּדבריהם, ּומעׂשרֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבתרּומה

ּבּכּורים. אינן לארץ, מחּוצה ּבּכּורים הביא ְִִִִִִִֵֵֶָָָָואם
האמּורים ·. הּמינין מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים מביאין ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָאין

הארץ  והּתאנים ּבׁשבח והענבים והּׂשעֹורים החּטים והן: , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּׁשבעת  חּוץ הביא ואם והּתמרים; והּזיתים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָוהרּמֹונים

נתקּדׁשּו לא .הּמינין, ְְִִִַַֹ
מּפרֹות ‚. ולא ׁשּבהרים, מּתמרים לא מביאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאין

אּלא  הּמבחר; מן ׁשאינן ׁשמן מּזיתי ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּבעמקים,
מן  ׁשהן לפי ׁשּבהרים, ּומּפרֹות ׁשּבעמקים ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָמּתמרים

ּתמרים הּמבחר  ּכגֹון - הּמבחר מן ׁשּלא הביא ואם . ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻֻ
מאּבקֹות  וענבים ּומרּקבֹות, סּכֹות ּותאנים ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻֻֻׁשּבהרים,

נתקּדׁשּו. לא - ְְְִַָֹֻּומעּׁשנֹות
וענבים „. מּזיתים חּוץ מׁשקין, ּבּכּורים מביאין ְְֲִִִִִִִִֵֵַַָאין

אין ּבלבד  מׁשקה, הביא ואם האדמה"; "ּפרי ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מּמּנּו. ְְִִֶַמקּבלין

לחים;‰. וענבים ּתאנים מביאין לירּוׁשלים, ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָהּקרֹובים
ּגרֹוגרֹות אֹותן מביאין מיובשות]והרחֹוקים, [תאנים ְְְְִִִָָָ

ְִִוצּמּוקין.
.Â עצרת קדם ּבּכּורים מביאין הּקציר אין "וחג ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

יּניחם  אּלא מּמּנּו; מקּבלין אין הביא, ואם ."מעׂשי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבּכּורי
מביאין  אין וכן עליהן. ויקרא עצרת , ׁשּתבֹוא עד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשם
הן  חנּכה, אחר ׁשּבּכרּו ׁשהּבּכּורים - חנּכה אחר ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻֻּבּכּורים

העצרת. אחר עד אֹותן ויּניח הּבאה; מּׁשנה ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָחׁשּובין
.Ê מן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן לא ּבּכּורים מביאין ְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹאין

החדׁש על קדם הּיׁשן ׁשחנטּו מּפרֹות יביא לא ּכיצד? . ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
עׂשר  חמּׁשה אחר ׁשחנטּו ּפרֹות על ּבׁשבט, עׂשר ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָחמּׁשה
ּכל  "ּבּכּורי ׁשּנאמר: מאליו, העֹולה ואחד הּנֹוטע אחד ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבֹו.

ּבארצם". ְְֲֶַָאׁשר
.Á ּבבּכּורים חּיבין ׁשּתפין ׁשל "ּבּכּורי ּופרֹות ׁשּנאמר: , ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻ

ּבארצם". אׁשר ְְֲֶַָָּכל
.Ë ּבספינה והּגדל נקּוב, ׁשהּוא ּפי על אף ּבעציץ, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּגדל

עּקר  ּכל מּמּנּו מביא אינֹו "ּבארצם";- ׁשּנאמר: אבל , ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּובחרּבה. ּבגג הּגדל מן ְְְִִֵֵַַָָָמביא

.Èוהבריכֹו ׂשדהּו, ּבתֹו אילן ענף הּנֹוטע ממנו השחיל -] ְְְִִִֵֵַַָָ
והוציאו] אֹובקרקע הרּבים, לרׁשּות אֹו חברֹו ׂשדה ְְְֲִִֵֵַָלתֹו

והבריכֹו הרּבים, ּברׁשּות אֹו חברֹו ּבׂשדה נטּוע ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשהיה
קצתֹו והברי ׂשדהּו ּבתֹו עּקרֹו ׁשהיה אֹו ׂשדהּו, ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָּבתֹו
ּבאמצע  מפסקת הּיחיד ּדר אֹו הרּבים ודר ׂשדהּו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
מּמה  לא ּבּכּורים, מביא אינֹו - הּמבר והּצד העּקר ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻּבין
האחרת, ׁשּברׁשּות הּצד מן ולא זֹו, ּברׁשּות ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹּׁשהֹוציא
הּגּדּולין  ּכל ׁשּיהיּו עד ,"אדמת "ּבּכּורי ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:

.ְְֵַָמאדמת
.‡Èלהברי רׁשּות חברֹו לֹו לׁשעה נתן אפּלּו ׁשּלֹו, ּבתֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָ

מביא  זה הרי למצר- סמּו האילן היה ואם שדה]. [גבול ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
להרחיק, ׁשחּיב ּפי על אף - חברֹו לׂשדה נֹוטה אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָחברֹו,
יהֹוׁשע  הנחיל ּכן מנת ׁשעל וקֹורא; מּמּנּו מביא זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻהרי

הארץ. ֶֶָָאת
.·Èוהחֹוכרין חלק האריסין, תמורת בשדה עובדים -] ְְֲִִִַָ

ולֹוקחין מהפרות] הּבעלים את ׁשאֹונסין זרֹוע ּובעלי ,ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
ּבפחֹות[קונים] מהן אינן [משוויו]ארצֹותם - והּגזלנין , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

"ּבּכּורי  ׁשּנאמר: הּבעלים, נתיאׁשּו ואפּלּו ּבּכּורים, ְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָמביאין
."ְְַָאדמת

.‚È ׁשאין לפי מביא, אינֹו - חברֹו ׂשדה ּבתֹו אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהּקֹונה
קרקע  ּפי לֹו על ואף קרקע; לֹו יׁש אילנֹות, ׁשלׁש והּקֹונה . ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹ

קרקע. ׁשּקנה ּכמי הּוא הרי ּבלבד, האילנֹות אּלא לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאין
מביא. זה הרי וקרקעֹו, אחד אילן ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָקנה

.„Èזה [קונה]הּלֹוקח הרי - הּקרקע ולקח ּתלּוׁשין, ּפרֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ
ּפרֹות  לֹו מכר ּופרֹותיה. קרקע לֹו יׁש ׁשהרי ּבּכּורים, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמביא
ׁשהרי  מביא, אינֹו מֹוכר - מחּברין אפּלּו הּקרקע, מן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻחּוץ
חזר  קרקע. לֹו אין ׁשהרי מביא, אינֹו ולֹוקח ּפרֹות; לֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָאין

ׁשהר  מביא, זה הרי - הּלֹוקח מן הּפרֹות ולקח יׁשהּמֹוכר י ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
ּופרֹותיה. קרקע ְֵֶַַָלֹו

.ÂË- מּמּנּו ּולקחּה וחזר לגֹוי, ׂשדהּו זה הּמֹוכר הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּתֹורה  מן ּבּכּורים מּמּנה מן מביא נפקעת ׁשאינּה ; ְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּגֹוי, ּבקנין ְְְְְִִֵֶַַַַהּמצוֹות
.ÊËזרה]אׁשרה לעבודה מּמּנה [עץ מביאין אין - ׁשּבּטלּה ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

הן. מקּדׁש ּכקדׁשי ׁשהּבּכּורים ְְְִִִִִֵֵֶַָָּבּכּורים;
.ÊÈ הּתֹורה מן ׁשעּור להן אין - מּדבריהם הּבּכּורים אבל , ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

חכמים] לעׂשֹות [של והרֹוצה מּׁשּׁשים; אחד להפריׁש ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָצרי
עֹוׂשה. ּבּכּורים, ׂשדהּו ִִֵֶָָּכל

.ÁÈ הרי - עּטרן אֹו עליהן, והֹוסיף וחזר ּבּכּוריו, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָהפריׁש
ּכבּכּורים  מארץ הּתֹוספת ּבׁשהביא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

מּסּוריה אֹו הּירּדן, מעבר הביא אם אבל [מקום יׂשראל; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
הארץ] בקדושת נתקדש ולא דוד ּתֹוספת שכבש אין -ֵֶֶ

אינּה ּכבּכּורים, ׁשאינּה ּפי על ואף ּכבּכּורים. ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָהּבּכּורים
ּבכל  הּבּכּורים את מעּטרין ואין ּבטהרה. אּלא ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָנאכלת

אּלא .הּמינים מּׁשבעת מקֹום, ְִִִִֶַַָָ
.ËÈׂשדהּו לתֹו אדם יֹורד הּבּכּורים? מפריׁשין ְְִִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד

- ׁשּבּכר ורּמֹון ׁשּבּכר, אׁשּכֹול ׁשּבּכרה, ּתאנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָורֹואה
ּבּכּורים' אּלּו 'הרי ואֹומר: ּבגמי, נעׂשין קֹוׁשרן והן ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָ

לא  ׁשעדין ּפי על ואף ׁשם, להם מּׁשּקרא ּבמחּבר, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּבּכּורים
אינֹו הּקרקע, מן אֹותן ויתלׁש ּומּׁשּיּגמרּו צרּכן. ּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבׁשלּו
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ולא  ּבמחּבר, הפריׁשן לא ׁשם. להם ולקרֹות לחזר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֻצרי
אחר  מפריׁש זה הרי - הּפרֹות את ותלׁש ׁשם, להם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָקרא
ּבּכּורים  מפריׁש אינֹו ּכּלן, הּפרֹות נטמאּו ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֻׁשּנתלׁשּו.
לכּתחּלה. הּטמא, על הּטהֹור מן מפריׁש אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבטמאה;
ׁשאינֹו לי יראה - מהן להפריׁש אחרֹות ּפרֹות לֹו אין  ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָואם
לי, יראה וכן לאּבד. מפריׁשין ׁשאין ּבטמאה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמפריׁש
ּכתרּומה  הּתּנּור ּבהן מּסיק אינֹו - ׁשּנטמאּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּבּכּורים

מקּדׁש. ּכקדׁשי ׁשהן מּפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָטמאה,
.Îׁשּנגנבּו אֹו אבדּו אֹו נבזזּו אֹו ונמּקּו ּבּכּוריו, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָהּמפריׁש

ּתחּתיהן  אחרים להפריׁש חּיב - ׁשּנטמאּו ׁשּנאמר:אֹו , ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
עד  ּבאחריּותן, חּיב ׁשהּוא מלּמד - "אלהי ה' ּבית ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ"ּתביא

הּבית. להר ְְִִֵֶַַַׁשּיביאם
.‡Î לא לירּוׁשלים, ּבידֹו להעלֹותן ּבּכּוריו ְְְֲִִִִַַַַָָָָֹהּמפריׁש

לׁשלחם  מנת על מּכּתחּלה לּקטם ואם ׁשליח; ּביד ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָיׁשלחם
ל  מּתר זה הרי ׁשליח, .ׁשלחם ּביד ְְְֲִֵֶַַָָָָֻ

ה'תשע"ג  תמוז ט"ז שני יום

ג  ¤¤ּפרק
מׁשמר‡. לאנׁשי נּתנין במקדש]הּבּכּורים והן [השבועי , ְְְְִִִִִֵֵַַָָ

ׁשהן  ּבארנּו, ּוכבר הּמקּדׁש. ּכקדׁשי ּביניהן אֹותן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמחּלקין
מקֹום, ּבכל ּבּכּורים ׁשאכל זר ,ּולפיכ 'ּתרּומה'; ְְְְִִִִֶַָָָָָָקרּויין
ׁשּנכנסּו מאחר אֹותן ׁשּיאכל והּוא - ׁשמים ּבידי מיתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹחּיב

ירּוׁשלים. ְְִַַָלחֹומת
מקצתן·. הפירות]היּו זה [של - ּבחּוץ ּומקצתן ּבפנים ְְְִִִִֶַָָָָָ

ּדבריו. לכל הקּדׁש הּוא והרי מיתה; עליו חּיבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּבפנים,
ּדבריו. לכל ּכחּלין הּוא הרי ׁשּבחּוץ, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֻוזה

ׁשּנכנסּו‚. מאחר לירּוׁשלים חּוץ ּבּכּורים ׁשאכל ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכהן
תּוכל  "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה - החֹומה מן ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹלפנים

ּכמֹולאכ  הּבּכּורים, והן ,"יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי ל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ּבירּוׁשלים  הּכהן אכלן אם וכן ּתרּומה. ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּבארנּו
ּבחּוץ; ׁשאכלן ּכמי הּתֹורה מן לֹוקה - ּבעזרה הּנחה ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹקדם
לפני  "והּנחּתֹו ׁשּנאמר: ּבעזרה, הּנחה טעּונין ׁשהן ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפי

."אלהי ה' ְֱִֶַֹמזּבח
על „. ואף לּכהן, הּתרּו - ּבעזרה אֹותן הּמביא ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻּומּׁשהּניחן

מעּכבת  הּקריאה ׁשאין עליהן; התוּדה לא ׁשעדין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּפי
למחיצתןאכילתן  חּוץ ׁשּיצאּו ּובּכּורים לירושלים]. [חוץ ְְֲִִִִִֶָָָָָ

ּבאכילה. מּתרין ְְֲִִַָָָֻוחזרּו,
ויתר ‰. ּדבר. לכל ּתרּומה ּכאכילת ּבּכּורים, ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָאכילת

לאֹונן אסּורין ׁשהן - וטרם ּבּבּכּורים קרובו שמת מי -] ְֲִִִֵֵֶַ
מקֹוםנקבר] הבאת ּוטעּונין לירושלים], טהֹור [- וכהן ; ְְֲִֵַָָָֹ

טהֹור  יׂשראל ׁשּלֹוקה ּכׁשם לֹוקה, - טמאים ּבּכּורים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאכל
ּבתרּומה. ּכן ּׁשאין מה ׁשּנטמא; ׁשני מעׂשר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאכל

.Â:ּבהן נאמר ׁשהרי לאֹונן? אסּורין ׁשהּבּכּורים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומּנין
הּטֹוב" ּבכל ּבׂשמחה,"וׂשמחּת לאכלן חּיב ׁשהּוא מּכלל - ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין ּבאנינּות, והאֹוכלן ּבאנינּות. ְְְֲֲִִִַַַַַַָָֹלא
מדרבנן] .[מלקות

.Ê ּכלי טעּונין ּומצוה הּבּכּורים בּטנא". "וׂשמּת ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ואם  עצמֹו; ּבפני ּבכלי ומין מין ּכל להביא הּמבחר ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָֻמן
ׂשעֹורים  אּלא - ּבערּבּוב יביאם ולא יצא. אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹהביא
על  ּותמרים ּגּביהן, על וזיתים ּגּביהן, על וחּטים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמּלמּטה,
ויהיה  הּכל; מן למעלה ּותאנים ּגּביהן, על ורּמֹונים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּגּביהן,

הּוצין ּכגֹון ומין, מין ּבין מפסיק אחד דקל]ּדבר [עלי ְְִִִִֵֶַָָָָ
עשב]וחלף לּתאנים,[מין ּומּקיף ּבהן. וכּיֹוצא עלין אֹו , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

מּבחּוץ. ענבים ׁשל ְֲִִֶֶַָאׁשּכֹולֹות
.Á וחֹוזר הּבּכּורים, הּכהן נֹוטל - מּתכֹות ּבכלי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹהביאם

לבעליו  ערבההּכלי ׁשל ּבסּלים הביאם ואם }וחלף {. ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ואם  לּכהנים; והּסּלים הּבּכּורים הרי ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ(קלּופה)

לּכהנים. הּסּלים אין הּבּכּורים, ְְֲִִִִִֵַַַַֹנטמאּו
.Ë ּתֹורין ּבידם מביאין היּו הּבּכּורים, את מביאין ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָּכׁשהיּו

יֹונה  ּובני ּתֹורין הּסּלים מּצּדי ּתֹולין היּו וכן יֹונה; ,ּובני ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
קרבים  היּו הּסּלים, ׁשעם אּלּו הּבּכּורים. את לעּטר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּכדי

לּכהנים. נּתנין היּו ׁשּבידיהן, ואּלּו ְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹעֹולֹות;
.È לה עׂשה ּבׁשעה מצות ּבּמקּדׁש הּבּכּורים על תוּדֹות ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָ

ּכי  ,אלהי לה' הּיֹום "הּגדּתי וקֹורא: מתחיל ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַֹׁשּמביאין.
ּכל  ׁשּגֹומר עד אבי", אבד ארּמי וגֹו' הארץ אל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹבאתי
אּלא  אֹותּה קֹורין ואין ה'". לי נתּת "אׁשר עד ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּפרׁשה,
הּזאת. ּבּלׁשֹון ואמרּת", "וענית ׁשּנאמר: - הּקדׁש ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבלׁשֹון

.‡È מי וכל קֹורא; לקרֹות, יֹודע ׁשהיה מי ּכל ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבראׁשֹונה,
יֹודעין  ׁשאין אּלּו נמנעּו אֹותֹו. מקרין לקרֹות, יֹודע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשאינֹו
ׁשּיהיּו ּדין ּבית התקינּו יּכלמּו. ׁשּלא ּכדי מּלהביא, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹלקרֹות

יֹודע  ׁשאינֹו ּכמי יֹודע, ׁשהּוא מי את .מקרין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַ
.·Èלעבּדֹו לּתנם רׁשּות לֹו יׁש - הּבּכּורים את ְְְְִִִִֵֵֶַַַָהּמביא

הּבית  להר ׁשּמּגיע עד ,הּדר ּבכל הּבית ּוקרֹובֹו להר הּגיע . ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָ
ּגדֹול  מל היה ואפּלּו ּבעצמֹו, הּוא ּכתפֹו על הּסל נֹוטל -ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
על  הּסל ועֹודהּו וקֹורא לעזרה, ׁשּמּגיע עד ונכנס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּביׂשראל,
מעל  הּסל ּומֹוריד וגֹו'". אלהי לה' הּיֹום "הּגדּתי ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַֹּכתפֹו,
ּומניף, ּתחּתיו ידיו את מּניח והּכהן ּבׂשפתיו, ואֹוחז ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכתפֹו,
ׁשּגֹומר. עד וגֹו'" מצרימה וּירד אבי, אבד "ארּמי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹוקֹורא:
ׁשל  ּבדרֹומּה מערבית, ּדרֹומית ּבקרן הּמזּבח ּבצד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּומּניחֹו
ּתנּופה? טעּונין ׁשהּבּכּורים ּומּנין ויצא. ויׁשּתחוה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָקרן;
הּבּכּורים  לרּבֹות ,"מּיד הּטנא הּכהן "ולקח ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ׁשלמים  קרּבן טעּונין ּכ ּתנּופה, ׁשּטעּונין ּוכׁשם ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָלתנּופה.
הּוא  ּולהּלן הּטֹוב", ּבכל "וׂשמחּת ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָוׁשיר,
החג  ּׂשמחת מה - "ּבחּג "וׂשמחּת ּברגלים: ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאֹומר

מעּכב. הּקרּבן ואין ּבׁשלמים. ּכאן אף ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּבׁשלמים,
.‚È,לעזרה ּכׁשּיּגיע עליהן? ּבׁשיר קֹוראין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָואימתי

וקֹוראין  הּלוּיים היּו ּדּליתני".מתחילין ּכי ה', ארֹוממ" : ְְְְְֲִִִִִִִִִִַַָָ
.„È לינה טעּונים לּמקּדׁש,הּבּכּורין ּבּכּוריו הביא ּכיצד? . ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָ

מירּוׁשלים  הּיֹום ּבאֹותֹו יצא לא - ׁשלמיו והקריב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹוקרא,
ׁשּנאמר: לעירֹו, למחר ויחזר ׁשם ילין אּלא למקֹומֹו, ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלחזר

"לאהלי והלכּת בּבקר, ּפֹונה "ּופנית ׁשאּתה ּפֹונֹות ּכל - ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
נמצאת  ּבּבקר. אּלא יהיּו לא לֹו, לכׁשּתבֹוא הּמקּדׁש ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמן
מקֹום, הבאת ּדברים: ׁשבעה טעּונין ׁשהּבּכּורים ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאֹומר,
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ׁשם  ולינה ּותנּופה, וׁשיר, וקרּבן, ּוקריאה, ְְְְְְְִִִִִָָָָָָּבכלי,
ִִַָּבירּוׁשלים.

ד  ¤¤ּפרק
וׁשיר ‡. קרּבן טעּון ּבּכּורים, הּמביא ולינה;ּכל ּותנּופה ְְְְִִִִִֵַָָָָָָ

להביא  ׁשחּיבין ׁשּיׁש לפי - ּבּכל ׁשוה אינ ֹו הּוּדּוי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבל
עליהן. קֹוראין ואינן ְְֲִִִֵֵֶָּבּכּורים,

והּטמטּום·. האּׁשה; קֹוראין: ולא מביאין, [אטום ואּלּו ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ
מינו] ניכר ונקבה]והאנּדרֹוגינֹוסואין זכר סימני בו -[יש ְְְִַָ

ה'". לי נתּת "אׁשר לֹומר יכֹולין ואין אּׁשה, ספק ׁשהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלפי
האּפיטרֹוּפין יתומים]וכן אינן [על והּׁשליח והעבד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ה'". לי נתּת "אׁשר לֹומר יכֹולין ׁשאינן לפי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָקֹוראין,
"אב אבל‚. לאברהם: ׁשּנאמר לפי - וקֹורא מביא הּגר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּנכנסין  ּכּלֹו העֹולם ּכל אב הּוא הרי ,"נתּתי ּגֹוים ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻהמֹון
ּתחּלה, הּׁשבּועה היתה ּולאברהם ּׁשכינה, ּכנפי ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָּתחת

הארץ  את ּבניו מביאין ׁשּיירׁשּו ּולוּיים ּכהנים וכן . ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹ
מגרׁש. ערי להן ׁשּיׁש מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָוקֹוראין,

קֹורא „. ואינֹו מביא - חברֹו ׁשל ּבתֹו אילנֹות ׁשני ,הּקֹונה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
עֹוׂשה? וכיצד לֹו. אין אֹו קרקע לֹו יׁש אם ספק ׁשהּדבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלפי

הּבית לבדק ּתחּלה אֹותן ספק [למקדש]מקּדיׁש ׁשהן מּפני - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
מּיד  אֹותן ּפֹודה והּכהן לעזרה; חּלין מכניסין ואין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻחּלין,
ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מהן ּומפריׁש אֹוכלן. ּכ ואחר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָההקּדׁש,
ׁשּמא  לּכהנים, ׁשּלהן מעׂשרֹות ונֹותן חּלין; ספק ׁשהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻמּפני
אּלא  ּבעצמֹו, אֹותן מביא ואינֹו לזרים. ואסּורין הן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּכּורים
הּקריאה  אֹותן ּתעּכב ׁשּלא ּכדי - ׁשליח ּביד אֹותן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹמׁשּלח
הּקריאה  הּספק, מּפני לקריאה ראּוי ׁשאינֹו ׁשּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמּלאכלן;

ּבֹו. ְֶֶַמעּכבת
קֹורא ‰. ואינֹו מביא - ׂשדהּו את ּומכר ּבּכּוריו, ;הפריׁש ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

לֹו. אין ׁשהרי ה'", לי, נתּת "אׁשר לֹומר: יכֹול ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
מאֹותֹו[הקונה]והּלֹוקח אחרים ּבּכּורים להפריׁש חּיב אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָ

ואינֹו מביא הפריׁש, ואם מֹוכר; מּמּנּו הפריׁש ׁשּכבר ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָהּמין,
וקֹורא. ּומביא מפריׁש אחר, מּמין אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָקֹורא.

.Â,קֹורא ואינֹו מביא הּלֹוקח - לפרֹות ׂשדהּו את ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹוכר
הּגּוף  ּכקנין אינֹו הּפרֹות מּנכסי ׁשּקנין אדם מביא אבל . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּקרקע, ּגּוף לֹו ׁשאין ּפי על אף - וקֹורא ּבּכּורים, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַאׁשּתֹו
על  אף ;"ּולבית - אלהי ה' ל נתן "אׁשר ּבהן: ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר
מביא  - ּבּדר והּוא ׁשהפריׁש, אחר אׁשּתֹו ׁשּמתה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּפי

ְֵוקֹורא.
.Ê ׁשהּיֹובל ּבזמן וקרקען, אילנֹות ׁשּמכר אֹו ׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמֹוכר

ׁשעדין  ּבלבד, ראׁשֹון ּביֹובל וקֹורא מביא זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַנֹוהג
הּקרקע  לֹו ׁשּתחזר מֹוכר ׁשל ּדעּתֹו סמכה אם לא אבל ; ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשּכבר  - קֹורא ואינֹו מביא זה הרי ׁשני, ּביֹובל ּומכרּה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָחזר
ּכקנין  אינֹו ּפרֹות וקנין הּפרֹות, אּלא לֹו ׁשאין ּדעּתֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָסמכה

ַהּגּוף.
.Á ׁשראּוי זה - מסּכן הּוא והרי וחלה, ּבּכּורים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֻהפריׁש

קֹורא  ואינֹו מביא ּביד ליֹורׁשֹו, וׁשּלחן ּבּכּוריו, הפריׁש . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָ
והביאן, הּוא ׁשחזר ּפי על אף - ּבּדר הּׁשליח ּומת ֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָאחר,

ׁשּתהיה  עד ּובאת", . . "ולקחּת ׁשּנאמר: קֹורא, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאינֹו
ּכאחד. והבאה ְְֲִֶַָָָָלקיחה

.Ëוהפריׁש הּבית, להר ׁשּיּגיע קדם ואבדּו ּבּכּוריו, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹהפריׁש
קֹורא  ואינֹו הּׁשנּיים, מביא - ּתחּתיהן ׁשאינֹואחרים לפי ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַ

ׁשאינן  לפי האדמה", ּפרי ראׁשית "את לֹומר: ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָיכֹול
הּׁשנּיים, ואּלּו שיאכלם]ראׁשית. עליהן [זר חּיבין אין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ

ּכבּכּורים. ְִִֶֹחמׁש
.Èׁשם אֹותן נֹופץ - ּבעזרה ונטמאּו ּבּכּוריו, [מוציאם הביא ְְְֲִִִֵֵָָָָָָ

קֹורא.מהסל] ואינֹו ,ְֵֵ
.‡È והביא וחזר וקרא, הּמינין, מן מאחד ּבּכּוריו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהביא

עליהן  קֹורא אינֹו - אחר מּמין "הּגדּתי ּבּכּורים ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַ
ואינֹו מּגיד, הּוא ּבּׁשנה אחת ּפעם - "אלהי לה' ְֱִֵֶַַַַַַַַָָֹהּיֹום

אחת. ּבׁשנה ּומּגיד וחֹוזר ְְִִֵַַַַָָמּגיד
.·Èהּמעין ויבׁש ּבּכּוריו, שדהו]הפריׁש אֹו[המשקה , ְְְִִִֵַַָָָ

ׁשאין  ּכמי ׁשּזה לפי קֹורא; ואינֹו מביא - האילן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּנקצץ
אבדה. ׁשהרי קרקע, ְְֲֵֶַַָָלֹו

.‚È על אף - חנּכה ועד הּסּכֹות, חג מאחר ּבּכּורים ְֲִִִֵֵַַַַַַַַָֻֻהּמביא
החג קדם ׁשהפריׁשן סוכות]ּפי קֹורא,[- ואינֹו מביא , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ

ּבׁשעת  אּלא קריאה ואין הּטֹוב", ּבכל "וׂשמחּת ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּכל  ּוׁשאר הּסּכֹות. חג סֹוף ועד הּׁשבּועֹות מחג ְְְִֵַַַַַָָָָֻׂשמחה,

וקֹוראין. מביאין - מאּלּו חּוץ ְְְְִִִִִֵֵַהּמביאין
.„È ּומּתנֹות והחמׁש, והּקרן והחּלה, והּתרּומֹות, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָֹהּבּכּורים,

לֹו יׁש הּכהן; נכסי הם - רשאי]ּבהמה מהן [- לקנֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹ
ּבחֹובֹו, נֹוטלן חֹוב ּובעל טמאה, ּובהמה וקרקעֹות ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָעבדים

ּתֹורה.והאּׁש ספר ּבהן וקֹונה ּבכתּבתּה, ה ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֻ
.(ÂË) להאכל אסּורין והּתרּומֹות ׁשהּבּכּורים ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָאף

.לזרים  ְִָ
.ÂËעֹולין ׁשהּבּכּורים ּפי על נתערבו אף אם בטלים -] ִִִִֶַַַ

ּבחּלין בחולין] נתערבּו אם - ּכתרּומה ּומאה, ְְְְְִִִִֵֶָָָָֻּבאחד
ׁשהּוא  ׁשני; ּכמעׂשר ּבמינן ׁשהן ּבכל אֹוסרין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבירּוׁשלים,

מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּכדבר אֹותן עׂשּו אכילתן, [שאינו מקֹום ְְֲִִִֵֶַָָָָָָ
ּבירּוׁשלים בטל] אף לזרים אסּורין ׁשהּבּכּורים ּפי על ואף .ְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ

אחר  הּבּכּורים זרע אפּלּו ׁשהן. ּבכל אֹוסרין הן הרי -ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּבכל  ואֹוסרין אסּורין; הּגּדּולין הרי - לירּוׁשלים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָׁשּנכנסּו
קדם  ּבּכּורים הּזֹורע אבל ּבירּוׁשלים. נתערבּו אם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהן,

חּלין. הּגּדּולין - לירּוׁשלים ְִִִִִִֶַַָָֻׁשּיּכנסּו
.ÊË הּבּכּורים את מעלין ׁשּבּמעמד,ּכיצד העירֹות ּכל ? ֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

יחידים, יעלּו ׁשּלא ּכדי מעמד, ׁשל לעירֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹמתּכּנסֹות
ׁשל  ּברחֹובּה ולנין ּובאין ."מל הדרת עם, "ּברב ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּובּׁשחר  הּטמאה; אהל מּפני - לּבּתים יּכנסּו ולא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻעיר,
והּׁשֹור  אלהינּו'. ה' אל צּיֹון, ונעלה 'קּומּו אֹומר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַֹֻהממּנה
זית  ׁשל ועטרה זהב; מצּפֹות וקרניו לפניהם, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהֹול
מּכה  והחליל הּמינין. מּׁשבעת ׁשהּבּכּורים להֹודיע ְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָֹּבראׁשֹו,
הֹולכין  והם לירּוׁשלים. קרֹוב מּגיעין ׁשהם עד ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלפניהם,
;"נל ה' ּבית לי, ּבאמרים "ׂשמחּתי וקֹוראין: ,הּדר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבכל

ּבלבד ידֹות ׁשּתי אּלא הּיֹום, ּכל מהּלכין היּו [שני ולא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
מהיום] לפניהן שליש ׁשלחּו לירּוׁשלים, קרֹוב הּגיעּו .ְְִִִִִֵֶַָָָ

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

mixekia zekld - mirxf xtq - fenz f"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבּכּוריהם, את ועּטרּו ירּוׁשלים. לאנׁשי להֹודיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשלּוחין
הּלח  את מראין ויבׁש, לח להם היה ואם אֹותם; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּופרּכסּו

והּפחֹות הכוהנים]מּלמעלה. הלוים]והּסגנים[סגני [של ְְְְְִִַַַַָָ
לפי מירּוׁשלים. לקראתם יֹוצאין הן והּגזּברים, הּבאים ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָ

רּבים; לקראתם יֹוצאין הרּבה, אנׁשים ּבאּו אם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָיֹוצאין:
יתחילּו ירּוׁשלים, ּבׁשערי ּכּלן ּוכׁשּיּכנסּו מעט. מעט, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֻואם

ירּוׁשלים". ,ּבׁשערי רגלינּו היּו "עמדֹות ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹלקרֹות:
.ÊÈ לפניהם עֹומדין ׁשּבירּוׁשלים, אּמנּיֹות ּבעלי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּכל

ּבאתם  ּפלֹוני, מקֹום אנׁשי 'אחינּו ּבׁשלֹומם: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָוׁשֹואלין
מּכה  והחליל ירּוׁשלים, ּבתֹו מהּלכין והם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבׁשלֹום'?
הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר מּגיעים ׁשהם עד ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַלפניהם,

ואֹומר  ּכתפֹו, על סּלֹו ואחד אחד ּכל יּה,נטל "הללּו ין: ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ
הללּו יּה, תהּלל הּנׁשמה "ּכל עד וכּו'", ּבקדׁשֹו אל ְְְְְְְֵֵַַַַַָָָָֹהללּו
ׁשּמּגיעין  עד וקֹוראין הּבית, ּבהר מהּלכים והם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָיּה";
ה', ארֹוממ" ּבׁשיר: הלוּיים ּדּברּו לעזרה, הּגיעּו ְְְְֲֲֲִִִִִִִַָָָָָָלעזרה.

וגֹו'". ּדּליתני ְִִִִָּכי

ה  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. לּכהן, העּסה מן ּתרּומה להפריׁש עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמצות

אין  זֹו, וראׁשית תרּומה". ּתרימּו חּלה, - ערסתכם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ"ראׁשית
את  ּפטר ּכׂשעֹורה, הפריׁש אפּלּו - הּתֹורה מן ׁשעּור ְְֲִִִִִִֶַַָָָָלּה
עד  - ּכלּום עׂשה לא חּלה, עּסתֹו ּכל והעֹוׂשה ְְִִֶַַָָָָָָָָֹהעּסה;

מקצת. ְְִֵֶַָׁשּיׁשּיר
סֹופרים·. מעׂשרים [חכמים]ּומּדברי אחד ׁשּמפריׁשין , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָ

- לּכהן מּתנה ּכדי ּבּה ׁשּיהיה ּכדי העּסה, מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוארּבעה
מּתנה. לּתנֹו הראּוי ּדבר לֹו ּתן לֹו", "ּתּתן ְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
מארּבעים  אחד מפריׁש ּבּׁשּוק, למּכר העֹוׂשה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוהּנחּתֹום
מּתנה. ּכדי זה ּבׁשעּור יׁש מרּבה, ׁשעּסתֹו לפי - ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּוׁשמֹונה

.‚- מרּבה ׁשהיא ּפי על אף - ּבנֹו למׁשּתה עּסה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻהעֹוׂשה
ּבעל  ּבעּסת לחלק ׁשּלא וארּבעה, מעׂשרים אחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמפריׁש
אחד  מפריׁש - קטּנה עּסה ׁשעׂשה והּנחּתֹום ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּבית.

הּנחּתֹום  ּבעּסת לחלק ׁשּלא ּוׁשמֹונה, .מארּבעים ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹ
אחד „. מפריׁש - ּבאנס אֹו ּבׁשֹוגג העּסה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹנטמאת

אחד  מפריׁש - ּבזדֹון טּמאּה ואם ּוׁשמֹונה; ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמארּבעים
נׂשּכר  חֹוטא יהיה ׁשּלא ּכדי וארּבעה, וחּלה מעׂשרים . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
טמאה. ּכתרּומה להּסקה, לּכהן - ְְְְִֵֵֵַַָָָָָֹטמאה

ּבלבד ‰. ּבארץ אּלא הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבין ,אין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּכל  ּובזמן וגֹו'"; הארץ מּלחם ּבאכלכם "והיה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ּכּלכם, ּביאת - הארץ" אל "ּבבאכם ׁשּנאמר: ׁשם, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻיׂשראל
ּבימי  אפּלּו הּזה, ּבּזמן חּלה ,לפיכ מקצתכם. ּביאת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹולא
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, אּלא אינּה - יׂשראל ּבארץ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָעזרא,

ְִָּבתרּומה.
.Â ּופרֹות ּבחּלה; חּיבין לארץ, ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפרֹות

לחּוצה  ׁשּיצאּו ּפטּורין הארץ אני לארץ, "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ּפרֹות  על ּבין חּיבין, אּתם ׁשּמה - ׁשּמה" אתכם ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמביא

לארץ. חּוצה ּפרֹות על ּבין ֵֵֶֶַָָָָָהארץ
.Ê ׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי לארץ ּבחּוצה חּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמפריׁשין

מּיׂשראל  חּלה ּתֹורת חּוצה ּתׁשּתּכח חּלת מביאין ואין . ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ
מּׁשם; ּובּכּורים ּתרּומה מביאין ׁשאין ּכׁשם לארץ, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלארץ
ּכתרּומה. ותּׂשרף הּפסח, ערב עד אֹותּה מּניח - הביא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָואם

.Á ארצֹות ּבׁשלׁש לחּלה, ּדינין הארץ ׁשלׁשה ּכל : ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֹ
אחת  חּלה ּבּה מפריׁשין - ּכזיב עד ּבבל עֹולי ּבּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהחזיקּו
ׁשהחזיקּו יׂשראל ארץ ּוׁשאר לּכהנים. נאכלת והיא ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּכּׁשעּור,
מּכזיב  ׁשהיא ּבבל, עֹולי ּבּה החזיקּו ולא מצרים עֹולי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבּה
נׂשרפת, האחת חּלֹות: ׁשּתי ּבּה מפריׁשין - אמנה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָועד
מּפני  חּלֹות? ׁשּתי ּבּה מפריׁשין מה ּומּפני נאכלת. ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהאחת
אֹותּה נתקּדׁשה לא ׁשהרי - טמאה הראׁשֹונה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהחּלה
והֹואיל  מּׁשּגלּו; ּבטלה ראׁשֹונה ּוקדּׁשה עזרא, ּבימי ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻהארץ
מארּבעים  אחד חּלה ּבּה מפריׁשין - יׂשראל ארץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהיא
ונֹותנין  ׁשנּיה, חּלה ּומפריׁשין אֹותּה. וׂשֹורפין ְְְְְְְִִִִִַַָָָָּוׁשמֹונה,
טהֹורה  'ּתרּומה יאמרּו: ׁשּלא ּכדי - לאכלּה לּכהן ְְְְְְֵֵֶַָָָָָֹֹֹאֹותּה
נטמאת  ׁשּלא ּפי על אף הראׁשֹונה, נׂשרפה ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנׂשרפת',
ּכל  אּלא ׁשעּור; לּה אין הּׁשנּיה, וזֹו לּכל. ידּועה ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹֻטמאה

מּדבריהםׁש[כמות] ׁשהיא מּפני - מפריׁש [של רֹוצה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַ
ּבסּוריהחכמים] ּבין ולחּוץ, ׁשּמאמנה הארץ וכל [מקומות . ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָ

הארץ] בקדושת נתקדשו ולא דוד ּבׁשאר שכבש ְִֵָּבין
ׁשּלא  ּכדי לׂשרפה, אחת חּלֹות: ׁשּתי מפריׁשין - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהארצֹות
ּכדי  לאכילה, ואחת נאכלת', טמאה ּתרּומה 'ראינּו ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיאמרּו:

ּתׁש וזֹוׁשּלא וזֹו והֹואיל מּיׂשראל. חּלה ּתֹורת ּתּכח ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ
אין  ׂשרפה, ׁשל ,לפיכ ּבּנאכלת; לרּבֹות מּוטב ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּדבריהם,
מארּבעים  אחד אכילה, וׁשל ׁשהּוא, ּכל אּלא ׁשעּור ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלּה

צריּוׁשמֹונה. ואין ּולזבֹות; לזבים מּתרת אכילה, ׁשל וזֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָֻ
טמאים. לׁשאר ְְִִֵַָלֹומר,

.Ë הּמת טמאת מּפני טהֹורה, עּסה ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבּזמן
מארּבעים  אחד יׂשראל, ארץ ּבכל אחת חּלה מפריׁשין -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשם  לּה ויׁש טמאה, ׁשהיא מּפני אֹותּה, וׂשֹורפין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּוׁשמֹונה,
לּכהן  ׁשנּיה מפריׁשין - אמנה עד ּומּכזיב הּתֹורה. מן ְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹעּקר

מּקדם  הּדבר ּכׁשהיה ׁשעּור; לּה ואין .לאכילה, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
.È הֹואיל טמאה, ׁשהיא ּפי על אף - לארץ חּוצה ְִִִֵֶֶַַַַָָָָחּלת

על  אּלא ּבאכילה, אסּורה אינּה - מּדבריהם חּיּובּה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָועּקר
וזבים, קראין, ּבעלי והם: מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ׁשּטמאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻּכהן

ּומצרעין  ויֹולדֹות, ונּדֹות, הּטמאים וזבֹות, ׁשאר אבל . ְְְְְְְֲִִִֵַָָָָֹ
לאכלּה. מּתרים - מת טמאי אפּלּו הּטמאֹות, ׁשאר ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֻֻּבמּגע
ּבסּוריה  ּבין לארץ, ּבחּוצה קטן ּכהן ׁשם היה אם ,ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָֹלפיכ

ורצה ארצֹות, ּבׁשאר -[אחר]ּבין אחת חּלה להפריׁש ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָ
ׁשעדין  לקטן נאכלת והיא ּוׁשמֹונה, מארּבעים אחד ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמפריׁש

נּדה; ראתה לא ׁשעדין לקטּנה אֹו קרי, ראה צרילא ואינֹו ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
לאׁש. ׁשנּיה ְְְִִֵַָָלהפריׁש

.‡È,זרעֹו מּׁשכבת ׁשּטבל ּגדֹול ּכהן ׁשם היה אם אֹווכן ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשהּוא  ּפי על ואף ׁשמׁשֹו, העריב ׁשּלא ּפי על אף - ְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָֹמּזיבתֹו
ואינֹו הראׁשֹונה, החּלה לאכל מּתר זה הרי - מת ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻטמא

לארץ  ּבחּוצה ׁשנּיה להפריׁש הּמפריׁש.צרי חּלה,ּכל ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָ
להפריׁש וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ּתחּלה: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָמבר
על  מבר ׁשהּוא ּכׁשם לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ, ּבין ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחּלה',
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ׁשם  ולינה ּותנּופה, וׁשיר, וקרּבן, ּוקריאה, ְְְְְְְִִִִִָָָָָָּבכלי,
ִִַָּבירּוׁשלים.

ד  ¤¤ּפרק
וׁשיר ‡. קרּבן טעּון ּבּכּורים, הּמביא ולינה;ּכל ּותנּופה ְְְְִִִִִֵַָָָָָָ

להביא  ׁשחּיבין ׁשּיׁש לפי - ּבּכל ׁשוה אינ ֹו הּוּדּוי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבל
עליהן. קֹוראין ואינן ְְֲִִִֵֵֶָּבּכּורים,

והּטמטּום·. האּׁשה; קֹוראין: ולא מביאין, [אטום ואּלּו ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ
מינו] ניכר ונקבה]והאנּדרֹוגינֹוסואין זכר סימני בו -[יש ְְְִַָ

ה'". לי נתּת "אׁשר לֹומר יכֹולין ואין אּׁשה, ספק ׁשהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלפי
האּפיטרֹוּפין יתומים]וכן אינן [על והּׁשליח והעבד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ה'". לי נתּת "אׁשר לֹומר יכֹולין ׁשאינן לפי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָקֹוראין,
"אב אבל‚. לאברהם: ׁשּנאמר לפי - וקֹורא מביא הּגר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּנכנסין  ּכּלֹו העֹולם ּכל אב הּוא הרי ,"נתּתי ּגֹוים ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻהמֹון
ּתחּלה, הּׁשבּועה היתה ּולאברהם ּׁשכינה, ּכנפי ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָּתחת

הארץ  את ּבניו מביאין ׁשּיירׁשּו ּולוּיים ּכהנים וכן . ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹ
מגרׁש. ערי להן ׁשּיׁש מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָוקֹוראין,

קֹורא „. ואינֹו מביא - חברֹו ׁשל ּבתֹו אילנֹות ׁשני ,הּקֹונה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
עֹוׂשה? וכיצד לֹו. אין אֹו קרקע לֹו יׁש אם ספק ׁשהּדבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלפי

הּבית לבדק ּתחּלה אֹותן ספק [למקדש]מקּדיׁש ׁשהן מּפני - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
מּיד  אֹותן ּפֹודה והּכהן לעזרה; חּלין מכניסין ואין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻחּלין,
ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מהן ּומפריׁש אֹוכלן. ּכ ואחר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָההקּדׁש,
ׁשּמא  לּכהנים, ׁשּלהן מעׂשרֹות ונֹותן חּלין; ספק ׁשהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻמּפני
אּלא  ּבעצמֹו, אֹותן מביא ואינֹו לזרים. ואסּורין הן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּכּורים
הּקריאה  אֹותן ּתעּכב ׁשּלא ּכדי - ׁשליח ּביד אֹותן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹמׁשּלח
הּקריאה  הּספק, מּפני לקריאה ראּוי ׁשאינֹו ׁשּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמּלאכלן;

ּבֹו. ְֶֶַמעּכבת
קֹורא ‰. ואינֹו מביא - ׂשדהּו את ּומכר ּבּכּוריו, ;הפריׁש ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

לֹו. אין ׁשהרי ה'", לי, נתּת "אׁשר לֹומר: יכֹול ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
מאֹותֹו[הקונה]והּלֹוקח אחרים ּבּכּורים להפריׁש חּיב אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָ

ואינֹו מביא הפריׁש, ואם מֹוכר; מּמּנּו הפריׁש ׁשּכבר ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָהּמין,
וקֹורא. ּומביא מפריׁש אחר, מּמין אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָקֹורא.

.Â,קֹורא ואינֹו מביא הּלֹוקח - לפרֹות ׂשדהּו את ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹוכר
הּגּוף  ּכקנין אינֹו הּפרֹות מּנכסי ׁשּקנין אדם מביא אבל . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּקרקע, ּגּוף לֹו ׁשאין ּפי על אף - וקֹורא ּבּכּורים, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַאׁשּתֹו
על  אף ;"ּולבית - אלהי ה' ל נתן "אׁשר ּבהן: ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר
מביא  - ּבּדר והּוא ׁשהפריׁש, אחר אׁשּתֹו ׁשּמתה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּפי

ְֵוקֹורא.
.Ê ׁשהּיֹובל ּבזמן וקרקען, אילנֹות ׁשּמכר אֹו ׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמֹוכר

ׁשעדין  ּבלבד, ראׁשֹון ּביֹובל וקֹורא מביא זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַנֹוהג
הּקרקע  לֹו ׁשּתחזר מֹוכר ׁשל ּדעּתֹו סמכה אם לא אבל ; ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשּכבר  - קֹורא ואינֹו מביא זה הרי ׁשני, ּביֹובל ּומכרּה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָחזר
ּכקנין  אינֹו ּפרֹות וקנין הּפרֹות, אּלא לֹו ׁשאין ּדעּתֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָסמכה

ַהּגּוף.
.Á ׁשראּוי זה - מסּכן הּוא והרי וחלה, ּבּכּורים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֻהפריׁש

קֹורא  ואינֹו מביא ּביד ליֹורׁשֹו, וׁשּלחן ּבּכּוריו, הפריׁש . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָ
והביאן, הּוא ׁשחזר ּפי על אף - ּבּדר הּׁשליח ּומת ֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָאחר,

ׁשּתהיה  עד ּובאת", . . "ולקחּת ׁשּנאמר: קֹורא, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאינֹו
ּכאחד. והבאה ְְֲִֶַָָָָלקיחה

.Ëוהפריׁש הּבית, להר ׁשּיּגיע קדם ואבדּו ּבּכּוריו, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹהפריׁש
קֹורא  ואינֹו הּׁשנּיים, מביא - ּתחּתיהן ׁשאינֹואחרים לפי ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַ

ׁשאינן  לפי האדמה", ּפרי ראׁשית "את לֹומר: ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָיכֹול
הּׁשנּיים, ואּלּו שיאכלם]ראׁשית. עליהן [זר חּיבין אין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ

ּכבּכּורים. ְִִֶֹחמׁש
.Èׁשם אֹותן נֹופץ - ּבעזרה ונטמאּו ּבּכּוריו, [מוציאם הביא ְְְֲִִִֵֵָָָָָָ

קֹורא.מהסל] ואינֹו ,ְֵֵ
.‡È והביא וחזר וקרא, הּמינין, מן מאחד ּבּכּוריו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהביא

עליהן  קֹורא אינֹו - אחר מּמין "הּגדּתי ּבּכּורים ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַ
ואינֹו מּגיד, הּוא ּבּׁשנה אחת ּפעם - "אלהי לה' ְֱִֵֶַַַַַַַַָָֹהּיֹום

אחת. ּבׁשנה ּומּגיד וחֹוזר ְְִִֵַַַַָָמּגיד
.·Èהּמעין ויבׁש ּבּכּוריו, שדהו]הפריׁש אֹו[המשקה , ְְְִִִֵַַָָָ

ׁשאין  ּכמי ׁשּזה לפי קֹורא; ואינֹו מביא - האילן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּנקצץ
אבדה. ׁשהרי קרקע, ְְֲֵֶַַָָלֹו

.‚È על אף - חנּכה ועד הּסּכֹות, חג מאחר ּבּכּורים ְֲִִִֵֵַַַַַַַַָֻֻהּמביא
החג קדם ׁשהפריׁשן סוכות]ּפי קֹורא,[- ואינֹו מביא , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ

ּבׁשעת  אּלא קריאה ואין הּטֹוב", ּבכל "וׂשמחּת ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּכל  ּוׁשאר הּסּכֹות. חג סֹוף ועד הּׁשבּועֹות מחג ְְְִֵַַַַַָָָָֻׂשמחה,

וקֹוראין. מביאין - מאּלּו חּוץ ְְְְִִִִִֵֵַהּמביאין
.„È ּומּתנֹות והחמׁש, והּקרן והחּלה, והּתרּומֹות, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָֹהּבּכּורים,

לֹו יׁש הּכהן; נכסי הם - רשאי]ּבהמה מהן [- לקנֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹ
ּבחֹובֹו, נֹוטלן חֹוב ּובעל טמאה, ּובהמה וקרקעֹות ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָעבדים

ּתֹורה.והאּׁש ספר ּבהן וקֹונה ּבכתּבתּה, ה ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֻ
.(ÂË) להאכל אסּורין והּתרּומֹות ׁשהּבּכּורים ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָאף

.לזרים  ְִָ
.ÂËעֹולין ׁשהּבּכּורים ּפי על נתערבו אף אם בטלים -] ִִִִֶַַַ

ּבחּלין בחולין] נתערבּו אם - ּכתרּומה ּומאה, ְְְְְִִִִֵֶָָָָֻּבאחד
ׁשהּוא  ׁשני; ּכמעׂשר ּבמינן ׁשהן ּבכל אֹוסרין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבירּוׁשלים,

מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּכדבר אֹותן עׂשּו אכילתן, [שאינו מקֹום ְְֲִִִֵֶַָָָָָָ
ּבירּוׁשלים בטל] אף לזרים אסּורין ׁשהּבּכּורים ּפי על ואף .ְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ

אחר  הּבּכּורים זרע אפּלּו ׁשהן. ּבכל אֹוסרין הן הרי -ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּבכל  ואֹוסרין אסּורין; הּגּדּולין הרי - לירּוׁשלים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָׁשּנכנסּו
קדם  ּבּכּורים הּזֹורע אבל ּבירּוׁשלים. נתערבּו אם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהן,

חּלין. הּגּדּולין - לירּוׁשלים ְִִִִִִֶַַָָֻׁשּיּכנסּו
.ÊË הּבּכּורים את מעלין ׁשּבּמעמד,ּכיצד העירֹות ּכל ? ֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

יחידים, יעלּו ׁשּלא ּכדי מעמד, ׁשל לעירֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹמתּכּנסֹות
ׁשל  ּברחֹובּה ולנין ּובאין ."מל הדרת עם, "ּברב ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּובּׁשחר  הּטמאה; אהל מּפני - לּבּתים יּכנסּו ולא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻעיר,
והּׁשֹור  אלהינּו'. ה' אל צּיֹון, ונעלה 'קּומּו אֹומר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַֹֻהממּנה
זית  ׁשל ועטרה זהב; מצּפֹות וקרניו לפניהם, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהֹול
מּכה  והחליל הּמינין. מּׁשבעת ׁשהּבּכּורים להֹודיע ְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָֹּבראׁשֹו,
הֹולכין  והם לירּוׁשלים. קרֹוב מּגיעין ׁשהם עד ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלפניהם,
;"נל ה' ּבית לי, ּבאמרים "ׂשמחּתי וקֹוראין: ,הּדר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבכל

ּבלבד ידֹות ׁשּתי אּלא הּיֹום, ּכל מהּלכין היּו [שני ולא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
מהיום] לפניהן שליש ׁשלחּו לירּוׁשלים, קרֹוב הּגיעּו .ְְִִִִִֵֶַָָָ
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ּבּכּוריהם, את ועּטרּו ירּוׁשלים. לאנׁשי להֹודיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשלּוחין
הּלח  את מראין ויבׁש, לח להם היה ואם אֹותם; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּופרּכסּו

והּפחֹות הכוהנים]מּלמעלה. הלוים]והּסגנים[סגני [של ְְְְְִִַַַַָָ
לפי מירּוׁשלים. לקראתם יֹוצאין הן והּגזּברים, הּבאים ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָ

רּבים; לקראתם יֹוצאין הרּבה, אנׁשים ּבאּו אם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָיֹוצאין:
יתחילּו ירּוׁשלים, ּבׁשערי ּכּלן ּוכׁשּיּכנסּו מעט. מעט, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֻואם

ירּוׁשלים". ,ּבׁשערי רגלינּו היּו "עמדֹות ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹלקרֹות:
.ÊÈ לפניהם עֹומדין ׁשּבירּוׁשלים, אּמנּיֹות ּבעלי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּכל

ּבאתם  ּפלֹוני, מקֹום אנׁשי 'אחינּו ּבׁשלֹומם: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָוׁשֹואלין
מּכה  והחליל ירּוׁשלים, ּבתֹו מהּלכין והם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבׁשלֹום'?
הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר מּגיעים ׁשהם עד ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַלפניהם,

ואֹומר  ּכתפֹו, על סּלֹו ואחד אחד ּכל יּה,נטל "הללּו ין: ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ
הללּו יּה, תהּלל הּנׁשמה "ּכל עד וכּו'", ּבקדׁשֹו אל ְְְְְְְֵֵַַַַַָָָָֹהללּו
ׁשּמּגיעין  עד וקֹוראין הּבית, ּבהר מהּלכים והם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָיּה";
ה', ארֹוממ" ּבׁשיר: הלוּיים ּדּברּו לעזרה, הּגיעּו ְְְְֲֲֲִִִִִִִַָָָָָָלעזרה.

וגֹו'". ּדּליתני ְִִִִָּכי

ה  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. לּכהן, העּסה מן ּתרּומה להפריׁש עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמצות

אין  זֹו, וראׁשית תרּומה". ּתרימּו חּלה, - ערסתכם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ"ראׁשית
את  ּפטר ּכׂשעֹורה, הפריׁש אפּלּו - הּתֹורה מן ׁשעּור ְְֲִִִִִִֶַַָָָָלּה
עד  - ּכלּום עׂשה לא חּלה, עּסתֹו ּכל והעֹוׂשה ְְִִֶַַָָָָָָָָֹהעּסה;

מקצת. ְְִֵֶַָׁשּיׁשּיר
סֹופרים·. מעׂשרים [חכמים]ּומּדברי אחד ׁשּמפריׁשין , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָ

- לּכהן מּתנה ּכדי ּבּה ׁשּיהיה ּכדי העּסה, מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוארּבעה
מּתנה. לּתנֹו הראּוי ּדבר לֹו ּתן לֹו", "ּתּתן ְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
מארּבעים  אחד מפריׁש ּבּׁשּוק, למּכר העֹוׂשה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוהּנחּתֹום
מּתנה. ּכדי זה ּבׁשעּור יׁש מרּבה, ׁשעּסתֹו לפי - ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּוׁשמֹונה

.‚- מרּבה ׁשהיא ּפי על אף - ּבנֹו למׁשּתה עּסה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻהעֹוׂשה
ּבעל  ּבעּסת לחלק ׁשּלא וארּבעה, מעׂשרים אחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמפריׁש
אחד  מפריׁש - קטּנה עּסה ׁשעׂשה והּנחּתֹום ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּבית.

הּנחּתֹום  ּבעּסת לחלק ׁשּלא ּוׁשמֹונה, .מארּבעים ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹ
אחד „. מפריׁש - ּבאנס אֹו ּבׁשֹוגג העּסה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹנטמאת

אחד  מפריׁש - ּבזדֹון טּמאּה ואם ּוׁשמֹונה; ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמארּבעים
נׂשּכר  חֹוטא יהיה ׁשּלא ּכדי וארּבעה, וחּלה מעׂשרים . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
טמאה. ּכתרּומה להּסקה, לּכהן - ְְְְִֵֵֵַַָָָָָֹטמאה

ּבלבד ‰. ּבארץ אּלא הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבין ,אין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּכל  ּובזמן וגֹו'"; הארץ מּלחם ּבאכלכם "והיה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ּכּלכם, ּביאת - הארץ" אל "ּבבאכם ׁשּנאמר: ׁשם, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻיׂשראל
ּבימי  אפּלּו הּזה, ּבּזמן חּלה ,לפיכ מקצתכם. ּביאת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹולא
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, אּלא אינּה - יׂשראל ּבארץ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָעזרא,

ְִָּבתרּומה.
.Â ּופרֹות ּבחּלה; חּיבין לארץ, ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפרֹות

לחּוצה  ׁשּיצאּו ּפטּורין הארץ אני לארץ, "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ּפרֹות  על ּבין חּיבין, אּתם ׁשּמה - ׁשּמה" אתכם ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמביא

לארץ. חּוצה ּפרֹות על ּבין ֵֵֶֶַָָָָָהארץ
.Ê ׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי לארץ ּבחּוצה חּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמפריׁשין

מּיׂשראל  חּלה ּתֹורת חּוצה ּתׁשּתּכח חּלת מביאין ואין . ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ
מּׁשם; ּובּכּורים ּתרּומה מביאין ׁשאין ּכׁשם לארץ, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלארץ
ּכתרּומה. ותּׂשרף הּפסח, ערב עד אֹותּה מּניח - הביא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָואם

.Á ארצֹות ּבׁשלׁש לחּלה, ּדינין הארץ ׁשלׁשה ּכל : ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֹ
אחת  חּלה ּבּה מפריׁשין - ּכזיב עד ּבבל עֹולי ּבּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהחזיקּו
ׁשהחזיקּו יׂשראל ארץ ּוׁשאר לּכהנים. נאכלת והיא ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּכּׁשעּור,
מּכזיב  ׁשהיא ּבבל, עֹולי ּבּה החזיקּו ולא מצרים עֹולי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבּה
נׂשרפת, האחת חּלֹות: ׁשּתי ּבּה מפריׁשין - אמנה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָועד
מּפני  חּלֹות? ׁשּתי ּבּה מפריׁשין מה ּומּפני נאכלת. ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהאחת
אֹותּה נתקּדׁשה לא ׁשהרי - טמאה הראׁשֹונה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהחּלה
והֹואיל  מּׁשּגלּו; ּבטלה ראׁשֹונה ּוקדּׁשה עזרא, ּבימי ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻהארץ
מארּבעים  אחד חּלה ּבּה מפריׁשין - יׂשראל ארץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהיא
ונֹותנין  ׁשנּיה, חּלה ּומפריׁשין אֹותּה. וׂשֹורפין ְְְְְְְִִִִִַַָָָָּוׁשמֹונה,
טהֹורה  'ּתרּומה יאמרּו: ׁשּלא ּכדי - לאכלּה לּכהן ְְְְְְֵֵֶַָָָָָֹֹֹאֹותּה
נטמאת  ׁשּלא ּפי על אף הראׁשֹונה, נׂשרפה ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנׂשרפת',
ּכל  אּלא ׁשעּור; לּה אין הּׁשנּיה, וזֹו לּכל. ידּועה ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹֻטמאה

מּדבריהםׁש[כמות] ׁשהיא מּפני - מפריׁש [של רֹוצה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַ
ּבסּוריהחכמים] ּבין ולחּוץ, ׁשּמאמנה הארץ וכל [מקומות . ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָ

הארץ] בקדושת נתקדשו ולא דוד ּבׁשאר שכבש ְִֵָּבין
ׁשּלא  ּכדי לׂשרפה, אחת חּלֹות: ׁשּתי מפריׁשין - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהארצֹות
ּכדי  לאכילה, ואחת נאכלת', טמאה ּתרּומה 'ראינּו ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיאמרּו:

ּתׁש וזֹוׁשּלא וזֹו והֹואיל מּיׂשראל. חּלה ּתֹורת ּתּכח ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ
אין  ׂשרפה, ׁשל ,לפיכ ּבּנאכלת; לרּבֹות מּוטב ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּדבריהם,
מארּבעים  אחד אכילה, וׁשל ׁשהּוא, ּכל אּלא ׁשעּור ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלּה

צריּוׁשמֹונה. ואין ּולזבֹות; לזבים מּתרת אכילה, ׁשל וזֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָֻ
טמאים. לׁשאר ְְִִֵַָלֹומר,

.Ë הּמת טמאת מּפני טהֹורה, עּסה ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבּזמן
מארּבעים  אחד יׂשראל, ארץ ּבכל אחת חּלה מפריׁשין -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשם  לּה ויׁש טמאה, ׁשהיא מּפני אֹותּה, וׂשֹורפין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּוׁשמֹונה,
לּכהן  ׁשנּיה מפריׁשין - אמנה עד ּומּכזיב הּתֹורה. מן ְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹעּקר

מּקדם  הּדבר ּכׁשהיה ׁשעּור; לּה ואין .לאכילה, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
.È הֹואיל טמאה, ׁשהיא ּפי על אף - לארץ חּוצה ְִִִֵֶֶַַַַָָָָחּלת

על  אּלא ּבאכילה, אסּורה אינּה - מּדבריהם חּיּובּה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָועּקר
וזבים, קראין, ּבעלי והם: מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ׁשּטמאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻּכהן

ּומצרעין  ויֹולדֹות, ונּדֹות, הּטמאים וזבֹות, ׁשאר אבל . ְְְְְְְֲִִִֵַָָָָֹ
לאכלּה. מּתרים - מת טמאי אפּלּו הּטמאֹות, ׁשאר ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֻֻּבמּגע
ּבסּוריה  ּבין לארץ, ּבחּוצה קטן ּכהן ׁשם היה אם ,ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָֹלפיכ

ורצה ארצֹות, ּבׁשאר -[אחר]ּבין אחת חּלה להפריׁש ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָ
ׁשעדין  לקטן נאכלת והיא ּוׁשמֹונה, מארּבעים אחד ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמפריׁש

נּדה; ראתה לא ׁשעדין לקטּנה אֹו קרי, ראה צרילא ואינֹו ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
לאׁש. ׁשנּיה ְְְִִֵַָָלהפריׁש

.‡È,זרעֹו מּׁשכבת ׁשּטבל ּגדֹול ּכהן ׁשם היה אם אֹווכן ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשהּוא  ּפי על ואף ׁשמׁשֹו, העריב ׁשּלא ּפי על אף - ְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָֹמּזיבתֹו
ואינֹו הראׁשֹונה, החּלה לאכל מּתר זה הרי - מת ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻטמא

לארץ  ּבחּוצה ׁשנּיה להפריׁש הּמפריׁש.צרי חּלה,ּכל ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָ
להפריׁש וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ּתחּלה: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָמבר
על  מבר ׁשהּוא ּכׁשם לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ, ּבין ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחּלה',
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האיׁש אין ,לפיכ הּטמאה. על מבר הּוא ּכ ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָהּטהֹורה,
האּׁשה  אבל ;לבר יכֹול ׁשאינֹו חּלה, מפריׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהערם

ּפניה וכל ׁשּיׁשבה מטה]הערּמה ּבּקרקע,[של טּוחֹות ְְְֲֶֶַַַָָָָָָָֻ
חּלה. ּומפרׁשת ְְֶֶֶֶַַָָמברכת

.·È,ּבּה וכּיֹוצא לארץ מברכת הּנּדה חּוצה חּלת ּומפרׁשת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
היה  ואם אכילתּה. על אּלא מּגעּה, על מזהרת ׁשאינּה -ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
לאכילה, לֹו מּתרת ׁשהיא ׁשּטבל, ּכהן אֹו קטן, ּכהן ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשם
ׁשלחן  על הּזר עם לאכלּה מּתר זה הרי - ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻּכמֹו

מדּמעת ׁשאינּה לפי מתערבבת אחד; אם אוסרת [אינה ְְִֵֶֶַַַָָ
לכהן באחרות] אֹותּה ונֹותנין ּבׁשוה. ׁשוה נתערבה ואפּלּו ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ואין  העּמים. ארץ ּבאויר טמאה ׁשהיא מּפני הארץ, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעם
אסּור ׁשהּוא ּבמּתנֹותיו, המסּיע ּכהן מּׁשּום איסור ּבּה אין -] ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

ליטלם] לסייע הכהן ּכעל ואחר ּתחּלה, לאכל רצה ואם .ְְְֱִִֶַַָָָָֹ
אּלא  עּקרּה ׁשאין מּתר, - לארץ ּבחּוצה החּלה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻיפריׁש

חכמים]מּדבריהם .[של ְִִֵֶ
.‚È מן אּלא נּטלת אינּה ,לפיכ 'ּתרּומה'. נקראת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחּלה

אחד]הּמּקף במקום שנמצא ממה נּטלת [- ואינּה ּכתרּומה; , ְְִִֵֶֶַָָָֻ
לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור ְְִִֵַַַַָָָמן

.„Èאינּה ּתרם ואם יתרם, 'לא ּבתרּומה ׁשאמרנּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹוכל
אֹוכל  אינֹו ּתרּומה, אֹוכל ׁשאינֹו וכל ּבחּלה. ּכ - ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹּתרּומה'

חּלה. אֹוכל ּתרּומה, האֹוכל וכל ְְֵֵַַָָָָָחּלה;
.ÂË ׁשאין - לכּתחּלה חּלה מפריׁשין והּׁשּכֹור, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּסּומא

הּיפה  מן ויפריׁשּו ׁשּיכּונּו ּכדי ויפה, רע .ּבעּסה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ה'תשע"ג  תמוז י"ז שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
הּנחּתֹום ‡. מן הּצֹוננת הּלֹוקח על החּמה מן מפריׁש - ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָ

הרּבה  מּדפּוסין אפּלּו החּמה, על הּצֹוננת [צורות ּומן ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ
.שונות]

והן:·. ּבלבד, ּתבּואה מיני חמּׁשה אּלא ּבחּלה חּיבין  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין
והּׁשּפֹון  ׁשּועל, וׁשּבלת והּכּסמין, והּׂשעֹורים, ,החּטים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹֻ

אּלא  לחם קרּוי ואין הארץ", מּלחם "ּבאכלכם ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
וכּיֹוצא  ּדחן, אֹו ארז ּפת העֹוׂשה אבל מאּלּו. הּנעׂשית ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹּפת

ּכלל. ּבחּלה חּיבין אינן - הּקטנּיֹות מן ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבהן
ׁשּלא ‚. ּותבּואה וההפקר, והּפאה, והּׁשכחה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּלקט

מן [גדלה]הביאה ּפטּורין ׁשהן ּפי על אף - ׁשליׁש ְְִִִִִֵֵֶַַָ
ראׁשֹון  מעׂשר וכן ּבחּלה. חּיבין הן הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָהּתרּומה,

ּבּׁשּבלים לפני ׁשהקּדימֹו מעשר ליטול הלוי הקדים -] ְֳִִִִֶַ
גדולה] תרומה הכהן ּתרּומתֹושקיבל [תרומת ׁשּנּטלה ְְִֶָָ

ּומעׂשר מעשר] ּגדֹולה, ּתרּומה חלק ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ,ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ
הּלחם ּוׁשּתי העמר ּומֹותר ׁשּנפּדּו, והקּדׁש [הקרבים ׁשני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

הּכל בשבועות] - הּמֹותרֹות אֹותן ּכל ּכׁשּיּפדּו הּפנים ְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹולחם
ּבחּלה. ְִַַָָחּיבין

ּבירּוׁשלים „. ׁשני מעׂשר ׁשל ּוספק עּסה ׁשביעית, ועּסת , ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
תרומה]מדּמע בה נפלה אם שספק חולין חּיבין [עיסת - ְִַָָֻ

המדּמע אבל מעור ּבחּלה; בחולין][תרומה מן בת ּפטּור , ְְֲִַַָָָָֻ
ַַָהחּלה.

קרבן]חּלֹות‰. עם עׂשה [הבאות - נזיר ּורקיקי ּתֹודה ְִִֵַָָָָ
עׂשאן  קדׁש; ׁשהן מּפני החּלה, מן ּפטּורין - לעצמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹותן
לפי  ּבחּלה, חּיבין - ּתֹודה ּולמקריבי לנזירים ּבּׁשּוק ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָלמכרן

יאכלּנה. ּתּמכר לא ׁשאם ְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹׁשּבדעּתֹו
.Â הּׁשּתפין ּבחּלה.עּסת חּיבת - לרּבים עּסה והעֹוׂשה , ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
.Êהּטבל מן עּסה מעושרת]העֹוׂשה לא ּבין [תבואה - ִִֵֶֶֶַָָ

מה  - לחּלה ּתרּומה ׁשהקּדים ּבין לתרּומה, חּלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהקּדים
עד  ּתאכל לא ּתחּלה, הפריׁש החּלה ואם עׂשּוי; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּׁשעׂשה,
הפריׁש ּתרּומה ואם מעׂשר; ּותרּומת ּתרּומה עליה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּיֹוציא

חּלה. עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל לא ְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּתחּלה,
.Á,לחּיה אֹו לבהמה ׁשּלּה הּפת להאכיל עּסה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוׂשה

מּמּנה,ּפטּורה  אֹוכלים ׁשהרֹועים ּבזמן - הּכלבים עּסת ; ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
ּפטּורה. הּנכרי, עּסת ּבחּלה. ְְְִִֶֶַַַַָָָחּיבת

.Ë ּבעּסה ׁשּתפין ונכרי יׂשראל ּבחלק היּו היה אם - ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָֻ
חּיבת. זֹו הרי ּבחּלה, החּיבת עּסה ׁשעּור ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיׂשראל

.È;חּלה אינּה - יׂשראל ּבארץ אפּלּו חּלה, ׁשהפריׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנכרי
לזר  ותאכל ,צרי ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין לא אּלא ולּמה . ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ

ּביד  אֹותּה ותלה היא, יׂשראל ׁשל עּסה ׁשּמא לּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָחׁשׁשנּו
ויעׂשה  עצמֹו יפטר יׂשראל, ירצה ׁשאם לפטרּה? ּכדי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּגֹוי

חּלה. מּׁשעּור ּפחֹות ִִִַָָָעּסתֹו
.‡È אם - עּסה מהן ועׂשה ארז, וקמח חּטים קמח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהמערב

ּפטּורה  לאו, ואם ּבחּלה; חּיבת ּדגן, טעם ּבּה אפּלּויׁש . ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּדגן, טעם ּבּה יׁש אם - ארז עּסת לתֹו חּטים הּׂשאֹור ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהיה

ּפטּורה. לאו, ואם ְְִֶֶַָָחּיבת;
.·È מים אֹו ּדבׁש, אֹו ׁשמן, אֹו ּביין, ׁשּנּלֹוׁשה ְְִִִִֶֶֶַַַָָעּסה

הּמים  ׁשהרּתיח אֹו ּתבלין, לתֹוכּה ׁשּנתן אֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָרֹותחין,
ּבין  ּבתּנּור, ּבין אפיּה, אם - ולׁשֹו לתֹוכֹו הּקמח ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָוהׁשלי

והּמרחׁשת הּמחבת על ּבין מחבת]ּבקרקע, ּבין [מין , ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַ
הרּתיחן  ּכ ואחר ּובּמרחׁשת ּבּמחבת הּבצק את ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשהדּביק
ּכ ואחר ׁשהרּתיחן ּבין הּפת, ׁשּנאפת עד מּלמּטה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבאׁש

עּסה הדּבי  העֹוׂשה אבל ּבחּלה. חּיבין אּלּו ּכל - הּבצק ק ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
היא  הרי - ּבקדרה לבּׁשלּה אֹו ּבלבד, ּבח ּמה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָליּבׁשּה
ׁשּלׁשּה ּבין לחם, חּמה מעׂשה ׁשאין החּלה; מן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּפטּורה

קלי וכן מׁשקין. ּבׁשאר ּבין קלוי]ּבמים אֹותֹו[קמח ׁשּלׁשין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשאין  ּפטּור; - אפּיה ּבלא אֹותֹו ואֹוכלין ּבדבׁש, אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹּבמים

אדם. למאכל לחם להאפֹות ׁשּסֹופּה עּסה אּלא ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָחּיבת,
.‚Èוהׁשלימּה חּמה, מעׂשה לעׂשֹותּה ּתחּלה ׁשּלׁשּה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעּסה

והׁשלימּה ּפת, לאפֹותּה ּבּה ׁשהתחיל אֹו ּפת, ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָלעׂשֹותּה
ּפת  לאפֹותֹו ׁשּלׁשֹו קלי וכן חּמה, מעׂשה חּיבין לעׂשֹותּה - ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ְַָּבחּלה.
.„Èלכּתח העׂשּוי ולחם]לחם חלב מי תערובת מעׂשיה [- , ְֲֶֶֶֶַָָָֻ

ּכלּמּודין  עׂשיּה ּבחּלה; חּיבת ּכעכין, עׂשיּה עליה: ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמֹוכיחין
רכה] בלילה כדרך אותה שאפה עבה עיסה מן [- ּפטּורה ,ְִָ

ַַָהחּלה.
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.ÂË ּבחּלה ׁשחּיבת העּסה ׁשעּור קמח ּכּמה העמר מלא ? ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּכּלן  - מחמׁשּתן ּבין הּמינים, מחמׁשת מאחד ּבין -ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ
קּבין  ׁשני העמר? ׁשעּור הּוא וכּמה לּׁשעּור. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמצטרפין
רביעּיֹות. ארּבע והּלג לּגין, ארּבעת והּקב חמׁש; ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָֹֹֻּפחֹות

א  ּברֹום אצּבעים על אצּבעים אצּבע והרביעית וחצי צּבעים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
יד. ׁשל ּגּודל רחב הם האצּבעֹות, וכל אצּבע; ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוחמׁש
עׂשר  על אצּבעֹות עׂשר ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמּדה למד, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנמצאת
הּוא  ּבקרּוב, אצּבע ּותׁשיע אצּבעֹות ׁשלׁש ּברֹום ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹאצּבעֹות
ּתׁשיעי  ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ׁשבע ּבּה ׁשּיׁש מּדה וכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהעמר;
ּברֹום  אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ׁשבע על ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאצּבע
העמר. מּדת היא אצּבע, ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשבע

מכילה וכּמה עֹולין. הן ּכאחד - הּמּדֹות זֹו?ּוׁשּתי מּדה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
והן  ּביצה; וחמׁש ּבינֹונּיֹות ּביצים וארּבעים ׁשלׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹּכמֹו
מּקמח  סלע ׁשליׁשי ּוׁשני סלעים ּוׁשמֹונים ׁשּׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמׁשקל
זּוז  ועׂשרים זּוז מאֹות חמׁש מׁשקל ׁשהן ׁשּבמצרים, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַהחּטים
הּזה  ּכּמׁשקל מכילה ׁשהיא ּומּדה הּזה. ּבּזמן מצרים ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמּזּוזי

מקֹום. ּבכל לחּלה מֹודדין ּבּה הּזה, החּטים ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָמּקמח
.ÊË ּכדי מּכּׁשעּור, ּפחֹות עּסתֹו לעׂשֹות לאדם ְְֲִִִֵַַָָָָָאסּור

החּלה  מן ּפחּותה לפטרּה ׁשהיא מעּסה חּלה והּמפריׁש ; ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
עׂשה  ּכׁשהיתה. חּלין היא והרי ּכלּום, עׂשה לא - ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻמּכּׁשעּור
ואפה  וחזר לּסל, הּפת ונתן ואפיּה מּכּׁשעּור, ּפחּותה ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָָעּסה
הּסל  חּלה, ׁשעּור ּבּסל נתקּבץ אם - לּסל ונתן אחרת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָּפת
"והיה  ׁשּנאמר: - הּפת מן החּלה ּומפריׁש לחּלה, ְְְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָָָָמצרפן
האפּוי. מן מפריׁש ׁשהּוא מלּמד הארץ", מּלחם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבאכלכם

לחּלה. מצרפן הּתּנּור ְְְְֵַַַָָָואין
.ÊÈּבזֹו זֹו נֹוׁשכֹות הּכּכרֹות עיסה]היּו מן [בעודן ונתקּבץ , ְְְִִִֵַַָָָ

ּבסל. ׁשאינן ּפי על אף ּבחּלה, חּיבין - חּלה ׁשעּור ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּכל
הרי  - ּתֹו לֹו ׁשאין הּלּוח על הּכל וקּבץ מעט, מעט ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹאפה
להפריׁש, חּיב אינֹו - היא ּדבריהם ׁשל חּלה ואם ספק; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה

.ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכלי אֹותן ׁשּיצרף ְְִֵֵֶֶַָָעד
.ÁÈרּקדֹו ׁשּלא ניפה]קמח -]- ׁשּלֹו ּבּסּבין לׁשֹו אּלא , ְִִֶֶֶֶַַָָֹֻ

נטל  אם אבל ּבחּלה; חּיב עמר, הּקמח ּבכל ויׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהֹואיל
העּסה [קליפות]הּמרסן ׁשעּור והׁשלים וחזר הּקמח, מן ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ

ּבחּלה. חּיב אינֹו - לּקמח ׁשהחזירֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמרסן
.ËÈׂשאֹור לעׂשֹותּה עּסה ׁשעׂשה לחּלקֹו,[שמרים]נחּתֹום ְְְְֲִֶַַַָָָָ

אבל  ּפת. אֹותּה יעׂשה ּתּמכר, לא ׁשאם - ּבחּלה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחּיבת
ּבצק לחּלקּה עּסה אנשים]העֹוׂשה ּפטּורה.[לכמה , ְְְִֵֶַָָָָָ

.Î לעׂשֹות לנחּתֹום ׁשּנתנּו ּבׁשל נׁשים אין אם - ׂשאֹור להן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
ּפטּורה  ּכּׁשעּור, ּבכללן ׁשּיׁש ּפי על אף - ּכּׁשעּור מהן .אחת ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ז  ¤¤ּפרק
ואין ‡. ּבחּלה, החּיב ׁשעּור ּבׁשּתיהן ׁשּיׁש עּסֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתי

אם  - זֹו את זֹו ונׁשכּו ּבזֹו, זֹו ׁשּנגעּו ּכּׁשעּור, מהן ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבאחת
החּלה  מן ּפטּורין אחד, מּמין הן אפּלּו - ׁשנים ׁשל ;היּו ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ערּוב  על מקּפידין ׁשאינן ידּוע ואם מקּפידין. ׁשנים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּסתם
מצטרפֹות. אּלּו הרי ְְֲִִֵֵָָהעּסֹות,

אחד,·. מּמין היּו אם - אחד איׁש ׁשל ׁשּתיהן ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָהיּו

אין  מינין, ׁשני היּו ואם ּבחּלה; וחּיבֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָמצטרפין
ׁשּלא מצטרפין  מקּפיד היה ואם מקּפיד. אינֹו אחד ׁשּסתם ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אחד, מין היּו אפּלּו - עּמּה ּתתערב ולא ּבזֹו, זֹו עּסה ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹּתּגע
מצטרפֹות. ְְִֵָאין

עּסת ‚. אחד? מּמין אחד ׁשל היּו אם מצטרפֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוכיצד
ּבׁשאר  נגעה מצטרפֹות; הּכּסמין, ּבעּסת ׁשּנגעה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֻהחּטים
ּבעּסת  ׁשּנגעה ׂשעֹורין עּסת וכן מצטרפֹות. אין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמינין,
וׁשל  ּכּסמין עּסת וכן ׁשּפֹון, אֹו ׁשּועל, ׁשּבלת אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֻֻהּכּסמין,
מּׁשלׁשּתן  אחת ּכל ׁשּנגעה ׁשּפֹון וׁשל ׁשּועל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבלת

מצטרפֹות  אּלּו הרי - .ּבחברּתּה ְְְֲֲִֵֵֶַָָ
חדׁש„. החדשה]עּסת השנה לׁשל [מיבול מצטרפת אינּה ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
יאמרּו:יׁש ׁשּלא ּכדי - אחד מּמין ׁשהן ּפי על אף ן, ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשּתיהן  מאמצע יתרם ולא הּיׁשן'; על החדׁש מן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ'ּתֹורמין
להׁשלים  להן ויצרף יׁשן, אֹו חדׁש אחרת עּסה יביא אּלא -ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבעּסה  ׁשּנגעה ּבעּסה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָהּׁשעּור.
עּסה  מהן ועׂשה הּמינין, חמׁשת קמח הּבֹולל אבל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת;
ּכמֹו חּלה, עּסת לׁשעּור מצטרפין חמׁשּתן הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָאחת

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּפחּותה ‰. ועּסה מּכאן, מּכּׁשעּור ּפחּותה ׁשהיא ְְְִִִִִִֶַָָָָָעּסה

ּכגֹון  ּבאמצע, ּבחּלה חּיבת ׁשאינּה ועּסה מּכאן, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּכּׁשעּור
מדּמע אֹו ּתרּומה עּסת אֹו ארז שנתערבה עּסת [תרומה ְְִִֶַַָָֹֻ

אינן בחולין] - ּבזֹו זֹו ׁשּנֹוגעֹות ּפי על אף - ּגֹוי עּסת ְִִֵֶַַַָָאֹו
ּבאמצע. מבּדיל החּלה מן הּפטּור ּדבר ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמצטרפֹות;

.Â;מצטרפֹות - חּלתּה ׁשהּורמה עּסה ּבאמצע ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָהיה
ּבחּלה  מחּיבת היתה ּכבר ׁשּביניהן היה ׁשהעּסה אם וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

לפּדֹותּה, ׁשראּויה מּפני מצטרפֹות; - הקּדׁש עּסת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהן
אֹו אחר, מין עּסת ּביניהן היתה אם וכן ּבחּלה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָותתחּיב
ׁשּבּצדדין  העּסֹות ׁשּתי הרי - חדׁש עּסת אֹו אחר, איׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעּסת

לחּלה. ְְְִַָָמצטרפֹות
.Êׁשהפריׁש מּכּׁשעּור, ּפחּותה מהן אחת ׁשּכל עּסֹות ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי

חּלה  ּומּזֹו חּלה ּבׁשּתיהם מּזֹו והרי ּבזֹו, זֹו ונגעּו וחזרּו , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הראׁשֹונֹות  ׁשהחּלֹות חּלה; מהן להפריׁש חּיבין - ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכּׁשעּור

ּכלּום  .אינן ְֵָ
.Áּכ ואחר אֹותּה, וחּלקּו ּכּׁשעּור, עּסה ׁשעׂשּו ּגֹוים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשני

עד  ׁשּנתּגּיר אחר חלקֹו על אחד ּכל והֹוסיף ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנתּגּירּו,
ׁשעת  לּה היתה ׁשּלא חּיבת; זֹו הרי - לּׁשעּור ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהׁשלימֹו
אחד  ּכל ּביד היה מּכּׁשעּור ּפחֹות ׁשהרי ּגֹוים, ּכׁשהיּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָחֹובה

.מהן  ֵֶ
.Ë אחר אחד ּכל וחזר ּכן, ׁשעׂשּו יׂשראלים ׁשני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאבל

זֹו הרי - לּׁשעּור ׁשהׁשלימֹו עד חלקֹו על והֹוסיף ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָׁשחלקּו
ּבאֹותּה ּפטּורין והיּו חֹובה, ׁשעת לּה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָּפטּורה;

לחּלק ׁשעה, אֹותּה ׁשעׂשּו .מּפני ְְִֵֵֶַָָָָ
.È,וחּלקּו ּבׁשּתפּות, והּיׂשראלי הּגֹוי ּבין העּסה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻהיתה

על  והּיׂשראלי ׁשּלֹו על הּגר והֹוסיף הּגֹוי, נתּגּיר ּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָואחר
יׂשראל  ׁשל - לּׁשעּור עּסתֹו אחד ּכל ׁשהׁשלים עד ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּלֹו

ּפטּורה  ּגֹוי וׁשל .חּיבת, ְְֶֶֶַָ
.‡Èלתֹו ּונתנֹו חּלתּה, הּורמה ׁשּלא מעּסה ׂשאֹור ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹהּנֹוטל
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האיׁש אין ,לפיכ הּטמאה. על מבר הּוא ּכ ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָהּטהֹורה,
האּׁשה  אבל ;לבר יכֹול ׁשאינֹו חּלה, מפריׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהערם

ּפניה וכל ׁשּיׁשבה מטה]הערּמה ּבּקרקע,[של טּוחֹות ְְְֲֶֶַַַָָָָָָָֻ
חּלה. ּומפרׁשת ְְֶֶֶֶַַָָמברכת

.·È,ּבּה וכּיֹוצא לארץ מברכת הּנּדה חּוצה חּלת ּומפרׁשת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
היה  ואם אכילתּה. על אּלא מּגעּה, על מזהרת ׁשאינּה -ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
לאכילה, לֹו מּתרת ׁשהיא ׁשּטבל, ּכהן אֹו קטן, ּכהן ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשם
ׁשלחן  על הּזר עם לאכלּה מּתר זה הרי - ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻּכמֹו

מדּמעת ׁשאינּה לפי מתערבבת אחד; אם אוסרת [אינה ְְִֵֶֶַַַָָ
לכהן באחרות] אֹותּה ונֹותנין ּבׁשוה. ׁשוה נתערבה ואפּלּו ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ואין  העּמים. ארץ ּבאויר טמאה ׁשהיא מּפני הארץ, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעם
אסּור ׁשהּוא ּבמּתנֹותיו, המסּיע ּכהן מּׁשּום איסור ּבּה אין -] ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

ליטלם] לסייע הכהן ּכעל ואחר ּתחּלה, לאכל רצה ואם .ְְְֱִִֶַַָָָָֹ
אּלא  עּקרּה ׁשאין מּתר, - לארץ ּבחּוצה החּלה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻיפריׁש

חכמים]מּדבריהם .[של ְִִֵֶ
.‚È מן אּלא נּטלת אינּה ,לפיכ 'ּתרּומה'. נקראת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחּלה

אחד]הּמּקף במקום שנמצא ממה נּטלת [- ואינּה ּכתרּומה; , ְְִִֵֶֶַָָָֻ
לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור ְְִִֵַַַַָָָמן

.„Èאינּה ּתרם ואם יתרם, 'לא ּבתרּומה ׁשאמרנּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹוכל
אֹוכל  אינֹו ּתרּומה, אֹוכל ׁשאינֹו וכל ּבחּלה. ּכ - ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹּתרּומה'

חּלה. אֹוכל ּתרּומה, האֹוכל וכל ְְֵֵַַָָָָָחּלה;
.ÂË ׁשאין - לכּתחּלה חּלה מפריׁשין והּׁשּכֹור, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּסּומא

הּיפה  מן ויפריׁשּו ׁשּיכּונּו ּכדי ויפה, רע .ּבעּסה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ה'תשע"ג  תמוז י"ז שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
הּנחּתֹום ‡. מן הּצֹוננת הּלֹוקח על החּמה מן מפריׁש - ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָ

הרּבה  מּדפּוסין אפּלּו החּמה, על הּצֹוננת [צורות ּומן ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ
.שונות]

והן:·. ּבלבד, ּתבּואה מיני חמּׁשה אּלא ּבחּלה חּיבין  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין
והּׁשּפֹון  ׁשּועל, וׁשּבלת והּכּסמין, והּׂשעֹורים, ,החּטים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹֻ

אּלא  לחם קרּוי ואין הארץ", מּלחם "ּבאכלכם ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
וכּיֹוצא  ּדחן, אֹו ארז ּפת העֹוׂשה אבל מאּלּו. הּנעׂשית ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹּפת

ּכלל. ּבחּלה חּיבין אינן - הּקטנּיֹות מן ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבהן
ׁשּלא ‚. ּותבּואה וההפקר, והּפאה, והּׁשכחה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּלקט

מן [גדלה]הביאה ּפטּורין ׁשהן ּפי על אף - ׁשליׁש ְְִִִִִֵֵֶַַָ
ראׁשֹון  מעׂשר וכן ּבחּלה. חּיבין הן הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָהּתרּומה,

ּבּׁשּבלים לפני ׁשהקּדימֹו מעשר ליטול הלוי הקדים -] ְֳִִִִֶַ
גדולה] תרומה הכהן ּתרּומתֹושקיבל [תרומת ׁשּנּטלה ְְִֶָָ

ּומעׂשר מעשר] ּגדֹולה, ּתרּומה חלק ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ,ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ
הּלחם ּוׁשּתי העמר ּומֹותר ׁשּנפּדּו, והקּדׁש [הקרבים ׁשני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

הּכל בשבועות] - הּמֹותרֹות אֹותן ּכל ּכׁשּיּפדּו הּפנים ְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹולחם
ּבחּלה. ְִַַָָחּיבין

ּבירּוׁשלים „. ׁשני מעׂשר ׁשל ּוספק עּסה ׁשביעית, ועּסת , ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
תרומה]מדּמע בה נפלה אם שספק חולין חּיבין [עיסת - ְִַָָֻ

המדּמע אבל מעור ּבחּלה; בחולין][תרומה מן בת ּפטּור , ְְֲִַַָָָָֻ
ַַָהחּלה.

קרבן]חּלֹות‰. עם עׂשה [הבאות - נזיר ּורקיקי ּתֹודה ְִִֵַָָָָ
עׂשאן  קדׁש; ׁשהן מּפני החּלה, מן ּפטּורין - לעצמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹותן
לפי  ּבחּלה, חּיבין - ּתֹודה ּולמקריבי לנזירים ּבּׁשּוק ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָלמכרן

יאכלּנה. ּתּמכר לא ׁשאם ְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹׁשּבדעּתֹו
.Â הּׁשּתפין ּבחּלה.עּסת חּיבת - לרּבים עּסה והעֹוׂשה , ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
.Êהּטבל מן עּסה מעושרת]העֹוׂשה לא ּבין [תבואה - ִִֵֶֶֶַָָ

מה  - לחּלה ּתרּומה ׁשהקּדים ּבין לתרּומה, חּלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהקּדים
עד  ּתאכל לא ּתחּלה, הפריׁש החּלה ואם עׂשּוי; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּׁשעׂשה,
הפריׁש ּתרּומה ואם מעׂשר; ּותרּומת ּתרּומה עליה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּיֹוציא

חּלה. עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל לא ְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּתחּלה,
.Á,לחּיה אֹו לבהמה ׁשּלּה הּפת להאכיל עּסה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוׂשה

מּמּנה,ּפטּורה  אֹוכלים ׁשהרֹועים ּבזמן - הּכלבים עּסת ; ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
ּפטּורה. הּנכרי, עּסת ּבחּלה. ְְְִִֶֶַַַַָָָחּיבת

.Ë ּבעּסה ׁשּתפין ונכרי יׂשראל ּבחלק היּו היה אם - ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָֻ
חּיבת. זֹו הרי ּבחּלה, החּיבת עּסה ׁשעּור ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיׂשראל

.È;חּלה אינּה - יׂשראל ּבארץ אפּלּו חּלה, ׁשהפריׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנכרי
לזר  ותאכל ,צרי ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין לא אּלא ולּמה . ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ

ּביד  אֹותּה ותלה היא, יׂשראל ׁשל עּסה ׁשּמא לּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָחׁשׁשנּו
ויעׂשה  עצמֹו יפטר יׂשראל, ירצה ׁשאם לפטרּה? ּכדי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּגֹוי

חּלה. מּׁשעּור ּפחֹות ִִִַָָָעּסתֹו
.‡È אם - עּסה מהן ועׂשה ארז, וקמח חּטים קמח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהמערב

ּפטּורה  לאו, ואם ּבחּלה; חּיבת ּדגן, טעם ּבּה אפּלּויׁש . ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּדגן, טעם ּבּה יׁש אם - ארז עּסת לתֹו חּטים הּׂשאֹור ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהיה

ּפטּורה. לאו, ואם ְְִֶֶַָָחּיבת;
.·È מים אֹו ּדבׁש, אֹו ׁשמן, אֹו ּביין, ׁשּנּלֹוׁשה ְְִִִִֶֶֶַַַָָעּסה

הּמים  ׁשהרּתיח אֹו ּתבלין, לתֹוכּה ׁשּנתן אֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָרֹותחין,
ּבין  ּבתּנּור, ּבין אפיּה, אם - ולׁשֹו לתֹוכֹו הּקמח ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָוהׁשלי

והּמרחׁשת הּמחבת על ּבין מחבת]ּבקרקע, ּבין [מין , ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַ
הרּתיחן  ּכ ואחר ּובּמרחׁשת ּבּמחבת הּבצק את ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשהדּביק
ּכ ואחר ׁשהרּתיחן ּבין הּפת, ׁשּנאפת עד מּלמּטה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבאׁש

עּסה הדּבי  העֹוׂשה אבל ּבחּלה. חּיבין אּלּו ּכל - הּבצק ק ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
היא  הרי - ּבקדרה לבּׁשלּה אֹו ּבלבד, ּבח ּמה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָליּבׁשּה
ׁשּלׁשּה ּבין לחם, חּמה מעׂשה ׁשאין החּלה; מן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּפטּורה

קלי וכן מׁשקין. ּבׁשאר ּבין קלוי]ּבמים אֹותֹו[קמח ׁשּלׁשין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשאין  ּפטּור; - אפּיה ּבלא אֹותֹו ואֹוכלין ּבדבׁש, אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹּבמים

אדם. למאכל לחם להאפֹות ׁשּסֹופּה עּסה אּלא ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָחּיבת,
.‚Èוהׁשלימּה חּמה, מעׂשה לעׂשֹותּה ּתחּלה ׁשּלׁשּה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעּסה

והׁשלימּה ּפת, לאפֹותּה ּבּה ׁשהתחיל אֹו ּפת, ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָלעׂשֹותּה
ּפת  לאפֹותֹו ׁשּלׁשֹו קלי וכן חּמה, מעׂשה חּיבין לעׂשֹותּה - ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ְַָּבחּלה.
.„Èלכּתח העׂשּוי ולחם]לחם חלב מי תערובת מעׂשיה [- , ְֲֶֶֶֶַָָָֻ

ּכלּמּודין  עׂשיּה ּבחּלה; חּיבת ּכעכין, עׂשיּה עליה: ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמֹוכיחין
רכה] בלילה כדרך אותה שאפה עבה עיסה מן [- ּפטּורה ,ְִָ

ַַָהחּלה.
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.ÂË ּבחּלה ׁשחּיבת העּסה ׁשעּור קמח ּכּמה העמר מלא ? ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּכּלן  - מחמׁשּתן ּבין הּמינים, מחמׁשת מאחד ּבין -ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ
קּבין  ׁשני העמר? ׁשעּור הּוא וכּמה לּׁשעּור. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמצטרפין
רביעּיֹות. ארּבע והּלג לּגין, ארּבעת והּקב חמׁש; ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָֹֹֻּפחֹות

א  ּברֹום אצּבעים על אצּבעים אצּבע והרביעית וחצי צּבעים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
יד. ׁשל ּגּודל רחב הם האצּבעֹות, וכל אצּבע; ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוחמׁש
עׂשר  על אצּבעֹות עׂשר ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמּדה למד, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנמצאת
הּוא  ּבקרּוב, אצּבע ּותׁשיע אצּבעֹות ׁשלׁש ּברֹום ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹאצּבעֹות
ּתׁשיעי  ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ׁשבע ּבּה ׁשּיׁש מּדה וכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהעמר;
ּברֹום  אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ׁשבע על ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאצּבע
העמר. מּדת היא אצּבע, ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשבע

מכילה וכּמה עֹולין. הן ּכאחד - הּמּדֹות זֹו?ּוׁשּתי מּדה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
והן  ּביצה; וחמׁש ּבינֹונּיֹות ּביצים וארּבעים ׁשלׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹּכמֹו
מּקמח  סלע ׁשליׁשי ּוׁשני סלעים ּוׁשמֹונים ׁשּׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמׁשקל
זּוז  ועׂשרים זּוז מאֹות חמׁש מׁשקל ׁשהן ׁשּבמצרים, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַהחּטים
הּזה  ּכּמׁשקל מכילה ׁשהיא ּומּדה הּזה. ּבּזמן מצרים ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמּזּוזי

מקֹום. ּבכל לחּלה מֹודדין ּבּה הּזה, החּטים ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָמּקמח
.ÊË ּכדי מּכּׁשעּור, ּפחֹות עּסתֹו לעׂשֹות לאדם ְְֲִִִֵַַָָָָָאסּור

החּלה  מן ּפחּותה לפטרּה ׁשהיא מעּסה חּלה והּמפריׁש ; ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
עׂשה  ּכׁשהיתה. חּלין היא והרי ּכלּום, עׂשה לא - ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻמּכּׁשעּור
ואפה  וחזר לּסל, הּפת ונתן ואפיּה מּכּׁשעּור, ּפחּותה ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָָעּסה
הּסל  חּלה, ׁשעּור ּבּסל נתקּבץ אם - לּסל ונתן אחרת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָּפת
"והיה  ׁשּנאמר: - הּפת מן החּלה ּומפריׁש לחּלה, ְְְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָָָָמצרפן
האפּוי. מן מפריׁש ׁשהּוא מלּמד הארץ", מּלחם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבאכלכם

לחּלה. מצרפן הּתּנּור ְְְְֵַַַָָָואין
.ÊÈּבזֹו זֹו נֹוׁשכֹות הּכּכרֹות עיסה]היּו מן [בעודן ונתקּבץ , ְְְִִִֵַַָָָ

ּבסל. ׁשאינן ּפי על אף ּבחּלה, חּיבין - חּלה ׁשעּור ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּכל
הרי  - ּתֹו לֹו ׁשאין הּלּוח על הּכל וקּבץ מעט, מעט ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹאפה
להפריׁש, חּיב אינֹו - היא ּדבריהם ׁשל חּלה ואם ספק; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה

.ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכלי אֹותן ׁשּיצרף ְְִֵֵֶֶַָָעד
.ÁÈרּקדֹו ׁשּלא ניפה]קמח -]- ׁשּלֹו ּבּסּבין לׁשֹו אּלא , ְִִֶֶֶֶַַָָֹֻ

נטל  אם אבל ּבחּלה; חּיב עמר, הּקמח ּבכל ויׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהֹואיל
העּסה [קליפות]הּמרסן ׁשעּור והׁשלים וחזר הּקמח, מן ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ

ּבחּלה. חּיב אינֹו - לּקמח ׁשהחזירֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמרסן
.ËÈׂשאֹור לעׂשֹותּה עּסה ׁשעׂשה לחּלקֹו,[שמרים]נחּתֹום ְְְְֲִֶַַַָָָָ

אבל  ּפת. אֹותּה יעׂשה ּתּמכר, לא ׁשאם - ּבחּלה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחּיבת
ּבצק לחּלקּה עּסה אנשים]העֹוׂשה ּפטּורה.[לכמה , ְְְִֵֶַָָָָָ

.Î לעׂשֹות לנחּתֹום ׁשּנתנּו ּבׁשל נׁשים אין אם - ׂשאֹור להן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
ּפטּורה  ּכּׁשעּור, ּבכללן ׁשּיׁש ּפי על אף - ּכּׁשעּור מהן .אחת ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ז  ¤¤ּפרק
ואין ‡. ּבחּלה, החּיב ׁשעּור ּבׁשּתיהן ׁשּיׁש עּסֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתי

אם  - זֹו את זֹו ונׁשכּו ּבזֹו, זֹו ׁשּנגעּו ּכּׁשעּור, מהן ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבאחת
החּלה  מן ּפטּורין אחד, מּמין הן אפּלּו - ׁשנים ׁשל ;היּו ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ערּוב  על מקּפידין ׁשאינן ידּוע ואם מקּפידין. ׁשנים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּסתם
מצטרפֹות. אּלּו הרי ְְֲִִֵֵָָהעּסֹות,

אחד,·. מּמין היּו אם - אחד איׁש ׁשל ׁשּתיהן ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָהיּו

אין  מינין, ׁשני היּו ואם ּבחּלה; וחּיבֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָמצטרפין
ׁשּלא מצטרפין  מקּפיד היה ואם מקּפיד. אינֹו אחד ׁשּסתם ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אחד, מין היּו אפּלּו - עּמּה ּתתערב ולא ּבזֹו, זֹו עּסה ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹּתּגע
מצטרפֹות. ְְִֵָאין

עּסת ‚. אחד? מּמין אחד ׁשל היּו אם מצטרפֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוכיצד
ּבׁשאר  נגעה מצטרפֹות; הּכּסמין, ּבעּסת ׁשּנגעה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֻהחּטים
ּבעּסת  ׁשּנגעה ׂשעֹורין עּסת וכן מצטרפֹות. אין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמינין,
וׁשל  ּכּסמין עּסת וכן ׁשּפֹון, אֹו ׁשּועל, ׁשּבלת אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֻֻהּכּסמין,
מּׁשלׁשּתן  אחת ּכל ׁשּנגעה ׁשּפֹון וׁשל ׁשּועל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבלת

מצטרפֹות  אּלּו הרי - .ּבחברּתּה ְְְֲֲִֵֵֶַָָ
חדׁש„. החדשה]עּסת השנה לׁשל [מיבול מצטרפת אינּה ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
יאמרּו:יׁש ׁשּלא ּכדי - אחד מּמין ׁשהן ּפי על אף ן, ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשּתיהן  מאמצע יתרם ולא הּיׁשן'; על החדׁש מן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ'ּתֹורמין
להׁשלים  להן ויצרף יׁשן, אֹו חדׁש אחרת עּסה יביא אּלא -ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבעּסה  ׁשּנגעה ּבעּסה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָהּׁשעּור.
עּסה  מהן ועׂשה הּמינין, חמׁשת קמח הּבֹולל אבל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת;
ּכמֹו חּלה, עּסת לׁשעּור מצטרפין חמׁשּתן הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָאחת

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּפחּותה ‰. ועּסה מּכאן, מּכּׁשעּור ּפחּותה ׁשהיא ְְְִִִִִִֶַָָָָָעּסה

ּכגֹון  ּבאמצע, ּבחּלה חּיבת ׁשאינּה ועּסה מּכאן, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּכּׁשעּור
מדּמע אֹו ּתרּומה עּסת אֹו ארז שנתערבה עּסת [תרומה ְְִִֶַַָָֹֻ

אינן בחולין] - ּבזֹו זֹו ׁשּנֹוגעֹות ּפי על אף - ּגֹוי עּסת ְִִֵֶַַַָָאֹו
ּבאמצע. מבּדיל החּלה מן הּפטּור ּדבר ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמצטרפֹות;

.Â;מצטרפֹות - חּלתּה ׁשהּורמה עּסה ּבאמצע ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָהיה
ּבחּלה  מחּיבת היתה ּכבר ׁשּביניהן היה ׁשהעּסה אם וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

לפּדֹותּה, ׁשראּויה מּפני מצטרפֹות; - הקּדׁש עּסת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהן
אֹו אחר, מין עּסת ּביניהן היתה אם וכן ּבחּלה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָותתחּיב
ׁשּבּצדדין  העּסֹות ׁשּתי הרי - חדׁש עּסת אֹו אחר, איׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעּסת

לחּלה. ְְְִַָָמצטרפֹות
.Êׁשהפריׁש מּכּׁשעּור, ּפחּותה מהן אחת ׁשּכל עּסֹות ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי

חּלה  ּומּזֹו חּלה ּבׁשּתיהם מּזֹו והרי ּבזֹו, זֹו ונגעּו וחזרּו , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הראׁשֹונֹות  ׁשהחּלֹות חּלה; מהן להפריׁש חּיבין - ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכּׁשעּור

ּכלּום  .אינן ְֵָ
.Áּכ ואחר אֹותּה, וחּלקּו ּכּׁשעּור, עּסה ׁשעׂשּו ּגֹוים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשני

עד  ׁשּנתּגּיר אחר חלקֹו על אחד ּכל והֹוסיף ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנתּגּירּו,
ׁשעת  לּה היתה ׁשּלא חּיבת; זֹו הרי - לּׁשעּור ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהׁשלימֹו
אחד  ּכל ּביד היה מּכּׁשעּור ּפחֹות ׁשהרי ּגֹוים, ּכׁשהיּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָחֹובה

.מהן  ֵֶ
.Ë אחר אחד ּכל וחזר ּכן, ׁשעׂשּו יׂשראלים ׁשני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאבל

זֹו הרי - לּׁשעּור ׁשהׁשלימֹו עד חלקֹו על והֹוסיף ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָׁשחלקּו
ּבאֹותּה ּפטּורין והיּו חֹובה, ׁשעת לּה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָּפטּורה;

לחּלק ׁשעה, אֹותּה ׁשעׂשּו .מּפני ְְִֵֵֶַָָָָ
.È,וחּלקּו ּבׁשּתפּות, והּיׂשראלי הּגֹוי ּבין העּסה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻהיתה

על  והּיׂשראלי ׁשּלֹו על הּגר והֹוסיף הּגֹוי, נתּגּיר ּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָואחר
יׂשראל  ׁשל - לּׁשעּור עּסתֹו אחד ּכל ׁשהׁשלים עד ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּלֹו

ּפטּורה  ּגֹוי וׁשל .חּיבת, ְְֶֶֶַָ
.‡Èלתֹו ּונתנֹו חּלתּה, הּורמה ׁשּלא מעּסה ׂשאֹור ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹהּנֹוטל
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ׁשּיהיה  ׁשנּיה עּסה מביא זה הרי - חּלתּה ׁשהּורמה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעּסה
אֹותּה ונֹותן ּבחּלה, ׁשחּיבת עּסה ׁשעּור זה ׂשאֹור עם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּה
הּׁשנּיה  העּסה מן ּומפריׁש חּלתּה, ׁשהּורמה העּסה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָּבצד

הּמּקף מן ׁשּיּטל ּכדי הּׂשאֹור, ועל עליה חּלה [-ׁשעּור ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
אחד] במקום -כשכולם ׁשנּיה עּסה לֹו אין ואם זֹונעׂשת. ְְֲִִִֵַָָָ

אֹוסר  ּבמינֹו ׁשהּטבל הּכל; על חּלה ּומפריׁש טבל, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּכּלּה
ׁשהּוא. ְֶָּבכל

.·È לחּלהעּסה חלה]הּטבּולה ממנה הופרש שלא אינּה[- ְְִֵַַָָָָ
עֹוׂשה  הּׁשני ׁשאין - טמאה לענין ּכחּלין היא והרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻֻּכחּלה,
טמאה  לגרם ּומּתר ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבחּלין, ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֻֻֻׁשליׁשי
טמאה  אחת עּסֹות, ׁשּתי ,לפיכ יׂשראל. ׁשּבארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלחּלין
ׁשּלא  מעּסה ׁשּתיהן חּלת ּכדי נֹוטל - טהֹורה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹואחת

חּלתּה, הּטהֹורה,הּורמה לעּסה סמּו ּבאמצע ונֹותנֹו ְְְְְִֶַַַָָָָָָָָ
מן  לתרם ּכדי ּביצה, ּכדי לּטהֹורה הּטמאה מן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹּומֹוׁש

ַָֻהמּקף.
.‚È,חּלתּה מפריׁש ואינֹו טהֹורה, עּסה אדם ְְְִִֵֶַַָָָָָָעֹוׂשה

והֹול עליה מפריׁש להיֹות מקצתּה מּניח אֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּומּניחּה
עד  - העּסֹות נטמאּו ואפּלּו אחרֹות, עּסֹות ׁשל ְְֲֲִִִִֵֶַַַָחּלֹות

לּכהן  ויּתנּנה חּלה, ּכּלּה ׁשהּניח העּסה והּוא,ׁשּתעׂשה ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מפריׁש אינֹו מּׁשּתסרח, אבל אדם; מאכל ּתּפסל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
העּסֹות  אֹותן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָעליה.
לא  אֹו חּלה מהן הּורמה אם ספק עליהן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמפריׁש

ּדמאי ׁשחּלת - ספק]הּורמה על [- הּטהֹור מן נּטלת  ְְִִֶֶֶַַַַַָָ
הּמּקף. מן וׁשּלא לכּתחּלה, ְְְִִֵֶַַַָָָֹֻהּטמא

ח  ¤¤ּפרק
ּוׁשאר הּמפריׁש‡. ּכהן, ּביד וגזל חּלה, אינּה - קמח חּלתֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

- חּלה לׁשם ׁשהפריׁש הּקמח ואֹותֹו ּבחּלה; חּיבת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעּסה
חּלה, מּמּנּו מפריׁש זה הרי - עּסה ועׂשהּו עמר, ּבֹו יׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאם

חּלין  קמח ּכל .ּכׁשאר ְִִֶַָָֻ
הּקמח אימתי ·. ויתערב הּמים, ּכׁשּיּתן החּלה? מפריׁשין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ׁשּנּלֹוׁש ּדבר מּתחּלת מּמּנּו החּלה מפריׁש - ׁשּנאמר:ּבּמים , ְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּבערבה  קמח ׁשם יּׁשאר ׁשּלא והּוא, ערסתכם". ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ"ראׁשית

'הרי [קערה] אמר: ואם עמר; ׁשעּור ּבּמים, נתערב ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשּנׁשּתּיר, הּקמח ועל הּׂשאֹור ועל העּסה על חּלה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָזֹו
חּלה' לׁשם ׁשּבידֹו זֹו ּתתקּדׁש אחת עּסה ּכּלּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻולכׁשּתעׂשה

מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ
-הּניח ‚. הפריׁש ּכ ואחר וערבּה, הּכל ׁשּלׁש עד העּסה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

אפה  אּלא ּבצק, החּלה הפריׁש לא ואם ּכלּום; ּבכ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאין
הּפת  מן מפריׁש זה הרי - ׁשּבארנּו.הּכל ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹ

ּבחּטים מאימתי „. מּׁשּתתּגלּגל ּבחּלה? העּסה ּתתחּיב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבׂשעֹורים ׁשּתּטמטם אֹו ּבּמים, הּקמח שידבקו ויתערב -] ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

לשני] מן אחד עראי ואֹוכלין אחד; ּגּוף ּכּלּה ְְְֲִִֵֶֶַָָָֻותעׂשה
ּבׂש ותּטמטם ּבחּטים ׁשּתתּגלּגל עד והּכּסמין העּסה, עֹורים. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻ

ּכׂשעֹורים. והּׁשּפֹון ׁשּועל וׁשּבלת ְְְְִִִִִִֶַָֹּכחּטים,
מּמּנה נתּגלּגלה ‰. האֹוכל - ּבׂשעֹורים ונּטמטמה ּבחּטים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ

טבל  ׁשהיא מּפני מיתה, חּיב חּלה הפרׁשת לפיכ,קדם . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מּמּנה  האֹוכל הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבת העּסה היתה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאם
מּדבריהן, ּבחּלה חּיבת היתה ואם טבל; אֹוכל ּככל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלֹוקה

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין .[מלקות ְִַַַַ
.Â תרומה]ׁשּנדמעהעּסה בה ׁשּלא [שנתערבה עד ְְִִֶֶַָָֹ

ְְִֵַּתתּגלּגל,
אֹו עּסתֹו הּמקּדיׁש וכן חּיבת. ּומּׁשּנתּגלּגלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּפטּורה;
ואחר  ּבּה, זכה אֹו ּופדיּה ׁשּתתּגלּגל, קדם אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמפקיר
אחר  אֹותּה הפקיר אֹו ׁשהקּדיׁשּה אֹו ּגלּגלּה, ְְְְִִִִִֶַַָָָָּכ

ּבחּלה. חּיבת זֹו הרי - ּבּה וזכה ּופדיּה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנתּגלּגלה,
.Êההקּדׁש,הקּדיׁשּה ּביד ונתּגלּגלה ׁשּתתּגלּגל, קדם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּפטּורה  היתה חֹובתּה, ׁשּבׁשעת ּפטּורה; - ּפדיּה ּכ .ואחר ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָ
.Á לֹווכן ּונתנּה עּסה, לֹו לעׂשֹות ליׂשראל ׁשּנתן נכרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

- ּגלּגלּה ׁשּלא עד אחר ּבמּתנה לֹו נתנּה ואם חּיבת; ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּפטּורה  .ׁשּנתּגלּגלה, ְְְְִֶַָָ

.Ë ׁשּלא ּגר עד נתּגלּגלה אם - עּסה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
חּיבת  נתּגלּגלה, מּׁשּנתּגּיר ואם ּפטּורה; ספק נתּגּיר, ואם . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

חּלת  ׁשאכל וזר מיתה; עֹון ׁשהּוא לפי ּבחּלה, חּיבת -ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
עליה חּיב אין ּבֹו, וכּיֹוצא זֹו -]ספק חמׁש.[קנס ְֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

.È יעׂשּנה עּסה - ׁשּתתּגלּגל קדם טמאה ספק ּבּה ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ותּׂשרף  יׂשראל; ׁשּבארץ חּלין לטּמא ׁשּמּתר לפי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻֻּבטמאה,

ׁשּוּדאּהחּלתּה טמאה, ספק ׁשּנתּגלּגלה אחר לּה נֹולד . ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ׁשּכל  ּבטהרה; יגמרּנה - הּתֹורה מן החּלין את ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻמטּמא
ּבחּלין  ספקֹו על ּגזרּו - החּלין את מטּמא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּוּדאֹו
לחּלה. ונטּבלּו הֹואיל אֹותן יטּמאּו ׁשּלא לחּלה, ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹהּטבּולים

נׂשרפת. ולא נאכלת לא ּתלּויה, הּזאת החּלה ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹותהיה
.‡È יּזהר לא אּלא לכּתחּלה, ּבטמאה עּסתֹו אדם יעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ

ּבטהרה  חּלה להפריׁש ּכדי וכליו, הּוא ויּטהר .ויׁשּתּדל; ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
יעׂשּנה  - מילין מארּבעת יתר הּמים ּובין ּבינֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה

טמאה. חּלה ויפריׁש ְְְְְִֵַַָָָֻּבטמאה,
.·È הארץאין עם חּלת שתהיה עֹוׂשין שלימה עיסה -] ִֵֶַַַָָ

עיסות] הרבה עבור החּלין חלה עּסת עֹוׂשין אבל ְֲֳִִִַַָָָֻּבטהרה,
החברּבט  זה העּסה מגּבל ּכיצד? על הרה. נאמן -] ְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבכלי מעשרות] ּומּניחּה חּלתּה; ּכדי מּמּנה ּומפריׁש ,ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
מקּבלין  ׁשאין אדמה, ּכלי אֹו אבנים ּכלי אֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָּגללים
העּסה  את ׁשּתיהן, את נֹוטל - הארץ עם ּוכׁשּיבֹוא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻטמאה.
ׁשּלא  ּבחּלה, ּתּגע ׁשּלא 'הּזהר, לֹו: ואֹומרין החּלה; ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹואת
חּייו  ּכדי מּׁשּום זה? לֹו הּתירּו מה ּומּפני לטבלּה'. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹּתחזר

מגּבל[פרנסתו] עם ׁשל של עיסות ללוש שיוכל לש, -] ְֵֶַ
.הארץ]

.‚È מרּקדתאׁשת עם [מנפה]חבר, אׁשת עם ּובֹוררת ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
מּפני  אֹותּה, ּתסּיע לא - לעּסה מים מּׁשּתּטיל אבל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהארץ;
עֹוׂשה  ׁשהּוא הּנחּתֹום וכן ּבטמאה. עּסתּה עֹוׂשה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהיא
ידי  מחּזקין ׁשאין עּמֹו, עֹורכין ולא לׁשין לא - ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹֻּבטמאה

לּפלטר ּפת עּמֹו מֹוליכין אבל עברה; .[מוכר]עֹוברי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ
.„È ּבסּוריההּלֹוקח הארץ עם שכבש מּנחּתֹום מקומות -] ְְְִֵֶַַַַָָָ

הארץ] בקדושת נתקדשו ולא 'הפרׁשּתי דוד לֹו: ואמר ,ְְְִִַַָ
ׁשּלא  ּכׁשם מּספק; חּלה להפריׁש צרי אינֹו - ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹחּלה'
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לא  ּכ ּגדֹולה, ּתרּומה על ּבארץ יׂשראל ּכל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹנחׁשדּו
החּלה. על ּבסּוריה ְְְְֶַַַָָנחׁשדּו

.ÂË אבלצרי הּנחּתֹום, מן לארץ ּבחּוצה הּלֹוקח ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
מּספק  חּלה הּבית,להפריׁש מּבעל הּלֹוקח אבל ואין ; ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָ

מּספק. להפריׁש צרי אינֹו - אצלֹו הּמתארח לֹומר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָצרי

ה'תשע"ג  תמוז י"ח רביעי יום

ט  ¤¤ּפרק
זֹובח‡. ּכל לּתן עׂשה לאכילה]מצות ּבהמה [שוחט ְְֲִִֵֵֵֵַַָָ

יהיה  "וזה ׁשּנאמר: והּקבה, והּלחיים הּזרֹוע לּכהן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹטהֹורה
ּבכל  'מּתנֹות' הּנקראין הן ואּלּו וכּו'"; הּכהנים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹמׁשּפט

הּבית ּבפני ּבין ּתמיד, נֹוהגת זֹו ּומצוה [בזמן מקֹום. ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּבין המקדש] ּבארץ ּבין מקֹום, ּובכל הּבית; ּבפני ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבין

ּבמקּדׁשין. לא אבל ּובחּלין, לארץ; ְְְְֲִִֶָָָָָֹֻֻּבחּוצה
חּיבין ·. - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

ׁשהקּדיׁשן ּבמּתנֹות  אֹו להקּדׁשן, עֹובר מּום קדם ואם ; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּפטּורין  אּלּו הרי - ונפּדּו מּום, ּבהן נֹולד ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּתמימים

הּמּתנֹות. ִַַָמן
ּכּלֹו‚. הּוא, ּבכֹור אם צד: מּכל ּבמּתנֹות חּיב ּבכֹור, ְְְְִִֵַַַָָָֻספק

לּכהן  מּתנֹותיו ּבכֹור, אינֹו ואם ּבׁשנים,לּכהן; נסּתּפק ואם . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹֹ
ה  הרי - מּספק האחד הּכהן הּמּתנֹות;ולקח מן ּפטּור ּׁשני ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

אבל  לבעליו. ּבמּומֹו ּונתנֹו הּכהן, ּבֹו ׁשּזכה ּכמי אֹותֹו ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֹעׂשּו
עליו  מחברֹו ׁשהּמֹוציא מקֹום, מּכל ּפטּור - הּמעׂשר ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָספק

ְָָָהראיה.
ּבמּתנֹות,„. חּיבת ואינּה ּבמּומּה ׁשּנפסלה קדׁשים ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבהמת

ּבזמן  - ּבמאה אחת אפּלּו אחרֹות, ּבבהמֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּנתערבה
מהן ּבהמה ׁשּכל [אחר]לאחד[שייכת]ׁשּכל ּפטּורין; ּכּלן , ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

אחד  היה הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא ספק, ואחד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָאחד
ּבלבד. מהן אחת מּתנֹות ּפֹוטר ּכּלן, את הּׁשֹוחט ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֻהּוא

ּבלבד ‰. טהֹורה ּבהמה אּלא ּבמּתנֹות חּיב ׁשּנאמר:אין , ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבמּתנֹות; חּיב ועז, מּכבׂש הּבא ּכלאים ׂשה". אם ׁשֹור ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ"אם

ספק ׁשהּוא ּפי על אף - בהמה]והּכֹוי או מפריׁשין [חיה , ְְִִִֵֶַַַַָ
חּיב  הּולד וילדה, העז על הּבא צבי הּמּתנֹות. ּכל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמּמּנּו
אבל  ׂשה; מקצת אפּלּו ׂשה", "אם ׁשּנאמר: - מּתנֹות ְֱֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָּבחצי

הּמּתנֹות. מן ּפטּור הּולד הּצבּיה, על הּבא ְִִִַַַַַַַָָָָָָּתיׁש
.Âאֹו ּגֹוים, לאכילת אֹו אדם, לאכילת הּׁשֹוחט ֲֲִִִֵֶַַַַַָָָאחד

ּבמּתנֹות  חּיב - לרפּואה אֹו הּכלבים, .לאכילת ְְְֲִִִַַַַַָָָָ
.Ê חּיבת הּׁשּתפין הּזבח".ּבהמת "זבחי ׁשּנאמר: , ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻ
.Áּבמּתנֹות.[קונה]הּלֹוקח חּיבת ׁשביעית, מּפרֹות ּבהמה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

העם"; "מאת ׁשּנאמר: הּמּתנֹות, מן ּפטּורין ּולוּיים ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכהנים
אין  ,לפיכ אינן; אֹו העם ּבכלל הם אם הלוּים, הם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָוספק

יחזיר. לא הּכהן, נטל ואם - מהן ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹנֹוטלין
.Ë טּבח ּכהן אבל לעצמֹו. ּבׁשֹוחט אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹּבּמה

ׁשּבתֹות; ׁשלׁש ׁשּתים לֹו ממּתינין - ּבּׁשּוק ּומֹוכר ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּׁשֹוחט
לכהנים  אֹותן ונֹותנין הּמּתנֹות, מּמּנּו מֹוציאין ,ואיל ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּכאן

לֹו,אחרים  ממּתינין אין - למּכר מטּבחים ּבית קבע ואם . ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָֹ

עד  אֹותֹו מנּדין מּלּתן, נמנע ואם מּיד; מּמּנּו מֹוציאין ְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
ִֵֶׁשּיּתן.

.Èּולכהן לנכרי שלהם]הּׁשֹוחט בהמות מן [- ּפטּור , ְְְִִֵֵַָָֹ
ׁשּירׁשם צרי - הּכהן עם והּמׁשּתּתף [יסמן]הּמּתנֹות. ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ

עּין  לא ׁשאם הּכהן; ּבחלק הּמּתנֹות ׁשּיּניח ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹחלקֹו,
יֹודעין [ציין] הּכל ׁשאין מּפני ּבמּתנֹות, חּיב - ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹחלקֹו

עּמֹו עֹומד הּכהן היה אם ,לפיכ לֹו. ׁשּתף ְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻׁשהּכהן
לרׁשם  צרי אינֹו - עּמֹו ונֹותן ונֹוׂשא .ּבּמטּבחים, ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹ

ּגֹוי  ׁשּסתם לרׁשם; צרי אינֹו - הּנכרי עם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹוהּמׁשּתּתף
ׁשאינֹו ּפי על ואף ׁשּתף, ׁשהּוא לּכל ּומֹודיע ּדברים, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמרּבה

מכירה. ּבׁשעת ְְִִִַָעּמֹו
.‡È הרי הּמּתנֹות, מן חּוץ ׁשּתף ׁשהּוא הּכהן עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֻהתנה

הּכהן  לֹו ׁשּיר הרי 'חּוץ', לֹו ׁשאמר ּכיון לּכהן; ֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּמּתנֹות
ּבּמּתנֹות  הּכהן:חלק לֹו אמר אם אבל ׁשּלֹו. הן ּולפיכ , ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּיׂשראלי, זה ׁשל הּמּתנֹות הרי - ׁשּלי' ׁשהּמּתנֹות מנת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ'על
ׁשּלֹו, ׁשהן עּמֹו ׁשהתנה ּפי על אף ׁשּירצה; ּכהן לכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹונֹותנן
לֹו ׁשּיר לא מנת', 'על ׁשהאֹומר - הּמּתנֹות מן נפטר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא
ׁשּתפּות, ּבהן לֹו ׁשּיר ולא והֹואיל ּכלּום, מּתנֹות ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻּבעצמן

זה. ּבתנאי אֹותן קנה ְִֶַָָָֹלא
.·È,ּבּיד ׁשּתף הּלחי; מן ּפטּור ּבראׁש, ׁשּתף הּכהן ִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻֻהיה

הּקבה  מן ּפטּור מעים, ּבבני ׁשּתף הּזרֹוע; מן אמר ּפטּור . ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻ
חּיב  - 'ׁשּל והראׁש ׁשּלי ּכּלּה הּבהמה 'הרי הּכהן: ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻלֹו

יׂשראל. ׁשל הּוא הרי החּיב, ׁשּדבר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּלחי;
.‚È נׁשחטה אם - ׁשחּוטה ּבהמה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּגר

ואם  חּיב. ׁשּנתּגּיר, אחר נׁשחטה ואם ּפטּור; נתּגּיר, לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹעד
הראיה  עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - .ספק ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָ

.„È;מּמּנה לאכל מּתר - מּתנֹותיה הּורמּו ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּבהמה
לטבל ּדֹומה מעושרים]ׁשאינּה לא מּתנֹות [פירות ׁשהרי , ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָ

אּלא  לאכלן ליׂשראל אסּור עצמן, והּמּתנֹות מבּדלין. ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻֻּכהּנה
חּיב  אינֹו - מכרן אֹו הּזיקן, אֹו ואכלן, עבר ּכהן. ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹּברׁשּות
והּקֹונה  ידּוע. ּתֹובע לֹו ׁשאין ממֹון ׁשהּוא מּפני ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשּלם,
לאכלן, מּתר זה הרי - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאֹותן

נגזלֹות ּכהּנה ׁשּמּתנֹות והקונה מּפני המוכר, על שהגזל -] ְְְְִִֵֶַָָֻ
ברשות] .כאוכלם

.ÂËּבּה והיּו ּפרה', ׁשל מעים ּבני לי 'מכר לטּבח: ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאמר
לקחן  הּדמים; מן לֹו מנּכה ואינֹו לּכהן, נֹותנן - ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמּתנֹות

הּדמים  מן לּטּבח ּומנּכה לּכהן, נֹותנן - ּבמׁשקל .מּמּנּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
.ÊËחֹוׁשׁש אינֹו - מּתנֹות ּבֹו והיּו לחברֹו, ּבׂשר ְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָָהמׁשּלח

ּוגזלן  זה עבר הּמּתנֹות ׁשּמא מעלה - ּכהן ּבֹו ׁשאין מקֹום . ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכהן  לכל הּדמים ויּתן ּכהן. הפסד מּפני ואֹוכלן, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹּבדמים,

ְִֶֶׁשּירצה.
.ÊÈ נֹותן אחד, לכהן הּמּתנֹות לּתן לחלק הרֹוצה רצה ואם ; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

אּלא  לאחד, זרֹוע חצי אֹו לאחד קבה חצי יּתן לא - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹותן
ׁשּנאמר: לׁשנים, ּולחיים לאחד וקבה לאחד זרֹוע ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנֹותן
חֹולק  ׁשֹור, ׁשל היּו ואם מּתנה. ּכדי ּבּה ׁשּיהיה לֹו", ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ"ּתּתן
ּכדי  חתיכה ּבכל ׁשּיהיה והּוא - חתיכֹות חתיכֹות ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶָָָאֹותן

ַָָמּתנה.

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



פי mixekia zekld - mirxf xtq - fenz f"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּיהיה  ׁשנּיה עּסה מביא זה הרי - חּלתּה ׁשהּורמה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעּסה
אֹותּה ונֹותן ּבחּלה, ׁשחּיבת עּסה ׁשעּור זה ׂשאֹור עם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּה
הּׁשנּיה  העּסה מן ּומפריׁש חּלתּה, ׁשהּורמה העּסה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָּבצד

הּמּקף מן ׁשּיּטל ּכדי הּׂשאֹור, ועל עליה חּלה [-ׁשעּור ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
אחד] במקום -כשכולם ׁשנּיה עּסה לֹו אין ואם זֹונעׂשת. ְְֲִִִֵַָָָ

אֹוסר  ּבמינֹו ׁשהּטבל הּכל; על חּלה ּומפריׁש טבל, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּכּלּה
ׁשהּוא. ְֶָּבכל

.·È לחּלהעּסה חלה]הּטבּולה ממנה הופרש שלא אינּה[- ְְִֵַַָָָָ
עֹוׂשה  הּׁשני ׁשאין - טמאה לענין ּכחּלין היא והרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻֻּכחּלה,
טמאה  לגרם ּומּתר ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבחּלין, ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֻֻֻׁשליׁשי
טמאה  אחת עּסֹות, ׁשּתי ,לפיכ יׂשראל. ׁשּבארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלחּלין
ׁשּלא  מעּסה ׁשּתיהן חּלת ּכדי נֹוטל - טהֹורה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹואחת

חּלתּה, הּטהֹורה,הּורמה לעּסה סמּו ּבאמצע ונֹותנֹו ְְְְְִֶַַַָָָָָָָָ
מן  לתרם ּכדי ּביצה, ּכדי לּטהֹורה הּטמאה מן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹּומֹוׁש

ַָֻהמּקף.
.‚È,חּלתּה מפריׁש ואינֹו טהֹורה, עּסה אדם ְְְִִֵֶַַָָָָָָעֹוׂשה

והֹול עליה מפריׁש להיֹות מקצתּה מּניח אֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּומּניחּה
עד  - העּסֹות נטמאּו ואפּלּו אחרֹות, עּסֹות ׁשל ְְֲֲִִִִֵֶַַַָחּלֹות

לּכהן  ויּתנּנה חּלה, ּכּלּה ׁשהּניח העּסה והּוא,ׁשּתעׂשה ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מפריׁש אינֹו מּׁשּתסרח, אבל אדם; מאכל ּתּפסל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
העּסֹות  אֹותן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָעליה.
לא  אֹו חּלה מהן הּורמה אם ספק עליהן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמפריׁש

ּדמאי ׁשחּלת - ספק]הּורמה על [- הּטהֹור מן נּטלת  ְְִִֶֶֶַַַַַָָ
הּמּקף. מן וׁשּלא לכּתחּלה, ְְְִִֵֶַַַָָָֹֻהּטמא

ח  ¤¤ּפרק
ּוׁשאר הּמפריׁש‡. ּכהן, ּביד וגזל חּלה, אינּה - קמח חּלתֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

- חּלה לׁשם ׁשהפריׁש הּקמח ואֹותֹו ּבחּלה; חּיבת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעּסה
חּלה, מּמּנּו מפריׁש זה הרי - עּסה ועׂשהּו עמר, ּבֹו יׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאם

חּלין  קמח ּכל .ּכׁשאר ְִִֶַָָֻ
הּקמח אימתי ·. ויתערב הּמים, ּכׁשּיּתן החּלה? מפריׁשין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ׁשּנּלֹוׁש ּדבר מּתחּלת מּמּנּו החּלה מפריׁש - ׁשּנאמר:ּבּמים , ְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּבערבה  קמח ׁשם יּׁשאר ׁשּלא והּוא, ערסתכם". ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ"ראׁשית

'הרי [קערה] אמר: ואם עמר; ׁשעּור ּבּמים, נתערב ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשּנׁשּתּיר, הּקמח ועל הּׂשאֹור ועל העּסה על חּלה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָזֹו
חּלה' לׁשם ׁשּבידֹו זֹו ּתתקּדׁש אחת עּסה ּכּלּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻולכׁשּתעׂשה

מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ
-הּניח ‚. הפריׁש ּכ ואחר וערבּה, הּכל ׁשּלׁש עד העּסה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

אפה  אּלא ּבצק, החּלה הפריׁש לא ואם ּכלּום; ּבכ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאין
הּפת  מן מפריׁש זה הרי - ׁשּבארנּו.הּכל ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹ

ּבחּטים מאימתי „. מּׁשּתתּגלּגל ּבחּלה? העּסה ּתתחּיב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבׂשעֹורים ׁשּתּטמטם אֹו ּבּמים, הּקמח שידבקו ויתערב -] ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

לשני] מן אחד עראי ואֹוכלין אחד; ּגּוף ּכּלּה ְְְֲִִֵֶֶַָָָֻותעׂשה
ּבׂש ותּטמטם ּבחּטים ׁשּתתּגלּגל עד והּכּסמין העּסה, עֹורים. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻ

ּכׂשעֹורים. והּׁשּפֹון ׁשּועל וׁשּבלת ְְְְִִִִִִֶַָֹּכחּטים,
מּמּנה נתּגלּגלה ‰. האֹוכל - ּבׂשעֹורים ונּטמטמה ּבחּטים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ

טבל  ׁשהיא מּפני מיתה, חּיב חּלה הפרׁשת לפיכ,קדם . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מּמּנה  האֹוכל הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבת העּסה היתה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאם
מּדבריהן, ּבחּלה חּיבת היתה ואם טבל; אֹוכל ּככל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלֹוקה

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין .[מלקות ְִַַַַ
.Â תרומה]ׁשּנדמעהעּסה בה ׁשּלא [שנתערבה עד ְְִִֶֶַָָֹ

ְְִֵַּתתּגלּגל,
אֹו עּסתֹו הּמקּדיׁש וכן חּיבת. ּומּׁשּנתּגלּגלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּפטּורה;
ואחר  ּבּה, זכה אֹו ּופדיּה ׁשּתתּגלּגל, קדם אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמפקיר
אחר  אֹותּה הפקיר אֹו ׁשהקּדיׁשּה אֹו ּגלּגלּה, ְְְְִִִִִֶַַָָָָּכ

ּבחּלה. חּיבת זֹו הרי - ּבּה וזכה ּופדיּה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנתּגלּגלה,
.Êההקּדׁש,הקּדיׁשּה ּביד ונתּגלּגלה ׁשּתתּגלּגל, קדם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּפטּורה  היתה חֹובתּה, ׁשּבׁשעת ּפטּורה; - ּפדיּה ּכ .ואחר ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָ
.Á לֹווכן ּונתנּה עּסה, לֹו לעׂשֹות ליׂשראל ׁשּנתן נכרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

- ּגלּגלּה ׁשּלא עד אחר ּבמּתנה לֹו נתנּה ואם חּיבת; ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּפטּורה  .ׁשּנתּגלּגלה, ְְְְִֶַָָ

.Ë ׁשּלא ּגר עד נתּגלּגלה אם - עּסה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
חּיבת  נתּגלּגלה, מּׁשּנתּגּיר ואם ּפטּורה; ספק נתּגּיר, ואם . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

חּלת  ׁשאכל וזר מיתה; עֹון ׁשהּוא לפי ּבחּלה, חּיבת -ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
עליה חּיב אין ּבֹו, וכּיֹוצא זֹו -]ספק חמׁש.[קנס ְֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

.È יעׂשּנה עּסה - ׁשּתתּגלּגל קדם טמאה ספק ּבּה ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ותּׂשרף  יׂשראל; ׁשּבארץ חּלין לטּמא ׁשּמּתר לפי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻֻּבטמאה,

ׁשּוּדאּהחּלתּה טמאה, ספק ׁשּנתּגלּגלה אחר לּה נֹולד . ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ׁשּכל  ּבטהרה; יגמרּנה - הּתֹורה מן החּלין את ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻמטּמא
ּבחּלין  ספקֹו על ּגזרּו - החּלין את מטּמא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּוּדאֹו
לחּלה. ונטּבלּו הֹואיל אֹותן יטּמאּו ׁשּלא לחּלה, ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹהּטבּולים

נׂשרפת. ולא נאכלת לא ּתלּויה, הּזאת החּלה ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹותהיה
.‡È יּזהר לא אּלא לכּתחּלה, ּבטמאה עּסתֹו אדם יעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ

ּבטהרה  חּלה להפריׁש ּכדי וכליו, הּוא ויּטהר .ויׁשּתּדל; ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
יעׂשּנה  - מילין מארּבעת יתר הּמים ּובין ּבינֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה

טמאה. חּלה ויפריׁש ְְְְְִֵַַָָָֻּבטמאה,
.·È הארץאין עם חּלת שתהיה עֹוׂשין שלימה עיסה -] ִֵֶַַַָָ

עיסות] הרבה עבור החּלין חלה עּסת עֹוׂשין אבל ְֲֳִִִַַָָָֻּבטהרה,
החברּבט  זה העּסה מגּבל ּכיצד? על הרה. נאמן -] ְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבכלי מעשרות] ּומּניחּה חּלתּה; ּכדי מּמּנה ּומפריׁש ,ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
מקּבלין  ׁשאין אדמה, ּכלי אֹו אבנים ּכלי אֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָּגללים
העּסה  את ׁשּתיהן, את נֹוטל - הארץ עם ּוכׁשּיבֹוא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻטמאה.
ׁשּלא  ּבחּלה, ּתּגע ׁשּלא 'הּזהר, לֹו: ואֹומרין החּלה; ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹואת
חּייו  ּכדי מּׁשּום זה? לֹו הּתירּו מה ּומּפני לטבלּה'. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹּתחזר

מגּבל[פרנסתו] עם ׁשל של עיסות ללוש שיוכל לש, -] ְֵֶַ
.הארץ]

.‚È מרּקדתאׁשת עם [מנפה]חבר, אׁשת עם ּובֹוררת ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
מּפני  אֹותּה, ּתסּיע לא - לעּסה מים מּׁשּתּטיל אבל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהארץ;
עֹוׂשה  ׁשהּוא הּנחּתֹום וכן ּבטמאה. עּסתּה עֹוׂשה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהיא
ידי  מחּזקין ׁשאין עּמֹו, עֹורכין ולא לׁשין לא - ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹֻּבטמאה

לּפלטר ּפת עּמֹו מֹוליכין אבל עברה; .[מוכר]עֹוברי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ
.„È ּבסּוריההּלֹוקח הארץ עם שכבש מּנחּתֹום מקומות -] ְְְִֵֶַַַַָָָ

הארץ] בקדושת נתקדשו ולא 'הפרׁשּתי דוד לֹו: ואמר ,ְְְִִַַָ
ׁשּלא  ּכׁשם מּספק; חּלה להפריׁש צרי אינֹו - ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹחּלה'
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לא  ּכ ּגדֹולה, ּתרּומה על ּבארץ יׂשראל ּכל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹנחׁשדּו
החּלה. על ּבסּוריה ְְְְֶַַַָָנחׁשדּו

.ÂË אבלצרי הּנחּתֹום, מן לארץ ּבחּוצה הּלֹוקח ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
מּספק  חּלה הּבית,להפריׁש מּבעל הּלֹוקח אבל ואין ; ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָ

מּספק. להפריׁש צרי אינֹו - אצלֹו הּמתארח לֹומר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָצרי

ה'תשע"ג  תמוז י"ח רביעי יום

ט  ¤¤ּפרק
זֹובח‡. ּכל לּתן עׂשה לאכילה]מצות ּבהמה [שוחט ְְֲִִֵֵֵֵַַָָ

יהיה  "וזה ׁשּנאמר: והּקבה, והּלחיים הּזרֹוע לּכהן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹטהֹורה
ּבכל  'מּתנֹות' הּנקראין הן ואּלּו וכּו'"; הּכהנים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹמׁשּפט

הּבית ּבפני ּבין ּתמיד, נֹוהגת זֹו ּומצוה [בזמן מקֹום. ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּבין המקדש] ּבארץ ּבין מקֹום, ּובכל הּבית; ּבפני ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבין

ּבמקּדׁשין. לא אבל ּובחּלין, לארץ; ְְְְֲִִֶָָָָָֹֻֻּבחּוצה
חּיבין ·. - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

ׁשהקּדיׁשן ּבמּתנֹות  אֹו להקּדׁשן, עֹובר מּום קדם ואם ; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּפטּורין  אּלּו הרי - ונפּדּו מּום, ּבהן נֹולד ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּתמימים

הּמּתנֹות. ִַַָמן
ּכּלֹו‚. הּוא, ּבכֹור אם צד: מּכל ּבמּתנֹות חּיב ּבכֹור, ְְְְִִֵַַַָָָֻספק

לּכהן  מּתנֹותיו ּבכֹור, אינֹו ואם ּבׁשנים,לּכהן; נסּתּפק ואם . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹֹ
ה  הרי - מּספק האחד הּכהן הּמּתנֹות;ולקח מן ּפטּור ּׁשני ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

אבל  לבעליו. ּבמּומֹו ּונתנֹו הּכהן, ּבֹו ׁשּזכה ּכמי אֹותֹו ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֹעׂשּו
עליו  מחברֹו ׁשהּמֹוציא מקֹום, מּכל ּפטּור - הּמעׂשר ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָספק

ְָָָהראיה.
ּבמּתנֹות,„. חּיבת ואינּה ּבמּומּה ׁשּנפסלה קדׁשים ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבהמת

ּבזמן  - ּבמאה אחת אפּלּו אחרֹות, ּבבהמֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּנתערבה
מהן ּבהמה ׁשּכל [אחר]לאחד[שייכת]ׁשּכל ּפטּורין; ּכּלן , ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

אחד  היה הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא ספק, ואחד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָאחד
ּבלבד. מהן אחת מּתנֹות ּפֹוטר ּכּלן, את הּׁשֹוחט ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֻהּוא

ּבלבד ‰. טהֹורה ּבהמה אּלא ּבמּתנֹות חּיב ׁשּנאמר:אין , ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבמּתנֹות; חּיב ועז, מּכבׂש הּבא ּכלאים ׂשה". אם ׁשֹור ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ"אם

ספק ׁשהּוא ּפי על אף - בהמה]והּכֹוי או מפריׁשין [חיה , ְְִִִֵֶַַַַָ
חּיב  הּולד וילדה, העז על הּבא צבי הּמּתנֹות. ּכל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמּמּנּו
אבל  ׂשה; מקצת אפּלּו ׂשה", "אם ׁשּנאמר: - מּתנֹות ְֱֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָּבחצי

הּמּתנֹות. מן ּפטּור הּולד הּצבּיה, על הּבא ְִִִַַַַַַַָָָָָָּתיׁש
.Âאֹו ּגֹוים, לאכילת אֹו אדם, לאכילת הּׁשֹוחט ֲֲִִִֵֶַַַַַָָָאחד

ּבמּתנֹות  חּיב - לרפּואה אֹו הּכלבים, .לאכילת ְְְֲִִִַַַַַָָָָ
.Ê חּיבת הּׁשּתפין הּזבח".ּבהמת "זבחי ׁשּנאמר: , ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻ
.Áּבמּתנֹות.[קונה]הּלֹוקח חּיבת ׁשביעית, מּפרֹות ּבהמה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

העם"; "מאת ׁשּנאמר: הּמּתנֹות, מן ּפטּורין ּולוּיים ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכהנים
אין  ,לפיכ אינן; אֹו העם ּבכלל הם אם הלוּים, הם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָוספק

יחזיר. לא הּכהן, נטל ואם - מהן ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹנֹוטלין
.Ë טּבח ּכהן אבל לעצמֹו. ּבׁשֹוחט אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹּבּמה

ׁשּבתֹות; ׁשלׁש ׁשּתים לֹו ממּתינין - ּבּׁשּוק ּומֹוכר ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּׁשֹוחט
לכהנים  אֹותן ונֹותנין הּמּתנֹות, מּמּנּו מֹוציאין ,ואיל ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּכאן

לֹו,אחרים  ממּתינין אין - למּכר מטּבחים ּבית קבע ואם . ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָֹ

עד  אֹותֹו מנּדין מּלּתן, נמנע ואם מּיד; מּמּנּו מֹוציאין ְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
ִֵֶׁשּיּתן.

.Èּולכהן לנכרי שלהם]הּׁשֹוחט בהמות מן [- ּפטּור , ְְְִִֵֵַָָֹ
ׁשּירׁשם צרי - הּכהן עם והּמׁשּתּתף [יסמן]הּמּתנֹות. ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ

עּין  לא ׁשאם הּכהן; ּבחלק הּמּתנֹות ׁשּיּניח ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹחלקֹו,
יֹודעין [ציין] הּכל ׁשאין מּפני ּבמּתנֹות, חּיב - ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹחלקֹו

עּמֹו עֹומד הּכהן היה אם ,לפיכ לֹו. ׁשּתף ְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻׁשהּכהן
לרׁשם  צרי אינֹו - עּמֹו ונֹותן ונֹוׂשא .ּבּמטּבחים, ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹ

ּגֹוי  ׁשּסתם לרׁשם; צרי אינֹו - הּנכרי עם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹוהּמׁשּתּתף
ׁשאינֹו ּפי על ואף ׁשּתף, ׁשהּוא לּכל ּומֹודיע ּדברים, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמרּבה

מכירה. ּבׁשעת ְְִִִַָעּמֹו
.‡È הרי הּמּתנֹות, מן חּוץ ׁשּתף ׁשהּוא הּכהן עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֻהתנה

הּכהן  לֹו ׁשּיר הרי 'חּוץ', לֹו ׁשאמר ּכיון לּכהן; ֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּמּתנֹות
ּבּמּתנֹות  הּכהן:חלק לֹו אמר אם אבל ׁשּלֹו. הן ּולפיכ , ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּיׂשראלי, זה ׁשל הּמּתנֹות הרי - ׁשּלי' ׁשהּמּתנֹות מנת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ'על
ׁשּלֹו, ׁשהן עּמֹו ׁשהתנה ּפי על אף ׁשּירצה; ּכהן לכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹונֹותנן
לֹו ׁשּיר לא מנת', 'על ׁשהאֹומר - הּמּתנֹות מן נפטר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא
ׁשּתפּות, ּבהן לֹו ׁשּיר ולא והֹואיל ּכלּום, מּתנֹות ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻּבעצמן

זה. ּבתנאי אֹותן קנה ְִֶַָָָֹלא
.·È,ּבּיד ׁשּתף הּלחי; מן ּפטּור ּבראׁש, ׁשּתף הּכהן ִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻֻהיה

הּקבה  מן ּפטּור מעים, ּבבני ׁשּתף הּזרֹוע; מן אמר ּפטּור . ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻ
חּיב  - 'ׁשּל והראׁש ׁשּלי ּכּלּה הּבהמה 'הרי הּכהן: ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻלֹו

יׂשראל. ׁשל הּוא הרי החּיב, ׁשּדבר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּלחי;
.‚È נׁשחטה אם - ׁשחּוטה ּבהמה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּגר

ואם  חּיב. ׁשּנתּגּיר, אחר נׁשחטה ואם ּפטּור; נתּגּיר, לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹעד
הראיה  עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - .ספק ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָ

.„È;מּמּנה לאכל מּתר - מּתנֹותיה הּורמּו ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּבהמה
לטבל ּדֹומה מעושרים]ׁשאינּה לא מּתנֹות [פירות ׁשהרי , ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָ

אּלא  לאכלן ליׂשראל אסּור עצמן, והּמּתנֹות מבּדלין. ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻֻּכהּנה
חּיב  אינֹו - מכרן אֹו הּזיקן, אֹו ואכלן, עבר ּכהן. ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹּברׁשּות
והּקֹונה  ידּוע. ּתֹובע לֹו ׁשאין ממֹון ׁשהּוא מּפני ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשּלם,
לאכלן, מּתר זה הרי - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאֹותן

נגזלֹות ּכהּנה ׁשּמּתנֹות והקונה מּפני המוכר, על שהגזל -] ְְְְִִֵֶַָָֻ
ברשות] .כאוכלם

.ÂËּבּה והיּו ּפרה', ׁשל מעים ּבני לי 'מכר לטּבח: ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאמר
לקחן  הּדמים; מן לֹו מנּכה ואינֹו לּכהן, נֹותנן - ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמּתנֹות

הּדמים  מן לּטּבח ּומנּכה לּכהן, נֹותנן - ּבמׁשקל .מּמּנּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
.ÊËחֹוׁשׁש אינֹו - מּתנֹות ּבֹו והיּו לחברֹו, ּבׂשר ְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָָהמׁשּלח

ּוגזלן  זה עבר הּמּתנֹות ׁשּמא מעלה - ּכהן ּבֹו ׁשאין מקֹום . ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכהן  לכל הּדמים ויּתן ּכהן. הפסד מּפני ואֹוכלן, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹּבדמים,

ְִֶֶׁשּירצה.
.ÊÈ נֹותן אחד, לכהן הּמּתנֹות לּתן לחלק הרֹוצה רצה ואם ; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

אּלא  לאחד, זרֹוע חצי אֹו לאחד קבה חצי יּתן לא - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹותן
ׁשּנאמר: לׁשנים, ּולחיים לאחד וקבה לאחד זרֹוע ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנֹותן
חֹולק  ׁשֹור, ׁשל היּו ואם מּתנה. ּכדי ּבּה ׁשּיהיה לֹו", ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ"ּתּתן
ּכדי  חתיכה ּבכל ׁשּיהיה והּוא - חתיכֹות חתיכֹות ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶָָָאֹותן

ַָָמּתנה.
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.ÁÈ ׁשל הּפרק מן ימין ׁשל זרֹוע זה הּזרֹוע? הּוא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָאיזה
יד ׁשל ּכף עד הכתף]ארּכּבה עד אברים [מהברך ׁשני ׁשהן , ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ּפיקה  ועד לחי ׁשל הּפרק מן - והּלחיים ּבזה. מערה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹזה
הּכל  ׁשּביניהן; הּלׁשֹון עם ּגדֹולה, טּבעת ׁשהיא ּגרּגרת, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשל

ֵַֹלּכהן.
.ËÈמֹולגין מרתיחים]אין צמרן]אֹותן[- להסיר ואין [כדי , ְְִֵֵָ

והּקבה, ּובצמרן. ּבעֹורן לֹו יּנתנּו אּלא - אֹותן ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמפׁשיטין
הּקבה  חלב להּניח הּכהנים נהגּו ּוכבר ׁשעליה; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבחלב

ְִַָלּבעלים.
.Î נׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף הּמּתנֹות, אֹוכלת ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּכהנת

הּבעל  אּלא עֹוד, ולא קדּׁשה; ּבהן ׁשאין מּפני - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻליׂשראל
אׁשּתֹו ּבגלל מּתנֹות חללהאֹוכל אבל לפסול . שנבעלה -] ְְֲֲִִֵַַָָָָ

רצה לה] ואם ּכהנים. ּבכלל חללים ׁשאין אֹוכלת, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאינּה
אֹו לגֹוי, אפּלּו ּבמּתנה לּתנן אֹו הּמּתנֹות, למּכר ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֹהּכהן

ּכלל. קדּׁשה ּבהן ׁשאין מאכיל, - לּכלבים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלהאכילן
.‡Î רצה אם - הּמּתנֹות לֹו ׁשּנֹותנין חברים לֹו ׁשהיּו ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכהן

ואף  ּבהן, לֹו מזּכה זה הרי - חברֹו ליׂשראל ּבהן ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלזּכֹות
זֹובחים  החברים אֹותם ויהיּו לידֹו; ּבאּו ׁשּלא ּפי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹעל
ׁשּיהיה  והּוא, ּבהן; ׁשּזכה הּיׂשראלי לזה הּמּתנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָונֹותנין
הּכהן  ויהיה ּבׂשר, לקנֹות לֹו ואין ּבדחק, זה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּיׂשראלי
זה, יׂשראל ׁשל ׁשּמׁשֹו הּכהן היה אם אבל חברֹו. לֹו ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּזכה
ׁשּמא  לידֹו; ׁשּיבֹואּו עד לֹו, מזּכה אינֹו - ּולקיטֹו ׂשכירֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָאֹו

ּכרחֹו ּבעל .יזּכה ְְְֶַַָ
.·Î אּלא ּבפיו; יׁשאל ולא מּתנֹותיו, ּבידֹו הּכהן יחטף ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹֹלא

נֹוטל  ּבכבֹוד, נתנּו הּמטּבחים אם ּבבית רּבים ׁשהם ּובזמן . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
היה  ואם נֹוטלין; והּגרּגרנים ידיהם, מֹוׁשכין הּצנּועים -ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
נֹוטל, זה הרי - ּכהן ׁשהּוא אֹותֹו מּכירין ואין צנּוע, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֹּכהן
הּמּתנֹות  אֹוכלין הּכהנים ואין ּכהן. ׁשהּוא לּכל ׁשּיֹודיע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹּכדי
ּכדר למׁשחה", נתּתים ל" ׁשּנאמר: - ּבחרּדל צלי ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא

אֹוכלין. ְְִִֶַָׁשהּמלכים

י  ¤¤ּפרק
"וראׁשית ‡. ׁשּנאמר: הּגז, ראׁשית לּכהן לּתן עׂשה ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹמצות

ואין  זֹו. ּבמצוה יׂשראל ּבכלל והלוּים לֹו"; ּתּתן - צאנ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹּגז
ׁשּלא  סֹופרים, ּומּדברי הּתֹורה; מן ׁשעּור זֹו הּגז ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹלראׁשית

מא  יׂשראל,יפחֹות ּבארץ אּלא נֹוהגת ואינּה מּׁשּׁשים. חד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
הּבית ּבפני המקדש]ּבין -[בזמן הּבית ּבפני ׁשּלא ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹ
הּדגן תרומה]ּכראׁשית לא [- אבל ּבחּלין, ונֹוהג . ְְְֲִִֵֵַָָָֹֻ

ְְִָֻּבמקּדׁשין.
הּבית·. לבדק ּבהמֹות ׁשהקּדיׁש הרי [להוצאות ּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַ

אֹוהמקדש] לּכהן? ולּתן לפּדֹות חּיב יהיה יכֹול - ּוגזזן ,ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבראׁשית  חּיב יהיה יכֹול - מּגּזתּה חּוץ ּבהמה הקּדיׁש ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָאם

צאנֹו. אּלּו אין ,"צאנ" לֹומר: ּתלמּוד ְְֵֵֵַַַֹֹהּגז?
חּיבין ‚. - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

ׁשּקדם  אֹו מּומן, את הקּדׁשן קדם אם אבל הּגז; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבראׁשית
ונפּדּו קבּוע, מּום להן נֹולד ּכ ואחר להקּדׁשן, עֹובר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמּום

הּגז  מראׁשית ּפטּורין -. ְִִֵֵֵַ

זכרים „. ּבלבד, הּכבׂשים אּלא הּגז ּבראׁשית חּיבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאין
צמרֹוּכנקבֹות  היה לבגדים. הראּוי הּוא ׁשּלהן, ׁשהּצמר - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשאין  הּגז; מראׁשית ּפטּורין - ללביׁשה ראּוי ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָקׁשה,
מּמּנה. ללּבׁש ּכדי אּלא לּכהן, זֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמּתנה

לחמֹו‰. ׁשהן ּבתרּומֹות, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשּזּכה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכיון
הּבׂשר  ׁשהן מקּדׁש, וקדׁשי ּבהמה ּבמּתנֹות לֹו וזּכה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָויינֹו,

ּובגזלּלֹוׁש ללבּוׁשֹו, הּגז  ּבראׁשית לֹו זּכה מ:]- [שנגזל ְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
יורשים]הּגר בלי לכהן]והחרמים[ומת אדם [שהחרים ְֲִֵַַָ

אחּזה להקדש ּוׂשדה ביובל חוזרת ונמכרה, שהוקדשה -] ְֲֵָֻ
שבמשמר] לכוהנים להֹוצאֹותיו ומתחלקת ּבכֹורֹות ְְְִָָּופדיֹון

ּובּבּזה. ּבּנחלה חלק לֹו אין ׁשהרי צרכיו, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּוׁשאר
.Â חּיבֹות - ׁשחּום אֹו ׁשחר, אֹו אדם, ׁשּלהן הּצמר ֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהיה

- ׁשּיּתן קדם ּוצבעֹו הּצמר, ּגזז אם אבל הּגז; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבראׁשית
הּגז  מראׁשית אחר נפטר להפריׁש חּיב ׁשּיּתן, קדם הלּבינֹו . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ

ּבראׁשית  חּיב - ּגזזן ולא ּבידֹו, רחליו צמר הּתֹולׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלּבנֹו.
ֵַהּגז.

.Êהּגז ּובכֹוי וראׁשית ּבכלאים, או נֹוהג בהמה ספק -] ְְְְִִִֵֵֵַַ
ּפטּור.חיה] הּמתה, את הּגֹוזז אבל ּובטרפה; ,ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ

.Á עד ּבאחריּותֹו, חּיב - ואבד הּגז, ראׁשית ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָהּמפריׁש
לּכהן  קּימין.ׁשּיּתן ּדבריו ראׁשית', ּגּזֹותי 'ּכל האֹומר: . ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

.Ëׁשּגזזן,[קונה]הּלֹוקח ּפי על אף - נכרי ׁשל צאנֹו ּגז ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּפי  על אף - חּיב לגּזתן, הּצאן לקח הּגז. מראׁשית ְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹּפטּור
לּגֹוי  הּצאן ׁשחֹוזרין ּפי על ואף הּגֹוי, ּברׁשּות הּגּזה ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹׁשּגדלה
חּיב, - ׁשּלֹו והּגּזֹות יׂשראל והּגֹוזז הֹואיל הּגּזה; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחר

הּגּזה. ּבׁשעת אּלא החּיּוב ְִִִֵֶֶַַַָָׁשאין
.È מעט הּמֹוכר ׁשּיר אם - חברֹו ׁשל צאנֹו ּגז ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹהּלֹוקח

הּכל, על המׁשאר מן להפריׁש חּיב הּמֹוכר להּגזז, ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹֹמּצאנֹו
אדם  אין חזקה, לגזז; הּמֹוכר התחיל ׁשּלא ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹואף
חּיב  הּלֹוקח ּכלּום, ׁשּיר לא ואם ּכהּנה. מּתנֹות ְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹֻמֹוכר

.להפריׁש ְְִַ
.‡Èאֹו ׁשחּומה, וגּזה לבנה ּגּזה ּכגֹון ּגּזה, מיני ׁשני ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָהיּו

האחר  הּמין והּניח זה מין ּומכר נקבֹות, וגּזת זכרים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּגּזת
מה  על לעצמֹו נֹותן וזה ּׁשּלקח, מה על לעצמֹו נֹותן זה -ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

.ּׁשהּניח  ִִֶַ
.·È ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ּגּזֹות, לֹו והיּו ׁשּנתּגּיר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּגר

מחברֹו הּמֹוציא ּפטּור; זה הרי - מּׁשּנתּגּיר אֹו נגזזּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָנתּגּיר
הראיה  .עליו ְָָָָָ

.‚È אין הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות ויהיּו לֹו, יהיּו צאן ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹּכּמה
ּפחֹות  אין ׁשּלהן, ּבּגּזה ׁשּיהיה והּוא, מחמׁש; ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּפחֹות

ותהיה  סלע, ׁשּׁשים ּפחֹות מּמׁשקל אין מהן, אחת ּכל ּגּזת ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ּפחֹות  ּגֹוזזת מהן אחת היתה סלע. עׂשרה ׁשּתים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמּמׁשקל
ׁשּׁשים  ּגֹוזזֹות ׁשחמׁשּתן ּפי על אף - סלע עׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמּׁשּתים

הּגז  מראׁשית ּפטּורין אּלּו הרי יתר, אֹו .סלע ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָ
.„È ּבחלק ׁשּיהיה והּוא - הּגז ּבראׁשית חּיבין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּׁשּתפין,

ׁשני  ׁשל ּבלבד צאן חמׁש אבל ּכּׁשעּור; מהן אחד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל
ּפטּורין  .ׁשּתפין, ְִִָֻ

.ÂË ּבין הפריׁש ואם ּבּתחּלה; מצותּה הּגז, ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָראׁשית
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יצא  ּבּסֹוף, ּבין אחת ּבאמצע וגזז צאן, חמׁש לֹו היּו . ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
ּכ ואחר ּומכרּה, ׁשנּיה ּגזז ּכ ואחר ּגּזתּה, ּומכר ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָָּבלבד,
וחּיב  הּגז, לראׁשית מצטרפֹות הּכל - ּומכרּה ׁשליׁשית ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּגזז
על  החדׁש מן להפריׁש לֹו ויׁש ׁשנים. ּכּמה לאחר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאפּלּו
רחל  היתה אם אבל אחר. ּגּזה מין על ּגּזה ּומּמין ְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהּיׁשן,
והּניח  ּוגזזּה ׁשנּיה, קנה ּכ ואחר ּגּזתּה, והּניח ּוגזזּה ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָָאחת,

מצטרפֹות. אינן - ְְִִֵָָָָּגּזתּה
.ÊË רֹוצה והּוא הּגז, ראׁשית ׁשל רּבֹות ּגּזֹות לֹו ׁשהיּו ְִִִֵֵֶֶֶַַָמי

מּמׁשקל  ּפחֹות ואחד אחד לכל יּתן לא - לּכהנים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלחלק
ּכדי מלּבן, סלעים ל:]חמׁש מספיק לא [- קטן. ּבגד ְְְִֵֵֶֶָָָָָֹֻ

הּגּזה  מּצמר לֹו יּתן אּלא - לֹו יּתן ּכ ואחר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּילּבנֹו,
צֹואי מלובן]ּכׁשהּוא חמׁש[לא הּלּבּון אחר ּבֹו ׁשּיהיה ּכדי , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

מּתנה  ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה לֹו", "ּתּתן ׁשּנאמר: יתר, אֹו ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָסלעים
ֶֶַהּמֹועלת.

.ÊÈ ּדבר לכל חּלין הּגז, ׁשּנֹותנין ראׁשית אֹומר , אני לפיכ . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻ
ּכמּתנֹות  - ליׂשראל נׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף לכהנת, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹאֹותֹו

הּוא. אחד ׁשניהן ׁשּדין לי, ויראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָּבהמה;

יא  ¤¤ּפרק
ּבכֹור ‡. ׁשהּוא ּבנֹו מּיׂשראל, איׁש ּכל לפּדֹות עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָמצות

ונאמר: לי", - רחם ּפטר "ּכל ׁשּנאמר: - הּיׂשראלית ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָלאּמֹו
האדם". ּבכֹור את תפּדה ּפדה א"ְְִֵֶַָָָָֹ

לפּדֹות ·. ׁשהחּיב - ּבנּה את לפּדֹות חּיבת האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואין
ּבנֹו את לפּדֹות ׁשחּיב הּוא עצמֹו, ּפדהּואת ולא האב עבר . ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

עצמֹו. את יפּדה ּכׁשּיגּדיל, -ְְְְִִֶֶֶַַ
ּתחּלה,‚. עצמֹו את יפּדה - לפּדֹות ּובנֹו לפּדֹות הּוא ְְְְְְִִִִֶֶַָָָהיה

אחד, ּפדיֹון ּכדי אּלא לֹו אין ואם ּבנֹו; יפּדה ּכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואחר
עצמֹו .יפּדה ְְִֶַ

ּכדי „. לֹו ואין לרגל, לעלֹות עת והּגיע לפּדֹות, ּבנֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהיה
לרגל  עֹולה ּכ ואחר ּבנֹו, את ּפֹודה - ולזה ׁשּנאמר:לזה , ְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ריקם". פני יראּו "ולא ּכ ואחר ּתפּדה", ּבני ּבכֹור ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ"ּכל
וצּונּו‰. ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר מבר - ּבנֹו את ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָהּפֹודה

נֹותן  ּכ ואחר 'ׁשהחינּו', ּומבר וחֹוזר הּבן', ּפדיֹון ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
לּכהן  הּבכֹור',הּפדיֹון 'לפּדֹות מבר - עצמֹו ּפדה ואם . ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ

'ׁשהחינּו'. ְֱֵֶֶָָּומבר
.Â זמן ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהגת זֹו ּפֹודהּו?מצוה ּובכּמה . ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ּבין  - ּתפּדה" חדׁש מּבן "ּופדּויו, ׁשּנאמר: סלעים, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבחמׁש
ּכענין  ממֹון ׁשּגּופן הּמּטלטלין מן ּכסף ּבׁשוה ּבין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבכסף,
מּפני  ּבעבדים, ולא ּבקרקעֹות; ּפֹודין אין ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּׁשקלים.
ואם  ממֹון. ּגּופן ׁשאין לפי ּבׁשטרֹות, ולא ּכקרקעֹות; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשהן

ּפדּוי. אינֹו ּבהן, ֵֶָָָָּפדהּו
.Ê חּיב - סלעים חמׁש לֹו חּיב ׁשהּוא חֹוב ׁשטר לּכהן ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכתב

ּפדּוי  אינֹו ּובנֹו לֹו, ּבּׁשּוק לּתן ׁשוה ׁשאינֹו ּכלי לֹו נתן . ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּפדּוי. ּבנֹו הרי - סלעים ּבחמׁש הּכהן וקּבלֹו סלעים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָֹחמׁש
ּבזה  ּבין אחת ּבבת ּבין ּכהנים, לעׂשרה סלעים חמׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹנתן

יצא. - זה ֶַַָָאחר
.Á הּוא יּתן ולא מחזיר. הּפדיֹון, לֹו להחזיר הּכהן ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹֹרצה

ׁש ודעּתֹו ּבנֹולֹו, אין - לֹו והחזיר ּכן, עׂשה ואם ּיחזיר; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
רצה  ואם ּגמּורה; מּתנה לֹו לּתן ּבלּבֹו ׁשּיגמר עד ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹּפדּוי,

יחזיר  להחזיר, ּכ אחר על הּכהן לֹו ונתן ּפרׁש, אם וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹ
ּפדּוי. ּבנֹו הרי - להחזיר ְְְְֲִֵַָָמנת

.Ë אם - וחמר מּקל הּבן, מּפדיֹון ּפטּורין ּולוּיים ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָֹֹּכהנים
ּבּמדּבר יׂשראל ׁשל בכורות ּפטרּו במקום שהתמנו -] ְְְִִֵֶַָָָ

עצמן.ישראל] ׁשּיפטרּו הּוא ּדין ,ְְְִִֶַָ
.È הּדבר ׁשאין - ּפטּור הּלוּיה, ּומן הּכהנת מן הּבא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיׂשראל

ּבאם  אּלא ּבאב  ּביׂשראל".ּתלּוי רחם "ּפטר ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
.‡È מן המעּברת וכהנת ּפטּור; ּבנּה מּגֹוי, המעּברת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻלוּיה

ּבבעילת  הּכהּנה מן אּמֹו נפסלה ׁשהרי חּיב, ּבנּה - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּגֹוי
.הּגֹוי  ַ

.·Èחלל ּבן לֹו ׁשּנֹולד לכהונה]ּכהן פסול האב [- מת , ֵֵֵֶַָָָָֹ
זכה  ׁשּלא עצמֹו; את לפּדֹות חּיב הּבן - יֹום ׁשלׁשים ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבתֹו
חּיב  הּבן אין - יֹום ׁשלׁשים אחר האב מת ּבפדיֹונֹו. ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹהאב

ּבפדיֹונֹו. זכה האב ׁשהרי עצמֹו, את ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָלפּדֹות
.‚È,מעּברֹות ּכׁשהן ׁשּנתּגּירה ונכרית ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשפחה

ונֹולד  הֹואיל - ּבקדּׁשה ׁשּלא ׁשהֹורתֹו ּפי על אף - ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֻוילדּו
חּיב ּבק  ּפטר דּׁשה, והרי ּביׂשראל", רחם "ּפטר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

אחר  אֹו ילדה, ׁשּנתּגּירה קדם אם ידּוע אין ּביׂשראל. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹרחם
הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּנתּגּירה

.„È,ונׁשּתחררּו נתּגּירּו ּכ ואחר ׁשּילדּו, והּׁשפחה ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּנכרית
ּפטּור  זה הרי - אחר ולד רחם",וילדּו "ּפטר ׁשּנאמר: , ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשאּמֹו נפל ּכל - הּנפלים אחר הּבא וכן רחם. ּפטר זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָואין
ׁשאין  נפל וכל רחם; ּפטר אינֹו אחריו הּבא לדה, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטמאה
אֹו וחגבים, ּדגים ּכמין הּמּפלת ּכגֹון - לדה טמאה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאּמֹו
ּבכֹור  אחריו הּבא - ּבהן וכּיֹוצא ארּבעים, יֹום ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּמּפלת

לפּדֹות. וחּיב ְְִֵַַָֹלּכהן,
.ÂË אחריו הּבא - אבר אבר והֹוציאֹו ּבמעיה, העּבר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחת

והּוא  ראׁשֹו ׁשהֹוציא חדׁשים ׁשמֹונה ּבן רחם. ּפטר ְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹאינֹו
והחזר, ראׁשֹו ויצא ׁשּמת, ּתׁשעה ּבן וכן ומת, והחזירֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻחי,
רחם, ּפטר אינֹו ׁשּילדה, זה - וילדה אחיו, יצא ּכ ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָואחר

ראׁשֹון  ׁשל ּבראׁשֹו נפטר ּפֹוטר ׁשהרי ּפּדחּתֹו, ּומּׁשּתצא ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹ
אחריו. ֲַַָָהּבא

.ÊËּדפן קיסרי]יֹוצא בניתוח ּכדרּכֹו[נולד אחריו והּבא , ְְְֲֵֶַַַָָֹ
רגילה] יצא [בלידה ׁשּלא לפי - הראׁשֹון ּפטּורין; ׁשניהן -ְְְִִִֵֶֶָָָֹ

אחר. ׁשּקדמֹו מּפני - והּׁשני הרחם, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמן
.ÊÈ יֹום ׁשלׁשים מּׁשּיׁשלים ּבפדיֹון? יתחּיב ,מאימתי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹ

ּבתֹו הּבן מת ּתפּדה". חדׁש מּבן "ּופדּויו, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
טרפה נעׂשה אם וכן ׁשלׁשים, ּביֹום ואפּלּו [-ׁשלׁשים, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָֹֹ

שנה] תוך למות ואם שסופו סלעים; ּבחמׁש חּיב אינֹו -ְְְִִֵֵַָָָ
יֹום, ׁשלׁשים אחר מת הּפדיֹון. לֹו יחזיר לּכהן, ונתן ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹהקּדים

יּתן. נתן, לא ואם ּבפדיֹון; ְְְִִִֵַַָָֹחּיב
.ÁÈלֹו אמר אם - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבנֹו ׁשּפדה ְְְִִִֶַָָָֹמי

הפדיון]'מעכׁשו' יחול כעת אמר [- ואם ּפדּוי; ּבנֹו אין , ְְְִֵֵַַָָָ
הפדיון]לֹו ואף [שיחול ּפדּוי, ּבנֹו - יֹום' ׁשלׁשים ְְְְִַַַָֹ'לאחר

קּימין הּמעֹות ׁשאין ּפי הכהן]על יֹום.[ביד ׁשלׁשים לאחר ְְִִִֵֶַַַַַָָֹ

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



פג mixekia zekld - mirxf xtq - fenz g"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.ÁÈ ׁשל הּפרק מן ימין ׁשל זרֹוע זה הּזרֹוע? הּוא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָאיזה
יד ׁשל ּכף עד הכתף]ארּכּבה עד אברים [מהברך ׁשני ׁשהן , ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ּפיקה  ועד לחי ׁשל הּפרק מן - והּלחיים ּבזה. מערה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹזה
הּכל  ׁשּביניהן; הּלׁשֹון עם ּגדֹולה, טּבעת ׁשהיא ּגרּגרת, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשל

ֵַֹלּכהן.
.ËÈמֹולגין מרתיחים]אין צמרן]אֹותן[- להסיר ואין [כדי , ְְִֵֵָ

והּקבה, ּובצמרן. ּבעֹורן לֹו יּנתנּו אּלא - אֹותן ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמפׁשיטין
הּקבה  חלב להּניח הּכהנים נהגּו ּוכבר ׁשעליה; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבחלב

ְִַָלּבעלים.
.Î נׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף הּמּתנֹות, אֹוכלת ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּכהנת

הּבעל  אּלא עֹוד, ולא קדּׁשה; ּבהן ׁשאין מּפני - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻליׂשראל
אׁשּתֹו ּבגלל מּתנֹות חללהאֹוכל אבל לפסול . שנבעלה -] ְְֲֲִִֵַַָָָָ

רצה לה] ואם ּכהנים. ּבכלל חללים ׁשאין אֹוכלת, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאינּה
אֹו לגֹוי, אפּלּו ּבמּתנה לּתנן אֹו הּמּתנֹות, למּכר ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֹהּכהן

ּכלל. קדּׁשה ּבהן ׁשאין מאכיל, - לּכלבים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלהאכילן
.‡Î רצה אם - הּמּתנֹות לֹו ׁשּנֹותנין חברים לֹו ׁשהיּו ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכהן

ואף  ּבהן, לֹו מזּכה זה הרי - חברֹו ליׂשראל ּבהן ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלזּכֹות
זֹובחים  החברים אֹותם ויהיּו לידֹו; ּבאּו ׁשּלא ּפי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹעל
ׁשּיהיה  והּוא, ּבהן; ׁשּזכה הּיׂשראלי לזה הּמּתנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָונֹותנין
הּכהן  ויהיה ּבׂשר, לקנֹות לֹו ואין ּבדחק, זה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּיׂשראלי
זה, יׂשראל ׁשל ׁשּמׁשֹו הּכהן היה אם אבל חברֹו. לֹו ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּזכה
ׁשּמא  לידֹו; ׁשּיבֹואּו עד לֹו, מזּכה אינֹו - ּולקיטֹו ׂשכירֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָאֹו

ּכרחֹו ּבעל .יזּכה ְְְֶַַָ
.·Î אּלא ּבפיו; יׁשאל ולא מּתנֹותיו, ּבידֹו הּכהן יחטף ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹֹלא

נֹוטל  ּבכבֹוד, נתנּו הּמטּבחים אם ּבבית רּבים ׁשהם ּובזמן . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
היה  ואם נֹוטלין; והּגרּגרנים ידיהם, מֹוׁשכין הּצנּועים -ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
נֹוטל, זה הרי - ּכהן ׁשהּוא אֹותֹו מּכירין ואין צנּוע, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֹּכהן
הּמּתנֹות  אֹוכלין הּכהנים ואין ּכהן. ׁשהּוא לּכל ׁשּיֹודיע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹּכדי
ּכדר למׁשחה", נתּתים ל" ׁשּנאמר: - ּבחרּדל צלי ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא

אֹוכלין. ְְִִֶַָׁשהּמלכים

י  ¤¤ּפרק
"וראׁשית ‡. ׁשּנאמר: הּגז, ראׁשית לּכהן לּתן עׂשה ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹמצות

ואין  זֹו. ּבמצוה יׂשראל ּבכלל והלוּים לֹו"; ּתּתן - צאנ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹּגז
ׁשּלא  סֹופרים, ּומּדברי הּתֹורה; מן ׁשעּור זֹו הּגז ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹלראׁשית

מא  יׂשראל,יפחֹות ּבארץ אּלא נֹוהגת ואינּה מּׁשּׁשים. חד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
הּבית ּבפני המקדש]ּבין -[בזמן הּבית ּבפני ׁשּלא ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹ
הּדגן תרומה]ּכראׁשית לא [- אבל ּבחּלין, ונֹוהג . ְְְֲִִֵֵַָָָֹֻ

ְְִָֻּבמקּדׁשין.
הּבית·. לבדק ּבהמֹות ׁשהקּדיׁש הרי [להוצאות ּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַ

אֹוהמקדש] לּכהן? ולּתן לפּדֹות חּיב יהיה יכֹול - ּוגזזן ,ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבראׁשית  חּיב יהיה יכֹול - מּגּזתּה חּוץ ּבהמה הקּדיׁש ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָאם

צאנֹו. אּלּו אין ,"צאנ" לֹומר: ּתלמּוד ְְֵֵֵַַַֹֹהּגז?
חּיבין ‚. - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

ׁשּקדם  אֹו מּומן, את הקּדׁשן קדם אם אבל הּגז; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבראׁשית
ונפּדּו קבּוע, מּום להן נֹולד ּכ ואחר להקּדׁשן, עֹובר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמּום

הּגז  מראׁשית ּפטּורין -. ְִִֵֵֵַ

זכרים „. ּבלבד, הּכבׂשים אּלא הּגז ּבראׁשית חּיבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאין
צמרֹוּכנקבֹות  היה לבגדים. הראּוי הּוא ׁשּלהן, ׁשהּצמר - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשאין  הּגז; מראׁשית ּפטּורין - ללביׁשה ראּוי ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָקׁשה,
מּמּנה. ללּבׁש ּכדי אּלא לּכהן, זֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמּתנה

לחמֹו‰. ׁשהן ּבתרּומֹות, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשּזּכה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכיון
הּבׂשר  ׁשהן מקּדׁש, וקדׁשי ּבהמה ּבמּתנֹות לֹו וזּכה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָויינֹו,

ּובגזלּלֹוׁש ללבּוׁשֹו, הּגז  ּבראׁשית לֹו זּכה מ:]- [שנגזל ְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
יורשים]הּגר בלי לכהן]והחרמים[ומת אדם [שהחרים ְֲִֵַַָ

אחּזה להקדש ּוׂשדה ביובל חוזרת ונמכרה, שהוקדשה -] ְֲֵָֻ
שבמשמר] לכוהנים להֹוצאֹותיו ומתחלקת ּבכֹורֹות ְְְִָָּופדיֹון

ּובּבּזה. ּבּנחלה חלק לֹו אין ׁשהרי צרכיו, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּוׁשאר
.Â חּיבֹות - ׁשחּום אֹו ׁשחר, אֹו אדם, ׁשּלהן הּצמר ֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהיה

- ׁשּיּתן קדם ּוצבעֹו הּצמר, ּגזז אם אבל הּגז; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבראׁשית
הּגז  מראׁשית אחר נפטר להפריׁש חּיב ׁשּיּתן, קדם הלּבינֹו . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ

ּבראׁשית  חּיב - ּגזזן ולא ּבידֹו, רחליו צמר הּתֹולׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלּבנֹו.
ֵַהּגז.

.Êהּגז ּובכֹוי וראׁשית ּבכלאים, או נֹוהג בהמה ספק -] ְְְְִִִֵֵֵַַ
ּפטּור.חיה] הּמתה, את הּגֹוזז אבל ּובטרפה; ,ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ

.Á עד ּבאחריּותֹו, חּיב - ואבד הּגז, ראׁשית ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָהּמפריׁש
לּכהן  קּימין.ׁשּיּתן ּדבריו ראׁשית', ּגּזֹותי 'ּכל האֹומר: . ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

.Ëׁשּגזזן,[קונה]הּלֹוקח ּפי על אף - נכרי ׁשל צאנֹו ּגז ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּפי  על אף - חּיב לגּזתן, הּצאן לקח הּגז. מראׁשית ְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹּפטּור
לּגֹוי  הּצאן ׁשחֹוזרין ּפי על ואף הּגֹוי, ּברׁשּות הּגּזה ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹׁשּגדלה
חּיב, - ׁשּלֹו והּגּזֹות יׂשראל והּגֹוזז הֹואיל הּגּזה; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחר

הּגּזה. ּבׁשעת אּלא החּיּוב ְִִִֵֶֶַַַָָׁשאין
.È מעט הּמֹוכר ׁשּיר אם - חברֹו ׁשל צאנֹו ּגז ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹהּלֹוקח

הּכל, על המׁשאר מן להפריׁש חּיב הּמֹוכר להּגזז, ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹֹמּצאנֹו
אדם  אין חזקה, לגזז; הּמֹוכר התחיל ׁשּלא ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹואף
חּיב  הּלֹוקח ּכלּום, ׁשּיר לא ואם ּכהּנה. מּתנֹות ְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹֻמֹוכר

.להפריׁש ְְִַ
.‡Èאֹו ׁשחּומה, וגּזה לבנה ּגּזה ּכגֹון ּגּזה, מיני ׁשני ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָהיּו

האחר  הּמין והּניח זה מין ּומכר נקבֹות, וגּזת זכרים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּגּזת
מה  על לעצמֹו נֹותן וזה ּׁשּלקח, מה על לעצמֹו נֹותן זה -ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

.ּׁשהּניח  ִִֶַ
.·È ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ּגּזֹות, לֹו והיּו ׁשּנתּגּיר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּגר

מחברֹו הּמֹוציא ּפטּור; זה הרי - מּׁשּנתּגּיר אֹו נגזזּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָנתּגּיר
הראיה  .עליו ְָָָָָ

.‚È אין הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות ויהיּו לֹו, יהיּו צאן ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹּכּמה
ּפחֹות  אין ׁשּלהן, ּבּגּזה ׁשּיהיה והּוא, מחמׁש; ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּפחֹות

ותהיה  סלע, ׁשּׁשים ּפחֹות מּמׁשקל אין מהן, אחת ּכל ּגּזת ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ּפחֹות  ּגֹוזזת מהן אחת היתה סלע. עׂשרה ׁשּתים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמּמׁשקל
ׁשּׁשים  ּגֹוזזֹות ׁשחמׁשּתן ּפי על אף - סלע עׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמּׁשּתים

הּגז  מראׁשית ּפטּורין אּלּו הרי יתר, אֹו .סלע ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָ
.„È ּבחלק ׁשּיהיה והּוא - הּגז ּבראׁשית חּיבין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּׁשּתפין,

ׁשני  ׁשל ּבלבד צאן חמׁש אבל ּכּׁשעּור; מהן אחד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל
ּפטּורין  .ׁשּתפין, ְִִָֻ

.ÂË ּבין הפריׁש ואם ּבּתחּלה; מצותּה הּגז, ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָראׁשית
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יצא  ּבּסֹוף, ּבין אחת ּבאמצע וגזז צאן, חמׁש לֹו היּו . ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
ּכ ואחר ּומכרּה, ׁשנּיה ּגזז ּכ ואחר ּגּזתּה, ּומכר ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָָּבלבד,
וחּיב  הּגז, לראׁשית מצטרפֹות הּכל - ּומכרּה ׁשליׁשית ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּגזז
על  החדׁש מן להפריׁש לֹו ויׁש ׁשנים. ּכּמה לאחר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאפּלּו
רחל  היתה אם אבל אחר. ּגּזה מין על ּגּזה ּומּמין ְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהּיׁשן,
והּניח  ּוגזזּה ׁשנּיה, קנה ּכ ואחר ּגּזתּה, והּניח ּוגזזּה ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָָאחת,

מצטרפֹות. אינן - ְְִִֵָָָָּגּזתּה
.ÊË רֹוצה והּוא הּגז, ראׁשית ׁשל רּבֹות ּגּזֹות לֹו ׁשהיּו ְִִִֵֵֶֶֶַַָמי

מּמׁשקל  ּפחֹות ואחד אחד לכל יּתן לא - לּכהנים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלחלק
ּכדי מלּבן, סלעים ל:]חמׁש מספיק לא [- קטן. ּבגד ְְְִֵֵֶֶָָָָָֹֻ

הּגּזה  מּצמר לֹו יּתן אּלא - לֹו יּתן ּכ ואחר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּילּבנֹו,
צֹואי מלובן]ּכׁשהּוא חמׁש[לא הּלּבּון אחר ּבֹו ׁשּיהיה ּכדי , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

מּתנה  ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה לֹו", "ּתּתן ׁשּנאמר: יתר, אֹו ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָסלעים
ֶֶַהּמֹועלת.

.ÊÈ ּדבר לכל חּלין הּגז, ׁשּנֹותנין ראׁשית אֹומר , אני לפיכ . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻ
ּכמּתנֹות  - ליׂשראל נׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף לכהנת, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹאֹותֹו

הּוא. אחד ׁשניהן ׁשּדין לי, ויראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָּבהמה;

יא  ¤¤ּפרק
ּבכֹור ‡. ׁשהּוא ּבנֹו מּיׂשראל, איׁש ּכל לפּדֹות עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָמצות

ונאמר: לי", - רחם ּפטר "ּכל ׁשּנאמר: - הּיׂשראלית ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָלאּמֹו
האדם". ּבכֹור את תפּדה ּפדה א"ְְִֵֶַָָָָֹ

לפּדֹות ·. ׁשהחּיב - ּבנּה את לפּדֹות חּיבת האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואין
ּבנֹו את לפּדֹות ׁשחּיב הּוא עצמֹו, ּפדהּואת ולא האב עבר . ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

עצמֹו. את יפּדה ּכׁשּיגּדיל, -ְְְְִִֶֶֶַַ
ּתחּלה,‚. עצמֹו את יפּדה - לפּדֹות ּובנֹו לפּדֹות הּוא ְְְְְְִִִִֶֶַָָָהיה

אחד, ּפדיֹון ּכדי אּלא לֹו אין ואם ּבנֹו; יפּדה ּכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואחר
עצמֹו .יפּדה ְְִֶַ

ּכדי „. לֹו ואין לרגל, לעלֹות עת והּגיע לפּדֹות, ּבנֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהיה
לרגל  עֹולה ּכ ואחר ּבנֹו, את ּפֹודה - ולזה ׁשּנאמר:לזה , ְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ריקם". פני יראּו "ולא ּכ ואחר ּתפּדה", ּבני ּבכֹור ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ"ּכל
וצּונּו‰. ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר מבר - ּבנֹו את ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָהּפֹודה

נֹותן  ּכ ואחר 'ׁשהחינּו', ּומבר וחֹוזר הּבן', ּפדיֹון ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
לּכהן  הּבכֹור',הּפדיֹון 'לפּדֹות מבר - עצמֹו ּפדה ואם . ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ

'ׁשהחינּו'. ְֱֵֶֶָָּומבר
.Â זמן ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהגת זֹו ּפֹודהּו?מצוה ּובכּמה . ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ּבין  - ּתפּדה" חדׁש מּבן "ּופדּויו, ׁשּנאמר: סלעים, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבחמׁש
ּכענין  ממֹון ׁשּגּופן הּמּטלטלין מן ּכסף ּבׁשוה ּבין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבכסף,
מּפני  ּבעבדים, ולא ּבקרקעֹות; ּפֹודין אין ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּׁשקלים.
ואם  ממֹון. ּגּופן ׁשאין לפי ּבׁשטרֹות, ולא ּכקרקעֹות; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשהן

ּפדּוי. אינֹו ּבהן, ֵֶָָָָּפדהּו
.Ê חּיב - סלעים חמׁש לֹו חּיב ׁשהּוא חֹוב ׁשטר לּכהן ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכתב

ּפדּוי  אינֹו ּובנֹו לֹו, ּבּׁשּוק לּתן ׁשוה ׁשאינֹו ּכלי לֹו נתן . ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּפדּוי. ּבנֹו הרי - סלעים ּבחמׁש הּכהן וקּבלֹו סלעים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָֹחמׁש
ּבזה  ּבין אחת ּבבת ּבין ּכהנים, לעׂשרה סלעים חמׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹנתן

יצא. - זה ֶַַָָאחר
.Á הּוא יּתן ולא מחזיר. הּפדיֹון, לֹו להחזיר הּכהן ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹֹרצה

ׁש ודעּתֹו ּבנֹולֹו, אין - לֹו והחזיר ּכן, עׂשה ואם ּיחזיר; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
רצה  ואם ּגמּורה; מּתנה לֹו לּתן ּבלּבֹו ׁשּיגמר עד ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹּפדּוי,

יחזיר  להחזיר, ּכ אחר על הּכהן לֹו ונתן ּפרׁש, אם וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹ
ּפדּוי. ּבנֹו הרי - להחזיר ְְְְֲִֵַָָמנת

.Ë אם - וחמר מּקל הּבן, מּפדיֹון ּפטּורין ּולוּיים ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָֹֹּכהנים
ּבּמדּבר יׂשראל ׁשל בכורות ּפטרּו במקום שהתמנו -] ְְְִִֵֶַָָָ

עצמן.ישראל] ׁשּיפטרּו הּוא ּדין ,ְְְִִֶַָ
.È הּדבר ׁשאין - ּפטּור הּלוּיה, ּומן הּכהנת מן הּבא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיׂשראל

ּבאם  אּלא ּבאב  ּביׂשראל".ּתלּוי רחם "ּפטר ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
.‡È מן המעּברת וכהנת ּפטּור; ּבנּה מּגֹוי, המעּברת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻלוּיה

ּבבעילת  הּכהּנה מן אּמֹו נפסלה ׁשהרי חּיב, ּבנּה - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּגֹוי
.הּגֹוי  ַ

.·Èחלל ּבן לֹו ׁשּנֹולד לכהונה]ּכהן פסול האב [- מת , ֵֵֵֶַָָָָֹ
זכה  ׁשּלא עצמֹו; את לפּדֹות חּיב הּבן - יֹום ׁשלׁשים ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבתֹו
חּיב  הּבן אין - יֹום ׁשלׁשים אחר האב מת ּבפדיֹונֹו. ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹהאב

ּבפדיֹונֹו. זכה האב ׁשהרי עצמֹו, את ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָלפּדֹות
.‚È,מעּברֹות ּכׁשהן ׁשּנתּגּירה ונכרית ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשפחה

ונֹולד  הֹואיל - ּבקדּׁשה ׁשּלא ׁשהֹורתֹו ּפי על אף - ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֻוילדּו
חּיב ּבק  ּפטר דּׁשה, והרי ּביׂשראל", רחם "ּפטר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

אחר  אֹו ילדה, ׁשּנתּגּירה קדם אם ידּוע אין ּביׂשראל. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹרחם
הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּנתּגּירה

.„È,ונׁשּתחררּו נתּגּירּו ּכ ואחר ׁשּילדּו, והּׁשפחה ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּנכרית
ּפטּור  זה הרי - אחר ולד רחם",וילדּו "ּפטר ׁשּנאמר: , ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשאּמֹו נפל ּכל - הּנפלים אחר הּבא וכן רחם. ּפטר זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָואין
ׁשאין  נפל וכל רחם; ּפטר אינֹו אחריו הּבא לדה, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטמאה
אֹו וחגבים, ּדגים ּכמין הּמּפלת ּכגֹון - לדה טמאה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאּמֹו
ּבכֹור  אחריו הּבא - ּבהן וכּיֹוצא ארּבעים, יֹום ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּמּפלת

לפּדֹות. וחּיב ְְִֵַַָֹלּכהן,
.ÂË אחריו הּבא - אבר אבר והֹוציאֹו ּבמעיה, העּבר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחת

והּוא  ראׁשֹו ׁשהֹוציא חדׁשים ׁשמֹונה ּבן רחם. ּפטר ְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹאינֹו
והחזר, ראׁשֹו ויצא ׁשּמת, ּתׁשעה ּבן וכן ומת, והחזירֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻחי,
רחם, ּפטר אינֹו ׁשּילדה, זה - וילדה אחיו, יצא ּכ ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָואחר

ראׁשֹון  ׁשל ּבראׁשֹו נפטר ּפֹוטר ׁשהרי ּפּדחּתֹו, ּומּׁשּתצא ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹ
אחריו. ֲַַָָהּבא

.ÊËּדפן קיסרי]יֹוצא בניתוח ּכדרּכֹו[נולד אחריו והּבא , ְְְֲֵֶַַַָָֹ
רגילה] יצא [בלידה ׁשּלא לפי - הראׁשֹון ּפטּורין; ׁשניהן -ְְְִִִֵֶֶָָָֹ

אחר. ׁשּקדמֹו מּפני - והּׁשני הרחם, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמן
.ÊÈ יֹום ׁשלׁשים מּׁשּיׁשלים ּבפדיֹון? יתחּיב ,מאימתי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹ

ּבתֹו הּבן מת ּתפּדה". חדׁש מּבן "ּופדּויו, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
טרפה נעׂשה אם וכן ׁשלׁשים, ּביֹום ואפּלּו [-ׁשלׁשים, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָֹֹ

שנה] תוך למות ואם שסופו סלעים; ּבחמׁש חּיב אינֹו -ְְְִִֵֵַָָָ
יֹום, ׁשלׁשים אחר מת הּפדיֹון. לֹו יחזיר לּכהן, ונתן ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹהקּדים

יּתן. נתן, לא ואם ּבפדיֹון; ְְְִִִֵַַָָֹחּיב
.ÁÈלֹו אמר אם - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבנֹו ׁשּפדה ְְְִִִֶַָָָֹמי

הפדיון]'מעכׁשו' יחול כעת אמר [- ואם ּפדּוי; ּבנֹו אין , ְְְִֵֵַַָָָ
הפדיון]לֹו ואף [שיחול ּפדּוי, ּבנֹו - יֹום' ׁשלׁשים ְְְְִַַַָֹ'לאחר

קּימין הּמעֹות ׁשאין ּפי הכהן]על יֹום.[ביד ׁשלׁשים לאחר ְְִִִֵֶַַַַַָָֹ
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.ËÈ- חּיב אינֹו אֹו ּבפדּיה חּיב הּוא אם ספק ׁשהּוא ְִִִִֵֵֶַַָָָָמי
הראיה  עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, זה האב הרי מת . ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

עד  נפּדה, ׁשּלא ּבחזקת הּבן הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹּבתֹו
לאחר  האב מת ׁשּימּות; קדם ּפדהּו ׁשאביו ראיה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּיביא

ׁשּיֹודיעּוהּו עד ּפדּוי, ּבחזקת הּוא הרי - יֹום ׁשּלא ׁשלׁשים ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹ
ְִָנפּדה.

.Îאׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא מעולם]מי ילדה לא זכר [- וילדה , ְְְְִִִֶָָָָָֹ
לּכהן  ּכאן אין - ראׁשֹון יצא מהם איזה ידּוע ואין ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּונקבה,
מהם  איזה ידּוע ׁשאין ּפי על אף - זכרים ׁשני ילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלּום.
ּבתֹו מהם אחד מת לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּבכֹור,
מת  הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - יֹום ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשים
ּבין  יֹום, ׁשלׁשים לאחר ּבין יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבין - ְְְְִִֵֵֵַַָָֹֹהאב
חמׁש הּנכסים מן יּנתן - ׁשחלקּו ּבין האחים חלקּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא

הּנכסים. נתחּיבּו ׁשּכבר לּכהן; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹסלעים
.‡Î עׂשר נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּתי

ּבתֹו מהם אחד ּומת לּכהן, סלעים עׂשר נתן לּכהן. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹסלעים
סלעים; חמׁש לֹו יחזיר נתן, אחד לכהן אם - יֹום ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשלׁשים

מהם  להֹוציא יכֹול אינֹו נתן, ּכהנים לׁשני לא ואם ׁשהרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
'החזר  לֹומר: יכֹול מהם אחד וכל זה, ּבן על זה ּפדיֹון ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעּין

ֲִֵֵמחברי'.
.·Î ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ׁשּילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא נׁשיו ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּתי

ׁשּלא  אפׁשר ׁשאי לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן - ּונקבה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹזכרים
רחם  ּפטר זכר מהם אחד .יהיה ְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָ

.‚Î,נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ׁשאני  ּכלּום; לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון נֹולד איזה ידּוע ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואין

זכר  ואחריה ּתחּלה נֹולדה נקבה .אֹומר, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ
.„Î ׁשני וילדּו ּבּכרה, לא ואחת ּבּכרה אחת נׁשיו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשּתי

מהם  אחד מת לּכהן. סלעים חמׁש נֹותן - ונתערבּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹזכרים
הּנכסים  מן יּנתן האב, מת ּפטּור; האב יֹום, ׁשלׁשים ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹּבתֹו

סלעים  .חמׁש ְִֵָָ
.‰Î ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ּכאן ילדּו אין - ְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָ

ּתחּלה  נקבה ילדה ּבּכרה ׁשּלא זֹו אֹומר, ׁשאני ּכלּום; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלּכהן
זכר. ילדה ׁשּבּכרה וזֹו זכר, ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָואחריה

.ÂÎ ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא אנׁשים ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּתי
חמׁש נֹותן וזה סלעים חמׁש נֹותן זה - ונתערבּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָזכרים
ׁשלׁשים  ּבתֹו הּבנים מן אחד מת ּכ ואחר נתנּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹסלעים.
מּידם  להֹוציא יכֹולין אין נתנּו, ּכהנים  לׁשני אם - ;יֹום ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָֹ

הרׁשאה, לחברֹו מהם אחד ּכֹותב - נתנּו אחד לכהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואם
סלעים. חמׁש הּכהן מן ויחזיר ּבהרׁשאה זה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹויל

.ÊÎ חּיב והּבן ּפטּורין, האבֹות - ונתערבּו ּונקבה, זכר ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָילדּו
עצמֹו את מבּכרתלפּדֹות וכן בכור]. ילדה ׁשהת [- ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּבן  אם ידּוע ואין וילדה, חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה ְְְְֲֳִִֵֶַַַַָָָָָָֹאחר
ּפטּורין, ׁשניהם - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּתׁשעה

עצמֹו את לפּדֹות חּיב .והּבן ְְְִֵֶַַַָ
.ÁÎ נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו

ּכלּום  לּכהן ּכאן אין -. ְֵֵַָֹ

.ËÎ ׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת אנׁשים, ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתי
נֹותן  אׁשּתֹו, ּבּכרה ׁשּלא זה - זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבּכרה,
ּכלּום  לּכהן ּכאן אין ּונקבה, זכר ילדּו לּכהן; סלעים .חמׁש ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹ

.Ï נֹותן אׁשּתֹו, ּבּכרה ׁשּלא זה - ּונקבה זכרים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹילדּו
אׁשּתֹו אם - ספקֹות ּבׁשּתי אּלא נפטר ׁשאינֹו סלעים; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָחמׁש
חּיב  והּנקבה זכר ילדה היא ואם חּיב, ּבלבד זכר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָָילדה

ּתחּלה  נקבה ילדה ּכן אם יּתן אּלא רחֹוק, והּדבר והֹואיל . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ
ְִּפדיֹונֹו.

ה'תשע"ג  תמוז י"ט חמישי יום

יב  ¤¤ּפרק
ּפטר‡. מּיׂשראל, אדם ּכל לפּדֹות עׂשה [בכור]מצות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּבׂשה; לערפֹו,חמֹור עׂשה מצות לפּדֹותֹו, רצה לא ואם ְְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָֹ
תפּדה  לא ואם בׂשה, ּתפּדה חמֹור "ּופטר ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹׁשּנאמר:
ּובכל  מקֹום ּבכל נֹוהגֹות - אּלּו מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְְֲֲִֵֵַַָָָוערפּתֹו".

עריפה.זמן  למצות קֹודמת ּפדּיה ּומצות ; ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָ
ּפטר ·. "ּכל ׁשּנאמר: לּכהן, נֹותנֹו - ּבֹו ׁשּפֹודין ְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּׂשה

ּתפּדה" הּטמאה, הּבהמה ּבכֹור ואת וגֹו' .רחם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּבלבד ‚. החמֹור היא ּכאן, האמּורה טמאה .ּבהמה ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָ
ׁשּיּפדה „. עד ּבהנאה, אסּור חמֹור קדם ּפטר מכרֹו ואם ; ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

- ׁשערפֹו אֹו ּפדיֹון, קדם מת ואם אסּורים. ּדמיו ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָֹּפדיֹון,
לאחר  אף ּבהנאה אסּור ׁשהּוא מּפני יּקבר, זה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
ונתן  ּפדהּו, לא אם ,לפיכ נפּדה. ולא ה ֹואיל ְְְְֲִִִִִַָָָָָָֹֹעריפתֹו,
עד  ּבֹו, להׁשּתּמׁש לּכהן אסּור - לּכהן ּבעצמֹו החמֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹּפטר
ויּקבר. אֹותֹו יערף אֹו לעצמֹו; הּׂשה ויּקח ּבׂשה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּיפּדהּו
לּתן  ליׂשראל אסּור ,לפיכ זה; ּדבר על חׁשּודים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹוהּכהנים

ּבפניו. הּכהן ּפדהּו ּכן אם אּלא לּכהן, חמֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּפטר
ׁשּיּתנּנּו‰. קדם הּׂשה ּומת חמֹור, ּפטר ּפדיֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַֹהפריׁש

ּבאחריּותֹו חּיב אינֹו - להנֹות לּכהן לּכהן הּנבלה ויּתן ; ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֹֹ
לּכהן; הּטלה יּתן ׁשּפדהּו, אחר החמֹור ּפטר מת ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּה.

נפּדה. ׁשּכבר ּבהניתֹו, ְְֲִֶַָָָָָֻּומּתר
.Â.יֹום ׁשלׁשים ועד מּׁשּיּולד לפּדֹותֹו? יתחּיב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹמאימתי

רצה  ואם עֹורפֹו; לערפֹו, רצה אם - יֹום ׁשלׁשים ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹּומאחר
ּפֹודה  ּבלבד.לפּדֹותֹו, מצוה עּכּוב אּלא ּכאן ואין ; ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

.Ê ּבקֹופיס עֹורפֹו - לפּדֹותֹו רצה גדול]לא [סכין ְְְִִָָֹ
ממיתין  ואין וערפּתֹו". תפּדה לא "ואם ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמאחֹוריו,
ּבמגרה  ולא ּבקרּדם, ולא ּבקנה, ולא ּבמּקל, לא ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָֹֹֹֹֹאֹותֹו

הּדלת [מסור] וינעל לחדר, יכניסּנּו ולא ּבקֹופיס; אּלא -ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
"וערפּתֹו". ׁשּנאמר: ׁשּימּות, עד ְְֱֲֶֶֶַַַַָָָּבפניו

.Á ולא ׁשחּוט, ּבׂשה ולא ּבחּיה, ולא ּבעגל, לא ּפֹודין ְְְְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֹֹאין
ּבכֹוי  ולא ּבכלאים, ולא חיה]ּבטרפה, או בהמה ספק -]- ְְְְְְִִִֵַָֹֹ

ּכבׂשים  אּלא ׂשה, קרּוי ואין בׂשה"; "ּתפּדה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
ּבלבד. חּיים ְְִִִִַַועּזים

.Ë ּפדּוי ּפדה, ואם אחר; למין הּדֹומה ּבׂשה ּפֹודין .אין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּפקּועה ּבבן אחר ּופֹודין אימו בבטן שנמצא [עובר ְְִֶָ
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נאמר שחיטתה] ׁשהרי הּמקּדׁשין, ּבפסּולי ּפֹודין ואין ;ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָֻ
"ּכּצבי  אף ּבהן: ּבֹו, ּפֹודין אין ואּיל ּצבי מה - וכאּיל" ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּבהן. ּפֹודין אין ִֵֵֶָהן
.È ּבין ּתמימים ּבין נקבֹות, ּבין זכרים ּבין - ּבׂשה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָּפֹודין

ּגדֹולים  ּבין קטּנים ּבין מּומין, .ּבעלי ְְֲִִִֵֵֵַַ
.‡È;הּוּדאי את ּבֹו ּפֹודין אין ׁשביעית, מּדמי ׁשּלקחֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָׂשה

הּספק  את ּפֹודין ּפֹודהּואבל - לפּדֹותֹו ׂשה לֹו אין אם . ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָ
חמור]ּבׁשויֹו פטר ּתֹורה [של אמרה לא לּכהן; ּדמיו ונֹותן , ְְְְֵֵַָָָָָָֹֹ

ּפטר  לֹו היה ׁשאם - עליו להקל אּלא עליו, להחמיר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ'ׂשה'
ּדינר; ׁשוה ּבׂשה לפּדֹותֹו לֹו יׁש סלעים, עׂשר ׁשּׁשוה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָחמֹור

ּבכסף. ׁשּנפּדה ההקּדׁש, מן חמּור זה יהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹולא
.·È חמֹור ּפטר ּדמי ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָּבּמה

ומעלה; זּוזים מּׁשלׁשה מּׁשלׁשה ּפחֹות ּדמיו היּו אם אבל ְְְֲִִִִַָָָָָָָָָֹֹ
זּוזים  ּבׁשלׁשה אֹו ּבׂשה אּלא אֹותֹו ּפֹודין אין ועין זּוזים, . ְְְִִִִִֵֶֶַָָֹ

ּובינֹונית, סלע; ּבחצי רעה, ועין מּסלע; יפחֹות לא ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיפה,
זּוזים. ְִִָֹּבׁשלׁשה

.‚È והחמֹור ּפדּוי, זה הרי - חברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָוהּפֹודה
.לבעליו  ְִָָ

.„È חמֹור מּפטר ּפטּורים ּולוּיים "ּבכֹור ּכהנים ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַֹ
ׁשּיׁשנֹו ּכל ּתפּדה", הּטמאה, הּבהמה ּבכֹור ואת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהאדם,

מּבכֹור ּבבכֹו והּפטּור טמאה; ּבהמה ּבבכֹור יׁשנֹו אדם, ר ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
טמאה. ּבהמה מּבכֹור ּפטּור ְְְִֵֵָָָָָאדם,

.ÂËעּבר [קונה]הּלֹוקח הּמֹוכר אֹו נכרי, ׁשל חמֹורֹו עּבר ְֲִֵֵֶַַַַַָֻֻ
מן  ּפטּור זה הרי רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - לנכרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָחמֹורֹו
ׁשּתף  הּנכרי היה זה. ּדבר על אֹותֹו קֹונסין ואין ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻהּבכֹורה;
- ּבֹו מאלף אחד אּלא לֹו היה לא אפּלּו ּבּבכֹור , אֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבאם
ידֹו ּכגֹון אחד, אבר ּבאּמֹו אֹו ּבֹו לֹו היה ּפטּור. זה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָהרי
מּום, ּבעל יהיה יחת ׁשאּלּו ּכל - אזנֹו אפּלּו רגלֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹאֹו
לא  הּנכרי חלק ּכׁשּיחת ואם הּבכֹורה; מן ּפטּור זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרי
חמֹור  המקּבל וכן חּיב. זה הרי לּמזּבח, מּום ּבעל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָיהיה

ּביניהם והּולד ּבּה, מּטּפל להיֹות הּגֹוי לשניהם]מן אֹו[- , ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּנאמר: הּבכֹורה, מן ּפטּור הּכל - מּיׂשראל ׁשּקּבל ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנכרי
ׁשּיהיה  עד ּובּבהמה", ּבאדם - יׂשראל ּבבני רחם ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ"ּפטר

ּביׂשראל. ְְִֵַָֹהּכל
.ÊË ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּגר

לפּדֹותֹו; אֹו לערף חּיב זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר אֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹחמֹורֹו
עליו  מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּגר, ׁשל הּׂשה - ּבׂשה ּפדה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואם

.הראיה  ְָָָ
.ÊÈ;חּיב ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין חמֹור, ּפטר ׁשהפריׁש ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָּגֹוי

ועבֹודה  ּבגּזה מּתר הּוא .והרי ְֲֲִֵַַָָָֻ
.ÁÈ סּוס ּכמין ׁשּילדה חמֹור אֹו חמֹור, ּכמין ׁשּילדה ְְְְֲֲִִֶֶָָָָָָּפרה

ּפטּור  ּו"פטר - בׂשה" ּתפּדה חמֹור "ּופטר ׁשּנאמר: , ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
והּנֹולד  חמֹור הּיֹולד ׁשּיהיה עד - ּפעמים ׁשּתי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָחמֹור",

ּבּבכֹורה. חּיב חמֹור, סימני מקצת ּבֹו יׁש ואם ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָחמֹור.
.ËÈ טלה נֹותן - זכרים ׁשני וילדה ּבּכרה, ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹחמֹורֹו

להפקיע לּכהן  ּכדי אחד טלה מפריׁש - ּונקבה זכר ילדה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
נֹולד  הּזכר ׁשּמא ּבהניה, מּתר ׁשּיהיה עד מּמּנּו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻקדּׁשה

לּכהן; ואינֹו לּבעלים, - ׁשהפריׁש זה וטלה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּתחּלה,
הראיה. עליו מחברֹו ְֲִֵֵֶַָָָָָׁשהּמֹוציא

.Î ׁשני נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא חמֹוריו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹׁשּתי
נֹותן  - ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר לּכהן; ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹטלאים

לּכהן  אחד .טלה ֵֶֶַָָֹ
.‡Î נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו

לעצמֹו, טלה להפריׁש צרי ואינֹו ּכלּום. לּכהן ּכאן אין -ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
זכר  ילדה האחת ׁשּמא - הרּבה ספקֹות ּכאן ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלפי
זכר  והאחרת נקבה ילדה ׁשּמא אֹו נקבֹות, ׁשּתי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוהּׁשנּיה

ספקֹות  וכן זכר; ואחריה נקבה אֹו נקבה, הרּבה ואחריו ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשּלא  ואחת ּבּכרה אחת נקבֹות. ּוׁשּתי זכרים ּבׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹיׁש
לּכהן; אחד טלה נֹותן - ונתערבּו זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבּכרה,
מּפני  - לּכהן ואינֹו לעצמֹו אחד טלה מפריׁש ּונקבה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹזכר

הראיה  עליו מחברֹו והּמֹוציא ספק, .ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָ
.·Îאֹו ּבּכרה אם ידּוע ואין הּנכרי, מן חמֹור הּלֹוקח ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָוכן

לּבעלים, והּוא ּבׂשה, אֹותֹו ּפֹודה - זכר וילדה ּבּכרה, ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָֹלא
ספק  ׁשהּוא .מּפני ְִֵֵֶָ

.‚Î על הפריׁשֹו מהן אחד ּכל טלאים, עׂשר לֹו ׁשהיּו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָמי
ּומתעּׂשרין  ּדבר, לכל חּלין ּכּלן הרי - חמֹור ּפטר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻֻספק

בהמה] מהן [במעשר אחד ּומפריׁש הּבהמה; ְְְִִֵֵֶֶַַָָָּכׁשאר
ּכׁשהיּו. ׁשּלֹו והּׁשאר ְְְֲֵֶֶַַָָמעׂשר,

.„Îּבתֹו וּדאין חמֹורים ּפטרי עׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל
אּמֹו אבי ואֹותֹו ּכהן, אּמֹו אבי מּבית לֹו ׁשּנפלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָֹּביתֹו,
מפריׁש זה הרי - יׂשראל אּמֹו אבי מּבית לֹו נפלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹהּכהן

ּבמעׂשר  וחּיבין ׁשּלֹו; והם ׂשיין, עׂשרה .עליהם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּדסּיען  רחמנא ּברי
ספר זרעים -הלכות שמיטה ויובל 

ְְְֲִַַַָָ

-mirxfxtq
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עׂשה, מצוֹות ּתׁשע - מצוֹות ועׂשרים ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָיׁש
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש
ׁשּלא  (ב) ּבּׁשביעית; מּמלאכּתּה הארץ ׁשּתׁשּבת ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ(א)
עבֹודת  יעבד ׁשּלא (ג) זֹו; ּבׁשנה הארץ עבֹודת ְֲֲֲֲֶֶַַַַָָָָֹֹֹיעבד
הּקֹוצרים; ּכנגד הּספיח יקצר ׁשּלא (ד) זֹו; ּבׁשנה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהאילן
ׁשּיׁשמיט  (ו) הּבֹוצרים; ּכנגד הּנזירים יבצר ׁשּלא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַֹֹ(ה)
ׁשּלא  (ח) הלואתֹו; ּכל ׁשּיׁשמיט (ז) הארץ; ּׁשּתֹוציא ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹמה
קדם  מּלהלוֹות יּמנע ׁשּלא (ט) הּלוה; יתּבע ולא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹיּגׂש
ׁשבע  הּׁשנים לסּפר (י) ממֹונֹו; יאּבד ׁשּלא ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּׁשמּטה
ּבּׁשֹופר  לתקע (יב) חמּׁשים; ׁשנת לקּדׁש (יא) ְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹׁשבע;
ׁשּלא  (יג) חפׁשי; עבדים לצאת ּכדי לתׁשרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹּבעׂשירי
ּכנגד  ספיחיה יקצר ׁשּלא (יד) זֹו; ּבׁשנה אדמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹּתעבד
הּבֹוצרים; ּכנגד נזיריה יבצר ׁשּלא (טו) ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹֹהּקֹוצרים;
אחּזה  ׂשדה ּדין וזהּו זֹו, ּבׁשנה לארץ ּגאּלה לּתן ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֻֻ(טז)
ּדין  (יח) לצמיתּות; הארץ ּתּמכר ׁשּלא (יז) מקנה; ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹּוׂשדה

לוי  ׁשבט ּכל ינחל ׁשּלא (יט) חֹומה; ערי ּבארץ ּבּתי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ּבהן; לׁשבת מּתנה ערים להם נֹותנין אּלא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָיׂשראל,
ללוּים  לּתן (כא) ּבּבּזה; חלק לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ(כ)
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.ËÈ- חּיב אינֹו אֹו ּבפדּיה חּיב הּוא אם ספק ׁשהּוא ְִִִִֵֵֶַַָָָָמי
הראיה  עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, זה האב הרי מת . ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

עד  נפּדה, ׁשּלא ּבחזקת הּבן הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹּבתֹו
לאחר  האב מת ׁשּימּות; קדם ּפדהּו ׁשאביו ראיה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּיביא

ׁשּיֹודיעּוהּו עד ּפדּוי, ּבחזקת הּוא הרי - יֹום ׁשּלא ׁשלׁשים ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹ
ְִָנפּדה.

.Îאׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא מעולם]מי ילדה לא זכר [- וילדה , ְְְְִִִֶָָָָָֹ
לּכהן  ּכאן אין - ראׁשֹון יצא מהם איזה ידּוע ואין ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּונקבה,
מהם  איזה ידּוע ׁשאין ּפי על אף - זכרים ׁשני ילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלּום.
ּבתֹו מהם אחד מת לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּבכֹור,
מת  הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - יֹום ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשים
ּבין  יֹום, ׁשלׁשים לאחר ּבין יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבין - ְְְְִִֵֵֵַַָָֹֹהאב
חמׁש הּנכסים מן יּנתן - ׁשחלקּו ּבין האחים חלקּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא

הּנכסים. נתחּיבּו ׁשּכבר לּכהן; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹסלעים
.‡Î עׂשר נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּתי

ּבתֹו מהם אחד ּומת לּכהן, סלעים עׂשר נתן לּכהן. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹסלעים
סלעים; חמׁש לֹו יחזיר נתן, אחד לכהן אם - יֹום ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשלׁשים

מהם  להֹוציא יכֹול אינֹו נתן, ּכהנים לׁשני לא ואם ׁשהרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
'החזר  לֹומר: יכֹול מהם אחד וכל זה, ּבן על זה ּפדיֹון ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעּין

ֲִֵֵמחברי'.
.·Î ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ׁשּילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא נׁשיו ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּתי

ׁשּלא  אפׁשר ׁשאי לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן - ּונקבה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹזכרים
רחם  ּפטר זכר מהם אחד .יהיה ְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָ

.‚Î,נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ׁשאני  ּכלּום; לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון נֹולד איזה ידּוע ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואין

זכר  ואחריה ּתחּלה נֹולדה נקבה .אֹומר, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ
.„Î ׁשני וילדּו ּבּכרה, לא ואחת ּבּכרה אחת נׁשיו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשּתי

מהם  אחד מת לּכהן. סלעים חמׁש נֹותן - ונתערבּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹזכרים
הּנכסים  מן יּנתן האב, מת ּפטּור; האב יֹום, ׁשלׁשים ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹּבתֹו

סלעים  .חמׁש ְִֵָָ
.‰Î ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ּכאן ילדּו אין - ְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָ

ּתחּלה  נקבה ילדה ּבּכרה ׁשּלא זֹו אֹומר, ׁשאני ּכלּום; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלּכהן
זכר. ילדה ׁשּבּכרה וזֹו זכר, ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָואחריה

.ÂÎ ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא אנׁשים ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּתי
חמׁש נֹותן וזה סלעים חמׁש נֹותן זה - ונתערבּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָזכרים
ׁשלׁשים  ּבתֹו הּבנים מן אחד מת ּכ ואחר נתנּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹסלעים.
מּידם  להֹוציא יכֹולין אין נתנּו, ּכהנים  לׁשני אם - ;יֹום ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָֹ

הרׁשאה, לחברֹו מהם אחד ּכֹותב - נתנּו אחד לכהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואם
סלעים. חמׁש הּכהן מן ויחזיר ּבהרׁשאה זה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹויל

.ÊÎ חּיב והּבן ּפטּורין, האבֹות - ונתערבּו ּונקבה, זכר ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָילדּו
עצמֹו את מבּכרתלפּדֹות וכן בכור]. ילדה ׁשהת [- ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּבן  אם ידּוע ואין וילדה, חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה ְְְְֲֳִִֵֶַַַַָָָָָָֹאחר
ּפטּורין, ׁשניהם - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּתׁשעה

עצמֹו את לפּדֹות חּיב .והּבן ְְְִֵֶַַַָ
.ÁÎ נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו

ּכלּום  לּכהן ּכאן אין -. ְֵֵַָֹ

.ËÎ ׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת אנׁשים, ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתי
נֹותן  אׁשּתֹו, ּבּכרה ׁשּלא זה - זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבּכרה,
ּכלּום  לּכהן ּכאן אין ּונקבה, זכר ילדּו לּכהן; סלעים .חמׁש ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹ

.Ï נֹותן אׁשּתֹו, ּבּכרה ׁשּלא זה - ּונקבה זכרים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹילדּו
אׁשּתֹו אם - ספקֹות ּבׁשּתי אּלא נפטר ׁשאינֹו סלעים; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָחמׁש
חּיב  והּנקבה זכר ילדה היא ואם חּיב, ּבלבד זכר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָָילדה

ּתחּלה  נקבה ילדה ּכן אם יּתן אּלא רחֹוק, והּדבר והֹואיל . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ
ְִּפדיֹונֹו.

ה'תשע"ג  תמוז י"ט חמישי יום

יב  ¤¤ּפרק
ּפטר‡. מּיׂשראל, אדם ּכל לפּדֹות עׂשה [בכור]מצות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּבׂשה; לערפֹו,חמֹור עׂשה מצות לפּדֹותֹו, רצה לא ואם ְְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָֹ
תפּדה  לא ואם בׂשה, ּתפּדה חמֹור "ּופטר ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹׁשּנאמר:
ּובכל  מקֹום ּבכל נֹוהגֹות - אּלּו מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְְֲֲִֵֵַַָָָוערפּתֹו".

עריפה.זמן  למצות קֹודמת ּפדּיה ּומצות ; ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָ
ּפטר ·. "ּכל ׁשּנאמר: לּכהן, נֹותנֹו - ּבֹו ׁשּפֹודין ְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּׂשה

ּתפּדה" הּטמאה, הּבהמה ּבכֹור ואת וגֹו' .רחם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּבלבד ‚. החמֹור היא ּכאן, האמּורה טמאה .ּבהמה ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָ
ׁשּיּפדה „. עד ּבהנאה, אסּור חמֹור קדם ּפטר מכרֹו ואם ; ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

- ׁשערפֹו אֹו ּפדיֹון, קדם מת ואם אסּורים. ּדמיו ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָֹּפדיֹון,
לאחר  אף ּבהנאה אסּור ׁשהּוא מּפני יּקבר, זה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
ונתן  ּפדהּו, לא אם ,לפיכ נפּדה. ולא ה ֹואיל ְְְְֲִִִִִַָָָָָָֹֹעריפתֹו,
עד  ּבֹו, להׁשּתּמׁש לּכהן אסּור - לּכהן ּבעצמֹו החמֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹּפטר
ויּקבר. אֹותֹו יערף אֹו לעצמֹו; הּׂשה ויּקח ּבׂשה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּיפּדהּו
לּתן  ליׂשראל אסּור ,לפיכ זה; ּדבר על חׁשּודים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹוהּכהנים

ּבפניו. הּכהן ּפדהּו ּכן אם אּלא לּכהן, חמֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּפטר
ׁשּיּתנּנּו‰. קדם הּׂשה ּומת חמֹור, ּפטר ּפדיֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַֹהפריׁש

ּבאחריּותֹו חּיב אינֹו - להנֹות לּכהן לּכהן הּנבלה ויּתן ; ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֹֹ
לּכהן; הּטלה יּתן ׁשּפדהּו, אחר החמֹור ּפטר מת ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּה.

נפּדה. ׁשּכבר ּבהניתֹו, ְְֲִֶַָָָָָֻּומּתר
.Â.יֹום ׁשלׁשים ועד מּׁשּיּולד לפּדֹותֹו? יתחּיב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹמאימתי

רצה  ואם עֹורפֹו; לערפֹו, רצה אם - יֹום ׁשלׁשים ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹּומאחר
ּפֹודה  ּבלבד.לפּדֹותֹו, מצוה עּכּוב אּלא ּכאן ואין ; ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

.Ê ּבקֹופיס עֹורפֹו - לפּדֹותֹו רצה גדול]לא [סכין ְְְִִָָֹ
ממיתין  ואין וערפּתֹו". תפּדה לא "ואם ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמאחֹוריו,
ּבמגרה  ולא ּבקרּדם, ולא ּבקנה, ולא ּבמּקל, לא ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָֹֹֹֹֹאֹותֹו

הּדלת [מסור] וינעל לחדר, יכניסּנּו ולא ּבקֹופיס; אּלא -ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
"וערפּתֹו". ׁשּנאמר: ׁשּימּות, עד ְְֱֲֶֶֶַַַַָָָּבפניו

.Á ולא ׁשחּוט, ּבׂשה ולא ּבחּיה, ולא ּבעגל, לא ּפֹודין ְְְְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֹֹאין
ּבכֹוי  ולא ּבכלאים, ולא חיה]ּבטרפה, או בהמה ספק -]- ְְְְְְִִִֵַָֹֹ

ּכבׂשים  אּלא ׂשה, קרּוי ואין בׂשה"; "ּתפּדה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
ּבלבד. חּיים ְְִִִִַַועּזים

.Ë ּפדּוי ּפדה, ואם אחר; למין הּדֹומה ּבׂשה ּפֹודין .אין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּפקּועה ּבבן אחר ּופֹודין אימו בבטן שנמצא [עובר ְְִֶָ
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נאמר שחיטתה] ׁשהרי הּמקּדׁשין, ּבפסּולי ּפֹודין ואין ;ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָֻ
"ּכּצבי  אף ּבהן: ּבֹו, ּפֹודין אין ואּיל ּצבי מה - וכאּיל" ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּבהן. ּפֹודין אין ִֵֵֶָהן
.È ּבין ּתמימים ּבין נקבֹות, ּבין זכרים ּבין - ּבׂשה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָּפֹודין

ּגדֹולים  ּבין קטּנים ּבין מּומין, .ּבעלי ְְֲִִִֵֵֵַַ
.‡È;הּוּדאי את ּבֹו ּפֹודין אין ׁשביעית, מּדמי ׁשּלקחֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָׂשה

הּספק  את ּפֹודין ּפֹודהּואבל - לפּדֹותֹו ׂשה לֹו אין אם . ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָ
חמור]ּבׁשויֹו פטר ּתֹורה [של אמרה לא לּכהן; ּדמיו ונֹותן , ְְְְֵֵַָָָָָָֹֹ

ּפטר  לֹו היה ׁשאם - עליו להקל אּלא עליו, להחמיר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ'ׂשה'
ּדינר; ׁשוה ּבׂשה לפּדֹותֹו לֹו יׁש סלעים, עׂשר ׁשּׁשוה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָחמֹור

ּבכסף. ׁשּנפּדה ההקּדׁש, מן חמּור זה יהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹולא
.·È חמֹור ּפטר ּדמי ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָּבּמה

ומעלה; זּוזים מּׁשלׁשה מּׁשלׁשה ּפחֹות ּדמיו היּו אם אבל ְְְֲִִִִַָָָָָָָָָֹֹ
זּוזים  ּבׁשלׁשה אֹו ּבׂשה אּלא אֹותֹו ּפֹודין אין ועין זּוזים, . ְְְִִִִִֵֶֶַָָֹ

ּובינֹונית, סלע; ּבחצי רעה, ועין מּסלע; יפחֹות לא ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיפה,
זּוזים. ְִִָֹּבׁשלׁשה

.‚È והחמֹור ּפדּוי, זה הרי - חברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָוהּפֹודה
.לבעליו  ְִָָ

.„È חמֹור מּפטר ּפטּורים ּולוּיים "ּבכֹור ּכהנים ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַֹ
ׁשּיׁשנֹו ּכל ּתפּדה", הּטמאה, הּבהמה ּבכֹור ואת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהאדם,

מּבכֹור ּבבכֹו והּפטּור טמאה; ּבהמה ּבבכֹור יׁשנֹו אדם, ר ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
טמאה. ּבהמה מּבכֹור ּפטּור ְְְִֵֵָָָָָאדם,

.ÂËעּבר [קונה]הּלֹוקח הּמֹוכר אֹו נכרי, ׁשל חמֹורֹו עּבר ְֲִֵֵֶַַַַַָֻֻ
מן  ּפטּור זה הרי רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - לנכרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָחמֹורֹו
ׁשּתף  הּנכרי היה זה. ּדבר על אֹותֹו קֹונסין ואין ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻהּבכֹורה;
- ּבֹו מאלף אחד אּלא לֹו היה לא אפּלּו ּבּבכֹור , אֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבאם
ידֹו ּכגֹון אחד, אבר ּבאּמֹו אֹו ּבֹו לֹו היה ּפטּור. זה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָהרי
מּום, ּבעל יהיה יחת ׁשאּלּו ּכל - אזנֹו אפּלּו רגלֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹאֹו
לא  הּנכרי חלק ּכׁשּיחת ואם הּבכֹורה; מן ּפטּור זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרי
חמֹור  המקּבל וכן חּיב. זה הרי לּמזּבח, מּום ּבעל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָיהיה

ּביניהם והּולד ּבּה, מּטּפל להיֹות הּגֹוי לשניהם]מן אֹו[- , ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּנאמר: הּבכֹורה, מן ּפטּור הּכל - מּיׂשראל ׁשּקּבל ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנכרי
ׁשּיהיה  עד ּובּבהמה", ּבאדם - יׂשראל ּבבני רחם ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ"ּפטר

ּביׂשראל. ְְִֵַָֹהּכל
.ÊË ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּגר

לפּדֹותֹו; אֹו לערף חּיב זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר אֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹחמֹורֹו
עליו  מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּגר, ׁשל הּׂשה - ּבׂשה ּפדה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואם

.הראיה  ְָָָ
.ÊÈ;חּיב ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין חמֹור, ּפטר ׁשהפריׁש ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָּגֹוי

ועבֹודה  ּבגּזה מּתר הּוא .והרי ְֲֲִֵַַָָָֻ
.ÁÈ סּוס ּכמין ׁשּילדה חמֹור אֹו חמֹור, ּכמין ׁשּילדה ְְְְֲֲִִֶֶָָָָָָּפרה

ּפטּור  ּו"פטר - בׂשה" ּתפּדה חמֹור "ּופטר ׁשּנאמר: , ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
והּנֹולד  חמֹור הּיֹולד ׁשּיהיה עד - ּפעמים ׁשּתי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָחמֹור",

ּבּבכֹורה. חּיב חמֹור, סימני מקצת ּבֹו יׁש ואם ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָחמֹור.
.ËÈ טלה נֹותן - זכרים ׁשני וילדה ּבּכרה, ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹחמֹורֹו

להפקיע לּכהן  ּכדי אחד טלה מפריׁש - ּונקבה זכר ילדה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
נֹולד  הּזכר ׁשּמא ּבהניה, מּתר ׁשּיהיה עד מּמּנּו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻקדּׁשה

לּכהן; ואינֹו לּבעלים, - ׁשהפריׁש זה וטלה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּתחּלה,
הראיה. עליו מחברֹו ְֲִֵֵֶַָָָָָׁשהּמֹוציא

.Î ׁשני נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא חמֹוריו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹׁשּתי
נֹותן  - ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר לּכהן; ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹטלאים

לּכהן  אחד .טלה ֵֶֶַָָֹ
.‡Î נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו

לעצמֹו, טלה להפריׁש צרי ואינֹו ּכלּום. לּכהן ּכאן אין -ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
זכר  ילדה האחת ׁשּמא - הרּבה ספקֹות ּכאן ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלפי
זכר  והאחרת נקבה ילדה ׁשּמא אֹו נקבֹות, ׁשּתי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוהּׁשנּיה

ספקֹות  וכן זכר; ואחריה נקבה אֹו נקבה, הרּבה ואחריו ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשּלא  ואחת ּבּכרה אחת נקבֹות. ּוׁשּתי זכרים ּבׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹיׁש
לּכהן; אחד טלה נֹותן - ונתערבּו זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבּכרה,
מּפני  - לּכהן ואינֹו לעצמֹו אחד טלה מפריׁש ּונקבה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹזכר

הראיה  עליו מחברֹו והּמֹוציא ספק, .ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָ
.·Îאֹו ּבּכרה אם ידּוע ואין הּנכרי, מן חמֹור הּלֹוקח ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָוכן

לּבעלים, והּוא ּבׂשה, אֹותֹו ּפֹודה - זכר וילדה ּבּכרה, ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָֹלא
ספק  ׁשהּוא .מּפני ְִֵֵֶָ

.‚Î על הפריׁשֹו מהן אחד ּכל טלאים, עׂשר לֹו ׁשהיּו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָמי
ּומתעּׂשרין  ּדבר, לכל חּלין ּכּלן הרי - חמֹור ּפטר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻֻספק

בהמה] מהן [במעשר אחד ּומפריׁש הּבהמה; ְְְִִֵֵֶֶַַָָָּכׁשאר
ּכׁשהיּו. ׁשּלֹו והּׁשאר ְְְֲֵֶֶַַָָמעׂשר,

.„Îּבתֹו וּדאין חמֹורים ּפטרי עׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל
אּמֹו אבי ואֹותֹו ּכהן, אּמֹו אבי מּבית לֹו ׁשּנפלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָֹּביתֹו,
מפריׁש זה הרי - יׂשראל אּמֹו אבי מּבית לֹו נפלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹהּכהן

ּבמעׂשר  וחּיבין ׁשּלֹו; והם ׂשיין, עׂשרה .עליהם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּדסּיען  רחמנא ּברי
ספר זרעים -הלכות שמיטה ויובל 

ְְְֲִַַַָָ
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עׂשה, מצוֹות ּתׁשע - מצוֹות ועׂשרים ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָיׁש
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש
ׁשּלא  (ב) ּבּׁשביעית; מּמלאכּתּה הארץ ׁשּתׁשּבת ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ(א)
עבֹודת  יעבד ׁשּלא (ג) זֹו; ּבׁשנה הארץ עבֹודת ְֲֲֲֲֶֶַַַַָָָָֹֹֹיעבד
הּקֹוצרים; ּכנגד הּספיח יקצר ׁשּלא (ד) זֹו; ּבׁשנה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהאילן
ׁשּיׁשמיט  (ו) הּבֹוצרים; ּכנגד הּנזירים יבצר ׁשּלא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַֹֹ(ה)
ׁשּלא  (ח) הלואתֹו; ּכל ׁשּיׁשמיט (ז) הארץ; ּׁשּתֹוציא ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹמה
קדם  מּלהלוֹות יּמנע ׁשּלא (ט) הּלוה; יתּבע ולא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹיּגׂש
ׁשבע  הּׁשנים לסּפר (י) ממֹונֹו; יאּבד ׁשּלא ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּׁשמּטה
ּבּׁשֹופר  לתקע (יב) חמּׁשים; ׁשנת לקּדׁש (יא) ְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹׁשבע;
ׁשּלא  (יג) חפׁשי; עבדים לצאת ּכדי לתׁשרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹּבעׂשירי
ּכנגד  ספיחיה יקצר ׁשּלא (יד) זֹו; ּבׁשנה אדמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹּתעבד
הּבֹוצרים; ּכנגד נזיריה יבצר ׁשּלא (טו) ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹֹהּקֹוצרים;
אחּזה  ׂשדה ּדין וזהּו זֹו, ּבׁשנה לארץ ּגאּלה לּתן ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֻֻ(טז)
ּדין  (יח) לצמיתּות; הארץ ּתּמכר ׁשּלא (יז) מקנה; ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹּוׂשדה

לוי  ׁשבט ּכל ינחל ׁשּלא (יט) חֹומה; ערי ּבארץ ּבּתי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ּבהן; לׁשבת מּתנה ערים להם נֹותנין אּלא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָיׂשראל,
ללוּים  לּתן (כא) ּבּבּזה; חלק לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ(כ)
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עריהם, מגרׁש יּמכר ׁשּלא (כב) ּומגרׁשיהן; לׁשבת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹערים
הּיֹובל. לאחר ּבין הּיֹובל לפני ּבין לעֹולם ּגֹואלין  ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאּלא

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
הארץ ‡. מעבֹודת ׁשביעית ּבׁשנה לׁשּבֹות עׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָמצות

לה'", ׁשּבת הארץ "וׁשבתה ׁשּנאמר: - האילנֹות ְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָועבֹודת
מלאכה  העֹוׂשה וכל ּתׁשּבת". ּובּקציר "ּבחריׁש ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹונאמר:
עׂשה, מצות ּבּטל זֹו, ּבׁשנה האילנֹות אֹו הארץ ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמעבֹודת
לא  וכרמ תזרע, לא ׂשד" ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ְְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹועבר

ְִֹתזמר".
הּזמירה,·. על אֹו הּזריעה על אּלא הּתֹורה, מן לֹוקה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאינֹו

הּבציר  על אֹו הּקצירה ׁשאר ועל ואחד ּכרם, ואחד ; ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ִָָהאילנֹות.

קצירה ‚. ּבכלל ּובצירה זריעה, ּבכלל ּפרטן ּוזמירה ולּמה . ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָ
ׁשחּיב. הּוא ּבלבד אּלּו ּתֹולדֹות ׁשּתי על - ל לֹומר ְְְִֵֵֶַַַַַָָָהּכתּוב?
האבֹות  ׁשאר עם הארץ, ׁשּבעבֹודת הּתֹולדֹות ׁשאר ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָועל
מּכין  אבל עליהן, לֹוקה אינֹו - זה ּבענין נתּפרׁשּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו .[מלקות ְַַַ
אֹו„. המסּקל, אֹו הּקרקע, לצר החֹופר אֹו החֹורׁש ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַֹּכיצד?

הּמברי וכן הארץ, עבֹודת מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהמזּבל,
מחובר] ענף בקרקע הּמרּכיב[משחיל אֹו אילן , [מחבר ְִַַ

אחר] -באילן האילנֹות מעבֹודת ּבהן וכּיֹוצא הּנֹוטע, אֹו ,ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָ
מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו ְְִִִֵֶַַַַמּכין

סרק ‰. אילן אפּלּו ּבּׁשביעית נֹוטעין יחּתאין ולא , ְְְְְֲִִִִִֵַַַָֹֹ
והּבּדין העלין יפרק ולא האילנֹות, מן [ענפים]הּיּבלת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּתחּתיו  יעּׁשן ולא ּבאבק, צּמרּתֹו את יאּבק ולא ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהיבׁשים,
ׁשּיׁש ּבדבר הּנטיעֹות את יסּו ולא הּתֹולעת, ׁשּתמּות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכדי

ּכ העֹוף אֹותֹו יאכל ׁשּלא ּכדי זהמה יסּולֹו ולא ,ר ׁשהּוא ְְְֲֵֶֶַַָָָֹֹֹֻ
הּפּגין בשלו]את שלא יכר[תאנים ולא אֹותן, ינקב ולא , ְְְְִִִֶַַָֹֹֹֹ

יפּסג ולא אֹותן, יקטם ולא הּנטיעֹות, את [יתמוך]את ְְְְְִִֵֶֶַַָֹֹֹ
מאּלּו אחת עׂשה ואם האילן. עבֹודת ּכל ׁשאר וכן ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָהאילנֹות,

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְְִִִַַַַַּבּׁשביעית,
.Âּבאיׁשת האּור את מּציתין מּפני [בסבך]אין הּקנים, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

קרקע עבֹודת לזריעה]ׁשהיא מכינה מלּמדין [שעי"ז ואין . ְְְְֲִִֵֶַַַַ
הּזרעים  את ּבֹודקין ואין ּבחֹול. אּלא לחרׁש הּפרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
ּגללים. מלא ּבעציץ אֹותֹו ּבֹודקין אבל עפר; מלא ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָָָּבעציץ
ּבמֹוצאי  לזרעם ּכדי ּבּׁשביעית, הּזרעים את ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָוׁשֹורין

ּומקּימין יוזק]ׁשביעית. שלא שומרים האלֹויי[- [מין את ְְְֲִִִֵֶַָ
אֹותֹו.בשמים] מׁשקין אין אבל הּגג, ְְֲִֵַַַָֹּבראׁש

.Êהאילן[צובעים]סֹוקרין פירותיו]את ּבסקרא [שנושרים ְְְִִִֶָָָ
הּגפנים.[אדום] ּתחת ועֹודרין ּבאבנים, אֹותֹו וטֹוענין ,ְְְְֲֲִִִִַַַַָָ

ּבזיתים פסולת]-[להסיר והמקׁשקׁש להברֹות אםמהן ְְְְְְִִֵֵַַַ
הּפּצימים [לשבח] את לסּתם ואם אסּור; האילן, ְְִִִִִֶֶַַָָָֹאת

מּתר.[סדקים] ,ָֻ
.Á הּזרעים ׂשדה והיא ּבּׁשביעית, הּׁשלהין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָמׁשקין

ּביֹותר  צמאה מרחקין ׁשהיא היּו אם - האילנֹות ׂשדה וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻ

מאילן  הּמים את מֹוׁשכין - סאה לבית מעׂשר יתר מּזה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה
זה  מקרבין היּו ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקּו לא אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹלאילן,
עפר  וכן ּבׁשבילן. הּׂשדה ּכל מׁשקין סאה, לבית עׂשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלזה
האילנֹות  ּבׁשביל ּבּׁשביעית, ּבמים אֹותֹו מרּבצין - ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָהּלבן

יּפסדּו. ִֵֶָֹׁשּלא
Ë לּגפנים עּוגּיֹות שם ועֹוׂשין שיאספו מסביבם [גומות ְְִִִַָ

ועֹוׂשיןמים] אּמת[חופרים]; ּכּתחּלה,[תעלת]את הּמים ְְִִִֶַַַַַָ
מים. הּנקעים את ְְְִִִֶַַַָּוממּלאין

.È ּתעׂשה יׁשקה, לא ׁשאם אּלּו? ּכל הּתירּו מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּומּפני
הּדברים  ואּסּור והֹואיל ׁשּבּה; עץ ּכל וימּות מלחה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהארץ
ׁשאין  אּלּו; על ּגזרּו לא - מּדבריהם ּבהן וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהאּלּו
ּתֹולדֹות  ּוׁשּתי אבֹות ׁשני אֹותן אּלא הּתֹורה, מן ְְִִֵֵֶַָָָָָאּסּור

ׁשּבארנּו.ׁשּלהן  ּכמֹו , ְְֵֶֶֶַָ
.‡È לעׂשֹות יׂשראל על ּגֹוים מלכי והּטילּו האּנסין, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָמּׁשרּבּו

לחילֹותיהם  ּדברים מזֹונֹות ּבּׁשביעית להן לזרע הּתירּו - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
אּנס  אֹותֹו ׁשּכפה מי וכן ּבלבד; הּמל עבדי להן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּצריכין
- ּבּה וכּיֹוצא הּמל עבֹודת ּכמֹו ּבחּנם, ּבּׁשביעית ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָלעׂשֹות

עֹוׂשה. זה ֲֵֶֶהרי
.·È יעקר - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּבּׁשביעית, מּפני הּנֹוטע ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַֹ

ּבׁשֹוגג: ּתאמר אם - הּׁשביעית על חׁשּודין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹׁשּיׂשראל
הייתי'. 'ׁשֹוגג הּמזיד: יאמר ְִִִֵֵֵַַַָֹ'יקּים',

.‚È ּכדי ּבּׁשביעית, זּבלּה, אֹו נרּה, אֹו ׂשדהּו, את ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהחֹורׁש
ולא  אֹותֹו, קֹונסין - ׁשביעית ּבמֹוצאי לזריעה יפה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתהיה

ׁשביעית  ּבמֹוצאי ּכדי יזרעּנה מּמּנּו אֹותּה חֹוכרין ואין ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ּבנֹו. יזרעּנה מת, ואם לפניו. ּבּורה ּתהי אּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָלזרעּה,

.„È למֹוצאי לתּקנּה ּכדי ּבּׁשביעית, מארצֹו קֹוצים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהּמעביר
רּׁשאי  ׁשאינֹו ּפי על אף - אבנים מּמּנה ׁשּסּקל אֹו ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשביעית,

ׁשביעית. למֹוצאי לזרעּה לֹו ּומּתר אֹותֹו, קנסּו לא -ְְְְְִִֵָָָָָֹֻ
.ÂËּוצנֹונֹות לפת היּוהּטֹומן אם - ּבּׁשביעית ּבהן וכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

אסּור  לאו, ואם חֹוׁשׁש; אינֹו מגּלין, העלין הּטֹומן מקצת . ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻ
הּלּוף בצל]את קּבין [מין מארּבעת יפחֹות לא - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶַַַַַַֹ

ּדריסת  ּבמקֹום וטֹומנֹו ּגּביו; על עפר וטפח טפח, ּגבּה ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֹעל
ּבארז למרס ּומּתר יצמח. ׁשּלא ּכדי עפרו האדם, [להשקות ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ

במים] יכסח.ולערבבו לא אבל ְְֲִִִַַָֹּבּׁשביעית,
.ÊË ואבנים עצים אדם 'מלּקט אֹומרין: היּו ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּבראׁשֹונה

ׁשּלא  ּכדי הּגס, הּגס ׁשּיּטל והּוא - ׂשדהּו מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועׂשבים
ּבין  ּדק ּבין נֹוטל חברֹו, מּׂשדה אבל הארץ; לנּקֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָיתּכּון

ואֹומרין:ּגס' לנּקֹות, ׁשּמתּכּונין עברה עֹוברי מּׁשרּבּו . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ
מּׂשדהּו, ּכלּום אדם ׁשּיּטל אסרּו - לֹוקטין' אנּו הּגס ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ'הּגס
ׁשּלא  ּבטֹובה, ילּקט ׁשּלא והּוא - חברֹו ׂשדה מּתֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹאּלא
.'ׂשד נּקיתי ׁשהרי ,ל עׂשיתי טֹובה ּכּמה 'ראה לֹו: ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹיאמר

.ÊÈ ּומביא מלּקט - ׂשדהּו ּבתֹו עֹומדת ּבהמּתֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָהיתה
ּכירתֹו ׁשם היתה אם וכן עליו. מֹוכחת ׁשּבהמּתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלפניה;

עליו  מֹוכחת ׁשּכירתֹו ּומדליק; הּכל מלּקט -. ְְִִֵֶַַַַַָָָֹ
.ÁÈלׁשרׁש מּתר זה הרי לעצים, ׁשּתים אֹו אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהּקֹוצץ

השרשים] עם זה [להוציאן ּבצד זה יתר אֹו ׁשלׁשה קּצץ .ְְִֵֵֶֶַָָֹ
מעם  קֹוצץ אּלא הארץ; את מתּקן ׁשהרי יׁשרׁש, לא -ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
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ּבקֹוצץ  אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבארץ. ׁשרׁשיו ּומּניח ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהארץ,
לׁשרׁש. מּתר חברֹו, מּׂשדה אבל ׁשּלֹו; ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָֻמּתֹו

.ËÈ הּבּקּוע מקֹום יחּפה לא - עצים לּטל ּבּזית ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹֹהמבּקע
ּבקׁש.ּבעפר  אֹו ּבאבנים מכּסה אבל עבֹודה; ׁשהיא מּפני , ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ

.Îּבּגפנים ענפים]המזּנב קצת הרי [כורת - קנים והּקֹוצץ , ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָ
ּובּמגרה ּובּמּגל ּבּקרּדם ּכדרּכֹו, קֹוצץ מה [מסור]זה ּובכל ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ְִֶֶּׁשּירצה.
.‡Îׁשקמה ּבתּולת קֹוצצין תאנים]אין ּבּׁשביעית,[מין ְְְְִִִִֵַַָ

עבֹודת  ׁשּקציצתּה מּפני - הּׁשנים ּבׁשאר ׁשּקֹוצצין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכדר
קֹוצץ  לעציה, צר ואם ותֹוסיף; ּתגּדל זֹו ׁשּבקציצה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאילן,

עבֹודתּה. ּכדר ׁשּלא ְֲֶֶֶָָָֹאֹותּה
.·Î הארץ מעם קֹוצצּה? לקרקע]ּכיצד למעלה [סמוך אֹו ְְְִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּנפׁשח אילן טפחים. אֹותֹו[נבקע]מעׂשרה קֹוׁשרין - ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
יֹוסיף ׁשּלא אּלא ׁשּיעלה, ולא .[להיבקע]ּבּׁשביעית; ְְֲִִִֶֶֶֶַַָֹֹ

ב  ¤¤ּפרק
ׂשדהּו‡. ּבתֹו ויּתן מחצרֹו, זבלים אדם יֹוציא ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָֹלא

יפה  ׁשּתהיה ּכדי ׂשדהּו ּכמזּבל ׁשּנראה מּפני - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבּׁשביעית
מּתר  אׁשּפה, מּמּנּו והעמיד הֹוציא ואם ולא לזריעה; . ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָֹֻ

ּבֹו ׁשּמזּבלין הּזמן ׁשּיעבר עד ׂשדהּו, ּבתֹו אׁשּפה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹיעׂשה
מּׁשּיקׁשר והּוא - הארץ קשרים]לעבֹודת הּמתיק [שיעשה ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

נהור] סגי בלשון מתוק ונקרא - מר אׁשּפה [פרי יעׂשה ולא .ְְֲֶַַָֹ
נּכרת  ׁשּתהיה ּכדי זבל, ׁשל סאה וחמּׁשים מּמאה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּפחּותה
ּדבר  לֹו היה מֹוסיף. להֹוסיף, ירצה ואם אׁשּפה; ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָׁשהיא
יתר  סאה, ּבית ּבכל יעׂשה ולא .והֹול עליו מֹוסיף ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹמּועט,

אׁשּפתֹות. ְִַָָֹמּׁשלׁש
.·לתֹו אׁשּפתֹות ׁשלׁש ׁשלׁש ׂשדהּו ּכל לעׂשֹות ְְְֲֵֶַַָָָָָָֹֹוהרֹוצה

אֹוצר זבלֹו לעׂשֹות והרֹוצה עֹוׂשה; סאה, אחת ּבית [אשפה ְְְֲִֵֶֶַָָָ
סאה] ק"נ של אשפות מג' יותר עֹוׂשה.ובה ,ֶ

הּסלע ‚. על הּזבל מעמיד ׁשלׁשה היה ּבארץ ׁשהעמיק אֹו , ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשלׁשה  ּגבּה הארץ על ׁשּבנה אֹו הּזבל, והערים ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹטפחים

ׁשעּור  צרי אינֹו - הּזבל עליו ּכּמה והעמיד ּכן עׂשה אפּלּו . ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מּתר; - קטּנֹות ּבין ּגדֹולֹות ּבין סאה, ּבית לתֹו ְְְְְֵֵֵַַָָָֻאׁשּפתֹות
לכניסת  אּלא הארץ, לעבֹודת ׁשאינן נּכר, הּדבר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהרי

ֶֶַהּזבל.
הּסהר„. מן זבל להֹוציא לאדם ונֹותן [דיר]מּתר צאן, ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּבתֹו ּדיר והעֹוׂשה זבל. מכניסי ּכל ּכדר ׂשדהּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָלתֹו
ויכניס  סאתים; ּבית על יתר יעׂשהּו לא ּבּׁשביעית, ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹׂשדהּו
אחד  ּדפן מּניח - הּדיר ּכל את ּוכׁשּיזּבלּו לתֹוכֹו. ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּצאן
ּבתֹו מזּבל נמצא ּבצּדֹו; אחר ּדיר ועֹוׂשה הּדיר, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָמּדפני

סאין. ארּבעת ּבית ְְִֵֵַַַָׂשדהּו
מּמּנה ‰. מׁשּיר - סאין ארּבעת ּבית ׂשדהּו ּכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהיתה

ׁשהּצאן  הּכל, ׁשּידעּו ּכדי העין; מראית מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמקצת,
ׂשדהּו ּכל זה 'זּבל יאמרּו: ולא ונּדּירה, ּבּה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹהטילּו

.ּבּׁשביעית' ְִִַ

.Â- ּבּׁשביעית ׂשדהּו לתֹו ּכּתחּלה מחצב אדם יפּתח ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹלא
הּסלע' מּמּנה ׁשּיסיר נתּכּון, ׂשדהּו 'לתּקן יאמרּו: ;ׁשּמא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ועׂשרים  ׁשבע מּמּנּו ּופּצל ׁשביעית, מּקדם התחיל ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַֹואם
מהן  אבן ּכל ׁשלׁש, רּום על ׁשלׁש על ׁשלׁש ּברּבּוע ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹאבנים
מּתר  זה הרי - מּזֹו ּגדֹולֹות אֹו אּמה ּברּום אּמה על ְְֲִֵֶַַַַָָָָֻאּמה

ׁשּירצה. ּכל ּבּׁשביעית מּמּנּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָלנּקר
.Ê,יתר אֹו טפחים עׂשרה ּבגבהֹו ׁשּיׁש אבנים ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָּגדר

יתר, אֹו אבנים עׂשר ּבֹו היּו אם - אבניו ּכל לּטל ְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָָֹורצה
נֹוטל; זה הרי - מּזֹו ּגדֹולֹות אֹו ׁשנים מּׂשֹוי מהן אחת ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָּכל
ּפחֹות  היה נֹוטל. הּוא האבנים ׁשּלצר יֹודע, ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשהרֹואה

אבניו מע  ׁשהיּו אֹו אבנים, מעׂשר ּפחֹות ּבֹו ׁשהיּו אֹו ׂשרה, ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
סמּו טפח ׁשּיּניח עד נֹוטל - ׁשנים ׁשנים מּמּׂשֹוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָקטּנֹות

.לארץ  ֶָָ
.Á והתחיל ׂשדהּו, לתּקן ּבׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבּמה

אֹו ׂשדהּו, לתּקן נתּכּון לא אם אבל ּבּׁשביעית; ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹלּטל
ּׁשּירצה  מה ּכל ּבּׁשביעית נֹוטל - ׁשביעית מּקדם ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹׁשהתחיל

מקֹום טפחים]מּכל מי' שפחות גדר וגֹודר[אפילו [נוטל], ְִֵָָ
ּפי  על אף - חברֹו מּׂשדה נֹוטל היה אם וכן לארץ. ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעד

לארץ. עד ּגֹודר קּבלן, ְֵֶֶַַָָָׁשהּוא
.Ëׁשהיּו אֹו הּמחרׁשה, אֹותן ׁשּתזעזע ׁשראּויין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאבנים

ׁשנים, ׁשנים מּׂשֹוי ׁשל ׁשּתים ּבהן יׁש אם - ונתּגּלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֻמכּסֹות
יּנטלּו לא מּזה, קטּנֹות היּו אֹותן; לּטל מּתר זה .הרי ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ

.È- לאבנים צרי ׁשהּוא מּפני ּבּׁשביעית, ׂשדהּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהמסּקל
העליֹונֹות  את אם נֹוטל וכן ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּגרּגׁש ּבׂשדהּו לֹו ׁשל [ערימה]היה ּגל אֹו צרֹורֹות, ׁשל ְְְֵֵֶֶַַָָָ
ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח העליֹונֹות, את נֹוטל - ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאבנים

ּכּלן. את יּטל - קׁש אֹו סלע, ּתחּתיהן יׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻואם
.‡È מּפני - ּבעפר יתּקנֹו אֹו עפר, ּגיא אדם ימּלא ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹלא

חיץ הּוא עֹוׂשה אבל הארץ. את מתּקן על [מחיצה]ׁשהּוא ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ידֹו את לפׁשט ׁשּיכֹול אבן וכל הּגיא; אחר ּפי [כשעומד ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ

זֹוהמחיצה] הרי - הּגיא ׂשפת על עֹומד והּוא ְְְְְֲִֵֵַַַַָולּטלּה,
ִֵָּתּנטל.

.·È מּתר - הּכתף על ׁשלׁש ׁשּתים הּנּטלֹות והם ּכתף, ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֻאבני
מקֹום  מּכל וכן להביאן מּׂשדהּו; ּבין חברֹו מּׂשדה ּבין , ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ

מּׂשדה  ּבין קטּנֹות, אבנים ואפּלּו מקֹום, מּכל מביא ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּקּבלן
קּבלּה. ׁשּלא מּׂשדה ּבין ְְִִִֵֶֶֶָָָֹׁשּקּבלּה,

.‚Èסּוגה ׁשהיא מכׁשלת [סתומה]ּפרצה אינּה אם - ּבעפר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
הרּבים, את מכׁשלת היתה ואם לבנֹותּה; אסּור הרּבים, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאת
- הרּבים לרׁשּות ּפתּוחה אּלא ּבעפר סּוגה היתה ׁשּלא ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹאֹו

לבנֹותּה. מּתר זה ְֲִֵֶָָֻהרי
.„Èחברֹו לׂשדה ׂשדהּו ּבין ּבּׁשביעית ּגדר לבנֹות לֹו ,אסּור ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָ

עד  להעמיק ּומּתר הרּבים; רׁשּות ּובין ּבינֹו ּגדר ּבֹונה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאבל
ּכל  ּכדר ׂשדהּו ּבתֹו וצֹוברֹו העפר, את ּומֹוציא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּסלע.
ּבּׁשביעית, ּומערה וׁשיח ּבֹור חפר אם וכן זבל. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמעמידי

החֹופרים. ּכל ּכדר ׂשדהּו ּבתֹו העפר ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָצֹובר
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עריהם, מגרׁש יּמכר ׁשּלא (כב) ּומגרׁשיהן; לׁשבת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹערים
הּיֹובל. לאחר ּבין הּיֹובל לפני ּבין לעֹולם ּגֹואלין  ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאּלא

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
הארץ ‡. מעבֹודת ׁשביעית ּבׁשנה לׁשּבֹות עׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָמצות

לה'", ׁשּבת הארץ "וׁשבתה ׁשּנאמר: - האילנֹות ְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָועבֹודת
מלאכה  העֹוׂשה וכל ּתׁשּבת". ּובּקציר "ּבחריׁש ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹונאמר:
עׂשה, מצות ּבּטל זֹו, ּבׁשנה האילנֹות אֹו הארץ ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמעבֹודת
לא  וכרמ תזרע, לא ׂשד" ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ְְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹועבר

ְִֹתזמר".
הּזמירה,·. על אֹו הּזריעה על אּלא הּתֹורה, מן לֹוקה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאינֹו

הּבציר  על אֹו הּקצירה ׁשאר ועל ואחד ּכרם, ואחד ; ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ִָָהאילנֹות.

קצירה ‚. ּבכלל ּובצירה זריעה, ּבכלל ּפרטן ּוזמירה ולּמה . ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָ
ׁשחּיב. הּוא ּבלבד אּלּו ּתֹולדֹות ׁשּתי על - ל לֹומר ְְְִֵֵֶַַַַַָָָהּכתּוב?
האבֹות  ׁשאר עם הארץ, ׁשּבעבֹודת הּתֹולדֹות ׁשאר ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָועל
מּכין  אבל עליהן, לֹוקה אינֹו - זה ּבענין נתּפרׁשּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו .[מלקות ְַַַ
אֹו„. המסּקל, אֹו הּקרקע, לצר החֹופר אֹו החֹורׁש ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַֹּכיצד?

הּמברי וכן הארץ, עבֹודת מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהמזּבל,
מחובר] ענף בקרקע הּמרּכיב[משחיל אֹו אילן , [מחבר ְִַַ

אחר] -באילן האילנֹות מעבֹודת ּבהן וכּיֹוצא הּנֹוטע, אֹו ,ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָ
מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו ְְִִִֵֶַַַַמּכין

סרק ‰. אילן אפּלּו ּבּׁשביעית נֹוטעין יחּתאין ולא , ְְְְְֲִִִִִֵַַַָֹֹ
והּבּדין העלין יפרק ולא האילנֹות, מן [ענפים]הּיּבלת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּתחּתיו  יעּׁשן ולא ּבאבק, צּמרּתֹו את יאּבק ולא ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהיבׁשים,
ׁשּיׁש ּבדבר הּנטיעֹות את יסּו ולא הּתֹולעת, ׁשּתמּות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכדי

ּכ העֹוף אֹותֹו יאכל ׁשּלא ּכדי זהמה יסּולֹו ולא ,ר ׁשהּוא ְְְֲֵֶֶַַָָָֹֹֹֻ
הּפּגין בשלו]את שלא יכר[תאנים ולא אֹותן, ינקב ולא , ְְְְִִִֶַַָֹֹֹֹ

יפּסג ולא אֹותן, יקטם ולא הּנטיעֹות, את [יתמוך]את ְְְְְִִֵֶֶַַָֹֹֹ
מאּלּו אחת עׂשה ואם האילן. עבֹודת ּכל ׁשאר וכן ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָהאילנֹות,

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְְִִִַַַַַּבּׁשביעית,
.Âּבאיׁשת האּור את מּציתין מּפני [בסבך]אין הּקנים, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

קרקע עבֹודת לזריעה]ׁשהיא מכינה מלּמדין [שעי"ז ואין . ְְְְֲִִֵֶַַַַ
הּזרעים  את ּבֹודקין ואין ּבחֹול. אּלא לחרׁש הּפרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
ּגללים. מלא ּבעציץ אֹותֹו ּבֹודקין אבל עפר; מלא ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָָָּבעציץ
ּבמֹוצאי  לזרעם ּכדי ּבּׁשביעית, הּזרעים את ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָוׁשֹורין

ּומקּימין יוזק]ׁשביעית. שלא שומרים האלֹויי[- [מין את ְְְֲִִִֵֶַָ
אֹותֹו.בשמים] מׁשקין אין אבל הּגג, ְְֲִֵַַַָֹּבראׁש

.Êהאילן[צובעים]סֹוקרין פירותיו]את ּבסקרא [שנושרים ְְְִִִֶָָָ
הּגפנים.[אדום] ּתחת ועֹודרין ּבאבנים, אֹותֹו וטֹוענין ,ְְְְֲֲִִִִַַַַָָ

ּבזיתים פסולת]-[להסיר והמקׁשקׁש להברֹות אםמהן ְְְְְְִִֵֵַַַ
הּפּצימים [לשבח] את לסּתם ואם אסּור; האילן, ְְִִִִִֶֶַַָָָֹאת

מּתר.[סדקים] ,ָֻ
.Á הּזרעים ׂשדה והיא ּבּׁשביעית, הּׁשלהין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָמׁשקין

ּביֹותר  צמאה מרחקין ׁשהיא היּו אם - האילנֹות ׂשדה וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻ

מאילן  הּמים את מֹוׁשכין - סאה לבית מעׂשר יתר מּזה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה
זה  מקרבין היּו ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקּו לא אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹלאילן,
עפר  וכן ּבׁשבילן. הּׂשדה ּכל מׁשקין סאה, לבית עׂשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלזה
האילנֹות  ּבׁשביל ּבּׁשביעית, ּבמים אֹותֹו מרּבצין - ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָהּלבן

יּפסדּו. ִֵֶָֹׁשּלא
Ë לּגפנים עּוגּיֹות שם ועֹוׂשין שיאספו מסביבם [גומות ְְִִִַָ

ועֹוׂשיןמים] אּמת[חופרים]; ּכּתחּלה,[תעלת]את הּמים ְְִִִֶַַַַַָ
מים. הּנקעים את ְְְִִִֶַַַָּוממּלאין

.È ּתעׂשה יׁשקה, לא ׁשאם אּלּו? ּכל הּתירּו מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּומּפני
הּדברים  ואּסּור והֹואיל ׁשּבּה; עץ ּכל וימּות מלחה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהארץ
ׁשאין  אּלּו; על ּגזרּו לא - מּדבריהם ּבהן וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהאּלּו
ּתֹולדֹות  ּוׁשּתי אבֹות ׁשני אֹותן אּלא הּתֹורה, מן ְְִִֵֵֶַָָָָָאּסּור

ׁשּבארנּו.ׁשּלהן  ּכמֹו , ְְֵֶֶֶַָ
.‡È לעׂשֹות יׂשראל על ּגֹוים מלכי והּטילּו האּנסין, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָמּׁשרּבּו

לחילֹותיהם  ּדברים מזֹונֹות ּבּׁשביעית להן לזרע הּתירּו - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
אּנס  אֹותֹו ׁשּכפה מי וכן ּבלבד; הּמל עבדי להן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּצריכין
- ּבּה וכּיֹוצא הּמל עבֹודת ּכמֹו ּבחּנם, ּבּׁשביעית ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָלעׂשֹות

עֹוׂשה. זה ֲֵֶֶהרי
.·È יעקר - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּבּׁשביעית, מּפני הּנֹוטע ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַֹ

ּבׁשֹוגג: ּתאמר אם - הּׁשביעית על חׁשּודין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹׁשּיׂשראל
הייתי'. 'ׁשֹוגג הּמזיד: יאמר ְִִִֵֵֵַַַָֹ'יקּים',

.‚È ּכדי ּבּׁשביעית, זּבלּה, אֹו נרּה, אֹו ׂשדהּו, את ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהחֹורׁש
ולא  אֹותֹו, קֹונסין - ׁשביעית ּבמֹוצאי לזריעה יפה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתהיה

ׁשביעית  ּבמֹוצאי ּכדי יזרעּנה מּמּנּו אֹותּה חֹוכרין ואין ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ּבנֹו. יזרעּנה מת, ואם לפניו. ּבּורה ּתהי אּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָלזרעּה,

.„È למֹוצאי לתּקנּה ּכדי ּבּׁשביעית, מארצֹו קֹוצים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהּמעביר
רּׁשאי  ׁשאינֹו ּפי על אף - אבנים מּמּנה ׁשּסּקל אֹו ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשביעית,

ׁשביעית. למֹוצאי לזרעּה לֹו ּומּתר אֹותֹו, קנסּו לא -ְְְְְִִֵָָָָָֹֻ
.ÂËּוצנֹונֹות לפת היּוהּטֹומן אם - ּבּׁשביעית ּבהן וכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

אסּור  לאו, ואם חֹוׁשׁש; אינֹו מגּלין, העלין הּטֹומן מקצת . ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻ
הּלּוף בצל]את קּבין [מין מארּבעת יפחֹות לא - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶַַַַַַֹ

ּדריסת  ּבמקֹום וטֹומנֹו ּגּביו; על עפר וטפח טפח, ּגבּה ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֹעל
ּבארז למרס ּומּתר יצמח. ׁשּלא ּכדי עפרו האדם, [להשקות ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ

במים] יכסח.ולערבבו לא אבל ְְֲִִִַַָֹּבּׁשביעית,
.ÊË ואבנים עצים אדם 'מלּקט אֹומרין: היּו ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּבראׁשֹונה

ׁשּלא  ּכדי הּגס, הּגס ׁשּיּטל והּוא - ׂשדהּו מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועׂשבים
ּבין  ּדק ּבין נֹוטל חברֹו, מּׂשדה אבל הארץ; לנּקֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָיתּכּון

ואֹומרין:ּגס' לנּקֹות, ׁשּמתּכּונין עברה עֹוברי מּׁשרּבּו . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ
מּׂשדהּו, ּכלּום אדם ׁשּיּטל אסרּו - לֹוקטין' אנּו הּגס ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ'הּגס
ׁשּלא  ּבטֹובה, ילּקט ׁשּלא והּוא - חברֹו ׂשדה מּתֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹאּלא
.'ׂשד נּקיתי ׁשהרי ,ל עׂשיתי טֹובה ּכּמה 'ראה לֹו: ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹיאמר

.ÊÈ ּומביא מלּקט - ׂשדהּו ּבתֹו עֹומדת ּבהמּתֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָהיתה
ּכירתֹו ׁשם היתה אם וכן עליו. מֹוכחת ׁשּבהמּתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלפניה;

עליו  מֹוכחת ׁשּכירתֹו ּומדליק; הּכל מלּקט -. ְְִִֵֶַַַַַָָָֹ
.ÁÈלׁשרׁש מּתר זה הרי לעצים, ׁשּתים אֹו אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהּקֹוצץ

השרשים] עם זה [להוציאן ּבצד זה יתר אֹו ׁשלׁשה קּצץ .ְְִֵֵֶֶַָָֹ
מעם  קֹוצץ אּלא הארץ; את מתּקן ׁשהרי יׁשרׁש, לא -ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
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ּבקֹוצץ  אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבארץ. ׁשרׁשיו ּומּניח ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהארץ,
לׁשרׁש. מּתר חברֹו, מּׂשדה אבל ׁשּלֹו; ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָֻמּתֹו

.ËÈ הּבּקּוע מקֹום יחּפה לא - עצים לּטל ּבּזית ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹֹהמבּקע
ּבקׁש.ּבעפר  אֹו ּבאבנים מכּסה אבל עבֹודה; ׁשהיא מּפני , ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ

.Îּבּגפנים ענפים]המזּנב קצת הרי [כורת - קנים והּקֹוצץ , ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָ
ּובּמגרה ּובּמּגל ּבּקרּדם ּכדרּכֹו, קֹוצץ מה [מסור]זה ּובכל ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ְִֶֶּׁשּירצה.
.‡Îׁשקמה ּבתּולת קֹוצצין תאנים]אין ּבּׁשביעית,[מין ְְְְִִִִֵַַָ

עבֹודת  ׁשּקציצתּה מּפני - הּׁשנים ּבׁשאר ׁשּקֹוצצין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכדר
קֹוצץ  לעציה, צר ואם ותֹוסיף; ּתגּדל זֹו ׁשּבקציצה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאילן,

עבֹודתּה. ּכדר ׁשּלא ְֲֶֶֶָָָֹאֹותּה
.·Î הארץ מעם קֹוצצּה? לקרקע]ּכיצד למעלה [סמוך אֹו ְְְִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּנפׁשח אילן טפחים. אֹותֹו[נבקע]מעׂשרה קֹוׁשרין - ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
יֹוסיף ׁשּלא אּלא ׁשּיעלה, ולא .[להיבקע]ּבּׁשביעית; ְְֲִִִֶֶֶֶַַָֹֹ

ב  ¤¤ּפרק
ׂשדהּו‡. ּבתֹו ויּתן מחצרֹו, זבלים אדם יֹוציא ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָֹלא

יפה  ׁשּתהיה ּכדי ׂשדהּו ּכמזּבל ׁשּנראה מּפני - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבּׁשביעית
מּתר  אׁשּפה, מּמּנּו והעמיד הֹוציא ואם ולא לזריעה; . ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָֹֻ

ּבֹו ׁשּמזּבלין הּזמן ׁשּיעבר עד ׂשדהּו, ּבתֹו אׁשּפה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹיעׂשה
מּׁשּיקׁשר והּוא - הארץ קשרים]לעבֹודת הּמתיק [שיעשה ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

נהור] סגי בלשון מתוק ונקרא - מר אׁשּפה [פרי יעׂשה ולא .ְְֲֶַַָֹ
נּכרת  ׁשּתהיה ּכדי זבל, ׁשל סאה וחמּׁשים מּמאה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּפחּותה
ּדבר  לֹו היה מֹוסיף. להֹוסיף, ירצה ואם אׁשּפה; ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָׁשהיא
יתר  סאה, ּבית ּבכל יעׂשה ולא .והֹול עליו מֹוסיף ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹמּועט,

אׁשּפתֹות. ְִַָָֹמּׁשלׁש
.·לתֹו אׁשּפתֹות ׁשלׁש ׁשלׁש ׂשדהּו ּכל לעׂשֹות ְְְֲֵֶַַָָָָָָֹֹוהרֹוצה

אֹוצר זבלֹו לעׂשֹות והרֹוצה עֹוׂשה; סאה, אחת ּבית [אשפה ְְְֲִֵֶֶַָָָ
סאה] ק"נ של אשפות מג' יותר עֹוׂשה.ובה ,ֶ

הּסלע ‚. על הּזבל מעמיד ׁשלׁשה היה ּבארץ ׁשהעמיק אֹו , ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשלׁשה  ּגבּה הארץ על ׁשּבנה אֹו הּזבל, והערים ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹטפחים

ׁשעּור  צרי אינֹו - הּזבל עליו ּכּמה והעמיד ּכן עׂשה אפּלּו . ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מּתר; - קטּנֹות ּבין ּגדֹולֹות ּבין סאה, ּבית לתֹו ְְְְְֵֵֵַַָָָֻאׁשּפתֹות
לכניסת  אּלא הארץ, לעבֹודת ׁשאינן נּכר, הּדבר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהרי

ֶֶַהּזבל.
הּסהר„. מן זבל להֹוציא לאדם ונֹותן [דיר]מּתר צאן, ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּבתֹו ּדיר והעֹוׂשה זבל. מכניסי ּכל ּכדר ׂשדהּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָלתֹו
ויכניס  סאתים; ּבית על יתר יעׂשהּו לא ּבּׁשביעית, ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹׂשדהּו
אחד  ּדפן מּניח - הּדיר ּכל את ּוכׁשּיזּבלּו לתֹוכֹו. ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּצאן
ּבתֹו מזּבל נמצא ּבצּדֹו; אחר ּדיר ועֹוׂשה הּדיר, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָמּדפני

סאין. ארּבעת ּבית ְְִֵֵַַַָׂשדהּו
מּמּנה ‰. מׁשּיר - סאין ארּבעת ּבית ׂשדהּו ּכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהיתה

ׁשהּצאן  הּכל, ׁשּידעּו ּכדי העין; מראית מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמקצת,
ׂשדהּו ּכל זה 'זּבל יאמרּו: ולא ונּדּירה, ּבּה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹהטילּו

.ּבּׁשביעית' ְִִַ

.Â- ּבּׁשביעית ׂשדהּו לתֹו ּכּתחּלה מחצב אדם יפּתח ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹלא
הּסלע' מּמּנה ׁשּיסיר נתּכּון, ׂשדהּו 'לתּקן יאמרּו: ;ׁשּמא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ועׂשרים  ׁשבע מּמּנּו ּופּצל ׁשביעית, מּקדם התחיל ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַֹואם
מהן  אבן ּכל ׁשלׁש, רּום על ׁשלׁש על ׁשלׁש ּברּבּוע ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹאבנים
מּתר  זה הרי - מּזֹו ּגדֹולֹות אֹו אּמה ּברּום אּמה על ְְֲִֵֶַַַַָָָָֻאּמה

ׁשּירצה. ּכל ּבּׁשביעית מּמּנּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָלנּקר
.Ê,יתר אֹו טפחים עׂשרה ּבגבהֹו ׁשּיׁש אבנים ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָּגדר

יתר, אֹו אבנים עׂשר ּבֹו היּו אם - אבניו ּכל לּטל ְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָָֹורצה
נֹוטל; זה הרי - מּזֹו ּגדֹולֹות אֹו ׁשנים מּׂשֹוי מהן אחת ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָּכל
ּפחֹות  היה נֹוטל. הּוא האבנים ׁשּלצר יֹודע, ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשהרֹואה

אבניו מע  ׁשהיּו אֹו אבנים, מעׂשר ּפחֹות ּבֹו ׁשהיּו אֹו ׂשרה, ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
סמּו טפח ׁשּיּניח עד נֹוטל - ׁשנים ׁשנים מּמּׂשֹוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָקטּנֹות

.לארץ  ֶָָ
.Á והתחיל ׂשדהּו, לתּקן ּבׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבּמה

אֹו ׂשדהּו, לתּקן נתּכּון לא אם אבל ּבּׁשביעית; ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹלּטל
ּׁשּירצה  מה ּכל ּבּׁשביעית נֹוטל - ׁשביעית מּקדם ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹׁשהתחיל

מקֹום טפחים]מּכל מי' שפחות גדר וגֹודר[אפילו [נוטל], ְִֵָָ
ּפי  על אף - חברֹו מּׂשדה נֹוטל היה אם וכן לארץ. ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעד

לארץ. עד ּגֹודר קּבלן, ְֵֶֶַַָָָׁשהּוא
.Ëׁשהיּו אֹו הּמחרׁשה, אֹותן ׁשּתזעזע ׁשראּויין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאבנים

ׁשנים, ׁשנים מּׂשֹוי ׁשל ׁשּתים ּבהן יׁש אם - ונתּגּלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֻמכּסֹות
יּנטלּו לא מּזה, קטּנֹות היּו אֹותן; לּטל מּתר זה .הרי ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ

.È- לאבנים צרי ׁשהּוא מּפני ּבּׁשביעית, ׂשדהּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהמסּקל
העליֹונֹות  את אם נֹוטל וכן ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּגרּגׁש ּבׂשדהּו לֹו ׁשל [ערימה]היה ּגל אֹו צרֹורֹות, ׁשל ְְְֵֵֶֶַַָָָ
ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח העליֹונֹות, את נֹוטל - ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאבנים

ּכּלן. את יּטל - קׁש אֹו סלע, ּתחּתיהן יׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻואם
.‡È מּפני - ּבעפר יתּקנֹו אֹו עפר, ּגיא אדם ימּלא ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹלא

חיץ הּוא עֹוׂשה אבל הארץ. את מתּקן על [מחיצה]ׁשהּוא ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ידֹו את לפׁשט ׁשּיכֹול אבן וכל הּגיא; אחר ּפי [כשעומד ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ

זֹוהמחיצה] הרי - הּגיא ׂשפת על עֹומד והּוא ְְְְְֲִֵֵַַַַָולּטלּה,
ִֵָּתּנטל.

.·È מּתר - הּכתף על ׁשלׁש ׁשּתים הּנּטלֹות והם ּכתף, ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֻאבני
מקֹום  מּכל וכן להביאן מּׂשדהּו; ּבין חברֹו מּׂשדה ּבין , ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ

מּׂשדה  ּבין קטּנֹות, אבנים ואפּלּו מקֹום, מּכל מביא ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּקּבלן
קּבלּה. ׁשּלא מּׂשדה ּבין ְְִִִֵֶֶֶָָָֹׁשּקּבלּה,

.‚Èסּוגה ׁשהיא מכׁשלת [סתומה]ּפרצה אינּה אם - ּבעפר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
הרּבים, את מכׁשלת היתה ואם לבנֹותּה; אסּור הרּבים, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאת
- הרּבים לרׁשּות ּפתּוחה אּלא ּבעפר סּוגה היתה ׁשּלא ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹאֹו

לבנֹותּה. מּתר זה ְֲִֵֶָָֻהרי
.„Èחברֹו לׂשדה ׂשדהּו ּבין ּבּׁשביעית ּגדר לבנֹות לֹו ,אסּור ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָ

עד  להעמיק ּומּתר הרּבים; רׁשּות ּובין ּבינֹו ּגדר ּבֹונה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאבל
ּכל  ּכדר ׂשדהּו ּבתֹו וצֹוברֹו העפר, את ּומֹוציא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּסלע.
ּבּׁשביעית, ּומערה וׁשיח ּבֹור חפר אם וכן זבל. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמעמידי

החֹופרים. ּכל ּכדר ׂשדהּו ּבתֹו העפר ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָצֹובר
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ה'תשע"ג  תמוז כ' שישי יום

ג  ¤¤ּפרק
.‡סמּו יֹום ׁשלׁשים ׁשּׁשית, ּבׁשנה הארץ ְְֲִִִֶַָָָָָֹעבֹודת

מּסיני  למׁשה הלכה אסּורה - ׁשהּוא לּׁשביעית מּפני , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
הּוא  קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן זה ודבר לּׁשביעית; ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמתּקנּה

הּׁשמּועה מּפי רבינו]ׁשּנאסר ממשה חכמים,[מסורת וגזרּו . ְְְֱֲִִִֶֶַַָָָ
הּמקּדׁש, ּבזמן ׁשביעית ערב האילן ׂשדה חֹורׁשין יהיּו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

הּלבן ּוׂשדה העצרת; עד חיטה]אּלא ּובזמן [- הּפסח. עד , ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּׁשנה, ראׁש עד הארץ ּבעבֹודת מּתרין - קּים הּמקּדׁש ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשאין

ּתֹורה. ְִָּכדין
סאה ·. לבית אילנֹות ׁשלׁשה ּכל האילן? ׂשדה היא .איזֹו ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָֹ

ׁשלׁשה  ׁשל הן ואפּלּו מאכל, אילן ואחד סרק, אילן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד
לעׂשֹות  ראּויין אם ּתאנים: הן ּכאּלּו אֹותן רֹואין - ְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָאנׁשים
ּבׁשבילן; סאה ּבית ּכל חֹורׁשין מנה, ׁשּׁשים ׁשל ּדבלה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכּכר
הּבקר  ׁשּיהיה ּכדי ואחד, אחד ּכל ּבין רחּוק ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָוהּוא,

ּבכליו. לעבר ְֲֵַָָֹיכֹול
ואחד ‚. ׁשלׁשה, ׁשהיּו אֹו סאה, לבית מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְִֵֶֶָָָָָָָֹֹהיּו

ראּויין  אינם והּׁשנים יתר, אֹו מנה ׁשּׁשים לעׂשֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָראּוי
ואחד  מנה, מאה אפּלּו לעׂשֹות ראּויין ׁשנים אֹו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָלעׂשֹות,

עֹוׂשה אי  מלא נֹו והּוא צרּכן, אּלא להן חֹורׁשין אין - ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֹ
לקוטף]האֹורה המעבר שיספיק לֹו.[- חּוצה וסּלֹו ְֶַָָ

.„- מנה ׁשּׁשים לעׂשֹות ּוראּויין ּתׁשעה, ועד מּׁשלׁשה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹהיּו
מה  ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף ּבׁשבילן, סאה ּבית ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָחֹורׁשין

לעׂשֹות  ראּוי .ּׁשאינֹו ֲֵֶַָ
עֹוׂשין ‰. ּבין יתר, אֹו סאה ּבית לתֹו אילנֹות עׂשרה ְְֲִִֵֵֵָָָָָָהיּו

ּבׁשבילן  סאה ּבית ּכל חֹורׁשין - עֹוׂשין ׁשאינן עׂשר ּבין . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
סאה  ּבית ּכל חֹורׁשין סאה, ּבית לתֹו מפּזרֹות ְְְְְְִִֵֵָָָָֻנטיעֹות
מּסיני. למׁשה הלכה זה, ודבר הּׁשנה; ראׁש עד ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבׁשבילן

.Â,אחת ׁשּורה עׂשּויֹות עטרה}אֹו{היּו -[כקשת]מּקפֹות ֲֲַַָָָָָֻ
עם  והּדלּועין ואחת. אחת לכל צרּכן אּלא להן חֹורׁשין ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאין

לעׂשרה. מצטרפֹות ְְְֲִִַַָָָהּנטיעֹות,
.Êלֹו ׁשּקֹוראין זמן ּכל הּקטן, האילן זה נטיעה? היא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָאיזֹו

.'נטיעה' ְִָ
.Á מּטפח נקצץ אם - חליפין והֹוציא ׁשּנקצץ ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָאילן

הּוא  הרי ּולמּטה, מּטפח ּכאילן; הּוא הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָּולמעלה,
.ּכנטיעה  ְִִָ

.Ë אבל ׁשאמרנּו; ּכמֹו הּמקּדׁש, ּבזמן - האּלּו הּדברים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָוכל
ּבזמן  אף הּׁשנה. ראׁש עד הארץ ּבעבֹודת מּתרין הּזה, ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻּבּזמן
הּמקׁשאֹות  ולעדר הּׂשדה ּולזּבל לסּקל מּתר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻהּמקּדׁש,

הּׁשלהין ּובית להשקאה]והּמדלעֹות הזקוקים שדות עד [- - ְְְִִֵַַַַָ
ּומעּׁשנין  ּומאּבקין ּומפרקין ּומזּבלין הּׁשנה. ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֹראׁש

ּומזרדין ענפים]ּומקרסמין ענפים ּומפּסלין[כריתת [כריתת ְְְְְְְִִִַַָ
אֹותן,יבשים] וקֹוטמין וכֹורכין הּנטיעֹות, את ְְְְְְֲִִִִֶַַָּומזהמין
ּבּתיםועֹוׂשין את [סככות]להן וסכין אֹותן, ּומׁשקין , ְְְִִִִֶֶַָָָָ
בשלו]הּפּגין שלא אֹותן[פירות ּומנּקבין בישולן], ;[למהר ְְִִַַַָ

ׁשל  הּׁשנה ראׁש עד ׁשביעית ּבערב מּתרֹות אּלּו עבֹודֹות ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻּכל
הּמקּדׁש. ּבזמן ואפּלּו ְְְֲִִִִִַַַָׁשביעית,

.È ׁשביעית וׁשל לּׁשביעית, ׁשּנכנסּו ׁשביעית ערב ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַּפּגי
מנּקבין  ולא סכין לא - ׁשביעית למֹוצאי ּובזמן ׁשּיצאּו . ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹ

ׁשביעית, ערב הּגיאיֹות ּפי על מדרגֹות ּבֹונין אין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמקּדׁש,
לּׁשביעית. מתּקנן ׁשהּוא מּפני - הּגׁשמים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּׁשּיּפסקּו

.‡Èמרּכיבין ואין אילנֹות, נֹוטעין אין הּזה, ּבּזמן [ענף אף ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
אחר] אילן על אחד מבריכיןמאילן ואין בקרקע [, משחיל ְְִִֵַ

מחובר] בעודו ׁשּתקלט ענף ּכדי אּלא - ׁשביעית ְְְִִִֵֶֶֶֶָֹערב
ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים הּקליטה אחר ותׁשהה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹהּנטיעה,
ודבר  ׁשּבתֹות. ׁשּתי - קליטה ּוסתם ׁשביעית; ׁשל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָהּׁשנה
הרֹואה: יאמר ׁשּמא - העין מראית מּפני לעֹולם, אסּור ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה
אֹו הּמברי אֹו ׁשהּנֹוטע אֹומר, נמצאת נטעּו'. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ'ּבּׁשביעית
וארּבעים  ּבארּבעה הּׁשנה ראׁש קדם ׁשביעית ערב ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמרּכיב
מּתרין. הּפרֹות עקר, לא ואם יעקר. מּכן, ּפחֹות יקּים; ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֻיֹום,

לעקר. הּיֹורׁש את מחּיבין ׁשּיעקר, קדם מת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹואם

ד  ¤¤ּפרק
ׁשּנפל ‡. הּזרע מן ּבין - ׁשביעית ּבׁשנה הארץ ׁשּתֹוציא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל

וחזרּו מּקדם ׁשּנקצרּו העּקרים מן ּבין ׁשביעית, מּקדם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹּבּה
והּירקֹות  העׂשבים מן ּבין 'ספיח', נקראּו ׁשניהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָועׂשּו,
מן  לאכלֹו מּתר הּכל - זרע להן ואין מאליהן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשעלּו
אפּלּו לאכלה". לכם הארץ ׁשּבת "והיתה ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּתֹורה,

ׁשּנּטּיבה ּפרֹותיה [שנחרשה]ׂשדה - וצּמחה ּבּׁשביעית, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
לא  קציר ספיח "את ׁשּנאמר: וזה ּבאכילה; ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻמּתרין
קצר  ואם ׁשנה. ּבכל ׁשּקֹוצר ּכדר יקצר ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹתקצר",
הּׂשדה  ּכל ׁשעקר ּכגֹון ּכיצד? לֹוקה. הּקֹוצרין, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכדר

ּכרי תבואה]והעמיד לעבֹודת [ערמת ׁשּקצר אֹו ּבּבקר, ודׁש ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָ
אֹוכל. וחֹובט מעט, מעט קֹוצר אּלא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהארץ,

סֹופרים·. אסּורין [חכמים]ּומּדברי הּספיחים ּכל ׁשּיהיּו , ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָ
יל ׁשּלא - עברה עֹוברי מּפני עליהן? ּגזרּו ולּמה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבאכילה.
ּבּסתר, ׂשדהּו ּתֹו ּגּנה וזרעֹוני וקטנּיֹות ּתבּואה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָויזרע
ּכל  אסרּו לפיכ הן'; 'ספיחין ויאמר מהן יאכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּוכׁשּיצמחּו

ּבּׁשביעית. הּצֹומחין ְְְִִִִִַַַהּספיחין
ּפרֹות ‚. אּלא ׁשביעית מּפרֹות אֹוכלין ׁשאין למדּת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהא

ּכגֹון  האדם, רב אֹותן זֹורעין ׁשאין והעׂשבים ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹהאילנֹות,
הּירקֹות  אבל ּבהן; ּכּיֹוצא וכל הּׁשֹוטים והּירּבּוזין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּפיגם
וקטנּיֹות  ּתבּואה ּומיני ּבּגּנֹות, אֹותן לזרע האדם רב ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּדר
מּכין  אֹותן, והמלּקט מּדבריהם; אסּור מהן, הּצֹומח ּכל -ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו .[מלקות ְַַַ
ּבּורספיחים „. ּבׂשדה לזריעה]העֹולין מיועדת ,[שלא ְְִִִִֵָ

ניר לחרישה]ּובׂשדה זרע [העומדת ּובׂשדה ּכרם, ּובׂשדה , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַ
ׁשאין  לפי עליהן? ּגזרּו לא מה ּומּפני ּבאכילה. מּתרין -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
לׁשם  נפנה אדם אין ּבּור, ׂשדה אּלּו: מקֹומֹות זֹורע ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָאדם

בה] מתעניין אין ּוׂשדה [- ּבתּקּונּה; הּוא רֹוצה ניר, ּוׂשדה ;ְְְִִֵֵֶָ
ּכרמֹו אֹוסר אינֹו כלאים]ּכרם, מדין יאסרו יזרע ;[שאם ְֵֵֶֶַ
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ׁשל  הּתבן וכן אֹותּה. מפסידין הּספיחין זרע, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּוׂשדה
עליו. ּגזרּו ולא מקֹום, ּבכל מּתר ְְְְִִָָָָָָֹֻׁשביעית

אסּורין ‰. ׁשביעית, למֹוצאי ׁשּיצאּו ׁשביעית ׁשל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָספיחין
ּכדרּכֹו, חֹורׁש אּלא - ּבּיד אֹותן ּתֹולׁשין ואין ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּבאכילה;

ּכדרּכּה רֹועה .ּובהמה ְְְֵַָָָ
.Â?ׁשביעית ּבמֹוצאי ׁשביעית, ספיחי אסּורין מתי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָועד

מּתרין  ספיחין ,ואיל ּומחנּכה חנּכה; ועד הּׁשנה .מראׁש ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹֻֻֻ
מּתרין. הּגּדּולין ׁשביעית, אחר ׁשביעית ספיחי ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָֻוהּזֹורע

.Êעׂשּו אם - ׁשביעית למֹוצאי מּׁשביעית ׁשּיצאּו ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָּבצלים
ּבהן באותו ּכּיֹוצא שביעית מוצאי של בצלים גדלו אם -] ֵֶַָ

מּתריןגודל] העין], מראית שאין וכן [- אסּורין. לאו, ואם ; ְְֲִִִֵָָֻ
אּלא  ׁשביעית, ּבמֹוצאי אֹותן לֹוקחין אין - הּפרֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָׁשאר
הּבּכיר  עׂשה ׁשביעית. מֹוצאי מּפרֹות ּבהן ּכּיֹוצא ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּׁשּיעׂשּו

הרא  שביעית][גדל ממוצאי האפילשון הּתר [האחרון , ִַָָֻ
בשביעית] לּקחשגדל ּומּתר ּבמֹוצאי [לקנות]. ירק ְִֵַָָָָֻ

מּיד. ְִִִָׁשביעית,
.Áלּוף לּקח אדם מּתר בצל]ּומאימתי ּבמֹוצאי [מין ְִֵֵֵַַָָָָָֻ

החדׁש. מּׁשּירּבה ְְִִִִֶֶֶָָׁשביעית?
.Ë ּוליֹובלֹות לׁשמּטים הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי, ּפרֹות ּבאחד . ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

אֹו קטנּיֹות אֹו ּתבּואה היּו אם - לׁשביעית ׁשּנכנסּו ְְְְְִִִִִִִִִֶָָׁשּׁשית
- הּׁשנה ראׁש קדם הּמעׂשרֹות לעֹונת והּגיעּו האילן, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּפרֹות
הרי  ּבּׁשביעית, אֹותן ׁשאֹוסף ּפי על ואף מּתרין; אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻהרי
הּמעׂשרֹות  לעֹונת ּבאּו לא ואם ּדבר. לכל ׁשּׁשית ּכפרֹות ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹהן

ׁשביעית. ּכפרֹות הן הרי הּׁשנה, ראׁש אחר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹאּלא
.È;ספיחין מּׁשּום ּבאכילה, אסּורין והּקטנּיֹות ְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָהּתבּואה

ׁשביעית. ּבקדּׁשת אֹותן אֹוכלין האילן, ְְְִִִִִֵַָָָֻּופרֹות
.‡È הּמצרי ּופֹול והּׁשמׁשמין, והּפרגין, והּדחן, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹֹֻהארז,

ּפרין  נגמר אם ּפרי: ּגמר אחר ּבהן הֹולכין - לזרע ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּזרעֹו
ׁשּׁשית; ּכפרֹות ּבּׁשביעית מּתרין אּלּו הרי הּׁשנה, ראׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻקדם
קדם  ׁשהׁשריׁשּו ּפי על אף - הּׁשנה ראׁש אחר נגמרּו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹואם

ספיחים  מּׁשּום אסּורים אּלּו הרי - הּׁשנה .ראׁש ְֲֲִִִִֵֵַָָֹ
.·Èלקיטתֹו ּבׁשעת ּכּפֹולהּירק, היה אפּלּו - והאתרֹוג .-] ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ

במעשר] מתחייב ּככד שאז ונעׂשה הּׁשנה, ראׁש ְְֲֶַַַָָָֹֹקדם
ּככד  היה ואפּלּו ׁשּׁשית; ּכפרֹות ּבמעׂשרֹות חּיב - ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָּבּׁשביעית
ּכפרֹות  הּוא הרי - ּבּׁשביעית ונלקט הֹואיל - ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַּבּׁשּׁשית

להחמיר. ׁשּׁשית ּכפרֹות ּומתעּׂשר ְְְְְִִִִִִֵֵַַׁשביעית,
.‚È ּבתבּואה - ׁשביעית למֹוצאי ׁשּיצאּו ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָוכן

והּפרגין  הּמעׂשרֹות; עֹונת אחר הֹולכין ואילנֹות, ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָוקטנּיֹות
אחר  לזרע, ׁשּזרעֹו הּמצרי ּופֹול והּדחן והארז ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֻוהּׁשמׁשמין

לקיטתֹו אחר והּירק, הּפרי; .ּגמר ְְְְִִַַַַַָָָ
.„È קדם ּפריֹו ונגמר ּבּׁשּׁשית, לזרע ׁשּזרעֹו הּמצרי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹּפֹול

מּתר  ׁשּלֹו, זרע ּבין ׁשּלֹו ירק ּבין - ׁשביעית ׁשל הּׁשנה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻראׁש
לירק, זרעֹו ואם ּבין ּבּׁשביעית. - ׁשביעית עליו ונכנסה ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָ

לזרע  זרעֹו אם וכן ׁשביעית; ּכספיחי אסּור זרעֹו, ּבין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָירקֹו
אסּור  הּוא הרי .ּולירק, ְֲֵָָָ

.ÂË לזרע זרעֹו אם - לּׁשמינית ויצא ּבּׁשביעית, ּוזרעֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָעבר
ּכׁשאר  ׁשביעית ּבמֹוצאי אסּור ירקֹו, ּבין זרעֹו ּבין -ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָ

ּבין הּספיחים; - ּבּׁשמינית ונלקט הֹואיל - לירק זרעֹו ואם ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָ
מּׁשּום  אסּור זרעֹו - ּולירק לזרע זרעֹו מּתר. זרעֹו, ּבין ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֻירקֹו

מּתר  וירקֹו .ספיחים, ְִִִָָֻ
.ÊËׁשּוח לבנות]ּבנֹות לאחר [תאנים נגמרין והן הֹואיל - ְְְְִִִֵַַַָ

הּׁשנה  ראׁש קדם הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו אם - ׁשנים ְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹׁשלׁש
ּבתֹורת  הּׁשבּוע מן ׁשנּיה ּבׁשנה נאכלין הן הרי ׁשמינית, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשל

ְִִׁשביעית.
.ÊÈהּסריסים עלים]הּבצלים מוציאים ּופֹול [שאינם ְִִִַַָָ

וׁשל  הּׁשנה, ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים מים מהן ׁשּמנע ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּמצרי,
גשמים]ּבעל במקום שנזרעו הסריסים, ׁשלׁש[- מהן ׁשּמנע , ֵֶֶַַַָָֹ

השקאה]עֹונֹות מּפרֹות [של אּלּו הרי - הּׁשנה ראׁש ְֲִִֵֵֵֵַָָֹלפני
ׁשביעית. ּכספיחי הן הרי מּכאן, ּפחֹות ְְֲִִִִִִִֵֵֵָָׁשּׁשית;

.ÁÈ הּׁשנה ראׁש לפני הקׁשּו אם - לזרע ׁשּקּימן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּדלּועין
מּפרֹות  ׁשהן ּבּׁשביעית; לקּימן מּתר - אדם מּלאכל ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻונפסלּו

ׁשביעית  ּכספיחי אסּורין הקׁשּו, לא ואם וכן ׁשּׁשית. . ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֹ
לקּימן  מּתר הּׁשנה, ראׁש לפני ׁשהקׁשּו ּכּלן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻֻהּירקֹות
ספיחים. מּׁשּום לקּימן אסּור רּכים, היּו ואם ְְְְְִִִִִִִַַַָָָּבּׁשביעית;
ּבארץ  מּניחֹו אּלא הּלּוף, את לׁשרׁש אֹותֹו מחּיבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואין
ואין  מּתר. ׁשביעית, למֹוצאי צמח אם ׁשהּוא; ְְְְִִִֵֵֶַָָָֻּכמֹות

הּקנּדס את לׁשרׁש אֹותֹו קוץ]מחּיבין ּגֹוזז [מין אּלא , ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻ
מּתר. ׁשביעית, למֹוצאי צמח ואם ְְְִִִִֵֶַָָָָֻּבעלין;

.ËÈ ּופּואה הּקיצֹונים ּבצלים וכן ׁשביעית, ערב ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָלּוף
אדום] לצבע אֹותן [עץ לעקר מּתר - ׁשביעית לפני ְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֻׁשּנגמרּו

עבֹודת  מּׁשּום ּבזה ואין מּתכת, ׁשל ּבקרּדּמֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻּבּׁשביעית
ֶָָהארץ.

.Î ּכל - וצמחּו ּבּׁשביעית, ּגׁשמים עליהן ׁשּירדּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהּבצלים
הׁשחירּו, ואם מּתרין. אּלּו הרי ירּקין, ׁשּלהן ׁשהעלין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻזמן
מּׁשּום  אסּורין העלין, ואֹותן ּבארץ; ּכנטּועין אּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָהרי

עֹומדין.ספיחין  ּבהּתרן עצמן הּבצלים ,ּכ ּובין ּכ ּובין . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
.‡Î ּגּדּוליו ורּבּו ּבּׁשמינית, ּונטעֹו ּבּׁשביעית, ׁשעקרֹו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּבצל

הֹואיל  הּכל; והּתר עּקרֹו, את ּגּדּוליו העלּו - עּקרֹו ְֱִִִִֶֶַַַָָָֹֻעל
קרקע  ידי על ּבּטלתּה ּכ קרקע, ידי על אּסּורּה .ּוׁשביעית ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָ

.·Î אֹותן יאסף לא - ּבּׁשביעית האילן ׁשּיֹוציא ְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹֹהּפרֹות
לא  נזיר עּנבי "את ׁשּנאמר: ׁשנה, ּבכל ׁשאֹוסף ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹּכדר
ּכדר ׁשּבצר אֹו האילן, לעבֹודת ּבצר ואם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹתבצר";

לֹוקה. - ְִֶַהּבֹוצרים
.‚Î קֹוצין אין - ׁשביעית ׁשל ּתאנים עֹוׂשה? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַוכיצד

ולא [מייבשין] ּבחרּבה; אֹותן מיּבׁש אבל ּבּמקצה, ְְְְְֲֵֶַַָָָָָֹֻאֹותן
ּבערבה הּוא ּדֹור אבל ּבּגת, ענבים ולא [קערה]ידר ; ְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹ
ּו הּוא ּכֹותׁש אבל הּבד, ּבתֹו זיתים קטן יעׂשה לבד מכניס ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבׁשאר  וכן קטּנה. לבד ּומכניס הּבד, ּבבית וט ֹוחן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָּביֹותר;
מׁשּנה. לׁשּנֹות, ׁשּיכֹול ּכל - ְְְִֶֶַַַָָָהּדברים

.„Î הארץ ּׁשּתֹוציא מה ּכל להׁשמיט עׂשה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמצות
וכל  ּונטׁשּתּה". ּתׁשמטּנה "והּׁשביעית, ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָּבּׁשביעית,

סג אֹו ּכרמֹו מצות [גודר]הּנֹועל ּבּטל - ּבּׁשביעית ׂשדהּו ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ
יפקיר  אּלא ּביתֹו; לתֹו ּפרֹותיו ּכל אסף אם וכן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָעׂשה;
אביני  "ואכלּו ׁשּנאמר: - מקֹום ּבכל ׁשוין הּכל ויד ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּכל,
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ה'תשע"ג  תמוז כ' שישי יום

ג  ¤¤ּפרק
.‡סמּו יֹום ׁשלׁשים ׁשּׁשית, ּבׁשנה הארץ ְְֲִִִֶַָָָָָֹעבֹודת

מּסיני  למׁשה הלכה אסּורה - ׁשהּוא לּׁשביעית מּפני , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
הּוא  קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן זה ודבר לּׁשביעית; ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמתּקנּה

הּׁשמּועה מּפי רבינו]ׁשּנאסר ממשה חכמים,[מסורת וגזרּו . ְְְֱֲִִִֶֶַַָָָ
הּמקּדׁש, ּבזמן ׁשביעית ערב האילן ׂשדה חֹורׁשין יהיּו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

הּלבן ּוׂשדה העצרת; עד חיטה]אּלא ּובזמן [- הּפסח. עד , ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּׁשנה, ראׁש עד הארץ ּבעבֹודת מּתרין - קּים הּמקּדׁש ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשאין

ּתֹורה. ְִָּכדין
סאה ·. לבית אילנֹות ׁשלׁשה ּכל האילן? ׂשדה היא .איזֹו ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָֹ

ׁשלׁשה  ׁשל הן ואפּלּו מאכל, אילן ואחד סרק, אילן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד
לעׂשֹות  ראּויין אם ּתאנים: הן ּכאּלּו אֹותן רֹואין - ְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָאנׁשים
ּבׁשבילן; סאה ּבית ּכל חֹורׁשין מנה, ׁשּׁשים ׁשל ּדבלה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכּכר
הּבקר  ׁשּיהיה ּכדי ואחד, אחד ּכל ּבין רחּוק ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָוהּוא,

ּבכליו. לעבר ְֲֵַָָֹיכֹול
ואחד ‚. ׁשלׁשה, ׁשהיּו אֹו סאה, לבית מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְִֵֶֶָָָָָָָֹֹהיּו

ראּויין  אינם והּׁשנים יתר, אֹו מנה ׁשּׁשים לעׂשֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָראּוי
ואחד  מנה, מאה אפּלּו לעׂשֹות ראּויין ׁשנים אֹו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָלעׂשֹות,

עֹוׂשה אי  מלא נֹו והּוא צרּכן, אּלא להן חֹורׁשין אין - ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֹ
לקוטף]האֹורה המעבר שיספיק לֹו.[- חּוצה וסּלֹו ְֶַָָ

.„- מנה ׁשּׁשים לעׂשֹות ּוראּויין ּתׁשעה, ועד מּׁשלׁשה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹהיּו
מה  ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף ּבׁשבילן, סאה ּבית ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָחֹורׁשין

לעׂשֹות  ראּוי .ּׁשאינֹו ֲֵֶַָ
עֹוׂשין ‰. ּבין יתר, אֹו סאה ּבית לתֹו אילנֹות עׂשרה ְְֲִִֵֵֵָָָָָָהיּו

ּבׁשבילן  סאה ּבית ּכל חֹורׁשין - עֹוׂשין ׁשאינן עׂשר ּבין . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
סאה  ּבית ּכל חֹורׁשין סאה, ּבית לתֹו מפּזרֹות ְְְְְְִִֵֵָָָָֻנטיעֹות
מּסיני. למׁשה הלכה זה, ודבר הּׁשנה; ראׁש עד ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבׁשבילן

.Â,אחת ׁשּורה עׂשּויֹות עטרה}אֹו{היּו -[כקשת]מּקפֹות ֲֲַַָָָָָֻ
עם  והּדלּועין ואחת. אחת לכל צרּכן אּלא להן חֹורׁשין ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאין

לעׂשרה. מצטרפֹות ְְְֲִִַַָָָהּנטיעֹות,
.Êלֹו ׁשּקֹוראין זמן ּכל הּקטן, האילן זה נטיעה? היא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָאיזֹו

.'נטיעה' ְִָ
.Á מּטפח נקצץ אם - חליפין והֹוציא ׁשּנקצץ ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָאילן

הּוא  הרי ּולמּטה, מּטפח ּכאילן; הּוא הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָּולמעלה,
.ּכנטיעה  ְִִָ

.Ë אבל ׁשאמרנּו; ּכמֹו הּמקּדׁש, ּבזמן - האּלּו הּדברים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָוכל
ּבזמן  אף הּׁשנה. ראׁש עד הארץ ּבעבֹודת מּתרין הּזה, ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻּבּזמן
הּמקׁשאֹות  ולעדר הּׂשדה ּולזּבל לסּקל מּתר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻהּמקּדׁש,

הּׁשלהין ּובית להשקאה]והּמדלעֹות הזקוקים שדות עד [- - ְְְִִֵַַַַָ
ּומעּׁשנין  ּומאּבקין ּומפרקין ּומזּבלין הּׁשנה. ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֹראׁש

ּומזרדין ענפים]ּומקרסמין ענפים ּומפּסלין[כריתת [כריתת ְְְְְְְִִִַַָ
אֹותן,יבשים] וקֹוטמין וכֹורכין הּנטיעֹות, את ְְְְְְֲִִִִֶַַָּומזהמין
ּבּתיםועֹוׂשין את [סככות]להן וסכין אֹותן, ּומׁשקין , ְְְִִִִֶֶַָָָָ
בשלו]הּפּגין שלא אֹותן[פירות ּומנּקבין בישולן], ;[למהר ְְִִַַַָ

ׁשל  הּׁשנה ראׁש עד ׁשביעית ּבערב מּתרֹות אּלּו עבֹודֹות ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻּכל
הּמקּדׁש. ּבזמן ואפּלּו ְְְֲִִִִִַַַָׁשביעית,

.È ׁשביעית וׁשל לּׁשביעית, ׁשּנכנסּו ׁשביעית ערב ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַּפּגי
מנּקבין  ולא סכין לא - ׁשביעית למֹוצאי ּובזמן ׁשּיצאּו . ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹ

ׁשביעית, ערב הּגיאיֹות ּפי על מדרגֹות ּבֹונין אין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמקּדׁש,
לּׁשביעית. מתּקנן ׁשהּוא מּפני - הּגׁשמים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּׁשּיּפסקּו

.‡Èמרּכיבין ואין אילנֹות, נֹוטעין אין הּזה, ּבּזמן [ענף אף ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
אחר] אילן על אחד מבריכיןמאילן ואין בקרקע [, משחיל ְְִִֵַ

מחובר] בעודו ׁשּתקלט ענף ּכדי אּלא - ׁשביעית ְְְִִִֵֶֶֶֶָֹערב
ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים הּקליטה אחר ותׁשהה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹהּנטיעה,
ודבר  ׁשּבתֹות. ׁשּתי - קליטה ּוסתם ׁשביעית; ׁשל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָהּׁשנה
הרֹואה: יאמר ׁשּמא - העין מראית מּפני לעֹולם, אסּור ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה
אֹו הּמברי אֹו ׁשהּנֹוטע אֹומר, נמצאת נטעּו'. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ'ּבּׁשביעית
וארּבעים  ּבארּבעה הּׁשנה ראׁש קדם ׁשביעית ערב ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמרּכיב
מּתרין. הּפרֹות עקר, לא ואם יעקר. מּכן, ּפחֹות יקּים; ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֻיֹום,

לעקר. הּיֹורׁש את מחּיבין ׁשּיעקר, קדם מת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹואם

ד  ¤¤ּפרק
ׁשּנפל ‡. הּזרע מן ּבין - ׁשביעית ּבׁשנה הארץ ׁשּתֹוציא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל

וחזרּו מּקדם ׁשּנקצרּו העּקרים מן ּבין ׁשביעית, מּקדם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹּבּה
והּירקֹות  העׂשבים מן ּבין 'ספיח', נקראּו ׁשניהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָועׂשּו,
מן  לאכלֹו מּתר הּכל - זרע להן ואין מאליהן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשעלּו
אפּלּו לאכלה". לכם הארץ ׁשּבת "והיתה ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּתֹורה,

ׁשּנּטּיבה ּפרֹותיה [שנחרשה]ׂשדה - וצּמחה ּבּׁשביעית, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
לא  קציר ספיח "את ׁשּנאמר: וזה ּבאכילה; ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻמּתרין
קצר  ואם ׁשנה. ּבכל ׁשּקֹוצר ּכדר יקצר ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹתקצר",
הּׂשדה  ּכל ׁשעקר ּכגֹון ּכיצד? לֹוקה. הּקֹוצרין, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכדר

ּכרי תבואה]והעמיד לעבֹודת [ערמת ׁשּקצר אֹו ּבּבקר, ודׁש ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָ
אֹוכל. וחֹובט מעט, מעט קֹוצר אּלא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהארץ,

סֹופרים·. אסּורין [חכמים]ּומּדברי הּספיחים ּכל ׁשּיהיּו , ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָ
יל ׁשּלא - עברה עֹוברי מּפני עליהן? ּגזרּו ולּמה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבאכילה.
ּבּסתר, ׂשדהּו ּתֹו ּגּנה וזרעֹוני וקטנּיֹות ּתבּואה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָויזרע
ּכל  אסרּו לפיכ הן'; 'ספיחין ויאמר מהן יאכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּוכׁשּיצמחּו

ּבּׁשביעית. הּצֹומחין ְְְִִִִִַַַהּספיחין
ּפרֹות ‚. אּלא ׁשביעית מּפרֹות אֹוכלין ׁשאין למדּת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהא

ּכגֹון  האדם, רב אֹותן זֹורעין ׁשאין והעׂשבים ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹהאילנֹות,
הּירקֹות  אבל ּבהן; ּכּיֹוצא וכל הּׁשֹוטים והּירּבּוזין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּפיגם
וקטנּיֹות  ּתבּואה ּומיני ּבּגּנֹות, אֹותן לזרע האדם רב ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּדר
מּכין  אֹותן, והמלּקט מּדבריהם; אסּור מהן, הּצֹומח ּכל -ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו .[מלקות ְַַַ
ּבּורספיחים „. ּבׂשדה לזריעה]העֹולין מיועדת ,[שלא ְְִִִִֵָ

ניר לחרישה]ּובׂשדה זרע [העומדת ּובׂשדה ּכרם, ּובׂשדה , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַ
ׁשאין  לפי עליהן? ּגזרּו לא מה ּומּפני ּבאכילה. מּתרין -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
לׁשם  נפנה אדם אין ּבּור, ׂשדה אּלּו: מקֹומֹות זֹורע ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָאדם

בה] מתעניין אין ּוׂשדה [- ּבתּקּונּה; הּוא רֹוצה ניר, ּוׂשדה ;ְְְִִֵֵֶָ
ּכרמֹו אֹוסר אינֹו כלאים]ּכרם, מדין יאסרו יזרע ;[שאם ְֵֵֶֶַ

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

laeie dhiny zekld - mirxf xtq - fenz 'k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשל  הּתבן וכן אֹותּה. מפסידין הּספיחין זרע, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּוׂשדה
עליו. ּגזרּו ולא מקֹום, ּבכל מּתר ְְְְִִָָָָָָֹֻׁשביעית

אסּורין ‰. ׁשביעית, למֹוצאי ׁשּיצאּו ׁשביעית ׁשל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָספיחין
ּכדרּכֹו, חֹורׁש אּלא - ּבּיד אֹותן ּתֹולׁשין ואין ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּבאכילה;

ּכדרּכּה רֹועה .ּובהמה ְְְֵַָָָ
.Â?ׁשביעית ּבמֹוצאי ׁשביעית, ספיחי אסּורין מתי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָועד

מּתרין  ספיחין ,ואיל ּומחנּכה חנּכה; ועד הּׁשנה .מראׁש ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹֻֻֻ
מּתרין. הּגּדּולין ׁשביעית, אחר ׁשביעית ספיחי ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָֻוהּזֹורע

.Êעׂשּו אם - ׁשביעית למֹוצאי מּׁשביעית ׁשּיצאּו ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָּבצלים
ּבהן באותו ּכּיֹוצא שביעית מוצאי של בצלים גדלו אם -] ֵֶַָ

מּתריןגודל] העין], מראית שאין וכן [- אסּורין. לאו, ואם ; ְְֲִִִֵָָֻ
אּלא  ׁשביעית, ּבמֹוצאי אֹותן לֹוקחין אין - הּפרֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָׁשאר
הּבּכיר  עׂשה ׁשביעית. מֹוצאי מּפרֹות ּבהן ּכּיֹוצא ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּׁשּיעׂשּו

הרא  שביעית][גדל ממוצאי האפילשון הּתר [האחרון , ִַָָֻ
בשביעית] לּקחשגדל ּומּתר ּבמֹוצאי [לקנות]. ירק ְִֵַָָָָֻ

מּיד. ְִִִָׁשביעית,
.Áלּוף לּקח אדם מּתר בצל]ּומאימתי ּבמֹוצאי [מין ְִֵֵֵַַָָָָָֻ

החדׁש. מּׁשּירּבה ְְִִִִֶֶֶָָׁשביעית?
.Ë ּוליֹובלֹות לׁשמּטים הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי, ּפרֹות ּבאחד . ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

אֹו קטנּיֹות אֹו ּתבּואה היּו אם - לׁשביעית ׁשּנכנסּו ְְְְְִִִִִִִִִֶָָׁשּׁשית
- הּׁשנה ראׁש קדם הּמעׂשרֹות לעֹונת והּגיעּו האילן, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּפרֹות
הרי  ּבּׁשביעית, אֹותן ׁשאֹוסף ּפי על ואף מּתרין; אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻהרי
הּמעׂשרֹות  לעֹונת ּבאּו לא ואם ּדבר. לכל ׁשּׁשית ּכפרֹות ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹהן

ׁשביעית. ּכפרֹות הן הרי הּׁשנה, ראׁש אחר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹאּלא
.È;ספיחין מּׁשּום ּבאכילה, אסּורין והּקטנּיֹות ְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָהּתבּואה

ׁשביעית. ּבקדּׁשת אֹותן אֹוכלין האילן, ְְְִִִִִֵַָָָֻּופרֹות
.‡È הּמצרי ּופֹול והּׁשמׁשמין, והּפרגין, והּדחן, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹֹֻהארז,

ּפרין  נגמר אם ּפרי: ּגמר אחר ּבהן הֹולכין - לזרע ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּזרעֹו
ׁשּׁשית; ּכפרֹות ּבּׁשביעית מּתרין אּלּו הרי הּׁשנה, ראׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻקדם
קדם  ׁשהׁשריׁשּו ּפי על אף - הּׁשנה ראׁש אחר נגמרּו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹואם

ספיחים  מּׁשּום אסּורים אּלּו הרי - הּׁשנה .ראׁש ְֲֲִִִִֵֵַָָֹ
.·Èלקיטתֹו ּבׁשעת ּכּפֹולהּירק, היה אפּלּו - והאתרֹוג .-] ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ

במעשר] מתחייב ּככד שאז ונעׂשה הּׁשנה, ראׁש ְְֲֶַַַָָָֹֹקדם
ּככד  היה ואפּלּו ׁשּׁשית; ּכפרֹות ּבמעׂשרֹות חּיב - ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָּבּׁשביעית
ּכפרֹות  הּוא הרי - ּבּׁשביעית ונלקט הֹואיל - ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַּבּׁשּׁשית

להחמיר. ׁשּׁשית ּכפרֹות ּומתעּׂשר ְְְְְִִִִִִֵֵַַׁשביעית,
.‚È ּבתבּואה - ׁשביעית למֹוצאי ׁשּיצאּו ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָוכן

והּפרגין  הּמעׂשרֹות; עֹונת אחר הֹולכין ואילנֹות, ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָוקטנּיֹות
אחר  לזרע, ׁשּזרעֹו הּמצרי ּופֹול והּדחן והארז ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֻוהּׁשמׁשמין

לקיטתֹו אחר והּירק, הּפרי; .ּגמר ְְְְִִַַַַַָָָ
.„È קדם ּפריֹו ונגמר ּבּׁשּׁשית, לזרע ׁשּזרעֹו הּמצרי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹּפֹול

מּתר  ׁשּלֹו, זרע ּבין ׁשּלֹו ירק ּבין - ׁשביעית ׁשל הּׁשנה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻראׁש
לירק, זרעֹו ואם ּבין ּבּׁשביעית. - ׁשביעית עליו ונכנסה ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָ

לזרע  זרעֹו אם וכן ׁשביעית; ּכספיחי אסּור זרעֹו, ּבין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָירקֹו
אסּור  הּוא הרי .ּולירק, ְֲֵָָָ

.ÂË לזרע זרעֹו אם - לּׁשמינית ויצא ּבּׁשביעית, ּוזרעֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָעבר
ּכׁשאר  ׁשביעית ּבמֹוצאי אסּור ירקֹו, ּבין זרעֹו ּבין -ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָ

ּבין הּספיחים; - ּבּׁשמינית ונלקט הֹואיל - לירק זרעֹו ואם ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָ
מּׁשּום  אסּור זרעֹו - ּולירק לזרע זרעֹו מּתר. זרעֹו, ּבין ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֻירקֹו

מּתר  וירקֹו .ספיחים, ְִִִָָֻ
.ÊËׁשּוח לבנות]ּבנֹות לאחר [תאנים נגמרין והן הֹואיל - ְְְְִִִֵַַַָ

הּׁשנה  ראׁש קדם הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו אם - ׁשנים ְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹׁשלׁש
ּבתֹורת  הּׁשבּוע מן ׁשנּיה ּבׁשנה נאכלין הן הרי ׁשמינית, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשל

ְִִׁשביעית.
.ÊÈהּסריסים עלים]הּבצלים מוציאים ּופֹול [שאינם ְִִִַַָָ

וׁשל  הּׁשנה, ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים מים מהן ׁשּמנע ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּמצרי,
גשמים]ּבעל במקום שנזרעו הסריסים, ׁשלׁש[- מהן ׁשּמנע , ֵֶֶַַַָָֹ

השקאה]עֹונֹות מּפרֹות [של אּלּו הרי - הּׁשנה ראׁש ְֲִִֵֵֵֵַָָֹלפני
ׁשביעית. ּכספיחי הן הרי מּכאן, ּפחֹות ְְֲִִִִִִִֵֵֵָָׁשּׁשית;

.ÁÈ הּׁשנה ראׁש לפני הקׁשּו אם - לזרע ׁשּקּימן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּדלּועין
מּפרֹות  ׁשהן ּבּׁשביעית; לקּימן מּתר - אדם מּלאכל ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻונפסלּו

ׁשביעית  ּכספיחי אסּורין הקׁשּו, לא ואם וכן ׁשּׁשית. . ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֹ
לקּימן  מּתר הּׁשנה, ראׁש לפני ׁשהקׁשּו ּכּלן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻֻהּירקֹות
ספיחים. מּׁשּום לקּימן אסּור רּכים, היּו ואם ְְְְְִִִִִִִַַַָָָּבּׁשביעית;
ּבארץ  מּניחֹו אּלא הּלּוף, את לׁשרׁש אֹותֹו מחּיבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואין
ואין  מּתר. ׁשביעית, למֹוצאי צמח אם ׁשהּוא; ְְְְִִִֵֵֶַָָָֻּכמֹות

הּקנּדס את לׁשרׁש אֹותֹו קוץ]מחּיבין ּגֹוזז [מין אּלא , ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻ
מּתר. ׁשביעית, למֹוצאי צמח ואם ְְְִִִִֵֶַָָָָֻּבעלין;

.ËÈ ּופּואה הּקיצֹונים ּבצלים וכן ׁשביעית, ערב ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָלּוף
אדום] לצבע אֹותן [עץ לעקר מּתר - ׁשביעית לפני ְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֻׁשּנגמרּו

עבֹודת  מּׁשּום ּבזה ואין מּתכת, ׁשל ּבקרּדּמֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻּבּׁשביעית
ֶָָהארץ.

.Î ּכל - וצמחּו ּבּׁשביעית, ּגׁשמים עליהן ׁשּירדּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהּבצלים
הׁשחירּו, ואם מּתרין. אּלּו הרי ירּקין, ׁשּלהן ׁשהעלין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻזמן
מּׁשּום  אסּורין העלין, ואֹותן ּבארץ; ּכנטּועין אּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָהרי

עֹומדין.ספיחין  ּבהּתרן עצמן הּבצלים ,ּכ ּובין ּכ ּובין . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
.‡Î ּגּדּוליו ורּבּו ּבּׁשמינית, ּונטעֹו ּבּׁשביעית, ׁשעקרֹו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּבצל

הֹואיל  הּכל; והּתר עּקרֹו, את ּגּדּוליו העלּו - עּקרֹו ְֱִִִִֶֶַַַָָָֹֻעל
קרקע  ידי על ּבּטלתּה ּכ קרקע, ידי על אּסּורּה .ּוׁשביעית ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָ

.·Î אֹותן יאסף לא - ּבּׁשביעית האילן ׁשּיֹוציא ְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹֹהּפרֹות
לא  נזיר עּנבי "את ׁשּנאמר: ׁשנה, ּבכל ׁשאֹוסף ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹּכדר
ּכדר ׁשּבצר אֹו האילן, לעבֹודת ּבצר ואם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹתבצר";

לֹוקה. - ְִֶַהּבֹוצרים
.‚Î קֹוצין אין - ׁשביעית ׁשל ּתאנים עֹוׂשה? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַוכיצד

ולא [מייבשין] ּבחרּבה; אֹותן מיּבׁש אבל ּבּמקצה, ְְְְְֲֵֶַַָָָָָֹֻאֹותן
ּבערבה הּוא ּדֹור אבל ּבּגת, ענבים ולא [קערה]ידר ; ְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹ
ּו הּוא ּכֹותׁש אבל הּבד, ּבתֹו זיתים קטן יעׂשה לבד מכניס ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבׁשאר  וכן קטּנה. לבד ּומכניס הּבד, ּבבית וט ֹוחן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָּביֹותר;
מׁשּנה. לׁשּנֹות, ׁשּיכֹול ּכל - ְְְִֶֶַַַָָָהּדברים

.„Î הארץ ּׁשּתֹוציא מה ּכל להׁשמיט עׂשה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמצות
וכל  ּונטׁשּתּה". ּתׁשמטּנה "והּׁשביעית, ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָּבּׁשביעית,

סג אֹו ּכרמֹו מצות [גודר]הּנֹועל ּבּטל - ּבּׁשביעית ׂשדהּו ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ
יפקיר  אּלא ּביתֹו; לתֹו ּפרֹותיו ּכל אסף אם וכן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָעׂשה;
אביני  "ואכלּו ׁשּנאמר: - מקֹום ּבכל ׁשוין הּכל ויד ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּכל,
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מן  ׁשּמביאין ּכדר ּביתֹו, לתֹו מעט להביא לֹו ויׁש ."ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָעּמ
הביא  ואם יין; ּכּדי עׂשרה חמׁש ׁשמן, ּכּדי חמׁש - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָההפקר

מּתר. מּזה, ִֵֶָָֻיתר
.‰Î ּבלבד יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ׁשביעית ,אין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

הּבית ּבפני ּבין - וגֹו'" הארץ אל תבאּו "ּכי [בזמן ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּבית.המקדש] ּבפני ׁשּלא ּבין ,ְִִֵֵֶַַֹ

.ÂÎ,ּכזיב עד ּבבל עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ּבעבֹודה;ּכל אסּור ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבאכילה  אסּורין ּבֹו, ׁשּצֹומחין הּספיחין ׁשּלא וכל וכל . ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹ

ועד  מּכזיב ׁשהּוא ּבלבד, מצרים עֹולי אּלא ּבֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָהחזיקּו
ּבעבֹודה  אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - אמנה ועד ְֲֲִֶַַַַַָָָָָָהּנהר
ּומהּנהר  ּבאכילה. מּתרין ּבֹו ׁשּצֹומחין הּספיחין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻּבּׁשביעית,

ּבּׁשביעית. ּבעבֹודה מּתר והלאה, ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָֻּומאמנה
.ÊÎדוד]סּוריה שכבש ׁשביעית [מקומות ׁשאין ּפי על אף - ְְִִִֵֶַַָ

ּבעבֹודה  אסּורה ׁשּתהיה עליה ּגזרּו הּתֹורה, מן ּבּה ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָנֹוהגת
יׂשראל, ארץ יּניחּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל; ּכארץ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבּׁשביעית
- וׁשנער ּומצרים ּומֹואב עּמֹון אבל ׁשם. ויׁשּתּקעּו ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָוילכּו
ׁשביעית  אין מּדבריהם, ּבמעׂשרֹות חּיבין ׁשהן ּפי על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָאף

ּבהן. ֶֶֶָנֹוהגת
.ÁÎ מּדבריהם ּבּה נֹוהגת ׁשביעית הּירּדן, ּוספיחי עבר . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

יהיּו לא ּבאכילה; מּתרין - סּוריה ּוספיחי הּירּדן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻעבר
עֹולי  ּבּה ׁשהחזיקּו יׂשראל מארץ חמּורין אּלּו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָארצֹות

ְִִַמצרים.
.ËÎ- ּבּׁשביעית ּוזרעּה יׂשראל, ּבארץ קרקע ׁשּקנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי

עֹוברי  מּפני אּלא הּספיחין, על ּגזרּו ׁשּלא מּתרין; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּפרֹותיה
עליהן. ׁשּנגזר ּכדי הּׁשביעית על מצּוין אינן והּגֹוים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻעברה,

.Ï עליהן מֹוׁשיבין - לּספר הּסמּוכֹות יׂשראל ארץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָעירֹות
ׁשביעית  ּפרֹות ויבּוזּו ּגֹוים יפּוצּו ׁשּלא ּכדי .ׁשֹומר, ְְְִִִֵֵֵֶָָֹ

ה  ¤¤ּפרק
ּולסיכה,‡. ולׁשתּיה, לאכילה, נּתנּו ׁשביעית ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָּפרֹות

הּׁשמּועה מּפי ולצביעה; הּנר, ממשה ּולהדלקת [מסורת ְְְְְִִִִֵַַַַָָָ
צבע.רבינו] ּבּה ולצּבע הּנר להדלקת אף "ּתהיה", ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלמדּו:

לאכל ·. ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל ּכיצד? ולׁשתּיה ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכילה
ׁשני. ּומעׂשר ּתרּומה ּכדין לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָולׁשּתֹות

ּבתרּומה ‚. מׁשּנה ׁשאינֹו ּכדר מּברּיתן, ּפרֹות יׁשּנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹולא
מבּׁשל;ּומעׂשר  אֹותֹו יאכל לא חי, להאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר : ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻ

,לפיכ חי. אֹותֹו אֹוכלין אין מבּׁשל, להאכל ׁשּדרּכֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻודבר
ׁשּנפסד  ּתבׁשיל לאכל מּטּפל אינֹו ּבהמה. אכלי ׁשֹולקין ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאין
ּומעׂשר. ּבתרּומה אֹוכל ׁשאינֹו ּכדר ׁשעּפׁשה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהּפת

ׁשּלא „. ּתרּומה, ׁשל ּבׁשמן ׁשביעית ׁשל ירק מבּׁשלין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹואין
ּפסּול  לידי מּתר,יביאּנּו - מּיד ואכלֹו מעט ּבּׁשל ואם ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻ

ּפסּול. לידי לבֹוא ּכדי הּניחֹו לא ְְֲִִִֵֵֵֶָֹׁשהרי
אֹותן ‰. מאכילין אין אדם, למאכל המיחדים ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֻּפרֹות

לתחת  מאליה הּבהמה הלכה ּולעֹופֹות; לחּיה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָלבהמה
להחזירּה אֹותֹו מחּיבין אין - ואכלה ׁשּנאמר:הּתאנה, , ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּתבּואתּה כל ּתהיה ּבארצ אׁשר ולחּיה ולבהמּת"ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ֱֶֹלאכל".

.Â יין יסּו לא ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר לסּו ּכיצד? ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹלסיכה
את וׁשמן יפּטם ולא הּׁשמן. את הּוא ס אבל [וחמץ], ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
מּבחּוץ,[בבשמים]הּׁשמן הּוא ס אבל ּבּמרחץ; יסּו ולא , ְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹ

ְְִָונכנס.
.Ê חֹוסמין אין - ׁשביעית ׁשל סותמים]וׁשמן [חורים ּבֹו[- ְְְִִִֵֶֶֶ

סכין של] ואין וסנּדל. מנעל ּבֹו סכין ואין וכירים, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּתּנּור
ּבידים  מׁשפׁשפֹו ּבׂשרֹו, על נפל טמאֹות; ּבידים ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָאֹותֹו
רגלֹו הּוא ס אבל הּמנעל, ּבתֹו רגלֹו יסּו ולא ְְְְְְֲִֵַַַָָָָֹטמאֹות.

וסך  הּמנעל. קטבּוליאולֹובׁש ּגּבי על ּומתעּגל [טבלה ּגּופֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ
.לסיכה]

.Á ׁשביעית ּבׁשמן הּנר את ׁשּמדליק ּכיצד? הּנר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלהדלקת
ּבׁשמן  ׁשמן ׁשהחליף אֹו אחר, ׁשמן ּבֹו ולקח מכרֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעצמֹו;
ׁשביעית  ּבדמי מדליקין ׁשאין ּבהדלקה; אסּורין ׁשניהן -. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבנר. מדליקֹו אּלא הּמדּורה, לתֹו הּׁשמן יּתן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹולא
.Ë ּפי על אף - ּבהן לצּבע ׁשּדרּכן ּדברים ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלצביעה

צֹובעין  לא אבל לאדם; ּבהן צֹובעין אדם, מאכלי ְְְֲֳִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹׁשהן
ׁשאין  - ּבהמה מאכלי אפּלּו ׁשביעית, מּפרֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָלבהמה

ּבהמה  צבעי על חלה ׁשביעית .קדּׁשת ְְְְִִִֵֵַַָָָֻ
.Èואהל ּברית ּכגֹון ּכבסים, צמחים]מיני קדּׁשת [מיני - ְְְְִִִֵַָָָֹֻ

ׁשּבת  "והיתה ׁשּנאמר: ּבהן, ּומכּבסין עליהן, חלה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשביעית
ּבפרֹות  מכּבסין אין אבל צרכיכם. לכל - לכם" ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהארץ

מלּוגמה עֹוׂשין ואין "והיתה [תרופה]ׁשביעית, ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָ
ולא  לזּלּוף, ולא למלּוגמה, לא לאכלה", לכם הארץ ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשּבת

מקיא]להקיא שע"י משקה למׁשרה[מין ולא לשרות , -] ְְְְִִָָֹ
ביין] לכביסה פשתן ולא ,. ְְִִָֹ

.‡È ׁשביעית ּבפרֹות אמרּו ּגדֹול מיחד ּכלל ׁשהּוא ּכל : ְְְְְִִֵֶָָָָֹֻ
- ּבהן וכּיֹוצא וענבים ּותאנים חּטים ּכגֹון אדם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָלמאכל
ואפּלּו ּבהן וכּיֹוצא רטּיה אֹו מלּוגמה מּמּנּו עֹוׂשין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָאין
לכם, מיחד ׁשהּוא ּכל לאכלה", "לכם ׁשּנאמר: ְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלאדם,
אדם, למאכל מיחד ׁשאינֹו וכל לרפּואה; ולא לאכלה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻיהיה
לאדם, מלּוגמה מהן עֹוׂשין - הרּכים ודרּדרים קֹוצים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּכגֹון
לבהמה, ולא לאדם לא מיחד ׁשאינֹו וכל לבהמה. לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹֹֹֻאבל
ּבמחׁשבּתֹו: ּתלּוי הּוא הרי - והּקרנית והאזֹוב הּסיאה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָּכגֹון
לאכילה, עליו חׁשב ּכעצים; הּוא הרי לעצים, עליו ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָחׁשב
ּבהמה  ּולמאכל אדם למאכל עליו חׁשב ּכפרֹות; הּוא ְְְְֲֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָהרי
מהן  עֹוׂשין ׁשאין אדם, מאכל חמרי עליו נֹותנין -ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

אֹותן. ׁשֹולקין ׁשאין ּבהמה, מאכל וחמרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻמלּוגמה,
.·È אכלי ּבהם ולּקח ּבהמה, ואכלי אדם אכלי למּכר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֻמּתר

אכלי אדם  ּבהם לּקח ּבהמה, אכלי מֹוכרין אין אבל . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
אדם, אכלי מֹוכרין ׁשאין לֹומר צרי ואין אחרת, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהמה
אכלי  החליף אֹו ּבהן, לקח ואם ּבהמה; אכלי ּבהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלּקח
עֹוׂשין  ׁשאין אדם, ּכאכלי הם הרי - ּבהמה ּבאכלי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָאדם

לאדם. מלּוגמה ְְְֵֶָָָמהם
.‚È- ׁשביעית לחּוצה ּפרֹות מהארץ אֹותן מֹוציאין אין ְְִִִִֵֵֵֶָָָָ

לסּוריה  ואפּלּו דוד]לארץ, שכבש מאכילין [מקומות ואין . ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָ
ׂשכיר  אֹו ׁשּבת, ׂשכיר היה ואם לׂשכיר; ולא לגֹוי, ְְְְְְִִִִַָָָָָֹאֹותן
הּוא  הרי - עליו מזֹונֹותיו ׁשּקּצץ אֹו חדׁש, ׂשכיר אֹו ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשנה,
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האכסניא את ּומאכילין אֹותֹו. ּומאכילין ּביתֹו, [-ּכאנׁשי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
המלך] ׁשביעית.חיל ְִִֵּפרֹות

.„È ׁשּזה מּפני ׁשביעית, ּפרֹות לאּׁשה ּפֹוסקין ּדין ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָאין
ּבעלּה מּׁשל היא נּזֹונת אבל ׁשביעית; מּפרֹות חֹוב .ּכמׁשּלם ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָ

.ÂË:ׁשּנאמר - ּבסר ּכׁשהן ׁשביעית ּפרֹות אֹוספין ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹאין
ּתבּואתּה" את ּתבּואה;"ּתאכלּו ׁשּתעׂשה עד נאכלת אינּה , ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשאֹוכל  ּכדר ּפּגין, ּכׁשהן ּבּׂשדה מעט מהן אֹוכל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאבל
ׁשּיּגיעּו עד ּביתֹו, ּבתֹו לאכל יכנס ולא ׁשבּוע. ׁשני ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבׁשאר

הּמעׂשרֹות. ְְַַַַלעֹונת
.ÊË ּבּׂשדה האילן ּפרֹות לאכל מּתר יהיה ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּומאימתי

מּׁשּיזריחּו - ּתאנים ׁשל הּפּגין אֹוכל [יבהיקו]ּבּׁשביעית? , ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַ
מּׁשּיֹוציא  - והּבסר ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשדה; ּפּתֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבהן

מ  - הּזיתים ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשדה; אכלֹו ּׁשּיכניסּומים, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
הכניסּו ּבּׂשדה; ואֹוכל ּפֹוצע ׁשמן, רביעית זיתים ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָסאה
להכניס  מּתר - ׁשליׁש הכניסּו ּבּׂשדה; וס ּכֹותׁש לג, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹֻחצי

הּמעׂשרֹות. לעֹונת הּגיעּו ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַלביתֹו,
.ÊÈ.ּפרי ׁשּיהיה קדם ּבּׁשביעית, לעצים אילנֹות לקץ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻמּתר

מפסיד  ׁשהרי אֹותֹו, יקץ לא - ּפרי לעׂשֹות מּׁשּיתחיל ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹאבל
לאכלה" "לכם ונאמר: הֹוציא האכל, ואם להפסד. ולא , ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ׁשהרי  אֹותֹו; לקץ מּתר - הּמעׂשרֹות לעֹונת והּגיעּו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֻּפרֹות
מּמּנּו. ׁשביעית ּדין ּובטל ּפרֹותיו, ְִִִִִֵֶַָָהֹוציא

.ÁÈ- החרּובין ּבּׁשביעית? האילן קֹוצצין אין ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומאימתי
הענפים]מּׁשּיׁשלׁשלּו מּׁשּיּגרעּו[שיגדלו - והּגפנים , ְְְְְְִִִִֶֶַַָָ

גרעינים] בהם מּׁשּינצּו[שיהיו - והּזיתים [שיראו , ְִִֵֵֶַָ
ואין הניצנים] ּבסר. מּׁשּיֹוציאּו - האילנֹות ּכל ּוׁשאר ,ְְִִִֵֶֶָָָָֹ

הּכפנּיֹות את בשלו]קֹוצצין שלא מּפני [תמרים ּבּׁשביעית, ְְְְִִִִִֵֶַַַ
אּלא  ּתמרים להעׂשֹות ּדרּכן אין ואם ּפרי; הפסד  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהּוא

ּכפנּיֹות. אֹותן לקץ מּתר ְִִִַָָָֹֻׁשיצין,
.ËÈ ראּוי ׁשהּוא מּפני ׁשביעית, ׁשל וקׁש ּתבן ׂשֹורפין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאין

ּבהמה  ּובזּוגיןלמאכל ּבגפת מּסיקין אבל פסולת ; -] ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָ
ׁשביעית.ענבים] ְִִֶׁשל

.Îּבּה לרחץ מּתר ׁשביעית, ׁשל וקׁש ּבתבן ׁשהּסקה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻמרחץ
ּבּה לרחץ אסּור הּוא, חׁשּוב אדם ואם ׁשּמא ּבׂשכר; - ְְְִִֶָָָָָָָָֹ

ּבׁשבילֹו, נֹודף ריחּה להיֹות ּכדי אחרים ּדברים ּבּה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָיּסיקּו
ׁשביעית  ּפרֹות מפסידין .ונמצאּו ְְְְְִִִִִֵַ

.‡Î אין לזרים, ּבתרּומה ׁשּמּתרין והּגרעינין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָֻהּקלּפין
ּכן  אם אּלא ּכעצים, הן והרי עליהם; חלה ׁשביעית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻקדּׁשת

לצביעה  והּקֹורראּויין ראוי . רך ובעודו הדקל [ראש ְְְִִִַָ
עליו.לאכילה] חלה ׁשביעית קדּׁשת ,ְְִִַָָָָֻ

.·Î- הּתבׁשיל לתֹו ּונתנן ׁשביעית, ׁשל ּתבלין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָהּצֹורר
ּבהן  נׁשאר ואם ּדבר; לכל מּתרין אּלּו הרי טעמן, ּבטל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻאם

ׁשביעית  ּבקדּׁשת הן עדין .טעם, ְְֲִִִִֵַַַַֻ
.‚Î ולא הּכר, לתֹו לא ׁשביעית ׁשל וקׁש ּתבן נֹותנין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹאין

הּטיט; ּכמבער לתֹו זה הרי נתן, ׁשהּסיקּוהּוואם ּתּנּור . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
רביעה ּומּׁשּתרד יּוצן; ׁשביעית, ׁשל ּובקׁש גשמים]ּבתבן -] ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

ׁשל  ּובקׁש ּבתבן וׂשֹורפין נהנין ׁשביעית, ּבמֹוצאי ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשנּיה
ְִִׁשביעית.

ה'תשע"ג  תמוז כ"א ש"ק יום

ו  ¤¤ּפרק
ׁשביעית ‡. ּבפרֹות סחֹורה עֹוׂשין למּכר אין רצה ואם ; ְְְְְִִִִִֵֵָָָֹ

ּכפרֹות  הן הרי הּדמים, ואֹותן מֹוכר. ׁשביעית, מּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָמעט
ואֹותֹו ׁשביעית. ּבקדּׁשת ויאכל מאכל, ּבהן יּלקח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשביעית:

ּכׁשהיה. ּבקדּׁשתֹו הּוא הרי הּנמּכר, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻהּפרי
מּקלּפי ·. יצּבע ולא ּומֹוכר, ׂשדה ירקֹות לֹוקח יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹלא

ׁשביעית  ּבפרֹות סחֹורה עֹוׂשה ׁשּזה מּפני - ּבׂשכר .ׁשביעית ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָ
והּדמים  הּמֹותר, למּכר מּתר - והֹותיר לאכל, ירקֹות ְְְְֱִִִֶַַַָָָָָֹֹֻלקח
אֹו ּבנֹו מהם ולקח לעצמֹו, ירקֹות לּקט אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָׁשביעית;

ׁשביעית. ּדמי והּדמים מּתר, זה הרי - ּומכר ּבּתֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּבן
ּבמּדה ‚. לא אֹותן מֹוכרין אין - ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹּכׁשּמֹוכרין

ּבפרֹות  ּכסֹוחר יהיה ׁשּלא ּכדי ּבמנין, ולא ּבמׁשקל ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹולא
אכסרה ׁשּמֹוכר הּמעט מֹוכר אּלא פי ׁשביעית; [על ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ּבהן השערה] לקנֹות הּדמים ולֹוקח הפקר, ׁשהּוא להֹודיע ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
אחר. ֵֶַֹאכל

ּבּׁשּוק „. למּכר לּבית, להאגד ׁשּדרּכן ּדברים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹואֹוגד
ׁשאֹוגדין  ּכדר לא לּבית, להביא ׁשאֹוגדין ּכדר ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאכסרה,
ׁשאין  ּודברים ּבצמצּום; ּכמֹוכר יהיה ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹלּׁשּוק

אֹותן  יאגד לא לּׁשּוק, אּלא להאגד .ּדרּכן ְְֱֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
נמּכרים ‰. יהיּו לא - לארץ ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּפרֹות

אכסרה; הארץ ּכפרֹות אּלא ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל, אֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָּבמּדה,
לארץ, מחּוצה ׁשהן נּכרים היּו .מּתר ואם ְִִִִֵֶֶָָָָָָֻ

.Â יצא - הּקדׁש את ׁשהּפֹודה מּבהקּדׁש: ּבּׁשביעית ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹחמר
ּכן; אינּה והּׁשביעית ּתחּתיו. הּדמים ויּתפׂשּו לחּלין, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻהּקדׁש
ּכפרֹות  ויעׂשּו הּדמים יּתפׂשּו - ׁשביעית ּפרֹות הּמֹוכר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּלא
ׁשאר  ּכפרֹות ונעׂשּו נתחּללּו לא עצמן והּפרֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹׁשביעית,

ּולפי הּׁשנים  לעֹולם. ּתהי ּבהויתּה "ּתהיה", ּבּה: ׁשּנאמר , ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
האחרֹון  אֹומר: נמצאת ּדמיה. את ּתֹופׂשת 'קדׁש', ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּנקראת

ׁשהיה. ּכמֹו הּוא הרי עצמֹו והּפרי ּבּׁשביעית, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָנתּפׂש
.Ê נעׂשה - ּבׂשר ּבדמיהן אֹו ׁשביעית ּבפרֹות לקח ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד?

וצרי ׁשביעית; ּכפרֹות ואֹוכלֹו הּפרֹות, ּכאֹותן ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָהּבׂשר
אֹו ּבׂשר ּבאֹותֹו לקח ׁשביעית. ּבעּור ּבׁשעת ׁשניהן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלבער
אֹו ּבּדגים לקח הּדגים. ונתּפׂשּו הּבׂשר, יצא - ּדגים ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָּבדמיו
אֹו ּבּׁשמן לקח ׁשמן. ונתּפׂש ּדגים, יצאּו - ׁשמן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבדמיהן
הּפרֹות  לבער וצרי ּדבׁש. ונתּפׂש ׁשמן, יצא - ּדבׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבדמיו
ּפרֹות  ׁשּמבערין ּכדר האחרֹון, הּדבׁש עם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָהראׁשֹונֹות

מלּוגמה מּׁשניהן עֹוׂשין ואין ולא [תרופה]ׁשביעית; ְְְְְְִִִִֵֵֶָֹ
ׁשביעית. ּפרֹות ּכׁשאר אֹותן, ְְְִִִִִֵַָָמפסידין

.Áמתחּללת ׁשביעית -]אין הכסף על קדושה להתפיס -] ְְִִִֵֶֶַ
מּקח  ּדר מכירה]אּלא באמצעות אמּורים?[- ּדברים ּבּמה . ְֲִִִֶֶֶֶַָָָ

ׁשני ּבפרי אבל ראׁשֹון; פירות ּבפרי תמורת [שנקנה ְְֲִִִִִִֵָ
דמיו] או חּלּול.שביעית ּדר ּבין מּקח ּדר ּבין מתחּלל -ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ

.Ëׁשנית הּנלקח ּפרי שני']ּוכׁשּמחּללין 'פרי אין [- , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָ
יּניחם, ׁשּמא - חּיים ועֹוף חּיה ּבהמה על אֹותֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמחּללין
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מן  ׁשּמביאין ּכדר ּביתֹו, לתֹו מעט להביא לֹו ויׁש ."ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָעּמ
הביא  ואם יין; ּכּדי עׂשרה חמׁש ׁשמן, ּכּדי חמׁש - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָההפקר

מּתר. מּזה, ִֵֶָָֻיתר
.‰Î ּבלבד יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ׁשביעית ,אין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

הּבית ּבפני ּבין - וגֹו'" הארץ אל תבאּו "ּכי [בזמן ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּבית.המקדש] ּבפני ׁשּלא ּבין ,ְִִֵֵֶַַֹ

.ÂÎ,ּכזיב עד ּבבל עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ּבעבֹודה;ּכל אסּור ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבאכילה  אסּורין ּבֹו, ׁשּצֹומחין הּספיחין ׁשּלא וכל וכל . ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹ

ועד  מּכזיב ׁשהּוא ּבלבד, מצרים עֹולי אּלא ּבֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָהחזיקּו
ּבעבֹודה  אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - אמנה ועד ְֲֲִֶַַַַַָָָָָָהּנהר
ּומהּנהר  ּבאכילה. מּתרין ּבֹו ׁשּצֹומחין הּספיחין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻּבּׁשביעית,

ּבּׁשביעית. ּבעבֹודה מּתר והלאה, ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָֻּומאמנה
.ÊÎדוד]סּוריה שכבש ׁשביעית [מקומות ׁשאין ּפי על אף - ְְִִִֵֶַַָ

ּבעבֹודה  אסּורה ׁשּתהיה עליה ּגזרּו הּתֹורה, מן ּבּה ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָנֹוהגת
יׂשראל, ארץ יּניחּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל; ּכארץ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבּׁשביעית
- וׁשנער ּומצרים ּומֹואב עּמֹון אבל ׁשם. ויׁשּתּקעּו ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָוילכּו
ׁשביעית  אין מּדבריהם, ּבמעׂשרֹות חּיבין ׁשהן ּפי על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָאף

ּבהן. ֶֶֶָנֹוהגת
.ÁÎ מּדבריהם ּבּה נֹוהגת ׁשביעית הּירּדן, ּוספיחי עבר . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

יהיּו לא ּבאכילה; מּתרין - סּוריה ּוספיחי הּירּדן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻעבר
עֹולי  ּבּה ׁשהחזיקּו יׂשראל מארץ חמּורין אּלּו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָארצֹות

ְִִַמצרים.
.ËÎ- ּבּׁשביעית ּוזרעּה יׂשראל, ּבארץ קרקע ׁשּקנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי

עֹוברי  מּפני אּלא הּספיחין, על ּגזרּו ׁשּלא מּתרין; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּפרֹותיה
עליהן. ׁשּנגזר ּכדי הּׁשביעית על מצּוין אינן והּגֹוים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻעברה,

.Ï עליהן מֹוׁשיבין - לּספר הּסמּוכֹות יׂשראל ארץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָעירֹות
ׁשביעית  ּפרֹות ויבּוזּו ּגֹוים יפּוצּו ׁשּלא ּכדי .ׁשֹומר, ְְְִִִֵֵֵֶָָֹ

ה  ¤¤ּפרק
ּולסיכה,‡. ולׁשתּיה, לאכילה, נּתנּו ׁשביעית ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָּפרֹות

הּׁשמּועה מּפי ולצביעה; הּנר, ממשה ּולהדלקת [מסורת ְְְְְִִִִֵַַַַָָָ
צבע.רבינו] ּבּה ולצּבע הּנר להדלקת אף "ּתהיה", ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלמדּו:

לאכל ·. ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל ּכיצד? ולׁשתּיה ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכילה
ׁשני. ּומעׂשר ּתרּומה ּכדין לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָולׁשּתֹות

ּבתרּומה ‚. מׁשּנה ׁשאינֹו ּכדר מּברּיתן, ּפרֹות יׁשּנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹולא
מבּׁשל;ּומעׂשר  אֹותֹו יאכל לא חי, להאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר : ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻ

,לפיכ חי. אֹותֹו אֹוכלין אין מבּׁשל, להאכל ׁשּדרּכֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻודבר
ׁשּנפסד  ּתבׁשיל לאכל מּטּפל אינֹו ּבהמה. אכלי ׁשֹולקין ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאין
ּומעׂשר. ּבתרּומה אֹוכל ׁשאינֹו ּכדר ׁשעּפׁשה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהּפת

ׁשּלא „. ּתרּומה, ׁשל ּבׁשמן ׁשביעית ׁשל ירק מבּׁשלין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹואין
ּפסּול  לידי מּתר,יביאּנּו - מּיד ואכלֹו מעט ּבּׁשל ואם ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻ

ּפסּול. לידי לבֹוא ּכדי הּניחֹו לא ְְֲִִִֵֵֵֶָֹׁשהרי
אֹותן ‰. מאכילין אין אדם, למאכל המיחדים ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֻּפרֹות

לתחת  מאליה הּבהמה הלכה ּולעֹופֹות; לחּיה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָלבהמה
להחזירּה אֹותֹו מחּיבין אין - ואכלה ׁשּנאמר:הּתאנה, , ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּתבּואתּה כל ּתהיה ּבארצ אׁשר ולחּיה ולבהמּת"ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ֱֶֹלאכל".

.Â יין יסּו לא ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר לסּו ּכיצד? ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹלסיכה
את וׁשמן יפּטם ולא הּׁשמן. את הּוא ס אבל [וחמץ], ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
מּבחּוץ,[בבשמים]הּׁשמן הּוא ס אבל ּבּמרחץ; יסּו ולא , ְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹ

ְְִָונכנס.
.Ê חֹוסמין אין - ׁשביעית ׁשל סותמים]וׁשמן [חורים ּבֹו[- ְְְִִִֵֶֶֶ

סכין של] ואין וסנּדל. מנעל ּבֹו סכין ואין וכירים, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּתּנּור
ּבידים  מׁשפׁשפֹו ּבׂשרֹו, על נפל טמאֹות; ּבידים ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָאֹותֹו
רגלֹו הּוא ס אבל הּמנעל, ּבתֹו רגלֹו יסּו ולא ְְְְְְֲִֵַַַָָָָֹטמאֹות.

וסך  הּמנעל. קטבּוליאולֹובׁש ּגּבי על ּומתעּגל [טבלה ּגּופֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ
.לסיכה]

.Á ׁשביעית ּבׁשמן הּנר את ׁשּמדליק ּכיצד? הּנר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלהדלקת
ּבׁשמן  ׁשמן ׁשהחליף אֹו אחר, ׁשמן ּבֹו ולקח מכרֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעצמֹו;
ׁשביעית  ּבדמי מדליקין ׁשאין ּבהדלקה; אסּורין ׁשניהן -. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבנר. מדליקֹו אּלא הּמדּורה, לתֹו הּׁשמן יּתן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹולא
.Ë ּפי על אף - ּבהן לצּבע ׁשּדרּכן ּדברים ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלצביעה

צֹובעין  לא אבל לאדם; ּבהן צֹובעין אדם, מאכלי ְְְֲֳִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹׁשהן
ׁשאין  - ּבהמה מאכלי אפּלּו ׁשביעית, מּפרֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָלבהמה

ּבהמה  צבעי על חלה ׁשביעית .קדּׁשת ְְְְִִִֵֵַַָָָֻ
.Èואהל ּברית ּכגֹון ּכבסים, צמחים]מיני קדּׁשת [מיני - ְְְְִִִֵַָָָֹֻ

ׁשּבת  "והיתה ׁשּנאמר: ּבהן, ּומכּבסין עליהן, חלה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשביעית
ּבפרֹות  מכּבסין אין אבל צרכיכם. לכל - לכם" ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהארץ

מלּוגמה עֹוׂשין ואין "והיתה [תרופה]ׁשביעית, ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָ
ולא  לזּלּוף, ולא למלּוגמה, לא לאכלה", לכם הארץ ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשּבת

מקיא]להקיא שע"י משקה למׁשרה[מין ולא לשרות , -] ְְְְִִָָֹ
ביין] לכביסה פשתן ולא ,. ְְִִָֹ

.‡È ׁשביעית ּבפרֹות אמרּו ּגדֹול מיחד ּכלל ׁשהּוא ּכל : ְְְְְִִֵֶָָָָֹֻ
- ּבהן וכּיֹוצא וענבים ּותאנים חּטים ּכגֹון אדם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָלמאכל
ואפּלּו ּבהן וכּיֹוצא רטּיה אֹו מלּוגמה מּמּנּו עֹוׂשין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָאין
לכם, מיחד ׁשהּוא ּכל לאכלה", "לכם ׁשּנאמר: ְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלאדם,
אדם, למאכל מיחד ׁשאינֹו וכל לרפּואה; ולא לאכלה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻיהיה
לאדם, מלּוגמה מהן עֹוׂשין - הרּכים ודרּדרים קֹוצים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּכגֹון
לבהמה, ולא לאדם לא מיחד ׁשאינֹו וכל לבהמה. לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹֹֹֻאבל
ּבמחׁשבּתֹו: ּתלּוי הּוא הרי - והּקרנית והאזֹוב הּסיאה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָּכגֹון
לאכילה, עליו חׁשב ּכעצים; הּוא הרי לעצים, עליו ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָחׁשב
ּבהמה  ּולמאכל אדם למאכל עליו חׁשב ּכפרֹות; הּוא ְְְְֲֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָהרי
מהן  עֹוׂשין ׁשאין אדם, מאכל חמרי עליו נֹותנין -ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

אֹותן. ׁשֹולקין ׁשאין ּבהמה, מאכל וחמרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻמלּוגמה,
.·È אכלי ּבהם ולּקח ּבהמה, ואכלי אדם אכלי למּכר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֻמּתר

אכלי אדם  ּבהם לּקח ּבהמה, אכלי מֹוכרין אין אבל . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
אדם, אכלי מֹוכרין ׁשאין לֹומר צרי ואין אחרת, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהמה
אכלי  החליף אֹו ּבהן, לקח ואם ּבהמה; אכלי ּבהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלּקח
עֹוׂשין  ׁשאין אדם, ּכאכלי הם הרי - ּבהמה ּבאכלי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָאדם

לאדם. מלּוגמה ְְְֵֶָָָמהם
.‚È- ׁשביעית לחּוצה ּפרֹות מהארץ אֹותן מֹוציאין אין ְְִִִִֵֵֵֶָָָָ

לסּוריה  ואפּלּו דוד]לארץ, שכבש מאכילין [מקומות ואין . ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָ
ׂשכיר  אֹו ׁשּבת, ׂשכיר היה ואם לׂשכיר; ולא לגֹוי, ְְְְְְִִִִַָָָָָֹאֹותן
הּוא  הרי - עליו מזֹונֹותיו ׁשּקּצץ אֹו חדׁש, ׂשכיר אֹו ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשנה,
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האכסניא את ּומאכילין אֹותֹו. ּומאכילין ּביתֹו, [-ּכאנׁשי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
המלך] ׁשביעית.חיל ְִִֵּפרֹות

.„È ׁשּזה מּפני ׁשביעית, ּפרֹות לאּׁשה ּפֹוסקין ּדין ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָאין
ּבעלּה מּׁשל היא נּזֹונת אבל ׁשביעית; מּפרֹות חֹוב .ּכמׁשּלם ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָ

.ÂË:ׁשּנאמר - ּבסר ּכׁשהן ׁשביעית ּפרֹות אֹוספין ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹאין
ּתבּואתּה" את ּתבּואה;"ּתאכלּו ׁשּתעׂשה עד נאכלת אינּה , ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשאֹוכל  ּכדר ּפּגין, ּכׁשהן ּבּׂשדה מעט מהן אֹוכל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאבל
ׁשּיּגיעּו עד ּביתֹו, ּבתֹו לאכל יכנס ולא ׁשבּוע. ׁשני ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבׁשאר

הּמעׂשרֹות. ְְַַַַלעֹונת
.ÊË ּבּׂשדה האילן ּפרֹות לאכל מּתר יהיה ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּומאימתי

מּׁשּיזריחּו - ּתאנים ׁשל הּפּגין אֹוכל [יבהיקו]ּבּׁשביעית? , ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַ
מּׁשּיֹוציא  - והּבסר ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשדה; ּפּתֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבהן

מ  - הּזיתים ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשדה; אכלֹו ּׁשּיכניסּומים, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
הכניסּו ּבּׂשדה; ואֹוכל ּפֹוצע ׁשמן, רביעית זיתים ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָסאה
להכניס  מּתר - ׁשליׁש הכניסּו ּבּׂשדה; וס ּכֹותׁש לג, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹֻחצי

הּמעׂשרֹות. לעֹונת הּגיעּו ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַלביתֹו,
.ÊÈ.ּפרי ׁשּיהיה קדם ּבּׁשביעית, לעצים אילנֹות לקץ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻמּתר

מפסיד  ׁשהרי אֹותֹו, יקץ לא - ּפרי לעׂשֹות מּׁשּיתחיל ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹאבל
לאכלה" "לכם ונאמר: הֹוציא האכל, ואם להפסד. ולא , ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ׁשהרי  אֹותֹו; לקץ מּתר - הּמעׂשרֹות לעֹונת והּגיעּו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֻּפרֹות
מּמּנּו. ׁשביעית ּדין ּובטל ּפרֹותיו, ְִִִִִֵֶַָָהֹוציא

.ÁÈ- החרּובין ּבּׁשביעית? האילן קֹוצצין אין ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומאימתי
הענפים]מּׁשּיׁשלׁשלּו מּׁשּיּגרעּו[שיגדלו - והּגפנים , ְְְְְְִִִִֶֶַַָָ

גרעינים] בהם מּׁשּינצּו[שיהיו - והּזיתים [שיראו , ְִִֵֵֶַָ
ואין הניצנים] ּבסר. מּׁשּיֹוציאּו - האילנֹות ּכל ּוׁשאר ,ְְִִִֵֶֶָָָָֹ

הּכפנּיֹות את בשלו]קֹוצצין שלא מּפני [תמרים ּבּׁשביעית, ְְְְִִִִִֵֶַַַ
אּלא  ּתמרים להעׂשֹות ּדרּכן אין ואם ּפרי; הפסד  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהּוא

ּכפנּיֹות. אֹותן לקץ מּתר ְִִִַָָָֹֻׁשיצין,
.ËÈ ראּוי ׁשהּוא מּפני ׁשביעית, ׁשל וקׁש ּתבן ׂשֹורפין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאין

ּבהמה  ּובזּוגיןלמאכל ּבגפת מּסיקין אבל פסולת ; -] ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָ
ׁשביעית.ענבים] ְִִֶׁשל

.Îּבּה לרחץ מּתר ׁשביעית, ׁשל וקׁש ּבתבן ׁשהּסקה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻמרחץ
ּבּה לרחץ אסּור הּוא, חׁשּוב אדם ואם ׁשּמא ּבׂשכר; - ְְְִִֶָָָָָָָָֹ

ּבׁשבילֹו, נֹודף ריחּה להיֹות ּכדי אחרים ּדברים ּבּה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָיּסיקּו
ׁשביעית  ּפרֹות מפסידין .ונמצאּו ְְְְְִִִִִֵַ

.‡Î אין לזרים, ּבתרּומה ׁשּמּתרין והּגרעינין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָֻהּקלּפין
ּכן  אם אּלא ּכעצים, הן והרי עליהם; חלה ׁשביעית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻקדּׁשת

לצביעה  והּקֹורראּויין ראוי . רך ובעודו הדקל [ראש ְְְִִִַָ
עליו.לאכילה] חלה ׁשביעית קדּׁשת ,ְְִִַָָָָֻ

.·Î- הּתבׁשיל לתֹו ּונתנן ׁשביעית, ׁשל ּתבלין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָהּצֹורר
ּבהן  נׁשאר ואם ּדבר; לכל מּתרין אּלּו הרי טעמן, ּבטל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻאם

ׁשביעית  ּבקדּׁשת הן עדין .טעם, ְְֲִִִִֵַַַַֻ
.‚Î ולא הּכר, לתֹו לא ׁשביעית ׁשל וקׁש ּתבן נֹותנין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹאין

הּטיט; ּכמבער לתֹו זה הרי נתן, ׁשהּסיקּוהּוואם ּתּנּור . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
רביעה ּומּׁשּתרד יּוצן; ׁשביעית, ׁשל ּובקׁש גשמים]ּבתבן -] ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

ׁשל  ּובקׁש ּבתבן וׂשֹורפין נהנין ׁשביעית, ּבמֹוצאי ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשנּיה
ְִִׁשביעית.

ה'תשע"ג  תמוז כ"א ש"ק יום

ו  ¤¤ּפרק
ׁשביעית ‡. ּבפרֹות סחֹורה עֹוׂשין למּכר אין רצה ואם ; ְְְְְִִִִִֵֵָָָֹ

ּכפרֹות  הן הרי הּדמים, ואֹותן מֹוכר. ׁשביעית, מּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָמעט
ואֹותֹו ׁשביעית. ּבקדּׁשת ויאכל מאכל, ּבהן יּלקח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשביעית:

ּכׁשהיה. ּבקדּׁשתֹו הּוא הרי הּנמּכר, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻהּפרי
מּקלּפי ·. יצּבע ולא ּומֹוכר, ׂשדה ירקֹות לֹוקח יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹלא

ׁשביעית  ּבפרֹות סחֹורה עֹוׂשה ׁשּזה מּפני - ּבׂשכר .ׁשביעית ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָ
והּדמים  הּמֹותר, למּכר מּתר - והֹותיר לאכל, ירקֹות ְְְְֱִִִֶַַַָָָָָֹֹֻלקח
אֹו ּבנֹו מהם ולקח לעצמֹו, ירקֹות לּקט אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָׁשביעית;

ׁשביעית. ּדמי והּדמים מּתר, זה הרי - ּומכר ּבּתֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּבן
ּבמּדה ‚. לא אֹותן מֹוכרין אין - ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹּכׁשּמֹוכרין

ּבפרֹות  ּכסֹוחר יהיה ׁשּלא ּכדי ּבמנין, ולא ּבמׁשקל ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹולא
אכסרה ׁשּמֹוכר הּמעט מֹוכר אּלא פי ׁשביעית; [על ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ּבהן השערה] לקנֹות הּדמים ולֹוקח הפקר, ׁשהּוא להֹודיע ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
אחר. ֵֶַֹאכל

ּבּׁשּוק „. למּכר לּבית, להאגד ׁשּדרּכן ּדברים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹואֹוגד
ׁשאֹוגדין  ּכדר לא לּבית, להביא ׁשאֹוגדין ּכדר ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאכסרה,
ׁשאין  ּודברים ּבצמצּום; ּכמֹוכר יהיה ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹלּׁשּוק

אֹותן  יאגד לא לּׁשּוק, אּלא להאגד .ּדרּכן ְְֱֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
נמּכרים ‰. יהיּו לא - לארץ ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּפרֹות

אכסרה; הארץ ּכפרֹות אּלא ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל, אֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָּבמּדה,
לארץ, מחּוצה ׁשהן נּכרים היּו .מּתר ואם ְִִִִֵֶֶָָָָָָֻ

.Â יצא - הּקדׁש את ׁשהּפֹודה מּבהקּדׁש: ּבּׁשביעית ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹחמר
ּכן; אינּה והּׁשביעית ּתחּתיו. הּדמים ויּתפׂשּו לחּלין, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻהּקדׁש
ּכפרֹות  ויעׂשּו הּדמים יּתפׂשּו - ׁשביעית ּפרֹות הּמֹוכר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּלא
ׁשאר  ּכפרֹות ונעׂשּו נתחּללּו לא עצמן והּפרֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹׁשביעית,

ּולפי הּׁשנים  לעֹולם. ּתהי ּבהויתּה "ּתהיה", ּבּה: ׁשּנאמר , ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
האחרֹון  אֹומר: נמצאת ּדמיה. את ּתֹופׂשת 'קדׁש', ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּנקראת

ׁשהיה. ּכמֹו הּוא הרי עצמֹו והּפרי ּבּׁשביעית, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָנתּפׂש
.Ê נעׂשה - ּבׂשר ּבדמיהן אֹו ׁשביעית ּבפרֹות לקח ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד?

וצרי ׁשביעית; ּכפרֹות ואֹוכלֹו הּפרֹות, ּכאֹותן ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָהּבׂשר
אֹו ּבׂשר ּבאֹותֹו לקח ׁשביעית. ּבעּור ּבׁשעת ׁשניהן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלבער
אֹו ּבּדגים לקח הּדגים. ונתּפׂשּו הּבׂשר, יצא - ּדגים ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָּבדמיו
אֹו ּבּׁשמן לקח ׁשמן. ונתּפׂש ּדגים, יצאּו - ׁשמן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבדמיהן
הּפרֹות  לבער וצרי ּדבׁש. ונתּפׂש ׁשמן, יצא - ּדבׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבדמיו
ּפרֹות  ׁשּמבערין ּכדר האחרֹון, הּדבׁש עם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָהראׁשֹונֹות

מלּוגמה מּׁשניהן עֹוׂשין ואין ולא [תרופה]ׁשביעית; ְְְְְְִִִִֵֵֶָֹ
ׁשביעית. ּפרֹות ּכׁשאר אֹותן, ְְְִִִִִֵַָָמפסידין

.Áמתחּללת ׁשביעית -]אין הכסף על קדושה להתפיס -] ְְִִִֵֶֶַ
מּקח  ּדר מכירה]אּלא באמצעות אמּורים?[- ּדברים ּבּמה . ְֲִִִֶֶֶֶַָָָ

ׁשני ּבפרי אבל ראׁשֹון; פירות ּבפרי תמורת [שנקנה ְְֲִִִִִִֵָ
דמיו] או חּלּול.שביעית ּדר ּבין מּקח ּדר ּבין מתחּלל -ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ

.Ëׁשנית הּנלקח ּפרי שני']ּוכׁשּמחּללין 'פרי אין [- , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָ
יּניחם, ׁשּמא - חּיים ועֹוף חּיה ּבהמה על אֹותֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמחּללין
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אבל  עצמּה. ׁשביעית לֹומר צרי ואין עדרים; מהם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָויגּדל
הּׁשחּוטין. על הּפרֹות אֹותן ְְְִִֵַַַַָמחּללין

.È עֹוׂשין ואין החֹוב, את מהם ּפֹורעין אין - ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַּדמי
ׁשֹוׁשבינּות בניו]ּבהן למשיא מידידים תמיכה ואין [דמי , ְְִֵֶָ

לענּיים  צדקה מהן ּפֹוסקין ואין ּתגמּולין, מהן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמׁשּלמין
ּגמילּות  ׁשל ּדברים מהן מׁשּלחין אבל הּכנסת; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבבית

להֹודיע וצרי קדושתן]חסדים, על אין [שישמרו וכן . ְְְֲִִִֵֵַָָ
לקח, ואם טמאה; ּובהמה וקרקעֹות עבדים מהן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָלֹוקחין

ש:] ּכנגּדן[קנסהו אחרים]יאכל ׁשעֹוׂשה [פירות ּכדר ְְְֶֶֶֶֶַָֹ
ויֹולדֹות, וזבֹות זבים קּני מהן מביאין ואין ׁשני. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָּבמעׂשר
ּכלים  סכין ואין ּכנגּדן. יאכל הביא, ואם ואׁשמֹות; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹחּטאֹות

ּכנגּדן. יאכל ,ס ואם ׁשביעית; ׁשל ּבׁשמן ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹועֹורֹות
.‡È ו לּסּפן, ולא לּסּפר, ולא לּבּלן, לא מהן נֹותנין לא אין ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹֹ

הּבֹור  מן מים ׁשּדֹולה למי הּוא נֹותן אבל האּמנין; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלׁשאר
מים  אֹותֹו מּדמיהן להׁשקֹות אֹו ׁשביעית מּפרֹות לּתן ּומּתר . ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֻ

חּנם. מּתנֹות ְְִִַָָֻלאּמנין,
.·È'הּיֹום ירק לי ולּקט זה, אּסר ל 'הא לּפֹועל: ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר

מּתר  ׂשכרֹו מה - ּבכל מֹוציאֹו אּלא - ׁשביעית ּכדמי ואינֹו ; ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻ
ׁשביעית. ּכדמי ׂשכרֹו להיֹות הּפֹועל את קנסּו ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּׁשּירצה,
ּכדמי  זה הרי - ירק' הּיֹום ּבֹו לי 'לּקט לֹו: אמר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָואם
ּכפרֹות  ּוׁשתּיה, ּבאכילה אּלא מֹוציאֹו ואינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָׁשביעית;

ְִִׁשביעית.
.‚È ׁשביעית מלאכת ׁשביעית ּבפרֹות העֹוׂשים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָהחּמרים

ּכדמי  ׂשכרן הרי - מּדי יֹותר ׁשהביאּו ּכגֹון ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהאסּורה,
ּבׂשכר ׁשביעית  קנסּו מה ּומּפני להם. קנס זה ודבר ; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ

הּפֹועל  ׁשּׂשכר מּפני הּפֹועל? ּבׂשכר קנסּו ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהחּמרין,
חּייו ּכדי מּׁשּום ּבֹו, קנסּו לא - .[פרנסתו]מעט ְְְִֵַַָָֹ

.„È ּבׁשעת לֹו ואמר ּבפּונדיֹון, ּכּכר הּנחּתֹום מן ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָהּלֹוקח
מּתר; זה הרי - 'ל אביא ׂשדה, ירקֹות 'ּכׁשאלּקט ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻלקיחה:
מּמּנּו לקח ואם ׁשביעית. ּכפרֹות הּוא הרי הּכּכר, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָואֹותֹו
מּדמי  חֹוב ּפֹורעין ׁשאין ׁשביעית; מּדמי יׁשּלם לא - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָֹסתם

.ׁשביעית  ְִִ
.ÂËּבטֹובה ׁשביעית ּפרֹות לב אֹוכלין טובה עלים,[להוקיר ְְְִִִֵָ

סחורה] משום בזה  ּבטֹובהואין וׁשּלא ברצונם , [שלא ְְֶָֹ
ּכמי כהפקר] ׁשביעית, ּפרֹות לֹו ׁשּיּתן ּבטֹובה? ּכיצד .ְְְִִִִֵֵֵֶַָ

ּכמי  לאכל, לגּנתֹו ׁשּיכניסֹו אֹו לֹו, ׁשּנתן טֹובה עּמֹו ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשעׂשה
ּבמּתנה, ׁשביעית ּפרֹות לֹו ׁשּנתנּו ּומי טֹובה. עּמֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשעׂשה
ּפרֹות  ׁשאֹוכל ּכדר אֹוכלם, זה הרי - ּבירּׁשה לֹו ׁשּנפלּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻאֹו

הּׂשדה. מן ּבעצמֹו הּוא אֹותן ְְִֵֶֶַַָָׁשאֹוסף

ז  ¤¤ּפרק
ׁשאֹותֹו‡. זמן ּכל אּלא מהן אֹוכלין אין - ׁשביעית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפרֹות

ּבּׂשדה  מצּוי אׁשר הּמין ולחּיה ולבהמּת" ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּׂשדה, מן זה מּמין אֹוכלת ׁשחּיה זמן ּכל ּתהיה", ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבארצ
חּיב  - הּׂשדה מן לחּיה ּכלה ּׁשּבּבית; מּמה אֹוכל ִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָאּתה
ּפרֹות  ׁשל ּבעּור הּוא וזה הּבית, מן הּמין אֹותֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַַלבער

ְִִׁשביעית.

ּגרֹוגרֹות·. לֹו ׁשהיּו הרי מיובשות]ּכיצד? ׁשל [תאנים ְֲֵֵֶֶַָָ
ׁשהּתאנים  זמן ּכל מהן אֹוכל - ּביתֹו ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשביעית
מן  לאכל אסּור - הּׂשדה מן הּתאנים ּכלּו ּבּׂשדה. ְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאילנֹות

אֹותן. מבער אּלא ׁשּבּבית, ְְִֵֶֶַַַַָָָהּגרֹוגרֹות
לכל ‚. סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון מחּלקן מרּבין, ּפרֹות לֹו ְְְְְְִֵַָָָָֹֻהיּו

ואחד  ּבין אחד לענּיים ּבין הּבעּור, אחר לאכל ואסּור . ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׂשֹורף  - הּבעּור ּבׁשעת אֹוכלין מצא לא ואם ְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹלעׁשירים;

ׁשּמאּבד.ּב ּדבר ּבכל מאּבד אֹו לּים, מׁשלי אֹו אׁש, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הּגּנֹות „. מן הענבים וכלּו ׁשביעית, ׁשל צּמּוקין לֹו ְְֲִִִִִִִֶַָָָָהיּו

ענבים  יׁש ׁשעדין ּפי על אף - הפקר ׁשהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוהּפרּדסים
מּפני  הּצּמּוקין מן אֹוכל אינֹו - החצרֹות ׁשּבתֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּבּגפנים
אם  אבל לחּיה. מצּויין ׁשאינם לפי ׁשּבחצר, אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָענבים
הּׁשנה, ּבסֹוף אּלא נגמרין ׁשאינם ּביֹותר קׁשים ענבים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָיׁש
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילם. הּצּמּוקין מן אֹוכל זה .הרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

לֹו‰. והיה ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשּתי ּפרֹות עֹוׂשה ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאילן
ׁשּפרֹות  זמן ּכל מהן אֹוכל זה הרי - הראׁשֹונֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמּפרֹותיו
אבל  ּבּׂשדה; הּמין מאֹותֹו ׁשהרי ּבּׂשדה, מצּויֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנּיֹות
לפרֹות  ּדֹומין ׁשהן מּפני ּבׁשבילן, אֹוכלין אין - הּסתו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָּפרֹות

אחרת  ׁשנה .ׁשל ֶֶֶַָָ
.Âׁשלׁשה אחת[מיני]הּכֹובׁש ּבחבית אחד ּכבׁשים [שכל ְְְִִֵַַַָָָֹ

שונה] ביעורו מינֹוזמן יבער הּׂשדה, מן מינֹו ׁשּכלה ּכל -ְִִִֵֶֶַַָָָֹ
ּבּה התחיל ואם החבית; מהחבית]מן לאכול הּכל [- הרי , ְְֲִִִִִֵֶַָָֹ

ּבהמה  אכלי מבער ּכ אדם, אכלי ׁשּמבער ּוכׁשם ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכמבער.
מן  הּמין אֹותֹו ּכלה אם לבהמה, מאכיל ואינֹו הּבית; ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָמן

ֶַָהּׂשדה.
.Ê הּדמים את מבערין ּכ הּפרֹות, את ׁשּמבערין .ּוכׁשם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

אֹוכל  הּוא והרי ׁשביעית, ׁשל רּמֹונים ׁשּמכר הרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?
אצלֹו ונׁשאר ׁשּבּׂשדה, האילן מן הרּמֹונים וכלּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן,

לבער. חּיב - ּבהן ׁשּמכר הּדמים ְִִֵֶֶַַַַָָָָמן
.Áׁשלׁש מזֹון ּומחּלקן מאכלֹות, ּבהן קֹונה עֹוׂשה? ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹּכיצד

הּמלח, לים הּמעֹות יׁשלי אֹו ואחד; אחד לכל ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָסעּודֹות
אֹוכלין. מצא לא ְִִָָֹאם

.Ë והּׁשפלה ההר - ּכּלּה יהּודה ארץ לּבעּור: ארצֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשלׁש
והר  לד ׁשפלת - ּכּלֹו הּירּדן עבר אחת; ארץ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻוהעמק,
ּכּלֹו והּגליל אחת; ארץ הּים, עם חֹורֹון ּומּבית לד ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻׁשפלת
אחת  ארץ טבריה, ּותחּום הּתחּתֹון וגליל העליֹון ּגליל -. ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

האחרֹון  ׁשּיכלה עד מּׁשלׁשּתן, ואחת אחת ּבכל ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָואֹוכלין
ֶָׁשּבּה.

.È זמן ּכל מהן אֹוכל - יהּודה ּבארץ ּפרֹות  לֹו היּו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכיצד?
לֹו היּו אם וכן ּכּלּה; יהּודה ארץ ּבכל הּמין מאֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּיׁש
ּבכל  הּמין מאֹותֹו ׁשּיׁש זמן ּכל מהן אֹוכל - ּגליל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּפרֹות

הּירּדן. ּבעבר וכן ּכּלּה; הּגליל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻארץ
.‡È לחרּובין אחת ּכארץ חׁשּובֹות ּכּלן אּלּו, ארצֹות ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֻוׁשלׁש

ולּתמרים  האחרֹון ולּזיתים ׁשּיכלה עד ּבּתמרים, ואֹוכלין . ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּבּזיתים  אֹוכלין וכן הּפּורים. עד ּכֹולה? הּוא ואימתי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשּבֹו;
ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל הּפסח עד ּובענבים העצרת, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעד

החנּכה. עד ְֲַַַָָֻּובּגרֹוגרֹות
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.·È ׁשּלא למקֹום ׁשּכלּו מּמקֹום ׁשביעית ּפרֹות ְְִִִִֵֶֶַָָָֹהּמֹולי
לבער  חּיב - ׁשּכלּו למקֹום ּכלּו ׁשּלא מּמקֹום אֹו לפי ּכלּו, ; ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

מקֹום  וחמרי מּׁשם, ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֻֻׁשּנֹותנין
- לארץ לחּוצה ׁשּיצאּו הארץ ּופרֹות לׁשם. ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהל

למקֹום. מּמקֹום יעבירם ולא ּבמקֹומן, ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֹמתּבערין
.‚Èאֹו אדם, מאכל ׁשהּוא ּכל ּבּׁשביעית: אמרּו ּגדֹול ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹּכלל

ּבארץ  מתקּים אינֹו אם - הּצֹובעין מּמין אֹו ּבהמה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמאכל
לדמיו  ויׁש ּבּבעּור וחּיב ׁשביעית, ּולדמיו ׁשביעית לֹו יׁש -ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ

הּדנּדּנה ועלי הּׁשֹוטה הּלּוף עלי ּכגֹון מנטה]ּבעּור. [נענע, ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָ
מאכל  והּדרּדרין, החֹוחים ּוכגֹון אדם; מאכל ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהעלׁשין,

הּצֹובעין  מּמין וקֹוצה, אּסטס ּוכגֹון היה הּבהמה; ואם . ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ
אף  - הּצֹובעין מּמין והרכּפה הּפּואה ּכגֹון ּבארץ, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָמתקּים
ּבעּור  לֹו אין - ׁשביעית ּולדמיו ׁשביעית לֹו ׁשּיׁש ּפי ְְְִִִִִִֵֵֶַָָעל
וצֹובעין  נהנין אּלא ּבארץ, מתקּים ׁשהרי ּבעּור, לדמיו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹולא

הּׁשנה. ראׁש עד ַַָָֹּבֹו
.„È,ּבהמה למאכל ולא אדם למאכל לא מיחד ׁשאינֹו ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֻוכל

יׁש לעצים, ואינֹו הֹואיל - הּצֹובעין מּמין ׁשביעית ואינֹו לֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַ
אף  ּבעּור, לדמיו ולא ּבעּור לֹו אין אבל ׁשביעית. ְְְְֲִִִִֵַָָָָָֹּולדמיו
עד  ּבדמיו אֹו ּבֹו נהנין אּלא ּבארץ; מתקּים ׁשאינֹו ּפי ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעל

הּׁשנה  הּדנּדּנה ראׁש ועּקר הּׁשֹוטה, הּלּוף עּקר ּכגֹון ; ְְְִִֶַַַַַַַַָָָֹ
והעקרבנין[נענע] עשב], .[מין ְְְִַָָ

.ÂËוהּנץ רּמֹון אגֹוזים,[הפרח]קלּפי קלּפי ׁשּלֹו, ְְְֱִִִִֵֵֵֶַ
אין  אבל ׁשביעית; ולדמיהם ׁשביעית להם יׁש - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָוהּגרעינין

זרדים לּולבי לדמיהם. ולא ּבעּור ענפים להם [ראשי ְְְְִִִֵֵֶֶָָֹ
מהכרם] ולדמיהם שחתכו ׁשביעית להם יׁש - והחרּובים ,ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָ

והּבטנה, האלה, לּולבי ּבעּור. ולדמיהן להן ויׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשביעית,
קוץ]והאטדין להן [סוג ואין ׁשביעית, ולדמיהם להן יׁש - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

ּבעּור. יׁש ׁשּלהן לעלים אבל ּבעּור; לדמיהן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹולא
.ÊË מן ׁשּיּבֹולּו ּבעת העלין? ּבעּור ׁשעת היא ְְִִִִִֵֵֶֶַָאיזֹו

ׁשּלהן  אין האילנֹות - חרּובין ועלי קנים, ועלי זיתים, עלי ; ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
וכלֹות. נֹובלֹות ׁשאינן לפי ּבעּור, ְְְִִֵֶֶָָָלהם

.ÊÈ?ּבּׁשביעית לחין עׂשבים מלּקט אדם יהיה מתי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָועד
הּמתיק ׁשּייבׁש נהור]עד סגי בלשון כך ונקרא מר, ;[פרי ִִֶַַַָ

רביעה ׁשּתרד עד יבׁשים, עׂשבים גשמים]ויגּבב ׁשנּיה [- ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ׁשביעית. ְְִִֵָּבמֹוצאי

.ÁÈ לּפרּדסֹות לה ּכנס מּתרין הענּיים יהיּו מתי ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֻועד
רביעה  ׁשּתרד עד ׁשביעית? ּפרֹות לאסף ׁשביעית, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹּבמֹוצאי

.ׁשנּיה  ְִָ
È.Ë ולדמיהן ׁשביעית להן יׁש והּלטם, והּכפר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּורד

ּומן ׁשביעית  האילנֹות מן הּיֹוצא ׂשרף והּוא הּקטף, . ְְְְִִִִִֵַַָָָָ
הּפּגין [גזעים]העּקרין מן והּיֹוצא ׁשביעית; לֹו אין , ְְִִִִִִֵֵַַַָָ

הבשילו] שלא ׁשביעית.[פירות ּולדמיו ׁשביעית לֹו יׁש ,ְְְִִִִֵָָ
.Î סרק ּבאילן אבל מאכל; ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָּבּמה

לֹו ויׁש ׁשּלהן, ּכפרי - העּקרין ּומן העלין מן הּיֹוצא אף -ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשביעית  ּולדמיו .ׁשביעית ְְְִִִִָָ

.‡Î את ילּקט - ׁשּׁשית ׁשל ּבׁשמן ׁשביעית ורד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַהּכֹובׁש

- ׁשביעית מֹוצאי ׁשל ּבׁשמן ּכבׁשֹו מּתר. והּׁשמן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻהּורד,
נתחּיב  ּוכבר הּוא, יבׁש הּורד ׁשהרי הּׁשמן; לבער ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָחּיב

.ּבּבעּור  ִַ
.·Î ּביין אֹו ׁשּׁשית, ּביין ׁשּכבׁשן ׁשביעית ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָחרּובין

ּפרֹות  טעם ׁשהרי הּיין, לבער חּיב - ׁשביעית ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמֹוצאי
ּבֹו ּבפרֹות ׁשביעית ׁשּנתערבּו ׁשביעית ּפרֹות הּכלל: זה . ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ

ּבנֹותן  ּבמינֹו, וׁשּלא ׁשהּוא; ּבכל ּבמינֹו, מין - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָֹאחרֹות
ַַטעם.

ח  ¤¤ּפרק
לחּזק ‡. אסּור ּכ - ּבּׁשביעית הארץ לעבד ׁשאסּור ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכדר

עבֹודה; ּכלי להן למּכר אֹו אֹותּה, ׁשעֹובדין יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹידי
עברה  עֹוברי ידי לחּזק ׁשאסּור .לפי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָ

למי ·. ּבּׁשביעית, למכרן רּׁשאי האּמן ׁשאין ּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻואּלּו
העל  ּכליה, וכל מחרׁשה הּׁשביעית: על חׁשּוד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא

התבואה]והּמזרה ּכל [מעדר]והּדקר[לזרות הּכלל: זה . ְְְְִֶֶֶֶַַַָָ
אסּור  ּבּׁשביעית, ׁשאסּורה למלאכה מיחדת ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּמלאכּתֹו
ותהיה  אסּורה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר ולמלאכה לחׁשּוד; ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָלמכרֹו

לחׁשּוד. למכרֹו מּתר ְְְֶֶָָָֻֻמּתרת,
ׁשאם ‚. - ּכליה וכל והעגלה הּמּגל, לֹו הּוא מֹוכר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?

ואם  מּתר; זה הרי מעט, העגלה על ויביא מעט ּבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֻיקצר
אסּור  ׂשדהּו, ּפרֹות ּכל יביא אֹו הּקֹוצרין ּכדר .יקצר ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ּדבר „. אפּלּו חׁשּוד, ׁשאינֹו למי סתם למּכר ְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֻּומּתר
ׁשהרי  - ּבּׁשביעית האסּורה למלאכה מיחדת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּמלאכּתֹו
לאחר  מלאכה לֹו לעׂשֹות ּבּׁשביעית, ׁשּקנה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָאפׁשר

.ׁשביעית  ְִִ
יין.‰. ּכּדי עׂשרה וחמׁש ׁשמן, ּכּדי חמּׁשה מֹוכר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּיֹוצר

ימּכר  ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּזה, יתר לגֹוי למּכר ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֻּומּתר
ואינֹו לארץ, ּבחּוצה ליׂשראל רּבים ּכּדים ּומֹוכר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָליׂשראל;

לארץ  יביא ׁשּמא .חֹוׁשׁש ִֵֶֶָָָָ
.Âלׁשחטּה אפׁשר ׁשהרי חֹורׁשת, ּפרה לחׁשּוד .ּומֹוכר ְְְֲֳֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

ׁשּיֹובירּה אפׁשר ׁשהרי ׂשדהּו, לֹו בה]ּומֹוכר יעבוד .[שלא ְֲִֵֵֵֶֶֶָָָ
על  עּמֹו ּפֹוסק ּכן אם אּלא האילן, ׂשדה לֹו ימּכר לא ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹאבל

סאה ּומׁשאילֹו ּבאילן. לֹו ׁשאין מדידה]מנת למּדד [כלי ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ
אפׁשר  ׁשהרי - ּגרן לֹו ׁשּיׁש יֹודע ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבּה,
ׁשהּוא  ּפי על אף מעֹות, לֹו ּופֹורט ּביתֹו. ּבתֹו ּבּה ְְִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּימּדד

אסּורין. ּבפרּוׁש, וכּלן ּפֹועלין. לֹו ׁשּיׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶַָֻיֹודע
.Ê,הּׁשביעית על החׁשּודה לחברּתּה אּׁשה מׁשאלת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוכן

עּמּה ּתטחן ולא ּתבֹור לא אבל ותּנּור; רחים ּוכברה .נפה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹֹ
.Á ּכגֹון - ּבלבד ּבדברים ּבּׁשביעית, ּגֹוים ידי ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָמחּזקין

'ּתצליח', אֹו 'ּתתחּזק', לֹו: אֹומר זֹורע, אֹו חֹורׁש ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשראהּו
ׁשביתת  על מצּוין ׁשאינם מּפני אּלּו; ּבדברים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻוכּיֹוצא

ּבּיד  יסעדּנּו לא אבל הּפרֹות,הארץ. עּמהן לרּדֹות ּומּתר . ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
נירין מהם בשביעית]וחֹוכרין שנחרשה קרקע לפי [- - ְְְִִִִֵֶ

אֹותם. לקנס ּכדי חּיּוב ּבני ְְְִִֵֵֵֶָָֹׁשאינן
.Ëּבסּוריה ּבתלּוׁש לעׂשֹות דוד]מּתר שכבש ,[מקומות ְְְֲַָָָֻ
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אבל  עצמּה. ׁשביעית לֹומר צרי ואין עדרים; מהם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָויגּדל
הּׁשחּוטין. על הּפרֹות אֹותן ְְְִִֵַַַַָמחּללין

.È עֹוׂשין ואין החֹוב, את מהם ּפֹורעין אין - ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַּדמי
ׁשֹוׁשבינּות בניו]ּבהן למשיא מידידים תמיכה ואין [דמי , ְְִֵֶָ

לענּיים  צדקה מהן ּפֹוסקין ואין ּתגמּולין, מהן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמׁשּלמין
ּגמילּות  ׁשל ּדברים מהן מׁשּלחין אבל הּכנסת; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבבית

להֹודיע וצרי קדושתן]חסדים, על אין [שישמרו וכן . ְְְֲִִִֵֵַָָ
לקח, ואם טמאה; ּובהמה וקרקעֹות עבדים מהן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָלֹוקחין

ש:] ּכנגּדן[קנסהו אחרים]יאכל ׁשעֹוׂשה [פירות ּכדר ְְְֶֶֶֶֶַָֹ
ויֹולדֹות, וזבֹות זבים קּני מהן מביאין ואין ׁשני. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָּבמעׂשר
ּכלים  סכין ואין ּכנגּדן. יאכל הביא, ואם ואׁשמֹות; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹחּטאֹות

ּכנגּדן. יאכל ,ס ואם ׁשביעית; ׁשל ּבׁשמן ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹועֹורֹות
.‡È ו לּסּפן, ולא לּסּפר, ולא לּבּלן, לא מהן נֹותנין לא אין ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹֹ

הּבֹור  מן מים ׁשּדֹולה למי הּוא נֹותן אבל האּמנין; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלׁשאר
מים  אֹותֹו מּדמיהן להׁשקֹות אֹו ׁשביעית מּפרֹות לּתן ּומּתר . ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֻ

חּנם. מּתנֹות ְְִִַָָֻלאּמנין,
.·È'הּיֹום ירק לי ולּקט זה, אּסר ל 'הא לּפֹועל: ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר

מּתר  ׂשכרֹו מה - ּבכל מֹוציאֹו אּלא - ׁשביעית ּכדמי ואינֹו ; ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻ
ׁשביעית. ּכדמי ׂשכרֹו להיֹות הּפֹועל את קנסּו ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּׁשּירצה,
ּכדמי  זה הרי - ירק' הּיֹום ּבֹו לי 'לּקט לֹו: אמר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָואם
ּכפרֹות  ּוׁשתּיה, ּבאכילה אּלא מֹוציאֹו ואינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָׁשביעית;

ְִִׁשביעית.
.‚È ׁשביעית מלאכת ׁשביעית ּבפרֹות העֹוׂשים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָהחּמרים

ּכדמי  ׂשכרן הרי - מּדי יֹותר ׁשהביאּו ּכגֹון ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהאסּורה,
ּבׂשכר ׁשביעית  קנסּו מה ּומּפני להם. קנס זה ודבר ; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ

הּפֹועל  ׁשּׂשכר מּפני הּפֹועל? ּבׂשכר קנסּו ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהחּמרין,
חּייו ּכדי מּׁשּום ּבֹו, קנסּו לא - .[פרנסתו]מעט ְְְִֵַַָָֹ

.„È ּבׁשעת לֹו ואמר ּבפּונדיֹון, ּכּכר הּנחּתֹום מן ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָהּלֹוקח
מּתר; זה הרי - 'ל אביא ׂשדה, ירקֹות 'ּכׁשאלּקט ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻלקיחה:
מּמּנּו לקח ואם ׁשביעית. ּכפרֹות הּוא הרי הּכּכר, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָואֹותֹו
מּדמי  חֹוב ּפֹורעין ׁשאין ׁשביעית; מּדמי יׁשּלם לא - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָֹסתם

.ׁשביעית  ְִִ
.ÂËּבטֹובה ׁשביעית ּפרֹות לב אֹוכלין טובה עלים,[להוקיר ְְְִִִֵָ

סחורה] משום בזה  ּבטֹובהואין וׁשּלא ברצונם , [שלא ְְֶָֹ
ּכמי כהפקר] ׁשביעית, ּפרֹות לֹו ׁשּיּתן ּבטֹובה? ּכיצד .ְְְִִִִֵֵֵֶַָ

ּכמי  לאכל, לגּנתֹו ׁשּיכניסֹו אֹו לֹו, ׁשּנתן טֹובה עּמֹו ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשעׂשה
ּבמּתנה, ׁשביעית ּפרֹות לֹו ׁשּנתנּו ּומי טֹובה. עּמֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשעׂשה
ּפרֹות  ׁשאֹוכל ּכדר אֹוכלם, זה הרי - ּבירּׁשה לֹו ׁשּנפלּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻאֹו

הּׂשדה. מן ּבעצמֹו הּוא אֹותן ְְִֵֶֶַַָָׁשאֹוסף

ז  ¤¤ּפרק
ׁשאֹותֹו‡. זמן ּכל אּלא מהן אֹוכלין אין - ׁשביעית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפרֹות

ּבּׂשדה  מצּוי אׁשר הּמין ולחּיה ולבהמּת" ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּׂשדה, מן זה מּמין אֹוכלת ׁשחּיה זמן ּכל ּתהיה", ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבארצ
חּיב  - הּׂשדה מן לחּיה ּכלה ּׁשּבּבית; מּמה אֹוכל ִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָאּתה
ּפרֹות  ׁשל ּבעּור הּוא וזה הּבית, מן הּמין אֹותֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַַלבער

ְִִׁשביעית.

ּגרֹוגרֹות·. לֹו ׁשהיּו הרי מיובשות]ּכיצד? ׁשל [תאנים ְֲֵֵֶֶַָָ
ׁשהּתאנים  זמן ּכל מהן אֹוכל - ּביתֹו ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשביעית
מן  לאכל אסּור - הּׂשדה מן הּתאנים ּכלּו ּבּׂשדה. ְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאילנֹות

אֹותן. מבער אּלא ׁשּבּבית, ְְִֵֶֶַַַַָָָהּגרֹוגרֹות
לכל ‚. סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון מחּלקן מרּבין, ּפרֹות לֹו ְְְְְְִֵַָָָָֹֻהיּו

ואחד  ּבין אחד לענּיים ּבין הּבעּור, אחר לאכל ואסּור . ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׂשֹורף  - הּבעּור ּבׁשעת אֹוכלין מצא לא ואם ְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹלעׁשירים;

ׁשּמאּבד.ּב ּדבר ּבכל מאּבד אֹו לּים, מׁשלי אֹו אׁש, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הּגּנֹות „. מן הענבים וכלּו ׁשביעית, ׁשל צּמּוקין לֹו ְְֲִִִִִִִֶַָָָָהיּו

ענבים  יׁש ׁשעדין ּפי על אף - הפקר ׁשהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוהּפרּדסים
מּפני  הּצּמּוקין מן אֹוכל אינֹו - החצרֹות ׁשּבתֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּבּגפנים
אם  אבל לחּיה. מצּויין ׁשאינם לפי ׁשּבחצר, אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָענבים
הּׁשנה, ּבסֹוף אּלא נגמרין ׁשאינם ּביֹותר קׁשים ענבים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָיׁש
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילם. הּצּמּוקין מן אֹוכל זה .הרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

לֹו‰. והיה ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשּתי ּפרֹות עֹוׂשה ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאילן
ׁשּפרֹות  זמן ּכל מהן אֹוכל זה הרי - הראׁשֹונֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמּפרֹותיו
אבל  ּבּׂשדה; הּמין מאֹותֹו ׁשהרי ּבּׂשדה, מצּויֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנּיֹות
לפרֹות  ּדֹומין ׁשהן מּפני ּבׁשבילן, אֹוכלין אין - הּסתו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָּפרֹות

אחרת  ׁשנה .ׁשל ֶֶֶַָָ
.Âׁשלׁשה אחת[מיני]הּכֹובׁש ּבחבית אחד ּכבׁשים [שכל ְְְִִֵַַַָָָֹ

שונה] ביעורו מינֹוזמן יבער הּׂשדה, מן מינֹו ׁשּכלה ּכל -ְִִִֵֶֶַַָָָֹ
ּבּה התחיל ואם החבית; מהחבית]מן לאכול הּכל [- הרי , ְְֲִִִִִֵֶַָָֹ

ּבהמה  אכלי מבער ּכ אדם, אכלי ׁשּמבער ּוכׁשם ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכמבער.
מן  הּמין אֹותֹו ּכלה אם לבהמה, מאכיל ואינֹו הּבית; ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָמן

ֶַָהּׂשדה.
.Ê הּדמים את מבערין ּכ הּפרֹות, את ׁשּמבערין .ּוכׁשם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

אֹוכל  הּוא והרי ׁשביעית, ׁשל רּמֹונים ׁשּמכר הרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?
אצלֹו ונׁשאר ׁשּבּׂשדה, האילן מן הרּמֹונים וכלּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן,

לבער. חּיב - ּבהן ׁשּמכר הּדמים ְִִֵֶֶַַַַָָָָמן
.Áׁשלׁש מזֹון ּומחּלקן מאכלֹות, ּבהן קֹונה עֹוׂשה? ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹּכיצד

הּמלח, לים הּמעֹות יׁשלי אֹו ואחד; אחד לכל ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָסעּודֹות
אֹוכלין. מצא לא ְִִָָֹאם

.Ë והּׁשפלה ההר - ּכּלּה יהּודה ארץ לּבעּור: ארצֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשלׁש
והר  לד ׁשפלת - ּכּלֹו הּירּדן עבר אחת; ארץ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻוהעמק,
ּכּלֹו והּגליל אחת; ארץ הּים, עם חֹורֹון ּומּבית לד ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻׁשפלת
אחת  ארץ טבריה, ּותחּום הּתחּתֹון וגליל העליֹון ּגליל -. ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

האחרֹון  ׁשּיכלה עד מּׁשלׁשּתן, ואחת אחת ּבכל ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָואֹוכלין
ֶָׁשּבּה.

.È זמן ּכל מהן אֹוכל - יהּודה ּבארץ ּפרֹות  לֹו היּו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכיצד?
לֹו היּו אם וכן ּכּלּה; יהּודה ארץ ּבכל הּמין מאֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּיׁש
ּבכל  הּמין מאֹותֹו ׁשּיׁש זמן ּכל מהן אֹוכל - ּגליל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּפרֹות

הּירּדן. ּבעבר וכן ּכּלּה; הּגליל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻארץ
.‡È לחרּובין אחת ּכארץ חׁשּובֹות ּכּלן אּלּו, ארצֹות ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֻוׁשלׁש

ולּתמרים  האחרֹון ולּזיתים ׁשּיכלה עד ּבּתמרים, ואֹוכלין . ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּבּזיתים  אֹוכלין וכן הּפּורים. עד ּכֹולה? הּוא ואימתי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשּבֹו;
ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל הּפסח עד ּובענבים העצרת, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעד

החנּכה. עד ְֲַַַָָֻּובּגרֹוגרֹות

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

laeie dhiny zekld - mirxf xtq - fenz `"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.·È ׁשּלא למקֹום ׁשּכלּו מּמקֹום ׁשביעית ּפרֹות ְְִִִִֵֶֶַָָָֹהּמֹולי
לבער  חּיב - ׁשּכלּו למקֹום ּכלּו ׁשּלא מּמקֹום אֹו לפי ּכלּו, ; ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

מקֹום  וחמרי מּׁשם, ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֻֻׁשּנֹותנין
- לארץ לחּוצה ׁשּיצאּו הארץ ּופרֹות לׁשם. ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהל

למקֹום. מּמקֹום יעבירם ולא ּבמקֹומן, ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֹמתּבערין
.‚Èאֹו אדם, מאכל ׁשהּוא ּכל ּבּׁשביעית: אמרּו ּגדֹול ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹּכלל

ּבארץ  מתקּים אינֹו אם - הּצֹובעין מּמין אֹו ּבהמה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמאכל
לדמיו  ויׁש ּבּבעּור וחּיב ׁשביעית, ּולדמיו ׁשביעית לֹו יׁש -ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ

הּדנּדּנה ועלי הּׁשֹוטה הּלּוף עלי ּכגֹון מנטה]ּבעּור. [נענע, ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָ
מאכל  והּדרּדרין, החֹוחים ּוכגֹון אדם; מאכל ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהעלׁשין,

הּצֹובעין  מּמין וקֹוצה, אּסטס ּוכגֹון היה הּבהמה; ואם . ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ
אף  - הּצֹובעין מּמין והרכּפה הּפּואה ּכגֹון ּבארץ, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָמתקּים
ּבעּור  לֹו אין - ׁשביעית ּולדמיו ׁשביעית לֹו ׁשּיׁש ּפי ְְְִִִִִִֵֵֶַָָעל
וצֹובעין  נהנין אּלא ּבארץ, מתקּים ׁשהרי ּבעּור, לדמיו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹולא

הּׁשנה. ראׁש עד ַַָָֹּבֹו
.„È,ּבהמה למאכל ולא אדם למאכל לא מיחד ׁשאינֹו ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֻוכל

יׁש לעצים, ואינֹו הֹואיל - הּצֹובעין מּמין ׁשביעית ואינֹו לֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַ
אף  ּבעּור, לדמיו ולא ּבעּור לֹו אין אבל ׁשביעית. ְְְְֲִִִִֵַָָָָָֹּולדמיו
עד  ּבדמיו אֹו ּבֹו נהנין אּלא ּבארץ; מתקּים ׁשאינֹו ּפי ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעל

הּׁשנה  הּדנּדּנה ראׁש ועּקר הּׁשֹוטה, הּלּוף עּקר ּכגֹון ; ְְְִִֶַַַַַַַַָָָֹ
והעקרבנין[נענע] עשב], .[מין ְְְִַָָ

.ÂËוהּנץ רּמֹון אגֹוזים,[הפרח]קלּפי קלּפי ׁשּלֹו, ְְְֱִִִִֵֵֵֶַ
אין  אבל ׁשביעית; ולדמיהם ׁשביעית להם יׁש - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָוהּגרעינין

זרדים לּולבי לדמיהם. ולא ּבעּור ענפים להם [ראשי ְְְְִִִֵֵֶֶָָֹ
מהכרם] ולדמיהם שחתכו ׁשביעית להם יׁש - והחרּובים ,ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָ

והּבטנה, האלה, לּולבי ּבעּור. ולדמיהן להן ויׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשביעית,
קוץ]והאטדין להן [סוג ואין ׁשביעית, ולדמיהם להן יׁש - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

ּבעּור. יׁש ׁשּלהן לעלים אבל ּבעּור; לדמיהן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹולא
.ÊË מן ׁשּיּבֹולּו ּבעת העלין? ּבעּור ׁשעת היא ְְִִִִִֵֵֶֶַָאיזֹו

ׁשּלהן  אין האילנֹות - חרּובין ועלי קנים, ועלי זיתים, עלי ; ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
וכלֹות. נֹובלֹות ׁשאינן לפי ּבעּור, ְְְִִֵֶֶָָָלהם

.ÊÈ?ּבּׁשביעית לחין עׂשבים מלּקט אדם יהיה מתי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָועד
הּמתיק ׁשּייבׁש נהור]עד סגי בלשון כך ונקרא מר, ;[פרי ִִֶַַַָ

רביעה ׁשּתרד עד יבׁשים, עׂשבים גשמים]ויגּבב ׁשנּיה [- ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ׁשביעית. ְְִִֵָּבמֹוצאי

.ÁÈ לּפרּדסֹות לה ּכנס מּתרין הענּיים יהיּו מתי ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֻועד
רביעה  ׁשּתרד עד ׁשביעית? ּפרֹות לאסף ׁשביעית, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹּבמֹוצאי

.ׁשנּיה  ְִָ
È.Ë ולדמיהן ׁשביעית להן יׁש והּלטם, והּכפר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּורד

ּומן ׁשביעית  האילנֹות מן הּיֹוצא ׂשרף והּוא הּקטף, . ְְְְִִִִִֵַַָָָָ
הּפּגין [גזעים]העּקרין מן והּיֹוצא ׁשביעית; לֹו אין , ְְִִִִִִֵֵַַַָָ

הבשילו] שלא ׁשביעית.[פירות ּולדמיו ׁשביעית לֹו יׁש ,ְְְִִִִֵָָ
.Î סרק ּבאילן אבל מאכל; ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָּבּמה

לֹו ויׁש ׁשּלהן, ּכפרי - העּקרין ּומן העלין מן הּיֹוצא אף -ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשביעית  ּולדמיו .ׁשביעית ְְְִִִִָָ

.‡Î את ילּקט - ׁשּׁשית ׁשל ּבׁשמן ׁשביעית ורד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַהּכֹובׁש

- ׁשביעית מֹוצאי ׁשל ּבׁשמן ּכבׁשֹו מּתר. והּׁשמן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻהּורד,
נתחּיב  ּוכבר הּוא, יבׁש הּורד ׁשהרי הּׁשמן; לבער ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָחּיב

.ּבּבעּור  ִַ
.·Î ּביין אֹו ׁשּׁשית, ּביין ׁשּכבׁשן ׁשביעית ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָחרּובין

ּפרֹות  טעם ׁשהרי הּיין, לבער חּיב - ׁשביעית ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמֹוצאי
ּבֹו ּבפרֹות ׁשביעית ׁשּנתערבּו ׁשביעית ּפרֹות הּכלל: זה . ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ

ּבנֹותן  ּבמינֹו, וׁשּלא ׁשהּוא; ּבכל ּבמינֹו, מין - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָֹאחרֹות
ַַטעם.

ח  ¤¤ּפרק
לחּזק ‡. אסּור ּכ - ּבּׁשביעית הארץ לעבד ׁשאסּור ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכדר

עבֹודה; ּכלי להן למּכר אֹו אֹותּה, ׁשעֹובדין יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹידי
עברה  עֹוברי ידי לחּזק ׁשאסּור .לפי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָ

למי ·. ּבּׁשביעית, למכרן רּׁשאי האּמן ׁשאין ּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻואּלּו
העל  ּכליה, וכל מחרׁשה הּׁשביעית: על חׁשּוד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא

התבואה]והּמזרה ּכל [מעדר]והּדקר[לזרות הּכלל: זה . ְְְְִֶֶֶֶַַַָָ
אסּור  ּבּׁשביעית, ׁשאסּורה למלאכה מיחדת ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּמלאכּתֹו
ותהיה  אסּורה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר ולמלאכה לחׁשּוד; ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָלמכרֹו

לחׁשּוד. למכרֹו מּתר ְְְֶֶָָָֻֻמּתרת,
ׁשאם ‚. - ּכליה וכל והעגלה הּמּגל, לֹו הּוא מֹוכר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?

ואם  מּתר; זה הרי מעט, העגלה על ויביא מעט ּבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֻיקצר
אסּור  ׂשדהּו, ּפרֹות ּכל יביא אֹו הּקֹוצרין ּכדר .יקצר ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ּדבר „. אפּלּו חׁשּוד, ׁשאינֹו למי סתם למּכר ְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֻּומּתר
ׁשהרי  - ּבּׁשביעית האסּורה למלאכה מיחדת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּמלאכּתֹו
לאחר  מלאכה לֹו לעׂשֹות ּבּׁשביעית, ׁשּקנה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָאפׁשר

.ׁשביעית  ְִִ
יין.‰. ּכּדי עׂשרה וחמׁש ׁשמן, ּכּדי חמּׁשה מֹוכר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּיֹוצר

ימּכר  ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּזה, יתר לגֹוי למּכר ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֻּומּתר
ואינֹו לארץ, ּבחּוצה ליׂשראל רּבים ּכּדים ּומֹוכר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָליׂשראל;

לארץ  יביא ׁשּמא .חֹוׁשׁש ִֵֶֶָָָָ
.Âלׁשחטּה אפׁשר ׁשהרי חֹורׁשת, ּפרה לחׁשּוד .ּומֹוכר ְְְֲֳֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

ׁשּיֹובירּה אפׁשר ׁשהרי ׂשדהּו, לֹו בה]ּומֹוכר יעבוד .[שלא ְֲִֵֵֵֶֶֶָָָ
על  עּמֹו ּפֹוסק ּכן אם אּלא האילן, ׂשדה לֹו ימּכר לא ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹאבל

סאה ּומׁשאילֹו ּבאילן. לֹו ׁשאין מדידה]מנת למּדד [כלי ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ
אפׁשר  ׁשהרי - ּגרן לֹו ׁשּיׁש יֹודע ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבּה,
ׁשהּוא  ּפי על אף מעֹות, לֹו ּופֹורט ּביתֹו. ּבתֹו ּבּה ְְִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּימּדד

אסּורין. ּבפרּוׁש, וכּלן ּפֹועלין. לֹו ׁשּיׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶַָֻיֹודע
.Ê,הּׁשביעית על החׁשּודה לחברּתּה אּׁשה מׁשאלת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוכן

עּמּה ּתטחן ולא ּתבֹור לא אבל ותּנּור; רחים ּוכברה .נפה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹֹ
.Á ּכגֹון - ּבלבד ּבדברים ּבּׁשביעית, ּגֹוים ידי ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָמחּזקין

'ּתצליח', אֹו 'ּתתחּזק', לֹו: אֹומר זֹורע, אֹו חֹורׁש ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשראהּו
ׁשביתת  על מצּוין ׁשאינם מּפני אּלּו; ּבדברים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻוכּיֹוצא

ּבּיד  יסעדּנּו לא אבל הּפרֹות,הארץ. עּמהן לרּדֹות ּומּתר . ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
נירין מהם בשביעית]וחֹוכרין שנחרשה קרקע לפי [- - ְְְִִִִֵֶ

אֹותם. לקנס ּכדי חּיּוב ּבני ְְְִִֵֵֵֶָָֹׁשאינן
.Ëּבסּוריה ּבתלּוׁש לעׂשֹות דוד]מּתר שכבש ,[מקומות ְְְֲַָָָֻ
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ּומעּמרין, ודֹורכין וזֹורין ּדׁשין ּכיצד? ּבמחּבר. לא ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֻאבל
ּכּיֹוצא א  ּכל וכן מֹוסקין; ולא ּבֹוצרין ולא קֹוצרין לא ְְְְְְֲִִִֵֵַָֹֹֹֹבל

ֵָּבאּלּו.
.È לׁשמר אֹו ׁשביעית, ּבפרֹות סחֹורה לעׂשֹות ׁשאסּור ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹּכׁשם

מֹוסרין  ׁשאין לפי הארץ; מעם אֹותן לּקח אסּור ּכ - ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאֹותן
לא  ׁשּמא - ׁשהּוא ּכל ואפּלּו הארץ, לעם ׁשביעית ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּדמי

ׁשביעית  ּבקדּׁשת אֹותן .יאכל ְְִִִַַָֹֻ
.‡È אתרֹוג לֹו נֹותן ּבּׁשביעית, הארץ מעם לּולב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלֹוקח

הּלּולב  ּבדמי אתרֹוג ּדמי לֹו מבליע נתן, לא ואם .מּתנה; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
.·È ּפרֹות מֹוכר ׁשהיה ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבּמה

ּבהן  וכּיֹוצא ורּמֹונים ּתאנים ּכגֹון ּבׁשמּור, אבל ׁשּכמֹותן ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
הּפיגם, ּכגֹון ההפקר, מן ׁשחזקתן ּפרֹות מֹוכר היה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאם
הרים, ׁשל והּכסּבר והחלגלֹוגֹות, הּׁשֹוטים, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָֻוהּירּבּוזין
ׁשלׁש ּבדמי מעט מּמּנּו לּקח מּתר זה הרי - ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻוכּיֹוצא

חּייו ּכדי מּׁשּום ּבלבד, מֹוכר.[פרנסתו]סעּודֹות ׁשל ְְְִִֵֵֶַַָ
.‚È ּבעל ׁשּום ּכגֹון ּבמעׂשרֹות, חּיב ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָוכן

ועדׁשים  הּקלקּיֹות, ּוגריסין רכּפה, ׁשל ּובצל ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָּבכי,
לפת  זרע ּכגֹון נאכלין ׁשאינן ּגּנה זרעֹוני וכן ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּמצרּיֹות,
ּבּׁשביעית  אדם מּכל נלקחין אּלּו הרי - ּבהן וכּיֹוצא .ּוצנֹון, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

.„È מי אבל סתם; הארץ ּבעם אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָּבּמה
לׁשמ  אֹו ׁשביעית, ּבפרֹות סחֹורה לעׂשֹות חׁשּוד ר ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶַָָֹ

עליו  ׁשּיׁש ּדבר מּמּנּו לֹוקחין אין - מהן ולאצר ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּפרֹותיו
ּכלל  ׁשביעית, סרּוק;זּקת אפּלּו ּפׁשּתן, מּמּנּו לֹוקחין ואין . ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָ

וׁשזּור. טוּוי מּמּנּו לֹוקחין ְְֲִִֶָָָאבל
.ÂË;הּמעׂשרֹות על חׁשּוד אינֹו הּׁשביעית, על ְְִִֵֶַַַַַַָָהחׁשּוד

ׁשאף  הּׁשביעית. על חׁשּוד אינֹו הּמעׂשרֹות, על ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָוהחׁשּוד

מקֹום, הבאת טעּון מעׂשר - הּתֹורה מן וזה ׁשּזה ּפי ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ּׁשאין  מה ּפדיֹון, לּה אין ּוׁשביעית ּבּׁשביעית; ּכן ּׁשאין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמה

ּבמעׂשר  .ּכן ְֲֵֵַ
.ÊË ולא הּמעׂשר על לא חׁשּוד אינֹו הּטהרֹות, על ְְֲֵֵֶַַַַַָָָֹֹהחׁשּוד

טהֹור, ּבחזקת ׁשּמכרֹו הּזה הּטמא ׁשהאכל הּׁשביעית; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעל
סֹופרים מּדברי אּלא אחרים מטּמא והחׁשּוד [חכמים]אינֹו , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ּתֹורה. לדברי חׁשּוד אינֹו סֹופרים, ְְְְְִִִֵֵֵָָלדברי
.ÊÈ ׁשל על נאמן ׁשאינֹו ּפי על אף - ּדבר על החׁשּוד ֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

אחרים  ׁשל על נאמן חֹוטא עצמֹו, אדם אין חזקה, ; ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּומעידֹו. ּדנֹו ּדבר, על החׁשּוד ,לפיכ ְְֲִִִֵֶַַָָָָָלאחרים.

.ÁÈ:אֹומרין ׁשהן לפי - הּׁשביעית על חׁשּודין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַֹהּכהנים
על  אסּורין ׁשהן ּפי על אף לנּו, מּתרֹות והּתרּומֹות ְְֲִִִֵֶַַַַָָֻ'הֹואיל

ׁשביעית' ּפרֹות וחמר קל - ּבמיתה לפיכ הּזרים סאה . , ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
ּתעלה; ׁשביעית, ּפרֹות ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּתרּומה
לּכהנים  יּמכרּו ולא הּכל, ירקבּו - מּמאה לפחֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֹֹנפלה

מדּמע וחולין]ּככל תרומה תערובת חׁשּודין [- ׁשהן לפי , ְְְֲִִֵֶָָֻ
הּׁשביעית. ְִִַַעל

.ËÈוה ּפּטמין בהמות]הּצּבעין מּכל [מפטמי מרסן לֹוקחין ְְְִִִִַַַַָָָָֻ
הּוא. ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ְְְְִִִִִֵֵֶָָמקֹום,

.Î ׁשל ּבחצרֹות מדקּדקין יהיּו לא ּבּׁשביעית, קּפה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻּגּבאי
חֹוׁשׁשין  ואין מּתרת, - ּפת להם נתנּו ואם ׁשביעית; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻאכלי
יׂשראל  נחׁשדּו ׁשּלא הּוא; ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹלּה,
ׁשביעית, מעֹות אֹו אּלא ׁשביעית, מּפרֹות נֹותנין ְְְְְִִִִִִִֵֶָלהיֹות

ׁשביעית  ּבדמי הּנלקחֹות ּביצים מן אֹו ללוֹות ּומּתר . ְְְְִִִִִִִֵֵַָָֻ
ּבׁשנה  ּפרֹות להן ּומחזירין ׁשביעית, ּפרֹות ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָהענּיים

ְִִׁשמינית.
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ד  ¤¤ּפרק
ּבּיֹום ‡. אּלא אֹותן מקריבין אין הּקרּבנֹות ׁשּנאמר:ּכל , ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ולא  "ּבּיֹום" - להקריב" יׂשראל ּבני את צּותֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָֹֹ"ּביֹום
אּלא  ּדמם זֹורקין ואין זבחים ׁשֹוחטין אין לפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבּלילה.
ּביֹום  זבחֹו", את הקריבֹו "ּביֹום ׁשּנאמר: הּׁשחיטה, ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָּביֹום
נפסל  החּמה, ׁשּׁשקעה וכיון ההקרבה; ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּזביחה

ַָהּדם.
ּכל ·. הּמזּבח על אֹותֹו מעלין ּבּיֹום, מּתיריו ׁשּקרבּו ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹּכל

מקטירין הּלילה  - ּבּיֹום ּדמם ׁשּזרק זבחים ּכיצד? . ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
וכן [אבריהם]אמּוריהם הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ

עּמּוד  ׁשּיעלה עד ּבּלילה אֹותן מקטירין - העֹולֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאברי
ׁשאין  חכמים אמרּו הּפׁשיעה, מן להרחיק ּוכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשחר.
הּלילה. חצֹות עד אּלא העֹולה ואברי האמּורין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמקטירין

אין ‚. ּבּלילה, ואברים אמּורין להקטיר ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻאף
לדעת אֹותן להקטיר [במכוון]מאחרין מׁשּתּדלין אּלא , ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

אמּורין  הקטר ׁשהרי ּבׁשעתּה, מצוה חביבה ּבּיֹום; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּכל
הּׁשּבת  את ּדֹוחין - ּבּלילה ׁשּכׁשרים ּפי על אף - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָואברים

ׁשּבת. למֹוצאי אֹותן מאחרין ואין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָּבזמּנן,
והּלבֹונה,„. הּקמץ, ּכגֹון - ּבּיֹום אּלא קרב ׁשאינֹו ּדבר ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

מבֹוא עם להקריבן מּתר - הּנׂשרפֹות ּומנחֹות [-והּקטרת, ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻ
שקיעת] לפני ּכל מעט והֹולכין מתאּכלין והן ְְְְְִִִֵֶֶַַָהּׁשמׁש;

עֹולה. ּכאברי ְְְֵֵַַָָהּלילה,
ּבּיֹום,‰. אּלא קרבין אין הּזבח, עם הּבאים ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנסכים

ּולׁשלמיכם" "ּולנסּכיכם, נסכים ׁשּנאמר: מּקיׁש - ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
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הּנסכים  אבל ּבּיֹום. נסכים אף ּבּיֹום, ּׁשלמים מה ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָלׁשלמים:
- עצמן ּבפני קרבן]הּבאים בלא ּבּלילה [- מתקּדׁשין ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

ּבפני  הּבאין נסכים לֹו נזּדּמנּו אם ,לפיכ ּבּלילה. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָּוקרבין
ּפֹוסלת  הּׁשחר ועלֹות ּבּלילה; ּומקריבן מקּדיׁשן ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָעצמן,

העֹולה. ּכאברי ְְֵֵֶָָָּבהן,
.Âלסמיכה ּכׁשר הּיֹום ידים]ּכל ולׁשחיטה,[סמיכת , ְְְִִִִֵַָָָָ

בעוף]ולמליקה מיוחדת שחיטה ּולהקטרה[- קומץ , -] ְְְְִִַָָָ
להּגׁשהמנחה] למזבח], מנחה ּולהּזיה[- דם], זריקת -], ְְַַָָָָ

הּלילה [הנפה]ולתנּופה וכל הּמּוספין; ּולקרּבן ולקמיצה, , ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָ
ׁשּמצותֹו ּדבר הּכלל: זה ואברים. אמּורין להקטיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשר
ּכל  ּכׁשר ּבּלילה, ׁשּמצותֹו ודבר הּיֹום; ּכל ּכׁשר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבּיֹום,

למצוֹות. מקּדימין זריזין כן, ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָהּלילה.
.Ê ּבסּכין אּלא לכּתחּלה אֹותם ׁשֹוחטין אין - הּזבחים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

החּלין  ּבֹו ׁשּׁשֹוחטין ּבדבר ׁשחט ואם ׁשרת; אפּלּומּכלי , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ּכׁשרים.[צלע]ּבקרּומית - קנה ׁשל ְְִִִֵֶֶָ

.Á לא הּזיה, מּכדי ּפחֹות מּדמם ׁשּקּבל הּזבחים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוכל
הּדם  ּכל לקּבל להתּכּון וצרי הּדם; הּוא נתקּדׁש ּכיצד . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

אֹוחז וושט]הּסימניןעֹוׂשה? הּסימנין [קנה ּומֹוציא ּבידֹו, ְִִִִִֵֶַַָָָ
הּמזרק לתֹו ׁשנים,[כלי]והּורידין רב אֹו ׁשנים וׁשֹוחט , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹ

ּכדי  למעלה, הּסּכין ּומגּביּה ּבּכלי. ּכּלֹו הּדם ׁשּיתקּבל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֻּכדי
ׁשּבסּכין, ודם הּצּואר; מן אּלא מעליה הּדם ירד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

הּמזרק. ּבׂשפת ְְְְִִַַַָמקּנחֹו
.Ëונפחתּו הּדם, מקּבל היה ּכּכלי. הּוא הרי הּכלי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָאויר

לאויר [תחתית]ׁשּולי[נשברו] הּדם ׁשּיּגיע קדם הּמזרק ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
לא  - הּנפחת הּמזרק לאויר הּדם הּגיע ּכ ואחר ְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָֹהּמזרק,

ּכמּנח. אינֹו לנּוח סֹופֹו ׁשאין ׁשהאויר הּדם; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻנתקּדׁש
.È הּזבח לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה העֹובד צרי הּזבחים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל

ּבעליו  זביחהּולׁשם ּבׁשעת קּבלת [שחיטה]- ּובׁשעת , ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
הּמזּבח, על זריקתֹו ּובׁשעת הּדם, הֹולכת ּובׁשעת ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָהּדם,
עם  הזביחה ׁשּתהיה - ׁשלמיו" ּתֹודת זבח "ּובׂשר ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
הּקרּבנֹות. ׁשאר וכן ׁשלמיו; לׁשם הארּבע, העבֹודֹות ְְְְְְְֲֵֵַַַָָָָָָָָׁשאר
ּבעֹולה  ּכלל חׁשב ולא סתם, עבֹודֹות ׁשאר ועבד ׁשחט ְְְְְְְֲִַַַָָָָָָָֹואם

ּכׁשרים. הן הרי - ְְֲִִִֵֵֵָּובׁשלמים
.‡È לׁשם העֹולה, ׁשחיטת ּבׁשעת מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוצרי

לה' וׁשהּזבח הּזֹובח, ּולׁשם הּזבח, לׁשם דברים: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּׁשה
לאּׁשים וׁשּיקטירֹו הּוא, לאכילה]ּברּו ולא להקרבה -], ְְִִִֶַָָ

ּבלבד לריח –וׁשהקטרתֹו אח"כ ויקריבם יצלה שלא -] ְְְְִֵֶַַַָָ
ריח] בהם אין ּברּושאז הּקדֹוׁש לפני רּוח נחת זה וׁשריח ,ְְִֵֵֶֶַַַַַָָ

והּׁשֹוחט  ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, - סתם ׁשחט ואם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָהּוא;
החטא  אֹותֹו לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה צרי ואׁשם, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָחּטאת

עליו. ֶָָָׁשּבאּו

ה'תשע"ג  תמוז ט"ז שני יום

ה  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. ּומּקּבלה ּכבר ּבזרים, ּכׁשרה הּקדׁשים ׁשּׁשחיטת ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשרת  ּבכלי ּדמן קּבּול הּזבחים, וכל ּכהּנה; מצות ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻואיל

אינֹו - ּדמן קּבּול ּומקֹום ׁשחיטתן מקֹום אבל ּכהן. ְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹּביד
ּבכּלן. ְֶָָֻׁשוה

מקּבלים ·. ואין אֹותן ׁשֹוחטין אין - קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּכיצד?
הּמזּבח  ּבצפֹון אּלא ּדמן ׁשּבארנּואת הּמקֹום ּבכל , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשחיטתן  - קּלים וקדׁשים זה; ספר ּבתחּלת ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּגבּולֹותיו
העזרה.וקּבּו מן מקֹום ּבכל ּדמן ל ְְֲִִָָָָָָָ

ּבּצפֹון?‚. אּלא קדׁשים קדׁשי ׁשֹוחטין ׁשאין ׁשהרי ּומּנין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
צפנה", הּמזּבח יר על אֹותֹו "וׁשחט ּבעֹולה: ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנאמר
ּתּׁשחט  העֹולה ּתּׁשחט אׁשר "ּבמקֹום אֹומר: הּוא ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּובחּטאת
ּכ קדׁשים', 'קדׁש נקראת ׁשהחּטאת ּוכׁשם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהחּטאת";
"ּבמקֹום  אֹומר: הּוא ּובאׁשם קדׁשים. קדׁש נקראת ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹהעֹולה
צּבּור  וׁשלמי האׁשם". את יׁשחטּו העלה את יׁשחטּו ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר
אחד  עּזים ׂשעיר "ועׂשיתם ׁשּנאמר: לחּטאת, ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֻהּקׁשּו
ּולפיכ ׁשלמים"; לזבח ׁשנה ּבני כבׂשים ּוׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלחּטאת,
ׁשחיטתּה. ּבמקֹום ונׁשחטין ּכחּטאת, קדׁשים קדׁשי ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָהם

הּקּבלה מקֹום  הּוא ׁשחיטה הדם]ּומקֹום .[של ְְְִַַָָָ
אפּלּו„. העזרה, ּבכל קּלים קדׁשים ׁשּׁשֹוחטין ְֲֲֲִִִִִִֶַַָָָָָָּומּנין

אהל  ּפתח "ּוׁשחטֹו ּבׁשלמים: נאמר ׁשהרי ההיכל? ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחֹורי
הרּוחֹותמֹועד" ּכל להכׁשיר יחד [צדדים]- לא ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֵֶַָָֹ

ׁשחטם  ואם קּלים. קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא רּוח. ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָלהם
ּפסּולין, - היכל ׁשל ּבגּגֹו ׁשחטן אם אבל ּכׁשרים; - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבהיכל
העזרה. ּבקרקע אּלא ּכלל, לׁשחיטה ראּויין הּגּגֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשאין

.‰- ההיכל ּדלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ׁשּׁשחטן ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשלמים
אפּלּוּפסּולין  ׁשּפתּוח. ּבזמן - מֹועד" אהל "ּפתח ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

מּוגפֹות ּדלתֹותיו אבל [סגורות]היּו ּכנעּול; זה הרי , ְְֲֲֵֶַָָָָָ
ּפֹוסלת. אינּה ׁשעליו ֵֶֶֶֶַָָָָֹהּפרכת

.Â צּבּור ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין והּׁשלמים, והאׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹולה
לעֹולם  ׁשוה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁשּתן ּדם זריקת וכיצד - . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

מּמּנּו זֹורק ּבּמזרק, הּדם הּכהן ּכׁשּלֹוקח עֹוׂשה? ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּוא
- ּבאלכסֹון הּמזּבח זוּיֹות ׁשּתי על זריקֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָּבּמזרק
קרן  ועל צפֹונית מזרחית קרן על ּולמּטה, הּמזּבח ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחצי
ׁשּיהיה  הּקרן, על הּדם ּכׁשּיזרק ּומתּכּון ּדרֹומית. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמערבית

ּגם ּכמין הּזוּיֹות על מּקיף ך]הּדם - כמו יוונית ּכדי [אות , ְְִִִֵַַַַַָָ
מּתנֹות ׁשּתי ׁשל הּדם ּכתלי [זריקות]ׁשּיּמצא ארּבעה על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּובׁשלמים  ּבעֹולה ׁשּנאמר לפי הּדין הּמזּבח, והּוא "סביב"; ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
הּדרֹומי. היסֹוד ּגג על נׁשּפכים הּדם, ּוׁשירי ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָלאׁשם.

.Ê הּנאכלֹות ארּבע החּטאֹות על מּתנֹות ארּבע טעּון ּדמן - ְְֱֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר  לפי ּולמעלה, מזּבח מחצי החיצֹון הּמזּבח ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָקרנֹות
ּכׁשּלֹוקח  עֹוׂשה? הּוא וכיצד הּמזּבח". קרנת "על ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבּה:
אצּבעֹו וטֹובל הּמזּבח; אצל מֹוליכֹו ּבּמזרק, הּדם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּכהן

ל  הּסמּוכה הּגדֹולה [א]הימנית ּבאצּבעֹו וסֹומ ּבּדם, ּגּודל ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ
אמה] ּומחּטא[- מּכאן, ּובּגּודל ּכנגד [זורק]מּכאן ויֹורד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

הּוא  וכן ׁשּבאצּבעֹו. הּדם ּכל ׁשּיכלה עד קרן, ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻחּדּה
אחת  ּבאּמה לּקרן, סמּו נתן ואם וקרן. קרן ּבכל ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעֹוׂשה

ּכּפר. - מּכאן אֹו ִִִֵָָמּכאן
.Á ּוכׁשּגֹומר וקרן; קרן ּכל על אצּבעֹו לטּבל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹוצרי

ּכ ואחר הּמזרק, ּבׂשפת אצּבעֹו מקּנח הּקרן, על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּנתינה
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ּומעּמרין, ודֹורכין וזֹורין ּדׁשין ּכיצד? ּבמחּבר. לא ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֻאבל
ּכּיֹוצא א  ּכל וכן מֹוסקין; ולא ּבֹוצרין ולא קֹוצרין לא ְְְְְְֲִִִֵֵַָֹֹֹֹבל

ֵָּבאּלּו.
.È לׁשמר אֹו ׁשביעית, ּבפרֹות סחֹורה לעׂשֹות ׁשאסּור ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹּכׁשם

מֹוסרין  ׁשאין לפי הארץ; מעם אֹותן לּקח אסּור ּכ - ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאֹותן
לא  ׁשּמא - ׁשהּוא ּכל ואפּלּו הארץ, לעם ׁשביעית ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּדמי

ׁשביעית  ּבקדּׁשת אֹותן .יאכל ְְִִִַַָֹֻ
.‡È אתרֹוג לֹו נֹותן ּבּׁשביעית, הארץ מעם לּולב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלֹוקח

הּלּולב  ּבדמי אתרֹוג ּדמי לֹו מבליע נתן, לא ואם .מּתנה; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
.·È ּפרֹות מֹוכר ׁשהיה ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבּמה

ּבהן  וכּיֹוצא ורּמֹונים ּתאנים ּכגֹון ּבׁשמּור, אבל ׁשּכמֹותן ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
הּפיגם, ּכגֹון ההפקר, מן ׁשחזקתן ּפרֹות מֹוכר היה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאם
הרים, ׁשל והּכסּבר והחלגלֹוגֹות, הּׁשֹוטים, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָֻוהּירּבּוזין
ׁשלׁש ּבדמי מעט מּמּנּו לּקח מּתר זה הרי - ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻוכּיֹוצא

חּייו ּכדי מּׁשּום ּבלבד, מֹוכר.[פרנסתו]סעּודֹות ׁשל ְְְִִֵֵֶַַָ
.‚È ּבעל ׁשּום ּכגֹון ּבמעׂשרֹות, חּיב ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָוכן

ועדׁשים  הּקלקּיֹות, ּוגריסין רכּפה, ׁשל ּובצל ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָּבכי,
לפת  זרע ּכגֹון נאכלין ׁשאינן ּגּנה זרעֹוני וכן ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּמצרּיֹות,
ּבּׁשביעית  אדם מּכל נלקחין אּלּו הרי - ּבהן וכּיֹוצא .ּוצנֹון, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

.„È מי אבל סתם; הארץ ּבעם אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָּבּמה
לׁשמ  אֹו ׁשביעית, ּבפרֹות סחֹורה לעׂשֹות חׁשּוד ר ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶַָָֹ

עליו  ׁשּיׁש ּדבר מּמּנּו לֹוקחין אין - מהן ולאצר ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּפרֹותיו
ּכלל  ׁשביעית, סרּוק;זּקת אפּלּו ּפׁשּתן, מּמּנּו לֹוקחין ואין . ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָ

וׁשזּור. טוּוי מּמּנּו לֹוקחין ְְֲִִֶָָָאבל
.ÂË;הּמעׂשרֹות על חׁשּוד אינֹו הּׁשביעית, על ְְִִֵֶַַַַַַָָהחׁשּוד

ׁשאף  הּׁשביעית. על חׁשּוד אינֹו הּמעׂשרֹות, על ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָוהחׁשּוד

מקֹום, הבאת טעּון מעׂשר - הּתֹורה מן וזה ׁשּזה ּפי ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ּׁשאין  מה ּפדיֹון, לּה אין ּוׁשביעית ּבּׁשביעית; ּכן ּׁשאין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמה

ּבמעׂשר  .ּכן ְֲֵֵַ
.ÊË ולא הּמעׂשר על לא חׁשּוד אינֹו הּטהרֹות, על ְְֲֵֵֶַַַַַָָָֹֹהחׁשּוד

טהֹור, ּבחזקת ׁשּמכרֹו הּזה הּטמא ׁשהאכל הּׁשביעית; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעל
סֹופרים מּדברי אּלא אחרים מטּמא והחׁשּוד [חכמים]אינֹו , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ּתֹורה. לדברי חׁשּוד אינֹו סֹופרים, ְְְְְִִִֵֵֵָָלדברי
.ÊÈ ׁשל על נאמן ׁשאינֹו ּפי על אף - ּדבר על החׁשּוד ֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

אחרים  ׁשל על נאמן חֹוטא עצמֹו, אדם אין חזקה, ; ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּומעידֹו. ּדנֹו ּדבר, על החׁשּוד ,לפיכ ְְֲִִִֵֶַַָָָָָלאחרים.

.ÁÈ:אֹומרין ׁשהן לפי - הּׁשביעית על חׁשּודין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַֹהּכהנים
על  אסּורין ׁשהן ּפי על אף לנּו, מּתרֹות והּתרּומֹות ְְֲִִִֵֶַַַַָָֻ'הֹואיל

ׁשביעית' ּפרֹות וחמר קל - ּבמיתה לפיכ הּזרים סאה . , ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
ּתעלה; ׁשביעית, ּפרֹות ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּתרּומה
לּכהנים  יּמכרּו ולא הּכל, ירקבּו - מּמאה לפחֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֹֹנפלה

מדּמע וחולין]ּככל תרומה תערובת חׁשּודין [- ׁשהן לפי , ְְְֲִִֵֶָָֻ
הּׁשביעית. ְִִַַעל

.ËÈוה ּפּטמין בהמות]הּצּבעין מּכל [מפטמי מרסן לֹוקחין ְְְִִִִַַַַָָָָֻ
הּוא. ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ְְְְִִִִִֵֵֶָָמקֹום,

.Î ׁשל ּבחצרֹות מדקּדקין יהיּו לא ּבּׁשביעית, קּפה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻּגּבאי
חֹוׁשׁשין  ואין מּתרת, - ּפת להם נתנּו ואם ׁשביעית; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻאכלי
יׂשראל  נחׁשדּו ׁשּלא הּוא; ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹלּה,
ׁשביעית, מעֹות אֹו אּלא ׁשביעית, מּפרֹות נֹותנין ְְְְְִִִִִִִֵֶָלהיֹות

ׁשביעית  ּבדמי הּנלקחֹות ּביצים מן אֹו ללוֹות ּומּתר . ְְְְִִִִִִִֵֵַָָֻ
ּבׁשנה  ּפרֹות להן ּומחזירין ׁשביעית, ּפרֹות ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָהענּיים

ְִִׁשמינית.
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ד  ¤¤ּפרק
ּבּיֹום ‡. אּלא אֹותן מקריבין אין הּקרּבנֹות ׁשּנאמר:ּכל , ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ולא  "ּבּיֹום" - להקריב" יׂשראל ּבני את צּותֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָֹֹ"ּביֹום
אּלא  ּדמם זֹורקין ואין זבחים ׁשֹוחטין אין לפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבּלילה.
ּביֹום  זבחֹו", את הקריבֹו "ּביֹום ׁשּנאמר: הּׁשחיטה, ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָּביֹום
נפסל  החּמה, ׁשּׁשקעה וכיון ההקרבה; ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּזביחה

ַָהּדם.
ּכל ·. הּמזּבח על אֹותֹו מעלין ּבּיֹום, מּתיריו ׁשּקרבּו ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹּכל

מקטירין הּלילה  - ּבּיֹום ּדמם ׁשּזרק זבחים ּכיצד? . ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
וכן [אבריהם]אמּוריהם הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ

עּמּוד  ׁשּיעלה עד ּבּלילה אֹותן מקטירין - העֹולֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאברי
ׁשאין  חכמים אמרּו הּפׁשיעה, מן להרחיק ּוכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשחר.
הּלילה. חצֹות עד אּלא העֹולה ואברי האמּורין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמקטירין

אין ‚. ּבּלילה, ואברים אמּורין להקטיר ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻאף
לדעת אֹותן להקטיר [במכוון]מאחרין מׁשּתּדלין אּלא , ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

אמּורין  הקטר ׁשהרי ּבׁשעתּה, מצוה חביבה ּבּיֹום; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּכל
הּׁשּבת  את ּדֹוחין - ּבּלילה ׁשּכׁשרים ּפי על אף - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָואברים

ׁשּבת. למֹוצאי אֹותן מאחרין ואין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָּבזמּנן,
והּלבֹונה,„. הּקמץ, ּכגֹון - ּבּיֹום אּלא קרב ׁשאינֹו ּדבר ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

מבֹוא עם להקריבן מּתר - הּנׂשרפֹות ּומנחֹות [-והּקטרת, ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻ
שקיעת] לפני ּכל מעט והֹולכין מתאּכלין והן ְְְְְִִִֵֶֶַַָהּׁשמׁש;

עֹולה. ּכאברי ְְְֵֵַַָָהּלילה,
ּבּיֹום,‰. אּלא קרבין אין הּזבח, עם הּבאים ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנסכים

ּולׁשלמיכם" "ּולנסּכיכם, נסכים ׁשּנאמר: מּקיׁש - ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
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הּנסכים  אבל ּבּיֹום. נסכים אף ּבּיֹום, ּׁשלמים מה ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָלׁשלמים:
- עצמן ּבפני קרבן]הּבאים בלא ּבּלילה [- מתקּדׁשין ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

ּבפני  הּבאין נסכים לֹו נזּדּמנּו אם ,לפיכ ּבּלילה. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָּוקרבין
ּפֹוסלת  הּׁשחר ועלֹות ּבּלילה; ּומקריבן מקּדיׁשן ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָעצמן,

העֹולה. ּכאברי ְְֵֵֶָָָּבהן,
.Âלסמיכה ּכׁשר הּיֹום ידים]ּכל ולׁשחיטה,[סמיכת , ְְְִִִִֵַָָָָ

בעוף]ולמליקה מיוחדת שחיטה ּולהקטרה[- קומץ , -] ְְְְִִַָָָ
להּגׁשהמנחה] למזבח], מנחה ּולהּזיה[- דם], זריקת -], ְְַַָָָָ

הּלילה [הנפה]ולתנּופה וכל הּמּוספין; ּולקרּבן ולקמיצה, , ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָ
ׁשּמצותֹו ּדבר הּכלל: זה ואברים. אמּורין להקטיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשר
ּכל  ּכׁשר ּבּלילה, ׁשּמצותֹו ודבר הּיֹום; ּכל ּכׁשר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבּיֹום,

למצוֹות. מקּדימין זריזין כן, ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָהּלילה.
.Ê ּבסּכין אּלא לכּתחּלה אֹותם ׁשֹוחטין אין - הּזבחים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

החּלין  ּבֹו ׁשּׁשֹוחטין ּבדבר ׁשחט ואם ׁשרת; אפּלּומּכלי , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ּכׁשרים.[צלע]ּבקרּומית - קנה ׁשל ְְִִִֵֶֶָ

.Á לא הּזיה, מּכדי ּפחֹות מּדמם ׁשּקּבל הּזבחים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוכל
הּדם  ּכל לקּבל להתּכּון וצרי הּדם; הּוא נתקּדׁש ּכיצד . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

אֹוחז וושט]הּסימניןעֹוׂשה? הּסימנין [קנה ּומֹוציא ּבידֹו, ְִִִִִֵֶַַָָָ
הּמזרק לתֹו ׁשנים,[כלי]והּורידין רב אֹו ׁשנים וׁשֹוחט , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹ

ּכדי  למעלה, הּסּכין ּומגּביּה ּבּכלי. ּכּלֹו הּדם ׁשּיתקּבל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֻּכדי
ׁשּבסּכין, ודם הּצּואר; מן אּלא מעליה הּדם ירד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

הּמזרק. ּבׂשפת ְְְְִִַַַָמקּנחֹו
.Ëונפחתּו הּדם, מקּבל היה ּכּכלי. הּוא הרי הּכלי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָאויר

לאויר [תחתית]ׁשּולי[נשברו] הּדם ׁשּיּגיע קדם הּמזרק ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
לא  - הּנפחת הּמזרק לאויר הּדם הּגיע ּכ ואחר ְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָֹהּמזרק,

ּכמּנח. אינֹו לנּוח סֹופֹו ׁשאין ׁשהאויר הּדם; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻנתקּדׁש
.È הּזבח לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה העֹובד צרי הּזבחים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל

ּבעליו  זביחהּולׁשם ּבׁשעת קּבלת [שחיטה]- ּובׁשעת , ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
הּמזּבח, על זריקתֹו ּובׁשעת הּדם, הֹולכת ּובׁשעת ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָהּדם,
עם  הזביחה ׁשּתהיה - ׁשלמיו" ּתֹודת זבח "ּובׂשר ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
הּקרּבנֹות. ׁשאר וכן ׁשלמיו; לׁשם הארּבע, העבֹודֹות ְְְְְְְֲֵֵַַַָָָָָָָָׁשאר
ּבעֹולה  ּכלל חׁשב ולא סתם, עבֹודֹות ׁשאר ועבד ׁשחט ְְְְְְְֲִַַַָָָָָָָֹואם

ּכׁשרים. הן הרי - ְְֲִִִֵֵֵָּובׁשלמים
.‡È לׁשם העֹולה, ׁשחיטת ּבׁשעת מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוצרי

לה' וׁשהּזבח הּזֹובח, ּולׁשם הּזבח, לׁשם דברים: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּׁשה
לאּׁשים וׁשּיקטירֹו הּוא, לאכילה]ּברּו ולא להקרבה -], ְְִִִֶַָָ

ּבלבד לריח –וׁשהקטרתֹו אח"כ ויקריבם יצלה שלא -] ְְְְִֵֶַַַָָ
ריח] בהם אין ּברּושאז הּקדֹוׁש לפני רּוח נחת זה וׁשריח ,ְְִֵֵֶֶַַַַַָָ

והּׁשֹוחט  ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, - סתם ׁשחט ואם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָהּוא;
החטא  אֹותֹו לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה צרי ואׁשם, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָחּטאת

עליו. ֶָָָׁשּבאּו

ה'תשע"ג  תמוז ט"ז שני יום

ה  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. ּומּקּבלה ּכבר ּבזרים, ּכׁשרה הּקדׁשים ׁשּׁשחיטת ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשרת  ּבכלי ּדמן קּבּול הּזבחים, וכל ּכהּנה; מצות ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻואיל

אינֹו - ּדמן קּבּול ּומקֹום ׁשחיטתן מקֹום אבל ּכהן. ְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹּביד
ּבכּלן. ְֶָָֻׁשוה

מקּבלים ·. ואין אֹותן ׁשֹוחטין אין - קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּכיצד?
הּמזּבח  ּבצפֹון אּלא ּדמן ׁשּבארנּואת הּמקֹום ּבכל , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשחיטתן  - קּלים וקדׁשים זה; ספר ּבתחּלת ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּגבּולֹותיו
העזרה.וקּבּו מן מקֹום ּבכל ּדמן ל ְְֲִִָָָָָָָ

ּבּצפֹון?‚. אּלא קדׁשים קדׁשי ׁשֹוחטין ׁשאין ׁשהרי ּומּנין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
צפנה", הּמזּבח יר על אֹותֹו "וׁשחט ּבעֹולה: ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנאמר
ּתּׁשחט  העֹולה ּתּׁשחט אׁשר "ּבמקֹום אֹומר: הּוא ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּובחּטאת
ּכ קדׁשים', 'קדׁש נקראת ׁשהחּטאת ּוכׁשם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהחּטאת";
"ּבמקֹום  אֹומר: הּוא ּובאׁשם קדׁשים. קדׁש נקראת ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹהעֹולה
צּבּור  וׁשלמי האׁשם". את יׁשחטּו העלה את יׁשחטּו ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר
אחד  עּזים ׂשעיר "ועׂשיתם ׁשּנאמר: לחּטאת, ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֻהּקׁשּו
ּולפיכ ׁשלמים"; לזבח ׁשנה ּבני כבׂשים ּוׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלחּטאת,
ׁשחיטתּה. ּבמקֹום ונׁשחטין ּכחּטאת, קדׁשים קדׁשי ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָהם

הּקּבלה מקֹום  הּוא ׁשחיטה הדם]ּומקֹום .[של ְְְִַַָָָ
אפּלּו„. העזרה, ּבכל קּלים קדׁשים ׁשּׁשֹוחטין ְֲֲֲִִִִִִֶַַָָָָָָּומּנין

אהל  ּפתח "ּוׁשחטֹו ּבׁשלמים: נאמר ׁשהרי ההיכל? ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחֹורי
הרּוחֹותמֹועד" ּכל להכׁשיר יחד [צדדים]- לא ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֵֶַָָֹ

ׁשחטם  ואם קּלים. קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא רּוח. ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָלהם
ּפסּולין, - היכל ׁשל ּבגּגֹו ׁשחטן אם אבל ּכׁשרים; - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבהיכל
העזרה. ּבקרקע אּלא ּכלל, לׁשחיטה ראּויין הּגּגֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשאין

.‰- ההיכל ּדלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ׁשּׁשחטן ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשלמים
אפּלּוּפסּולין  ׁשּפתּוח. ּבזמן - מֹועד" אהל "ּפתח ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

מּוגפֹות ּדלתֹותיו אבל [סגורות]היּו ּכנעּול; זה הרי , ְְֲֲֵֶַָָָָָ
ּפֹוסלת. אינּה ׁשעליו ֵֶֶֶֶַָָָָֹהּפרכת

.Â צּבּור ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין והּׁשלמים, והאׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹולה
לעֹולם  ׁשוה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁשּתן ּדם זריקת וכיצד - . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

מּמּנּו זֹורק ּבּמזרק, הּדם הּכהן ּכׁשּלֹוקח עֹוׂשה? ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּוא
- ּבאלכסֹון הּמזּבח זוּיֹות ׁשּתי על זריקֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָּבּמזרק
קרן  ועל צפֹונית מזרחית קרן על ּולמּטה, הּמזּבח ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחצי
ׁשּיהיה  הּקרן, על הּדם ּכׁשּיזרק ּומתּכּון ּדרֹומית. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמערבית

ּגם ּכמין הּזוּיֹות על מּקיף ך]הּדם - כמו יוונית ּכדי [אות , ְְִִִֵַַַַַָָ
מּתנֹות ׁשּתי ׁשל הּדם ּכתלי [זריקות]ׁשּיּמצא ארּבעה על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּובׁשלמים  ּבעֹולה ׁשּנאמר לפי הּדין הּמזּבח, והּוא "סביב"; ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
הּדרֹומי. היסֹוד ּגג על נׁשּפכים הּדם, ּוׁשירי ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָלאׁשם.

.Ê הּנאכלֹות ארּבע החּטאֹות על מּתנֹות ארּבע טעּון ּדמן - ְְֱֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר  לפי ּולמעלה, מזּבח מחצי החיצֹון הּמזּבח ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָקרנֹות
ּכׁשּלֹוקח  עֹוׂשה? הּוא וכיצד הּמזּבח". קרנת "על ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבּה:
אצּבעֹו וטֹובל הּמזּבח; אצל מֹוליכֹו ּבּמזרק, הּדם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּכהן

ל  הּסמּוכה הּגדֹולה [א]הימנית ּבאצּבעֹו וסֹומ ּבּדם, ּגּודל ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ
אמה] ּומחּטא[- מּכאן, ּובּגּודל ּכנגד [זורק]מּכאן ויֹורד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

הּוא  וכן ׁשּבאצּבעֹו. הּדם ּכל ׁשּיכלה עד קרן, ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻחּדּה
אחת  ּבאּמה לּקרן, סמּו נתן ואם וקרן. קרן ּבכל ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעֹוׂשה

ּכּפר. - מּכאן אֹו ִִִֵָָמּכאן
.Á ּוכׁשּגֹומר וקרן; קרן ּכל על אצּבעֹו לטּבל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹוצרי

ּכ ואחר הּמזרק, ּבׂשפת אצּבעֹו מקּנח הּקרן, על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּנתינה
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לּתן  ּפסּולין ׁשּבאצּבע, הּדם ׁשּׁשירי - ׁשנּיה ּפעם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָטֹובל
אחרת  קרן על .מהן ֵֶֶֶֶֶַַ

.Ë ּבאצּבע הּדם הּזית ׁשּטעּון קרּבן הּקרּבנֹות ּבכל ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאין
ּבלבד  החּטאת אצּבעֹואּלא את הּכהן "וטבל ּבּה: ׁשּנאמר , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ׁשּיסּפג  לא טבילה, ּכדי ּדם ׁשם ׁשּיהיה וצרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבּדם";
ּבּדם.[שינגב] ְֶַָָאצּבעֹו

.Èלימינֹו ּופֹונה ּבּכבׁש, עֹולה מתחיל? הּוא ּומהּלּומּנין , ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַ
הּסֹובב המזבח]על גובה באמצע בערך ּבקרן [- ונֹותן , ְְֵֵֶֶַַ

ׁשהיא  הּׁשנּיה ּבּקרן ּכ ואחר ּתחּלה, מזרחית ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָּדרֹומית
ּבקרן  ּכ ואחר צפֹונית, מזרחית ׁשהיא לּה, ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָסמּוכה
ּכ ואחר מערבית, צפֹונית ׁשהיא לּה, הּסמּוכה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָׁשליׁשית
ועל  ּדרֹומית. מערבית ׁשהיא לּה, הּסמּוכה רביעית ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָּבקרן
ׁשירי  ׁשֹופ הּוא הּמּתנֹות, ּבּה ׁשהׁשלים הּקרן אֹותּה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיסֹוד
מזּבח  יסֹוד אל יׁשּפ הּדם ּכל "ואת ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדם

ּדרֹומי. יסֹוד זה ְְִֶָָֹהעלה",
.‡È,להיכל לפנים נכנס ּדמן - הּנׂשרפֹות החּטאֹות ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָּכל

ּבּתֹורה  מפרׁש ּכאׁשר ׁשם מּמּנּו ׁשֹופּומּזין הּדם ּוׁשירי ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּפֹוגע  ׁשהּוא החיצֹון, מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹותן

ההיכל.[פוגש] מן ּכׁשּיצא ּתחּלה ְְִִֵֵֵֶַָָּבֹו
.·È מהן מּזה וכּמה מּדמן, מּזין ׁשל והיכן וׂשעיר ּפר ? ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

על  הּזיֹות ׁשמֹונה טעּון מהן אחד ּכל ּדם - הּכּפּורים ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָיֹום
הּבּדים הארון]ּבין מוטות בין הּפרכת;[- על ּוׁשמֹונה , ְִֵֶֶַַַַָֹ

על  הּזיֹות ארּבע מּׁשניהם ּומּזה והּׂשעיר, הּפר ּדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּומערב
על  הּזיֹות וׁשבע ׁשּבהיכל, הּזהב מזּבח קרנֹות ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָארּבע
יֹום  עבֹודת ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו זה, מזּבח ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאמצעֹו

ּכׁשרֹות. ׁשּבפנים, ּבהּזיֹות ּכּון לא ואם ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹהּכּפּורים.
.‚È ּכל מּדם זֹורק - הּנׂשרפין ּוׂשעירים הּנׂשרפין ְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָּפרים

מהן  ּובין אחד הּקדׁש ּבין הּמבּדלת הּפרכת על הּזיֹות ׁשבע ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
מזּבח  קרנֹות ארּבע על הּזיֹות וארּבע הּקדׁשים, ְְְְְֳִִֶַַַַַַַַַָָֹקדׁש

ַָָהּזהב.
.„È,נכנס ּכׁשהּוא - הּזהב מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָוכל

קרנֹות  על ונֹותן לפניו, והּמזּבח לּמנֹורה הּמזּבח ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעֹומד
מּבחּוץ  הקרן]הּמזּבח של החיצוני מצדה מּקרן [- מתחיל : ְְִִִִֵֶֶַַַַ

ּדרֹומית, למערבית מערבית, לצפֹונית צפֹונית, ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָמזרחית
מזרחית. ְְִִִִָלדרֹומית

.ÂËעל הּבא מׁשיח ּכהן מ:]ּפר באחת כשחטא ּכל [- ִֵַַַַָָָֹ
מּמּנּו ּומּזה ּדמֹו, מקּבל עצמֹו הּמׁשיח הּכהן - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמצוֹות

ּכׁשר. הדיֹוט, ּכהן והּזה קּבל ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָֹּבפנים;
.ÊËזרה עבֹודה בית ׂשעירי בהוראת הציבור עבדו אם -] ְֲִֵָָָ

בשוגג] ּבהן הדין נתּפרׁש לא - הּנׂשרפין ׂשעירים והם ,ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹ
לפי  אּלא נֹותן; הּוא היכן ולא ּדמן, נֹותנין ּכיצד ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבּתֹורה
חּטאת  ׁשהּוא העלם ּפר ּכדין ּדינן - הּקהל חּטאת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהן

לכל ולׂשרפה [הדינים]הּקהל ּדמים למּתן ּבענין, האמּור ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָ
הּׂשֹורף. את ְֵֵֶַַּולטּמא

.ÊÈ טעּון מהם אחד ּכל ּדם - והּפסח והּמעׂשר ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּבכֹור
ּבׁשפיכה  אחת ׁשּירצה מּתנה רּוח ּבאיזֹו היסֹוד, ּכנגד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

היה  לא ּדרֹומית מזרחית קרן ׁשהרי הּמזּבח; זוּיֹות ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמּׁשלׁש

מּתנה  אּלא טעּונין ׁשאינן ּומּנין ׁשּבארנּו. ּכמֹו יסֹוד, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּה
הּמזּבח" על ּתזרק ּדמם "את ּבּבכֹור: נאמר ׁשהרי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאחת?

הּׁשמּועה מּפי רבינו]- ממשה הּדין [מסורת ׁשהּוא למדּו, ְְִִִֶַַָָ
ּכּבכֹור. אחת מּתנה ּדמם ׁשּנֹותן ּובפסח, ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבמעׂשר

.ÁÈ אחר הּמזּבח, ּגּבי על אמּוריהן מקטירין - הּזבחים ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָּכל
ּתחּלה ׁשּזֹורק  ּדמם אֹותן ין מפׁשיטין - הּזבחים וכל . ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָ

אמּוריהן[מעורם] את מֹוציאין ּכ ואחר ואין [אבריהם], , ְְִִֵֵֵֶֶַַָ
הּנׂשרפֹות  מחּטאֹות חּוץ הּדם; ׁשּיּזרק עד אֹותן ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמפׁשיטין
ואת  עֹורם "את ׁשּנאמר: ּכלל, אֹותן מפׁשיטין ׁשאין -ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּכ ואחר ּתחּלה, הּדם זֹורק אֹומר: נמצאת ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּבׂשרם".

ּומקטירן. האמּורין, ּומֹוציא וקֹורע ְְְִִִִֵֵַַַָָמפׁשיט;
.ËÈ לּכהנים הּקדׁשים קדׁשי עֹורֹות ּבקרּבנֹות ּכל ּבין , ְְְְֲֳִִֵֵַַָָָָֹ

אׁשר  העלה "עֹור ׁשּנאמר: - יחיד ּבקרּבנֹות ּבין  ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹצּבּור
עֹולה  וכל לּבעלים. קּלים, קדׁשים עֹורֹות אבל ְְְֲִִִִִַַָָָָָָהקריב";

ּבבׂשרּה הּמזּבח זכה שנפסלה]ׁשּלא הּכהנים [- זכּו לא , ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
לאיׁש. ׁשעלתה עֹולה איׁש", "עֹולת ׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶֶַַָָָָָּבעֹורּה,

.Î אין הפׁשטן, קדם - ּפסּול ּבהן ׁשארע קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל
לּכהנים  וכל עֹורֹותיהן לּכהנים. עֹורֹותיהן הפׁשטן, לאחר ; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשּבת  מערב ּביניהן מׁשמר אנׁשי אֹותן מחּלקין - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעֹורֹות
ׁשּבת לשבוע]לערב אחת -]. ְֶֶַָ

.‡Îהּבית[מקדיש]הּמתּפיׂש לבדק [להוצאות עֹולתֹו ְְִִֶֶַַַַָ
ׁשּדינן המקדש] זכרים ּבהן והיּו נכסיו הּמקּדיׁש וכן ,ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

"עלת  ׁשּנאמר: לּכהנים, עֹורֹותיהן אין - עֹולֹות ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹׁשּיקרבּו
ויּפלּו העֹורֹות יּמכרּו אּלא הקּדׁש. לעֹולת ּפרט ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָאיׁש",
עבד  אֹו ּגֹוי, אֹו אּׁשה, אֹו איׁש, עֹולת אחד הּבית. ְִִִֶֶֶֶֶַַַָָלבדק
להֹוציא  אּלא "איׁש", נאמר לא לּכהנים; עֹורֹותיהן -ְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹ

ְֵֶַההקּדׁש.

ה'תשע"ג  תמוז י"ז שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
ּבּתֹורה.‡. הּכתּוב ּכמׁשּפטּה העֹולה לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָמצות

ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט העֹולה? מעׂשה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד
הּמזּבח, ּגּבי על הּנתחים ּכל ּומקטיר ּומנּתח; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָּומפׁשיט,

הּמזּבחה". הּכל את הּכהן "והקטיר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
הּתיׁשים,·. ׁשּבזקן וׂשער ּכבׂשים, ׁשּבראׁשי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָצמר

ׁשהן  ּבזמן - והּטלפים והּקרנים, והּגידים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָוהעצמֹות,
הּכל [לבשר]מחּברין מקטירין הּכל";- "את ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹֹֻ

הּבׂשר  עלתי "ועׂשית ׁשּנאמר: יעלּו, לא - ּפרׁשּו ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹואם
ׁשּפקעּו וכּלן מהאש]והּדם". לא [הועפו הּמזּבח, מעל ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֻ

יחזיר. לא הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ּגחלת וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיחזיר;
מּמׁש‚. ּבהן יׁש אם - הּמזּבח מעל ׁשּפקעּו [-אברים ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לשריפה] יחזיר,חלקים הּלילה, חצֹות אחר ּפקעּו אפּלּו ,ְְֲֲֲִִַַַַַָָ
ּבהן  אין ואם הּלילה". ּכל הּמזּבח על מֹוקדּה "על ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
הּבׂשר, נתחר יחזיר. לא חצֹות, קדם ּפקעּו אפּלּו - ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמּמׁש
לאחר  יחזיר; - חצֹות קדם ּופקעּו ּכעץ, עליהן ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹויבׁש

יחזיר. לא ֲֲִַֹחצֹות,
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לּכבׁש„. הּנתחים ּכל מֹוליכין העֹולה, אברי ,ּכׁשּמנּתח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
לראׁש האברים ּכל מעלין ּכ ואחר ׁשם. אֹותן ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹּומֹולחין
על  ּומׁשליכֹו הּמזּבח, ּבראׁש הּנׁשה ּגיד ּומסיר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹהּמזּבח,

על [אפר]הּדׁשן האברים ּכל וזֹורק הּמזּבח; ׁשּבאמצע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּכ ּבזריקה, ׁשהּדם ּכׁשם - והּדם" "הּבׂשר ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאׁש,
על  אֹותן ועֹור חֹוזר ׁשּזֹורקן, ואחר ּבזריקה. האברים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכל
ואחר  ׁשּצלין ואברים אתם". הּכהן וער" ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאׁש,

ניחֹוח'. 'ריח מּׁשּום ּבהן אין - לּמזּבח העלן ְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכ
הרגל,‰. את ׁשֹובר היה לא העֹולה? את מנּתחין ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכיצד

ותֹולה נֹוקבֹו, ברגלה]ּבֹו[הבהמה]אּלא ואם [- ּומפׁשיט; , ְְְְִִֶֶַָ
מּגיע  ׁשהּוא עד ּומפׁשיט ּתלּיה. ּבלי מפׁשיטֹו ׁשֹור, ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהיה
הּכרעים, את וחת לּכהן; ונֹותנֹו הראׁש, את חת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלחזה,
והֹוציא  הּלב את וקרע ההפׁשט. את והׁשלים לאחר; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָונתן
הימנית  לרגל עלה לאחר. ּונתנן הּידים את וחת ּדמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאת
קֹורע  ּכ ואחר עּמּה. ביצים ּוׁשני לאחר, ּונתנּה חתכּה -ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

הּפדר את ונטל הּמעים, ׁשּיּגלּו עד הּבהמה [חלב]את ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבית על מּלמעלה הראׁש על ונטל [מקום]ּונתנֹו הּׁשחיטה, ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹ

הּקרבים לאחר.[מעיים]את ּונתנן ְְְִֵֶַַַָָָ
.Â ּבמים ּומדיחן ירחץ הֹול והּכרעים "והּקרב ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּבמזג ולא ּביין, לא - במים]ּבּמים" מעורב ּבׁשאר [יין ולא , ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹֹ
הּכרׂשמׁש מדיחין? ּכּמה ּכׁשרין. הּמימֹות וכל ,[כרס]קין; ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ

אין  הּקרבים, צרּכּה. ּכל מדיחין ּבבית אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָמדיחין
על [מדיחין] אֹותן ּומדיחין ּפעמים. מּׁשלׁשה ְְְִִִִַָָָָֹּפחֹות

העּמּודים ׁשּבין ׁשיׁש ׁשל ההפשטה]ׁשלחנֹות של -]. ְִִֵֶֶַַָָֻ
.Ê ואצּבע הּכבד, מן הראה את והפריׁש הּסּכין את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנטל

מן] הּכבד [בליטה את מזיז ולא הּכבד; מן ְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּכבד
לּדפן  ועלה לאחר. ונֹותנֹו החזה, את ונֹוקב ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּמקֹומּה.

הּׁשזרה עם ויֹורד וחֹות יּגע [השדרה]הימנית, ולא , ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ
ּונתנּה חתכּה רּכֹות; צלעֹות לׁשּתי מּגיע ׁשהּוא עד ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָלּׁשזרה,

ּבּה. ּתלּויה והּכבד ְְְֵֵַַָָָלאחר,
.Áלּגרה לֹו מּכאן [צוואר]ּבא צלעֹות ׁשּתי ּבּה הּניח ; ְְִִִֵֵַַָָָָָ

והּלב  והּקנה לאחר, ּונתנּה חתכּה מּכאן, צלעֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּוׁשּתי
ׁשּתי  ּבּה והּניח הּׂשמאלית, לּדפן לֹו ּבא ּבּה. ּתלּויין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוהראה
וכ מּלמּטן; רּכֹות צלעֹות ּוׁשּתי מּלמעלן רּכֹות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָצלעֹות
ארּבע  הּדפנֹות ּבׁשּתי מּניח נמצא ּבחברּתּה. מּניח ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהיה
עּמּה, והּׁשזרה לאחר, ּונתנּה חתכּה ּבזֹו. וארּבע ּבזֹו ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָצלעֹות

ּבּה. ּתלּוי ְְַָָוהּטחֹול
.Ëלעקץ לֹו זנב]ּבא והאליה [י"א לאחר, ּונתנֹו חתכֹו ; ְְְְֲֵֶַַָָָָָָֹ

אחורי] את [חלב נטל עּמּה. ּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָואצּבע
מפׁשיטין  הּזה וכּסדר לאחר. ּונתנּה הּׂשמאלית, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהרגל
האמּורין  הּנתחים הם ואּלּו ּבהמה, עֹולת ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּומנּתחין

לנתחיה". אֹותּה "ונּתח ְְִִֶַַָָָָּבּתֹורה:
.Èמן [כוהנים]ּבכּמה אם לּכבׁש? האברים את מֹוליכין ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּׁשה. אֹותּה מֹוליכין העֹולה, היא ִִִִַָָָָֹהּצאן
.‡Èּבימינֹו הראׁש - ּוברגל ּבראׁש ּכלּפי הראׁשֹון וחטמֹו , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

והּפדר  למעלה ׁשחיטה ּובית אצּבעֹותיו, ּבין וקרניו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָזרֹועֹו,

לחּוץ [חלב] עֹורּה ּובית ּבׂשמאלֹו, ימין ׁשל והרגל ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעליה;
עור] היה ששם החיצוני הצד -].

.·È ׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל - הּידים ּבׁשּתי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשני
לחּוץ  עֹורן ּובית .ּבׂשמאלֹו; ְִֵַָֹ

.‚È והאליה ּבימינֹו, העקץ - ּוברגל ּבעקץ ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשליׁשי
עּמֹו; הּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ואצּבע אצּבעֹותיו, ּבין ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמדלּדלת

לחּוץ  עֹורן ּובית ּבׂשמאלֹו, ׂשמאל ׁשל .והרגל ְְְִֵֶֶֶַָָֹֹ
.„Èּבׂשמאלֹו והּגרה ּבימינֹו, החזה - ּובּגרה ּבחזה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהרביעי

אצּבעֹותיו  ּבין .וצלעֹותיה ְְְְֵֶֶַָָ
.ÂË ׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל - ּדפנֹות ּבׁשּתי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹהחמיׁשי

לחּוץ  עֹורן ּובית .ּבׂשמאלֹו; ְִֵַָֹ
.ÊËּבבז נתּונין ּבקרבים גדולה]הּׁשּׁשי על [כף ּוכרעים , ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ

אם  אבל עז; אֹו ּכבׂש העֹולה היתה אם - מּלמעלה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגּביהן
נסכיה  ׁשל הּסלת וכן ׁשנים. הּקרבים מֹוליכין - איל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיתה
ּבׁשנים  הּסלת - איל היה ואם אחד; ּביד והּיין אחד, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּביד

ּבׁשנים. ְְִִִַַַוהּיין
.ÊÈ ׁשמֹונה אֹותֹו מֹוליכין - העז אֹו ׁשהּכבׂש למד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָנמצאת

עׂשר  אחד אֹותֹו מֹוליכין - והאיל .לּמזּבח; ְְִִִִֵַַַַַָָָ
.ÁÈ הראׁשֹון וארּבעה: עׂשרים אֹותֹו מֹוליכין - ְְְִִִִֶַַָָָהּׁשֹור

ׁשל  הרגל מֹוליכין והּׁשליׁשי והּׁשני הראׁש, את ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמֹולי
והּׁשּׁשי  העקץ, את מֹוליכין והחמיׁשי והרביעי ְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַָָָֹימין,
מֹולי והּׁשמיני ׂשמאל, ׁשל הרגל את מֹוליכין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹוהּׁשביעי
ועׂשירי  ּתׁשיעי ׁשלׁשה, אֹותּה מֹוליכין והּגרה החזה; ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאת
ּבׁשנים, הּדפנֹות ּוׁשּתי ּבׁשנים, הּידים ׁשּתי עׂשר; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָואחד
עׂשרים  הרי - ׁשלׁשה ּבׁשלׁשה והּיין והּסלת ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹוהּקרבים

.וארּבעה  ְְַָָ
.ËÈ ׁשהרי לחלקים? ׁשֹור ׁשל האבר יחּלקּו לא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולּמה

"לנתחיה" ּדברים נאמר: ּבּמה לנתחים. נתחיה ולא , ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
רצּו אם - הּיחיד עֹולת אבל הּצּבּור; ּבעֹולת ְֲֲִִִִַַַַָָָאמּורים?

מֹוליכין. ּביֹותר, אֹו מאּלּו ּבפחֹות נתחיה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָלהֹולי
.Î ּופֹונה לּכבׁש עֹולה נעׂשית? היתה ּכיצד  העֹוף, ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעֹולת

המזבח]לּסֹובב גובה באמצע ּדרֹומית [-בערך לקרן לֹו ּובא , ְְִֵֶֶַָ
מֹולק והיה בעוף]מזרחית, מיוחדת את [שחיטה ׁשם ְְִִֵֶָָָָ

ערּפּה מּמּול ּומבּדיל[העורף]ראׁשּה וושט], קנה ;[חותך ְְִִַָָָֹ
ּוממּצה ּפסּולה. הבּדיל, לא ודם [סוחט]ואם הראׁש ּדם ְְְְְִִִֶַַַָָֹֹ

הּמזּבח. ׁשּבאמצע החּוט מן למעלה הּמזּבח, קיר על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָהּגּוף
מּצה  ּפסּולה; - הּגּוף ּדם מּצה ולא הראׁש ּדם מּצה ְְְִִִִַַַָָָָָֹֹואם

ּכׁשרה. - הראׁש ּדם מּצה ולא הּגּוף ְְִֵַַַָָָֹֹּדם
.‡Îּומּקיף הראׁש, את מליקתֹו[מקום]ּבית[לוחץ]ונֹוטל ְְִִֵֵֶַָָֹ

לֹו ּובא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ּבמלח, וסֹופגֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָלּמזּבח;
ה:] הּמראה[נוטל את והסיר האוכל]לּגּוף, מקום - [זפק ְְִֵֶַַָֻ

הּיֹוצאין  מעים ּבני ואת הּנֹוצה, עם ּבידֹו ׁשעליה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהעֹור
הּדׁשן לבית  והׁשליכן האפר]עּמּה, .[אשפת ְְְִִִֵֶֶַָָ

.·Î"ּבכנפיו אֹותֹו צרי"וׁשּסע ואינֹו סּכין. ּבלא ּבידֹו - ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹ
הגוף]להבּדיל ואם [לקרוע יבּדיל"; "לא ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֶֶַַַֹ

לא  האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ּבמלח, וסֹופגֹו ּכׁשר. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹהבּדיל,
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לּתן  ּפסּולין ׁשּבאצּבע, הּדם ׁשּׁשירי - ׁשנּיה ּפעם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָטֹובל
אחרת  קרן על .מהן ֵֶֶֶֶֶַַ

.Ë ּבאצּבע הּדם הּזית ׁשּטעּון קרּבן הּקרּבנֹות ּבכל ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאין
ּבלבד  החּטאת אצּבעֹואּלא את הּכהן "וטבל ּבּה: ׁשּנאמר , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ׁשּיסּפג  לא טבילה, ּכדי ּדם ׁשם ׁשּיהיה וצרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבּדם";
ּבּדם.[שינגב] ְֶַָָאצּבעֹו

.Èלימינֹו ּופֹונה ּבּכבׁש, עֹולה מתחיל? הּוא ּומהּלּומּנין , ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַ
הּסֹובב המזבח]על גובה באמצע בערך ּבקרן [- ונֹותן , ְְֵֵֶֶַַ

ׁשהיא  הּׁשנּיה ּבּקרן ּכ ואחר ּתחּלה, מזרחית ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָּדרֹומית
ּבקרן  ּכ ואחר צפֹונית, מזרחית ׁשהיא לּה, ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָסמּוכה
ּכ ואחר מערבית, צפֹונית ׁשהיא לּה, הּסמּוכה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָׁשליׁשית
ועל  ּדרֹומית. מערבית ׁשהיא לּה, הּסמּוכה רביעית ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָּבקרן
ׁשירי  ׁשֹופ הּוא הּמּתנֹות, ּבּה ׁשהׁשלים הּקרן אֹותּה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיסֹוד
מזּבח  יסֹוד אל יׁשּפ הּדם ּכל "ואת ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדם

ּדרֹומי. יסֹוד זה ְְִֶָָֹהעלה",
.‡È,להיכל לפנים נכנס ּדמן - הּנׂשרפֹות החּטאֹות ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָּכל

ּבּתֹורה  מפרׁש ּכאׁשר ׁשם מּמּנּו ׁשֹופּומּזין הּדם ּוׁשירי ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּפֹוגע  ׁשהּוא החיצֹון, מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹותן

ההיכל.[פוגש] מן ּכׁשּיצא ּתחּלה ְְִִֵֵֵֶַָָּבֹו
.·È מהן מּזה וכּמה מּדמן, מּזין ׁשל והיכן וׂשעיר ּפר ? ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

על  הּזיֹות ׁשמֹונה טעּון מהן אחד ּכל ּדם - הּכּפּורים ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָיֹום
הּבּדים הארון]ּבין מוטות בין הּפרכת;[- על ּוׁשמֹונה , ְִֵֶֶַַַַָֹ

על  הּזיֹות ארּבע מּׁשניהם ּומּזה והּׂשעיר, הּפר ּדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּומערב
על  הּזיֹות וׁשבע ׁשּבהיכל, הּזהב מזּבח קרנֹות ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָארּבע
יֹום  עבֹודת ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו זה, מזּבח ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאמצעֹו

ּכׁשרֹות. ׁשּבפנים, ּבהּזיֹות ּכּון לא ואם ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹהּכּפּורים.
.‚È ּכל מּדם זֹורק - הּנׂשרפין ּוׂשעירים הּנׂשרפין ְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָּפרים

מהן  ּובין אחד הּקדׁש ּבין הּמבּדלת הּפרכת על הּזיֹות ׁשבע ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
מזּבח  קרנֹות ארּבע על הּזיֹות וארּבע הּקדׁשים, ְְְְְֳִִֶַַַַַַַַַָָֹקדׁש

ַָָהּזהב.
.„È,נכנס ּכׁשהּוא - הּזהב מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָוכל

קרנֹות  על ונֹותן לפניו, והּמזּבח לּמנֹורה הּמזּבח ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעֹומד
מּבחּוץ  הקרן]הּמזּבח של החיצוני מצדה מּקרן [- מתחיל : ְְִִִִֵֶֶַַַַ

ּדרֹומית, למערבית מערבית, לצפֹונית צפֹונית, ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָמזרחית
מזרחית. ְְִִִִָלדרֹומית

.ÂËעל הּבא מׁשיח ּכהן מ:]ּפר באחת כשחטא ּכל [- ִֵַַַַָָָֹ
מּמּנּו ּומּזה ּדמֹו, מקּבל עצמֹו הּמׁשיח הּכהן - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמצוֹות

ּכׁשר. הדיֹוט, ּכהן והּזה קּבל ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָֹּבפנים;
.ÊËזרה עבֹודה בית ׂשעירי בהוראת הציבור עבדו אם -] ְֲִֵָָָ

בשוגג] ּבהן הדין נתּפרׁש לא - הּנׂשרפין ׂשעירים והם ,ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹ
לפי  אּלא נֹותן; הּוא היכן ולא ּדמן, נֹותנין ּכיצד ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבּתֹורה
חּטאת  ׁשהּוא העלם ּפר ּכדין ּדינן - הּקהל חּטאת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהן

לכל ולׂשרפה [הדינים]הּקהל ּדמים למּתן ּבענין, האמּור ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָ
הּׂשֹורף. את ְֵֵֶַַּולטּמא

.ÊÈ טעּון מהם אחד ּכל ּדם - והּפסח והּמעׂשר ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּבכֹור
ּבׁשפיכה  אחת ׁשּירצה מּתנה רּוח ּבאיזֹו היסֹוד, ּכנגד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

היה  לא ּדרֹומית מזרחית קרן ׁשהרי הּמזּבח; זוּיֹות ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמּׁשלׁש

מּתנה  אּלא טעּונין ׁשאינן ּומּנין ׁשּבארנּו. ּכמֹו יסֹוד, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּה
הּמזּבח" על ּתזרק ּדמם "את ּבּבכֹור: נאמר ׁשהרי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאחת?

הּׁשמּועה מּפי רבינו]- ממשה הּדין [מסורת ׁשהּוא למדּו, ְְִִִֶַַָָ
ּכּבכֹור. אחת מּתנה ּדמם ׁשּנֹותן ּובפסח, ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבמעׂשר

.ÁÈ אחר הּמזּבח, ּגּבי על אמּוריהן מקטירין - הּזבחים ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָּכל
ּתחּלה ׁשּזֹורק  ּדמם אֹותן ין מפׁשיטין - הּזבחים וכל . ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָ

אמּוריהן[מעורם] את מֹוציאין ּכ ואחר ואין [אבריהם], , ְְִִֵֵֵֶֶַַָ
הּנׂשרפֹות  מחּטאֹות חּוץ הּדם; ׁשּיּזרק עד אֹותן ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמפׁשיטין
ואת  עֹורם "את ׁשּנאמר: ּכלל, אֹותן מפׁשיטין ׁשאין -ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּכ ואחר ּתחּלה, הּדם זֹורק אֹומר: נמצאת ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּבׂשרם".

ּומקטירן. האמּורין, ּומֹוציא וקֹורע ְְְִִִִֵֵַַַָָמפׁשיט;
.ËÈ לּכהנים הּקדׁשים קדׁשי עֹורֹות ּבקרּבנֹות ּכל ּבין , ְְְְֲֳִִֵֵַַָָָָֹ

אׁשר  העלה "עֹור ׁשּנאמר: - יחיד ּבקרּבנֹות ּבין  ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹצּבּור
עֹולה  וכל לּבעלים. קּלים, קדׁשים עֹורֹות אבל ְְְֲִִִִִַַָָָָָָהקריב";

ּבבׂשרּה הּמזּבח זכה שנפסלה]ׁשּלא הּכהנים [- זכּו לא , ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
לאיׁש. ׁשעלתה עֹולה איׁש", "עֹולת ׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶֶַַָָָָָּבעֹורּה,

.Î אין הפׁשטן, קדם - ּפסּול ּבהן ׁשארע קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל
לּכהנים  וכל עֹורֹותיהן לּכהנים. עֹורֹותיהן הפׁשטן, לאחר ; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשּבת  מערב ּביניהן מׁשמר אנׁשי אֹותן מחּלקין - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעֹורֹות
ׁשּבת לשבוע]לערב אחת -]. ְֶֶַָ

.‡Îהּבית[מקדיש]הּמתּפיׂש לבדק [להוצאות עֹולתֹו ְְִִֶֶַַַַָ
ׁשּדינן המקדש] זכרים ּבהן והיּו נכסיו הּמקּדיׁש וכן ,ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

"עלת  ׁשּנאמר: לּכהנים, עֹורֹותיהן אין - עֹולֹות ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹׁשּיקרבּו
ויּפלּו העֹורֹות יּמכרּו אּלא הקּדׁש. לעֹולת ּפרט ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָאיׁש",
עבד  אֹו ּגֹוי, אֹו אּׁשה, אֹו איׁש, עֹולת אחד הּבית. ְִִִֶֶֶֶֶַַַָָלבדק
להֹוציא  אּלא "איׁש", נאמר לא לּכהנים; עֹורֹותיהן -ְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹ

ְֵֶַההקּדׁש.

ה'תשע"ג  תמוז י"ז שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
ּבּתֹורה.‡. הּכתּוב ּכמׁשּפטּה העֹולה לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָמצות

ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט העֹולה? מעׂשה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד
הּמזּבח, ּגּבי על הּנתחים ּכל ּומקטיר ּומנּתח; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָּומפׁשיט,

הּמזּבחה". הּכל את הּכהן "והקטיר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
הּתיׁשים,·. ׁשּבזקן וׂשער ּכבׂשים, ׁשּבראׁשי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָצמר

ׁשהן  ּבזמן - והּטלפים והּקרנים, והּגידים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָוהעצמֹות,
הּכל [לבשר]מחּברין מקטירין הּכל";- "את ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹֹֻ

הּבׂשר  עלתי "ועׂשית ׁשּנאמר: יעלּו, לא - ּפרׁשּו ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹואם
ׁשּפקעּו וכּלן מהאש]והּדם". לא [הועפו הּמזּבח, מעל ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֻ

יחזיר. לא הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ּגחלת וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיחזיר;
מּמׁש‚. ּבהן יׁש אם - הּמזּבח מעל ׁשּפקעּו [-אברים ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לשריפה] יחזיר,חלקים הּלילה, חצֹות אחר ּפקעּו אפּלּו ,ְְֲֲֲִִַַַַַָָ
ּבהן  אין ואם הּלילה". ּכל הּמזּבח על מֹוקדּה "על ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
הּבׂשר, נתחר יחזיר. לא חצֹות, קדם ּפקעּו אפּלּו - ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמּמׁש
לאחר  יחזיר; - חצֹות קדם ּופקעּו ּכעץ, עליהן ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹויבׁש

יחזיר. לא ֲֲִַֹחצֹות,
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לּכבׁש„. הּנתחים ּכל מֹוליכין העֹולה, אברי ,ּכׁשּמנּתח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
לראׁש האברים ּכל מעלין ּכ ואחר ׁשם. אֹותן ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹּומֹולחין
על  ּומׁשליכֹו הּמזּבח, ּבראׁש הּנׁשה ּגיד ּומסיר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹהּמזּבח,

על [אפר]הּדׁשן האברים ּכל וזֹורק הּמזּבח; ׁשּבאמצע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּכ ּבזריקה, ׁשהּדם ּכׁשם - והּדם" "הּבׂשר ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאׁש,
על  אֹותן ועֹור חֹוזר ׁשּזֹורקן, ואחר ּבזריקה. האברים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכל
ואחר  ׁשּצלין ואברים אתם". הּכהן וער" ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאׁש,

ניחֹוח'. 'ריח מּׁשּום ּבהן אין - לּמזּבח העלן ְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכ
הרגל,‰. את ׁשֹובר היה לא העֹולה? את מנּתחין ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכיצד

ותֹולה נֹוקבֹו, ברגלה]ּבֹו[הבהמה]אּלא ואם [- ּומפׁשיט; , ְְְְִִֶֶַָ
מּגיע  ׁשהּוא עד ּומפׁשיט ּתלּיה. ּבלי מפׁשיטֹו ׁשֹור, ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהיה
הּכרעים, את וחת לּכהן; ונֹותנֹו הראׁש, את חת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלחזה,
והֹוציא  הּלב את וקרע ההפׁשט. את והׁשלים לאחר; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָונתן
הימנית  לרגל עלה לאחר. ּונתנן הּידים את וחת ּדמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאת
קֹורע  ּכ ואחר עּמּה. ביצים ּוׁשני לאחר, ּונתנּה חתכּה -ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

הּפדר את ונטל הּמעים, ׁשּיּגלּו עד הּבהמה [חלב]את ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבית על מּלמעלה הראׁש על ונטל [מקום]ּונתנֹו הּׁשחיטה, ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹ

הּקרבים לאחר.[מעיים]את ּונתנן ְְְִֵֶַַַָָָ
.Â ּבמים ּומדיחן ירחץ הֹול והּכרעים "והּקרב ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּבמזג ולא ּביין, לא - במים]ּבּמים" מעורב ּבׁשאר [יין ולא , ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹֹ
הּכרׂשמׁש מדיחין? ּכּמה ּכׁשרין. הּמימֹות וכל ,[כרס]קין; ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ

אין  הּקרבים, צרּכּה. ּכל מדיחין ּבבית אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָמדיחין
על [מדיחין] אֹותן ּומדיחין ּפעמים. מּׁשלׁשה ְְְִִִִַָָָָֹּפחֹות

העּמּודים ׁשּבין ׁשיׁש ׁשל ההפשטה]ׁשלחנֹות של -]. ְִִֵֶֶַַָָֻ
.Ê ואצּבע הּכבד, מן הראה את והפריׁש הּסּכין את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנטל

מן] הּכבד [בליטה את מזיז ולא הּכבד; מן ְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּכבד
לּדפן  ועלה לאחר. ונֹותנֹו החזה, את ונֹוקב ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּמקֹומּה.

הּׁשזרה עם ויֹורד וחֹות יּגע [השדרה]הימנית, ולא , ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ
ּונתנּה חתכּה רּכֹות; צלעֹות לׁשּתי מּגיע ׁשהּוא עד ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָלּׁשזרה,

ּבּה. ּתלּויה והּכבד ְְְֵֵַַָָָלאחר,
.Áלּגרה לֹו מּכאן [צוואר]ּבא צלעֹות ׁשּתי ּבּה הּניח ; ְְִִִֵֵַַָָָָָ

והּלב  והּקנה לאחר, ּונתנּה חתכּה מּכאן, צלעֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּוׁשּתי
ׁשּתי  ּבּה והּניח הּׂשמאלית, לּדפן לֹו ּבא ּבּה. ּתלּויין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוהראה
וכ מּלמּטן; רּכֹות צלעֹות ּוׁשּתי מּלמעלן רּכֹות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָצלעֹות
ארּבע  הּדפנֹות ּבׁשּתי מּניח נמצא ּבחברּתּה. מּניח ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהיה
עּמּה, והּׁשזרה לאחר, ּונתנּה חתכּה ּבזֹו. וארּבע ּבזֹו ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָצלעֹות

ּבּה. ּתלּוי ְְַָָוהּטחֹול
.Ëלעקץ לֹו זנב]ּבא והאליה [י"א לאחר, ּונתנֹו חתכֹו ; ְְְְֲֵֶַַָָָָָָֹ

אחורי] את [חלב נטל עּמּה. ּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָואצּבע
מפׁשיטין  הּזה וכּסדר לאחר. ּונתנּה הּׂשמאלית, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהרגל
האמּורין  הּנתחים הם ואּלּו ּבהמה, עֹולת ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּומנּתחין

לנתחיה". אֹותּה "ונּתח ְְִִֶַַָָָָּבּתֹורה:
.Èמן [כוהנים]ּבכּמה אם לּכבׁש? האברים את מֹוליכין ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּׁשה. אֹותּה מֹוליכין העֹולה, היא ִִִִַָָָָֹהּצאן
.‡Èּבימינֹו הראׁש - ּוברגל ּבראׁש ּכלּפי הראׁשֹון וחטמֹו , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

והּפדר  למעלה ׁשחיטה ּובית אצּבעֹותיו, ּבין וקרניו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָזרֹועֹו,

לחּוץ [חלב] עֹורּה ּובית ּבׂשמאלֹו, ימין ׁשל והרגל ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעליה;
עור] היה ששם החיצוני הצד -].

.·È ׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל - הּידים ּבׁשּתי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשני
לחּוץ  עֹורן ּובית .ּבׂשמאלֹו; ְִֵַָֹ

.‚È והאליה ּבימינֹו, העקץ - ּוברגל ּבעקץ ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשליׁשי
עּמֹו; הּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ואצּבע אצּבעֹותיו, ּבין ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמדלּדלת

לחּוץ  עֹורן ּובית ּבׂשמאלֹו, ׂשמאל ׁשל .והרגל ְְְִֵֶֶֶַָָֹֹ
.„Èּבׂשמאלֹו והּגרה ּבימינֹו, החזה - ּובּגרה ּבחזה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהרביעי

אצּבעֹותיו  ּבין .וצלעֹותיה ְְְְֵֶֶַָָ
.ÂË ׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל - ּדפנֹות ּבׁשּתי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹהחמיׁשי

לחּוץ  עֹורן ּובית .ּבׂשמאלֹו; ְִֵַָֹ
.ÊËּבבז נתּונין ּבקרבים גדולה]הּׁשּׁשי על [כף ּוכרעים , ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ

אם  אבל עז; אֹו ּכבׂש העֹולה היתה אם - מּלמעלה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגּביהן
נסכיה  ׁשל הּסלת וכן ׁשנים. הּקרבים מֹוליכין - איל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיתה
ּבׁשנים  הּסלת - איל היה ואם אחד; ּביד והּיין אחד, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּביד

ּבׁשנים. ְְִִִַַַוהּיין
.ÊÈ ׁשמֹונה אֹותֹו מֹוליכין - העז אֹו ׁשהּכבׂש למד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָנמצאת

עׂשר  אחד אֹותֹו מֹוליכין - והאיל .לּמזּבח; ְְִִִִֵַַַַַָָָ
.ÁÈ הראׁשֹון וארּבעה: עׂשרים אֹותֹו מֹוליכין - ְְְִִִִֶַַָָָהּׁשֹור

ׁשל  הרגל מֹוליכין והּׁשליׁשי והּׁשני הראׁש, את ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמֹולי
והּׁשּׁשי  העקץ, את מֹוליכין והחמיׁשי והרביעי ְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַָָָֹימין,
מֹולי והּׁשמיני ׂשמאל, ׁשל הרגל את מֹוליכין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹוהּׁשביעי
ועׂשירי  ּתׁשיעי ׁשלׁשה, אֹותּה מֹוליכין והּגרה החזה; ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאת
ּבׁשנים, הּדפנֹות ּוׁשּתי ּבׁשנים, הּידים ׁשּתי עׂשר; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָואחד
עׂשרים  הרי - ׁשלׁשה ּבׁשלׁשה והּיין והּסלת ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹוהּקרבים

.וארּבעה  ְְַָָ
.ËÈ ׁשהרי לחלקים? ׁשֹור ׁשל האבר יחּלקּו לא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולּמה

"לנתחיה" ּדברים נאמר: ּבּמה לנתחים. נתחיה ולא , ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
רצּו אם - הּיחיד עֹולת אבל הּצּבּור; ּבעֹולת ְֲֲִִִִַַַַָָָאמּורים?

מֹוליכין. ּביֹותר, אֹו מאּלּו ּבפחֹות נתחיה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָלהֹולי
.Î ּופֹונה לּכבׁש עֹולה נעׂשית? היתה ּכיצד  העֹוף, ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעֹולת

המזבח]לּסֹובב גובה באמצע ּדרֹומית [-בערך לקרן לֹו ּובא , ְְִֵֶֶַָ
מֹולק והיה בעוף]מזרחית, מיוחדת את [שחיטה ׁשם ְְִִֵֶָָָָ

ערּפּה מּמּול ּומבּדיל[העורף]ראׁשּה וושט], קנה ;[חותך ְְִִַָָָֹ
ּוממּצה ּפסּולה. הבּדיל, לא ודם [סוחט]ואם הראׁש ּדם ְְְְְִִִֶַַַָָֹֹ

הּמזּבח. ׁשּבאמצע החּוט מן למעלה הּמזּבח, קיר על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָהּגּוף
מּצה  ּפסּולה; - הּגּוף ּדם מּצה ולא הראׁש ּדם מּצה ְְְִִִִַַַָָָָָֹֹואם

ּכׁשרה. - הראׁש ּדם מּצה ולא הּגּוף ְְִֵַַַָָָֹֹּדם
.‡Îּומּקיף הראׁש, את מליקתֹו[מקום]ּבית[לוחץ]ונֹוטל ְְִִֵֵֶַָָֹ

לֹו ּובא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ּבמלח, וסֹופגֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָלּמזּבח;
ה:] הּמראה[נוטל את והסיר האוכל]לּגּוף, מקום - [זפק ְְִֵֶַַָֻ

הּיֹוצאין  מעים ּבני ואת הּנֹוצה, עם ּבידֹו ׁשעליה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהעֹור
הּדׁשן לבית  והׁשליכן האפר]עּמּה, .[אשפת ְְְִִִֵֶֶַָָ

.·Î"ּבכנפיו אֹותֹו צרי"וׁשּסע ואינֹו סּכין. ּבלא ּבידֹו - ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹ
הגוף]להבּדיל ואם [לקרוע יבּדיל"; "לא ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֶֶַַַֹ

לא  האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ּבמלח, וסֹופגֹו ּכׁשר. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹהבּדיל,
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ולא  מעים, ּבני את ולא הּנֹוצה, את ולא הּמראה, את ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֻהסיר
ּתמצית מאחר ּבּה ׁשּׁשּנה ּכל - ּבמלח שסחט]ספגן [לאחר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּכׁשרה. ְֵַָָהּדם,
.‚Î ויֹורד קֹוצץ מֹולקין? ערף;[דוחק]ּכיצד מּמּול ּבּצּפרן ְְִִִֵֵֵֶֶַַֹֹ

ּולהביא להֹולי רצה שחיטה]אם ּומביא,[כעין מֹולי , ְְִִִִִֵָָָ
ויֹורד ּדֹורס להיֹות רצה ואם [לדחוק]ואם ּדֹורס. ּבּצּפרן, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹ

הּסימנין שסיים]נעקרּו לפני וושט, חֹוׁשׁש.[קנה אינֹו , ְִִֵֵֶֶַָ
ּומפרקת[חוט]וחֹות הצוואר]ׁשדרה ּבׂשר [עצם רב ּבלא ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹ

ׁשּיּגיע [שמסביב] קדם ּכמתה זֹו הרי ּבׂשר, רב חת ׁשאם -ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
יֹורד. ּכׁשהּוא ּבעֹולה, הּסימנים ׁשני לחּת וצרי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלּסימנין;
ּכמי  אּלא מליקה, אינּה - הּצדדין מן אֹו ּבסּכין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָוהּמֹולק

למליקה. ּכׁשר הערף וכל נחר. אֹו ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשחנק

ה'תשע"ג  תמוז י"ח רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
ּבּתֹורה.‡. האמּורה ּכמצותן החּטאֹות לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָמצות

ּכמֹו הּדם, ונֹותן ׁשֹוחט הּנאכלת? חּטאת מעׂשה ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכיצד
האמּורין ּומפריׁש אֹותּה, ּומפׁשיט [אברים ׁשּבארנּו. ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

להקטירן] תורה האּׁשים;שאמרה ּגּבי על וזֹורקן ְְְִִֵַַָָָּומֹולחן,
נֹותן  לּמזּבח, ּכׁשּמֹוליכן ּבכלי האמּורין את לּתן רצה .ואם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכהּנה. לזכרי נאכל ּבׂשרּה ְְְְְֱִֵֶָָָָָֻּוׁשאר
הּדם ·. וזֹורק ׁשֹוחט הּנׂשרפֹות? חּטאֹות מעׂשה ְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָוכיצד

ׁשּבארנּו ּכמֹו האמּורין,ׁשּלהם, ּומֹוציא קֹורען, ּכ ואחר ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּומֹוציא  האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקן ּומֹולחן, ּבכלי, אֹותן ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָונֹותן
העֹולה  ּכנתחי ׁשם אֹותן ּומנּתחין לעיר, חּוץ ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָׁשאריתן

הּדׁשן. ּבבית ׁשם אֹותן וׂשֹורפין ְְְְִֵֶֶַָָָּבעֹורן,
לׂשרפה ‚. מקֹומֹות ּובֹוׁשלׁשה העזרה, ּבתֹו אחד : ְְְְֲִֵֶָָָָָָֹ

ׁשּנפסלּו, קּלים קדׁשים ואמּורי הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻׂשֹורפין
ּפסּול, ּבהן ארע אם הּנׂשרפֹות חּטאֹות ׁשל ּוׂשעירים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּופרים
אֹו ׁשּנטמאּו, ּכגֹון - זריקה לאחר ּבין זריקה לפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּבין
ׁשּלן  אֹו לצאת, זמּנן הּגיע ׁשּלא עד לעזרה חּוץ ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיצאּו

ׁשּלהן. האמּורין לנּו אֹו ִֵֶֶַָָָָָהּבׂשר,
ׂשֹורפין „. ּובֹו 'ּבירה'; ּוׁשמֹו הּבית, ּבהר - הּׁשני ְְְְִִִִֵַַַַַָָוהּמקֹום

מן  ׁשּיצאּו אחר ּפסּול ּבהן ארע אם הּנׂשרפֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּטאֹות
הּנקרא העזרה  והּוא לירּוׁשלים, חּוץ - הּׁשליׁשי והּמקֹום . ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָ

ׁשהן  ּבזמן הּנׂשרפֹות חּטאֹות ׂשֹורפין וׁשם הּדׁשן'; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ'ּבית
ּכמצותן. ְְְִִָָָנׂשרפֹות

ּבזר‰. ּכׁשרה הּנׂשרפין ּכל כהן]ּוׂשרפת אינו ּובּלילה.[- ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
לׂשרפתן, ּכׁשרין העצים ּכל - לעזרה חּוץ הּנׂשרפין ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָוכל
מּכל  אׁש - ּבאׁש" עצים "על ׁשּנאמר: ּובגבבא, ּבקׁש ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאפּלּו

להֹוציא "עצים"? נאמר ולּמה הּסיד [לשלול]מקֹום; את ְְֱִִִֵֶֶַַָָָ
הרמץ חם]ואת .[אפר ְֶֶֶָ

.Âמֹולק נעׂשית? היתה ּכיצד העֹוף [שחיטה חּטאת ְֲֵֵֵַַַַָָָ
בעוף] ּכמֹומיוחדת מערבית, ּדר ֹומית ּבקרן ְְְֲִִֶֶַָָאֹותּה
ויֹורד אֹו[דוחק]ׁשּבארנּו; הּסימנים ׁשּיחּת עד ּבצּפרנֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ואם  הּגּוף; מן הראׁש מבּדיל ואינֹו מהן. אחד ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻרּבֹו

מּמּול  ראׁשֹו את "ּומלק ׁשּנאמר: ולֹוקה, ּפסל - ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָֹהבּדיל
למּטה  הּמזּבח קיר על מּדמּה ּומּזה יבּדיל". ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹערּפֹו,

מתמּצים הּדם ּוׁשירי היסֹוד,[נשפכים]מאמצעֹו, על ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
מּכלל  - הּמזּבח" יסֹוד אל יּמצה ּבּדם "והּנׁשאר ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:
וזה  היסֹוד, אל מתמּצין ׁשּלֹו ׁשהּׁשירין קיר על ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּנתינה

הּתחּתֹון. קיר ְִַַהּוא
.Ê מעּכב העֹוף חּטאת ּדם אּלא ּומּצּוי ּבּה לּמזּבח ואין . ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

הּבהמה. חּטאת ּכבׂשר ּכהּנה לזכרי נאכל - והּׁשאר ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּדמּה,
.Á ׁשּתי אֹוחז מליקה? ּבׁשעת העֹוף חּטאת אֹוחז ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָּכיצד

גּפיה ּוׁשני אצּבעֹותיו, ׁשּתי ּבין ׁשּתי [כנפיה]רגליה ּבין ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּומֹולק. אצּבעֹותיו, ׁשּתי רחב אל צּוארּה ּומֹותח ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאצּבעֹותיו,
- מקֹום ּבכל ואחז ׁשּנה ואם ׁשּבּמקּדׁש. קׁשֹות מעבֹודֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוזֹו

ְֵָּכׁשרה.
.Ë ׁשּיּזה ּובלבד למליקתּה, ּכׁשר הּמזּבח מן מקֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכל

- מקֹום ּבכל הּזה ואם הּמזּבח; מאמצע למּטה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָדמּה
מּדם מעט למּטה ׁשּיּתן והּוא יוצאת]ּכׁשרה, שביציאתו -] ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

ֶֶַהּנפׁש.
.È מערבית ּדרֹומית הּקרן אֹותּה היתה דברים ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה

למּטה  ּוׁשלׁשה למעלה, העֹוף,מׁשּמׁשת חּטאת - מּלמּטה : ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּנאכלֹות  וחּטאֹות עֹולֹות ׁשל הּדם ּוׁשירי הּמנחֹות, ְְְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָָָוהּגׁשת
- ׁשּמּלמעלה והּׁשלׁשה עליה. ׁשּׁשֹופכין ּוׁשלמים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹואׁשמֹות

ּבחג ׁשּמנּסכין הּמים ׁשל [הסוכות]נּסּו הּיין ונּסּו , ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ
רּבה ׁשהיא ּבזמן העֹוף ועֹולת עולות]נסכים, הרבה ואין [- ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּדרֹומית  לקרן נפנין - אֹותּה מכילה מזרחית ּדרֹומית ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶָָָקרן
ׁשם. אֹותּה ועֹוׂשין ְֲִִַָָָמערבית

.‡È,ּומּקיפין ימין, ּדר עֹולין - לּמזּבח העֹולין ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּכל
דברים  מּׁשלׁשה לאחד העֹולה מן חּוץ ׂשמאל; ּדר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹויֹורדין
הּׂשמאל  על ונפנין עֹולין ׁשהן זֹו, ּבקרן ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאּלּו

לעקב  וחֹוזרין מלאכּתן, ועֹוׂשין שעלו]לּקרן, בצד -]. ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
מערבית  ּבקרן ׁשּיפּגעּו ּכדי לׂשמאל? נפנין מה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּומּפני
ּכל  את ּומּקיפין ימין, על נפנין ׁשאם ּתחּלה; ְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָּדרֹומית
יתעּׁשן  ׁשּמא - מערבית ּדרֹומית לקרן ׁשּיּגיעּו עד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמזּבח

הּמזּבח. ּבעׁשן העֹוף ימּות ׁשּמא אֹו והּיין, ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָהּמים
.·È את מּקיף ּכׁשהּוא - יין אֹו מים המנּס ,ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָלפיכ

מּקרן  ּומּקיף ּומתחיל ּכלּום; ּבידֹו יהיה לא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּמזּבח,
מערבית, לצפֹונית צפֹונית, למזרחית מזרחית ְְְְְְֲִִִִִִִִִַָָָּדרֹומית
ּוכׁשּמּגיע  ּכלּום. ּבידֹו יהיה ולא ּדרֹומית, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹלמערבית
ּומנּס ּבידֹו, הּיין אֹו הּמים לֹו נֹותנין ּדרֹומית, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָלמערבית

ועֹוׂשה ׁשם  ׂשמאלֹו, על ּופֹונה עֹולה - הּקיף לא ואם ; ְְְִִִֶֶֶַָֹֹ
ויֹורד. ְְְֵַמלאכּתֹו

ה'תשע"ג  תמוז י"ט חמישי יום

ח  ּפרק
יום ד '־ ה 'י "ח ־ י "ט תמוז 
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קדׁשים,[חומרה]חמר‡. קדׁשי מּׁשאר הּבהמה ּבחּטאת ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

קדם  הּדם ּבֹו ׁשּקּבל הּכלי מן ׁשּנּתז הּבהמה חּטאת ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּדם
ׁשּנאמר: ּבעזרה, ּבמים ּכּבּוס טעּון - הּבגד על ְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּזיה,
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ּתכּבס  עליה, יּזה אׁשר הּבגד, על מּדמּה יּזה ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ"ואׁשר
קדׁש". ְָָֹּבמקֹום

טעּונין ·. - הר העֹור ואחד הּׂשק, ואחד הּבגד, ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
וגֹורדּכּבּוס  ּכעץ, הּוא הרי - הּקׁשה העֹור אבל [מגרד]; ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָ

חּטאת  ּדם אֹו הּנאכלת, חּטאת ּדם ואחד מעליו. ְֱֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּדם
"ּתּׁשחט  ׁשּנאמר: העֹוף, חּטאת דם לא אבל ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּנׂשרפת;

ּבנמלקת. לא מדּבר, הּכתּוב ּבנׁשחטת - ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהחּטאת"
לּה‚. ׁשהיתה ּבין ּכּבּוס, טעּון ּדמּה אין ׁשּנפסלה, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָחּטאת

הּכׁשר כשרה]ׁשעת שהיתה זמן לּה[- היתה ׁשּלא ּבין , ְְֵֶֶַַָָָֹֹ
ׁשּלנה, הּכׁשר? ׁשעת לּה ׁשהיתה היא איזֹו הּכׁשר. ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשעת
היתה  ׁשּלא היא ואיזֹו לעזרה; חּוץ וׁשּיצאת ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹוׁשּנטמאת,

ּדמּה. ּבזריקת אֹו ּבּׁשחיטה ׁשּנפסלה הּכׁשר? ׁשעת ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹלּה
ּבלבד „. הּדם מקֹום אּלא ּכּבּוס, טעּון ׁשּיהיה אין והּוא ; ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּכלי בגד]על אבל [או לכּבּוס. וראּוי טמאה, לקּבל ׁשראּוי ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻ
לפי  ּכּבּוס, טעּון אינֹו - מ ּתכֹות ּכלי אֹו עץ ּכלי על נּתז ְְְִִִִִִֵֵַַַָָאם

ּבלבד. גֹורדן אּלא לכּבּוס; ראּויין ְְְְִִִֵֶֶַָָָׁשאינן
ראּוי ‰. ׁשאינֹו לפי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - הּדג עֹור על ְִִִֵֵֶַַַָָָנּתז

טמאה  ׁשּלא לקּבל עד - ּבהמה עֹור על נּתז אם אבל . ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ
- ּכּבּוס טעּון ׁשהפׁשט, אחר ּכּבּוס; טעּון אינֹו ְְִִֵֶַַַַָָֻֻהפׁשט,
ראּוי  הּוא הרי טמאה, מקּבל עּתה ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻׁשאף

ׁשּיתעּבד. לאחר טמאה ְְְְִֵֵֶַַַַָֻלקּבל
.Âאֹו הּמזּבח, קרן מעל אֹו הּבגד, על הּצּואר מן ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָנּתז

- הּבגד על מּמּנּו ונּתז ואספֹו הרצּפה על הּדם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנׁשּפ
ּכּבּוס  טעּון אמרּתי אינֹו לא מּדמּה", יּזה "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּכדי  ּבֹו ויׁש להּזיה, וראּוי ׁשרת, ּבכלי ׁשּנתקּבל ּבדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאּלא
הּזיה.
יום חמישי י "ט תמוז 

ַָָ
.Ê הּבגד על הּכֹוס מן נּתז ּכ ואחר הּמּתנֹות, ארּבע ְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָנתן

הּדם  זרק מּׁשירי לא ׁשעדין ּפי על ואף ּכּבּוס, טעּון אינֹו - ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
הּנׂשרפֹות. ּבחּטאֹות וכן היסֹוד; על ְְְְְִִֵַַַַַָָָהּׁשירים

.Áמּידֹו הּזיה ׁשּיצאת אחר מאצּבעֹו שהזה]נּתז אינֹו[- - ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
להּזיה. ּפסּולין ׁשּבאצּבע הּדם ׁשּׁשירי ּכּבּוס, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָטעּון

.Ë ּכּבּוס טעּון הּׁשני הּבגד אין ׁשני, לבגד הּבגד מן ;נּתז ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
על  החּטאת ּדם נּתז ּכּבּוס. טעּון אינֹו טמא, ּבגד על ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָנּתז
אבל  ּכּבּוס; טעּון - חּלין ּדם החּטאת ּדם על ונּתז ְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֻהּבגד,
אינֹו - החּטאת ּדם עליו ונּתז ּתחּלה, החּלין ּדם נּתז ְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻאם

נבלע. לא ׁשהרי ּכּבּוס, ְֲִִֵֶַָֹטעּון
.È יפה ּבמים אֹותֹו מכּבסין הּדם, מקֹום את ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמכּבסין

רׁשם  לֹו יּׁשאר ׁשּלא עד הּסּמנין יפה ׁשבעת וכל . ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּכתם על נדה]ׁשּמעבירין חּטאת,[של ּדם על מעבירין , ֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָ

לּמקּדׁש. רגלים מי מכניסין ׁשאין רגלים, מּמי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָחּוץ
.‡È טעּון הּנאכלת, החּטאת ּבֹו ׁשּנתּבּׁשלה חרׂש ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכלי

ּבעזרה  מריקה ׁשבירה טעּון ּבֹו, ׁשּנתּבּׁשלה מּתכֹות ּוכלי , ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָ
ּתבּׁשל  אׁשר חרׂש "ּוכלי ׁשּנאמר: - ּבעזרה ּבמים ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּוׁשטיפה
'ּבמקֹום  ּכאן נאמר ׁשּלא ּפי על ואף וכּו'". יּׁשבר ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹּבֹו
אף  ּבּקדׁש, הּבגד ּכּבּוס מה הּכּבּוס: ּכדין ּדינן הרי ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקדֹוׁש',

ּבּקדׁש. ּומריקתן מּתכֹות ּכלי ּוׁשטיפת חרׂש ּכלי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשבירת
רֹותח. לתֹוכֹו ׁשערה ּכלי אֹו ּבֹו, ׁשּבּׁשל ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָואחד

.·È ּבצֹונן ּוׁשטיפה ּבחּמין, ולא מריקה ּביין, לא - ּבמים ; ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹֹ
במים]ּבמזג מעורב והּמריקה [יין מׁשקין. ּבׁשאר ולא , ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹ

ּוׁשטיפתֹו הּכֹוס ּכמריקת רגילה]והּׁשטיפה, שטיפה -]. ְְְְִִִִַַַָָ
והאסּכלה לצליה]והּׁשּפּוד מגעילן[רשת [מכשירן]- ְְְְִַַַַָָָָ

מדיחן. ּכ ואחר האׁש, ּגּבי על ְְְִִֵֵַַַַַָָָּבמים
.‚Èּבהן ׁשּבּׁשל אמּורים? ּדברים אחר [החטאת]ּבּמה ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

אֹו זריקה, קדם ּבּׁשל אם אבל ּכהלכתֹו; הּדם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּנזרק
ּוׁשטיפה. מריקה טעּון אינֹו - הּנׂשרפת חּטאת ּבׂשר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבּׁשל

טעּון הּכלי, ּבמקצת ּוׁשטיפה.[כולו]ּבּׁשל מריקה ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
.„È אם ספק ּבּדבר יׁש - חרׂש ׁשל ּבתּנּור הּבׂשר ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָצלה

נגעה  ולא הֹואיל יּׁשבר, לא אֹו ּבֹו, ונתּבּׁשלה הֹואיל ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֹֹיּׁשבר,
ּבלבדּבֹו ּבחּטאת ולא הכלי]. הּכלים [שוטף ּכל אּלא , ְְְִִֵֶַַַָָָֹ

חּמין ידי על ּבּמקּדׁש ּבהן בחום]ׁשּמׁשּתּמׁשין קדׁשי [- ּבין , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
עקב  ּוׁשטיפה מריקה טעּונין קּלים, קדׁשים ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָקדׁשים

'נותר']אכילה בכלי הנשאר יהיה הּׁשּפּוד [שלא וכן . ְֲִֵַַָ
זמן  עד מּניחן ואינֹו אכילה. עקב מגעילן - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוהאסּכלה

ׁשנּיה קורבנות]אכילה של יגעיל [- לאכל, ּכׁשּיׁשלים אּלא , ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ
מּתכֹות, ּכלי ּבין - הּכלי ויׁשטף וימרק והאסּכלה, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹהּׁשּפּוד
ּכלי  ּבּה ׁשֹובר ׁשהּוא החּטאת, מן חּוץ חרׂש; ּכלי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּבין

מּיד ּומׁשּלׁש וׁשֹונה, ּומבּׁשל, חלילה]חרׂש. וחוזר ּבין [- - ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָ
סֹוף  עד וׁשֹוטף ּוממרק חרס, ּבכלי ּבין מּתכֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבכלי

ֲִָאכילה.
.ÂËמ:]ּכלי -[שנעשו אדמה ּוכלי אבנים, ּכלי ּגללים, ְְְְֲֲִִֵֵֵָָָָ

הדחה  אּלא ּבחּטאת, אפּלּו ּוׁשטיפה מריקה טעּונין ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָאינם
יקּדׁש", ּבבׂשרּה יּגע אׁשר "ּכל ּבחּטאת: נאמר ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּבלבד.
ואם  ּפסּול; ּבּה הּנֹוגע היא, ּפסּולה אם ּכמֹוה: ְְְִִִִֵַַָָָָָלהיֹות

ּובקדּׁשתּה. ּכמֹוה יאכל ּבּה הּנֹוגע היא, ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻּכׁשרה
.ÊË נגיעה אבל ּבֹו; ּבׁשּנבלעה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָּבּמה

מקּדׁשת  אינּה הבלעה ׁשאר ּבלא ואחד חּטאת ואחד . ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּתֹורה  "זאת ׁשּנאמר: חמּורים, ּבין קּלים ּבין ֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹקדׁשים,

לּמנחה". ְִַָָָֹלעלה
.ÊÈּברקיק ּבׂשרּה דקה]נגע לא [עוגה - ּבמקצתֹו ונבלע , ְְְְְְִִִַַָָָָָֹ

הּבלע. מקֹום חֹות אּלא ּכּלֹו, ְְִֵֵֶֶַַַָֻנתקּדׁש
.ÁÈ קדׁשים קדׁשי אֹו וחּלין, קדׁשים ּבֹו ׁשּבּׁשל ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֻּכלי

ּבהן יׁש אם - קּלים שבהם]וקדׁשים טעם [בחמור ּבנֹותן ְְִִִֵֵֶַַַָָָ
החמור] כנגד בקל שישים פי שאין נאכל [- הּכל הרי -ֱֲֵֶַָֹ

ׁשּבהן ביותר]ּכחמּור הקדוש כדיני מריקה [- הּכלי וטעּון , ְְְִִֶֶֶַָָָָ
טעם  נתן לא ואם ּדבר. לכל ׁשּבהן ּכחמּור והּכל ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּוׁשטיפה;
לכל  ּכמֹותן ואינן ּכחמּורים, נאכלין הּקּלים אין - ּבזה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה

לכלום]ּדבר ּוׁשטיפה.[- מריקה טעּון הּכלי אּלא , ְְְִִִֶַָָָָָָ
.ËÈ- לעזרה חּוץ ויצא החּטאת ּדם עליו ׁשּנּתז ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבגד

ּכיצד  לעזרה, חּוץ נטמא ׁשם. ּומכּבסֹו לעזרה ְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָמחזירֹו
ׁשּיטהר ּכדי קֹורעֹו מטהרתו]יעׂשה? ּומכניסֹו[שקריעתו , ְְְְֲִִֵֶֶַַַ
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ולא  מעים, ּבני את ולא הּנֹוצה, את ולא הּמראה, את ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֻהסיר
ּתמצית מאחר ּבּה ׁשּׁשּנה ּכל - ּבמלח שסחט]ספגן [לאחר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּכׁשרה. ְֵַָָהּדם,
.‚Î ויֹורד קֹוצץ מֹולקין? ערף;[דוחק]ּכיצד מּמּול ּבּצּפרן ְְִִִֵֵֵֶֶַַֹֹ

ּולהביא להֹולי רצה שחיטה]אם ּומביא,[כעין מֹולי , ְְִִִִִֵָָָ
ויֹורד ּדֹורס להיֹות רצה ואם [לדחוק]ואם ּדֹורס. ּבּצּפרן, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹ

הּסימנין שסיים]נעקרּו לפני וושט, חֹוׁשׁש.[קנה אינֹו , ְִִֵֵֶֶַָ
ּומפרקת[חוט]וחֹות הצוואר]ׁשדרה ּבׂשר [עצם רב ּבלא ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹ

ׁשּיּגיע [שמסביב] קדם ּכמתה זֹו הרי ּבׂשר, רב חת ׁשאם -ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
יֹורד. ּכׁשהּוא ּבעֹולה, הּסימנים ׁשני לחּת וצרי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלּסימנין;
ּכמי  אּלא מליקה, אינּה - הּצדדין מן אֹו ּבסּכין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָוהּמֹולק

למליקה. ּכׁשר הערף וכל נחר. אֹו ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשחנק

ה'תשע"ג  תמוז י"ח רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
ּבּתֹורה.‡. האמּורה ּכמצותן החּטאֹות לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָמצות

ּכמֹו הּדם, ונֹותן ׁשֹוחט הּנאכלת? חּטאת מעׂשה ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכיצד
האמּורין ּומפריׁש אֹותּה, ּומפׁשיט [אברים ׁשּבארנּו. ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

להקטירן] תורה האּׁשים;שאמרה ּגּבי על וזֹורקן ְְְִִֵַַָָָּומֹולחן,
נֹותן  לּמזּבח, ּכׁשּמֹוליכן ּבכלי האמּורין את לּתן רצה .ואם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכהּנה. לזכרי נאכל ּבׂשרּה ְְְְְֱִֵֶָָָָָֻּוׁשאר
הּדם ·. וזֹורק ׁשֹוחט הּנׂשרפֹות? חּטאֹות מעׂשה ְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָוכיצד

ׁשּבארנּו ּכמֹו האמּורין,ׁשּלהם, ּומֹוציא קֹורען, ּכ ואחר ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּומֹוציא  האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקן ּומֹולחן, ּבכלי, אֹותן ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָונֹותן
העֹולה  ּכנתחי ׁשם אֹותן ּומנּתחין לעיר, חּוץ ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָׁשאריתן

הּדׁשן. ּבבית ׁשם אֹותן וׂשֹורפין ְְְְִֵֶֶַָָָּבעֹורן,
לׂשרפה ‚. מקֹומֹות ּובֹוׁשלׁשה העזרה, ּבתֹו אחד : ְְְְֲִֵֶָָָָָָֹ

ׁשּנפסלּו, קּלים קדׁשים ואמּורי הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻׂשֹורפין
ּפסּול, ּבהן ארע אם הּנׂשרפֹות חּטאֹות ׁשל ּוׂשעירים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּופרים
אֹו ׁשּנטמאּו, ּכגֹון - זריקה לאחר ּבין זריקה לפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּבין
ׁשּלן  אֹו לצאת, זמּנן הּגיע ׁשּלא עד לעזרה חּוץ ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיצאּו

ׁשּלהן. האמּורין לנּו אֹו ִֵֶֶַָָָָָהּבׂשר,
ׂשֹורפין „. ּובֹו 'ּבירה'; ּוׁשמֹו הּבית, ּבהר - הּׁשני ְְְְִִִִֵַַַַַָָוהּמקֹום

מן  ׁשּיצאּו אחר ּפסּול ּבהן ארע אם הּנׂשרפֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּטאֹות
הּנקרא העזרה  והּוא לירּוׁשלים, חּוץ - הּׁשליׁשי והּמקֹום . ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָ

ׁשהן  ּבזמן הּנׂשרפֹות חּטאֹות ׂשֹורפין וׁשם הּדׁשן'; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ'ּבית
ּכמצותן. ְְְִִָָָנׂשרפֹות

ּבזר‰. ּכׁשרה הּנׂשרפין ּכל כהן]ּוׂשרפת אינו ּובּלילה.[- ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
לׂשרפתן, ּכׁשרין העצים ּכל - לעזרה חּוץ הּנׂשרפין ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָוכל
מּכל  אׁש - ּבאׁש" עצים "על ׁשּנאמר: ּובגבבא, ּבקׁש ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאפּלּו

להֹוציא "עצים"? נאמר ולּמה הּסיד [לשלול]מקֹום; את ְְֱִִִֵֶֶַַָָָ
הרמץ חם]ואת .[אפר ְֶֶֶָ

.Âמֹולק נעׂשית? היתה ּכיצד העֹוף [שחיטה חּטאת ְֲֵֵֵַַַַָָָ
בעוף] ּכמֹומיוחדת מערבית, ּדר ֹומית ּבקרן ְְְֲִִֶֶַָָאֹותּה
ויֹורד אֹו[דוחק]ׁשּבארנּו; הּסימנים ׁשּיחּת עד ּבצּפרנֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ואם  הּגּוף; מן הראׁש מבּדיל ואינֹו מהן. אחד ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻרּבֹו

מּמּול  ראׁשֹו את "ּומלק ׁשּנאמר: ולֹוקה, ּפסל - ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָֹהבּדיל
למּטה  הּמזּבח קיר על מּדמּה ּומּזה יבּדיל". ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹערּפֹו,

מתמּצים הּדם ּוׁשירי היסֹוד,[נשפכים]מאמצעֹו, על ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
מּכלל  - הּמזּבח" יסֹוד אל יּמצה ּבּדם "והּנׁשאר ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:
וזה  היסֹוד, אל מתמּצין ׁשּלֹו ׁשהּׁשירין קיר על ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּנתינה

הּתחּתֹון. קיר ְִַַהּוא
.Ê מעּכב העֹוף חּטאת ּדם אּלא ּומּצּוי ּבּה לּמזּבח ואין . ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

הּבהמה. חּטאת ּכבׂשר ּכהּנה לזכרי נאכל - והּׁשאר ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּדמּה,
.Á ׁשּתי אֹוחז מליקה? ּבׁשעת העֹוף חּטאת אֹוחז ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָּכיצד

גּפיה ּוׁשני אצּבעֹותיו, ׁשּתי ּבין ׁשּתי [כנפיה]רגליה ּבין ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּומֹולק. אצּבעֹותיו, ׁשּתי רחב אל צּוארּה ּומֹותח ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאצּבעֹותיו,
- מקֹום ּבכל ואחז ׁשּנה ואם ׁשּבּמקּדׁש. קׁשֹות מעבֹודֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוזֹו

ְֵָּכׁשרה.
.Ë ׁשּיּזה ּובלבד למליקתּה, ּכׁשר הּמזּבח מן מקֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכל

- מקֹום ּבכל הּזה ואם הּמזּבח; מאמצע למּטה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָדמּה
מּדם מעט למּטה ׁשּיּתן והּוא יוצאת]ּכׁשרה, שביציאתו -] ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

ֶֶַהּנפׁש.
.È מערבית ּדרֹומית הּקרן אֹותּה היתה דברים ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה

למּטה  ּוׁשלׁשה למעלה, העֹוף,מׁשּמׁשת חּטאת - מּלמּטה : ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּנאכלֹות  וחּטאֹות עֹולֹות ׁשל הּדם ּוׁשירי הּמנחֹות, ְְְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָָָוהּגׁשת
- ׁשּמּלמעלה והּׁשלׁשה עליה. ׁשּׁשֹופכין ּוׁשלמים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹואׁשמֹות

ּבחג ׁשּמנּסכין הּמים ׁשל [הסוכות]נּסּו הּיין ונּסּו , ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ
רּבה ׁשהיא ּבזמן העֹוף ועֹולת עולות]נסכים, הרבה ואין [- ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּדרֹומית  לקרן נפנין - אֹותּה מכילה מזרחית ּדרֹומית ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶָָָקרן
ׁשם. אֹותּה ועֹוׂשין ְֲִִַָָָמערבית

.‡È,ּומּקיפין ימין, ּדר עֹולין - לּמזּבח העֹולין ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּכל
דברים  מּׁשלׁשה לאחד העֹולה מן חּוץ ׂשמאל; ּדר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹויֹורדין
הּׂשמאל  על ונפנין עֹולין ׁשהן זֹו, ּבקרן ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאּלּו

לעקב  וחֹוזרין מלאכּתן, ועֹוׂשין שעלו]לּקרן, בצד -]. ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
מערבית  ּבקרן ׁשּיפּגעּו ּכדי לׂשמאל? נפנין מה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּומּפני
ּכל  את ּומּקיפין ימין, על נפנין ׁשאם ּתחּלה; ְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָּדרֹומית
יתעּׁשן  ׁשּמא - מערבית ּדרֹומית לקרן ׁשּיּגיעּו עד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמזּבח

הּמזּבח. ּבעׁשן העֹוף ימּות ׁשּמא אֹו והּיין, ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָהּמים
.·È את מּקיף ּכׁשהּוא - יין אֹו מים המנּס ,ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָלפיכ

מּקרן  ּומּקיף ּומתחיל ּכלּום; ּבידֹו יהיה לא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּמזּבח,
מערבית, לצפֹונית צפֹונית, למזרחית מזרחית ְְְְְְֲִִִִִִִִִַָָָּדרֹומית
ּוכׁשּמּגיע  ּכלּום. ּבידֹו יהיה ולא ּדרֹומית, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹלמערבית
ּומנּס ּבידֹו, הּיין אֹו הּמים לֹו נֹותנין ּדרֹומית, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָלמערבית

ועֹוׂשה ׁשם  ׂשמאלֹו, על ּופֹונה עֹולה - הּקיף לא ואם ; ְְְִִִֶֶֶַָֹֹ
ויֹורד. ְְְֵַמלאכּתֹו

ה'תשע"ג  תמוז י"ט חמישי יום

ח  ּפרק
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קדׁשים,[חומרה]חמר‡. קדׁשי מּׁשאר הּבהמה ּבחּטאת ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

קדם  הּדם ּבֹו ׁשּקּבל הּכלי מן ׁשּנּתז הּבהמה חּטאת ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּדם
ׁשּנאמר: ּבעזרה, ּבמים ּכּבּוס טעּון - הּבגד על ְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּזיה,
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ּתכּבס  עליה, יּזה אׁשר הּבגד, על מּדמּה יּזה ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ"ואׁשר
קדׁש". ְָָֹּבמקֹום

טעּונין ·. - הר העֹור ואחד הּׂשק, ואחד הּבגד, ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
וגֹורדּכּבּוס  ּכעץ, הּוא הרי - הּקׁשה העֹור אבל [מגרד]; ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָ

חּטאת  ּדם אֹו הּנאכלת, חּטאת ּדם ואחד מעליו. ְֱֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּדם
"ּתּׁשחט  ׁשּנאמר: העֹוף, חּטאת דם לא אבל ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּנׂשרפת;

ּבנמלקת. לא מדּבר, הּכתּוב ּבנׁשחטת - ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהחּטאת"
לּה‚. ׁשהיתה ּבין ּכּבּוס, טעּון ּדמּה אין ׁשּנפסלה, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָחּטאת

הּכׁשר כשרה]ׁשעת שהיתה זמן לּה[- היתה ׁשּלא ּבין , ְְֵֶֶַַָָָֹֹ
ׁשּלנה, הּכׁשר? ׁשעת לּה ׁשהיתה היא איזֹו הּכׁשר. ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשעת
היתה  ׁשּלא היא ואיזֹו לעזרה; חּוץ וׁשּיצאת ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹוׁשּנטמאת,

ּדמּה. ּבזריקת אֹו ּבּׁשחיטה ׁשּנפסלה הּכׁשר? ׁשעת ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹלּה
ּבלבד „. הּדם מקֹום אּלא ּכּבּוס, טעּון ׁשּיהיה אין והּוא ; ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּכלי בגד]על אבל [או לכּבּוס. וראּוי טמאה, לקּבל ׁשראּוי ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻ
לפי  ּכּבּוס, טעּון אינֹו - מ ּתכֹות ּכלי אֹו עץ ּכלי על נּתז ְְְִִִִִִֵֵַַַָָאם

ּבלבד. גֹורדן אּלא לכּבּוס; ראּויין ְְְְִִִֵֶֶַָָָׁשאינן
ראּוי ‰. ׁשאינֹו לפי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - הּדג עֹור על ְִִִֵֵֶַַַָָָנּתז

טמאה  ׁשּלא לקּבל עד - ּבהמה עֹור על נּתז אם אבל . ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ
- ּכּבּוס טעּון ׁשהפׁשט, אחר ּכּבּוס; טעּון אינֹו ְְִִֵֶַַַַָָֻֻהפׁשט,
ראּוי  הּוא הרי טמאה, מקּבל עּתה ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻׁשאף

ׁשּיתעּבד. לאחר טמאה ְְְְִֵֵֶַַַַָֻלקּבל
.Âאֹו הּמזּבח, קרן מעל אֹו הּבגד, על הּצּואר מן ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָנּתז

- הּבגד על מּמּנּו ונּתז ואספֹו הרצּפה על הּדם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנׁשּפ
ּכּבּוס  טעּון אמרּתי אינֹו לא מּדמּה", יּזה "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּכדי  ּבֹו ויׁש להּזיה, וראּוי ׁשרת, ּבכלי ׁשּנתקּבל ּבדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאּלא
הּזיה.
יום חמישי י "ט תמוז 

ַָָ
.Ê הּבגד על הּכֹוס מן נּתז ּכ ואחר הּמּתנֹות, ארּבע ְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָנתן

הּדם  זרק מּׁשירי לא ׁשעדין ּפי על ואף ּכּבּוס, טעּון אינֹו - ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
הּנׂשרפֹות. ּבחּטאֹות וכן היסֹוד; על ְְְְְִִֵַַַַַָָָהּׁשירים

.Áמּידֹו הּזיה ׁשּיצאת אחר מאצּבעֹו שהזה]נּתז אינֹו[- - ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
להּזיה. ּפסּולין ׁשּבאצּבע הּדם ׁשּׁשירי ּכּבּוס, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָטעּון

.Ë ּכּבּוס טעּון הּׁשני הּבגד אין ׁשני, לבגד הּבגד מן ;נּתז ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
על  החּטאת ּדם נּתז ּכּבּוס. טעּון אינֹו טמא, ּבגד על ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָנּתז
אבל  ּכּבּוס; טעּון - חּלין ּדם החּטאת ּדם על ונּתז ְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֻהּבגד,
אינֹו - החּטאת ּדם עליו ונּתז ּתחּלה, החּלין ּדם נּתז ְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻאם

נבלע. לא ׁשהרי ּכּבּוס, ְֲִִֵֶַָֹטעּון
.È יפה ּבמים אֹותֹו מכּבסין הּדם, מקֹום את ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמכּבסין

רׁשם  לֹו יּׁשאר ׁשּלא עד הּסּמנין יפה ׁשבעת וכל . ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּכתם על נדה]ׁשּמעבירין חּטאת,[של ּדם על מעבירין , ֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָ

לּמקּדׁש. רגלים מי מכניסין ׁשאין רגלים, מּמי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָחּוץ
.‡È טעּון הּנאכלת, החּטאת ּבֹו ׁשּנתּבּׁשלה חרׂש ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכלי

ּבעזרה  מריקה ׁשבירה טעּון ּבֹו, ׁשּנתּבּׁשלה מּתכֹות ּוכלי , ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָ
ּתבּׁשל  אׁשר חרׂש "ּוכלי ׁשּנאמר: - ּבעזרה ּבמים ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּוׁשטיפה
'ּבמקֹום  ּכאן נאמר ׁשּלא ּפי על ואף וכּו'". יּׁשבר ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹּבֹו
אף  ּבּקדׁש, הּבגד ּכּבּוס מה הּכּבּוס: ּכדין ּדינן הרי ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקדֹוׁש',

ּבּקדׁש. ּומריקתן מּתכֹות ּכלי ּוׁשטיפת חרׂש ּכלי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשבירת
רֹותח. לתֹוכֹו ׁשערה ּכלי אֹו ּבֹו, ׁשּבּׁשל ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָואחד

.·È ּבצֹונן ּוׁשטיפה ּבחּמין, ולא מריקה ּביין, לא - ּבמים ; ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹֹ
במים]ּבמזג מעורב והּמריקה [יין מׁשקין. ּבׁשאר ולא , ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹ

ּוׁשטיפתֹו הּכֹוס ּכמריקת רגילה]והּׁשטיפה, שטיפה -]. ְְְְִִִִַַַָָ
והאסּכלה לצליה]והּׁשּפּוד מגעילן[רשת [מכשירן]- ְְְְִַַַַָָָָ

מדיחן. ּכ ואחר האׁש, ּגּבי על ְְְִִֵֵַַַַַָָָּבמים
.‚Èּבהן ׁשּבּׁשל אמּורים? ּדברים אחר [החטאת]ּבּמה ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

אֹו זריקה, קדם ּבּׁשל אם אבל ּכהלכתֹו; הּדם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּנזרק
ּוׁשטיפה. מריקה טעּון אינֹו - הּנׂשרפת חּטאת ּבׂשר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבּׁשל

טעּון הּכלי, ּבמקצת ּוׁשטיפה.[כולו]ּבּׁשל מריקה ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
.„È אם ספק ּבּדבר יׁש - חרׂש ׁשל ּבתּנּור הּבׂשר ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָצלה

נגעה  ולא הֹואיל יּׁשבר, לא אֹו ּבֹו, ונתּבּׁשלה הֹואיל ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֹֹיּׁשבר,
ּבלבדּבֹו ּבחּטאת ולא הכלי]. הּכלים [שוטף ּכל אּלא , ְְְִִֵֶַַַָָָֹ

חּמין ידי על ּבּמקּדׁש ּבהן בחום]ׁשּמׁשּתּמׁשין קדׁשי [- ּבין , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
עקב  ּוׁשטיפה מריקה טעּונין קּלים, קדׁשים ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָקדׁשים

'נותר']אכילה בכלי הנשאר יהיה הּׁשּפּוד [שלא וכן . ְֲִֵַַָ
זמן  עד מּניחן ואינֹו אכילה. עקב מגעילן - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוהאסּכלה

ׁשנּיה קורבנות]אכילה של יגעיל [- לאכל, ּכׁשּיׁשלים אּלא , ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ
מּתכֹות, ּכלי ּבין - הּכלי ויׁשטף וימרק והאסּכלה, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹהּׁשּפּוד
ּכלי  ּבּה ׁשֹובר ׁשהּוא החּטאת, מן חּוץ חרׂש; ּכלי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּבין

מּיד ּומׁשּלׁש וׁשֹונה, ּומבּׁשל, חלילה]חרׂש. וחוזר ּבין [- - ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָ
סֹוף  עד וׁשֹוטף ּוממרק חרס, ּבכלי ּבין מּתכֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבכלי

ֲִָאכילה.
.ÂËמ:]ּכלי -[שנעשו אדמה ּוכלי אבנים, ּכלי ּגללים, ְְְְֲֲִִֵֵֵָָָָ

הדחה  אּלא ּבחּטאת, אפּלּו ּוׁשטיפה מריקה טעּונין ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָאינם
יקּדׁש", ּבבׂשרּה יּגע אׁשר "ּכל ּבחּטאת: נאמר ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּבלבד.
ואם  ּפסּול; ּבּה הּנֹוגע היא, ּפסּולה אם ּכמֹוה: ְְְִִִִֵַַָָָָָלהיֹות

ּובקדּׁשתּה. ּכמֹוה יאכל ּבּה הּנֹוגע היא, ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻּכׁשרה
.ÊË נגיעה אבל ּבֹו; ּבׁשּנבלעה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָּבּמה

מקּדׁשת  אינּה הבלעה ׁשאר ּבלא ואחד חּטאת ואחד . ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּתֹורה  "זאת ׁשּנאמר: חמּורים, ּבין קּלים ּבין ֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹקדׁשים,

לּמנחה". ְִַָָָֹלעלה
.ÊÈּברקיק ּבׂשרּה דקה]נגע לא [עוגה - ּבמקצתֹו ונבלע , ְְְְְְִִִַַָָָָָֹ

הּבלע. מקֹום חֹות אּלא ּכּלֹו, ְְִֵֵֶֶַַַָֻנתקּדׁש
.ÁÈ קדׁשים קדׁשי אֹו וחּלין, קדׁשים ּבֹו ׁשּבּׁשל ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֻּכלי

ּבהן יׁש אם - קּלים שבהם]וקדׁשים טעם [בחמור ּבנֹותן ְְִִִֵֵֶַַַָָָ
החמור] כנגד בקל שישים פי שאין נאכל [- הּכל הרי -ֱֲֵֶַָֹ

ׁשּבהן ביותר]ּכחמּור הקדוש כדיני מריקה [- הּכלי וטעּון , ְְְִִֶֶֶַָָָָ
טעם  נתן לא ואם ּדבר. לכל ׁשּבהן ּכחמּור והּכל ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּוׁשטיפה;
לכל  ּכמֹותן ואינן ּכחמּורים, נאכלין הּקּלים אין - ּבזה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה

לכלום]ּדבר ּוׁשטיפה.[- מריקה טעּון הּכלי אּלא , ְְְִִִֶַָָָָָָ
.ËÈ- לעזרה חּוץ ויצא החּטאת ּדם עליו ׁשּנּתז ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבגד

ּכיצד  לעזרה, חּוץ נטמא ׁשם. ּומכּבסֹו לעזרה ְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָמחזירֹו
ׁשּיטהר ּכדי קֹורעֹו מטהרתו]יעׂשה? ּומכניסֹו[שקריעתו , ְְְְֲִִֵֶֶַַַ
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להּניח וצרי ּבפנים; ׁשלם [חלק]ּבֹו[להשאיר]ּומכּבסֹו ְְְְְִִִִֵַַַָָ
מעפרת בגד]ּכדי ברוחב -]צרי "ּבגד", ׁשּנאמר לפי - ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

ּכדי  מּפני מּדבריהם טמא ׁשהּוא ּפי על ואף ּבגד. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלכּבס
הּתֹורה  מן טהר רּבֹו, ׁשּנקרע ּכיון - ּבֹו ׁשּנׁשארה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמעפרת

הּדם. לכּבס לּמקּדׁש להכניסֹו ְְְְִִֵַַַַָָָֻּומּתר
.Îגדול]מעיל ונטמא [כהן ויצא חּטאת, ּדם עליו ׁשּנּתז ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ

ּכמֹו לֹוקה אֹותֹו הּקֹורע והרי עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ְֲֵֵֵֶֶַַַַַּבחּוץ,
מכניסֹו של]ׁשּבארנּו! בגודל מּׁשלׁש[בחלקו, ּפחֹות ּפחֹות ְְִִֵֶַַָָָֹ

מעט  הּדם ּכל ׁשּיתּכּבס ואחר ּבפנים, ּומכּבסֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָאצּבעֹות
בשלבים]מעט ּבחּוץ.[- אֹותֹו מטּבילין , ְְִִַַַ

.‡Îוׁשֹוברֹו מכניסֹו - ויצא החּטאת ּבֹו ׁשּבּׁשל חרׂש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכלי
ּבכדיּבפנים  נֹוקבֹו - ּבחּוץ נטמא של]. קטן [גודל ׁשרׁש ְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

ּגדֹול  נקב נקבֹו ואם ּבפנים; וׁשֹוברֹו ּומכניסֹו ׁשּיטהר, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּכדי
ׁשֹוברין  ואין ּכלי, אינֹו ׁשהרי - ּבפנים ׁשֹוברֹו אינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶמּזה,
חּוץ  ויצא ּבֹו, ׁשּבּׁשלּה מּתכֹות ּכלי וכן ּכלים. אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבפנים
- ּכׁשּיצא נטמא ּבפנים; וׁשֹוטפֹו ּומֹורקֹו מכניסֹו, - ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָלעזרה

עד [שוברו]ּפֹוחתֹו ּומרּדדֹו וחֹוזר ּומכניסֹו, ׁשּיטהר עד ְְְְְֲִִֵֶַַַַַ
מֹורקֹו ּכ ואחר הּכלים, ּכתבנית ויחזר הּפחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּיּסתם
אין  וגֹו'", נחׁשת ּבכלי "ואם ׁשּנאמר: - ּבעזרה ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹוׁשֹוטפֹו

ּכלים. אּלא ּבפנים ְְִִִִֵֶָמֹורקין

ה'תשע"ג  תמוז כ' שישי יום

ט  ¤¤ּפרק
האׁשמֹות‡. ּכל לעׂשֹות עׂשה אשם]מצות [קרבנות ְֲֲֲִֵַַָָָ

ּבין  האׁשמֹות? מעׂשה וכיצד ּבּתֹורה. האמּורה ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָּכמצותן
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ּתלּוי, אׁשם ּבין וּדאי ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאׁשם

האמּורין ּומֹוציא על [אברים]ּומפׁשיט, וזֹורקן ּומֹולחן, , ְְְְִִִֵַַָָָ
ּוׁשאר  .מֹולי ּבכלי, להֹוליכן רצה ואם האּׁשים; ְְְְִִִִִִִֵַָָָָָּגּבי

ּכחּטאת. ּבעזרה, כהּנה לזכרי נאכל - ְְְְְֱֲִֵֶַָָָָָָָָֻּבׂשרם
ׁשּיתּבאר ·. ּכמֹו ׁשּנּוי, ּדמֹו ּבקּבלת יׁש - מצרע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאׁשם

מעׂשיו  ׁשאר כן, ּפי על ואף ּכּפרה; מחּסרי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻּבהלכֹות
הּמזּבח  על ּדמֹו לכל ּוזריקת האׁשמֹות ּכׁשאר ואכילתֹו, ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ָָּדבר.
ארּבעה ‚. והם עׂשה; מצות ּכמצותן, ׁשלמים ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָעׂשּית

יחיד. ׁשלמי והּׁשלׁשה צּבּור, ׁשל האחד - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹמינין
ּכמֹו„. הּדם וזֹורק ׁשֹוחט צּבּור? ׁשלמי מעׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָוכיצד

ּומקטירן. ּומֹולחן, האמּורין, ּומֹוציא ּומפׁשיט, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו,
כהּנה  לזכרי נאכל - מּפני והּׁשאר וכאׁשם, ּכחּטאת ּבעזרה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשהן
ׁשלמים ‰. הּבא הּוא - האחד מינין: ׁשלׁשה יחיד, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשלמי

הּנקרא  הּוא וזה וׂשמחה; חגיגה ׁשלמי ּכגֹון לחם, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבלא
אֹו ּבנדר הּלחם, עם הּבאים ׁשלמים - והּׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ'ׁשלמים'.
'לחם  נקרא הּלחם ואֹותֹו 'ּתֹודה', הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָנדבה;
ּביֹום  הּנזיר ׁשּמקריב ׁשלמים - הּׁשליׁשי והּמין ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָּתֹודה'.
נזיר' 'איל הּנקרא הּוא וזה לחם; עם ּבאים והם .מלאת, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

.Âׁשּבארנּו ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ׁשלׁשּתן? מעׂשה ,וכיצד ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
הּבׂשר. את מנּתח ּכ ואחר האמּורין, ּומֹוציא ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּומפׁשיט,
החזה  עם האמּורין ונֹותן הּימין, וׁשֹוק החזה את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּומפריׁש
הּבעלים, ידי ּתחת ידֹו מּניח וכהן הּבעלים, ידי על ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹוהּׁשֹוק
ּבּמזרח  ּתנּופה, הּטעּון ּכל וכן ּבּמזרח. ה' לפני הּכל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּומניף

אֹותֹו. ְִִמניפין
.Ê ּומֹוריד ּומעלה ּומביא, מֹולי מניף? הּוא ואם וכיצד . ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַ

אחד  עּמּה הּבא הּלחם מן לֹוקח - ּתֹודה הּקרּבן ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיה
הּכל  ּומניף והאמּורין, והּׁשֹוק החזה עם ּומּניחֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמעׂשרה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבעלים ידי ְְְְִֵֵֶַַַָעל
.Á על החלבים את נֹותן הּבעלים? ידי על מּניחין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוכיצד

ויֹותרת  הּכליֹות ּוׁשּתי למעלה, וׁשֹוק וחזה הּבעלים, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָידי
הּלחם  מּניח לחם, ׁשם יׁש ואם מהן; למעלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכבד

הּכל. ּומניף ְְִֵַַָֹלמעלה,
.Ë חזה ּומפריׁש האמּורין, מֹוציא - נזיר איל הּקרּבן ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהיה

הּנׁשים  ּבעזרת האיל ׁשאר ּומבּׁשל הּכהן וׁשֹוק, ולֹוקח . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
הּבא  הּלחם מן מעׂשרה אחד עם האיל, מן ּבׁשלה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
ידי  על הּכל ּומּניח והאמּורין, והּׁשֹוק החזה עם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹעּמֹו,
ּכמֹו הּכל ּומניף הּבעלים, יד ּתחת ידיו מּניח והּכהן ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָֹֹהּנזיר;

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.È עד למעלה הּקרקע, את הרֹואה ּכל חזה? הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאיזה

הּכרׂש עד למּטה צלעֹות [כרס]הּצּואר, ׁשּתי עּמּה וחֹות ; ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָ
אר  ׁשל הּפרק מן זרֹוע? הּוא ואיזה .ואיל ּכּבהאיל-] ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ

ּבזה.מהברך] זה מערין אברים ׁשני ׁשהם יד, ׁשל הּכף ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעד
הּוא  ּברגל, ּוכנגדּה ימין; ׁשל זרֹוע היא האמּורה, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּזרֹוע

מקֹום. ּבכל האמּורה ְֲַָָָָהּׁשֹוק
.‡È ּגּבי על ּומקטירן האמּורין מֹולח ׁשּמניפין, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָואחר

"ּכי  ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל והּׁשֹוק החזה אבל ְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמזּבח;
הּתרּומה" ׁשֹוק ואת הּתנּופה חזה הּׁשלמים את ּוׁשאר ; ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ

לאחר  אּלא וׁשֹוק, ּבחזה זֹוכין הּכהנים ואין לּבעלים. ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנאכל
האמּורין. ְִֵֵֶָהקטר

.·È והּזרֹוע נזיר, איל ועם הּתֹודה עם ׁשּמניף הּלחם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
הּבׂשר  ׁשאר עם הּלחם ּוׁשאר לּכהנים; נאכלין - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּבׁשלה

לּבעלים  נאכל הן - והּׁשֹוק, החזה עם ׁשּמניף והּלחם . ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
והּׁשֹוק  החזה עם ּבׁשלה והּזרֹוע מּתֹודה'; 'מּורם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנקראין

נזיר'. מאיל 'מּורם הּנקראין הן ׁשּמניף, הּלחם ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעם
.‚Èלפיכ הּוא; ּתרּומה ספק הּתֹודה, מן הּמּורם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּלחם

מדּמע  ואינֹו ּכתרּומה, וחמׁש מיתה עליו חּיבין ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאין
מספק]ּכתרּומה  מתקדשים אינם לחולין נפל .[-אם ְִָ

.„È נאכל הּלחם ׁשאר הרי - ּכהן הּתֹודה ּבעל ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהיה
אֹו הּתֹודה עם הּבא הּלחם ׁשאין יׂשראל, ּכתֹודת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלּבעלים

מנחה  קרּוי נזיר איל .עם ְִִִֵָָָ
.ÂË ּברׁשּות מניף האחד ּבׁשּתפּות, ׁשלמים ׁשהביאּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשנים

ּׁשאין  מה ּכּלן; ידי על מניף אחד מאה, הן אפּלּו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻחברֹו;
ּבסמיכה  הקרבן]ּכן על ידיים סמיכת -]. ְִִֵָ

.ÊË הּכהן אבל מניפה, אינּה - הּקרּבן ּבעלת אּׁשה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹהיתה
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לתנּופה. ּפסּולה והיא ּתנּופה, טעּון ׁשּקרּבנּה ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָמניף,
ּבלבד  והּנזירה הׂשֹוטה אּלא מניפה אּׁשה אין ּכמֹוּולעֹולם , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ
מקֹום. ּבכל להּגׁשה קֹודמת ּותנּופה ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבארנּו;

.ÊÈ עׂשרים לֹוקח הּתֹודה? עם ׁשּמביא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכיצד
סלת  ועׂשרה עּׂשרֹון חמץ עׂשרֹונים עׂשרה מהן ועֹוׂשה , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

חּלֹות. עׂשר אֹותן עֹוׂשה חמץ, ׁשל העׂשרה ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּצה;
.ÁÈׂשאֹור מביא מחּמצן? התפחה]וכיצד חומר ּכדי [- ְְְְְִֵֵֵַַָ

ל:] הּמּדה.[מספיק את ּוממּלא הּמּדה, לתֹו ונֹותנן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָחּמּוצן,
יתרה אֹו חסרה להיֹות ׁשּסֹופּה ּפי על מעשרון]אף מּפני [- , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

אין  - ר ּופעמים וקׁשה עבה יהיה ׁשּפעמים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּׂשאֹור,
עּתה  מּדתּה על אּלא עּׂשרֹון מׁשּגיחין מֹודד הּוא והרי , ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

מהן  עֹוׂשין - מּצה ׁשל עׂשרֹונים והעׂשרה ׁשלמים. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעּׂשרֹון
חּלֹות  עׂשר מין: מּכל חּלֹות עׂשר ׁשוֹות, חּלֹות ְִִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשלׁשים

רקיקים חּלֹות ועׂשר תּנּור, ודקות]מאפה ועׂשר [רכות , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַ
מרּבכת בשמן]חּלֹות .[שקועה ְֶֶַֻ

.ËÈ ּברֹותחין אֹותּה חֹולט הּמרּבכת? היא ואֹופה וכיצד , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻ
הּלפס על ּבׁשמן אֹותּה קֹולה ּכ ואחר כעין אֹותּה, -] ְְְֶֶֶַַַַָָָָ

ּומרּבין מחבת] הּספּגנין; ׁשּקֹולין ּכדר ּבֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֻוכּיֹוצא
מקֹום. ּבכל האמּור הרּבּו הּוא וזה ְְְְִֶַָָָָָָּבׁשמנּה.

.Î לג ּבחצי חּלֹות? הּׁשלׁשים עֹוׂשה הּוא ׁשמן ְְֲִִֶֶֶַַַַָֹֹּובכּמה
מּמּנּו רביעית מּסיני. למׁשה הלכה זה וׁשעּור ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָָֹׁשמן.

לרקיקין  ּוׁשמינית לחּלֹות, ּוׁשמינית .לרבּוכה, ְְְְִִִִִִַַָָָ
.‡Îלֹותת ׁשל [מרטיב]החּלֹות, ּבׁשמינית ׁשּלהן הּסלת ְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

מֹוׁשחן  והרקיקין, אֹותם. ואֹופה לׁש ּכ ואחר ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשמן,
ארּבע  הּכל מן לֹוקח והּכהן אפּיתן. אחר ׁשּלהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבׁשמינית

קרּבן". מּכל "אחד ׁשּנאמר: מין, מּכל אחת ְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָחּלֹות,
.·Î לא יצא; חּלֹות, ארּבע אֹותם ׁשאפה תֹודה ְְְֵֶַַַַָָָָָָֹולחמי

ׁשּלהן  החּלה ׁשּיפריׁש והּוא למצוה. אּלא 'ארּבעים' ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָנאמר
ּבצק  ּכׁשהן קרּבן מּכל ּפרּוסה אחת מפריׁשין ׁשאין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּפרס.[חתיכה] יּטל ׁשּלא קרּבן", מּכל "אחד ׁשּנאמר: ,ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
.‚Î ׁשּׁשה לֹוקח נזיר? איל עם הּבא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכיצד

חּלֹות  עׂשרים מהן ועֹוׂשה עּׂשרֹון, ׁשליׁשי ּוׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָעׂשרֹונֹות
ועׂשר ׁשוֹות  ּבּׁשמן, מׁשּוחין רקיקין עׂשרה - מּצה וכּלן ; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ

וׁשמן  ּתּנּור, מאפה והּכל ּבּׁשמן, ׁשּלהן הּסלת לֹותת ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹחּלֹות
והּכהן  מּסיני. למׁשה הלכה זה וׁשעּור רביעית. ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלהן

מין. מּכל אחת חּלֹות, ׁשּתי מהן ְִִֵֵֵֶַַַַָלֹוקח
.„Î ׁשּבּתֹודה לחם מיני וארּבעה ׁשּבּנזיר, לחם מיני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשני

זה  את זה מעּכבין חּוץ - ׁשניהן ׁשל הּלחם ּומעׂשה . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַ
ֲָָָלעזרה.

.‰Î ׁשּזֹורק אחר והּפסח? והּמעׂשר הּבכֹור מעׂשה ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַּכיצד
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּומֹולחם,ּדמן האמּורים, ּומֹוציא מפׁשיט, , ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּוׁש לּכהנים, נאכל הּבכֹור ּבׂשר ּוׁשאר ּבׂשר ּומקטירם. אר ְְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָֹ
ּכהלכתֹו, למנּוייו נאכל - והּפסח לבעליו. נאכל ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּמעׂשר

הּפסח. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְִִֵֶֶַַָּכמֹו

ה'תשע"ג  תמוז כ"א ש"ק יום

י  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. עׂשה, מצות - והאׁשם החּטאת ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאכילת

ּובעלים  אֹוכלים הּכהנים - ּבהם" ּכּפר אׁשר אֹותם ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָֹֻ"ואכלּו
הּכהנים, ׁשאֹוכלין הּקדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְֲֳִִִִִִִֶַַַַָָֹמתּכּפרים.

מצוה. ְֲִִֶָָָׁשאכילתן
ׁשּנאמר:·. עׂשה, מצות - מנחֹות ׁשירי אכילת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָוכן

ּובניו". אהרן יאכלּו מּמּנה, ְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹ"והּנֹותרת
ואׁשם ‚. חּטאת לזכרי ואין אּלא נאכלין מנחֹות ּוׁשירי ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

"לכל  ׁשּנאמר: נאכלּו, - ּבהיכל נאכלּו ואם ּבעזרה; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻכהּנה
הּקדׁשים  ּבקדׁש . . אׁשמם ּולכל חּטאתם ּולכל ְְְְֲֳִִֶַַָָָָָָָָָֹמנחתם
הם  הרי צּבּור, ׁשלמי וכן אֹותֹו". יאכל זכר ּכל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּתאכלּנּו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכאׁשם ְְְֵֶַַַָָָָּכחּטאת
זכרים „. לכהנים נאכלין - ׁשלמים ׁשל וׁשֹוק ְְְֱֲִִִִֶֶֶָָָָָֹחזה

וכן  ;"ולבנתי ּולבני נתּתים ל" ּבהם: ׁשּנאמר ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּונקבֹות,
ׁשּנאמר:[המופרש]הּמּורם נזיר, מאיל והּמּורם מּתֹודה ְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָ

נתּתי  - לה' יׂשראל בני ירימּו אׁשר הּקדׁשים ּתרּומת ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ"ּכל
."ולבנתי ּולבני ְְְְִֶֶָֹל

הּבכֹור ‰. ּכחזה וכן ,ל יהיה "ּובׂשרם ּבֹו: נאמר ׁשהרי , ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
- לכהנֹות הּנאכלים אּלּו וכל הּימין". ּוכׁשֹוק ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָֹהּתנּופה
נאכלין  וכּלן ּכתרּומה. ולנׁשיהם, הּכהנים לעבדי ְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻנאכלים
הּתרּומה  ׁשֹוק ואת הּתנּופה חזה "את ׁשּנאמר: העיר, ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבכל
קדֹוׁש', 'ּבמקֹום ּבהן נאמר לא טהֹור"; ּבמקֹום ְְְֱֶֶַָָָָָֹֹּתאכלּו
יׂשראל, מחנה ּכל ׁשהּוא "טהֹור", אּלא העזרה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשהיא
ּופסח, למעׂשר הּדין והּוא ירּוׁשלים. - לדֹורֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָׁשּכנגּדֹו
- החֹומה ועבי והחּלֹונֹות ּכׁשלמים. קּלים קדׁשים ְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהם

ְְִִּכלפנים.
.Â יֹום וכל הּלילה, וכל הּזביחה, ּביֹום נאכלים - ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשלמים

החּמה  ׁשּתׁשקע עד את הּמחרת הקריבֹו "ּביֹום ׁשּנאמר: , ְְְֱֳִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
זבח  מּבׂשר יאכל האכל ואם . . ּומּמחרת יאכל, ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹזבחֹו
נאכלין  ׁשהן למד, נמצאת וגֹו'". הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשלמיו
חלק  ּבין הּכהנים חלק ּבין אחד, ולילה ימים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשני
קדׁשים  הם ׁשהרי ּומעׂשר, לבכֹור הּדין והּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּבעלים;

ּכׁשלמים. ְִִִַָקּלים
.Êאינּה קּלים, קדׁשים ׁשהיא ּפי על אף - הּתֹודה ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

הּלילה  עם הּזביחה ּביֹום אּלא "ּביֹום נאכלת ּבּה: ׁשּנאמר , ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּנזיר. איל וכן ּבקר". עד מּמּנּו יּניח לא יאכל, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹקרּבנֹו
ּבין  הּכהנים, חלק ּבין - ּבהן ּכּיֹוצא עּמהן הּבא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּלחם
צּבּור  ּולׁשלמי ּולאׁשם לחּטאת הּדין והּוא הּבעלים. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחלק
"ּביֹום  ׁשּנאמר: ולילה, ליֹום נאכל ׁשהּכל מנחֹות, ְְְְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹולׁשירי
הּׁשלמים, מן חּוץ ּבמׁשמע; הּקרּבנֹות ּכל יאכל", ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָקרּבנֹו

להם. הּדֹומים ּומעׂשר ּובכֹור הּכתּוב, ּבהן ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּפרׁש
.Á נאכלין ׁשהן ּתֹורה ּדין ולילה, ליֹום הּנאכלין אּלּו ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
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להּניח וצרי ּבפנים; ׁשלם [חלק]ּבֹו[להשאיר]ּומכּבסֹו ְְְְְִִִִֵַַַָָ
מעפרת בגד]ּכדי ברוחב -]צרי "ּבגד", ׁשּנאמר לפי - ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

ּכדי  מּפני מּדבריהם טמא ׁשהּוא ּפי על ואף ּבגד. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלכּבס
הּתֹורה  מן טהר רּבֹו, ׁשּנקרע ּכיון - ּבֹו ׁשּנׁשארה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמעפרת

הּדם. לכּבס לּמקּדׁש להכניסֹו ְְְְִִֵַַַַָָָֻּומּתר
.Îגדול]מעיל ונטמא [כהן ויצא חּטאת, ּדם עליו ׁשּנּתז ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ

ּכמֹו לֹוקה אֹותֹו הּקֹורע והרי עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ְֲֵֵֵֶֶַַַַַּבחּוץ,
מכניסֹו של]ׁשּבארנּו! בגודל מּׁשלׁש[בחלקו, ּפחֹות ּפחֹות ְְִִֵֶַַָָָֹ

מעט  הּדם ּכל ׁשּיתּכּבס ואחר ּבפנים, ּומכּבסֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָאצּבעֹות
בשלבים]מעט ּבחּוץ.[- אֹותֹו מטּבילין , ְְִִַַַ

.‡Îוׁשֹוברֹו מכניסֹו - ויצא החּטאת ּבֹו ׁשּבּׁשל חרׂש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכלי
ּבכדיּבפנים  נֹוקבֹו - ּבחּוץ נטמא של]. קטן [גודל ׁשרׁש ְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

ּגדֹול  נקב נקבֹו ואם ּבפנים; וׁשֹוברֹו ּומכניסֹו ׁשּיטהר, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּכדי
ׁשֹוברין  ואין ּכלי, אינֹו ׁשהרי - ּבפנים ׁשֹוברֹו אינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶמּזה,
חּוץ  ויצא ּבֹו, ׁשּבּׁשלּה מּתכֹות ּכלי וכן ּכלים. אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבפנים
- ּכׁשּיצא נטמא ּבפנים; וׁשֹוטפֹו ּומֹורקֹו מכניסֹו, - ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָלעזרה

עד [שוברו]ּפֹוחתֹו ּומרּדדֹו וחֹוזר ּומכניסֹו, ׁשּיטהר עד ְְְְְֲִִֵֶַַַַַ
מֹורקֹו ּכ ואחר הּכלים, ּכתבנית ויחזר הּפחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּיּסתם
אין  וגֹו'", נחׁשת ּבכלי "ואם ׁשּנאמר: - ּבעזרה ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹוׁשֹוטפֹו

ּכלים. אּלא ּבפנים ְְִִִִֵֶָמֹורקין

ה'תשע"ג  תמוז כ' שישי יום

ט  ¤¤ּפרק
האׁשמֹות‡. ּכל לעׂשֹות עׂשה אשם]מצות [קרבנות ְֲֲֲִֵַַָָָ

ּבין  האׁשמֹות? מעׂשה וכיצד ּבּתֹורה. האמּורה ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָּכמצותן
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ּתלּוי, אׁשם ּבין וּדאי ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאׁשם

האמּורין ּומֹוציא על [אברים]ּומפׁשיט, וזֹורקן ּומֹולחן, , ְְְְִִִֵַַָָָ
ּוׁשאר  .מֹולי ּבכלי, להֹוליכן רצה ואם האּׁשים; ְְְְִִִִִִִֵַָָָָָּגּבי

ּכחּטאת. ּבעזרה, כהּנה לזכרי נאכל - ְְְְְֱֲִֵֶַָָָָָָָָֻּבׂשרם
ׁשּיתּבאר ·. ּכמֹו ׁשּנּוי, ּדמֹו ּבקּבלת יׁש - מצרע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאׁשם

מעׂשיו  ׁשאר כן, ּפי על ואף ּכּפרה; מחּסרי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻּבהלכֹות
הּמזּבח  על ּדמֹו לכל ּוזריקת האׁשמֹות ּכׁשאר ואכילתֹו, ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ָָּדבר.
ארּבעה ‚. והם עׂשה; מצות ּכמצותן, ׁשלמים ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָעׂשּית

יחיד. ׁשלמי והּׁשלׁשה צּבּור, ׁשל האחד - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹמינין
ּכמֹו„. הּדם וזֹורק ׁשֹוחט צּבּור? ׁשלמי מעׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָוכיצד

ּומקטירן. ּומֹולחן, האמּורין, ּומֹוציא ּומפׁשיט, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו,
כהּנה  לזכרי נאכל - מּפני והּׁשאר וכאׁשם, ּכחּטאת ּבעזרה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשהן
ׁשלמים ‰. הּבא הּוא - האחד מינין: ׁשלׁשה יחיד, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשלמי

הּנקרא  הּוא וזה וׂשמחה; חגיגה ׁשלמי ּכגֹון לחם, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבלא
אֹו ּבנדר הּלחם, עם הּבאים ׁשלמים - והּׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ'ׁשלמים'.
'לחם  נקרא הּלחם ואֹותֹו 'ּתֹודה', הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָנדבה;
ּביֹום  הּנזיר ׁשּמקריב ׁשלמים - הּׁשליׁשי והּמין ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָּתֹודה'.
נזיר' 'איל הּנקרא הּוא וזה לחם; עם ּבאים והם .מלאת, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

.Âׁשּבארנּו ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ׁשלׁשּתן? מעׂשה ,וכיצד ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
הּבׂשר. את מנּתח ּכ ואחר האמּורין, ּומֹוציא ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּומפׁשיט,
החזה  עם האמּורין ונֹותן הּימין, וׁשֹוק החזה את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּומפריׁש
הּבעלים, ידי ּתחת ידֹו מּניח וכהן הּבעלים, ידי על ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹוהּׁשֹוק
ּבּמזרח  ּתנּופה, הּטעּון ּכל וכן ּבּמזרח. ה' לפני הּכל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּומניף

אֹותֹו. ְִִמניפין
.Ê ּומֹוריד ּומעלה ּומביא, מֹולי מניף? הּוא ואם וכיצד . ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַ

אחד  עּמּה הּבא הּלחם מן לֹוקח - ּתֹודה הּקרּבן ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיה
הּכל  ּומניף והאמּורין, והּׁשֹוק החזה עם ּומּניחֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמעׂשרה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבעלים ידי ְְְְִֵֵֶַַַָעל
.Á על החלבים את נֹותן הּבעלים? ידי על מּניחין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוכיצד

ויֹותרת  הּכליֹות ּוׁשּתי למעלה, וׁשֹוק וחזה הּבעלים, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָידי
הּלחם  מּניח לחם, ׁשם יׁש ואם מהן; למעלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכבד

הּכל. ּומניף ְְִֵַַָֹלמעלה,
.Ë חזה ּומפריׁש האמּורין, מֹוציא - נזיר איל הּקרּבן ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהיה

הּנׁשים  ּבעזרת האיל ׁשאר ּומבּׁשל הּכהן וׁשֹוק, ולֹוקח . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
הּבא  הּלחם מן מעׂשרה אחד עם האיל, מן ּבׁשלה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
ידי  על הּכל ּומּניח והאמּורין, והּׁשֹוק החזה עם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹעּמֹו,
ּכמֹו הּכל ּומניף הּבעלים, יד ּתחת ידיו מּניח והּכהן ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָֹֹהּנזיר;

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.È עד למעלה הּקרקע, את הרֹואה ּכל חזה? הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאיזה

הּכרׂש עד למּטה צלעֹות [כרס]הּצּואר, ׁשּתי עּמּה וחֹות ; ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָ
אר  ׁשל הּפרק מן זרֹוע? הּוא ואיזה .ואיל ּכּבהאיל-] ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ

ּבזה.מהברך] זה מערין אברים ׁשני ׁשהם יד, ׁשל הּכף ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעד
הּוא  ּברגל, ּוכנגדּה ימין; ׁשל זרֹוע היא האמּורה, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּזרֹוע

מקֹום. ּבכל האמּורה ְֲַָָָָהּׁשֹוק
.‡È ּגּבי על ּומקטירן האמּורין מֹולח ׁשּמניפין, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָואחר

"ּכי  ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל והּׁשֹוק החזה אבל ְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמזּבח;
הּתרּומה" ׁשֹוק ואת הּתנּופה חזה הּׁשלמים את ּוׁשאר ; ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ

לאחר  אּלא וׁשֹוק, ּבחזה זֹוכין הּכהנים ואין לּבעלים. ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנאכל
האמּורין. ְִֵֵֶָהקטר

.·È והּזרֹוע נזיר, איל ועם הּתֹודה עם ׁשּמניף הּלחם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
הּבׂשר  ׁשאר עם הּלחם ּוׁשאר לּכהנים; נאכלין - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּבׁשלה

לּבעלים  נאכל הן - והּׁשֹוק, החזה עם ׁשּמניף והּלחם . ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
והּׁשֹוק  החזה עם ּבׁשלה והּזרֹוע מּתֹודה'; 'מּורם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנקראין

נזיר'. מאיל 'מּורם הּנקראין הן ׁשּמניף, הּלחם ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעם
.‚Èלפיכ הּוא; ּתרּומה ספק הּתֹודה, מן הּמּורם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּלחם

מדּמע  ואינֹו ּכתרּומה, וחמׁש מיתה עליו חּיבין ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאין
מספק]ּכתרּומה  מתקדשים אינם לחולין נפל .[-אם ְִָ

.„È נאכל הּלחם ׁשאר הרי - ּכהן הּתֹודה ּבעל ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהיה
אֹו הּתֹודה עם הּבא הּלחם ׁשאין יׂשראל, ּכתֹודת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלּבעלים

מנחה  קרּוי נזיר איל .עם ְִִִֵָָָ
.ÂË ּברׁשּות מניף האחד ּבׁשּתפּות, ׁשלמים ׁשהביאּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשנים

ּׁשאין  מה ּכּלן; ידי על מניף אחד מאה, הן אפּלּו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻחברֹו;
ּבסמיכה  הקרבן]ּכן על ידיים סמיכת -]. ְִִֵָ

.ÊË הּכהן אבל מניפה, אינּה - הּקרּבן ּבעלת אּׁשה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹהיתה
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לתנּופה. ּפסּולה והיא ּתנּופה, טעּון ׁשּקרּבנּה ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָמניף,
ּבלבד  והּנזירה הׂשֹוטה אּלא מניפה אּׁשה אין ּכמֹוּולעֹולם , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ
מקֹום. ּבכל להּגׁשה קֹודמת ּותנּופה ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבארנּו;

.ÊÈ עׂשרים לֹוקח הּתֹודה? עם ׁשּמביא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכיצד
סלת  ועׂשרה עּׂשרֹון חמץ עׂשרֹונים עׂשרה מהן ועֹוׂשה , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

חּלֹות. עׂשר אֹותן עֹוׂשה חמץ, ׁשל העׂשרה ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּצה;
.ÁÈׂשאֹור מביא מחּמצן? התפחה]וכיצד חומר ּכדי [- ְְְְְִֵֵֵַַָ

ל:] הּמּדה.[מספיק את ּוממּלא הּמּדה, לתֹו ונֹותנן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָחּמּוצן,
יתרה אֹו חסרה להיֹות ׁשּסֹופּה ּפי על מעשרון]אף מּפני [- , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

אין  - ר ּופעמים וקׁשה עבה יהיה ׁשּפעמים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּׂשאֹור,
עּתה  מּדתּה על אּלא עּׂשרֹון מׁשּגיחין מֹודד הּוא והרי , ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

מהן  עֹוׂשין - מּצה ׁשל עׂשרֹונים והעׂשרה ׁשלמים. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעּׂשרֹון
חּלֹות  עׂשר מין: מּכל חּלֹות עׂשר ׁשוֹות, חּלֹות ְִִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשלׁשים

רקיקים חּלֹות ועׂשר תּנּור, ודקות]מאפה ועׂשר [רכות , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַ
מרּבכת בשמן]חּלֹות .[שקועה ְֶֶַֻ

.ËÈ ּברֹותחין אֹותּה חֹולט הּמרּבכת? היא ואֹופה וכיצד , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻ
הּלפס על ּבׁשמן אֹותּה קֹולה ּכ ואחר כעין אֹותּה, -] ְְְֶֶֶַַַַָָָָ

ּומרּבין מחבת] הּספּגנין; ׁשּקֹולין ּכדר ּבֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֻוכּיֹוצא
מקֹום. ּבכל האמּור הרּבּו הּוא וזה ְְְְִֶַָָָָָָּבׁשמנּה.

.Î לג ּבחצי חּלֹות? הּׁשלׁשים עֹוׂשה הּוא ׁשמן ְְֲִִֶֶֶַַַַָֹֹּובכּמה
מּמּנּו רביעית מּסיני. למׁשה הלכה זה וׁשעּור ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָָֹׁשמן.

לרקיקין  ּוׁשמינית לחּלֹות, ּוׁשמינית .לרבּוכה, ְְְְִִִִִִַַָָָ
.‡Îלֹותת ׁשל [מרטיב]החּלֹות, ּבׁשמינית ׁשּלהן הּסלת ְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

מֹוׁשחן  והרקיקין, אֹותם. ואֹופה לׁש ּכ ואחר ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשמן,
ארּבע  הּכל מן לֹוקח והּכהן אפּיתן. אחר ׁשּלהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבׁשמינית

קרּבן". מּכל "אחד ׁשּנאמר: מין, מּכל אחת ְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָחּלֹות,
.·Î לא יצא; חּלֹות, ארּבע אֹותם ׁשאפה תֹודה ְְְֵֶַַַַָָָָָָֹולחמי

ׁשּלהן  החּלה ׁשּיפריׁש והּוא למצוה. אּלא 'ארּבעים' ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָנאמר
ּבצק  ּכׁשהן קרּבן מּכל ּפרּוסה אחת מפריׁשין ׁשאין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּפרס.[חתיכה] יּטל ׁשּלא קרּבן", מּכל "אחד ׁשּנאמר: ,ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
.‚Î ׁשּׁשה לֹוקח נזיר? איל עם הּבא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכיצד

חּלֹות  עׂשרים מהן ועֹוׂשה עּׂשרֹון, ׁשליׁשי ּוׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָעׂשרֹונֹות
ועׂשר ׁשוֹות  ּבּׁשמן, מׁשּוחין רקיקין עׂשרה - מּצה וכּלן ; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ

וׁשמן  ּתּנּור, מאפה והּכל ּבּׁשמן, ׁשּלהן הּסלת לֹותת ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹחּלֹות
והּכהן  מּסיני. למׁשה הלכה זה וׁשעּור רביעית. ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלהן

מין. מּכל אחת חּלֹות, ׁשּתי מהן ְִִֵֵֵֶַַַַָלֹוקח
.„Î ׁשּבּתֹודה לחם מיני וארּבעה ׁשּבּנזיר, לחם מיני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשני

זה  את זה מעּכבין חּוץ - ׁשניהן ׁשל הּלחם ּומעׂשה . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַ
ֲָָָלעזרה.

.‰Î ׁשּזֹורק אחר והּפסח? והּמעׂשר הּבכֹור מעׂשה ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַּכיצד
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּומֹולחם,ּדמן האמּורים, ּומֹוציא מפׁשיט, , ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּוׁש לּכהנים, נאכל הּבכֹור ּבׂשר ּוׁשאר ּבׂשר ּומקטירם. אר ְְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָֹ
ּכהלכתֹו, למנּוייו נאכל - והּפסח לבעליו. נאכל ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּמעׂשר

הּפסח. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְִִֵֶֶַַָּכמֹו

ה'תשע"ג  תמוז כ"א ש"ק יום

י  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. עׂשה, מצות - והאׁשם החּטאת ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאכילת

ּובעלים  אֹוכלים הּכהנים - ּבהם" ּכּפר אׁשר אֹותם ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָֹֻ"ואכלּו
הּכהנים, ׁשאֹוכלין הּקדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְֲֳִִִִִִִֶַַַַָָֹמתּכּפרים.

מצוה. ְֲִִֶָָָׁשאכילתן
ׁשּנאמר:·. עׂשה, מצות - מנחֹות ׁשירי אכילת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָוכן

ּובניו". אהרן יאכלּו מּמּנה, ְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹ"והּנֹותרת
ואׁשם ‚. חּטאת לזכרי ואין אּלא נאכלין מנחֹות ּוׁשירי ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

"לכל  ׁשּנאמר: נאכלּו, - ּבהיכל נאכלּו ואם ּבעזרה; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻכהּנה
הּקדׁשים  ּבקדׁש . . אׁשמם ּולכל חּטאתם ּולכל ְְְְֲֳִִֶַַָָָָָָָָָֹמנחתם
הם  הרי צּבּור, ׁשלמי וכן אֹותֹו". יאכל זכר ּכל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּתאכלּנּו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכאׁשם ְְְֵֶַַַָָָָּכחּטאת
זכרים „. לכהנים נאכלין - ׁשלמים ׁשל וׁשֹוק ְְְֱֲִִִִֶֶֶָָָָָֹחזה

וכן  ;"ולבנתי ּולבני נתּתים ל" ּבהם: ׁשּנאמר ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּונקבֹות,
ׁשּנאמר:[המופרש]הּמּורם נזיר, מאיל והּמּורם מּתֹודה ְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָ

נתּתי  - לה' יׂשראל בני ירימּו אׁשר הּקדׁשים ּתרּומת ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ"ּכל
."ולבנתי ּולבני ְְְְִֶֶָֹל

הּבכֹור ‰. ּכחזה וכן ,ל יהיה "ּובׂשרם ּבֹו: נאמר ׁשהרי , ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
- לכהנֹות הּנאכלים אּלּו וכל הּימין". ּוכׁשֹוק ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָֹהּתנּופה
נאכלין  וכּלן ּכתרּומה. ולנׁשיהם, הּכהנים לעבדי ְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻנאכלים
הּתרּומה  ׁשֹוק ואת הּתנּופה חזה "את ׁשּנאמר: העיר, ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבכל
קדֹוׁש', 'ּבמקֹום ּבהן נאמר לא טהֹור"; ּבמקֹום ְְְֱֶֶַָָָָָֹֹּתאכלּו
יׂשראל, מחנה ּכל ׁשהּוא "טהֹור", אּלא העזרה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשהיא
ּופסח, למעׂשר הּדין והּוא ירּוׁשלים. - לדֹורֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָׁשּכנגּדֹו
- החֹומה ועבי והחּלֹונֹות ּכׁשלמים. קּלים קדׁשים ְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהם

ְְִִּכלפנים.
.Â יֹום וכל הּלילה, וכל הּזביחה, ּביֹום נאכלים - ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשלמים

החּמה  ׁשּתׁשקע עד את הּמחרת הקריבֹו "ּביֹום ׁשּנאמר: , ְְְֱֳִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
זבח  מּבׂשר יאכל האכל ואם . . ּומּמחרת יאכל, ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹזבחֹו
נאכלין  ׁשהן למד, נמצאת וגֹו'". הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשלמיו
חלק  ּבין הּכהנים חלק ּבין אחד, ולילה ימים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשני
קדׁשים  הם ׁשהרי ּומעׂשר, לבכֹור הּדין והּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּבעלים;

ּכׁשלמים. ְִִִַָקּלים
.Êאינּה קּלים, קדׁשים ׁשהיא ּפי על אף - הּתֹודה ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

הּלילה  עם הּזביחה ּביֹום אּלא "ּביֹום נאכלת ּבּה: ׁשּנאמר , ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּנזיר. איל וכן ּבקר". עד מּמּנּו יּניח לא יאכל, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹקרּבנֹו
ּבין  הּכהנים, חלק ּבין - ּבהן ּכּיֹוצא עּמהן הּבא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּלחם
צּבּור  ּולׁשלמי ּולאׁשם לחּטאת הּדין והּוא הּבעלים. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחלק
"ּביֹום  ׁשּנאמר: ולילה, ליֹום נאכל ׁשהּכל מנחֹות, ְְְְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹולׁשירי
הּׁשלמים, מן חּוץ ּבמׁשמע; הּקרּבנֹות ּכל יאכל", ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָקרּבנֹו

להם. הּדֹומים ּומעׂשר ּובכֹור הּכתּוב, ּבהן ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּפרׁש
.Á נאכלין ׁשהן ּתֹורה ּדין ולילה, ליֹום הּנאכלין אּלּו ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
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אמרּו העברה, מן להרחיק ּוכדי הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעד
הּלילה  חצֹות עד אּלא נאכלין ׁשאינן .חכמים ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.Ë אין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין הּקרּבנֹות, ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָּכל
הּמּולין  הּטהֹורין אּלא אֹותם אפּלּו[-שנמולו]אֹוכלין . ְְֲִִִִֶַַָָ

ו:] ׁשמׁשֹו[טבל וטהר]העריב - השמש הביא [שקעה ולא ְְֱִִִֵֶֹ
והּטמטּום ּבּקדׁשים. אֹוכל אינֹו - בו ּכּפרתֹו ניכר [שאין ְְֳִֵֵַַַָָָֻ

ונקבה] זכר ספק סימן ׁשהּוא לפי ּבּקדׁשים, לאכל ְְֱֳִִֵֶֶַָָֹאסּור
האנּדרֹוגינֹוס אבל יחד]ערל. ונקבה זכר סימני בו ,[יש ְְֲִֵַָָָ

קּלים. ּבקדׁשים אֹוכל ׁשהּוא לי ְִִִֵֵֶֶַָָָיראה
.Èמאכל ּבכל הּקדׁשים את לאכל מבושל ּומּתר צלוי -] ְֱֲֳִֶֶַַָָָָֹֻ

ּבין וכדומה] - חלקם לאכל מּתרין הּכהנים אפּלּו ;ְֱֲֲִִִֵֶֶַָָֹֹֻ
ּולׁשּנֹות  מאכל, ּבכל - קדׁשים מּקדׁשי ּבין קּלים ְְְֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָמּקדׁשים
ולתת  ּומבּׁשלים; ׁשלּוקים צלּויים ּולאכלם ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֻּבאכילתן,
יביאּו ׁשּלא תרּומה, ּתבלי לא אבל חּלין, ׁשל ּתבלין ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֻלתֹוכן

פּסּול לידי הּתרּומה הקרבן]את עם תשרף יותירו שאם -]. ְִִֵֶַָ
ׁשּירצּו. ּכלים ּכל מהן ועֹוׂשין מּתרֹות, הּנׁשארֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻוהעצמֹות

.‡È מ אכילה להם חּלין היתה עּמּה אֹוכלין - ּועטת ְְֲִִִִֶֶֶָָָָָֻ
הּׂשבע עם נאכלת ׁשּתהיה ּכדי היתה [לשובע]ּותרּומה, ; ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּכדי  ּותרּומה, חּלין עּמּה אֹוכלין אין - מרּבה אכילה ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֻֻלהן
ּגּסה אכילה נאכלת ּתהיה תאבון]ׁשּלא ּבׁשירי [בלא וכן . ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ְַָהּמנחֹות.
.·Èאֹו מּתֹודה מּורם עם אׁשם, אֹו חּטאת מבּׁשלין ְְִִִֵַַָָָָָאין

ּבאֹוכליהם ׁשּממעט מּפני - נזיר אוכלות מאיל נשים [שאין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
אכילתןחטאת] העיר]ּובמקֹום בכל נאכלת ולא [שאין ; ְְֲִִָָֹ

ׁשל  וׁשֹוק חזה עם אֹו ּבכֹור עם נזיר, ואיל מּתֹודה ְְִִִִֵֶֶָָָָָמּורם
אכילתם ּבזמן ׁשּממעט מּפני - זמן ׁשלמים [שלמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

ותודה] נזיר מאיל ארוך ׁשל אכילתם מּׁשלמים מּורם ולא .ְְִִֶָָֹ
ׁשּממעט  מּפני - יֹום ׁשל ואׁשם חּטאת עם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאמׁש,
חּטאת  אבל אכילתן. ּובמקֹום אכילתן, ּובזמן ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבאֹוכליהן,
זה, עם זה נזיר ואיל ותֹודה זה, עם זה מתּבּׁשלין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָואׁשם
קדׁשים, קדׁשי ׁשל חתיכה זה. עם זה וׁשֹוק וחזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָוהּבכֹור

ּפּגּול ׁשל שנפסל]אֹו קרבן עם [- ׁשּנתּבּׁשלה נֹותר, אֹו ְְִִִֶֶַָָ
ּומּתרֹות  לזרים אסּורֹות החתיכֹות אֹותן - אחרֹות ְֲֲֲֲִִִֵַָָָֻחתיכֹות

ֲִַֹלּכהנים.
.‚È ׁשּנתּבּׁשל קּלים קדׁשים ּבׂשר אֹו קדׁשים קדׁשי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבׂשר

ּתאוה ּבׂשר חולין]עם אסּור [- הּתאוה ּבׂשר הרי - ְְֲֲֲִֵַַַַַָָָ
לטהֹורים. ּומּתר ְְִִִִֵָֻלטמאים

.„È ּבעֹולה לֹונאמר לּכהן הקריב, אׁשר העלה "עֹור : ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ
יאכלּנה", אֹותּה המחּטא "הּכהן ּבחּטאת: ונאמר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹיהיה",
ונאמר  יהיה", לֹו ּבֹו, יכּפר אׁשר "לּכהן ּבאׁשם: ְְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹונאמר
ונאמר  יהיה", לֹו הּׁשלמים, ּדם את הּזרק "לּכהן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבׁשלמים:
מדּבר  הּכתּוב אין - יאכלּנה" אֹותּה "הּמקריב ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבמנחה:
הּוא  זה לעבֹודה, הראּוי ׁשהּכהן ּבראּוי, אּלא אּלּו ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּבכל
ּכגֹון  הּקרּבן, ּבׁשעת ראּוי ׁשאינֹו ּומי לאכל; חלק לֹו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיׁש
לערב. ּכׁשּיטהר אפּלּו לאכל, חלק לֹו אין - טמא ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשהיה

ּבאֹותֹו ׁשּמקריבין אב ּבית לאנׁשי הּכל חלּקה, לענין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻאבל
ּבין  - ּכאחיו איׁש הּמקּדׁש קדׁשי ּבכל חֹולקים וכּלם ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻהּיֹום;

הקריב. ׁשּלא ּבּמקּדׁש ׁשעּמֹו אחיו ּבין ׁשהקריב, ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹזה
.ÂË האפּויֹות מנחֹות ּבין ּבּמנחֹות, הּכתּוב חּלק ְְְֲִֵֵַַָָָָָָולּמה

הּמנחה  "ּכל אֹומר: הּוא ּבאפּויֹות ׁשהרי הּסלת? ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומנחת
ּתהיה" לֹו אֹותּה, הּמקריב לּכהן . . ּבּתּנּור ּתאפה ,אׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

בּׁשמן, בלּולה מנחה "וכל אֹומר: הּוא הּסלת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּובמנחת
ׁשהאפּויה, ּכאחיו"! איׁש ּתהיה, אהרן ּבני לכל - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוחרבה

אב ּבית אנׁשי אֹותּה היומית]ּכׁשחֹולקין ּכל [משמרת - ְְְִֵֵֶַָָֹ
ׁשהרי  לֹו, ראּוי הּוא הרי ּפת, ּכּזית אפּלּו חלקֹו, לֹו ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּיּגיע
נמצא  - ּביניהן אֹותּה יחּלקּו אם הּסלת, אבל מּיד; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹוכלֹו
ללּוׁש לא ראּוי ׁשאינֹו ּפחֹות, אֹו סלת ּכּפֹו מלא לזה ְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמּגיע
ׁשּיחלקּו הּדעת על עֹולה היה לפיכ לאפֹותֹו, ולא ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָֹאֹותֹו
אנׁשי  ּכל על עצמּה ּבפני זֹו יחלקּו ולא מנחה, ּכנגד ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמנחה
ּתהיה, אהרן ּבני "לכל ּבּה לֹומר הּכתּוב הצר - אב ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֻבית
מּכאן  עצמּה. ּבפני אֹותּה ׁשּיחלקּו לֹומר ּכאחיו", ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאיׁש
מעׂשה  אפּלּו מנחה, ּכנגד מנחה חֹולקין אין חכמים: ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָאמרּו
ּכל  אּלא סלת; ּכנגד סלת אֹו מחבת, מעׂשה ּכנגד ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמחבת

עצמּה. ּבפני ׁשיריה חֹולקין ואחת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָאחת
.ÊË ּכנגד חּטאת ולא עֹוף, ּכנגד עֹוף חֹולקין אין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹוכן

חלק חּטאת  ּכל אּלא וׁשֹוק; חזה ּכנגד וׁשֹוק חזה ולא , ְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּבׁשוה. ּביניהן אֹותֹו חֹולקין ְְְִֵֵֵֶֶֶָוחלק

.ÊÈ קּלים ּבקדׁשים אפּלּו חֹולק הּקטן ּפי אין על אף , ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ
- ואנּדרֹוגינֹוס אּׁשה וכן קדׁשים; קדׁשי להאכילֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמּתר
"איׁש ׁשּנאמר: ּכלל, הּמקּדׁש ּבקדׁשי להם חֹולקים ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאין
ׁשּנֹולד  ּבין עֹובר, ּבין קבּוע ּבין - מּום ּבעל אבל ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכאחיו".
ׁשּנאמר: ואֹוכל, חֹולק - ונפסל ּתמים ׁשהיה ּבין ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבמּומֹו
לאכל, ראּוי ׁשּיהיה והּוא הּקדׁשים"; מּקדׁשי אלהיו ְְְֱֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ"לחם

לערב. לאכל חֹולק אינֹו טמא, היה אם ֱֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאבל
.ÁÈ ּכל נֹוטל אּלא ּבחלּקה, ׁשּלא אֹוכל - ּגדֹול ּכהן ְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻוכן

ּׁשּירצה  .מה ְִֶֶַ
.ËÈ חֹולק הקרבן, ּבׁשעת קדׁשים לאכילת הראּוי ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּכל

על  אף - העבֹודה ּבׁשעת לאכל ראּוי ׁשאינֹו וכל ְְֱֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכל;
- לערב לאכל ראּוי הּוא והרי לעבֹודה, ראּוי ׁשהּוא ֱֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּפי

יֹום טבּול ּכיצד? לערב. חלקֹו להּניח ּכדי חֹולק [-אינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
בערב] שיטהר ּכּפּוריםטמא ּומחּסר הביא , שטרם טהור -] ְִִַֻ

והאֹונןקרבנו] קרובו], שמת ּכהן [- ּבין הּקבּורה, ּביֹום ְְְֵֵֵַָָֹ
לערב. לאכל חֹולקין אין - הדיֹוט ּכהן ּבין ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹּגדֹול

.Î מּכהן חּוץ - לעבד ראּוי אינֹו לאכל, ראּוי ׁשאינֹו ֱֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹּכל
אֹוכל  ואינֹו עֹובד ׁשהּוא איׁשּגדֹול, וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָ

מּום, מּבעל חּוץ - לאכל ראּוי אינֹו לעבד, ראּוי ֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשאינֹו
ּבּתֹורה. נתּפרׁש ְְִֵֶַָָָׁשּכבר

.‡Î טמא אפּלּו ּבעֹורֹות. לֹו אין ּבּבׂשר, חלק לֹו ׁשאין ֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
אינֹו - חלבים הקטר ּבׁשעת וטהֹור ּדמים זריקת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבׁשעת

ּבּבׂשר  ואת חֹולק הּׁשלמים ּדם את "הּמקריב ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
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עד  - למנה" הּימין ׁשֹוק תהיה לֹו - אהרן מּבני ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהחלב
הקטר  אחר עד זריקה מּׁשעת לעבֹודה וראּוי טהֹור ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיהיה

ֲִָחלבים.
.·Î ּבׁשעת אף טהֹור הּוא והרי וטבל, זריקה אחר ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָנטמא

חֹולק; אינֹו אֹו חֹולק אם ספק הּדבר - חלבים ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהקטר
מּידֹו מֹוציאין אין ּתפׂש, אם לפיכ. ְִִִִִֵַָָָ

.‚Îּבטמאה ׁשּבא צּבּור הציבור קרּבן רוב שהיו [כגון ְְְִֶַָָָֻ
חֹולקין טמא] אין אֹותֹו, מקריבין ׁשהּטמאים ּפי על אף -ְְְִִִִִֵֵֶַַַַ

לאכילה. ראּויין ׁשאין מּפני לערב, לאכל הּטהֹורין ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹעם
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ה'תשע"ג  תמוז ט"ו ראשון יום

.‡Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שני ט "ו ֿ ט "ז תמוז 

.‰Î˜
― הקל"א לפניוהּמצוה להתוּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

והּתרּומֹות הּמעׂשרֹות חֹובת את ׁשהפרׁשנּו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַיתעּלה,
מהם die`xּולהתנּקֹות izla zebdpzd ly dny` lkn) ְְִֵֶַ

(z`f fixkdle ,zexyrnaׁשהתנּקינּו ּכדר ּבדּבּור, ְְְִִִֶֶֶַַּגם
והּצּוּוי מעׂשר". "וּדּוי הּנקרא: וזהּו ּבפעל, ּבהן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמּלהחזיק
ּבערּתי אלהי ה' לפני "ואמרּת יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבזה
ולאלמנה לּיתֹום ולּגר לּלוי נתּתיו וגם ֿ הּבית מן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹהּקדׁש

bi)וגֹו'" ,ek mixac)ואפן זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶָָָֹ
ׁשני. מּמעׂשר אחרֹון ּבפרק וענינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָהּבעּור

― הקכ"ה אתֿהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
mipind)הּבּכּורים zrayn l`xyiÎux` zext ipey`x) ִִַ

ּבּכּורי "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָולהביאם
"אלהי ה' ּבית ּתביא אדמת(hi ,bk zeny),ּופׁשּוט . ְְֱִֵֶַָָָֹ

ּבאים ואינם הּבית, ּבפני אּלא נֹוהגת אינה זֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמצוה
― הּירּדן ועבר וסּוריא יׂשראל ארץ מּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. הּמינים ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָּומּׁשבעת

וׁשם ּבּכּורים. ai)ּבמּסכת dpyn b wxt),ׁשהם נתּבאר ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּכהן נכסי הּבּכּורים, odkl)ּכלֹומר: mikiiy). ְְִִִֵֵַַֹ

ה'תשע"ג  תמוז ט"ז שני יום

ËÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ(*gnw).

.·Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקמ"ט אתהּמצוה מּלאכֹול הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּבחּוץ לאכל(milyexin)הּבּכּורים ֿ תּוכל "לא אמרֹו: והּוא ְְֱִִֶַַַָֹֹ
ּבּקּבלה ּבא ."יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי(:fi zekn): ְְְִֶֶַַַָָָָָ

― הּניח ׁשּלא לפי הּבּכּורים. אּלּו ― "יד ְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ"ּותרּומת
מקֹום הבאת הּטעּון ּדבר זה ׁשּלא(milyexil)ּבפסּוק ְֲֶֶַַָָָָָָֹ

אּלּו הרי ― "יד "ּותרּומת ּבכללם ואמר ּבפרּוׁש, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהזּכירֹו
הבאת טעּונין ׁשהם ּבהם ׁשּבאר ספק, ּבלי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבּכּורים
ספרי ּולׁשֹון !ּבׁשערי אכילתּה על יזהיר והיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמקֹום,

(my d`x zyxt)ּבּכּורים לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא "לא :ְִִֵֶַָָָֹ
עליהם קרא mrׁשּלא `exwl yiy dn alw dyr zevn d`x) ֲֵֶֶָָֹ

(mixekad z`adנתּבאר ּוכבר ֿ תעׂשה". ּבלא עֹובר ׁשהּוא ,ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
מּכֹות ׁשּיּניחם(hi.)ּבסֹוף קדם אּלא עליהם חּיב ׁשאינֹו . ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

עליהם, ּפטּור הּוא הרי ― ּבעזרה מּׁשּיּניחם אבל ֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבעזרה;
הּתנאי אֹותֹו ּבּבּכּורים וגם קרא. ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על ְְִִִֶַַַַַַָָֹאף
חּיב ּבחּוץ ׁשאכלם ֿ מי ּכל ׁשאין ּכלֹומר ׁשני, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבמעׂשר
ׁשּיאכל מי מהם אכל ואם הּבית; ּפני ׁשּיראּו עד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹעליהם,
מלקּות חּיב ― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ּפני ׁשראּו ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאחר
מחּיב הּוא הרי ― הּיׂשראלי אבל ּכהן; הּוא אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹֻּבלבד
קריאה. אחר אפּלּו ּבּכּורים, אכל אם ׁשמים, ּבידי ְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָמיתה

אמרּו `)ּובפרּוׁש dpyn a wxt mixeka)הּתרּומה : ְְְֵַָָ
אם לזרים. ואסּורין ּומיתה חמׁש עליהן חּיבין ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּבּכּורים
מֹוסיף ּובׁשגגה ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָאכלם
ּתרּומת יתעּלה ׁשּקראם ׁשּכיון לפי התרּומה. ּכדין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחמׁש

עלי חלּו ,ּכאןיד להבין ל וראּוי הּתרּומה. ֿ ּדיני ּכל הם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
אם ׁשהּכהן והּוא: הענינים ל יׁשּתּבׁשּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהיטב
― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ּפני מּׁשראּו הּבּכּורים ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹיאכל
ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל תּוכל מ"ּלא ואזהרּתיּה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֹלֹוקה,
ּבמעׂשר יׂשראל ּכמֹו מּכֹות, ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,"ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיד
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לּמקֹום חּוץ אכילתֹו על ׁשּלֹוקה ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשני
הּבית ּפני ׁשראּו אחר ּבּכּורים ׁשאכל הּיׂשראלי אבל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּלֹו;

ׁשּיאכלם ֿ מקֹום dl)ּבכל dvegn oiae milyexia oia)חּיב ― ְְֵֶַָָָֹ
ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל מן ואזהרּתיּה ׁשמים, ּבידי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמיתה

i)קדׁש" my).אּלּו מּמצות קל"ג ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹ
מּכֹות. ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָּוכבר

― הקל"ב חסדיוהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
יעקב ׁשל מּצבֹו ראׁשית מאז הּצילנּו ואי אּתנּו, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיתעּלה
על לה' ּולהֹודֹות לנּו, ועּנּוים הּמצרים ּומּׁשעּבּוד ְְְְִִִִִִַַַָָָאבינּו

― הּברכה ׁשּיתמיד מּמּנּו ּולבּקׁש ֿ זה, `epּכל z`f lk) ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
(mixne`אמרֹו והּוא ֿ הּבּכּורים. את מביאים ׁשאנּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָּבזמן

אבי" אבד ארּמי אלהי ה' לפני ואמרּת "וענית ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹיתעּלה:
(d ,ek mixac)נקראת זֹו ּומצוה הּפרׁשה. ֿ אֹותּה ּכל ְְְִִֵַָָָָָָָּוׁשאר

ּבּכּורים ּבמּסכת ּדיניה נתּבארּו ּוכבר ּבּכּורים". ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָ"מקרא
מּסֹוטה" ז' לנׁשים.(al.)ּובפרק חֹובה ואינה : ְְְִִֵֶֶָָָָ
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אמרּו העברה, מן להרחיק ּוכדי הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעד
הּלילה  חצֹות עד אּלא נאכלין ׁשאינן .חכמים ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.Ë אין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין הּקרּבנֹות, ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָּכל
הּמּולין  הּטהֹורין אּלא אֹותם אפּלּו[-שנמולו]אֹוכלין . ְְֲִִִִֶַַָָ

ו:] ׁשמׁשֹו[טבל וטהר]העריב - השמש הביא [שקעה ולא ְְֱִִִֵֶֹ
והּטמטּום ּבּקדׁשים. אֹוכל אינֹו - בו ּכּפרתֹו ניכר [שאין ְְֳִֵֵַַַָָָֻ

ונקבה] זכר ספק סימן ׁשהּוא לפי ּבּקדׁשים, לאכל ְְֱֳִִֵֶֶַָָֹאסּור
האנּדרֹוגינֹוס אבל יחד]ערל. ונקבה זכר סימני בו ,[יש ְְֲִֵַָָָ

קּלים. ּבקדׁשים אֹוכל ׁשהּוא לי ְִִִֵֵֶֶַָָָיראה
.Èמאכל ּבכל הּקדׁשים את לאכל מבושל ּומּתר צלוי -] ְֱֲֳִֶֶַַָָָָֹֻ

ּבין וכדומה] - חלקם לאכל מּתרין הּכהנים אפּלּו ;ְֱֲֲִִִֵֶֶַָָֹֹֻ
ּולׁשּנֹות  מאכל, ּבכל - קדׁשים מּקדׁשי ּבין קּלים ְְְֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָמּקדׁשים
ולתת  ּומבּׁשלים; ׁשלּוקים צלּויים ּולאכלם ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֻּבאכילתן,
יביאּו ׁשּלא תרּומה, ּתבלי לא אבל חּלין, ׁשל ּתבלין ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֻלתֹוכן

פּסּול לידי הּתרּומה הקרבן]את עם תשרף יותירו שאם -]. ְִִֵֶַָ
ׁשּירצּו. ּכלים ּכל מהן ועֹוׂשין מּתרֹות, הּנׁשארֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻוהעצמֹות

.‡È מ אכילה להם חּלין היתה עּמּה אֹוכלין - ּועטת ְְֲִִִִֶֶֶָָָָָֻ
הּׂשבע עם נאכלת ׁשּתהיה ּכדי היתה [לשובע]ּותרּומה, ; ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּכדי  ּותרּומה, חּלין עּמּה אֹוכלין אין - מרּבה אכילה ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֻֻלהן
ּגּסה אכילה נאכלת ּתהיה תאבון]ׁשּלא ּבׁשירי [בלא וכן . ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ְַָהּמנחֹות.
.·Èאֹו מּתֹודה מּורם עם אׁשם, אֹו חּטאת מבּׁשלין ְְִִִֵַַָָָָָאין

ּבאֹוכליהם ׁשּממעט מּפני - נזיר אוכלות מאיל נשים [שאין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
אכילתןחטאת] העיר]ּובמקֹום בכל נאכלת ולא [שאין ; ְְֲִִָָֹ

ׁשל  וׁשֹוק חזה עם אֹו ּבכֹור עם נזיר, ואיל מּתֹודה ְְִִִִֵֶֶָָָָָמּורם
אכילתם ּבזמן ׁשּממעט מּפני - זמן ׁשלמים [שלמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

ותודה] נזיר מאיל ארוך ׁשל אכילתם מּׁשלמים מּורם ולא .ְְִִֶָָֹ
ׁשּממעט  מּפני - יֹום ׁשל ואׁשם חּטאת עם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאמׁש,
חּטאת  אבל אכילתן. ּובמקֹום אכילתן, ּובזמן ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבאֹוכליהן,
זה, עם זה נזיר ואיל ותֹודה זה, עם זה מתּבּׁשלין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָואׁשם
קדׁשים, קדׁשי ׁשל חתיכה זה. עם זה וׁשֹוק וחזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָוהּבכֹור

ּפּגּול ׁשל שנפסל]אֹו קרבן עם [- ׁשּנתּבּׁשלה נֹותר, אֹו ְְִִִֶֶַָָ
ּומּתרֹות  לזרים אסּורֹות החתיכֹות אֹותן - אחרֹות ְֲֲֲֲִִִֵַָָָֻחתיכֹות

ֲִַֹלּכהנים.
.‚È ׁשּנתּבּׁשל קּלים קדׁשים ּבׂשר אֹו קדׁשים קדׁשי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבׂשר

ּתאוה ּבׂשר חולין]עם אסּור [- הּתאוה ּבׂשר הרי - ְְֲֲֲִֵַַַַַָָָ
לטהֹורים. ּומּתר ְְִִִִֵָֻלטמאים

.„È ּבעֹולה לֹונאמר לּכהן הקריב, אׁשר העלה "עֹור : ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ
יאכלּנה", אֹותּה המחּטא "הּכהן ּבחּטאת: ונאמר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹיהיה",
ונאמר  יהיה", לֹו ּבֹו, יכּפר אׁשר "לּכהן ּבאׁשם: ְְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹונאמר
ונאמר  יהיה", לֹו הּׁשלמים, ּדם את הּזרק "לּכהן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבׁשלמים:
מדּבר  הּכתּוב אין - יאכלּנה" אֹותּה "הּמקריב ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבמנחה:
הּוא  זה לעבֹודה, הראּוי ׁשהּכהן ּבראּוי, אּלא אּלּו ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּבכל
ּכגֹון  הּקרּבן, ּבׁשעת ראּוי ׁשאינֹו ּומי לאכל; חלק לֹו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיׁש
לערב. ּכׁשּיטהר אפּלּו לאכל, חלק לֹו אין - טמא ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשהיה

ּבאֹותֹו ׁשּמקריבין אב ּבית לאנׁשי הּכל חלּקה, לענין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻאבל
ּבין  - ּכאחיו איׁש הּמקּדׁש קדׁשי ּבכל חֹולקים וכּלם ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻהּיֹום;

הקריב. ׁשּלא ּבּמקּדׁש ׁשעּמֹו אחיו ּבין ׁשהקריב, ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹזה
.ÂË האפּויֹות מנחֹות ּבין ּבּמנחֹות, הּכתּוב חּלק ְְְֲִֵֵַַָָָָָָולּמה

הּמנחה  "ּכל אֹומר: הּוא ּבאפּויֹות ׁשהרי הּסלת? ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומנחת
ּתהיה" לֹו אֹותּה, הּמקריב לּכהן . . ּבּתּנּור ּתאפה ,אׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

בּׁשמן, בלּולה מנחה "וכל אֹומר: הּוא הּסלת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּובמנחת
ׁשהאפּויה, ּכאחיו"! איׁש ּתהיה, אהרן ּבני לכל - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוחרבה

אב ּבית אנׁשי אֹותּה היומית]ּכׁשחֹולקין ּכל [משמרת - ְְְִֵֵֶַָָֹ
ׁשהרי  לֹו, ראּוי הּוא הרי ּפת, ּכּזית אפּלּו חלקֹו, לֹו ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּיּגיע
נמצא  - ּביניהן אֹותּה יחּלקּו אם הּסלת, אבל מּיד; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹוכלֹו
ללּוׁש לא ראּוי ׁשאינֹו ּפחֹות, אֹו סלת ּכּפֹו מלא לזה ְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמּגיע
ׁשּיחלקּו הּדעת על עֹולה היה לפיכ לאפֹותֹו, ולא ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָֹאֹותֹו
אנׁשי  ּכל על עצמּה ּבפני זֹו יחלקּו ולא מנחה, ּכנגד ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמנחה
ּתהיה, אהרן ּבני "לכל ּבּה לֹומר הּכתּוב הצר - אב ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֻבית
מּכאן  עצמּה. ּבפני אֹותּה ׁשּיחלקּו לֹומר ּכאחיו", ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאיׁש
מעׂשה  אפּלּו מנחה, ּכנגד מנחה חֹולקין אין חכמים: ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָאמרּו
ּכל  אּלא סלת; ּכנגד סלת אֹו מחבת, מעׂשה ּכנגד ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמחבת

עצמּה. ּבפני ׁשיריה חֹולקין ואחת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָאחת
.ÊË ּכנגד חּטאת ולא עֹוף, ּכנגד עֹוף חֹולקין אין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹוכן

חלק חּטאת  ּכל אּלא וׁשֹוק; חזה ּכנגד וׁשֹוק חזה ולא , ְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּבׁשוה. ּביניהן אֹותֹו חֹולקין ְְְִֵֵֵֶֶֶָוחלק

.ÊÈ קּלים ּבקדׁשים אפּלּו חֹולק הּקטן ּפי אין על אף , ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ
- ואנּדרֹוגינֹוס אּׁשה וכן קדׁשים; קדׁשי להאכילֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמּתר
"איׁש ׁשּנאמר: ּכלל, הּמקּדׁש ּבקדׁשי להם חֹולקים ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאין
ׁשּנֹולד  ּבין עֹובר, ּבין קבּוע ּבין - מּום ּבעל אבל ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכאחיו".
ׁשּנאמר: ואֹוכל, חֹולק - ונפסל ּתמים ׁשהיה ּבין ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבמּומֹו
לאכל, ראּוי ׁשּיהיה והּוא הּקדׁשים"; מּקדׁשי אלהיו ְְְֱֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ"לחם

לערב. לאכל חֹולק אינֹו טמא, היה אם ֱֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאבל
.ÁÈ ּכל נֹוטל אּלא ּבחלּקה, ׁשּלא אֹוכל - ּגדֹול ּכהן ְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻוכן

ּׁשּירצה  .מה ְִֶֶַ
.ËÈ חֹולק הקרבן, ּבׁשעת קדׁשים לאכילת הראּוי ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּכל

על  אף - העבֹודה ּבׁשעת לאכל ראּוי ׁשאינֹו וכל ְְֱֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכל;
- לערב לאכל ראּוי הּוא והרי לעבֹודה, ראּוי ׁשהּוא ֱֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּפי

יֹום טבּול ּכיצד? לערב. חלקֹו להּניח ּכדי חֹולק [-אינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
בערב] שיטהר ּכּפּוריםטמא ּומחּסר הביא , שטרם טהור -] ְִִַֻ

והאֹונןקרבנו] קרובו], שמת ּכהן [- ּבין הּקבּורה, ּביֹום ְְְֵֵֵַָָֹ
לערב. לאכל חֹולקין אין - הדיֹוט ּכהן ּבין ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹּגדֹול

.Î מּכהן חּוץ - לעבד ראּוי אינֹו לאכל, ראּוי ׁשאינֹו ֱֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹּכל
אֹוכל  ואינֹו עֹובד ׁשהּוא איׁשּגדֹול, וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָ

מּום, מּבעל חּוץ - לאכל ראּוי אינֹו לעבד, ראּוי ֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשאינֹו
ּבּתֹורה. נתּפרׁש ְְִֵֶַָָָׁשּכבר

.‡Î טמא אפּלּו ּבעֹורֹות. לֹו אין ּבּבׂשר, חלק לֹו ׁשאין ֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
אינֹו - חלבים הקטר ּבׁשעת וטהֹור ּדמים זריקת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבׁשעת

ּבּבׂשר  ואת חֹולק הּׁשלמים ּדם את "הּמקריב ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
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עד  - למנה" הּימין ׁשֹוק תהיה לֹו - אהרן מּבני ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהחלב
הקטר  אחר עד זריקה מּׁשעת לעבֹודה וראּוי טהֹור ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיהיה

ֲִָחלבים.
.·Î ּבׁשעת אף טהֹור הּוא והרי וטבל, זריקה אחר ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָנטמא

חֹולק; אינֹו אֹו חֹולק אם ספק הּדבר - חלבים ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהקטר
מּידֹו מֹוציאין אין ּתפׂש, אם לפיכ. ְִִִִִֵַָָָ

.‚Îּבטמאה ׁשּבא צּבּור הציבור קרּבן רוב שהיו [כגון ְְְִֶַָָָֻ
חֹולקין טמא] אין אֹותֹו, מקריבין ׁשהּטמאים ּפי על אף -ְְְִִִִִֵֵֶַַַַ

לאכילה. ראּויין ׁשאין מּפני לערב, לאכל הּטהֹורין ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹעם



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd fenz `"kÎe"h -

ה'תשע"ג  תמוז ט"ו ראשון יום

.‡Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שני ט "ו ֿ ט "ז תמוז 

.‰Î˜
― הקל"א לפניוהּמצוה להתוּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

והּתרּומֹות הּמעׂשרֹות חֹובת את ׁשהפרׁשנּו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַיתעּלה,
מהם die`xּולהתנּקֹות izla zebdpzd ly dny` lkn) ְְִֵֶַ

(z`f fixkdle ,zexyrnaׁשהתנּקינּו ּכדר ּבדּבּור, ְְְִִִֶֶֶַַּגם
והּצּוּוי מעׂשר". "וּדּוי הּנקרא: וזהּו ּבפעל, ּבהן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמּלהחזיק
ּבערּתי אלהי ה' לפני "ואמרּת יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבזה
ולאלמנה לּיתֹום ולּגר לּלוי נתּתיו וגם ֿ הּבית מן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹהּקדׁש

bi)וגֹו'" ,ek mixac)ואפן זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶָָָֹ
ׁשני. מּמעׂשר אחרֹון ּבפרק וענינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָהּבעּור

― הקכ"ה אתֿהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
mipind)הּבּכּורים zrayn l`xyiÎux` zext ipey`x) ִִַ

ּבּכּורי "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָולהביאם
"אלהי ה' ּבית ּתביא אדמת(hi ,bk zeny),ּופׁשּוט . ְְֱִֵֶַָָָֹ

ּבאים ואינם הּבית, ּבפני אּלא נֹוהגת אינה זֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמצוה
― הּירּדן ועבר וסּוריא יׂשראל ארץ מּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. הּמינים ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָּומּׁשבעת

וׁשם ּבּכּורים. ai)ּבמּסכת dpyn b wxt),ׁשהם נתּבאר ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּכהן נכסי הּבּכּורים, odkl)ּכלֹומר: mikiiy). ְְִִִֵֵַַֹ

ה'תשע"ג  תמוז ט"ז שני יום

ËÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ(*gnw).

.·Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקמ"ט אתהּמצוה מּלאכֹול הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּבחּוץ לאכל(milyexin)הּבּכּורים ֿ תּוכל "לא אמרֹו: והּוא ְְֱִִֶַַַָֹֹ
ּבּקּבלה ּבא ."יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי(:fi zekn): ְְְִֶֶַַַָָָָָ

― הּניח ׁשּלא לפי הּבּכּורים. אּלּו ― "יד ְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ"ּותרּומת
מקֹום הבאת הּטעּון ּדבר זה ׁשּלא(milyexil)ּבפסּוק ְֲֶֶַַָָָָָָֹ

אּלּו הרי ― "יד "ּותרּומת ּבכללם ואמר ּבפרּוׁש, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהזּכירֹו
הבאת טעּונין ׁשהם ּבהם ׁשּבאר ספק, ּבלי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבּכּורים
ספרי ּולׁשֹון !ּבׁשערי אכילתּה על יזהיר והיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמקֹום,

(my d`x zyxt)ּבּכּורים לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא "לא :ְִִֵֶַָָָֹ
עליהם קרא mrׁשּלא `exwl yiy dn alw dyr zevn d`x) ֲֵֶֶָָֹ

(mixekad z`adנתּבאר ּוכבר ֿ תעׂשה". ּבלא עֹובר ׁשהּוא ,ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
מּכֹות ׁשּיּניחם(hi.)ּבסֹוף קדם אּלא עליהם חּיב ׁשאינֹו . ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

עליהם, ּפטּור הּוא הרי ― ּבעזרה מּׁשּיּניחם אבל ֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבעזרה;
הּתנאי אֹותֹו ּבּבּכּורים וגם קרא. ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על ְְִִִֶַַַַַַָָֹאף
חּיב ּבחּוץ ׁשאכלם ֿ מי ּכל ׁשאין ּכלֹומר ׁשני, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבמעׂשר
ׁשּיאכל מי מהם אכל ואם הּבית; ּפני ׁשּיראּו עד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹעליהם,
מלקּות חּיב ― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ּפני ׁשראּו ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאחר
מחּיב הּוא הרי ― הּיׂשראלי אבל ּכהן; הּוא אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹֻּבלבד
קריאה. אחר אפּלּו ּבּכּורים, אכל אם ׁשמים, ּבידי ְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָמיתה

אמרּו `)ּובפרּוׁש dpyn a wxt mixeka)הּתרּומה : ְְְֵַָָ
אם לזרים. ואסּורין ּומיתה חמׁש עליהן חּיבין ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּבּכּורים
מֹוסיף ּובׁשגגה ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָאכלם
ּתרּומת יתעּלה ׁשּקראם ׁשּכיון לפי התרּומה. ּכדין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחמׁש

עלי חלּו ,ּכאןיד להבין ל וראּוי הּתרּומה. ֿ ּדיני ּכל הם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
אם ׁשהּכהן והּוא: הענינים ל יׁשּתּבׁשּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהיטב
― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ּפני מּׁשראּו הּבּכּורים ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹיאכל
ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל תּוכל מ"ּלא ואזהרּתיּה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֹלֹוקה,
ּבמעׂשר יׂשראל ּכמֹו מּכֹות, ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,"ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיד
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לּמקֹום חּוץ אכילתֹו על ׁשּלֹוקה ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשני
הּבית ּפני ׁשראּו אחר ּבּכּורים ׁשאכל הּיׂשראלי אבל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּלֹו;

ׁשּיאכלם ֿ מקֹום dl)ּבכל dvegn oiae milyexia oia)חּיב ― ְְֵֶַָָָֹ
ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל מן ואזהרּתיּה ׁשמים, ּבידי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמיתה

i)קדׁש" my).אּלּו מּמצות קל"ג ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹ
מּכֹות. ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָּוכבר

― הקל"ב חסדיוהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
יעקב ׁשל מּצבֹו ראׁשית מאז הּצילנּו ואי אּתנּו, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיתעּלה
על לה' ּולהֹודֹות לנּו, ועּנּוים הּמצרים ּומּׁשעּבּוד ְְְְִִִִִִַַַָָָאבינּו

― הּברכה ׁשּיתמיד מּמּנּו ּולבּקׁש ֿ זה, `epּכל z`f lk) ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
(mixne`אמרֹו והּוא ֿ הּבּכּורים. את מביאים ׁשאנּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָּבזמן

אבי" אבד ארּמי אלהי ה' לפני ואמרּת "וענית ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹיתעּלה:
(d ,ek mixac)נקראת זֹו ּומצוה הּפרׁשה. ֿ אֹותּה ּכל ְְְִִֵַָָָָָָָּוׁשאר

ּבּכּורים ּבמּסכת ּדיניה נתּבארּו ּוכבר ּבּכּורים". ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָ"מקרא
מּסֹוטה" ז' לנׁשים.(al.)ּובפרק חֹובה ואינה : ְְְִִֵֶֶָָָָ
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ה'תשע"ג  תמוז י"ז שלישי יום

.„Ó˜ .‚Ó˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שלישי ֿ חמישי י "ז ֿ י "ט תמוז 

― הקל"ג חּלההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
"ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, ולתנּה ֿ עּסה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּכל

תרּומה" ּתרימּו חּלה k)ערסתכם ,eh xacna)ּוכבר . ְְֲִִֵֶַָָָָֹ
ערלה ּובמּסכת חּלה ּבמּסכת זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנתּבארּו

(` dpyn a wxt)ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה ְְִֵֶֶֶַָָָָואינה
ּבלבד. ְְִִֵָָיׂשראל

― הקמ"ג אתהּמצוה לּכהן לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ׁשאנּו טהֹורה ֿ ּבהמה מּכל והּקבה והּלחיים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
הּכהנים מׁשּפט יהיה "וזה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָֹׁשֹוחטים,

ׂשה" אם ׁשֹור אם הּזבח זבחי מאת העם gi,מאת mixac) ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
(bמחּלין י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(.lw)ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֻ

זֹו. ּבמצוה חּיבים ְְְִִִִַַָָהלוּים

― הקמ"ד ראׁשיתהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
o`vdn)הּגז ffbpd xnvdn wlg)אמרֹו והּוא לּכהן, ולּתנֹו ְְְְִֵֵַַָֹ

ֿ לֹו" ּתּתן צאנ ּגז "ראׁשית c)יתעּלה: ,my)זֹו ּומצוה , ְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאינה

מחּלין י"א .(dlw.)ּבפרק ְִֵֶֶֻ

ה'תשע"ג  תמוז י"ח רביעי יום

.‡Ù .Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ׁשמנים הּמׁשלימה לפּדֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָֹ

יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, הּפדיֹון אֹותֹו ולּתן אדם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּבכֹור
ֿ לי" ּתּתן ּבני gk)"ּבכֹור ,ak zeny)ּתהיה אי ּופרׁש . ְְִִִֵֵֵֶֶֶָ

ונקנהּו ּבֹו, זכה ּכבר ּוכאּלּו ֿ הּכהן מן ׁשּנפּדּנּו זֹו: ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹנתינה
ּפדה א" יתעּלה: אמרֹו והּוא סלעים. ּבחמּׁשה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹמּמּנּו

האדם" ּבכֹור את eh)תפּדה ,gi xacna)היא זֹו ּומצוה , ְְְִִִֵֶָָָָ
היא אּלא ּבּה; חּיבֹות הּנׁשים ואין הּבן, ּפדיֹון ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמצות

ׁשּנתּבאר(zelhend)הּבן(ly)מצות ּכמֹו האב, על ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ּבמּסכת(hk.)ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

.(en.)ּבכֹורֹות ְ

― הפ"א ּפטרהּמצוה לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ
(ly xeka)אם ― ּבזּולתֹו יּפדה וׁשּלא ּדוקא ּבׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹחמֹור

והּוא לּכהן, הּׂשה אֹותֹו ויּתן ― ּבׁשויֹו אֹותֹו יפּדה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹלא
ּבׂשה" ּתפּדה חמֹור "ּופטר יתעּלה; k)אמרֹו ,cl zeny). ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָ

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו `)ּוכבר wxt)וגם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ּבּה. חּיבים הלוּים אין ְִִִִֵַַָָהיא

ה'תשע"ג  תמוז י"ט חמישי יום

.‰Ï˜ .·Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום רביעי ֿ חמישי י "ח ֿ י "ט תמוז 
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― הפ"ב ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי (ey`xהּוא ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ

(lyאמרֹו והּוא לפּדֹותֹו, רֹוצה אינֹו אם חמֹור. ְְְֲִִֵֶֶֶָּפטר
וערפּתֹו" תפּדה ֿ לא "ואם a)יתעּלה: ,cl zeny)ּוכבר , ְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹ

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם `)נתּבארּו wxt)אפׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ
ּפדּיתֹו מֹונה אּתה מּדּוע ולֹומר: עלי להקׁשֹות ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָלּמקׁשה
אחת, ּכמצוה אֹותן מֹונה ואינ מצות, ּכׁשּתי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹועריפתֹו
ּבּכלל ׁשּבארּת ּכמֹו הּמצוה, מהלכֹות עריפתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָותהיה
מצאנּו לּולא ּכן, מחּיב היה ׁשהּדין ועד יֹודע ה' ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשביעי?
אמרם והּוא מצות, ׁשּתי היֹותן על הּמֹורה לׁשֹון זה ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָֹּבענין

(bi zexeka)קֹודמת ּפדּיה "מצות :(dticr),עריפה למצות ְְְְֲִִִִֶֶַַָָ
ׁשהיבמה ּכמֹו הינּו: חליצה". למצות קֹודמת יּבּום ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּומצות
ּכמֹו מצוה והּיּבּום ― לחליצה אֹו ליּבּום אֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָעֹומדת
חמֹור ּפטר ּכ ― עצמּה ּבפני מצוה והחליצה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהזּכיר

ׁשאמרּו. ּכמֹו מצוה וזֹו לעריפה, אֹו לפדּיה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָעֹומד

― הקל"ה עבֹודתהּמצוה להׁשּבית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
"ּבחריׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָהאדמה

ּתׁשּבת" k`)ּובּקציר ,cl zeny)ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְִִִִִַַַָָָֹ
לארץ" יהיה ׁשּבתֹון "ׁשּבת ואמר: ּפעמים ּכּמה (xwie`זה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(c ,dkמּקדם הזּכרנּו ּוכבר ,(v dyr zevn)―oldl) ְְְִִֶַָֹ
(crw xeriyלברכה זכרֹונם ּדבריהם cere)את :ck zay): ְְְִִִֵֶֶָָָ

עֹוד: יתעּלה ואמר הּוא". עׂשה ― ׁשּבתֹון ְְֲִֵֶַַַַָָָ"האי
לה'" ׁשּבת הארץ a)"וׁשבתה ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ

אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה ואינה ׁשביעית; ּבמּסכת זֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמצוה
יׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

― ועׂשרים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ
אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה הארץ את מּלעבֹוד ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻׁשהזהרנּו

תזרע" לא ׂשד" c)יתעּלה: ,my)― זה על והעֹובר . ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָלֹוקה.

― הרכ"א מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
וכרמ" יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ֿ האילן ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָאת

תזמר" מלקּות.(my)לא חּיב ― זה על העֹובר וגם . ְְְִֵֶַַַַָָֹֹ
ספרא xda)ּולׁשֹון zyxt zligz)ּבּכלל והּזמיר "הּזרע : ְְְְְִִֶַַַַָָ

illkdהיּו xeqi`a milelk xak dxinfde drixfd zek`ln) ָ
(ziriaya cearl `lyמה אליהם, להּקיׁש יצאּו? ולּמה ,ְְְֲִֵֶַַָָָ

אני אף ּובאילן, ּבארץ עבֹודה ׁשהם מיחדים ּוזמיר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּזרע
ּוכבר ּובאילן". ּבארץ עבֹודה ׁשהּוא ּדבר אּלא לי ְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאין

ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָנתּבארּו

― הרכ"ב מהֿהּמצוה מּלקצֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשאנּו ּכדר הּׁשביעית ּבּׁשנה מעצמּה האדמה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּׁשהצמיחה
מעבֹודת הזהרנּו ׁשאנּו זה, ּדבר ּוּפרּוׁש ֿ ׁשנה. ּכל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻקֹוצרים
והּדבר לעיל. ׁשהזּכרנּו ּכמֹו הּׁשמּטה, ועבֹודת ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהאדמה
והּוא הּׁשּׁשית ּבּׁשנה ּבּה ֿ ּׁשּנזרע מּמה האדמה ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשהצמיחה

לאכלֹו מּתר ספיח dxezd)הּנקרא: on),ׁשביעית ּבׁשנה ְְְְְִִִִַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא ֿ הרגיל. מן ּבׁשּנּוי אּלא לקצרֹו מּתר אין ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֻאבל

תקצֹור" לא קציר ספיח "את d)יתעּלה: ,my)אין , ְְְְְִִִִֵֵֶַַֹ
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ׁשּבת "והיתה אמר: ׁשּכבר לפי ּכלל יקצרּנּו ׁשּלא ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכּונתֹו
לאכלה" לכם e)הארץ ,my)ּתקצרּנּו לא ּכּונתֹו: אּלא , ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

ׁשּקֹוצר ּכמי אם ּכי ׁשנים, ׁשאר ּתבּואת ׁשּקֹוצרים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָּכדר
ּכמֹו התּכֹוננּות, ּובלי הכנה ּבלי הפקר, ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָּדבר

ְֵֶָׁשּנבאר.

ה'תשע"ג  תמוז כ' שישי יום

.‚Î¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שישי ֿ שבת קודש כ 'ֿ כ "א תמוז 

.‡Ó˜ .„Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‡Ï¯ .Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרכ"ג ּגםהּמצוה מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכדר ׁשביעית ּבׁשנה ֿ הּפרֹות מן האילנֹות ֿ ּׁשּמצמיחים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמה
ּכדי ׁשּנּוי ּבכ נעׂשה אּלא ֿ ׁשנה, ּכל ּפרֹות אֹוספים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאנּו
ֿ עּנבי "ואת יתעּלה: אמרֹו והּוא הפקר, ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָלהראֹות

נזיר(ziriay zext el`e ,xwtd oeyln)"תבצר (xwie`לא ְְִִֶֹֹ
(d ,dkהּפרּוׁש ּבא .(xda zyxt `xtq)ּכדר ּתבצר "לא : ְְִֵֶֶַָֹֹ

קֹוצין אין ׁשביעית ׁשל ּתאנים אמרּו: מּכאן ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָהּבֹוצרים.
ּבמקצה jkl)אֹותן creind mewna yeaiil oze` oighey oi`), ְְָָֻ

ּבגת ענבים ּדֹורכין ואין ּבחרּבה: הּוא קֹוצה (ivedl`אבל ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָֻ
(oiiּבבד זיתים עֹוׂשין ואין ּבערבה; הּוא ּדֹור אבל ,ְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָ

mizif)ּובקטּבי oda yezkl oilibxy zenewn)ּכֹותׁש אבל : ְְֲִֵָֻ
לבֹודדה" ּומכניס dphw)הּוא dhgqn)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵַָָָ

ׁשביעית. ּבמּסכת ׁשּלפניה עם זֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָמצוה

― הקל"ד מהֿהּמצוה ּכל להפקיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָֹ
ּולהּתיר הּׁשמּטה, ּבׁשנת האדמה (xiwtdl)ּׁשהצמיחה ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ

"והּׁשביעת יתעּלה: אמרֹו והּוא ׂשדֹותינּו ֿ צמחי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּכל
וגֹו'" ּונטׁשּתּה i`)ּתׁשמטּנה ,bk zeny):הּמכלּתא ּולׁשֹון , ְְְְְְְְִִֶַַָָָ

אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל והּזית הּכרם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ"והלא
ֿ תעׂשה, ּבלא עליו עֹוברין ּבעׂשה, ׁשהּוא מיחד ּכרם ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמה
וענין ֿ תעׂשה". ּבלא עליו עֹוברין ּבעׂשה ׁשהּוא ּכל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכ
ּתׁשמטּנה "והּׁשביעת ׁשאמרֹו :ל ׁשאסּביר ּכמֹו זה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּדבר
הּׁשביעית: ּבּׁשנה ֿ הּצֹומח ּכל הפקרת ּכֹולל ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָּונטׁשּתּה"
ּוׂשעֹורים וחּטים ורּמֹונים ואפרסקים ּותאנים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַָענבים
ּכ ֿ אחר עׂשה מצות ― הּכל ׁשהׁשמטת יֹוצא, ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹוזּולתם.
הם אּלּו והרי ."לזית לכרמ ֿ ּתעׂשה "ּכן ואמר: ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּפרט
הּצּוּוי ּבא לא אּלא ― ֿ האדמה מן ֿ ּׁשּצֹומח מה ּכל ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבכלל
הּכתּוב ּבהם ׁשהזהיר מּפני אּלא ּבמיחד, וזית ּבכרם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּזה
ֿ עּנבי "ואת אמרֹו: והּוא הּכרם ּתבּואת אספת על ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבמיחד

תבצר" לא נזיר(d ,dk `xwie)הּכרם ּכמֹו הּנה . ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹ
מניעתֹו עׂשה, מצות ― ―(xiwtdln)ׁשהפקרתֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָ

ׁשּנתּבאר ׁשביעית ׁשנה ֿ ּׁשּתצמיח מה ּכל ּכ ֿ תעׂשה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלא
ּכן אם ֿ תעׂשה. ּבלא מניעתֹו ּתהיה ― ּבעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהפקרתֹו
זית ודין ֿ תעׂשה, ולא ּבעׂשה הּכרם ּכדין הּזית ּדין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹיהיה
― ֿ ּׁשּקדם מה מּכל נתּבאר הּנה ׁשוה. ּפרֹות ׁשאר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹודין
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ׁשביעית ּגּדּולי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשהׁשמטת

אּלאמ  ֿ הּתֹורה מן חֹובה ואינּה ׁשביעית, ּבמּסכת זֹו צוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבלבד. יׂשראל ארץ ְְְִִֵֵֶֶָָלפרֹות

― הקמ"א ּכספים,הּמצוה להׁשמיט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
ֿ הּמּׁשאֹות ּכל אמרֹו(zeaegd)ּכלֹומר והּוא הּׁשמּטה, ּבׁשנת ְְְְְִִַַַַַָָָָ

"יד ּתׁשמט אחי ֿ את ל יהיה "ואׁשר eh,יתעּלה: mixac) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
(bהּׁשמּטה ּדבר "וזה ואמר: זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ

ידֹו" מּׁשה ֿ ּבעל ּכל a)ׁשמֹוט ,my):הּתֹוספּתא ּולׁשֹון , ְְֵֶַַַַָָָָ
ואחת קרקע ׁשמּטת אחת מדּבר: הּכתּוב ׁשמּטֹות ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָ"ּבׁשּתי
ֿ הּתֹורה מן נֹוהגת אינּה זֹו ּכספים ּוׁשמּטת ּכספים: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשמּטת
מןֿ נֹוהגת היא ואז נֹוהגת, קרקע ׁשּׁשמּטת ּבזמן ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָאּלא
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ מקֹום". ּבכל ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָהּתֹורה

ׁשביעית. מּמּסכת ְֲִִִֶֶַַאחרֹון

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֹ
אּלא הּׁשמּטה, ּבׁשנת החֹובֹות את מּלתּבע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
ֿ ּבעל ּכל "ׁשמֹוט יתעּלה: אמרֹו והּוא לגמרי, ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָֻיׁשמטּו
ואתֿ ֿ רעהּו את ֿ יּגׂש לא ּברעהּו יּׁשה אׁשר ידֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמּׁשה

ּבארץ(my)אחיו" אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה אינֹו וזה , ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ
הּיֹובל. ּכלֹומר: קרקע, ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיׂשראל
ואסּור ֿ זמן ּובכל ֿ מקֹום ּבכל חֹובה זה ּדבר מּדרּבנן ְְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָָאבל
ּוכבר יּׁשמט. אּלא ׁשביעית עליו ׁשעברה החֹוב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלתּבֹוע

ׁשביעית. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָנתּבארּו

― הרל"א מּלהּמנעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
לפי החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא הּׁשמּטה ּבגלל לזה זה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמּלהלות
ל "הּׁשמר ואמר: הּמחׁשבה מּזאת הזהיר ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּכתּוב

וגֹו'" ּדבר ֿ יהיה h)ּפן ,my)ספרי ּולׁשֹון ,(my)הּׁשמר" : ְְְְִִִֵֶֶֶָָָ
ֿ תעׂשה, ּבלא ׁשני― ּכלֹומר: ֿ תעׂשה", ּבלא ― ֿ יהיה ּפן ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַֹֹ

לחּזּוק. זה אחר זה זה, ּבענין ּבאּו אּלּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלאוין

ה'תשע"ג  תמוז כ"א קודש שבת יום

.ÊÏ˜ .ÂÏ˜ .Ó˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÎ¯ .‰Î¯ .„Î¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הק"מ ֿ הּׁשניםהּמצוה את לסּפֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ׁשנים ׁשבע ׁשבע ― ּבּה והחזקנּו הארץ על מׁשלנּו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעת
היא ׁשמּטה, ׁשני ספירת ּכלֹומר: זֹו, ּומצוה הּיֹובל. ׁשנת ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָעד
הם ׁשהם ּגדֹולה, סנהדרי ּכלֹומר: ּדין, לבית ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָמסּורה
ֿ אחד ׁשּכל ּכדר הּׁשנים, מחמּׁשים ׁשנה ׁשנה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּסֹופרים
"וספרּת יתעּלה: אמרֹו והּוא העמר, ימי מֹונה מּמּנּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואחד

וגֹו'" ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל(g ,dk `xwie)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְְִִֶַַָָֹ
(xda zyxt)זֹו אחר זֹו ׁשמּטים ׁשבע יסּפר "יכֹול :ila) ְְִִִֶַַַָֹ

(zeccea mipy xetqlׁשבע" לֹומר: ּתלמּוד יֹובל? ְְֲֵֶֶַַַַויעׂשה
ּפעמים" ׁשבע ּכתּובים(my)ׁשנים ׁשני ׁשּיאמרּו עד הא ,cr) ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

hxt siqei cg` lky ,ipyd z` cg` miaezkd ipy enilyiy
(devna xg`לא זֹו מצוה ּכלֹומר: ׁשמעינן", לא לאו ואם ;ְְְְִִִַַָָָָֹ

ׁשּנמנה הינּו ּכתּובים, מּׁשני אּלא עׂשּיתּה איכּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּתּׂשג
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ה'תשע"ג  תמוז י"ז שלישי יום

.„Ó˜ .‚Ó˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שלישי ֿ חמישי י "ז ֿ י "ט תמוז 

― הקל"ג חּלההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
"ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, ולתנּה ֿ עּסה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּכל

תרּומה" ּתרימּו חּלה k)ערסתכם ,eh xacna)ּוכבר . ְְֲִִֵֶַָָָָֹ
ערלה ּובמּסכת חּלה ּבמּסכת זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנתּבארּו

(` dpyn a wxt)ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה ְְִֵֶֶֶַָָָָואינה
ּבלבד. ְְִִֵָָיׂשראל

― הקמ"ג אתהּמצוה לּכהן לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ׁשאנּו טהֹורה ֿ ּבהמה מּכל והּקבה והּלחיים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
הּכהנים מׁשּפט יהיה "וזה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָֹׁשֹוחטים,

ׂשה" אם ׁשֹור אם הּזבח זבחי מאת העם gi,מאת mixac) ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
(bמחּלין י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(.lw)ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֻ

זֹו. ּבמצוה חּיבים ְְְִִִִַַָָהלוּים

― הקמ"ד ראׁשיתהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
o`vdn)הּגז ffbpd xnvdn wlg)אמרֹו והּוא לּכהן, ולּתנֹו ְְְְִֵֵַַָֹ

ֿ לֹו" ּתּתן צאנ ּגז "ראׁשית c)יתעּלה: ,my)זֹו ּומצוה , ְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאינה

מחּלין י"א .(dlw.)ּבפרק ְִֵֶֶֻ

ה'תשע"ג  תמוז י"ח רביעי יום

.‡Ù .Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ׁשמנים הּמׁשלימה לפּדֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָֹ

יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, הּפדיֹון אֹותֹו ולּתן אדם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּבכֹור
ֿ לי" ּתּתן ּבני gk)"ּבכֹור ,ak zeny)ּתהיה אי ּופרׁש . ְְִִִֵֵֵֶֶֶָ

ונקנהּו ּבֹו, זכה ּכבר ּוכאּלּו ֿ הּכהן מן ׁשּנפּדּנּו זֹו: ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹנתינה
ּפדה א" יתעּלה: אמרֹו והּוא סלעים. ּבחמּׁשה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹמּמּנּו

האדם" ּבכֹור את eh)תפּדה ,gi xacna)היא זֹו ּומצוה , ְְְִִִֵֶָָָָ
היא אּלא ּבּה; חּיבֹות הּנׁשים ואין הּבן, ּפדיֹון ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמצות

ׁשּנתּבאר(zelhend)הּבן(ly)מצות ּכמֹו האב, על ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ּבמּסכת(hk.)ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

.(en.)ּבכֹורֹות ְ

― הפ"א ּפטרהּמצוה לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ
(ly xeka)אם ― ּבזּולתֹו יּפדה וׁשּלא ּדוקא ּבׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹחמֹור

והּוא לּכהן, הּׂשה אֹותֹו ויּתן ― ּבׁשויֹו אֹותֹו יפּדה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹלא
ּבׂשה" ּתפּדה חמֹור "ּופטר יתעּלה; k)אמרֹו ,cl zeny). ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָ

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו `)ּוכבר wxt)וגם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ּבּה. חּיבים הלוּים אין ְִִִִֵַַָָהיא

ה'תשע"ג  תמוז י"ט חמישי יום

.‰Ï˜ .·Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום רביעי ֿ חמישי י "ח ֿ י "ט תמוז 
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― הפ"ב ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי (ey`xהּוא ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ

(lyאמרֹו והּוא לפּדֹותֹו, רֹוצה אינֹו אם חמֹור. ְְְֲִִֵֶֶֶָּפטר
וערפּתֹו" תפּדה ֿ לא "ואם a)יתעּלה: ,cl zeny)ּוכבר , ְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹ

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם `)נתּבארּו wxt)אפׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ
ּפדּיתֹו מֹונה אּתה מּדּוע ולֹומר: עלי להקׁשֹות ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָלּמקׁשה
אחת, ּכמצוה אֹותן מֹונה ואינ מצות, ּכׁשּתי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹועריפתֹו
ּבּכלל ׁשּבארּת ּכמֹו הּמצוה, מהלכֹות עריפתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָותהיה
מצאנּו לּולא ּכן, מחּיב היה ׁשהּדין ועד יֹודע ה' ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשביעי?
אמרם והּוא מצות, ׁשּתי היֹותן על הּמֹורה לׁשֹון זה ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָֹּבענין

(bi zexeka)קֹודמת ּפדּיה "מצות :(dticr),עריפה למצות ְְְְֲִִִִֶֶַַָָ
ׁשהיבמה ּכמֹו הינּו: חליצה". למצות קֹודמת יּבּום ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּומצות
ּכמֹו מצוה והּיּבּום ― לחליצה אֹו ליּבּום אֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָעֹומדת
חמֹור ּפטר ּכ ― עצמּה ּבפני מצוה והחליצה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהזּכיר

ׁשאמרּו. ּכמֹו מצוה וזֹו לעריפה, אֹו לפדּיה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָעֹומד

― הקל"ה עבֹודתהּמצוה להׁשּבית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
"ּבחריׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָהאדמה

ּתׁשּבת" k`)ּובּקציר ,cl zeny)ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְִִִִִַַַָָָֹ
לארץ" יהיה ׁשּבתֹון "ׁשּבת ואמר: ּפעמים ּכּמה (xwie`זה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(c ,dkמּקדם הזּכרנּו ּוכבר ,(v dyr zevn)―oldl) ְְְִִֶַָֹ
(crw xeriyלברכה זכרֹונם ּדבריהם cere)את :ck zay): ְְְִִִֵֶֶָָָ

עֹוד: יתעּלה ואמר הּוא". עׂשה ― ׁשּבתֹון ְְֲִֵֶַַַַָָָ"האי
לה'" ׁשּבת הארץ a)"וׁשבתה ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ

אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה ואינה ׁשביעית; ּבמּסכת זֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמצוה
יׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

― ועׂשרים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ
אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה הארץ את מּלעבֹוד ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻׁשהזהרנּו

תזרע" לא ׂשד" c)יתעּלה: ,my)― זה על והעֹובר . ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָלֹוקה.

― הרכ"א מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
וכרמ" יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ֿ האילן ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָאת

תזמר" מלקּות.(my)לא חּיב ― זה על העֹובר וגם . ְְְִֵֶַַַַָָֹֹ
ספרא xda)ּולׁשֹון zyxt zligz)ּבּכלל והּזמיר "הּזרע : ְְְְְִִֶַַַַָָ

illkdהיּו xeqi`a milelk xak dxinfde drixfd zek`ln) ָ
(ziriaya cearl `lyמה אליהם, להּקיׁש יצאּו? ולּמה ,ְְְֲִֵֶַַָָָ

אני אף ּובאילן, ּבארץ עבֹודה ׁשהם מיחדים ּוזמיר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּזרע
ּוכבר ּובאילן". ּבארץ עבֹודה ׁשהּוא ּדבר אּלא לי ְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאין

ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָנתּבארּו

― הרכ"ב מהֿהּמצוה מּלקצֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשאנּו ּכדר הּׁשביעית ּבּׁשנה מעצמּה האדמה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּׁשהצמיחה
מעבֹודת הזהרנּו ׁשאנּו זה, ּדבר ּוּפרּוׁש ֿ ׁשנה. ּכל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻקֹוצרים
והּדבר לעיל. ׁשהזּכרנּו ּכמֹו הּׁשמּטה, ועבֹודת ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהאדמה
והּוא הּׁשּׁשית ּבּׁשנה ּבּה ֿ ּׁשּנזרע מּמה האדמה ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשהצמיחה

לאכלֹו מּתר ספיח dxezd)הּנקרא: on),ׁשביעית ּבׁשנה ְְְְְִִִִַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא ֿ הרגיל. מן ּבׁשּנּוי אּלא לקצרֹו מּתר אין ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֻאבל

תקצֹור" לא קציר ספיח "את d)יתעּלה: ,my)אין , ְְְְְִִִִֵֵֶַַֹ
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ׁשּבת "והיתה אמר: ׁשּכבר לפי ּכלל יקצרּנּו ׁשּלא ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכּונתֹו
לאכלה" לכם e)הארץ ,my)ּתקצרּנּו לא ּכּונתֹו: אּלא , ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

ׁשּקֹוצר ּכמי אם ּכי ׁשנים, ׁשאר ּתבּואת ׁשּקֹוצרים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָּכדר
ּכמֹו התּכֹוננּות, ּובלי הכנה ּבלי הפקר, ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָּדבר

ְֵֶָׁשּנבאר.

ה'תשע"ג  תמוז כ' שישי יום

.‚Î¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שישי ֿ שבת קודש כ 'ֿ כ "א תמוז 

.‡Ó˜ .„Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‡Ï¯ .Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרכ"ג ּגםהּמצוה מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכדר ׁשביעית ּבׁשנה ֿ הּפרֹות מן האילנֹות ֿ ּׁשּמצמיחים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמה
ּכדי ׁשּנּוי ּבכ נעׂשה אּלא ֿ ׁשנה, ּכל ּפרֹות אֹוספים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאנּו
ֿ עּנבי "ואת יתעּלה: אמרֹו והּוא הפקר, ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָלהראֹות

נזיר(ziriay zext el`e ,xwtd oeyln)"תבצר (xwie`לא ְְִִֶֹֹ
(d ,dkהּפרּוׁש ּבא .(xda zyxt `xtq)ּכדר ּתבצר "לא : ְְִֵֶֶַָֹֹ

קֹוצין אין ׁשביעית ׁשל ּתאנים אמרּו: מּכאן ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָהּבֹוצרים.
ּבמקצה jkl)אֹותן creind mewna yeaiil oze` oighey oi`), ְְָָֻ

ּבגת ענבים ּדֹורכין ואין ּבחרּבה: הּוא קֹוצה (ivedl`אבל ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָֻ
(oiiּבבד זיתים עֹוׂשין ואין ּבערבה; הּוא ּדֹור אבל ,ְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָ

mizif)ּובקטּבי oda yezkl oilibxy zenewn)ּכֹותׁש אבל : ְְֲִֵָֻ
לבֹודדה" ּומכניס dphw)הּוא dhgqn)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵַָָָ

ׁשביעית. ּבמּסכת ׁשּלפניה עם זֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָמצוה

― הקל"ד מהֿהּמצוה ּכל להפקיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָֹ
ּולהּתיר הּׁשמּטה, ּבׁשנת האדמה (xiwtdl)ּׁשהצמיחה ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ

"והּׁשביעת יתעּלה: אמרֹו והּוא ׂשדֹותינּו ֿ צמחי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּכל
וגֹו'" ּונטׁשּתּה i`)ּתׁשמטּנה ,bk zeny):הּמכלּתא ּולׁשֹון , ְְְְְְְְִִֶַַָָָ

אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל והּזית הּכרם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ"והלא
ֿ תעׂשה, ּבלא עליו עֹוברין ּבעׂשה, ׁשהּוא מיחד ּכרם ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמה
וענין ֿ תעׂשה". ּבלא עליו עֹוברין ּבעׂשה ׁשהּוא ּכל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכ
ּתׁשמטּנה "והּׁשביעת ׁשאמרֹו :ל ׁשאסּביר ּכמֹו זה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּדבר
הּׁשביעית: ּבּׁשנה ֿ הּצֹומח ּכל הפקרת ּכֹולל ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָּונטׁשּתּה"
ּוׂשעֹורים וחּטים ורּמֹונים ואפרסקים ּותאנים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַָענבים
ּכ ֿ אחר עׂשה מצות ― הּכל ׁשהׁשמטת יֹוצא, ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹוזּולתם.
הם אּלּו והרי ."לזית לכרמ ֿ ּתעׂשה "ּכן ואמר: ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּפרט
הּצּוּוי ּבא לא אּלא ― ֿ האדמה מן ֿ ּׁשּצֹומח מה ּכל ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבכלל
הּכתּוב ּבהם ׁשהזהיר מּפני אּלא ּבמיחד, וזית ּבכרם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּזה
ֿ עּנבי "ואת אמרֹו: והּוא הּכרם ּתבּואת אספת על ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבמיחד

תבצר" לא נזיר(d ,dk `xwie)הּכרם ּכמֹו הּנה . ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹ
מניעתֹו עׂשה, מצות ― ―(xiwtdln)ׁשהפקרתֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָ

ׁשּנתּבאר ׁשביעית ׁשנה ֿ ּׁשּתצמיח מה ּכל ּכ ֿ תעׂשה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלא
ּכן אם ֿ תעׂשה. ּבלא מניעתֹו ּתהיה ― ּבעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהפקרתֹו
זית ודין ֿ תעׂשה, ולא ּבעׂשה הּכרם ּכדין הּזית ּדין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹיהיה
― ֿ ּׁשּקדם מה מּכל נתּבאר הּנה ׁשוה. ּפרֹות ׁשאר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹודין
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ׁשביעית ּגּדּולי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשהׁשמטת

אּלאמ  ֿ הּתֹורה מן חֹובה ואינּה ׁשביעית, ּבמּסכת זֹו צוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבלבד. יׂשראל ארץ ְְְִִֵֵֶֶָָלפרֹות

― הקמ"א ּכספים,הּמצוה להׁשמיט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
ֿ הּמּׁשאֹות ּכל אמרֹו(zeaegd)ּכלֹומר והּוא הּׁשמּטה, ּבׁשנת ְְְְְִִַַַַַָָָָ

"יד ּתׁשמט אחי ֿ את ל יהיה "ואׁשר eh,יתעּלה: mixac) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
(bהּׁשמּטה ּדבר "וזה ואמר: זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ

ידֹו" מּׁשה ֿ ּבעל ּכל a)ׁשמֹוט ,my):הּתֹוספּתא ּולׁשֹון , ְְֵֶַַַַָָָָ
ואחת קרקע ׁשמּטת אחת מדּבר: הּכתּוב ׁשמּטֹות ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָ"ּבׁשּתי
ֿ הּתֹורה מן נֹוהגת אינּה זֹו ּכספים ּוׁשמּטת ּכספים: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשמּטת
מןֿ נֹוהגת היא ואז נֹוהגת, קרקע ׁשּׁשמּטת ּבזמן ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָאּלא
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ מקֹום". ּבכל ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָהּתֹורה

ׁשביעית. מּמּסכת ְֲִִִֶֶַַאחרֹון

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֹ
אּלא הּׁשמּטה, ּבׁשנת החֹובֹות את מּלתּבע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
ֿ ּבעל ּכל "ׁשמֹוט יתעּלה: אמרֹו והּוא לגמרי, ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָֻיׁשמטּו
ואתֿ ֿ רעהּו את ֿ יּגׂש לא ּברעהּו יּׁשה אׁשר ידֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמּׁשה

ּבארץ(my)אחיו" אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה אינֹו וזה , ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ
הּיֹובל. ּכלֹומר: קרקע, ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיׂשראל
ואסּור ֿ זמן ּובכל ֿ מקֹום ּבכל חֹובה זה ּדבר מּדרּבנן ְְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָָאבל
ּוכבר יּׁשמט. אּלא ׁשביעית עליו ׁשעברה החֹוב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלתּבֹוע

ׁשביעית. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָנתּבארּו

― הרל"א מּלהּמנעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
לפי החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא הּׁשמּטה ּבגלל לזה זה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמּלהלות
ל "הּׁשמר ואמר: הּמחׁשבה מּזאת הזהיר ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּכתּוב

וגֹו'" ּדבר ֿ יהיה h)ּפן ,my)ספרי ּולׁשֹון ,(my)הּׁשמר" : ְְְְִִִֵֶֶֶָָָ
ֿ תעׂשה, ּבלא ׁשני― ּכלֹומר: ֿ תעׂשה", ּבלא ― ֿ יהיה ּפן ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַֹֹ

לחּזּוק. זה אחר זה זה, ּבענין ּבאּו אּלּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלאוין

ה'תשע"ג  תמוז כ"א קודש שבת יום

.ÊÏ˜ .ÂÏ˜ .Ó˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÎ¯ .‰Î¯ .„Î¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הק"מ ֿ הּׁשניםהּמצוה את לסּפֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ׁשנים ׁשבע ׁשבע ― ּבּה והחזקנּו הארץ על מׁשלנּו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעת
היא ׁשמּטה, ׁשני ספירת ּכלֹומר: זֹו, ּומצוה הּיֹובל. ׁשנת ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָעד
הם ׁשהם ּגדֹולה, סנהדרי ּכלֹומר: ּדין, לבית ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָמסּורה
ֿ אחד ׁשּכל ּכדר הּׁשנים, מחמּׁשים ׁשנה ׁשנה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּסֹופרים
"וספרּת יתעּלה: אמרֹו והּוא העמר, ימי מֹונה מּמּנּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואחד

וגֹו'" ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל(g ,dk `xwie)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְְִִֶַַָָֹ
(xda zyxt)זֹו אחר זֹו ׁשמּטים ׁשבע יסּפר "יכֹול :ila) ְְִִִֶַַַָֹ

(zeccea mipy xetqlׁשבע" לֹומר: ּתלמּוד יֹובל? ְְֲֵֶֶַַַַויעׂשה
ּפעמים" ׁשבע ּכתּובים(my)ׁשנים ׁשני ׁשּיאמרּו עד הא ,cr) ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

hxt siqei cg` lky ,ipyd z` cg` miaezkd ipy enilyiy
(devna xg`לא זֹו מצוה ּכלֹומר: ׁשמעינן", לא לאו ואם ;ְְְְִִִַַָָָָֹ

ׁשּנמנה הינּו ּכתּובים, מּׁשני אּלא עׂשּיתּה איכּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּתּׂשג
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ׁשענין ׁשאמר, ּכיון עּמהן. הּׂשמּטין ּגם ונמנה לבּדן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשנים
ּבהחלט ׁשהיא מׁשמע ּכתּובים, מּׁשני אּלא יּׂשג לא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻזה
ׁשנים מנין ּכלֹומר: מצות, ׁשּתי היּו אּלּו ּכי אחת. ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹמצוה
ּכתּובין', ׁשני ׁשּיאמרּו 'עד אֹומר היה לא ― ׁשמּטין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּומנין

ּכ Ðllk)ּכי jxcaÐ)ׁשּתי ֿ ּכל נלמדֹות ּכתּובים מּׁשני ְְְְִִִִֵֵָָָ
אין ּולעֹולם ׁשּלּה. מּכתּוב ּומצוה ֿ מצוה ּכל וכן ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹמצות,
אחת, ּבמצוה אּלא ּכתּובים" ׁשני ׁשּיאמרּו עד "הא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומרים
הּבכֹור ּכמֹו ּכתּובים, מּׁשני אּלא ּדיניה ידיעת נׁשלמת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא

הּכתּו ּבֹו לי"ׁשאמר רחם ֿ ּפטר "ּכל hi)ב: ,cl zeny)ּכי , ִִֶֶֶֶֶַַָָָ
נקבה ּבין זכר ּבין ― לה' ׁשהּבכֹור מֹורה, לבּדֹו זה ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכתּוב

לה'" "הּזכרים אחר, ּכתּוב ּובא ―(ai ,bi my)זה ּופסּוק , ְִֵֶַַַָָָָ
אבל ּפׁשּוט. ּבין ּבכֹור ּבין ― לה' ֿ זכר ׁשּכל מֹורה, ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָלבּדֹו
ּבלבד זכר ּבכֹור ׁשהּוא הּמצוה, ענין הּׂשג הּכתּובים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמּׁשני

ּבּמכלּתא. ׁשּבארּו ְְְֲִֵֶַָּכמֹו

― הקל"ו ׁשנתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ
ּכמֹו האדמה עבֹודת ּבּה להׁשּבית ּכלֹומר: ְְְְֲֲֲִִִַַַַָָָָהחמּׁשים,
ׁשנת את "וקּדׁשּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבּׁשמּטה.

ׁשנה" i)החמּׁשים ,dk `xwie)אמרּו ּובפרּוׁש ,`xtq) ְְֲִִֵַָָָ
(xda zyxtנאמר ּכ ּבּׁשביעית, ׁשּנאמר "ּכׁשם :ְְֱֱִִֵֶֶֶַַַָ

ׁשהׁשוה ּכׁשם ּבעׂשה, ּביניהם הׁשוה ּכלֹומר: ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבּיֹובל",
ׁשאבאר ּכמֹו ּבלאו, ּביניהם ckx)הּכתּוב dyrz `l). ְְֲֵֵֵֶֶַָָָ

האדמה עבֹודת ּבהׁשּבתת ׁשמּטה ּוׁשנת יֹובל ׁשנת ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָודיני
האּלה הּדברים ֿ ׁשני ואת ׁשוים. ― ֿ הּצֹומח ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהפקרת

(gnevd zxwtde ,dceard zzayd)וקּדׁשּתם" אמרֹו: ְְְִֵֶַָּכֹולל
ׁשענין הּכתּוב, ּבאר ּוכבר ׁשנה". החמּׁשים ׁשנת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאת
ואמר: הפקר. ּותבּואתן ּפרֹותיהן ׁשּיהיּו ּבהן, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּקדּׁשה
ּתאכלּו ֿ הּׂשדה מן לכם ּתהיה קדׁש היא יֹובל ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ"ּכי

ֿ ּתבּואתּה" ai)את ,my),ּבארץ אּלא נֹוהג אינֹו זה יֹובל . ְֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ּכלֹומר: ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב וׁשבט ֿ ׁשבט ּכל ׁשּיהא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּובתנאי
ּבזה. זה מערבין יהיּו ולא יׂשראל מארץ ׁשּלֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹֹּבחלק

― הקל"ז ּבּׁשֹופרהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ
זֹו ׁשנה ׁשל ּבתׁשרי laei)ּבעׂשרה ly)ּֿבכל ּולהכריז ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָ

לחפׁשי, עברי ֿ עבד ּכל ויציאת לעבדים חרּות על ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָארצנּו
אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, עׂשרה ּכלֹומר: זה, ּביֹום ּדמים, ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָּבלי
ּבעׂשֹור הּׁשבעי ּבחדׁש ּתרּועה ׁשֹופר "והעברּת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹיתעּלה:

ֿ ארצכם" ּבכל ׁשֹופר ּתעבירּו הּכּפרים ּביֹום (my,לחדׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֻ
(h"יׁשביה ֿ לכל ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם ואמר: ,(i ,my), ְְְְְֶֶֶַָָָָָָ

נתּבאר ek:)ּוכבר dpyd y`x)הּׁשנה לראׁש הּיֹובל ׁש'ּׁשוה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ראׁש ּתקיעֹות ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולברכֹות'. ְְְְְְֲִִִִִִֵָָָָֹלתקיעה
ּבּיֹובל זֹו ׁשּתקיעה וידּוע, הּׁשנה. ראׁש ּבמּסכת ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשנה
ֿ ההכרזה, מן חלק וׁשהיא החרּות, לפרסּום אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאינה
ּכענין ענינּה ואין ּבארץ": ּדרֹור "ּוקראתם אמרֹו: ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָוהּוא
ואּלה ה'", לפני "זּכרֹון ׁשהן הּׁשנה, ראׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּתקיעֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו העבדים, ְְְְֲִִֵֶַָָלׁשחרּור

― הרכ"ד הארץהּמצוה עבֹודת על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
תזרעּו" "לא ּבּה: אמרֹו והּוא הּיֹובל, i`)ּבׁשנת ,my)ּכמֹו , ְְְְְִִֵַַָָָֹ

ׁשאסּורה ּוכׁשם תזרע". לא ׂשד" ּבּׁשמּטה: ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשאמר
הּיֹובל, ּכ האילן, עבֹודת ּבין הארץ עבֹודת ּבין ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבּׁשמּטה

ּכללי ּבלׁשֹון תזרעּו", "לא אמר ּולפיכ`id drixf oeyl) ְְְְִִִַָָָָָֹ
(oli`d zceara ode ux`d zceara odהארץ לכלֹול ,ְִֶָָ

לֹוקה. ― זה על העֹובר וגם ְְִֵֶֶַַָָָוהאילן.

― הרכ"ה ספיחיהּמצוה מּלקצֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבארנּו ּכדר הּׁשנים, ּכׁשאר יֹובל akx)ׁשנת dyrz `l) ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

אתֿ תקצרּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹּבׁשנה
i`)ספיחיה" ,my). ְִֶָ

― הרכ"ו מּלאסֹוףהּמצוה ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשאר אֹוספים ׁשאנּו ּכדר הּיֹובל ּבׁשנת האילן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרֹות

ֿ נזריה" את תבצרּו "ולא אמרֹו: והּוא ,(my)הּׁשנים, ְְְְְְִִִֶֶַָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכדר(bkx dyrz `l)ּובספרא ׁשביעית. ּבׁשנה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ

(my xda zyxt)ּכׁשם ― תבצרּו ולא תקצרּו "לא ְְְְְְְִִֵָֹֹאמרּו:
ׁשהּדין ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ּבּׁשביעית, ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנאמרּו
ּכּלם והּיֹובל הּׁשמּטה ודיני ׁשוה. האּלה ֿ הּלאוין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבכל

יׂשראל. ּבארץ אּלא חֹובה ְְִֵֵֶֶֶָָָָאינם
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(‡È).Â‰Ú¯Â ÂÈÏ‡Â‚Â(:תרגום):ורחמוהי וקריבוהי
(·Î).È·˙ ˙ÓÈÂ עמרי של בתו אסא כשנשא

של  חשיבותו כשראו תבני, את הרגו בנו, ליהושפט
עולם: בסדר Á‡Â˙(Î‚)עמרי, ÌÈ˘Ï˘ ˙˘·

.È¯ÓÚ ÍÏÓ 'Â‚Â ‡Ò‡Ï ‰˘,שלימה מלכות
מעשרים  תבני, של מחלוקתו היתה שנים וחמש

ואחת: שלושים עד לאסא, Ú˘¯‰ושבע ÌÈ˙˘
.‰˘ במלכות ושבע במחלוקת חמש הכל, סך

במלכות  עשרה שתים לומר אפשר ואי שלימה,
שלשים  בשנת מלך בנו אחאב שהרי שלימה,

לאסא: ˘ÌÈ.ושמונה ˘˘ ÍÏÓ שלא ·˙¯ˆ‰ עד
שמרון: את בנה

cec zcevn
(Á).˘˘Â ÌÈ¯˘Ú ˙˘·השנה ועם  לאסא, בג' מלך בעשא כי

בשנת היא והרי  אלה , מלך ומיד  ומת שנים, כ ''ד  מלך  ההיא
לאסא: היו:˘ÌÈ˙.כ ''ו  ‰¯Î·.(Ë)ומקוטעות ˙ÈˆÁÓ החצי:˘¯ על  לשר זמרי והיה  הרכב, אנשי על לאלה היו שרים  שני

.‰ˆ¯˙· ‡Â‰Âשתה ושם  בתרצה, אשר המלך  בית על  ממונה היה  אשר ארצא  בבית בתרצה, אלה  היה זמרי, עליו שקשר  בעת 
מזמרי: נשמר  להיות  דעת  בו היה לא  ולזה  נשתכר, אשר  עד  Ú·˘Â.(È)היין ÌÈ¯˘Ú ˙˘·בשנת וימיכי  מלך, לאסא כ''ו

מקוטעות: שנים ב' והם  והכ''ז, מאסא הכ ''ו  מקצת והם שנתים , ·˜È¯.(È‡)מלכותו  ÔÈ˙˘Ó:למרחוק קלוח העושה הזכר, הוא
.ÂÈÏ‡‚Âכמו כה)קרוביו, כח הקונה :(ויקרא מיד שדהו לגאול  הגאולה משפט היא  להקרוב כי על גאלו  ובא :.Â‰Ú¯Âהיה מיוחד 

שנאמר וכמו  המלך, עם  תמיד  לשבת איש ה)להם  המלך:(לעיל רעה  וכו' וזבוד  :(ÂË).Ú·˘Â ÌÈ¯˘Ú ˙˘·כשהרג מיד  מלך כי
ÌÈÂÁ.לאלה: ÌÚ‰Â:בגבתון חונים  העם היו בתרצה  Ï‡¯˘È.(ÊË)כשהומלך ÏÎולא עמרי, את  המליכו  במחנה, שהיו אותם 

בזמרי: ÂÈÏÚ.(ÁÈ)חפצו ÛÂ¯˘ÈÂ:זמרי על  שרף ËÁ‡.(ËÈ)עמרי הנתונים‡˘¯ את והחטיא חטא  הרכב, מחצית שר היה  בעוד
ממשלתו : חצאים :ÈˆÁÏ.(Î‡)תחת  ‰ÌÚ.לשני ÈˆÁ: תבני אחר היו בהמחנה , היו שלא ˙·È.(Î·)אותם  ˙ÓÈÂעולם בסדר 

תבני: את הרגו לאשה, בנו ליהושפט עמרי של  בתו אסא שהשיא כיון  Á‡Â˙.(Î‚)יש , ÌÈ˘Ï˘בכ ''ז מלך הלא זמרי  כי אף
שלימה, מלכות עמרי מלכות היתה  לא תבני, אחרי היו  העם  שחצי  לפי אבל  עמרי, מלך  ומיד  ימים, שבעה  אחר והומת  לאסא,

ישראל : כל  על  מלך  אז כי לאסא , ל ''א בשנת  תבני הומת  כי ˘‰.עד  ‰¯˘Ú ÌÈ˙˘מהעם שהומלך מעת וחושב היו ומקוטעות
חזר ישראל , כל על  מלך  שבסוף ולפי  תבני, שמת אחר שנים  ושבע  כאחת, תבני  עם שנים  חמש כן אם  ומלך  במחנה , אשר 

השנים: חמשת  אלו גם  למלכותו לחשוב 

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÔÂÓ¯‡. היכל
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ׁשענין ׁשאמר, ּכיון עּמהן. הּׂשמּטין ּגם ונמנה לבּדן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשנים
ּבהחלט ׁשהיא מׁשמע ּכתּובים, מּׁשני אּלא יּׂשג לא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻזה
ׁשנים מנין ּכלֹומר: מצות, ׁשּתי היּו אּלּו ּכי אחת. ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹמצוה
ּכתּובין', ׁשני ׁשּיאמרּו 'עד אֹומר היה לא ― ׁשמּטין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּומנין

ּכ Ðllk)ּכי jxcaÐ)ׁשּתי ֿ ּכל נלמדֹות ּכתּובים מּׁשני ְְְְִִִִֵֵָָָ
אין ּולעֹולם ׁשּלּה. מּכתּוב ּומצוה ֿ מצוה ּכל וכן ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹמצות,
אחת, ּבמצוה אּלא ּכתּובים" ׁשני ׁשּיאמרּו עד "הא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומרים
הּבכֹור ּכמֹו ּכתּובים, מּׁשני אּלא ּדיניה ידיעת נׁשלמת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא

הּכתּו ּבֹו לי"ׁשאמר רחם ֿ ּפטר "ּכל hi)ב: ,cl zeny)ּכי , ִִֶֶֶֶֶַַָָָ
נקבה ּבין זכר ּבין ― לה' ׁשהּבכֹור מֹורה, לבּדֹו זה ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכתּוב

לה'" "הּזכרים אחר, ּכתּוב ּובא ―(ai ,bi my)זה ּופסּוק , ְִֵֶַַַָָָָ
אבל ּפׁשּוט. ּבין ּבכֹור ּבין ― לה' ֿ זכר ׁשּכל מֹורה, ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָלבּדֹו
ּבלבד זכר ּבכֹור ׁשהּוא הּמצוה, ענין הּׂשג הּכתּובים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמּׁשני

ּבּמכלּתא. ׁשּבארּו ְְְֲִֵֶַָּכמֹו

― הקל"ו ׁשנתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ
ּכמֹו האדמה עבֹודת ּבּה להׁשּבית ּכלֹומר: ְְְְֲֲֲִִִַַַַָָָָהחמּׁשים,
ׁשנת את "וקּדׁשּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבּׁשמּטה.

ׁשנה" i)החמּׁשים ,dk `xwie)אמרּו ּובפרּוׁש ,`xtq) ְְֲִִֵַָָָ
(xda zyxtנאמר ּכ ּבּׁשביעית, ׁשּנאמר "ּכׁשם :ְְֱֱִִֵֶֶֶַַַָ

ׁשהׁשוה ּכׁשם ּבעׂשה, ּביניהם הׁשוה ּכלֹומר: ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבּיֹובל",
ׁשאבאר ּכמֹו ּבלאו, ּביניהם ckx)הּכתּוב dyrz `l). ְְֲֵֵֵֶֶַָָָ

האדמה עבֹודת ּבהׁשּבתת ׁשמּטה ּוׁשנת יֹובל ׁשנת ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָודיני
האּלה הּדברים ֿ ׁשני ואת ׁשוים. ― ֿ הּצֹומח ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהפקרת

(gnevd zxwtde ,dceard zzayd)וקּדׁשּתם" אמרֹו: ְְְִֵֶַָּכֹולל
ׁשענין הּכתּוב, ּבאר ּוכבר ׁשנה". החמּׁשים ׁשנת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאת
ואמר: הפקר. ּותבּואתן ּפרֹותיהן ׁשּיהיּו ּבהן, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּקדּׁשה
ּתאכלּו ֿ הּׂשדה מן לכם ּתהיה קדׁש היא יֹובל ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ"ּכי

ֿ ּתבּואתּה" ai)את ,my),ּבארץ אּלא נֹוהג אינֹו זה יֹובל . ְֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ּכלֹומר: ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב וׁשבט ֿ ׁשבט ּכל ׁשּיהא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּובתנאי
ּבזה. זה מערבין יהיּו ולא יׂשראל מארץ ׁשּלֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹֹּבחלק

― הקל"ז ּבּׁשֹופרהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ
זֹו ׁשנה ׁשל ּבתׁשרי laei)ּבעׂשרה ly)ּֿבכל ּולהכריז ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָ

לחפׁשי, עברי ֿ עבד ּכל ויציאת לעבדים חרּות על ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָארצנּו
אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, עׂשרה ּכלֹומר: זה, ּביֹום ּדמים, ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָּבלי
ּבעׂשֹור הּׁשבעי ּבחדׁש ּתרּועה ׁשֹופר "והעברּת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹיתעּלה:

ֿ ארצכם" ּבכל ׁשֹופר ּתעבירּו הּכּפרים ּביֹום (my,לחדׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֻ
(h"יׁשביה ֿ לכל ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם ואמר: ,(i ,my), ְְְְְֶֶֶַָָָָָָ

נתּבאר ek:)ּוכבר dpyd y`x)הּׁשנה לראׁש הּיֹובל ׁש'ּׁשוה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ראׁש ּתקיעֹות ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולברכֹות'. ְְְְְְֲִִִִִִֵָָָָֹלתקיעה
ּבּיֹובל זֹו ׁשּתקיעה וידּוע, הּׁשנה. ראׁש ּבמּסכת ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשנה
ֿ ההכרזה, מן חלק וׁשהיא החרּות, לפרסּום אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאינה
ּכענין ענינּה ואין ּבארץ": ּדרֹור "ּוקראתם אמרֹו: ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָוהּוא
ואּלה ה'", לפני "זּכרֹון ׁשהן הּׁשנה, ראׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּתקיעֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו העבדים, ְְְְֲִִֵֶַָָלׁשחרּור

― הרכ"ד הארץהּמצוה עבֹודת על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
תזרעּו" "לא ּבּה: אמרֹו והּוא הּיֹובל, i`)ּבׁשנת ,my)ּכמֹו , ְְְְְִִֵַַָָָֹ

ׁשאסּורה ּוכׁשם תזרע". לא ׂשד" ּבּׁשמּטה: ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשאמר
הּיֹובל, ּכ האילן, עבֹודת ּבין הארץ עבֹודת ּבין ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבּׁשמּטה

ּכללי ּבלׁשֹון תזרעּו", "לא אמר ּולפיכ`id drixf oeyl) ְְְְִִִַָָָָָֹ
(oli`d zceara ode ux`d zceara odהארץ לכלֹול ,ְִֶָָ

לֹוקה. ― זה על העֹובר וגם ְְִֵֶֶַַָָָוהאילן.

― הרכ"ה ספיחיהּמצוה מּלקצֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבארנּו ּכדר הּׁשנים, ּכׁשאר יֹובל akx)ׁשנת dyrz `l) ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

אתֿ תקצרּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹּבׁשנה
i`)ספיחיה" ,my). ְִֶָ

― הרכ"ו מּלאסֹוףהּמצוה ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשאר אֹוספים ׁשאנּו ּכדר הּיֹובל ּבׁשנת האילן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרֹות

ֿ נזריה" את תבצרּו "ולא אמרֹו: והּוא ,(my)הּׁשנים, ְְְְְְִִִֶֶַָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכדר(bkx dyrz `l)ּובספרא ׁשביעית. ּבׁשנה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ

(my xda zyxt)ּכׁשם ― תבצרּו ולא תקצרּו "לא ְְְְְְְִִֵָֹֹאמרּו:
ׁשהּדין ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ּבּׁשביעית, ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנאמרּו
ּכּלם והּיֹובל הּׁשמּטה ודיני ׁשוה. האּלה ֿ הּלאוין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבכל

יׂשראל. ּבארץ אּלא חֹובה ְְִֵֵֶֶֶָָָָאינם
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fh wxt `Îmikln - mi`iap

`ÎmiklnfhbkÎg

ç:íéúðL äöøúa ìàøNé-ìò àLòa-ïá äìà Cìî äãeäé Cìî àñàì äðL LLå íéøNò úðLa¦§©̧¤§¦³¨¥Æ¨½̈§¨−̈¤´¤§¨®Â̈©¥¨̧¤©§¨¯©¦§¨¥²§¦§−̈§¨¨«¦
èúéaä-ìò øLà àöøà úéa øBkL äúL äöøúá àeäå áëøä úéöçî øN éøîæ Bcáò åéìò øL÷iå©¦§³Ÿ¨¨Æ©§´¦§¦½©−©£¦´¨¨®¤§³§¦§¨ÆŸ¤´¦½¥´©§½̈£¤¬©©©−¦

:äöøúaé:åézçz Cìîiå äãeäé Cìî àñàì òáLå íéøNò úðLa eäúéîéå eäkiå éøîæ àáiåàééäéå §¦§¨«©¨³Ÿ¦§¦Æ©©¥´©§¦¥½¦§©Æ¤§¦´¨¤½©§¨−̈¤´¤§¨®©¦§−Ÿ©§¨«©§¦̧
:eäòøå åéìàâå øé÷a ïézLî Bì øéàLä-àì àLòa úéa-ìk-úà äkä Bàñk-ìò BzáLk Bëìîá§¨§¹§¦§´©¦§À¦¨Æ¤¨¥´©§½̈«Ÿ¦§¦¬−©§¦´§¦®§Ÿ£−̈§¥¥«

áé:àéápä àeäé ãéa àLòa-ìà øac øLà ýåýé øáãk àLòa úéa-ìk úà éøîæ ãîLiåâéìà ©©§¥´¦§¦½¥−¨¥´©§¨®¦§©³§¨Æ£¤´¦¤´¤©§½̈§©−¥¬©¨¦«¤µ
éäìà ýåýé-úà ñéòëäì ìàøNé-úà eàéèçä øLàå eàèç øLà Bðá äìà úåàhçå àLòa úåàhç-ìk̈©´Ÿ©§½̈§©−Ÿ¥¨´§®£¤´¨§À©£¤³¤¡¦ÆÆ¤¦§¨¥½§©§¦À¤§¨²¡Ÿ¥¬

:íäéìáäa ìàøNéãééëìîì íéîiä éøác øôñ-ìò íéáeúk íä-àBìä äNò øLà-ìëå äìà éøác øúéå ¦§¨¥−§©§¥¤«§¤²¤¦§¥¬¥−̈§¨£¤´¨¨®£«¥´§¦À©¥²¤¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬
:ìàøNéåèíéðç íòäå äöøúa íéîé úòáL éøîæ Cìî äãeäé Cìî àñàì äðL òáLå íéøNò úðLa ¦§¨¥«¦§©Á¤§¦¸¨¤¹©¨À̈§¨¨Æ¤´¤§½̈¨©¬¦§¦²¦§©¬¨¦−§¦§¨®§¨¨´Ÿ¦½

ìtì øLà ïBúab-ìò:íézLæèeëìîiå Cìnä-úà äkä íâå éøîæ øL÷ øîàì íéðçä íòä òîLiå ©¦§−£¤¬©§¦§¦«©¦§©³¨¨Æ©Ÿ¦´¥½Ÿ¨©´¦§¦½§©−¦¨´¤©¤®¤©©§¦´
:äðçna àeää íBia ìàøNé-ìò àáö-øN éøîò-úà ìàøNé-ìëæéïBúabî Bnò ìàøNé-ìëå éøîò äìòiå ¨¦Â§¨¥¤¨§¦¸©¨¨¯©¦§¨¥²©¬©−©«©£¤«©©£¤¬¨§¦²§¨¦§¨¥¬¦−¦«¦§®

:äöøz-ìò eøöiåçéåéìò óøNiå Cìnä-úéa ïBîøà-ìà àáiå øéòä äãkìð-ék éøîæ úBàøk éäéå ©¨ª−©¦§¨«©§¦º¦§³¦§¦Æ¦«¦§§¨´¨¦½©¨−Ÿ¤©§´¥©¤®¤©¦§¸Ÿ¨¨¯
:úîiå Làa Cìî-úéa-úàèéCøãa úëìì ýåýé éðéòa òøä úBNòì àèç øLà åéúàhç (åúàèç)-ìò ¤¥«¤²¤¨¥−©¨«Ÿ©©Ÿ¨Æ£¤´¨½̈©£¬¨©−§¥¥´§¨®¨¤Æ¤Æ§¤´¤

:ìàøNé-úà àéèçäì äNò øLà Búàhçáe íòáøéëíä-àìä øL÷ øLà BøL÷å éøîæ éøác øúéå ¨¨§½̈§©¨Æ£¤´¨½̈§©£¦−¤¦§¨¥«§¤Æ¤Æ¦§¥´¦§¦½§¦§−£¤´¨¨®£«Ÿ¥´
:ìàøNé éëìîì íéîiä éøác øôñ-ìò íéáeúkàëéøçà äéä íòä éöç éöçì ìàøNé íòä ÷ìçé æà §¦À©¥²¤¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬¦§¨¥«¨¯¥¨¥²¨¨¬¦§¨¥−©¥®¦£¦̧¨¹̈Â̈¨©£¥¸

:éøîò éøçà éöçäå Bëéìîäì úðéb-ïá éðáúáëéøçà øLà íòä-úà éøîò éøçà øLà íòä ÷æçiå ¦§¦³¤¦©Æ§©§¦½§©£¦−©£¥¬¨§¦«©¤¡©³¨¨Æ£¤´©£¥´¨§¦½¤¨¾̈£¤¬©£¥−
:éøîò Cìîiå éðáz úîiå úðéb-ïá éðázâëìL úðLaéøîò Cìî äãeäé Cìî àñàì äðL úçàå íéL ¦§¦´¤¦©®©¨´¨¦§¦½©¦§−Ÿ¨§¦«¦§©Á§Ÿ¦̧§©©¹¨À̈§¨¨Æ¤´¤§½̈¨©³¨§¦Æ

:íéðL-LL Cìî äöøúa äðL äøNò íézL ìàøNé-ìò©¦§¨¥½§¥¬¤§¥−¨¨®§¦§−̈¨©¬¥¨¦«
i"yx

(‡È).Â‰Ú¯Â ÂÈÏ‡Â‚Â(:תרגום):ורחמוהי וקריבוהי
(·Î).È·˙ ˙ÓÈÂ עמרי של בתו אסא כשנשא

של  חשיבותו כשראו תבני, את הרגו בנו, ליהושפט
עולם: בסדר Á‡Â˙(Î‚)עמרי, ÌÈ˘Ï˘ ˙˘·

.È¯ÓÚ ÍÏÓ 'Â‚Â ‡Ò‡Ï ‰˘,שלימה מלכות
מעשרים  תבני, של מחלוקתו היתה שנים וחמש

ואחת: שלושים עד לאסא, Ú˘¯‰ושבע ÌÈ˙˘
.‰˘ במלכות ושבע במחלוקת חמש הכל, סך

במלכות  עשרה שתים לומר אפשר ואי שלימה,
שלשים  בשנת מלך בנו אחאב שהרי שלימה,

לאסא: ˘ÌÈ.ושמונה ˘˘ ÍÏÓ שלא ·˙¯ˆ‰ עד
שמרון: את בנה

cec zcevn
(Á).˘˘Â ÌÈ¯˘Ú ˙˘·השנה ועם  לאסא, בג' מלך בעשא כי

בשנת היא והרי  אלה , מלך ומיד  ומת שנים, כ ''ד  מלך  ההיא
לאסא: היו:˘ÌÈ˙.כ ''ו  ‰¯Î·.(Ë)ומקוטעות ˙ÈˆÁÓ החצי:˘¯ על  לשר זמרי והיה  הרכב, אנשי על לאלה היו שרים  שני

.‰ˆ¯˙· ‡Â‰Âשתה ושם  בתרצה, אשר המלך  בית על  ממונה היה  אשר ארצא  בבית בתרצה, אלה  היה זמרי, עליו שקשר  בעת 
מזמרי: נשמר  להיות  דעת  בו היה לא  ולזה  נשתכר, אשר  עד  Ú·˘Â.(È)היין ÌÈ¯˘Ú ˙˘·בשנת וימיכי  מלך, לאסא כ''ו

מקוטעות: שנים ב' והם  והכ''ז, מאסא הכ ''ו  מקצת והם שנתים , ·˜È¯.(È‡)מלכותו  ÔÈ˙˘Ó:למרחוק קלוח העושה הזכר, הוא
.ÂÈÏ‡‚Âכמו כה)קרוביו, כח הקונה :(ויקרא מיד שדהו לגאול  הגאולה משפט היא  להקרוב כי על גאלו  ובא :.Â‰Ú¯Âהיה מיוחד 

שנאמר וכמו  המלך, עם  תמיד  לשבת איש ה)להם  המלך:(לעיל רעה  וכו' וזבוד  :(ÂË).Ú·˘Â ÌÈ¯˘Ú ˙˘·כשהרג מיד  מלך כי
ÌÈÂÁ.לאלה: ÌÚ‰Â:בגבתון חונים  העם היו בתרצה  Ï‡¯˘È.(ÊË)כשהומלך ÏÎולא עמרי, את  המליכו  במחנה, שהיו אותם 

בזמרי: ÂÈÏÚ.(ÁÈ)חפצו ÛÂ¯˘ÈÂ:זמרי על  שרף ËÁ‡.(ËÈ)עמרי הנתונים‡˘¯ את והחטיא חטא  הרכב, מחצית שר היה  בעוד
ממשלתו : חצאים :ÈˆÁÏ.(Î‡)תחת  ‰ÌÚ.לשני ÈˆÁ: תבני אחר היו בהמחנה , היו שלא ˙·È.(Î·)אותם  ˙ÓÈÂעולם בסדר 

תבני: את הרגו לאשה, בנו ליהושפט עמרי של  בתו אסא שהשיא כיון  Á‡Â˙.(Î‚)יש , ÌÈ˘Ï˘בכ ''ז מלך הלא זמרי  כי אף
שלימה, מלכות עמרי מלכות היתה  לא תבני, אחרי היו  העם  שחצי  לפי אבל  עמרי, מלך  ומיד  ימים, שבעה  אחר והומת  לאסא,

ישראל : כל  על  מלך  אז כי לאסא , ל ''א בשנת  תבני הומת  כי ˘‰.עד  ‰¯˘Ú ÌÈ˙˘מהעם שהומלך מעת וחושב היו ומקוטעות
חזר ישראל , כל על  מלך  שבסוף ולפי  תבני, שמת אחר שנים  ושבע  כאחת, תבני  עם שנים  חמש כן אם  ומלך  במחנה , אשר 

השנים: חמשת  אלו גם  למלכותו לחשוב 

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÔÂÓ¯‡. היכל



etÎdtקח wxt mildz - miaezk

dt mildzciÎd.

ä:eðnò Eñòk øôäå eðòLé éäìà eðáeLåðàz íìBòìä:øãå øãì Età CLîz eða-óæäzà-àìä −¥¡Ÿ¥´¦§¥®§¨¥−©«©§´¦¨«©«§¨¬¤«¡©¨®¦§¬Ÿ©¹§À§´Ÿ¨«Ÿ£Ÿ−©¨
:Cá-eçîNé Enòå eðéiçz áeLzç:eðì-ïzz EòLéå Ecñç ýåýé eðàøäè| ìàä øaãi-äî äòîLà ¨´§©¥®§¹©§À¦§§¨«©§¥´§Ÿ̈´©§¤®§¹¤§£À¦¤¨«¤§§À̈©§©¥»¨¥¶

:äìñëì eáeLé-ìàå åéãéñç-ìàå Bnò-ìà íBìL øaãé | ék äåäééì BòLé åéàøéì áBø÷ CàãBák ïkL §ÅŸ̈¬¦³§©¥Ä¨À¤©¬§¤£¦¨®§©¨¬§¦§¨«©³¨´¦«¥¨´¦§®¦§−Ÿ¨´
:eðöøàaàé:e÷Lð íBìLå ÷ãö eLbôð úîàå-ãñçáé:ó÷Lð íéîMî ÷ãöå çîöz õøàî úîà §©§¥«¤«¤¤«¡¤¬¦§¨®¤−¤§¨´¨¨«−¡¤¥¤´¤¦§¨®§¹¤À¤¦¨©¬¦¦§¨«

âé:dìeáé ïzz eðöøàå áBhä ïzé ýåýé-íbãé:åéîòt Cøãì íNéå Cläé åéðôì ÷ãö ©−§Ÿ̈¦¥´©®§¹©§¥À¦¥¬§¨«−¤¤§¨¨´§©¥®§¨¥−§¤´¤§¨¨«
et mildzcÎ`.

àðæà ýåýé-ähä ãåãì älôz:éðà ïBéáàå éðò-ék éððò EáEcáò òLBä éðà ãéñç-ék éLôð äøîL §¦À̈§Å̈¦¬©¥§Ÿ̈´¨§§´£¥®¦¦¨¦−§¤§´¨«¦¨«§¨´©§¦»¦¨¦¶¨¬Å¦©´−©§§
éìà çèBaä éäìà äzà:Eâéìà-ék éðãà éðpç:íBiä-ìk àø÷à Eãéìà-ék Ecáò Lôð çnNéðãà E ©¨´¡Ÿ©®©¥¬©¥¤«¨¥¬¦£Ÿ¨®¦¥¤¬¤¹§À̈¨©«−©¥©¤´¤©§¤®¦¥¤¬£¹ŸÀ̈

:àOà éLôðäéàø÷-ìëì ãñç-áøå çlñå áBè éðãà äzà-ék:EåìB÷a äáéL÷äå éúlôz ýåýé äðéæàä ©§¦¬¤¨«¦©¨´−£Ÿ¨´§©¨®§©¤¹À¤§¨«Ÿ§¤«©«£¦´¨−§Ÿ̈§¦¨¦®§¹©§¦À¨§´
:éúBðeðçzæ:éððòú ék jàø÷à éúøö íBéaçéNòîk ïéàå éðãà | íéäìàá EBîk-ïéà:Eè| íéBb-ìk ©«£«¨«§´−¨«¨¦«¤¹§¨¤À¨¦´©«£¥«¦¥¨−¨«¡Ÿ¦¬£¹ŸÀ̈§¥´§©«£¤«¨¦³

éðôì eåçzLéå | eàBáé úéNò øLàì eãaëéå éðãà E:EîL £¤¬¨¦À¨¨³§¦§©«£´§¨¤´£Ÿ¨®¦«©§´¦§¤«

i"yx
(‰).Â·Â˘:והשיבנו אתה ‡˙‰.(Ê)שוב ‡Ï‰ סופך

נביאך: ידי על כן הבטחתנו שהרי תחיינו שתשוב
(Ë).¯·„È ‰Ó ‰ÚÓ˘‡ ידבר מה לשמוע אזכה

עמ  אל שלום כשידבר לשטות ÏÒÎÏ‰.ו:הקב"ה
לפניו: Â˘‚Ù.(È‡)לחטוא ˙Ó‡Â „ÒÁ ישראל שיהיו

החסד: בהם יפגוש השמים ומן אמת ˆ„˜דוברי
.Â˜˘ ÌÂÏ˘Â והשלום עושים ישראל שהיו הצדקה

מעשה  והיה כלומר לזה זה נושקין יהיו הקב"ה מאת
שלום ל"ב)הצדקה ˙ˆÁÓ(È·):(ישעיה ı¯‡Ó ˙Ó‡

.'Â‚Â השמים מן וישקפו אמת דוברים ישראל כשהיו
בארץ: עושים שהם ‰ÂË·.(È‚)צדקה Ô˙È '‰ Ì‚

ארצו  לעשות כדי מטר לתת השמים את אוצרו יפתח
יבולה: ÂÈÓÚÙ.(È„)את Í¯„Ï Ì˘ÈÂ הקב"ה וישם

בניו: את בהם שיתנהג פעמיו בדרכי הצדק ÈÎ(·)את
.È‡ „ÈÒÁ בידי ויכולת וחרפתי גדופי שומע שאני

פירשו  ד"א תהלים, באגדת הוא כך שותק, ואני להנקם
ומערב  מזרח מלכי שכל אני חסיד ולא בברכות רבותינו
ובשפיר  בדם מלוכלכות ידי ואני בכבודן יושבין

וכו': ‰ÌÂÈ.(‚)ובשליא ÏÎ יום שהוא הגלות כל
תהלים: באגדת מפורש כך לישראל ולילה לאומות

(„).‡˘‡ È˘Ù:אכוין ÍÈ˘ÚÓÎ.(Á)לבי ÔÈ‡Â
לתחתונים: עליונים המקדים

cec zcevn
(‰).Â·Â˘:עמנו אשר כעסך והפר אחרון  מגלות שובנו כן
(Â).ÌÏÂÚÏ‰לסוף אפך תמשוך וכי בנו תכעוס עולם עד  וכי 

הדורות: ‡˙‰.(Ê)כל ‡Ï‰מן תחיינו תשוב  הדבר סוף הלא
בישועתך : עמך  וישמחו לנו‰¯‡Â.(Á)הצרות  הראה לזה 

בימינו: במהרה ידבר‡˘ÚÓ‰.(Ë)חסדך  מה אני שומע הן 
לחטוא ישובו שלא  ומבטיחם  עמו  אל שלום ידבר אשר האל 

˜¯Â·.(È)עוד : Í‡:בארצנו כבוד  ולשכון  ישעו ליראיו להביא  בעיניו וקלה ה' לפני קרוב  כי קשה  הדבר אין ÒÁ„(È‡)ר"ל
.˙Ó‡Â:אל חסד  תבוא  אמת  כשנדבר  בחבירו תלוי  האחד ר"ל בזה זה פוגשים והאמת  יחד Â˜˘.החסד  ונשקו בזה  זה פגשו

השלום: תבוא  צדק  כשנעשה  בזה  זה המה  תלוים  השמים‡Ó˙.(È·)ר "ל  מן נשקף הצדק יהיה אז בארץ  האמת כשתתרבה
הארץ: ע"פ Â‚Â'.(È‚)להראות  '‰ Ì‚:בחסדו שהבטיח  מה הטוב את  גם יתן  המעשה גמול  מלבד אישˆ„˜.(È„)ר"ל כל 

לחוזק: הדבר וכפל אחריה  ללכת הצדק לדרך פעמיו וישים עיניו נוכח תמיד הצדק שיהיה ר"ל הצדק לפניו  ‰Ë‰.(‡)יהלך 
וענני: תפלתי ÈÚ.לשמוע ÈÎ:כעני מוכנע ‡È.(·)אני  „ÈÒÁ ÈÎ על ומעביר נקם לנקום ובידו חרפתו ששומע במה וזהו

Â‚Â'.מדותיו: Ú˘Â‰: עליך הבוטח  עבדך  הושע  אלהי  אתה כמו  והוא  מסורס  ‡˘‡.(„)מקרא È˘Ùלהטעין נפשי נושא  אני 
בך : ולהשען ˙ÈÚ.(Ê)עליך ÈÎ:לי שתענה אני מעלה:·‡ÌÈ‰Ï.(Á)בטוח  שרי ÍÈ˘ÚÓÎ.הם ÔÈ‡Âנפלא מעשה בעולם אין

Â‚Â'.(Ë)כמעשיך : Â‡Â·È:'בה הכל  יאמינו לעתיד  כי

oeiv zcevn
(Â).Û‡˙: וחמה אף ור"ל ÏÒÎÏ‰.(Ë)מלשון כסיל  מל '

פגיעה:Â˘‚Ù.(È‡)לחטוא: נשיקה:Â˜˘.ענין מלשון 
(·È).Û˜˘:הבטה ופריה:ÏÂ·È‰.(È‚)ענין תבואתה
(„È).ÂÈÓÚÙהכן פעמי כמו קי"ט)צעדיו ‰‡ÈÊ‰.(Â):(לקמן

לשמוע: אוזן שמיעה:È˘˜‰Â·‰.הטה ענין

xe` ldi
צדק דברכותיד פ"ב  פעמיו. לדרך וישם  יהלך לפניו

סע "ב ודנ"ח  סע "ב  דמ "ט  בראשית  פ' זח "א ע "א. די "ד 
ד"ל  צו פ ' ח "ג ע "ב. דר"מ ויחי א'. דע "ו נח  וס "פ

ע "ב:

      

            
        

        
             

           
       

         

                    
                    

                   
                     

                       
                    

                        
                     

                       
                      

  
                

 

       

         
          

         
           

        
        

           
        

         
         
         

       
        

         
         

        
        

          

         

        

             
         

          
        

            
         

        
        

           
          

       
        

         
         

        
         
        

          
              
             
              
              
            
             
           
          
            
        

             

       

          
            
           

          
            
          

         
             
          

         
           

          
           
          
           

   



קט etÎdt wxt mildz - miaezk

dt mildzciÎd.

ä:eðnò Eñòk øôäå eðòLé éäìà eðáeLåðàz íìBòìä:øãå øãì Età CLîz eða-óæäzà-àìä −¥¡Ÿ¥´¦§¥®§¨¥−©«©§´¦¨«©«§¨¬¤«¡©¨®¦§¬Ÿ©¹§À§´Ÿ¨«Ÿ£Ÿ−©¨
:Cá-eçîNé Enòå eðéiçz áeLzç:eðì-ïzz EòLéå Ecñç ýåýé eðàøäè| ìàä øaãi-äî äòîLà ¨´§©¥®§¹©§À¦§§¨«©§¥´§Ÿ̈´©§¤®§¹¤§£À¦¤¨«¤§§À̈©§©¥»¨¥¶

:äìñëì eáeLé-ìàå åéãéñç-ìàå Bnò-ìà íBìL øaãé | ék äåäééì BòLé åéàøéì áBø÷ CàãBák ïkL §ÅŸ̈¬¦³§©¥Ä¨À¤©¬§¤£¦¨®§©¨¬§¦§¨«©³¨´¦«¥¨´¦§®¦§−Ÿ¨´
:eðöøàaàé:e÷Lð íBìLå ÷ãö eLbôð úîàå-ãñçáé:ó÷Lð íéîMî ÷ãöå çîöz õøàî úîà §©§¥«¤«¤¤«¡¤¬¦§¨®¤−¤§¨´¨¨«−¡¤¥¤´¤¦§¨®§¹¤À¤¦¨©¬¦¦§¨«

âé:dìeáé ïzz eðöøàå áBhä ïzé ýåýé-íbãé:åéîòt Cøãì íNéå Cläé åéðôì ÷ãö ©−§Ÿ̈¦¥´©®§¹©§¥À¦¥¬§¨«−¤¤§¨¨´§©¥®§¨¥−§¤´¤§¨¨«
et mildzcÎ`.

àðæà ýåýé-ähä ãåãì älôz:éðà ïBéáàå éðò-ék éððò EáEcáò òLBä éðà ãéñç-ék éLôð äøîL §¦À̈§Å̈¦¬©¥§Ÿ̈´¨§§´£¥®¦¦¨¦−§¤§´¨«¦¨«§¨´©§¦»¦¨¦¶¨¬Å¦©´−©§§
éìà çèBaä éäìà äzà:Eâéìà-ék éðãà éðpç:íBiä-ìk àø÷à Eãéìà-ék Ecáò Lôð çnNéðãà E ©¨´¡Ÿ©®©¥¬©¥¤«¨¥¬¦£Ÿ¨®¦¥¤¬¤¹§À̈¨©«−©¥©¤´¤©§¤®¦¥¤¬£¹ŸÀ̈

:àOà éLôðäéàø÷-ìëì ãñç-áøå çlñå áBè éðãà äzà-ék:EåìB÷a äáéL÷äå éúlôz ýåýé äðéæàä ©§¦¬¤¨«¦©¨´−£Ÿ¨´§©¨®§©¤¹À¤§¨«Ÿ§¤«©«£¦´¨−§Ÿ̈§¦¨¦®§¹©§¦À¨§´
:éúBðeðçzæ:éððòú ék jàø÷à éúøö íBéaçéNòîk ïéàå éðãà | íéäìàá EBîk-ïéà:Eè| íéBb-ìk ©«£«¨«§´−¨«¨¦«¤¹§¨¤À¨¦´©«£¥«¦¥¨−¨«¡Ÿ¦¬£¹ŸÀ̈§¥´§©«£¤«¨¦³

éðôì eåçzLéå | eàBáé úéNò øLàì eãaëéå éðãà E:EîL £¤¬¨¦À¨¨³§¦§©«£´§¨¤´£Ÿ¨®¦«©§´¦§¤«

i"yx
(‰).Â·Â˘:והשיבנו אתה ‡˙‰.(Ê)שוב ‡Ï‰ סופך

נביאך: ידי על כן הבטחתנו שהרי תחיינו שתשוב
(Ë).¯·„È ‰Ó ‰ÚÓ˘‡ ידבר מה לשמוע אזכה

עמ  אל שלום כשידבר לשטות ÏÒÎÏ‰.ו:הקב"ה
לפניו: Â˘‚Ù.(È‡)לחטוא ˙Ó‡Â „ÒÁ ישראל שיהיו

החסד: בהם יפגוש השמים ומן אמת ˆ„˜דוברי
.Â˜˘ ÌÂÏ˘Â והשלום עושים ישראל שהיו הצדקה

מעשה  והיה כלומר לזה זה נושקין יהיו הקב"ה מאת
שלום ל"ב)הצדקה ˙ˆÁÓ(È·):(ישעיה ı¯‡Ó ˙Ó‡

.'Â‚Â השמים מן וישקפו אמת דוברים ישראל כשהיו
בארץ: עושים שהם ‰ÂË·.(È‚)צדקה Ô˙È '‰ Ì‚

ארצו  לעשות כדי מטר לתת השמים את אוצרו יפתח
יבולה: ÂÈÓÚÙ.(È„)את Í¯„Ï Ì˘ÈÂ הקב"ה וישם

בניו: את בהם שיתנהג פעמיו בדרכי הצדק ÈÎ(·)את
.È‡ „ÈÒÁ בידי ויכולת וחרפתי גדופי שומע שאני

פירשו  ד"א תהלים, באגדת הוא כך שותק, ואני להנקם
ומערב  מזרח מלכי שכל אני חסיד ולא בברכות רבותינו
ובשפיר  בדם מלוכלכות ידי ואני בכבודן יושבין

וכו': ‰ÌÂÈ.(‚)ובשליא ÏÎ יום שהוא הגלות כל
תהלים: באגדת מפורש כך לישראל ולילה לאומות

(„).‡˘‡ È˘Ù:אכוין ÍÈ˘ÚÓÎ.(Á)לבי ÔÈ‡Â
לתחתונים: עליונים המקדים

cec zcevn
(‰).Â·Â˘:עמנו אשר כעסך והפר אחרון  מגלות שובנו כן
(Â).ÌÏÂÚÏ‰לסוף אפך תמשוך וכי בנו תכעוס עולם עד  וכי 

הדורות: ‡˙‰.(Ê)כל ‡Ï‰מן תחיינו תשוב  הדבר סוף הלא
בישועתך : עמך  וישמחו לנו‰¯‡Â.(Á)הצרות  הראה לזה 

בימינו: במהרה ידבר‡˘ÚÓ‰.(Ë)חסדך  מה אני שומע הן 
לחטוא ישובו שלא  ומבטיחם  עמו  אל שלום ידבר אשר האל 

˜¯Â·.(È)עוד : Í‡:בארצנו כבוד  ולשכון  ישעו ליראיו להביא  בעיניו וקלה ה' לפני קרוב  כי קשה  הדבר אין ÒÁ„(È‡)ר"ל
.˙Ó‡Â:אל חסד  תבוא  אמת  כשנדבר  בחבירו תלוי  האחד ר"ל בזה זה פוגשים והאמת  יחד Â˜˘.החסד  ונשקו בזה  זה פגשו

השלום: תבוא  צדק  כשנעשה  בזה  זה המה  תלוים  השמים‡Ó˙.(È·)ר "ל  מן נשקף הצדק יהיה אז בארץ  האמת כשתתרבה
הארץ: ע"פ Â‚Â'.(È‚)להראות  '‰ Ì‚:בחסדו שהבטיח  מה הטוב את  גם יתן  המעשה גמול  מלבד אישˆ„˜.(È„)ר"ל כל 

לחוזק: הדבר וכפל אחריה  ללכת הצדק לדרך פעמיו וישים עיניו נוכח תמיד הצדק שיהיה ר"ל הצדק לפניו  ‰Ë‰.(‡)יהלך 
וענני: תפלתי ÈÚ.לשמוע ÈÎ:כעני מוכנע ‡È.(·)אני  „ÈÒÁ ÈÎ על ומעביר נקם לנקום ובידו חרפתו ששומע במה וזהו

Â‚Â'.מדותיו: Ú˘Â‰: עליך הבוטח  עבדך  הושע  אלהי  אתה כמו  והוא  מסורס  ‡˘‡.(„)מקרא È˘Ùלהטעין נפשי נושא  אני 
בך : ולהשען ˙ÈÚ.(Ê)עליך ÈÎ:לי שתענה אני מעלה:·‡ÌÈ‰Ï.(Á)בטוח  שרי ÍÈ˘ÚÓÎ.הם ÔÈ‡Âנפלא מעשה בעולם אין

Â‚Â'.(Ë)כמעשיך : Â‡Â·È:'בה הכל  יאמינו לעתיד  כי

oeiv zcevn
(Â).Û‡˙: וחמה אף ור"ל ÏÒÎÏ‰.(Ë)מלשון כסיל  מל '

פגיעה:Â˘‚Ù.(È‡)לחטוא: נשיקה:Â˜˘.ענין מלשון 
(·È).Û˜˘:הבטה ופריה:ÏÂ·È‰.(È‚)ענין תבואתה
(„È).ÂÈÓÚÙהכן פעמי כמו קי"ט)צעדיו ‰‡ÈÊ‰.(Â):(לקמן

לשמוע: אוזן שמיעה:È˘˜‰Â·‰.הטה ענין

xe` ldi
צדק דברכותיד פ"ב  פעמיו. לדרך וישם  יהלך לפניו

סע "ב ודנ"ח  סע "ב  דמ "ט  בראשית  פ' זח "א ע "א. די "ד 
ד"ל  צו פ ' ח "ג ע "ב. דר"מ ויחי א'. דע "ו נח  וס "פ

ע "ב:
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc migqt(ycew zay meil)

.dvnd ixeaiv aexn dyxity
epiptl eid :ung wtqa sqep oecip d`ian `xnbdãçà ,ïéøeaéö éðL§¥¦¦¤¨

BðéàL ãçàå ÷eãa ãçà ,íéza éðL íäéðôìå ,õîç ìL ãçàå ävî ìL¤©¨§¤¨¤¨¥§¦§¥¤§¥¨¦¤¨¨§¤¨¤¥
eúàå ,÷eãa[e`ae-]ì÷L ãçà ,íéøaëò éðL[lhp-]ì÷L ãçàå ävî ¨©£§¥©§¨¦¤¨¨©©¨§¤¨¨©

,õîç,mizad cg`l lhpy xkkd z` qipkd mdn cg` lkeàìå ¨¥§Ÿ
ìéiò éàäì éäå ìéiò éàäì éä ïðéòãémdn dfi` mircei ep` oi`e ± ¨§¦©¥§©©¥§¥§©©¥
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שבת קודש עמ' ב

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: שואלת ב: עמוד נב íécaä,דף éðL ïéáì äzçnä úà ïúð éðz÷ àäå§¨¨¨¥¨©¤©©§¨§¥§¥©©¦

הגמרא: מתרצת בדים. היה לא שני שהיה àîéàובבית המשנה את לפרש אמור - ¥¨
ראש  בבית נותן שהיה במקום הרצפה על המחתה את ו נותן  עתה kון אף  נותנה אילו §

.íécaä éðL ïéá¥§¥©©¦
במשנה: íéìçb.שנינו éab ìò úøèwä úà øáö:הגמרא במשנתינו ïðzאומרת ¨©¤©§Ÿ¤©©¥¤¨¦§©
øîàc ïàîk(מט:)בברייתאdøáBö גבי על חפניו שבתוך הקטורת את שמערים - §©§¨©§¨

המחתה. כל על הקטורת את שמפזר כסובר ולא הגחלים.

המחתה: על הקטורת צבירת סדר בענין סותרות ברייתות הגמרא àãç,מביאה éðz̈¥£¨
døáBöשהוא המחתה בראש הקטורת את לצבור מתחיל הכהן -äîéðt לקודש §¨§¦¨

המחתה]àéäLהקדשים, Bì[-ראש äöeç תוך אליו ידו את ומושך ממנו, רחוקה - ¤¦¨
לגופו. שסמוך שלה יד לבית המחתה ראש עד הקטורת את צובר Cãéàשהוא àéðúå§©§¨¦¨

אחרת, ברייתא -døáBöשהוא המחתה דהיינו äöeçמצד הקדשים, קדשי לבית §¨¨
ידה, בית זהàéäLמראש צד -Bì äîéðt,לגופו סמוך זה שצד אליו, ביחס פנימית - ¤¦§¦¨

השני. המחתה ראש עד הקטורת את צובר שהוא תוך הלאה ידו את ומושיט

,éiaà øîà סתיר זו מחלוקתאין אלא àéä.ה, éàpz ¨©©©¥©¨¥¦
øîàc ïàîk àøazñî ,éiaà øîàåלצבור Bì,שמתחיל äöeç àéäL äîéðt §¨©©©¥¦§©§¨§©§¨©§¦¨¤¦¨

ïðúcיום שבכל הקטורת לענין מ"ג)במשנה פ"ו BúBà,(תמיד ïéãnìî הכהן את ¦§©§©§¦
¥¨¦øäfäשמקטיר,

א. עמוד נג ìéçúzדף àlLלצבורéðtîEגופך לצבור ànLמצד זרועך כשתפשוט ¤Ÿ©§¦¦¨¤¤¨
והלאה הכהן äåkzממך היה השנה ימות שבכל ומכך הגחלים. על שבוערת מהקטורת ¦¨¤

והיה  ליזהר, צריך היה הכיפורים ביום שגם מסתבר חוץ, שכלפי מהצד לצבור מתחיל

גופו. כלפי וממשיך לו מחוצה צוברה

,ïðaø eðzבתורה יג)נאמר טז ä'',(ויקרא éðôì Làä ìò úøèwä úà ïúðå' ¨©¨¨§¨©¤©§Ÿ¤©¨¥¦§¥
מכאן, ïwúéלמדים àlLהגחלים על הקטורת ñéðëéåאת ,õeçaî לקודש כך ¤Ÿ§©¥¦©§©§¦

באה  זאת ודרשה הגחלים. על הקטורת את יבעיר הקדשים בקודש אלא הקדשים,

ìL ïalî àéöBäì הL ïé÷Bãöהיוïwúé íéøîBà הגחלים על הקטורת את הכהן §¦¦¦¨¤§¦¤§¦§©¥
õeçaî,בהיכל -ñéðëéå.בוערת כבר כשהיא ¦©§©§¦

הגמרא: Leøcמבררת éàî:הגמרא מפרשת שיטתם. את הצדוקים דרשו מהיכן - ©¨
מהפסוק כן ב)למדו וגו'(שם עת בכל יבֹוא úøtkä','ואל ìò äàøà ïðòa ék ְְֵַָָ¦¤¨¨¥¨¤©©©Ÿ¤

הקטורת, של בענן תהא הקדשים לקודש שכניסתו õeçaîודרשו ïwúiL ãnìî§©¥¤§©¥¦©
ñéðëéå.כענן ועולה בוערת 'ïúðåכשהיא øîàð øák àìäå ,íéîëç íäì eøîà §©§¦¨§¨¤£¨¦©£Ÿ§¨¤¡©§¨©

''ä éðôì Làä ìò úøBèwä úà בקודש הגחלים על הקטורת את שנותן שמשמע ¤©§¤©¨¥¦§¥
ה', לפני שהוא בפנים ìòהקדשים äàøà ïðòa ék' øîBì ãeîìz äî ïk íà¦¥©©§©¦¤¨¨¥¨¤©

'úøtkä,בענן אלא יבוא שלא daשמשמע ïúBpL ãnìî את שרוקח בשעה ©©Ÿ¤§©¥¤¥¨
הנקרא עשב גם סמניה עשר אחד מלבד ïLòהקטורת, äìòî להעלות לקטורת שגורם ©£¤¨¨

כמקל. זקוף ïLòעשן äìòî da ïúBpL ïéépîeúøèwä ïðò äqëå' øîàpL , ¦©¦¤¥¨©£¤¨¨¤¤¡©§¦¨£©©§Ÿ¤
'úøtkä úàללמוד יש ימות', 'ולא ונאמר ומאחר ענן. שעושה דבר בה שיהא שצריך משמע äìòîאם àäוגו', da ïúð àì ¤©©Ÿ¤¨Ÿ¨©¨©£¤

äéðnñ ìkî úçà øqéçL Bà ,ïLò,חסירה כשהיא äúéîוהקטירה áéiç.שמים בידי ¨¨¤¦¥©©¦¨©¨¤¨©¨¦¨
חסירה, קטורת המקטיר על מיתה לחייב לימוד צריך מדוע הגמרא: déìשואלת ÷etéúåמשום מיתה לחייבו ìéiòîשיש à÷c §¥¥§¨§©¥

הקדשים לקודש שנכנס -úéð÷éø äàéaשהרי לצורך, כניסתו.שלא על מיתה וחייב הקטורת, מצות בכך מקיים לא ¦¨¥¨¦
הגמרא: aמתרצת ââML ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä ,úLL áø øîàאיסורäàéa חיוב בה שיש יודע היה שלא ריקנית, ¨©©¥¤¨¨§©©§¦¨§¤¨©§¦¨

מיתה, כניסתו על חייב אינו כך ומשום aמיתה, ãéæäåאיסורäøè÷ä ועל מיתה, חיוב בה שיש יודע שהיה חסירה, קטורת של §¥¦§©§¨¨
לעיל. וכנלמד מיתה נתחייב ההקטרה
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הגמרא: שואלת ב: עמוד נב íécaä,דף éðL ïéáì äzçnä úà ïúð éðz÷ àäå§¨¨¨¥¨©¤©©§¨§¥§¥©©¦

הגמרא: מתרצת בדים. היה לא שני שהיה àîéàובבית המשנה את לפרש אמור - ¥¨
ראש  בבית נותן שהיה במקום הרצפה על המחתה את ו נותן  עתה kון אף  נותנה אילו §

.íécaä éðL ïéá¥§¥©©¦
במשנה: íéìçb.שנינו éab ìò úøèwä úà øáö:הגמרא במשנתינו ïðzאומרת ¨©¤©§Ÿ¤©©¥¤¨¦§©
øîàc ïàîk(מט:)בברייתאdøáBö גבי על חפניו שבתוך הקטורת את שמערים - §©§¨©§¨

המחתה. כל על הקטורת את שמפזר כסובר ולא הגחלים.

המחתה: על הקטורת צבירת סדר בענין סותרות ברייתות הגמרא àãç,מביאה éðz̈¥£¨
døáBöשהוא המחתה בראש הקטורת את לצבור מתחיל הכהן -äîéðt לקודש §¨§¦¨

המחתה]àéäLהקדשים, Bì[-ראש äöeç תוך אליו ידו את ומושך ממנו, רחוקה - ¤¦¨
לגופו. שסמוך שלה יד לבית המחתה ראש עד הקטורת את צובר Cãéàשהוא àéðúå§©§¨¦¨

אחרת, ברייתא -døáBöשהוא המחתה דהיינו äöeçמצד הקדשים, קדשי לבית §¨¨
ידה, בית זהàéäLמראש צד -Bì äîéðt,לגופו סמוך זה שצד אליו, ביחס פנימית - ¤¦§¦¨

השני. המחתה ראש עד הקטורת את צובר שהוא תוך הלאה ידו את ומושיט

,éiaà øîà סתיר זו מחלוקתאין אלא àéä.ה, éàpz ¨©©©¥©¨¥¦
øîàc ïàîk àøazñî ,éiaà øîàåלצבור Bì,שמתחיל äöeç àéäL äîéðt §¨©©©¥¦§©§¨§©§¨©§¦¨¤¦¨

ïðúcיום שבכל הקטורת לענין מ"ג)במשנה פ"ו BúBà,(תמיד ïéãnìî הכהן את ¦§©§©§¦
¥¨¦øäfäשמקטיר,

א. עמוד נג ìéçúzדף àlLלצבורéðtîEגופך לצבור ànLמצד זרועך כשתפשוט ¤Ÿ©§¦¦¨¤¤¨
והלאה הכהן äåkzממך היה השנה ימות שבכל ומכך הגחלים. על שבוערת מהקטורת ¦¨¤

והיה  ליזהר, צריך היה הכיפורים ביום שגם מסתבר חוץ, שכלפי מהצד לצבור מתחיל

גופו. כלפי וממשיך לו מחוצה צוברה

,ïðaø eðzבתורה יג)נאמר טז ä'',(ויקרא éðôì Làä ìò úøèwä úà ïúðå' ¨©¨¨§¨©¤©§Ÿ¤©¨¥¦§¥
מכאן, ïwúéלמדים àlLהגחלים על הקטורת ñéðëéåאת ,õeçaî לקודש כך ¤Ÿ§©¥¦©§©§¦

באה  זאת ודרשה הגחלים. על הקטורת את יבעיר הקדשים בקודש אלא הקדשים,

ìL ïalî àéöBäì הL ïé÷Bãöהיוïwúé íéøîBà הגחלים על הקטורת את הכהן §¦¦¦¨¤§¦¤§¦§©¥
õeçaî,בהיכל -ñéðëéå.בוערת כבר כשהיא ¦©§©§¦

הגמרא: Leøcמבררת éàî:הגמרא מפרשת שיטתם. את הצדוקים דרשו מהיכן - ©¨
מהפסוק כן ב)למדו וגו'(שם עת בכל יבֹוא úøtkä','ואל ìò äàøà ïðòa ék ְְֵַָָ¦¤¨¨¥¨¤©©©Ÿ¤

הקטורת, של בענן תהא הקדשים לקודש שכניסתו õeçaîודרשו ïwúiL ãnìî§©¥¤§©¥¦©
ñéðëéå.כענן ועולה בוערת 'ïúðåכשהיא øîàð øák àìäå ,íéîëç íäì eøîà §©§¦¨§¨¤£¨¦©£Ÿ§¨¤¡©§¨©

''ä éðôì Làä ìò úøBèwä úà בקודש הגחלים על הקטורת את שנותן שמשמע ¤©§¤©¨¥¦§¥
ה', לפני שהוא בפנים ìòהקדשים äàøà ïðòa ék' øîBì ãeîìz äî ïk íà¦¥©©§©¦¤¨¨¥¨¤©

'úøtkä,בענן אלא יבוא שלא daשמשמע ïúBpL ãnìî את שרוקח בשעה ©©Ÿ¤§©¥¤¥¨
הנקרא עשב גם סמניה עשר אחד מלבד ïLòהקטורת, äìòî להעלות לקטורת שגורם ©£¤¨¨

כמקל. זקוף ïLòעשן äìòî da ïúBpL ïéépîeúøèwä ïðò äqëå' øîàpL , ¦©¦¤¥¨©£¤¨¨¤¤¡©§¦¨£©©§Ÿ¤
'úøtkä úàללמוד יש ימות', 'ולא ונאמר ומאחר ענן. שעושה דבר בה שיהא שצריך משמע äìòîאם àäוגו', da ïúð àì ¤©©Ÿ¤¨Ÿ¨©¨©£¤

äéðnñ ìkî úçà øqéçL Bà ,ïLò,חסירה כשהיא äúéîוהקטירה áéiç.שמים בידי ¨¨¤¦¥©©¦¨©¨¤¨©¨¦¨
חסירה, קטורת המקטיר על מיתה לחייב לימוד צריך מדוע הגמרא: déìשואלת ÷etéúåמשום מיתה לחייבו ìéiòîשיש à÷c §¥¥§¨§©¥
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zqipk ly lil dlitd m`e .zepaxw izy `iaz

la` dly ze`ln dxar xaky ,cg`e mipeny

die`x dpi` oiicroaxw oi`y ,oaxw z`adl
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aezkl `ed,wezyleo`k yiemewir`xwie) aizk afa :zeize` e"ixikfdl oebd oi`y itl ,"zayei `id xy` ilkd lr e`" (my) aizk dy`ae ,"akxi xy` akxnd lke" (ehdaikx

weqiteakxndy it lr s`e ,dy`a milbxayende.mdipya oieyíéîåøò ïåùì øçáúå.jk jilr devn Ðøåøáåììîl Ð.xxeane iwp 'øîåàå éàî`wtp `d ,"xne`e" el dnl Ð

dil`nwn!àúééøåàãá éìéî éðä àîéú éëå øîà÷ éëä,dpeyla dcitwd dxez Ðdz`viy.mpeyl lr citwdl oi` `ziixae dpyna minkg la` ,dxeabd itnòîù àúøçáúåïåùì
íéîåøòixgea minexrdy eprny Ð.md oeylíéìîâã àúåúòéá íåùî.milbxe micia ea zwfgn `dzy ick ,aekxl dy`c dgxe` ,letz `ly `xiizne ,deab `edy Ð
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íàediinrhe ,i`ny zia ly mzaeyzn mrhd dfn lld zia exfg Ð d`nehl el deiy

"zal e`" zezixkc `nw wxt `ipzck.cg`e mipenyl xe` zeaxl Ð

ãåîìúxe` lk`p epi`c dil wetiz ?"mei cr" jixhvi` i`n` :dniz Ð meia xnel

lk`pc jzrc `wlq i`c ,meia jixhvi`cn iyilylztxyp dpi`c `hiyt Ð

:xnel yie !dtixy dlik`l skizc ,dlil eze`a

jixhvi`e ,lk`p `pin` ded mei cr e`l i`c

.ok ixg` ly dlila sxyi `ly ihernl "meia"

éøäùoi` ayene akxn Ð 'eke akxn e`xw afa

,micba qeak oerh oi` akxna rbepc ,dey epic

.milk zkqn yixae mipdk zxeza gkenck

dy`ac xn`w ikid :wgvi epiaxl dyw `zyde

el yiy ske` elit` xnel dvx m` ?ayen iexw

,ayen ezexwl aezkd dpiy dy`a s` ,akxn oic

meyn ipyn onwl `dc ,ceak jxc xacl

zepyl :`nl` .`ed `gxe` `lnbc `zezria

d`xpe !ceak jxc aezkl oi` `edy dnn xacd

ayen e`xw dy`ae :eyexit ikdc wgvi epiaxlÐ

:mipdk zxeza `zi` ikdc ,ayenc `xwc `ieaxn

"eilr zayei `id xy`""ilk" ,ayen df Ðdf Ð

`ly diwp oeyla xtql aezkd epcnil ,akxn

.afa enk `icda eazk
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ì øBà úìtnäïéøèBt éànL úéa ,ãçàå íéðBîL ©©¤¤¦§¦§¤¨¥©©§¦
ìlä úéa ïäì eøîà .íéáéiçî ìlä úéáe ,ïaøwî¦¨§¨¥¦¥§©§¦¨§¨¤¥¦¥
íBiî ãçàå íéðîL øBà àðL éàî :éànL úéáì§¥©©©§¨§Ÿ¦§¤¨¦

äàîehì Bì äeéL íà ?ãçàå íéðîL¯äåLé àì §Ÿ¦§¤¨¦¦¨©§¨Ÿ¦§¤
éàî :éànL úéaì ìlä úéa øîà÷cî ?ïaøwì Bì©¨§¨¦§¨¨©¥¦¥§¥©©©
òîL ,ãçàå íéðBîL íBiî ãçàå íéðBîL øBà àðL§¨§¦§¤¨¦§¦§¤¨§©
ìBëé :éáéúéî .dpéî òîL !àeä àúøBà øBà dpéî¦¨§¨§©¦¨¥¦¦¨
íéìëàð íéçáæ :àeä ïéãå ;éLéìMì øBà ìëàð àäé§¥¤¡¨©§¦¦§¦§¨¦¤¡¨¦

ì íéìëàð íéîìLe ,ãçà íBéìïläl äî .íéîé éðL §¤¨§¨¦¤¡¨¦¦§¥¨¦©§©¨
íBiä øçà äìéì¯íBiä øçà äìéì ïàk óà¯ ©§¨©©©©¨©§¨©©©

øúBpäå úøçnîe ìëàé íëçáæ íBéa" :øîBì ãeîìz©§©§¦§£¤¥¨¥¦¨¢¨§©¨
"íBé ãò¯ìëàð Bðéàå ,ìëàð àeä íBé ãBòa ©§¤¡¨§¥¤¡¨

íéçáæ :àeä ïéãå ,ãiî óøOé ìBëé .éLéìL øBàì§§¦¦¨¦¨¥¦¨§¦§¨¦
ì ïéìëàð íéîìLe ,ãçà äìéìå íBéì ïéìëàðéðL ¤¡¨¦§¨©§¨¤¨§¨¦¤¡¨¦¦§¥

ïläl äî ,ãçà äìéìå íéîé¯ïàk óà ,äôéøN äìéëàì óëéz¯äôéøN äìéëàì óëéz ¨¦§©§¨¤¨©§©¨¥¤©£¦¨§¥¨©¨¥¤©£¦¨§¥¨
¯"óøOé Làa éLéìMä íBia çáfä øNaî øúBpäå" :øîBì ãeîìz¯,óøBN äzà íBia ©§©§©¨¦§©©¨©©©§¦¦¨¥¦¨¥©©¨¥

!àeä àúøBà øBà :àîìà ,"éLéìMì øBà ìëàð àäé" :øîà÷cî .äìéla BôøBN äzà éàå§¦©¨§©©§¨¦§¨¨©§¥¤¡¨©§¦¦©§¨§¨
ìltúî úéøçL ,äcåúîe òáL ìltúî íéøetkä íBé ìL øBà :òîL àz .dpéî òîL§©¦¨¨§©¤©¦¦¦§©¥¤©¦§©¤©£¦¦§©¥
úéáøòa ,äcåúîe òáL ìltúî äçðna ,äcåúîe òáL ìltúî óñena ,äcåúîe òáL¤©¦§©¤©¨¦§©¥¤©¦§©¤©¦§¨¦§©¥¤©¦§©¤¨©§¦
äðBîL ìltúî :åéúBáà íeMî ,øîBà ìàéìîb ïa àðéðç éaø .øNò äðBîL ïéòî ìltúî¦§©¥¥¥§¨¨¨©¦£¦¨¤©§¦¥¥¦£¨¦§©¥§¨

éøvL éðtî ,úBîéìL øNòòîL !àeä àúøBà øBà :àîìà .úòcä ïðBça äìcáä øîBì C ¨¨§¥¦§¥¤¨¦©©§¨¨§¥©¨©©§¨§¨§©
.dpéî:àîìà ,øpä øBàì õîçä úà ïé÷ãBa øNò äòaøà éìéì :ìàeîL éác éðúc ,òîL àz ¦¨¨§©§¨¥§¥§¥¥¥©§¨¨¨¨§¦¤¤¨¥§©¥©§¨

àìå .àeä àúøBà øBà :àîìò éleëc ,äãeäé áø ïéáe àðeä áø ïéa :àlà !àeä àúøBà øBà§¨¤¨¥©¨¥©§¨§¥¨§¨§¨§¨
eø÷ äãeäé áøc déøúàáe ,éäâð eø÷ àðeä áøc déøúàa .déøúà ék øîe déøúà ék øî ,éâéìt§¦¦¨¦©§¥¨¦©§¥§©§¥§©¨¨©§¥§©§¥§©§¨¨
ïa òLBäé éaøãëe .è÷ðc àeä àéìòî àðMéì ?"éìéì" éðú÷ àì àîòè éàî ïãéc àpúå .éìéì¥¥§©¨¦©©©§¨¨¨¨¥¥¥¦¨¨§©§¨§¨©¦§©¦§ª©¤
áeúkä íwò éøäL ,åétî äpeâî øác íãà àéöBé ìà íìBòì :éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,éåì¥¦§¨©©¦§ª©¤¥¦§¨©¦¨¨¨¨§¤¦¦¤£¥¦¥©¨
äîäaä ïîe äøBähä äîäaä ïî" :øîàpL ,åétî äpeâî øác àéöBä àìå úBiúBà äðBîL§¤¦§Ÿ¦¨¨§¤¦¦¤¤¡©¦©§¥¨©§¨¦©§¥¨
äéäé àì øLà Léà Eá äéäé ék" :øîàpL ,òLz :øîà àtt áø ."äøBäè dpðéà øLà£¤¥¤¨§¨©©¨¨©¥©¤¤¡©¦¦§¤§¦£¤Ÿ¦§¤
,äøNò LL :øîà á÷òé øa àçà áø .øBäèc å"éå ,øNò :øîà àðéáø ."äìéì äøwî øBäè̈¦§¥¨§¨¨¦¨¨©¤¤¨§¨©©¨©©£Ÿ¨©¥¤§¥
íìBòì :ìàòîLé éaø éác àéðz ."øBäè àì ék àeä øBäè ézìa àeä äø÷î øîà ék" :øîàpL¤¤¡©¦¨©¦§¤¦§¦¨¦Ÿ¨©§¨§¥©¦¦§¨¥§¨

ìa íãà øtñéøçáúå" :øîBàå "áLBî" Bàø÷ äMàáe "ákøî" Bàø÷ áæa éøäL ,äi÷ð ïBL §©¥¨¨§¨§¦¨¤£¥§¨§¨¤§¨§¦¨§¨¨§¥§¦§©
ìéléî éðä :àîéz éëå ?"øîBàå" éàî ."eìlî øeøa éúôN úòãå" :øîBàå ,"íéîeøò ïBL¯ §£¦§¥§©©§¨©¨¦¥©§¥§¦¥¨¨¥¦¥

àì ïðaøãa ìáà ,àúééøBàãa¯ì øçáúå" øîBàå :òîL àzéléî éðä :àîéz éëå ."íéîeøò ïBL ¦§©§¨£¨¦§©¨©¨¨§©§¥§¦§©§£¦§¦¥¨¨¥¦¥
¯àîìòc éléîa ìáà ,ïðaøãa¯áéúk àì äMàáe ."eìlî øeøa éúôN úòãå" :øîBàå ,àì ¦§©¨©£¨§¦¥§¨§¨¨§¥§©©§¨©¨¦¥§¦¨¨§¦

àúeúòéa íeMî íúä !"íélîbä ìò äðákøzå äéúøòðå ä÷áø í÷zå" :áéúëäå !?ákøî dä¤§¨§¨§¦©¨¨¦§¨§©£Ÿ¤¨©¦§©§¨©©§©¦¨¨¦¦£¨
íúä !"øîçä ìò íáékøiå åéða úàå BzLà úà äLî çwiå" :áéúëäå .àéä àçøBà íélîâc¦§©¦§¨¦§¨§¦©¦©¤¤¦§§¤¨¨©©§¦¥©©£Ÿ¨¨
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc migqt(oey`x meil)

dzxdh ini mipeny z`ln xg`l d`ian dawp zcleid dy`
zaiig dxaer z` dlitdy dy` oke .z`hge dler zepaxw

zezixk zkqna epipye .el` zepaxwa(:h)dawp dcli m`y ,aeye ,
ici z`vei `id ixd ,dzciln mei mipeny jeza dlitde dxarzd
dlitdy onfay meyn ,zecild izyl zg` z`hge dlera dzaeg
m` j` .dpey`xd dcild ly oaxwd aeig zry dribd `l oiicr
oaxwa daiigzd xaky xg`n ,jli`e cg`e mipenyd mein dlitd
e`lniy xg`l zepaxw ipy `iadl dkixv `id ixd oey`xd
cg` oaxwa z`vei dpi`e ,dipyd dcild ly dxdhd ini mipeny

.zecild izyl
dpyna epipy(:f my):ì øBà úìtnäãçàå íéðBîLmipenyd lila-] ©©¤¤¦§¦§¤¨

,dzcill [cg`eïéøèBt éànL úéadze`ïaøwîoiicry itl ,ipy ¥©©§¦¦¨§¨
xweal cr dpey`xd dzcil lr oaxwd z`adl die`x dpi`

.dlila miaxw zepaxw oi` oky ,cg`e mipenydíéáéiçî ìlä úéáe¥¦¥§©§¦
dzcil ly dxdhd ini enly xaky itl ,zepaxw ipya dze`

.dpey`xdàðL éàî ,éànL úéáì ìlä úéa ïäì eøîà[dpey dna-] ¨§¨¤¥¦¥§¥©©©§¨
l zltndî ãçàå íéðîL øBàa zltnd,ãçàå íéðîL íBimz` day §Ÿ¦§¤¨¥§Ÿ¦§¤¨

ok m`e ,miey dlilde meid xac lkl `lde ,zaiig `idy micen
,lld zia mdl exn` cer .aiigzz dlila zltnd s`äeéL íà¦¦¨

[deezydy xg`n-]Bìmeil dlildìoipräàîeèini llka epi`y §§¨
ike ,dzxdhBì äåLé àìmbìoipr,ïaø÷meia zltndy myke Ÿ¦§¤§¨§¨

dl yi elila dlitd m` ok enk ,sqep oaxwa zaiigzn mipeny
.ea aiigzdl

:eziiyew z` `xhef xn wiqnéøîà÷cî[exn`y dnn-]ìlä úéa ¦§¨¨§¦¥¦¥
òîL ,'ãçàå íéðBîL íBiî ãçàå íéðBîL øBà àðL éàî' éànL úéáì§¥©©©§¨§¦§¤¨¦§¦§¤¨§©

dpéîe ,micxtp mipnf ipy md meie xe`y gken -àúøBà 'øBà' ¦¨§¨
[dlil-],àeäok` :`xnbd dwiqn .mei `edy `ped ax ixack `le

dpéî òîL.dlil `ed 'xe`'y §©¦¨
:`ped ax lr zeywdl dtiqen `xnbdéáéúéîipa eywd ± ¥¦¥

meile eixg`ly dlilae mzaxwd meia milk`p minly ,daiyid
.eixg`ly dlilae dzaxwd meia wx zlk`p dcez eli`e ,zxgnd

:`ziixad zl`eyeìBëé[`ny-]ìëàð àäémb minly xyaøBà ¨§¥¤¡¨
ìd meid ly ezqipkéLéìM,ezaxwdney meynàeä ïéãyiy ± ¦§¦¦¦

ixdy .dcezn a` oipaa ok cenllíéçáædcez lyíBéì íéìëàð §¨¦¤¡¨¦§
íéîìLe ,ãçàì íéìëàðïläl äî .íéîé éðLd ,dcezaäìéìxg`ly ¤¨§¨¦¤¡¨¦¦§¥¨¦©§©¨©§¨

jynp oey`xd meidíBiä øçà,dcezd zlik`a xzene oey`xd ©©©
ïàk óày xnel yi minlyaäìéìjynp ipyd meid xg`lyøçà ©¨©§¨©©

íBiä:`ziixad daiyn .mzlik`a xzen didie ipydøîBì ãeîìz ©©§©
minlya aezkd epcnln -(e hi `xwie),,úøçnîe ìëàé íëçáæ íBéa'§¦§£¤¥¨¥¦¨¢¨

íBé ãò øúBpäåzxgnne' xn`py dnne .'sxVi W`A iWilXd §©¨©©§¦¦¨¥¦¨¥
n ipyd meia zxgnl wxy ,yexcl yi 'mei cr xzepdeíBé ãBòa§

ìëàð àeäå ,mle`øBàì ìëàð Bðéàd meidéLéìLjygiy xg`l ¤¡¨§¥¤¡¨§§¦¦
:`ziixad zl`ey .ipyd meidìBëé[`ny-]óøOéxyan xzepd ¨¦¨¥

minlydãiî,ezlik` onf seq `edy iyilyd meid lil zligza ¦¨
ey meynàeä ïéãixdy .gqtn a` oipaa ok cenll yiy ±íéçáæ ¦§¨¦

gqt lyì ïéìëàð íéîìLe ,ãçà äìéìå íBéì ïéìëàðäìéìå íéîé éðL ¤¡¨¦§§©§¨¤¨§¨¦¤¡¨¦¦§¥¨¦§©§¨
ïläl äî ,ãçàgqtaì óëézd onf seqäìéëàd onf `edäôéøNly ¤¨©§©¨¥¤§£¦¨§¥¨

,xzepdïàk óày xnel yi minlyaì óëézd onf seqäìéëà ©¨¥¤§£¦¨
d onf didi iyilyd dlild zligzaäôéøNdaiyn .xzepd ly §¥¨

:`ziixadøîBì ãeîìzaezkd epcnln ±(fi f `xwie)øNaî øúBpäå' ©§©§©¨¦§©
BôøBN äzà éàå ,óøBN äzà íBia ,'óøOé Làa éLéìMä íBia çáfä©¤©©©§¦¦¨¥¦¨¥©©¨¥§¦©¨§

,äìéla.dlila mileqt miycw mitxey oi`y o`kne ©©§¨
:dziiyew z` `xnbd dwiqnøîà÷cî`ziixad dxn`y jkn - ¦§¨¨©

,'éLéìMì øBà ìëàð àäé',eneil `le iyily lill dzpeek i`ceae §¥¤¡¨©§¦¦
àîìày [gken-]àúøBà 'øBà'[dlil-].àeäok` :`xnbd dwiqn ©§¨§¨

dpéî òîL.dlil `ed 'xe`'y gikedl yi ± §©¦¨
:dlil `ed 'xe`'y gikedl dtiqen `xnbdòîL àzrnye `a ± ¨§©

,`ziixaa epipy .df xacl di`xøBà[dlil-]íéøetkä íBé ìL¤©¦¦
ìltúîly dlitz mc`òáL,zekxaedixg`l.äcåúîoke ¦§©¥¤©¦§©¤

aúéøçLmixetikd mei ly,äcåúîe òáL ìltúîokeóñeîa ©£¦¦§©¥¤©¦§©¤§¨
,äcåúîe òáL ìltúîoke.äcåúîe òáL ìltúî äçðîaeúéáøòa ¦§©¥¤©¦§©¤§¦§¨¦§©¥¤©¦§©¤§©§¦

mixetikd mei i`ven lyìltúîrayøNò äðBîL ïéòîly zekxa ¦§©¥¥¥§¨¨¨
.olek z` `le ,dpyd lk zlitzíeMî øîBà ìàéìîb ïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤©§¦¥¥¦

ìltúî ,åéúBáàmc`øNò äðBîLzekxaúBîéìLmei i`vena £¨¦§©¥§¨¨¨§¥
,dpyd lka enk mixetikdéøvL éðtîa äìcáä øîBì CzkxaïðBç ¦§¥¤¨¦©©§¨¨§¥

,úòcädwiqn .dlcad mixikfn oi` dxyr dpeny oirn zlitzae ©¨©
:dziiyew z` `xnbdàîìày gken o`kn ±àúøBà 'øBà'[dlil-] ©§¨§¨

,àeämei xe`' mixetikd mei lil z` `ziixad dpkn ixdy
.'mixetikd:`xnbd dwiqndpéî òîL`ed 'xe`'y gken ok` ± §©¦¨

.dlil
:`xnbd dgiken ceròîL àzdnn ,df xacl di`x rnye `ea ¨§©

ìàeîL éác éðúcly eyxcn ziaa dzpypy `ziixaa epipyy ± §¨¥§¥§¥
,l`enyøNò äòaøà éìéìoqipa.øpä øBàì õîçä úà ïé÷ãBaixd ¥¥©§¨¨¨¨§¦¤¤¨¥§©¥

,dlila `id dwicadyàîìày [gkene-]øBà''xyr drax`l ©§¨
,ungd z` ea miwceay dpyna epipyyàúøBà[c"i lil-].àeä §¨

dligz dxaqy dnn `xnbd da zxfeg el`d zegkedd lk gkn
:`ped ax ixac xe`iaaéleëc ,äãeäé áø ïéáe àðeä áø ïéa àlà¤¨¥©¨¥©§¨§¥

àîìòy micen [mdipy-]àúøBà 'øBà'[dlil-]éâéìt àìå ,àeä± ¨§¨§¨§Ÿ§¦¦
`l` .xyr drax` lila ungd z` miwceay jk lr ewlgp `le

øîdlill `xwdéøúà ék,enewna dbedpd oeylk -øîe`xw ©¦©§¥©
dlilldéøúà ék.enewna dbedpd oeylk -déøúàa[enewna-] ¦©§¥§©§¥

eø÷ àðeä áøcdlill'éäâð',idbp `ed 'xe`'y xn` ok lredéøúàáe §©¨¨©§¥§©§¥
[enewnae-]eø÷ äãeäé áøcel,'éìéì'`ed 'xe`'y xn` ok lre §©§¨¨¥¥

.ilil
:`xnbd zl`ey'éìéì' éðz÷ àì àîòè éàî ïãéc àpúå`pz recn ± §©¨¦¨©©£¨Ÿ¨¨¥¥¥

xyr drax` ilil' hwp `l epzpyn'd`aedy `ziixad oeylk ,
epzpyn `pz :`xnbd daiyn .lirlàélòî àðLéì[diwp oeyl-] ¦§¨§©§¨

,è÷ðc àeäoeyla xacl `id devn oky .'xe`' dlill `xw ok lre §¨©
,zrcd iiwp jxc `id oke ,diwpéaø øîàc .éåì ïa òLBäé éaøãëå§¦§©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦

í÷ò éøäL ,åétî äpeâî øác íãà àéöBé ìà íìBòì ,éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦§¨©¦¨¨¨¨§¤¦¦¤£¥¨©
áeúkäsiqede epeyl z`äpeâî øác àéöBä àìå ,úBiúBà äðBîL ©¨§¤¦§Ÿ¦¨¨§¤

'd`neh'kL .åétîokøîàp(h-g f ziy`xa)' ,ïîe äøBähä äîäaä ïî ¦¦¤¤¡©¦©§¥¨©§¨¦
äøBäè äpðéà øLà äîäaä,'daYd l` gp l` E`A mipW mipW 'ebe ©§¥¨£¤¥¤¨§¨§©¦§©¦¨¤Ÿ©¤©¥¨

,zeize` yng ody 'd`nhd' mewnae .leand inn lvpidl ick
jka yie ,zeize` dxyr yly ody 'dxedh dppi` xy`' azkp

.zeize` dpeny ztqez
:diwp oeyla xeaicl mitqep zexewn d`ian `xnbd,øîà àtt áø©¨¨¨©

òLz.d`neh oeyl xikfdl `ly ick aezkd siqed zeize`Lok ¥©¤
øîàpixw lraa(`i bk mixac),øBäè äéäé àì øLà Léà Eá äéäé ék' ¤¡©¦¦§¤§¦£¤Ÿ¦§¤¨

äìéì äøwî,'dpgOd KFY l` `ai `l dpgOl uEgn l` `vie ¦§¥¨§¨§¨¨¤¦©©£¤Ÿ¨Ÿ¤©©£¤
didi `l xy`' azk zeize` yly ody '`nh' aezkl mewnae

.'xedhøNò ,øîà àðéáøaiygdl yi oky ,df aezk siqed zeize` ©¦¨¨©¤¤
d z` mbc å"éåzaiz'øBäè'.xqg `le `ln aizka daezkyáø ¨§¨©

,øîà á÷òé øa àçàaezkd siqedy epivnäøNò LLicka zeize` £¨©©£Ÿ¨©¥¤§¥
.d`neh oeyla ynzydl `lyLokøîàp(ek k '` l`eny)øîà ék' ¤¤¡©¦¨©

zìa ,àeä äø÷î,'øBäè àì ék àeä øBäè ézcerqn xcrp cecy ¦§¤¦§¦¨¦Ÿ¨
ezexcrid zaiq z` le`y dlze ,jlnd le`y lv` yceg y`x
jix`d `l` ,'`ed `nh dxwn' xn` `le .el drxi`y d`neha
`ivedl `ly icka zeize` dxyr yy jka siqede ,xen`d oeylk

.eitn dpebn oeyl
:xen`d oicl mitqep zexewn d`ian `xnbdìàòîLé éaø éác àéðz©§¨§¥©¦¦§¨¥

,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa dzpypy `ziixaa epipy ±íìBòì§¨
ìa íãà øtñéBàø÷ áæa éøäL .äi÷ð ïBLakex `edy ilkl aezkd §©¥¨¨§¨§¦¨¤£¥§¨§¨

eilr,'ákøî'xn`py(h eh `xwie)aGd eilr aMxi xW` aMxOd lke' ¤§¨§¨©¤§¨£¤¦§©¨¨©¨
,'`nhiåeli`äMàadaf,'áLBî' Bàø÷xn`py(bk eh my)lr F`' ¦§¨§§¦¨§¨¨©

elit`e .'axrd cr `nhi Fa FrbpA ,eilr zaWi `ed xW` ilMd©§¦£¤¦Ÿ¤¤¨¨§¨§¦§¨©¨¨¤
llk mewn lkn ,ayene akxn oiprl miey dy`e yi` ipicy
meyn ,yexita eazk `le ,ayen oica dy`d akxn oic z` aezkd
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izni`n` cenr b sc ± oey`x wxtmigqt
øåà úìôîäíéðåîùìãçàå"zcleid zxez z`f" ol `niiwc .`nw wxta zezixka ÐÐ

lre ze`ln iptly dcild lr `iazy leki .daxd zecle lr cg` oaxw d`iany cnln

xzei `le cg` oaxw ze`ln xg`ly dcildxg`l dcli m`y ."z`f" :xnel cenlz Ð

dawp ly miireay seql dlahy oebk ,ze`lndxarzpedlitd ze`ln jez m` ,dlitde

ze`ln xg`l m`e ,cg` oaxwa zxhtp Ð

dlitdmcew oey`xd oaxwa daiigzp xak Ð

dipy dcil ly ze`ln seqale ,dipy dcil

zqipk ly lil dlitd m`e .zepaxw izy `iaz

la` dly ze`ln dxar xaky ,cg`e mipeny

die`x dpi` oiicroaxw oi`y ,oaxw z`adl

.dlila hgypéáééçî ììä úéá,zepaxw izy Ð

oixhet i`ny ziae ,dia `pixw ze`ln xg`lc

.ediinrh yxtnck ,cg` oaxwa dze`àðù éàî
íéðåîù íåéî ãçàå íéðåîù øåàãçàå`ld Ð

dlitde dlild dlitd `l m`y epl micen mz`

xgnlxe` dlitdyk s` ,zaiigy Ðmipenyl

cg`emeid onf xac lkl ixdy ,aiigzz Ð

.miey dlildeåì äåùé àì äàîåèì åì äåéù íà
ïáø÷ìli`edc :zxg` di`x cere .dinza Ð

ly dngd zriwy cry ,d`nehl el deye

xg`l d`xz m`e ,mixedh dinc mipeny

d`ex `id eli`k ,oi`nh dinc dngd zriwy

myky ?oaxwl s` el deyi `l dnle .xgnl

aiigzz xgnl litz m`ylr aiigzz jk Ð

zkqna i`ny zia zaeyze .elil ly cleed

meia mzxn` m` ,`l :diepy `id zezixk

cg`e mipenydzvi oky Ðdryldie`xd

oaxwa daiigzp jkitl ,oaxw da `iadl

.ea zxhtp dipyd dcil oi` aeye oey`xd

zltna exn`zxe`mipenyldzvi `ly ,cg`e

.oaxwl die`xd dryl oey`xd clee icin

migiken opi` mixne` mz`y mincdeixdy Ð

,oi`nh dcil ly dinc ze`ln jez dlitd

.oaxwd on dxehteéùéìùì øåàezqipk xe`l Ð

,iyilyl xe` opiqxb inp ikd .iyily ly

" eda aizkc ,i`w minly`emeiamkgaflk`i

,"zxgnnedeveetxeylexweal.iyily ly

.eiptly lil lk`p `di lekiíåéì íéìëàð íéçáæ
ãçà,"lk`i epaxw meia" aizkc ,dcez Ð

dlil oldl dn .mini ipyl milk`p minlye

epnn gipi `l" `xwc diteba aizkc ,meid xg`

dlild lk `d ,"xwea cr`l" gqt oke .lke` Ð

o`k s` ."xwea cr epnn exizezxg` dlil Ð

.da miaezkd minidúøçîîå øîåì ãåîìú
íåé ãò øúåðäå" mei `edy cera Ð"zxgnnÐ

.jygzyn `le ,lek`äìéëàì óëéú ïìäì äî
äôéøùdlkyk Ðonfozlik`onf ligzn

y`a xwa cr epnn xzepde" aizkck ,eztixy

."etexyzïàë óà,ziaxr dlk ezlik` onf Ð

,xn`cksxyie.dlilaøîåì ãåîìúev"a Ðz`

`l o`k ."sxyi y`a iyilyd meia" ,"oxd`

`xw i`dc meyn ,"meia" `l` ,"mei cr" xn`p

,dtixya `l` dlik` onfa ixii` `l."eidz miyecw"a lirlc `xwe .dlila `le sxyp `ed meiay zexedlåø÷ àðåä áøã äéøúàá.idbp `zxe`l Ðéìéì éðú àì àîòè éàîÐ

.diwp oeyla xtql ,zrcd iiwp jxce ,devny .xcdin `w `ilrn `pyil` :ipyne ?l`eny iac `pzckäðåâî øáãililc meyn e`l Ðiel oa ryedi iaxc `de .`ed dpebn xacÐ

oeyl xg` xfgl minkg oeyl dpin opirny ,edine .xnzi` `nlra.iwpe gväøåäè äððéà øùàyng "d`nhd" :mwr zeize` dpeny ixd .digxe` ik "d`nhd dndad" aizk `le Ð

`ziixe`ac ab lr s`e .zeize` dxyr yly "dxedh dppi` xy`" ,od zeize``nh aizk.diwp oeyl lr xfgl jcnll ,`zkec cga digxe` ipy Ðøåäè äéäé àì øùàdil ded Ð

'e xqg "xedh"l zieyn inp ike ."`nh yi`" azkinl`ki` Ðmewir.yly `l` epi` `nhe ,yi dxyr mizy ixdy ,ryzøåäèã 'å.`ed xqg `l `dc Ðäø÷î øîà éë`nh Ð

aezkl `ed,wezyleo`k yiemewir`xwie) aizk afa :zeize` e"ixikfdl oebd oi`y itl ,"zayei `id xy` ilkd lr e`" (my) aizk dy`ae ,"akxi xy` akxnd lke" (ehdaikx

weqiteakxndy it lr s`e ,dy`a milbxayende.mdipya oieyíéîåøò ïåùì øçáúå.jk jilr devn Ðøåøáåììîl Ð.xxeane iwp 'øîåàå éàî`wtp `d ,"xne`e" el dnl Ð

dil`nwn!àúééøåàãá éìéî éðä àîéú éëå øîà÷ éëä,dpeyla dcitwd dxez Ðdz`viy.mpeyl lr citwdl oi` `ziixae dpyna minkg la` ,dxeabd itnòîù àúøçáúåïåùì
íéîåøòixgea minexrdy eprny Ð.md oeylíéìîâã àúåúòéá íåùî.milbxe micia ea zwfgn `dzy ick ,aekxl dy`c dgxe` ,letz `ly `xiizne ,deab `edy Ð
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íàediinrhe ,i`ny zia ly mzaeyzn mrhd dfn lld zia exfg Ð d`nehl el deiy

"zal e`" zezixkc `nw wxt `ipzck.cg`e mipenyl xe` zeaxl Ð

ãåîìúxe` lk`p epi`c dil wetiz ?"mei cr" jixhvi` i`n` :dniz Ð meia xnel

lk`pc jzrc `wlq i`c ,meia jixhvi`cn iyilylztxyp dpi`c `hiyt Ð

:xnel yie !dtixy dlik`l skizc ,dlil eze`a

jixhvi`e ,lk`p `pin` ded mei cr e`l i`c

.ok ixg` ly dlila sxyi `ly ihernl "meia"

éøäùoi` ayene akxn Ð 'eke akxn e`xw afa

,micba qeak oerh oi` akxna rbepc ,dey epic

.milk zkqn yixae mipdk zxeza gkenck

dy`ac xn`w ikid :wgvi epiaxl dyw `zyde

el yiy ske` elit` xnel dvx m` ?ayen iexw

,ayen ezexwl aezkd dpiy dy`a s` ,akxn oic

meyn ipyn onwl `dc ,ceak jxc xacl

zepyl :`nl` .`ed `gxe` `lnbc `zezria

d`xpe !ceak jxc aezkl oi` `edy dnn xacd

ayen e`xw dy`ae :eyexit ikdc wgvi epiaxlÐ

:mipdk zxeza `zi` ikdc ,ayenc `xwc `ieaxn

"eilr zayei `id xy`""ilk" ,ayen df Ðdf Ð

`ly diwp oeyla xtql aezkd epcnil ,akxn

.afa enk `icda eazk
lk
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éàî :éànL úéaì ìlä úéa øîà÷cî ?ïaøwì Bì©¨§¨¦§¨¨©¥¦¥§¥©©©
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íéìëàð íéçáæ :àeä ïéãå ;éLéìMì øBà ìëàð àäé§¥¤¡¨©§¦¦§¦§¨¦¤¡¨¦
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åéðá íåùî.daikx oeyl azk ,mixkf ody Ðåäðéð éããä éëãoeyla jxe` oi`y Ðgv

ondpebnd.ceak oeyla irzyn Ð'åë àëéä ìëålirlc ipde Ðmwirjcnll Ð

xvwe dpebn oeyl aizk zenewn x`yae .iwp oeyl xg` xfgl jixvydpyiy jcnll Ð

mc`ecinlzlzniiwzny itl ,dxvw oeylon xzei dly `qxib.dkex`dáéúë úáëø
" inp azkinl ivnc ab lr s`e Ð"zayi,xqg

,oi`a od yexcl dxezay zexiqg lk :edin

o`kejcnldxvw oeyl qetzzy df oexqga

dpebn oeyl qtz o`k ixdy ,dpebn `ed elit`e

.xvweéãâëï÷ðñîÐicbk.siirwepiqoeyl

,zetiircb :el dneceicbwpiqe`xnba ,`l

= (a,fq) "d`vei dy` dna" wxta zayc

xabzdilfn.siir idz l`eíéøöåá äî éðôî
äøäèá.mixedh milka Ðïéàåäøäèá ïé÷ñåî

jixv oi`e .dwiqn ixw `w mizifa Ðowqenl

"zay ze`ivi"a zay zkqna xn`ck ,dxdha

c)aiyg `lc (`,fi 'lden,xiykdl odn `veid

la` ,cad ici lr `veid `l` xenb ony epi`y

miaprd lr afd oii.dia dil `gipc ,oxiykn Ð

ìåôë éðòéâä,miptd mgln Ð.iwlglõîù
ìåñôÐ.llg ,dpedk leqtïé÷ãåá ïéàoiprl Ð

.dy` `yil ,oiqgeiïîäìòîìå çáæîäm` Ð

gafna yniy,epnid dlrnl wecal jixv oi` Ð

eze` oigipn eid `l dpedkl ie`x did `l m`c

iying wxt) zecn zkqna opzck ,ynyldpyn

oic zia miayei eid my ,zifbd zkyl :(ciqgin

didyk leqt ea `vnpy odk lk ,diele dpedk

dvexjpgzdldcearl.`veie mixegy yael Ð

ìåñô õçùdfane gex qb did envr `ed Ð

ol `niiwck .ynyl ie`x oi`e ,miny iycw

dcear :(a,gi) [zegpna]dxeqnd,oxd` ipal

dpebna s` ,oleka dcen epi`y odkodayoi` Ð

.dpedka wlg eläéùôðà òøàãjixvde Ð

,eixg` dwicadlbeedewca `ly.dlgzn dti

êì åôñ à÷ éîon jl oipzep melk Ðdil`d

on `l` jl oipzep oi` ?lek`lyegkd.eay

oeekzpe,ezerhdljliyklon l`yi cer

did `l `xiza oa dcedi iax ciae .dil`d

.ebxedläéìàî éì åôñipehirld Ð.dil`d on

,did yakedziil`eaizkc ,deabl daixw

`xwie) yaka."dninz dil`d" :(bïá äãåäé éáø
àøéúáwlg il mipzep mz` oi`y il xn`w Ð

.ok enk minc izzp ip`e ,yegkd on `l` ,dti

ïî÷ã éàî.epiptl `ay dfd xacd dn Ðïéáéöð
`edd meyn `kd hwp `caer i`d .exir my Ð

enxbc ,lirlc`edde .mdixg` wecal mdipy

.dpebn oeyl meyn hwpäéðéã éàî ÷åãáweca Ð

rcedziidp dn.eaäéøåçàì äéòø÷ì äéøãäà
.mal `vie `icdl xdn epiai `ly Ðäà÷å÷ç

.myd iepik Ðàúééø÷ìze`xl ,mixtkl Ð

.ze`eazaúåôé åùòð ïéøåòùeixac llkne Ð

mihgdy rnyndvex did `le .zeti eyrp `l

.eitn dllw xac `ivedlúåôé åùòð íéùãòÐ

.mc` lk`n
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ìëm`e .diwp oeyla mc` xtqi mlerly epcnll ,aezkd mwr jkle Ð 'eke iccd ikc `kid

mwer did `l.edpip iccd ikc `kid elit` ,iziz `kidn ok m` ÐúáëøÐ aizk

azkc `kid lkc ,zayi azkinl ivn `lc :wgvi epiax xne`e !zayi inp aezkl :xn`z m`e

"mecq xrya ayi hele" opiyxcck ,dyxcl `z` e"ie `la ayihtey edepin meid eze` Ð

.(p dyxt dax ziy`xa)

ïéà:sqei epiax axd yxtn Ð dxdha oiwqen

`,fi) zayc `nw wxtc dxivac `nrhc

dtewa epxvai `nyc ,dwiqna ikiiy `l (mye

enxkl jled mc`y minrt inp `idde .zttefn

dxkiay leky` d`exeiab lr etlfne ehgeq Ð

eh dwyn oiicr dxiva zryae ,miapr.odilr gt

epi`e dwyn epi`y ,ok zeyrl libx epi` mizifac

.dneiwa dvex epi`e ,mzd xn`ck ,aeyg

õîùzcear xac :l`ppg epiax yxit Ð leqt

dvnyl" (al zeny) aizkck ,miakek

zegpn zkqna opzck ,dpedkl leqte ."mdinwa

eynyi `l eipeg ziaa eynyy mipdk :(`,hw)

:yexit .xg` xacl xnel jixv oi`e ,ycwna

zenad ipdk elri `l j`" xn`py ,dxf dcearl

."'d gafn l`

àðàåoi` o`kn Ð ixtey ixteyn `plik`

xne`e epiptl `ad lkl oin`py di`x

ip` l`xyi,eid l`xyi aexc `kd ip`yc Ð

wxtn di`x `iadl yi j` .`aex xza opilf`e

aiqp e` ,ilb lif :dil xn`c (mye `,dn) "ulegd"

dcedi iaxc dinwl `z`c `eddn oke .jpin za

on`p :dil xn` .invr oial ipia izxiibzp :xn`e

z` leqtl on`p dz` i`e ,jnvr z` leqtl dz`

`de .ip` l`xyi xninl ivnc meyn epiide .jipa

,ip` xb xn`e `ay in :(a,en) "ulegd"a xn`c

eplawp leki.jl wfgena "jz`" xnel cenlz Ð

i`c ,mieb mdy dizda`a ol wfgena ixiin mzd

ikd e`ll`xyi xn` ira i`c ,ebina on`p Ð

.ip`äéìàîoi` icbc ab lr s` Ð jl etqw in

daixw ezil``ny e` .dlh did mdigqt aex Ð

lbxl dlr `ly `xiza oa dcedi iaxe .el cibdÐ

epi`y did owf e` ,rwxw el did `ly xnel yi

i` .di`xn enk gqtn xehtc eilbxa jldl leki

ixtiqa gkenck ,`id ux`l ueg oiaivp :inp

ziy`xa) inlyexi mebxza cere ."d`x" zyxta

qcde :mbxzn xrpy ux`a "dplke ck`e jx`e" (i

.itqihwe oiaivpe

äà÷å÷çepiaxe .xteq :l`ppg epiax yexit

.did dwewg xirn :yxit wgvi

.(hi) ryedi xtqa
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ìò úáëø àéäå" :áéúëäå .àeä àçøBà åéða íeMî¦¨¨§¨§¨§¦§¦Ÿ¤¤©
àéìéìc àúeúòéa íeMî íúä ¯ !"øBîçä¯àçøBà ©£¨¨¦¦£¨§¥¦¨§¨

àéìéìc àúeúòéa íeMî :àîéà úéòaéàå .àeä¯ §¦¨¦¥¨¦¦£¨§¥¦¨
ãåãc àúeúòéa íeMî ,àkéì¯:àîéà úéòaéàå .àkéà ¥¨¦¦£¨§¨¦¦¨§¦¨¦¥¨

.àkéà øäc àúeúòéa íeMî ,àkéì éîð ãåãc àúeúòéa¦£¨§¨¦©¦¥¨¦¦£¨§©¦¨
àëéä ìk :àlà ¯ ?àîè áéúk àì éî àúééøBàáe§©§¨¦¨§¦¨¥¤¨¨¥¨

eäðéð éããä éëc¯ìa éòzLîàëéä ìk ,äi÷ð ïBL §¦£¨¥¦§¦§¨¥§¨§¦¨¨¥¨
éléî ïéLéôðc¯ìa éòzLîáø øîàãk .äøö÷ ïBL ¦§¦¦¦¥¦§¨¥§¨§¨¨¦§¨©©

áø øîà àðeä áø øîà dì éøîàå ,áø øîà àðeä¨¨©©§¨§¦¨¨©©¨¨©©
Cøc Bãéîìúì íãà äðLé íìBòì :øéàî éaø íeMî¦©¦¥¦§¨¦§¤¨¨§©§¦¤¤

ìa éòzLî eäðéð éããä éëc àëéä ìëå .äøö÷ïBL §¨¨§¨¥¨§¦£¨¥¦§¦§¨¥¦§
øîà÷å ,eäðéð éããä éëc úáLBéå úáëBø àäå ?ãBák̈§¨¤¤§¤¤§¦£¨¥¦§§¨¨©
éáúé eåäc éãéîìz éøz eäðä .áéúk "úáëø" !úáëBø¤¤Ÿ¤¤§¦¨§§¥©§¦¥§¨¨§¦
øáãk àzòîL éàä ïðéúéåL :øîà ãç ,áøc dén÷©¥§©©£©§¦¦©©§©§¨§¨¨

ðéúéåL :øîà ãçå ,ï÷ðñî øçàéãâk àzòîL éàä ï ©¥§©§©§©£©§¦¦©©§©£¨¦§¦
éàäc éãäa áø éòzLéà àìå .ï÷ðñîéøz eäðä .C §©§©§¨¦§§¥©©£¥§¨¥¨§§¥

ïaø eäéépéî ãçå ìläc dén÷ éáúé eåäc éãéîìz©§¦¥§¨¨§¦©¥§¦¥§©¦©§©¨
eäéépéî ãçå éaøc dén÷ :dì éøîàå ,éàkæ ïa ïðçBé¨¨¤©©§¨§¦¨©¥§©¦§©¦©§
ïéàå äøäèa ïéøöBa äî éðtî :øîà ãç .ïðçBé éaø©¦¨¨©£©¦§¥¨§¦§¨¢¨§¥
äøäèa ïéøöBa äî éðtî :øîà ãçå ?äøäèa ïé÷ñBî§¦§¨¢¨§©£©¦§¥¨§¦§¨¢¨
äøBnL äæa éðà çèáeî :øîà ?äàîeèa ïé÷ñBîe§¦§§¨¨©§¨£¦¨¤¤¤
äøBäL ãò íéèòeî íéîé äéä àìå .ìàøNéa äàøBä¨¨§¦§¨¥§Ÿ¨¨¨¦¨¦©¤¨
:eäì øîà ãç ,éðäk àúìz eäðä .ìàøNéa äàøBä¨¨§¦§¨¥¨§§¨¨©£¥©£©§
:øîà ãçå ,úéfk éðòébä :øîà ãçå ,ìBtk éðòébä¦¦©¦©§©£©¦¦©¦©©¦§©£©
õîL Ba eàöîe åéøçà e÷ãa .äàèlä áðæk éðòébä¦¦©¦¦§©©§¨¨¨§©£¨¨§¤¤

àäå .ìeñt!äìòîìe çaænä ïî ïé÷ãBa ïéà :àéðz §§¨©§¨¥§¦¦©¦§¥©§©§¨
."ìeñt õçL" àîéà àlà "ìeñt õîL" àîéz àì̈¥¨¤¤§¤¨¥¨©©§

íúä éðàL :àîéà úéòa éàå¯.déLôð òøàc eäéàc §¦¨¥¥¨¨¥¨¨§¦§©©©§¥
,íéìLeøéa íéçñt ìéëàå ÷éìñ äåäc äàîøà àeää©©§¨¨©£¨¨¥§¨¥§¨¦¦¨©¦
ìøò ìk" ,"Ba ìëàé àì øëð ïa ìk" :áéúk ,øîà£©§¦¨¤¥¨ŸŸ©¨¨¥
.éøôeL éøôeMî àðìéëà÷ àä àðàå "Ba ìëàé àìŸŸ©©£¨¨¨£¦§¨¦§¥§¥
Cì eôñ à÷ éî :àøéúa ïa äãeäé éaø déì øîà£©¥©¦§¨¤§¥¨¦¨¨¨
àîéà íúäì z÷ìñ ék .àì :déì øîà ?äéìàî¥©§¨£©¥¨¦¨§©§§¨¨¥¨
dBábì äéìà :déì eøîà .éì eôñ äéìàî :eäì øîà ÷éìñ ék .äéìàî éì eôñ :eäì§§¦¥©§¨¦§¦£©§¥©§¨§¦£©¥©§¨©¨
éàî :eøîà .àøéúa ïa äãeäé éaø :eäì øîà ?éëä Cì øîà ïàî :déì eøîà .à÷ìñ̈§¨£©¥©£©¨¨¦£©§©¦§¨¤§¥¨£©©
äãeäé éaøì déì eçìL .eäeìè÷e ,àeä äàîøàc eäeçkLàå déøúa e÷ãa ?ïn÷c éàä©§©¨§©©§¥§©§§§©§¨¨§©¨§¥§©¦§¨
!íéìLeøéa äñeøt Cúãeöîe ïéáéöða zàc ,àøéúa ïa äãeäé éaø Cì íìL :àøéúa ïa¤§¥¨§¨¨©¦§¨¤§¥¨§©§¦§¦¦§¨¨§¨¦¨¨¦

ìç àðäk áø÷Bãa ìéæ :déì eøîà ,éãéà áøc déøa òLBäé éaøì ïðaø deøãL ,L ©¨£¨£©§©©¨©§©¦§ª©§¥§©¦¦£©¥¦§
,déøBçàì déòø÷ì déøãäàå ,déLeáìì déòø÷ .déLôð çðc déçkLà àúà .déðéc éàî©¦¥£¨©§§¥§¨©§¥§©¥¦§¥©£©§¥¦§¨¥©£¥

,àúééø÷ì ÷ôð äà÷e÷ç ïðçBé ."ìéñë àeä äac àéöBîe" ,àðéîà÷ àì àðà :eäì øîà ?déLôð çð :déì eøîà .éúàå éëáe§¦©£¦£©¥¨©§¥£©§£¨¨¨¨¦¨¦¦¨§¦¨¨£¨¨§©§¦§¨¨
!íéøBîçìå íéñeqì øOáe àö :déì eøîà .úBôé eNòð íéøBòN :íäì øîà ?úBôé eNòð ïéhéç :déì eøîà àúà ék¦£¨£©¥¦¦©£¨£©¨¤§¦©£¨£©¥¥©¥©¦§©£¦
.úBôé eNòð íéLãò :éîð éà .úBôé ïéhéç eNòð ã÷zLà ?øîéîì déì éåä éàî ."Lëøìå íéñeqì ïázäå íéøòOä" :áéúëc¦§¦©§Ÿ¦§©¤¤©¦§¨¨¤©¨¥¥§¥¨¤§¨©©£¦¦¨¦©¦£¨¦©£¨
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פסחים. פרק ראשון - אור לארבעה עשר דף ג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

åéða íeMî,mn`l eelzpy dyn ly mixkfdàçøBà[jxcd-]àeä ¦¨¨§¨
daikxa.daikx oeyl aezkd my xikfd ok lre ,

,dy`a daikx oeyl ep`vn `l ike :`xnbd dywn ceráéúëäå§¨§¦
ilnxkd lap zy` libia`a(k dk '` l`eny)å'didìò úáëBø àéä §¨¨¦¤¤©

øBîçäDz`xwl micxi eiWp`e cec dPde ,xdd xzqA zcxie ©£§Ÿ¤¤§¥¤¨¨§¦¥¨¦©£¨¨Ÿ§¦¦§¨¨
:`xnbd zvxzn .'mz` WBtYeíúäe ,dlila dakx [my-]íeMî ©¦§ŸŸ¨¨¨¦

àeä àçøBà àéìéìc àúeúòéady`d jxc dlild cgt meyne - ¦£¨§¥§¨§¨
zvxzn cer .ahid ea feg`l ick ,xengd lr milbx weqita akxl

:`xnbdàîéà úéòaéàå,jk uxzl lkez dvxz m`e ±íeMî §¦¨¥¥¨¦
àkéì àéìéìc àúeúòéa,dlild on cgt libia`l did `l mpn` ± ¦£¨§¥§¨¥¨

mewn lkn j`àkéà ãåãc àúeúòéa íeMîdcgty cgtd meyn ± ¦¦£¨§¨¦¦¨
,dgpn el zzl axiqy meyn lap zia lk z` bexdi `ny cecn
cer .eilr dayi `le ,ahid ea wifgdl ick xengd lr dakx

,`xnbd zvxznàkéì énð ãåãc àúeúòéa ,àîéà úéòaéàås` - §¦¨¥¥¨¦£¨§¨¦©¦¥¨
j` ,libia`l dl did `l cecn cgtàúeúòéa íeMîàkéà øäc± ¦¦£¨§¨¦¨

dakx ixdy ,dayi `le dakx ezngne ,dl did xdd on cgt
.xdd cxena

lirl e`aedy iel oa ryedi iax ixaca oecl zxfeg `xnbd(`"r),
.'d`nh' aezkl `ly icka zeize` dpeny siqede aezkd mwiry

:`xnbd dywn'àîè' áéúk àì éî àúééøBàáexn`p `l ike ± §©§¨¦Ÿ§¦¨¥
.miaezka ef daiz dxkfp miax zenewna ixde ,'`nh' dxeza

:`xnbd zvxzneäðéð éããä éëc àëéä ìk àlàizyy zni` lk ± ¤¨¨¥¨§¦£¨¥¦§
,okxe`a zeey zepeyldéòzLîaezkd [xacn-]ìaïBLdäi÷ð ¦§¨¥©¨§¦¨

mle`e .xzeiéléî ïéLéôðc àëéä ìkdiwpd oeyldy mewn lka ± ¨¥¨¦§¦¦¦¥
,xzei dkex`éòzLîaezkd [xacn-]ìa,äøö÷ ïBLdpi`y elit` ¦§¨¥§¨§¨¨

.diwpdì éøîàå ,áø øîà àðeä áø øîàãky [mixne` yie-]øîà ¦§¨©©¨¨©©§¨§¦¨¨©
àðeä áøyøîàz`fíãà äðLé íìBòì ,øéàî éaø íeMî áø ©¨¨©©¦©¦¥¦§¨¦§¤¨¨

,äøö÷ Cøc Bãéîìúìjxcn xzei dxekfe zniiwzn `idy meyn §©§¦¤¤§¨¨
.dkex`

:`xnbd dywn aeyåikàëéä ìk[okid lk-]czepeyld izyéë §¨¥¨¦¦
eäðéð éããäokxe`a [od zeey-]éòzLîaezkd [xacn-]ìaïBL £¨¥¦§¦§¨¥¦§

eäðéð éããä éëc 'úáLBé'å 'úáëBø' àäå ,ãBák,okxe`a [od zeeyy-] ¨§¨¤¤§¤¤§¦£¨¥¦§
emewn lknøîà÷libia`a aezkdúáëBø'`le 'xengd lr ¨¨©¤¤

:`xnbd zvxzn .'zayei''úáëø'e"`e `la,áéúkze` da yie Ÿ¤¤§¦
.'zayei'a xy`n zegt zg`

:diwp oeyla xeaic oipra dyrn d`ian `xnbdéãéîìz éøz eäðä©§§¥©§¦¥
áøc dén÷ éáúé eåäcax iptl eayiy micinlz ipya dyrn ± ©£¨§¦©¥§©

,eitn ecnleï÷pñî øçà øáãk àzòîL éàä ïðéúéeL ,øîà ãç± ©¨©©¥¦©©§©§¨§¨¨©¥§©§¨
izribi aexn siir xifgk ize` dzyr ef dreny ,xn` mdn cg`

,daï÷pñî éãâk àzòîL éàä ïðéúéeL ,øîà ãçå,xn` cg`e ± §©¨©©¥¦©©§©§¨¦§¦§©§¨
.siir icbk ize` dzyr ef drenyéàäc éãäa áø éòzLéà àìåC- §Ÿ¦§¨¥©©£¥§©

.dpebn oeyla xaicy oey`xd cinlzd mr ax xaic `le
:oeyld zexidf oipra sqep dyrn d`ian `xnbdîìz éøz eäðäéãé ©§§¥©§¦¥

ìläc dén÷ éáúé eåäclld iptl eayiy micinlz ipya dyrn ± ©£¨§¦©¥§¦¥
,owfdeäéépéî ãçådid [mdn cg`e-]dì éøîàå .éàkæ ïa ïðçBé ïaø §©¦©§©¨¨¨¤©©§¨§¦¨

eayiy micinlz ipya df dyrn didy [mixne` yie-]dén÷©¥
[eiptl-]eäéépéî ãçå ,éaøcdidãç .ïðçBé éaømicinlzn [cg`-] §©¦§©¦©§©¦¨¨©

el`ïéøöBa äî éðtî ,øîàmiaprd z`äøäèa,mixedh milka ± ¨©¦§¥¨§¦§¨¢¨
ïé÷ñBî ïéàåmizifd z` [sehwl jixv oi`e-]ãçå .äøäèamdnøîà §¥§¦§¨¢¨§©¨©

,zxg` oeyla okøîà .äàîeèa ïé÷ñBîe äøäèa ïéøöBa äî éðtî¦§¥¨§¦§¨¢¨§¦§§¨¨©
,[iax ok xn` dipyd oeyld itle] lldäæa éðà çèáeîoi`e' xn`y §¨£¦¨¤

,diwp oeyla xaice 'dxdha oiwqenLdidi.ìàøNéa äàøBä äøBn ¤¤¨¨§¦§¨¥
åok`äéä àì[exar `l-]äøBäL ãò íéèòeî íéîédf cinlz §Ÿ¨¨¨¦¨¦©¤¨

.ìàøNéa äàøBä¨¨§¦§¨¥
:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbdéðäk àúìz eäðädyrn - ©§§¨¨¨£¥

,ycwnd ziaa eyniyy mipdk dylyaãçmdn [cg`-]eäì øîà ©¨©§
,[eixagl ,mdl-]éðòébäohw xeriy miptd mgln [iwlgl ribd-] ¦¦©¦

klcebìBô,[ziphw oin-]éðòébä øîà ãçåepnnøîà ãçå ,úéæk §§©¨©¦¦©¦§©¦§©¨©
éðòébäohw xeriya epnnåéøçà e÷ãa .äàèlä áðæk[oexg`d xg`] ¦¦©¦¦§©©§¨¨¨§©£¨

,dpebn oeyla xaicy.ìeñt õîL Ba eàöîe¨§¤¤§
:dzywd ok lre ,zellg ly dpedk leqtl dpeekdy dxaq `xnbd

[ïðz] (àéðú) àäåoiyeciwa(.er)wecal jixv dy` `yepdy s`y , §¨§¨
mewn lkn ,zexec dnk cr dzgtyn zedn` qegi zexykaïéà¥

.äìòîìe çaænä ïî ïé÷ãBaodk dizea`n cg` `vnp m`y §¦¦©¦§¥©§©§¨
m` oky ,epnn dlrnly zexeca wecal jixv oi` ,gafna ynynd
ewca recn ok m`e .gafna ynyl el migipn eid `l leqt ea did

:`xnbd zvxzn .gafna yniy xaky xg`l df odk ixg`àìŸ
àîéze`vny [xn`z l`±]ìeñt õîL,el encwy zexecaàlà ¥¨¤¤§¤¨
àîéàenvr ea e`vny [xen`±],ìeñt õçLzeqb ea yiy eliby ¥¨©©§

cer .dpedkl leqt `ed ixde ,miny iycw dfan `ede gexd
:`xnbd zvxznàîéà úéòa éàåz`f ayiil lkez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

j` ,dlrnle gafndn oiwcea oi` mpn` ,jkíúä éðàLdpey ± ¨¦¨¨
,df odka my oicddéLôð òøàc eäéàcz` rxd envr `edy ± §¦§¨©©§¥

s` lr eixg` ewca ok lre ,dpebn oeyla xaicy jka ezwfg
`vnpe dligza dti edewca `ly dlbzd ok`e ,gafna yniyy

.leqt ea
ecnr ea mby ,sqep dyrn `xnbd d`ian mcewd dyrnd ab`

:eixac jezn mc` ly eaih lrìéëàå ÷éìñ äåäc äànøà àeää©£©¨¨©£¨¨¦§¨¦
íéìLeøéa íéçñtdler didy [ixkp] inx` eze`a dyrn ± §¨¦¦¨©¦

`edy xn`e xwiyy ici lr gqt oaxwn lke`e milyexil
enewnl ixkp eze` xfgyke .gqtd zxeag lr edepine ,l`xyin

e x`tzdáéúk ,øîà(bn ai zeny),gqRd zTg z`f'àì øëð ïa ìk ¨©§¦Ÿª©©¨©¨¤¥¨Ÿ
,'Ba ìëàéxn`p oke(gn ai my)àä àðàå ,'Ba ìëàé àì ìøò ìk' Ÿ©¨¨¥ŸŸ©©£¨¨

éøôeL éøôeMî àðìéëà÷xgaend wlgdn lke` ip` eli`e ± ¨£¦§¨¦§¥§¥
.ixkp ippdy elit` gqtd ly xgaenaydéì øîàeze` l`y -éaø ¨©¥©¦

Cì eôñ à÷ éî ,àøéúa ïa äãeäémb jzxeag ipa [jelik`d m`d-] §¨¤§¥¨¦¨¨¨
äéìàî.gqtd lydéì øîà,ixkpd el aiyd ±àì.dpnn il epzp ¥©§¨¨©¥Ÿ

wlgdn `l` jl epzp `l ixd ,`xiza oa dcedi iax el xn`
.zgaeynd dil`dn `le yegkdeäì àîéà íúäì ú÷ìñ ék± ¦¨§©§¨¨¥¨§

,mdl xn`z milyexil d`ad mrta dlrzykéì eôñ§¦
[ipelik`d-]äéìàî`xiza oa dcedi iax dvxe .yakd ly ¥©§¨

dxeq`e gafnd iab lr daixw yakd ziil` ixdy ,jka eliykdl
,l`xyin epi`y ea exiki dpnn lek`l ywaiy jezne .dlik`a

.exwya edeqtzie÷éìñ ék,milyexil aey ixkpd dlr xy`k ± ¦¨¦
eäì øîà,ezxeag ipal [mdl-]éì eôñ äéìàîziil`n ipelik`d ± ¨©§¥©§¨§¦

.gqtd,déì eøîà`ldà÷ìñ dBáâì äéìàdaixwe ,[dler `id±] ¨§¥©§¨§¨©¨§¨
e etiqede .gafnd iab lréëä Cì øîà ïàî ,déì eøîàjl xn` in ± ¨§¥©¨©¨¨¦

.dil`dn ywaleäì øîà,mdl aiyd -àøéúa ïa äãeäé éaøxn` ¨©§©¦§¨¤§¥¨
lr minc izzp ixde ,yegk `l` dti wlg il mipzep mz` oi`y il

.iwlg rxbi recne ,mkzenk gqtdeøîà,dfl dfïn÷c éàä éàî± ¨§©©§©¨
`xiza oa dcedi iax el xn` ji`e ,epiptly df xac xyt dn

.gafnl daixwy dil`dn ywaläànøàc eäeçkLàå déøúa e÷ãä§©§¥§©§§©£©¨¨
eäeìè÷å àeä.edebxde ,inx` `edy e`vne eixg` ewca ±eçìL §©§¨§

íìL ,àøéúa ïa äãeäé éaøì déì[mely-],àøéúa ïa äãeäé éaø Cì ¥§©¦§¨¤§¥¨§¨¨©¦§¨¤§¥¨
zàcayei [dz`y-]axir,íéìLeøéa äñeøt CúãBöîe ,ïéáéöð §©§©§¦¦§¨¨§¨¦¨©¦

.exwya qtzpe ixkp eze` da cklpe
`xnbd d`ian ,diwp oeyla xeaic oipra lirl `aedy oecipd ab`

:xeaica zexidfa jxevd lr dxend dyrnìç àðäk áøL.[dlg-] ©©£¨£©
deøcL[egly-]éãéà áøc déøa òLBäé éaøì ïðaøz` xwal jliy ©§©©¨¨§©¦§ª©§¥§©¦¦

e .`pdk axdéðéc éàî ÷Bãa ìéæ ,déì eøîà.eavn dn wecae jl ± ¨§¥¦§©¦¥
déLôð çðc déçkLà ,àúàaxl ici` axc dixa ryedi iax ribd ± £¨©§§¥§¨©§¥

.xhtpy `vne ,`pdkdéøBçàì déòø÷ì déøcäàå déLeáìì déòø÷©§¥¦§¥§©§§¥§¦§¥©£¥
éúàå éëáeick xeg`l rxwd z` xifgde eyeal z` rxw ± ¨¥§¨¥

.dkea `edyk minkg iptl `ae xfge ,exizqdldéì eøîàel`y ± ¨§¥
m`d ,minkg eze`déLôð çð.`pdk ax [xhtp-]eäì øîàaiyd ± ¨©§¥¨©§

,mdlàðéîà÷ àì àðàmknvrn `l` ,df xac izxn` `l ip` ± £¨Ÿ¨£¦¨
xn`py meyn ,yexita z`f xneln izrpnpe .ok mzpad(gi i ilyn)

,'ìéñë àeä äaã àöåîe'.eitn drx dxeya `ivedl mc`l el oi`e Ÿ¦¦¨§¦
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קכג
izni`na cenr b sc ± oey`x wxtmigqt

åéðá íåùî.daikx oeyl azk ,mixkf ody Ðåäðéð éããä éëãoeyla jxe` oi`y Ðgv

ondpebnd.ceak oeyla irzyn Ð'åë àëéä ìëålirlc ipde Ðmwirjcnll Ð

xvwe dpebn oeyl aizk zenewn x`yae .iwp oeyl xg` xfgl jixvydpyiy jcnll Ð

mc`ecinlzlzniiwzny itl ,dxvw oeylon xzei dly `qxib.dkex`dáéúë úáëø
" inp azkinl ivnc ab lr s`e Ð"zayi,xqg

,oi`a od yexcl dxezay zexiqg lk :edin

o`kejcnldxvw oeyl qetzzy df oexqga

dpebn oeyl qtz o`k ixdy ,dpebn `ed elit`e

.xvweéãâëï÷ðñîÐicbk.siirwepiqoeyl

,zetiircb :el dneceicbwpiqe`xnba ,`l

= (a,fq) "d`vei dy` dna" wxta zayc

xabzdilfn.siir idz l`eíéøöåá äî éðôî
äøäèá.mixedh milka Ðïéàåäøäèá ïé÷ñåî

jixv oi`e .dwiqn ixw `w mizifa Ðowqenl

"zay ze`ivi"a zay zkqna xn`ck ,dxdha

c)aiyg `lc (`,fi 'lden,xiykdl odn `veid

la` ,cad ici lr `veid `l` xenb ony epi`y

miaprd lr afd oii.dia dil `gipc ,oxiykn Ð

ìåôë éðòéâä,miptd mgln Ð.iwlglõîù
ìåñôÐ.llg ,dpedk leqtïé÷ãåá ïéàoiprl Ð

.dy` `yil ,oiqgeiïîäìòîìå çáæîäm` Ð

gafna yniy,epnid dlrnl wecal jixv oi` Ð

eze` oigipn eid `l dpedkl ie`x did `l m`c

iying wxt) zecn zkqna opzck ,ynyldpyn

oic zia miayei eid my ,zifbd zkyl :(ciqgin

didyk leqt ea `vnpy odk lk ,diele dpedk

dvexjpgzdldcearl.`veie mixegy yael Ð

ìåñô õçùdfane gex qb did envr `ed Ð

ol `niiwck .ynyl ie`x oi`e ,miny iycw

dcear :(a,gi) [zegpna]dxeqnd,oxd` ipal

dpebna s` ,oleka dcen epi`y odkodayoi` Ð

.dpedka wlg eläéùôðà òøàãjixvde Ð

,eixg` dwicadlbeedewca `ly.dlgzn dti

êì åôñ à÷ éîon jl oipzep melk Ðdil`d

on `l` jl oipzep oi` ?lek`lyegkd.eay

oeekzpe,ezerhdljliyklon l`yi cer

did `l `xiza oa dcedi iax ciae .dil`d

.ebxedläéìàî éì åôñipehirld Ð.dil`d on

,did yakedziil`eaizkc ,deabl daixw

`xwie) yaka."dninz dil`d" :(bïá äãåäé éáø
àøéúáwlg il mipzep mz` oi`y il xn`w Ð

.ok enk minc izzp ip`e ,yegkd on `l` ,dti

ïî÷ã éàî.epiptl `ay dfd xacd dn Ðïéáéöð
`edd meyn `kd hwp `caer i`d .exir my Ð

enxbc ,lirlc`edde .mdixg` wecal mdipy

.dpebn oeyl meyn hwpäéðéã éàî ÷åãáweca Ð

rcedziidp dn.eaäéøåçàì äéòø÷ì äéøãäà
.mal `vie `icdl xdn epiai `ly Ðäà÷å÷ç

.myd iepik Ðàúééø÷ìze`xl ,mixtkl Ð

.ze`eazaúåôé åùòð ïéøåòùeixac llkne Ð

mihgdy rnyndvex did `le .zeti eyrp `l

.eitn dllw xac `ivedlúåôé åùòð íéùãòÐ

.mc` lk`n
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ìëm`e .diwp oeyla mc` xtqi mlerly epcnll ,aezkd mwr jkle Ð 'eke iccd ikc `kid

mwer did `l.edpip iccd ikc `kid elit` ,iziz `kidn ok m` ÐúáëøÐ aizk

azkc `kid lkc ,zayi azkinl ivn `lc :wgvi epiax xne`e !zayi inp aezkl :xn`z m`e

"mecq xrya ayi hele" opiyxcck ,dyxcl `z` e"ie `la ayihtey edepin meid eze` Ð

.(p dyxt dax ziy`xa)

ïéà:sqei epiax axd yxtn Ð dxdha oiwqen

`,fi) zayc `nw wxtc dxivac `nrhc

dtewa epxvai `nyc ,dwiqna ikiiy `l (mye

enxkl jled mc`y minrt inp `idde .zttefn

dxkiay leky` d`exeiab lr etlfne ehgeq Ð

eh dwyn oiicr dxiva zryae ,miapr.odilr gt

epi`e dwyn epi`y ,ok zeyrl libx epi` mizifac

.dneiwa dvex epi`e ,mzd xn`ck ,aeyg

õîùzcear xac :l`ppg epiax yxit Ð leqt

dvnyl" (al zeny) aizkck ,miakek

zegpn zkqna opzck ,dpedkl leqte ."mdinwa

eynyi `l eipeg ziaa eynyy mipdk :(`,hw)

:yexit .xg` xacl xnel jixv oi`e ,ycwna

zenad ipdk elri `l j`" xn`py ,dxf dcearl

."'d gafn l`

àðàåoi` o`kn Ð ixtey ixteyn `plik`

xne`e epiptl `ad lkl oin`py di`x

ip` l`xyi,eid l`xyi aexc `kd ip`yc Ð

wxtn di`x `iadl yi j` .`aex xza opilf`e

aiqp e` ,ilb lif :dil xn`c (mye `,dn) "ulegd"

dcedi iaxc dinwl `z`c `eddn oke .jpin za

on`p :dil xn` .invr oial ipia izxiibzp :xn`e

z` leqtl on`p dz` i`e ,jnvr z` leqtl dz`

`de .ip` l`xyi xninl ivnc meyn epiide .jipa

,ip` xb xn`e `ay in :(a,en) "ulegd"a xn`c

eplawp leki.jl wfgena "jz`" xnel cenlz Ð

i`c ,mieb mdy dizda`a ol wfgena ixiin mzd

ikd e`ll`xyi xn` ira i`c ,ebina on`p Ð

.ip`äéìàîoi` icbc ab lr s` Ð jl etqw in

daixw ezil``ny e` .dlh did mdigqt aex Ð

lbxl dlr `ly `xiza oa dcedi iaxe .el cibdÐ

epi`y did owf e` ,rwxw el did `ly xnel yi

i` .di`xn enk gqtn xehtc eilbxa jldl leki

ixtiqa gkenck ,`id ux`l ueg oiaivp :inp

ziy`xa) inlyexi mebxza cere ."d`x" zyxta

qcde :mbxzn xrpy ux`a "dplke ck`e jx`e" (i

.itqihwe oiaivpe

äà÷å÷çepiaxe .xteq :l`ppg epiax yexit

.did dwewg xirn :yxit wgvi

.(hi) ryedi xtqa
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ìò úáëø àéäå" :áéúëäå .àeä àçøBà åéða íeMî¦¨¨§¨§¨§¦§¦Ÿ¤¤©
àéìéìc àúeúòéa íeMî íúä ¯ !"øBîçä¯àçøBà ©£¨¨¦¦£¨§¥¦¨§¨

àéìéìc àúeúòéa íeMî :àîéà úéòaéàå .àeä¯ §¦¨¦¥¨¦¦£¨§¥¦¨
ãåãc àúeúòéa íeMî ,àkéì¯:àîéà úéòaéàå .àkéà ¥¨¦¦£¨§¨¦¦¨§¦¨¦¥¨

.àkéà øäc àúeúòéa íeMî ,àkéì éîð ãåãc àúeúòéa¦£¨§¨¦©¦¥¨¦¦£¨§©¦¨
àëéä ìk :àlà ¯ ?àîè áéúk àì éî àúééøBàáe§©§¨¦¨§¦¨¥¤¨¨¥¨

eäðéð éããä éëc¯ìa éòzLîàëéä ìk ,äi÷ð ïBL §¦£¨¥¦§¦§¨¥§¨§¦¨¨¥¨
éléî ïéLéôðc¯ìa éòzLîáø øîàãk .äøö÷ ïBL ¦§¦¦¦¥¦§¨¥§¨§¨¨¦§¨©©

áø øîà àðeä áø øîà dì éøîàå ,áø øîà àðeä¨¨©©§¨§¦¨¨©©¨¨©©
Cøc Bãéîìúì íãà äðLé íìBòì :øéàî éaø íeMî¦©¦¥¦§¨¦§¤¨¨§©§¦¤¤

ìa éòzLî eäðéð éããä éëc àëéä ìëå .äøö÷ïBL §¨¨§¨¥¨§¦£¨¥¦§¦§¨¥¦§
øîà÷å ,eäðéð éããä éëc úáLBéå úáëBø àäå ?ãBák̈§¨¤¤§¤¤§¦£¨¥¦§§¨¨©
éáúé eåäc éãéîìz éøz eäðä .áéúk "úáëø" !úáëBø¤¤Ÿ¤¤§¦¨§§¥©§¦¥§¨¨§¦
øáãk àzòîL éàä ïðéúéåL :øîà ãç ,áøc dén÷©¥§©©£©§¦¦©©§©§¨§¨¨

ðéúéåL :øîà ãçå ,ï÷ðñî øçàéãâk àzòîL éàä ï ©¥§©§©§©£©§¦¦©©§©£¨¦§¦
éàäc éãäa áø éòzLéà àìå .ï÷ðñîéøz eäðä .C §©§©§¨¦§§¥©©£¥§¨¥¨§§¥

ïaø eäéépéî ãçå ìläc dén÷ éáúé eåäc éãéîìz©§¦¥§¨¨§¦©¥§¦¥§©¦©§©¨
eäéépéî ãçå éaøc dén÷ :dì éøîàå ,éàkæ ïa ïðçBé¨¨¤©©§¨§¦¨©¥§©¦§©¦©§
ïéàå äøäèa ïéøöBa äî éðtî :øîà ãç .ïðçBé éaø©¦¨¨©£©¦§¥¨§¦§¨¢¨§¥
äøäèa ïéøöBa äî éðtî :øîà ãçå ?äøäèa ïé÷ñBî§¦§¨¢¨§©£©¦§¥¨§¦§¨¢¨
äøBnL äæa éðà çèáeî :øîà ?äàîeèa ïé÷ñBîe§¦§§¨¨©§¨£¦¨¤¤¤
äøBäL ãò íéèòeî íéîé äéä àìå .ìàøNéa äàøBä¨¨§¦§¨¥§Ÿ¨¨¨¦¨¦©¤¨
:eäì øîà ãç ,éðäk àúìz eäðä .ìàøNéa äàøBä¨¨§¦§¨¥¨§§¨¨©£¥©£©§
:øîà ãçå ,úéfk éðòébä :øîà ãçå ,ìBtk éðòébä¦¦©¦©§©£©¦¦©¦©©¦§©£©
õîL Ba eàöîe åéøçà e÷ãa .äàèlä áðæk éðòébä¦¦©¦¦§©©§¨¨¨§©£¨¨§¤¤

àäå .ìeñt!äìòîìe çaænä ïî ïé÷ãBa ïéà :àéðz §§¨©§¨¥§¦¦©¦§¥©§©§¨
."ìeñt õçL" àîéà àlà "ìeñt õîL" àîéz àì̈¥¨¤¤§¤¨¥¨©©§

íúä éðàL :àîéà úéòa éàå¯.déLôð òøàc eäéàc §¦¨¥¥¨¨¥¨¨§¦§©©©§¥
,íéìLeøéa íéçñt ìéëàå ÷éìñ äåäc äàîøà àeää©©§¨¨©£¨¨¥§¨¥§¨¦¦¨©¦
ìøò ìk" ,"Ba ìëàé àì øëð ïa ìk" :áéúk ,øîà£©§¦¨¤¥¨ŸŸ©¨¨¥
.éøôeL éøôeMî àðìéëà÷ àä àðàå "Ba ìëàé àìŸŸ©©£¨¨¨£¦§¨¦§¥§¥
Cì eôñ à÷ éî :àøéúa ïa äãeäé éaø déì øîà£©¥©¦§¨¤§¥¨¦¨¨¨
àîéà íúäì z÷ìñ ék .àì :déì øîà ?äéìàî¥©§¨£©¥¨¦¨§©§§¨¨¥¨
dBábì äéìà :déì eøîà .éì eôñ äéìàî :eäì øîà ÷éìñ ék .äéìàî éì eôñ :eäì§§¦¥©§¨¦§¦£©§¥©§¨§¦£©¥©§¨©¨
éàî :eøîà .àøéúa ïa äãeäé éaø :eäì øîà ?éëä Cì øîà ïàî :déì eøîà .à÷ìñ̈§¨£©¥©£©¨¨¦£©§©¦§¨¤§¥¨£©©
äãeäé éaøì déì eçìL .eäeìè÷e ,àeä äàîøàc eäeçkLàå déøúa e÷ãa ?ïn÷c éàä©§©¨§©©§¥§©§§§©§¨¨§©¨§¥§©¦§¨
!íéìLeøéa äñeøt Cúãeöîe ïéáéöða zàc ,àøéúa ïa äãeäé éaø Cì íìL :àøéúa ïa¤§¥¨§¨¨©¦§¨¤§¥¨§©§¦§¦¦§¨¨§¨¦¨¨¦

ìç àðäk áø÷Bãa ìéæ :déì eøîà ,éãéà áøc déøa òLBäé éaøì ïðaø deøãL ,L ©¨£¨£©§©©¨©§©¦§ª©§¥§©¦¦£©¥¦§
,déøBçàì déòø÷ì déøãäàå ,déLeáìì déòø÷ .déLôð çðc déçkLà àúà .déðéc éàî©¦¥£¨©§§¥§¨©§¥§©¥¦§¥©£©§¥¦§¨¥©£¥

,àúééø÷ì ÷ôð äà÷e÷ç ïðçBé ."ìéñë àeä äac àéöBîe" ,àðéîà÷ àì àðà :eäì øîà ?déLôð çð :déì eøîà .éúàå éëáe§¦©£¦£©¥¨©§¥£©§£¨¨¨¨¦¨¦¦¨§¦¨¨£¨¨§©§¦§¨¨
!íéøBîçìå íéñeqì øOáe àö :déì eøîà .úBôé eNòð íéøBòN :íäì øîà ?úBôé eNòð ïéhéç :déì eøîà àúà ék¦£¨£©¥¦¦©£¨£©¨¤§¦©£¨£©¥¥©¥©¦§©£¦
.úBôé eNòð íéLãò :éîð éà .úBôé ïéhéç eNòð ã÷zLà ?øîéîì déì éåä éàî ."Lëøìå íéñeqì ïázäå íéøòOä" :áéúëc¦§¦©§Ÿ¦§©¤¤©¦§¨¨¤©¨¥¥§¥¨¤§¨©©£¦¦¨¦©¦£¨¦©£¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc migqt(oey`x meil)

åéða íeMî,mn`l eelzpy dyn ly mixkfdàçøBà[jxcd-]àeä ¦¨¨§¨
daikxa.daikx oeyl aezkd my xikfd ok lre ,

,dy`a daikx oeyl ep`vn `l ike :`xnbd dywn ceráéúëäå§¨§¦
ilnxkd lap zy` libia`a(k dk '` l`eny)å'didìò úáëBø àéä §¨¨¦¤¤©

øBîçäDz`xwl micxi eiWp`e cec dPde ,xdd xzqA zcxie ©£§Ÿ¤¤§¥¤¨¨§¦¥¨¦©£¨¨Ÿ§¦¦§¨¨
:`xnbd zvxzn .'mz` WBtYeíúäe ,dlila dakx [my-]íeMî ©¦§ŸŸ¨¨¨¦

àeä àçøBà àéìéìc àúeúòéady`d jxc dlild cgt meyne - ¦£¨§¥§¨§¨
zvxzn cer .ahid ea feg`l ick ,xengd lr milbx weqita akxl

:`xnbdàîéà úéòaéàå,jk uxzl lkez dvxz m`e ±íeMî §¦¨¥¥¨¦
àkéì àéìéìc àúeúòéa,dlild on cgt libia`l did `l mpn` ± ¦£¨§¥§¨¥¨

mewn lkn j`àkéà ãåãc àúeúòéa íeMîdcgty cgtd meyn ± ¦¦£¨§¨¦¦¨
,dgpn el zzl axiqy meyn lap zia lk z` bexdi `ny cecn
cer .eilr dayi `le ,ahid ea wifgdl ick xengd lr dakx

,`xnbd zvxznàkéì énð ãåãc àúeúòéa ,àîéà úéòaéàås` - §¦¨¥¥¨¦£¨§¨¦©¦¥¨
j` ,libia`l dl did `l cecn cgtàúeúòéa íeMîàkéà øäc± ¦¦£¨§¨¦¨

dakx ixdy ,dayi `le dakx ezngne ,dl did xdd on cgt
.xdd cxena

lirl e`aedy iel oa ryedi iax ixaca oecl zxfeg `xnbd(`"r),
.'d`nh' aezkl `ly icka zeize` dpeny siqede aezkd mwiry

:`xnbd dywn'àîè' áéúk àì éî àúééøBàáexn`p `l ike ± §©§¨¦Ÿ§¦¨¥
.miaezka ef daiz dxkfp miax zenewna ixde ,'`nh' dxeza

:`xnbd zvxzneäðéð éããä éëc àëéä ìk àlàizyy zni` lk ± ¤¨¨¥¨§¦£¨¥¦§
,okxe`a zeey zepeyldéòzLîaezkd [xacn-]ìaïBLdäi÷ð ¦§¨¥©¨§¦¨

mle`e .xzeiéléî ïéLéôðc àëéä ìkdiwpd oeyldy mewn lka ± ¨¥¨¦§¦¦¦¥
,xzei dkex`éòzLîaezkd [xacn-]ìa,äøö÷ ïBLdpi`y elit` ¦§¨¥§¨§¨¨

.diwpdì éøîàå ,áø øîà àðeä áø øîàãky [mixne` yie-]øîà ¦§¨©©¨¨©©§¨§¦¨¨©
àðeä áøyøîàz`fíãà äðLé íìBòì ,øéàî éaø íeMî áø ©¨¨©©¦©¦¥¦§¨¦§¤¨¨

,äøö÷ Cøc Bãéîìúìjxcn xzei dxekfe zniiwzn `idy meyn §©§¦¤¤§¨¨
.dkex`

:`xnbd dywn aeyåikàëéä ìk[okid lk-]czepeyld izyéë §¨¥¨¦¦
eäðéð éããäokxe`a [od zeey-]éòzLîaezkd [xacn-]ìaïBL £¨¥¦§¦§¨¥¦§

eäðéð éããä éëc 'úáLBé'å 'úáëBø' àäå ,ãBák,okxe`a [od zeeyy-] ¨§¨¤¤§¤¤§¦£¨¥¦§
emewn lknøîà÷libia`a aezkdúáëBø'`le 'xengd lr ¨¨©¤¤

:`xnbd zvxzn .'zayei''úáëø'e"`e `la,áéúkze` da yie Ÿ¤¤§¦
.'zayei'a xy`n zegt zg`

:diwp oeyla xeaic oipra dyrn d`ian `xnbdéãéîìz éøz eäðä©§§¥©§¦¥
áøc dén÷ éáúé eåäcax iptl eayiy micinlz ipya dyrn ± ©£¨§¦©¥§©

,eitn ecnleï÷pñî øçà øáãk àzòîL éàä ïðéúéeL ,øîà ãç± ©¨©©¥¦©©§©§¨§¨¨©¥§©§¨
izribi aexn siir xifgk ize` dzyr ef dreny ,xn` mdn cg`

,daï÷pñî éãâk àzòîL éàä ïðéúéeL ,øîà ãçå,xn` cg`e ± §©¨©©¥¦©©§©§¨¦§¦§©§¨
.siir icbk ize` dzyr ef drenyéàäc éãäa áø éòzLéà àìåC- §Ÿ¦§¨¥©©£¥§©

.dpebn oeyla xaicy oey`xd cinlzd mr ax xaic `le
:oeyld zexidf oipra sqep dyrn d`ian `xnbdîìz éøz eäðäéãé ©§§¥©§¦¥

ìläc dén÷ éáúé eåäclld iptl eayiy micinlz ipya dyrn ± ©£¨§¦©¥§¦¥
,owfdeäéépéî ãçådid [mdn cg`e-]dì éøîàå .éàkæ ïa ïðçBé ïaø §©¦©§©¨¨¨¤©©§¨§¦¨

eayiy micinlz ipya df dyrn didy [mixne` yie-]dén÷©¥
[eiptl-]eäéépéî ãçå ,éaøcdidãç .ïðçBé éaømicinlzn [cg`-] §©¦§©¦©§©¦¨¨©

el`ïéøöBa äî éðtî ,øîàmiaprd z`äøäèa,mixedh milka ± ¨©¦§¥¨§¦§¨¢¨
ïé÷ñBî ïéàåmizifd z` [sehwl jixv oi`e-]ãçå .äøäèamdnøîà §¥§¦§¨¢¨§©¨©

,zxg` oeyla okøîà .äàîeèa ïé÷ñBîe äøäèa ïéøöBa äî éðtî¦§¥¨§¦§¨¢¨§¦§§¨¨©
,[iax ok xn` dipyd oeyld itle] lldäæa éðà çèáeîoi`e' xn`y §¨£¦¨¤

,diwp oeyla xaice 'dxdha oiwqenLdidi.ìàøNéa äàøBä äøBn ¤¤¨¨§¦§¨¥
åok`äéä àì[exar `l-]äøBäL ãò íéèòeî íéîédf cinlz §Ÿ¨¨¨¦¨¦©¤¨

.ìàøNéa äàøBä¨¨§¦§¨¥
:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbdéðäk àúìz eäðädyrn - ©§§¨¨¨£¥

,ycwnd ziaa eyniyy mipdk dylyaãçmdn [cg`-]eäì øîà ©¨©§
,[eixagl ,mdl-]éðòébäohw xeriy miptd mgln [iwlgl ribd-] ¦¦©¦

klcebìBô,[ziphw oin-]éðòébä øîà ãçåepnnøîà ãçå ,úéæk §§©¨©¦¦©¦§©¦§©¨©
éðòébäohw xeriya epnnåéøçà e÷ãa .äàèlä áðæk[oexg`d xg`] ¦¦©¦¦§©©§¨¨¨§©£¨

,dpebn oeyla xaicy.ìeñt õîL Ba eàöîe¨§¤¤§
:dzywd ok lre ,zellg ly dpedk leqtl dpeekdy dxaq `xnbd

[ïðz] (àéðú) àäåoiyeciwa(.er)wecal jixv dy` `yepdy s`y , §¨§¨
mewn lkn ,zexec dnk cr dzgtyn zedn` qegi zexykaïéà¥

.äìòîìe çaænä ïî ïé÷ãBaodk dizea`n cg` `vnp m`y §¦¦©¦§¥©§©§¨
m` oky ,epnn dlrnly zexeca wecal jixv oi` ,gafna ynynd
ewca recn ok m`e .gafna ynyl el migipn eid `l leqt ea did

:`xnbd zvxzn .gafna yniy xaky xg`l df odk ixg`àìŸ
àîéze`vny [xn`z l`±]ìeñt õîL,el encwy zexecaàlà ¥¨¤¤§¤¨
àîéàenvr ea e`vny [xen`±],ìeñt õçLzeqb ea yiy eliby ¥¨©©§

cer .dpedkl leqt `ed ixde ,miny iycw dfan `ede gexd
:`xnbd zvxznàîéà úéòa éàåz`f ayiil lkez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

j` ,dlrnle gafndn oiwcea oi` mpn` ,jkíúä éðàLdpey ± ¨¦¨¨
,df odka my oicddéLôð òøàc eäéàcz` rxd envr `edy ± §¦§¨©©§¥

s` lr eixg` ewca ok lre ,dpebn oeyla xaicy jka ezwfg
`vnpe dligza dti edewca `ly dlbzd ok`e ,gafna yniyy

.leqt ea
ecnr ea mby ,sqep dyrn `xnbd d`ian mcewd dyrnd ab`

:eixac jezn mc` ly eaih lrìéëàå ÷éìñ äåäc äànøà àeää©£©¨¨©£¨¨¦§¨¦
íéìLeøéa íéçñtdler didy [ixkp] inx` eze`a dyrn ± §¨¦¦¨©¦

`edy xn`e xwiyy ici lr gqt oaxwn lke`e milyexil
enewnl ixkp eze` xfgyke .gqtd zxeag lr edepine ,l`xyin

e x`tzdáéúk ,øîà(bn ai zeny),gqRd zTg z`f'àì øëð ïa ìk ¨©§¦Ÿª©©¨©¨¤¥¨Ÿ
,'Ba ìëàéxn`p oke(gn ai my)àä àðàå ,'Ba ìëàé àì ìøò ìk' Ÿ©¨¨¥ŸŸ©©£¨¨

éøôeL éøôeMî àðìéëà÷xgaend wlgdn lke` ip` eli`e ± ¨£¦§¨¦§¥§¥
.ixkp ippdy elit` gqtd ly xgaenaydéì øîàeze` l`y -éaø ¨©¥©¦

Cì eôñ à÷ éî ,àøéúa ïa äãeäémb jzxeag ipa [jelik`d m`d-] §¨¤§¥¨¦¨¨¨
äéìàî.gqtd lydéì øîà,ixkpd el aiyd ±àì.dpnn il epzp ¥©§¨¨©¥Ÿ

wlgdn `l` jl epzp `l ixd ,`xiza oa dcedi iax el xn`
.zgaeynd dil`dn `le yegkdeäì àîéà íúäì ú÷ìñ ék± ¦¨§©§¨¨¥¨§

,mdl xn`z milyexil d`ad mrta dlrzykéì eôñ§¦
[ipelik`d-]äéìàî`xiza oa dcedi iax dvxe .yakd ly ¥©§¨

dxeq`e gafnd iab lr daixw yakd ziil` ixdy ,jka eliykdl
,l`xyin epi`y ea exiki dpnn lek`l ywaiy jezne .dlik`a

.exwya edeqtzie÷éìñ ék,milyexil aey ixkpd dlr xy`k ± ¦¨¦
eäì øîà,ezxeag ipal [mdl-]éì eôñ äéìàîziil`n ipelik`d ± ¨©§¥©§¨§¦

.gqtd,déì eøîà`ldà÷ìñ dBáâì äéìàdaixwe ,[dler `id±] ¨§¥©§¨§¨©¨§¨
e etiqede .gafnd iab lréëä Cì øîà ïàî ,déì eøîàjl xn` in ± ¨§¥©¨©¨¨¦

.dil`dn ywaleäì øîà,mdl aiyd -àøéúa ïa äãeäé éaøxn` ¨©§©¦§¨¤§¥¨
lr minc izzp ixde ,yegk `l` dti wlg il mipzep mz` oi`y il

.iwlg rxbi recne ,mkzenk gqtdeøîà,dfl dfïn÷c éàä éàî± ¨§©©§©¨
`xiza oa dcedi iax el xn` ji`e ,epiptly df xac xyt dn

.gafnl daixwy dil`dn ywaläànøàc eäeçkLàå déøúa e÷ãä§©§¥§©§§©£©¨¨
eäeìè÷å àeä.edebxde ,inx` `edy e`vne eixg` ewca ±eçìL §©§¨§

íìL ,àøéúa ïa äãeäé éaøì déì[mely-],àøéúa ïa äãeäé éaø Cì ¥§©¦§¨¤§¥¨§¨¨©¦§¨¤§¥¨
zàcayei [dz`y-]axir,íéìLeøéa äñeøt CúãBöîe ,ïéáéöð §©§©§¦¦§¨¨§¨¦¨©¦

.exwya qtzpe ixkp eze` da cklpe
`xnbd d`ian ,diwp oeyla xeaic oipra lirl `aedy oecipd ab`

:xeaica zexidfa jxevd lr dxend dyrnìç àðäk áøL.[dlg-] ©©£¨£©
deøcL[egly-]éãéà áøc déøa òLBäé éaøì ïðaøz` xwal jliy ©§©©¨¨§©¦§ª©§¥§©¦¦

e .`pdk axdéðéc éàî ÷Bãa ìéæ ,déì eøîà.eavn dn wecae jl ± ¨§¥¦§©¦¥
déLôð çðc déçkLà ,àúàaxl ici` axc dixa ryedi iax ribd ± £¨©§§¥§¨©§¥

.xhtpy `vne ,`pdkdéøBçàì déòø÷ì déøcäàå déLeáìì déòø÷©§¥¦§¥§©§§¥§¦§¥©£¥
éúàå éëáeick xeg`l rxwd z` xifgde eyeal z` rxw ± ¨¥§¨¥

.dkea `edyk minkg iptl `ae xfge ,exizqdldéì eøîàel`y ± ¨§¥
m`d ,minkg eze`déLôð çð.`pdk ax [xhtp-]eäì øîàaiyd ± ¨©§¥¨©§

,mdlàðéîà÷ àì àðàmknvrn `l` ,df xac izxn` `l ip` ± £¨Ÿ¨£¦¨
xn`py meyn ,yexita z`f xneln izrpnpe .ok mzpad(gi i ilyn)

,'ìéñë àeä äaã àöåîe'.eitn drx dxeya `ivedl mc`l el oi`e Ÿ¦¦¨§¦
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc migqt(ipy meil)

dxeya `ivedln rpnp ax mb eay sqep dyrn d`ian `xnbd
:eitn drxdéúçà øáe àéiç éaøc deçà øa áøly epa did ax - ©©£©§©¦¦¨©©§¥

`ni` ly dpa did oke ,a`d on `iig iax ly eig` didy eaii`
.m`d on `iig iax ly ezeg` dzidyíúäì ÷éìñ ékdlryk - ¦§¦§¨¨

,l`xyi ux`l laan axdéì øîàayiy `iig iax eze` l`y - ¨©¥
jia` m`d ,l`xyi ux`aíéi÷ eáééà.miiga epcer -déì øîà- ©§©¨¨©¥

m`d ,dl`ya ax eaiydúîéi÷ ànéàdz`y cr ,xnelk - ¦¨©¤¤
jk jezne .zniiw in` m`d ize` l`y ,miiw ia` m`d ipl`ey

aey .xhtp eaii` eig`y ,`iig iax oiaddéì øîàm`d ,`iig iax ¨©¥
.úîéi÷ ànéàedéì øîàjzl`y lr jl izayd xak ike ,ax ¦¨©¤¤¨©¥

m`d zncewd.íéi÷ eáééàly en` mby `iig iax oiad jk jezne ©§©¨
.dxhtp axdéì øîà`iig iaxìdéònL,[eynyl-]éìòðî éì õBìç ¨©¥§©¨¥£¦¦§¨©

,zelia` bdpnkéìBäåCz`éìk[icba-],õçønä úéáì éøçàik §¥¥©©£©§¥©¤§¨
.ok xn` recn x`eai jenqae .my uegxl zkll ipevxa

:zelia` ipica zekld dnk `iig iax zbdpdn dgiken `xnbd
úìz dpéî òîL.` :zekld yly o`kn gikedl yi ±dpéî òîL §©¦¨§¨§©¦¨

mby ,eilrpn uelgl eynyl xn`y jknìáàdwegx dreny lr ¨¥
[eaexw zzinn mei miyly xg`l wx eipf`l dribdy]øeñà̈

.ìcðqä úìéòða.adpéî òîLeeilk z` jileiy eynyl xn`y jkn ¦§¦©©©§¨§©¦¨
lr zelia`y ,ugxnd zialíBé àlà úâäBð dðéà ä÷Bçø äòeîL§¨§¨¥¨¤¤¤¨

ãçà.b .caladpéî òîLey,Bleëk íBiä úö÷îly zelia`a ice ¤¨§©¦¨¦§¨©§
`le cin ugxnd zial `iig iax jld ok meyne .meid eze` zvwn
lr zelia`y ,micinlzl dkld zexedl ick ,xgnl cr oiznd

.cala dlw dry `l` zbdep dpi` dwegx dreny
:eixac jezn mc` ly e`ven lr ecnr eay dyrn d`ian `xnbd

àeäämc`øîàccinz'éðéc eðec'el didy ozne `yn lkay - ©§¨©¦¦
did `le ,oic zial inr `a epic lral xne` did zeixad mr

.cala mipiicl `l` mc` meyl rnypéøîà,zeixaddpéî òîL ¨§¦§©¦¨
df mc`yîhayéúà÷ ïcmeyn ,[`a `ed-]áéúëc(fh hn ziy`xa) ¦¨¨¨¥¦§¦

,ocl ezen mcew awri zkxaa.'ìàøNé éèáL ãçàk Bnò ïéãé ïc'¨¨¦©§©©¦§¥¦§¨¥
:df oirk sqep dyrn d`ian `xnbdàeäämc`ìéæà à÷ äåäc ©©£¨¨¨¦

øîàå,xne`e cinz jled didy ±ékààúàøéa éðñéñà àné ó± §¨©©¥©¨¨¦§¦¦¨¨
did cinze ,mid seg lr eniwn iziid oenx` il miwn iziid eli`

.mid sega gazyneäeçkLàå e÷ãa[e`vne-]cdf mc`îhay ¨§§©§§§¦
éúà÷ ïìeáfmeyn ,[`a `ed-]áéúëcezen mcew awri zkxaa §ª¨¨¥¦§¦

oeleafl(bi hn my),.'ïkLé íéné óBçì ïìeáæ'§ª§©¦¦§Ÿ
dywn .epzpyna iepyd ung zwica oica oecl zxfeg `xnbd

:`xnbdïì àîéé÷c àzLäå,epl xxazpy xg`l dzre -éleëìc §©§¨§¨§¨¨¦§¥
àeä àúøBà øBà àîìòmiwceae ,dlil `ed 'xe`' lkd ixacly - ¨§¨§¨

,oqipa xyr drax` lila ungd z`éãkî[ixd-]ïéaäãeäé éaøì ¦§¦¥§©¦§¨
øéàî éaøì ïéáeoldl dpyna ewlgpy(:`i)minkg eyr dry efi`n ¥§©¦¥¦

lkd ixacl mewn lkn ,xyr drax` meia ung xeqi`l dwgxd
døeñà Bðéà õîçdzayda aiige dxezd onî àlàseqúBòL LM ¨¥¥¨¤¨¦¥¨

äìòîìe.df mei lyåok m`÷Bcáðungd z`úéLazligza ± §©§¨§¦§§¦
recne ,epxrai ef dry seqa exeqi` onf ribiykle ,ziyyd dryd

:dziiyew z` `xnbd zwfgn .xyr drax` lila ewceal yiéëå§¦
àîézmeyn c"i lill dwicad z` micwdl yiy [xn`z m`e-] ¥¨

y,úBöîì ïéîéc÷î ïéæéøæy ic jk meyn `ldàøôvî ÷Bcáð± §¦¦©§¦¦§¦§¦§¦©§¨
.xyr drax` mei xweaaáéúëcdlin zevna xn`p ixdy -`xwie) ¦§¦

(b ai,àéðúå ,'Búìøò øNa ìBné éðéîMä íBiáe',`ziixaa epipye ±ìk ©©§¦¦¦§©¨§¨§©§¨¨
íBiäipinydì øLk BlekzevnL àlà ,äìéîd mewn lknïéæéøf ©¨¥§¦¨¤¨¤§¦¦

íéîéc÷îmixdnneìd miiw,úBöî.meid zligza oilneLokøîàp ©§¦¦§¦§¤¤¡©
dciwrd zyxta(b ak ziy`xa)'ø÷aa íäøáà íkLiå',fxcfdy ©©§¥©§¨¨©Ÿ¤

epa wgvi z` aixwdle 'd zevn z` miiwl micwdl ick mdxa`
lkn ,dngd up mcew xgyd zelra z`vl fxcfdy s`e ,dlerl
znkydae dlina epivny ixd .dlila z`vl micwd `l mewn

.xweadn `l` dpi` zefixfy mdxa`

:c"i lila wecal yi recn ,dziiyew z` zvxzn `xnbdáø øîà̈©©
,÷çöé øa ïîçðungd z` wecal minkg epwizameyn dlil ©§¨©¦§¨©

`idy,íäézáa ïééeöî íãà éðaL äòLmc` ipa aex meia la` ¨¨¤§¥¨¨§¦§¨¥¤
.ewcai `le elyxzi `ny yeygl yie ,mdizaa miievn mpi`åok §

dlilay meyn,ä÷éãáì äôé øpä øBà,exe` xkip oi` meia la` ©¥¨¤¦§¦¨
,dngd xe`l `le xpd xe`l `weec zeyridl dkixv dwicade

oldl x`eank(:f).
:ef dpwz zngn rawpy oic d`ian `xnbdCkìéä ,ééaà øîà- ¨©©©¥¦§¨

mrhd meyn xyr drax` lila ungd z` wecal epwizy xg`n
,`nlra zefixf meyn `le ,xen`dçzôì àì ïðaøî àaøeö éàä©§¨¥©¨¨Ÿ¦§©

déðcéòa,ef dryl reawd ecenila ligzi `l mkg cinlz ± §¦§¥
øñaøà éäâðc øñéìúc àúøBàa-`edy xyr dyly i`ven lila §§¨¦§¥©§©§¥©§¥©

.wecaiy cr ,xyr drax`l xe`dézòîL déì àëLî àîìc± ¦§¨¨§¨¥§©§¥
,dlila wecal gkyie ecenil xg` jyni `nyéòeðîéàì éúàå§¨¥§¦§¥

äåönî.dzkldk ef devn meiwn rpnidl `eaie - ¦¦§¨
:dwica aeig oiprl xkyen zia oica wtq d`ian `xnbddépéî eòä¦¥

daiyid ipa el`y ±Bøáçì úéa øékNnä ,÷çöé øa ïîçð áøî¥©©§¨©¦§¨©©§¦©¦©£¥
øNò äòaøàa,oqipaéî ìòminkg elihd÷Bcáì.ungn ziad z` §©§¨¨¨¨©¦¦§

elihd m`d÷Bcáì øékNnä ìòmeynàeä déãéc àøéîçc± ©©©§¦¦§©£¦¨¦¥
.ziaa xb `ed dzr cr ixdy ,ely `ed ziaa `vnpd ungdyBà

,àîìcelihd÷Bcáì øëBOä ìòmeyn ,ziad z`àøeqéàc ¦§¨©©¥¦§§¦¨
éà÷ déúeLøa.ely ziad dzr oky ,ezeyxa `vnp ungdy ± ¦§¥¨¥

:dfefn aeign df wtq heytl zywan `xnbdòîL àzrnye `a ± ¨§©
,`ziixaa epipyy dnn wtqd z` heytl di`xúéa øékNnä©©§¦©¦

.äæeæî Bì úBNòì øëBOä ìò ,Bøáçìziad zeevn aeigy epl ixd ©£¥©©¥©£§¨
xkeyd z` aiigl yi ok m`e ,xikynd lr `le xkeyd lr lhen

dwica zevna mb:`xnbd dgec .íúädfefnaáø øîà àä ¨¨¨¨©©
àéä øcä úáBç äæeæî ,àéLøLîxkeyd ok lre ,ziad zaeg `le §¨§§¨§¨©©¨¦

la` .xikynd `le da aiigàëä`l` dpi`y ung zwicaa ¨¨
wtzqdl yi oiicr ,opaxcnéàîz` minkg elihd in lr .dpic ©

lr `ny e` ,ely ungdy meyn xikynd lr m`d ,dwicad gxeh
.dwicad oiprl ziad lral aygp `edy meyn xkeyd

:df wtqa dkldd zrxkd z` d`ian `xnbdïîçð áø eäì øîà̈©§©©§¨
àðéðz ,÷çöé øa,`ziixaa epipy -ãò íà ,Bøáçì úéa øékNnä ©¦§¨§¦¨©©§¦©¦©£¥¦©

Bì øñî àlLz` xkeyl xikyndúBçzôîezepwdl icka ziad ¤Ÿ¨©©§§
xak elìçlil [qpkp-]÷Bcáì øékNnä ìò ,øNò äòaøàz` ¨©§¨¨¨¨©©©§¦¦§

xak oky ,c"i meia zegztnd z` el xqny elit`e ,ungd
xg`le ,zexikyd dlgy mcew dlild zligza dwicaa aiigzd

.eaeig rwet oi` aey aiigzpyøñnMî íàå[xqny xg`l-]Bìz` §¦¦¤¨©
d,øNò äòaøà ìç úBçzôî,oqipa b"ia did zexikyd oipweìò ©§§¨©§¨¨¨¨©

÷Bcáì øëBOä,ziad lra lr lg dwicad aeig oky .ungd z` ©¥¦§
`vnp ,xkeyl ziad dpwp xak aeigd zelg zryay xg`ne

.xkeyd lr `l` xikynd lr aeig lg `l mlerny
:xkyen zia zwica oica sqep wtq d`ian `xnbdáøî dépéî eòä¦¥¥©
øNò äòaøàa Bøáçì úéa øékNnä ,÷çöé øa ïîçð,zixgya oqipa ©§¨©¦§¨©©§¦©¦©£¥§©§¨¨¨¨

m`d,÷eãa Bú÷æçx`eank ezwicaa aiig xikyndy xg`ny ¤§¨¨
zevn z` miiw xikyndy jk lr jenql xkeyd leki ,lirl

.minkgBà`ny,÷eãa Bú÷æç ïéàzl`ey .ewceal xkeyd lre ¥¤§¨¨
:`xnbddpéî à÷ôð éàîì,`l e` weca zwfga ziad m`ddéìéiLéì §©¨§¨¦¨¦©§¥

daiyn .`l e` wca m`d xikynd z` le`yl xkeyd leki `ld ±
ote`a `ed wtqd :`xnbdìc éàäì déúéìcdéìeiLxikyndy ± §¥¥§©¦§©¥

,epl`ypy icka epiptl `vnp epi`éàî éàäì éçeøèàìyi m`d ± §©§¥§©©
.`l e` wtqn wecal xkeyd z` gixhdl

:`xnbd zhyetäeúéðz ,÷çöé øa ïîçð áø eäì øîàepipy - ¨©§©©§¨©¦§¨§¦¨
,`ziixaaíéðîàð ìkäc"i meia cirdlõîç øeòéa ìòmilrady ± ©Ÿ¤¡¨¦©¦¨¥

,ungd z` yn` lila ewca,íéLð eléôàe,íéãáò eléôàeeléôà £¦¨¦£¦£¨¦£¦
.íépè÷:wgvi xa ongp ax gikeneéðîéäî àîòè éàîel` lk §©¦©©£¨§¥§¦

,zecr ipa mpi` ixde ,exeriae ungd zwica lr cirdl
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izni`n` cenr c sc ± oey`x wxtmigqt
äåä àééç éáøã äéúçà øáå äåçà øá áødid `iig iax ly eig` ax ly eia` eaii` Ð

eaii` :(`,d) oixcdpqc `nw wxta opixn`ck ,a`d on`pge`liye`iig iaxe `zxne

ax ly en` dzidy `ni`e .eed ixtkn `g` iaxc ipa edlek`iig iax ly ezeg` Ð

.m`d on dzid÷éìñ éëax Ðexirn.my `iig iax didy ,l`xyi ux`l laanøîàÐ

miiw `ed jia` eaii` :axl `iig iax?äéì øîà
.ax Ðúîéé÷ àîéà:xnelk .dli`y oeyla Ð

s`y ,in` lr l`y ,ia` lr li`yn dz`y cr

.jzeg` `idåì øîà:axl `iig iax cer Ð

?zniiw izeg` `ni`eäéì øîà.ax Ðåáééà
íéé÷`l oiicr ?`ed miiw melk ia`e Ð

eil`ne ,eilr jizeaiyd:mixne` yie .oiad

,l`ey epi`y in lr ax eaiyn did `zegipa

oiaiy ick`iveiy xnel ipira dywe .llkd on

.eitn xwy xac axéì õåìçéìòðîla`zdl Ð

ig` lr.izeg`eõçøîä úéáì éøçà éìë êìåäå
oi`y ,oeekzp micinlzl dkld cnll Ð

`l` zbdep mei miyly xg`ly dwegx dreny

ezvwne ,cg` meilk ayil jixv epi`e ,elekk

ixg` ilk il jlede dil xn`cn .elek meid

xgnl cr oiznd `le ,ugxnd zial`nl` Ð

.ic zg` dryåðåã øîà÷ äåäã àåääéðéãÐ

did ,mc` mr el didy ozne `yn xac lka

mc` xacl rnyp epi`e ,oicl `a :cinz xne`

.oiic it lr `l`éëàóàîéàúàøéá éðñéñàÐ

.zepexia owz`oihlt il eid m``l ,zepal

iziidmraewdid cinze .mid zty lr `l`

mipe`bd zeaeyzae .mid ztya gazyn

:iz`vnsik``ni`pq`.`z`xa:yexitejk

mi`pq :cinz xne`e mid ztya gazyn did

mid zty lrymiyexa Ð,mixg` zenewna md

inx` oeyla dpq .oebd df oeyle,dpq` Ðyexa

.`zexa Ðäãåäé éáøì ïéá øéàî éáøì ïéáÐ

ebilti`cdwgxda oizipznaopax cearc

laa dxezd on xeq` epi` ung .`ziixe`l

dlik`ae d`xi,zery yyn `l`exarynyy

`l" one ,wlg "j`" on onwl silick ,zery

."ung lr hgyz÷åãáð,yy zlgza ung Ð

exeqi` mceweil dnl .epxraiinecw`lilek

`ki` ,`ed `nni xe` i` `nlyac ?i`d

`zyd la` ,xn`w yya inp oizipznc ivexzl

.dywz÷åãáðàøôöîdncwd `ki`c Ð

,mifixfldizefixfae ,dlin iab ogky`ck

`ly ,"xwaa mdxa` mkyie" xn`py ,mdxa`c

`l dlila mewn lkne .dngd upd cr oiznd

.micwdøåàåäôé øðää÷éãáìla` ,dlila Ð

meid xe`l wecai xn`z m`e .jiygn meiaÐ

onwl opitli `dyetignezevny.xpaçúôé àì
àðãéòázr raw m` .`qxiba ligzi `l Ð

.`zzrnya wqrzdl ligzi `l zelila dxezl

øñáøà éäâð øñéìúã àúøåàáz`ivi ilil Ð

`ede ,xyr drax` zqipk `edy xyr dyly

.ung zwica lilàåä äéãéã àøéîçãungd Ð

.`ed ely ziaayéà÷ äéúåùøádzr ixdy Ð

.ely ziadäæåæî åì úåùòìdevnc icin :`nl` Ð.`inx dilr Ðøãä úáåç"jzia" aizke ,ezxnyn `idy itl Ð`kd la` .da `veie qpkp ,jz`ia Ði`c .opaxc ung zwica Ð

"`vni lae d`xi la" meyn`ziaac `xing lk :xn`e ,`xtrk dil ieyne dipin dizrc giqn i` ,`nlra lehaa dil ibqc onwl xn` `d Ð.dwica jexv`c `ed opaxe .'ek oicd

.lhen in lr df gxeh ol `irain ,`peeb i`d ik ,`zydeúøéñîçúôîoipw `ed Ð.zexikydxqn `ly cr m`exyr drax` lil qpkp gztndzaeg dlg Ðdwicad,xikynd lr

meia el xqny it lr s`e .ezeyxa dzid oiicry.eilr daeg dlg xak Ðøùò äòáøàáewca i`cec xikyn i`dl dil opiwfgn in ,zixgy Ð.`l i` ,minkg zevnk yn`éàîì
äéðéî à÷ôðäéìééùéì.e`l m` ewca m` ,i`dl Ðéàäì äéúéìã ïåâëxikyn Ðinl,diliiyiraineoligexh`l?i`n ,wtqn wecal xkey i`dlõîç øåòéá ìò ïéðîàðcirdl Ð

ewcay xyr drax`a.yn` eilraïéðîàð àîòè éàîipa e`l `d Ðicedq`,minkg ixac lr df xar `l i`cec ?weca dil opiwfgn inp edcic dxin` e`lac meyn e`l .edpip

mixac x`yl ux`d mr `ed elit`e.oifixf lkdc ,dwica oiprl `ed xag Ð
øáñ÷ã
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àáàyexit zqxib z`f Ð `niiw `ni` dil xn` `niiw `ni` miiw `a` dil xn` miiw

ly eia`y el aiyd axe miiw `ed m` eia` lr l`y `iig iax :yexit .l`ppg epiax

:ax el aiyde .miiw `ed m` eia` lr l`y `iig iax mixtqd zqxib itle .m`a oke .miiw ax

iax drhi `ly miiw `a` aiydl dvx `le ,zniiw `id ax ly `ni` :yexit .zniiw `ni`

iypi` ixwc ,el`yy dn lr eaiyny xeaqie `iig

deg` xa axc `xnbd yxit jkl .`a` `a` ia`l

dnl `nrh yxtl ,ded `iig iaxc dizg` xae

.ok aiyn

øîàðù:xn`z m`e Ð xwaa mdxa` mkyie

oifixfc `xw i`dn gken ikide

`de ?`xtvn ith oinicwn oi`e zevnl oinicwn

iax sili (my `,`v oileg) "dypd cib" wxta

icigi `vi `l mkg cinlzc `xw i`dn eda`

dciwrc `xwn gken `kdc :xnel yie .dlila

dlila icigi z`vln mdxa` rpnp did `lc

eid eixrp ipyc :cere .oiwefp opi` devn igelyc

enraizkc "xwaa mdxa` mkyie"n gken mzde

dvx `ly did icigie devn did `lc mecq iab

.mecq ly ozltna e`xiy

ìòoi` Ð `ed dicic `xingc wecal xikynd

leki mc` oi`e `ed elyc oeik mrhd yxtl

ok m`c .wecal aiig `ed `l` lhali`n` Ð

elit` ?xyr drax`a exagl xikyn hwp

`nrh i`dn xikynd aiigzi xyr dylya

dicic `xingc :wgvi epiax yxtn jkl !wecal

`edmcew zg` dry dwica aeig eilr lge Ð

lgc it lr s`c ,dfefnn di`x iziine .dxikydy

.dfefn zeyrl xkeyd lr Ð xikydy mcew aeig

`l elit` :xnelk .`ed xcd zaeg dfefnc igce

did `ly ,dfefnn xhtil leki did dxikyn did

`l [eli`] ,ung iab la` .ziaa ynzyne xc

xg`l xikyi.wecal jxhvi Ðíàxqnyn

.dpew zegztnd zxiqnc :i"yx yxit Ð gztnd

"daexn"a xn` `dc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e

sqka zipwp rwxwy myk :(`,hr `nw `aa)

dwfgae xhyasqka dpwp [rwxw] zexiky jk Ð

`l` ,gztnd zxiqn ipdnc opixn` `le .'eke

"dxtd"a opixn`ck ,ipwe wfg jl xn`c o`nk

`kdc :wgvi epiax yxtne .(mye `,ap `nw `aa)

ecia yiy ine ,wifgd `le gztnd el xqny

xyr drax` lgyk gztneze`c ,wecal aiig Ð

m` ,edin ?wecaie qpki ji` gztn ecia oi`y

xg` mc` lv` ezia gztn mc` ciwtdepi` Ð

wifgdl dvexyk `wec `l` ,ewceal cwtpd aiig

.ezepwle ziaa
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íúäì ÷éìñ ék .dézçà øáe àéiç éaøc deçà øa áø©©£§©¦¦¨©©§¥¦§¦§¨¨
øîà .úîéi÷ ànéà :déì øîà ?íéi÷ eáééà :déì øîà£©¥©§©¨£©¥¦¨©¤¤£©
déì øîà .íéi÷ eáééà :déì øîà ?úîéi÷ ànéà :déì¥¦¨©¤¤£©¥©§©¨£©¥

ìéìBäå ,éìòðî éì õBìç :déònLúéáì éøçà éìk C §©§¥£¦¦§¨¦§¥¥©©£©§¥
øeñà ìáà :dpéî òîL ,úìz dpéî òîL .õçønä©¤§¨§©¦¨§¨§©¦¨¨¥¨
dðéà ä÷Bçø äòeîL :dpéî òîLe ,ìcðqä úìéòða¦§¦©©©§¨§©¦¨§¨§¨¥¨
.Bleëk íBiä úö÷î :dpéî òîLe ,ãçà íBé àlà úâäBð¤¤¤¨¤¨§©¦¨¦§¨©§
,éúà÷ ïcî dpéî òîL :éøîà .éðéc eðec :øîàc àeää©©£©¦¦£¨¥§©¦¨¦¨¨¨¥
àeää ."ìàøNé éèáL ãçàk Bnò ïéãé ïc" :áéúëc¦§¦¨¨¦©§©©¦§¥¦§¨¥©

ékà ;øîàå ìéæà à÷ äåäc.àúàøéa éðñéñà àné ó ©£¨¨¨¥©£©©¥©¨©¦¨¥¦¨¨
óBçì ïìeáæ" :áéúëc ,éúà÷ ïeìeáfîc eäeçkLàå e÷ãä§§©§§§¦§¨¨¥¦§¦§ª§

."ïkLé íénéøBà àîìò éleëìc ïì àîéé÷c àzLäå ©¦¦§Ÿ§¨§¨§©§¨¨¦§¥¨§¨
éaøì ïéáe äãeäé éaøì ïéa ,éãkî .àeä àúøBà§¨¦§¦¥§©¦§¨¥§©¦
,äìòîìe úBòL LMî àlà øeñà Bðéà õîç øéàî¥¦¨¥¥¨¤¨¦¥¨§©§¨

úBöîì ïéîéc÷î ïéæéøæ :àîéz éëå !úéLa ÷Bãáðå¯ §¦§§¦§¦¥¨§¦¦©§¦¦§¦§
øNa ìBné éðéîMä íBiáe" :áéúëc !àøôvî ÷Bãáð¦§¦©§¨¦§¦©©§¦¦¦§©
àlà ,äìénì øLk Blek íBiä ìk :àéðúå "Búìøò̈§¨§©§¨¨©¨¥©¦¨¤¨
íäøáà íkLiå" :øîàpL ,úBönì íéîéc÷î ïéæéøfL¤§¦¦©§¦¦©¦§¤¤¡©©©§¥©§¨¨

."ø÷aaíãà éðaL äòLa :÷çöé øa ïîçð áø øîà ©Ÿ¤¨©©©§¨©¦§¨§¨¨¤§¥¨¨
:ééaà øîà .ä÷éãáì äôé øpä øBàå ,íäézáa ïééeöî§¦§¨¥¤§©¥¨¤¦§¦¨¨©©©¥
àúøBàa déðcéòa çzôì àì ïðaøî àáøeö éàä ,Ckìéä¦§¨©§¨¥©¨©¨¦§©§¦¨¥§§¨
déúòîL déì àëLî àîìc ,øñaøà éäâðc øñéìúc¦§¥©§¨§¥©§¥©¦§¨¨§¨¥§©£¥

.äåönî éòeðîéàì éúàåøa ïîçð áøî dépéî eòa §¨¥§¦§¥¦¦§¨¨¦¥¥©©§¨©
ìò ,øNò äòaøàa Bøéáçì úéa øékNnä :÷çöé¦§¨©©§¦©¦©£¥§©§¨¨¨¨©

÷Bcáì øékNnä ìò ?÷Bcáì éî¯déãéc àøéîçc ¦¦§©©©§¦¦§©£¦¨¦¥
÷Bcáì øëBOä ìò àîìc Bà ,àeä¯àøeñéàc ¦§¨©©¥¦§§¦¨

Bøéáçì úéa øékNnä :òîL àz ?éà÷ déúeLøa¦§¥¨¥¨§©©©§¦©¦©£¥
¯øîà àä ,íúä .äæeæî Bì úBNòì øëBOä ìò©©¥©£§¨¨¨¨¨©

?éàî àëä ,àéä øcä úáBç äæeæî :àiLøLî áø©§©§¦¨§¨©©¨¦¨¨©
øékNnä :àðéðz ,÷çöé øa ïîçð áø eäì øîà£©§©©§¨©¦§¨¨¥¨©©§¦
úBçzôî Bì øñî àlL ãò íà ,Bøéáçì úéa©¦©£¥¦©¤Ÿ¨©©§§

øNò äòaøà ìç¯íàå ,÷Bcáì øékNnä ìò ¨©§¨¨¨¨©©©§¦¦§§¦
ìò øNò äòaøà ìç úBçzôî Bì øñnMî¦¤¨©©§§¨©§¨¨¨¨©

äòaøàa Bøéáçì úéa øékNnä :÷çöé øa ïîçð áøî dépéî eòa .÷Bcáì øëBOä©¥¦§§¦¥¥©©§¨©¦§¨©©§¦©¦©£¥§©§¨¨
déúéìc !déìééLéì ?dpéî à÷ôð éàîì ?÷eãa Bú÷æç ïéà Bà ÷eãa Bú÷æç ,øNò̈¨¤§¨¨¥¤§¨¨§©©§¨¦¨¦©§¥§¥¥

ìc éàäììkä :äeúéðz ,÷çöé øa ïîçð áø eäì øîà ?éàî éàäì éçBøèàì ,déìeiL §©¦§©¥§©§¥§©©£©§©©§¨©¦§¨§¥¨©Ÿ
éðîéäî àîòè éàî .íépè÷ eléôà íéãáò eléôà íéLð eléôà ,õîç øeòéa ìò íéðîàð¤¡¨¦©¦¨¥£¦¨¦£¦£¨¦£¦§©¦©©§¨§¥§¥
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc migqt(ipy meil)

dxeya `ivedln rpnp ax mb eay sqep dyrn d`ian `xnbd
:eitn drxdéúçà øáe àéiç éaøc deçà øa áøly epa did ax - ©©£©§©¦¦¨©©§¥

`ni` ly dpa did oke ,a`d on `iig iax ly eig` didy eaii`
.m`d on `iig iax ly ezeg` dzidyíúäì ÷éìñ ékdlryk - ¦§¦§¨¨

,l`xyi ux`l laan axdéì øîàayiy `iig iax eze` l`y - ¨©¥
jia` m`d ,l`xyi ux`aíéi÷ eáééà.miiga epcer -déì øîà- ©§©¨¨©¥

m`d ,dl`ya ax eaiydúîéi÷ ànéàdz`y cr ,xnelk - ¦¨©¤¤
jk jezne .zniiw in` m`d ize` l`y ,miiw ia` m`d ipl`ey

aey .xhtp eaii` eig`y ,`iig iax oiaddéì øîàm`d ,`iig iax ¨©¥
.úîéi÷ ànéàedéì øîàjzl`y lr jl izayd xak ike ,ax ¦¨©¤¤¨©¥

m`d zncewd.íéi÷ eáééàly en` mby `iig iax oiad jk jezne ©§©¨
.dxhtp axdéì øîà`iig iaxìdéònL,[eynyl-]éìòðî éì õBìç ¨©¥§©¨¥£¦¦§¨©

,zelia` bdpnkéìBäåCz`éìk[icba-],õçønä úéáì éøçàik §¥¥©©£©§¥©¤§¨
.ok xn` recn x`eai jenqae .my uegxl zkll ipevxa

:zelia` ipica zekld dnk `iig iax zbdpdn dgiken `xnbd
úìz dpéî òîL.` :zekld yly o`kn gikedl yi ±dpéî òîL §©¦¨§¨§©¦¨

mby ,eilrpn uelgl eynyl xn`y jknìáàdwegx dreny lr ¨¥
[eaexw zzinn mei miyly xg`l wx eipf`l dribdy]øeñà̈

.ìcðqä úìéòða.adpéî òîLeeilk z` jileiy eynyl xn`y jkn ¦§¦©©©§¨§©¦¨
lr zelia`y ,ugxnd zialíBé àlà úâäBð dðéà ä÷Bçø äòeîL§¨§¨¥¨¤¤¤¨

ãçà.b .caladpéî òîLey,Bleëk íBiä úö÷îly zelia`a ice ¤¨§©¦¨¦§¨©§
`le cin ugxnd zial `iig iax jld ok meyne .meid eze` zvwn
lr zelia`y ,micinlzl dkld zexedl ick ,xgnl cr oiznd

.cala dlw dry `l` zbdep dpi` dwegx dreny
:eixac jezn mc` ly e`ven lr ecnr eay dyrn d`ian `xnbd

àeäämc`øîàccinz'éðéc eðec'el didy ozne `yn lkay - ©§¨©¦¦
did `le ,oic zial inr `a epic lral xne` did zeixad mr

.cala mipiicl `l` mc` meyl rnypéøîà,zeixaddpéî òîL ¨§¦§©¦¨
df mc`yîhayéúà÷ ïcmeyn ,[`a `ed-]áéúëc(fh hn ziy`xa) ¦¨¨¨¥¦§¦

,ocl ezen mcew awri zkxaa.'ìàøNé éèáL ãçàk Bnò ïéãé ïc'¨¨¦©§©©¦§¥¦§¨¥
:df oirk sqep dyrn d`ian `xnbdàeäämc`ìéæà à÷ äåäc ©©£¨¨¨¦

øîàå,xne`e cinz jled didy ±ékààúàøéa éðñéñà àné ó± §¨©©¥©¨¨¦§¦¦¨¨
did cinze ,mid seg lr eniwn iziid oenx` il miwn iziid eli`

.mid sega gazyneäeçkLàå e÷ãa[e`vne-]cdf mc`îhay ¨§§©§§§¦
éúà÷ ïìeáfmeyn ,[`a `ed-]áéúëcezen mcew awri zkxaa §ª¨¨¥¦§¦

oeleafl(bi hn my),.'ïkLé íéné óBçì ïìeáæ'§ª§©¦¦§Ÿ
dywn .epzpyna iepyd ung zwica oica oecl zxfeg `xnbd

:`xnbdïì àîéé÷c àzLäå,epl xxazpy xg`l dzre -éleëìc §©§¨§¨§¨¨¦§¥
àeä àúøBà øBà àîìòmiwceae ,dlil `ed 'xe`' lkd ixacly - ¨§¨§¨

,oqipa xyr drax` lila ungd z`éãkî[ixd-]ïéaäãeäé éaøì ¦§¦¥§©¦§¨
øéàî éaøì ïéáeoldl dpyna ewlgpy(:`i)minkg eyr dry efi`n ¥§©¦¥¦

lkd ixacl mewn lkn ,xyr drax` meia ung xeqi`l dwgxd
døeñà Bðéà õîçdzayda aiige dxezd onî àlàseqúBòL LM ¨¥¥¨¤¨¦¥¨

äìòîìe.df mei lyåok m`÷Bcáðungd z`úéLazligza ± §©§¨§¦§§¦
recne ,epxrai ef dry seqa exeqi` onf ribiykle ,ziyyd dryd

:dziiyew z` `xnbd zwfgn .xyr drax` lila ewceal yiéëå§¦
àîézmeyn c"i lill dwicad z` micwdl yiy [xn`z m`e-] ¥¨

y,úBöîì ïéîéc÷î ïéæéøæy ic jk meyn `ldàøôvî ÷Bcáð± §¦¦©§¦¦§¦§¦§¦©§¨
.xyr drax` mei xweaaáéúëcdlin zevna xn`p ixdy -`xwie) ¦§¦

(b ai,àéðúå ,'Búìøò øNa ìBné éðéîMä íBiáe',`ziixaa epipye ±ìk ©©§¦¦¦§©¨§¨§©§¨¨
íBiäipinydì øLk BlekzevnL àlà ,äìéîd mewn lknïéæéøf ©¨¥§¦¨¤¨¤§¦¦

íéîéc÷îmixdnneìd miiw,úBöî.meid zligza oilneLokøîàp ©§¦¦§¦§¤¤¡©
dciwrd zyxta(b ak ziy`xa)'ø÷aa íäøáà íkLiå',fxcfdy ©©§¥©§¨¨©Ÿ¤

epa wgvi z` aixwdle 'd zevn z` miiwl micwdl ick mdxa`
lkn ,dngd up mcew xgyd zelra z`vl fxcfdy s`e ,dlerl
znkydae dlina epivny ixd .dlila z`vl micwd `l mewn

.xweadn `l` dpi` zefixfy mdxa`

:c"i lila wecal yi recn ,dziiyew z` zvxzn `xnbdáø øîà̈©©
,÷çöé øa ïîçðungd z` wecal minkg epwizameyn dlil ©§¨©¦§¨©

`idy,íäézáa ïééeöî íãà éðaL äòLmc` ipa aex meia la` ¨¨¤§¥¨¨§¦§¨¥¤
.ewcai `le elyxzi `ny yeygl yie ,mdizaa miievn mpi`åok §

dlilay meyn,ä÷éãáì äôé øpä øBà,exe` xkip oi` meia la` ©¥¨¤¦§¦¨
,dngd xe`l `le xpd xe`l `weec zeyridl dkixv dwicade

oldl x`eank(:f).
:ef dpwz zngn rawpy oic d`ian `xnbdCkìéä ,ééaà øîà- ¨©©©¥¦§¨

mrhd meyn xyr drax` lila ungd z` wecal epwizy xg`n
,`nlra zefixf meyn `le ,xen`dçzôì àì ïðaøî àaøeö éàä©§¨¥©¨¨Ÿ¦§©

déðcéòa,ef dryl reawd ecenila ligzi `l mkg cinlz ± §¦§¥
øñaøà éäâðc øñéìúc àúøBàa-`edy xyr dyly i`ven lila §§¨¦§¥©§©§¥©§¥©

.wecaiy cr ,xyr drax`l xe`dézòîL déì àëLî àîìc± ¦§¨¨§¨¥§©§¥
,dlila wecal gkyie ecenil xg` jyni `nyéòeðîéàì éúàå§¨¥§¦§¥

äåönî.dzkldk ef devn meiwn rpnidl `eaie - ¦¦§¨
:dwica aeig oiprl xkyen zia oica wtq d`ian `xnbddépéî eòä¦¥

daiyid ipa el`y ±Bøáçì úéa øékNnä ,÷çöé øa ïîçð áøî¥©©§¨©¦§¨©©§¦©¦©£¥
øNò äòaøàa,oqipaéî ìòminkg elihd÷Bcáì.ungn ziad z` §©§¨¨¨¨©¦¦§

elihd m`d÷Bcáì øékNnä ìòmeynàeä déãéc àøéîçc± ©©©§¦¦§©£¦¨¦¥
.ziaa xb `ed dzr cr ixdy ,ely `ed ziaa `vnpd ungdyBà

,àîìcelihd÷Bcáì øëBOä ìòmeyn ,ziad z`àøeqéàc ¦§¨©©¥¦§§¦¨
éà÷ déúeLøa.ely ziad dzr oky ,ezeyxa `vnp ungdy ± ¦§¥¨¥

:dfefn aeign df wtq heytl zywan `xnbdòîL àzrnye `a ± ¨§©
,`ziixaa epipyy dnn wtqd z` heytl di`xúéa øékNnä©©§¦©¦

.äæeæî Bì úBNòì øëBOä ìò ,Bøáçìziad zeevn aeigy epl ixd ©£¥©©¥©£§¨
xkeyd z` aiigl yi ok m`e ,xikynd lr `le xkeyd lr lhen

dwica zevna mb:`xnbd dgec .íúädfefnaáø øîà àä ¨¨¨¨©©
àéä øcä úáBç äæeæî ,àéLøLîxkeyd ok lre ,ziad zaeg `le §¨§§¨§¨©©¨¦

la` .xikynd `le da aiigàëä`l` dpi`y ung zwicaa ¨¨
wtzqdl yi oiicr ,opaxcnéàîz` minkg elihd in lr .dpic ©

lr `ny e` ,ely ungdy meyn xikynd lr m`d ,dwicad gxeh
.dwicad oiprl ziad lral aygp `edy meyn xkeyd

:df wtqa dkldd zrxkd z` d`ian `xnbdïîçð áø eäì øîà̈©§©©§¨
àðéðz ,÷çöé øa,`ziixaa epipy -ãò íà ,Bøáçì úéa øékNnä ©¦§¨§¦¨©©§¦©¦©£¥¦©

Bì øñî àlLz` xkeyl xikyndúBçzôîezepwdl icka ziad ¤Ÿ¨©©§§
xak elìçlil [qpkp-]÷Bcáì øékNnä ìò ,øNò äòaøàz` ¨©§¨¨¨¨©©©§¦¦§

xak oky ,c"i meia zegztnd z` el xqny elit`e ,ungd
xg`le ,zexikyd dlgy mcew dlild zligza dwicaa aiigzd

.eaeig rwet oi` aey aiigzpyøñnMî íàå[xqny xg`l-]Bìz` §¦¦¤¨©
d,øNò äòaøà ìç úBçzôî,oqipa b"ia did zexikyd oipweìò ©§§¨©§¨¨¨¨©

÷Bcáì øëBOä,ziad lra lr lg dwicad aeig oky .ungd z` ©¥¦§
`vnp ,xkeyl ziad dpwp xak aeigd zelg zryay xg`ne

.xkeyd lr `l` xikynd lr aeig lg `l mlerny
:xkyen zia zwica oica sqep wtq d`ian `xnbdáøî dépéî eòä¦¥¥©
øNò äòaøàa Bøáçì úéa øékNnä ,÷çöé øa ïîçð,zixgya oqipa ©§¨©¦§¨©©§¦©¦©£¥§©§¨¨¨¨

m`d,÷eãa Bú÷æçx`eank ezwicaa aiig xikyndy xg`ny ¤§¨¨
zevn z` miiw xikyndy jk lr jenql xkeyd leki ,lirl

.minkgBà`ny,÷eãa Bú÷æç ïéàzl`ey .ewceal xkeyd lre ¥¤§¨¨
:`xnbddpéî à÷ôð éàîì,`l e` weca zwfga ziad m`ddéìéiLéì §©¨§¨¦¨¦©§¥

daiyn .`l e` wca m`d xikynd z` le`yl xkeyd leki `ld ±
ote`a `ed wtqd :`xnbdìc éàäì déúéìcdéìeiLxikyndy ± §¥¥§©¦§©¥

,epl`ypy icka epiptl `vnp epi`éàî éàäì éçeøèàìyi m`d ± §©§¥§©©
.`l e` wtqn wecal xkeyd z` gixhdl

:`xnbd zhyetäeúéðz ,÷çöé øa ïîçð áø eäì øîàepipy - ¨©§©©§¨©¦§¨§¦¨
,`ziixaaíéðîàð ìkäc"i meia cirdlõîç øeòéa ìòmilrady ± ©Ÿ¤¡¨¦©¦¨¥

,ungd z` yn` lila ewca,íéLð eléôàe,íéãáò eléôàeeléôà £¦¨¦£¦£¨¦£¦
.íépè÷:wgvi xa ongp ax gikeneéðîéäî àîòè éàîel` lk §©¦©©£¨§¥§¦

,zecr ipa mpi` ixde ,exeriae ungd zwica lr cirdl
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izni`n` cenr c sc ± oey`x wxtmigqt
äåä àééç éáøã äéúçà øáå äåçà øá áødid `iig iax ly eig` ax ly eia` eaii` Ð

eaii` :(`,d) oixcdpqc `nw wxta opixn`ck ,a`d on`pge`liye`iig iaxe `zxne

ax ly en` dzidy `ni`e .eed ixtkn `g` iaxc ipa edlek`iig iax ly ezeg` Ð

.m`d on dzid÷éìñ éëax Ðexirn.my `iig iax didy ,l`xyi ux`l laanøîàÐ

miiw `ed jia` eaii` :axl `iig iax?äéì øîà
.ax Ðúîéé÷ àîéà:xnelk .dli`y oeyla Ð

s`y ,in` lr l`y ,ia` lr li`yn dz`y cr

.jzeg` `idåì øîà:axl `iig iax cer Ð

?zniiw izeg` `ni`eäéì øîà.ax Ðåáééà
íéé÷`l oiicr ?`ed miiw melk ia`e Ð

eil`ne ,eilr jizeaiyd:mixne` yie .oiad

,l`ey epi`y in lr ax eaiyn did `zegipa

oiaiy ick`iveiy xnel ipira dywe .llkd on

.eitn xwy xac axéì õåìçéìòðîla`zdl Ð

ig` lr.izeg`eõçøîä úéáì éøçà éìë êìåäå
oi`y ,oeekzp micinlzl dkld cnll Ð

`l` zbdep mei miyly xg`ly dwegx dreny

ezvwne ,cg` meilk ayil jixv epi`e ,elekk

ixg` ilk il jlede dil xn`cn .elek meid

xgnl cr oiznd `le ,ugxnd zial`nl` Ð

.ic zg` dryåðåã øîà÷ äåäã àåääéðéãÐ

did ,mc` mr el didy ozne `yn xac lka

mc` xacl rnyp epi`e ,oicl `a :cinz xne`

.oiic it lr `l`éëàóàîéàúàøéá éðñéñàÐ

.zepexia owz`oihlt il eid m``l ,zepal

iziidmraewdid cinze .mid zty lr `l`

mipe`bd zeaeyzae .mid ztya gazyn

:iz`vnsik``ni`pq`.`z`xa:yexitejk

mi`pq :cinz xne`e mid ztya gazyn did

mid zty lrymiyexa Ð,mixg` zenewna md

inx` oeyla dpq .oebd df oeyle,dpq` Ðyexa

.`zexa Ðäãåäé éáøì ïéá øéàî éáøì ïéáÐ

ebilti`cdwgxda oizipznaopax cearc

laa dxezd on xeq` epi` ung .`ziixe`l

dlik`ae d`xi,zery yyn `l`exarynyy

`l" one ,wlg "j`" on onwl silick ,zery

."ung lr hgyz÷åãáð,yy zlgza ung Ð

exeqi` mceweil dnl .epxraiinecw`lilek

`ki` ,`ed `nni xe` i` `nlyac ?i`d

`zyd la` ,xn`w yya inp oizipznc ivexzl

.dywz÷åãáðàøôöîdncwd `ki`c Ð

,mifixfldizefixfae ,dlin iab ogky`ck

`ly ,"xwaa mdxa` mkyie" xn`py ,mdxa`c

`l dlila mewn lkne .dngd upd cr oiznd

.micwdøåàåäôé øðää÷éãáìla` ,dlila Ð

meid xe`l wecai xn`z m`e .jiygn meiaÐ

onwl opitli `dyetignezevny.xpaçúôé àì
àðãéòázr raw m` .`qxiba ligzi `l Ð

.`zzrnya wqrzdl ligzi `l zelila dxezl

øñáøà éäâð øñéìúã àúøåàáz`ivi ilil Ð

`ede ,xyr drax` zqipk `edy xyr dyly

.ung zwica lilàåä äéãéã àøéîçãungd Ð

.`ed ely ziaayéà÷ äéúåùøádzr ixdy Ð

.ely ziadäæåæî åì úåùòìdevnc icin :`nl` Ð.`inx dilr Ðøãä úáåç"jzia" aizke ,ezxnyn `idy itl Ð`kd la` .da `veie qpkp ,jz`ia Ði`c .opaxc ung zwica Ð

"`vni lae d`xi la" meyn`ziaac `xing lk :xn`e ,`xtrk dil ieyne dipin dizrc giqn i` ,`nlra lehaa dil ibqc onwl xn` `d Ð.dwica jexv`c `ed opaxe .'ek oicd

.lhen in lr df gxeh ol `irain ,`peeb i`d ik ,`zydeúøéñîçúôîoipw `ed Ð.zexikydxqn `ly cr m`exyr drax` lil qpkp gztndzaeg dlg Ðdwicad,xikynd lr

meia el xqny it lr s`e .ezeyxa dzid oiicry.eilr daeg dlg xak Ðøùò äòáøàáewca i`cec xikyn i`dl dil opiwfgn in ,zixgy Ð.`l i` ,minkg zevnk yn`éàîì
äéðéî à÷ôðäéìééùéì.e`l m` ewca m` ,i`dl Ðéàäì äéúéìã ïåâëxikyn Ðinl,diliiyiraineoligexh`l?i`n ,wtqn wecal xkey i`dlõîç øåòéá ìò ïéðîàðcirdl Ð

ewcay xyr drax`a.yn` eilraïéðîàð àîòè éàîipa e`l `d Ðicedq`,minkg ixac lr df xar `l i`cec ?weca dil opiwfgn inp edcic dxin` e`lac meyn e`l .edpip

mixac x`yl ux`d mr `ed elit`e.oifixf lkdc ,dwica oiprl `ed xag Ð
øáñ÷ã
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àáàyexit zqxib z`f Ð `niiw `ni` dil xn` `niiw `ni` miiw `a` dil xn` miiw

ly eia`y el aiyd axe miiw `ed m` eia` lr l`y `iig iax :yexit .l`ppg epiax

:ax el aiyde .miiw `ed m` eia` lr l`y `iig iax mixtqd zqxib itle .m`a oke .miiw ax

iax drhi `ly miiw `a` aiydl dvx `le ,zniiw `id ax ly `ni` :yexit .zniiw `ni`

iypi` ixwc ,el`yy dn lr eaiyny xeaqie `iig

deg` xa axc `xnbd yxit jkl .`a` `a` ia`l

dnl `nrh yxtl ,ded `iig iaxc dizg` xae

.ok aiyn

øîàðù:xn`z m`e Ð xwaa mdxa` mkyie

oifixfc `xw i`dn gken ikide

`de ?`xtvn ith oinicwn oi`e zevnl oinicwn

iax sili (my `,`v oileg) "dypd cib" wxta

icigi `vi `l mkg cinlzc `xw i`dn eda`

dciwrc `xwn gken `kdc :xnel yie .dlila

dlila icigi z`vln mdxa` rpnp did `lc

eid eixrp ipyc :cere .oiwefp opi` devn igelyc

enraizkc "xwaa mdxa` mkyie"n gken mzde

dvx `ly did icigie devn did `lc mecq iab

.mecq ly ozltna e`xiy

ìòoi` Ð `ed dicic `xingc wecal xikynd

leki mc` oi`e `ed elyc oeik mrhd yxtl

ok m`c .wecal aiig `ed `l` lhali`n` Ð

elit` ?xyr drax`a exagl xikyn hwp

`nrh i`dn xikynd aiigzi xyr dylya

dicic `xingc :wgvi epiax yxtn jkl !wecal

`edmcew zg` dry dwica aeig eilr lge Ð

lgc it lr s`c ,dfefnn di`x iziine .dxikydy

.dfefn zeyrl xkeyd lr Ð xikydy mcew aeig

`l elit` :xnelk .`ed xcd zaeg dfefnc igce

did `ly ,dfefnn xhtil leki did dxikyn did

`l [eli`] ,ung iab la` .ziaa ynzyne xc

xg`l xikyi.wecal jxhvi Ðíàxqnyn

.dpew zegztnd zxiqnc :i"yx yxit Ð gztnd

"daexn"a xn` `dc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e

sqka zipwp rwxwy myk :(`,hr `nw `aa)

dwfgae xhyasqka dpwp [rwxw] zexiky jk Ð

`l` ,gztnd zxiqn ipdnc opixn` `le .'eke

"dxtd"a opixn`ck ,ipwe wfg jl xn`c o`nk

`kdc :wgvi epiax yxtne .(mye `,ap `nw `aa)

ecia yiy ine ,wifgd `le gztnd el xqny

xyr drax` lgyk gztneze`c ,wecal aiig Ð

m` ,edin ?wecaie qpki ji` gztn ecia oi`y

xg` mc` lv` ezia gztn mc` ciwtdepi` Ð

wifgdl dvexyk `wec `l` ,ewceal cwtpd aiig
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קכו
izni`na cenr c sc ± oey`x wxtmigqt

øáñ÷ã.`pz i`d Ðìëäïéøéáçä÷éãá ìöàwfgen `edy xacae .ux`d mr elit`e Ð

.ede`yry cr epnf xar `ly dil opiwfgn xagøáç àéðúãon`pd Ðlrzexyrnd

ipa od elit` ,zexit d`iln dxebn gipde ,zne,oneiegxnzpymeidzwfga od ixd Ð

ux`d inr s`c oeik ,inp `kde .ezevn lk xnby cr eci zgzn `vi `l i`cec ,mipwezn

oixiaglr oddwicadozwfg Ð.edewcay

éàîîåmeyn `nrh ,oipn`p ipzwc `dc Ð

inr oi` `nlc ,dwica lv` md mixiag lkdc

ixn`wc meyn `nrhe ,jk lr mixiag ux`d

.ewcay epi`x ep` ipdíé÷åãá ú÷æçá íéúáä ìë
éðúéîì äéì éòáéîded `le Ðdilzinl

`l` :opiywne .ipdc dxin`a`lzcndxin`a

ixn` `l `d ,wcinl `ki` i`ce Ðm` .`l Ð

oi`c dpin heytiz ?jl `irain `w i`n :ok

hytinl wcinl `kil `dn :ipyne !weca ezwfg

ol wfgenc oebk `dl `nwe`l `ki`c ,icin

edepi`xy oebk ,wca `lc i`da`vi e` cexh

.edepiwca epgp` :ipd ixn`e ,jxcl mei ceran

àîìòá ìåèéááaizk `le "eziayz" aizkc Ð

."exraz"dzayde.dzayd `id alcïðáøãá
`aeiga opax edepnid Ð,opaxcn `l` `zilc

mdcekixvdly ozxin`a jenql exizd mde

mdicia gke .el`mpin`dle`lc icina

.`ziixe`cúåòè ç÷î éåä éîxkeyd `a m`e Ð

ici lr ea xefgl,eizelilrjk `l :xnele

,izxky?xefgl edn ,miiw eply i`pz oi`eàì
àøâà éáäé àìã àëéä àéòáî,iwcae mixg`l Ð

ezia z` wcea yi`e yi` lk `l`ivn `lc Ð

epi`y rcei iziid m`c ,zerh gwn dil xninl

exkey iziid `l wecayipi`l `gip i`cec Ð

`lc rci ded inp i`e .diteba devn carnl

wica.jka egipn did `l Ðàøúàá åìéôà àìà
yi` lk oiwcea xekyl xird ipa lk ibidpc Ð

qik oexqg `zyd `ki`c ,eziaaikd elit` Ð

wica `lc lenz` dia rci i`xcd ied `l Ð

dia xcd `wc i`de .'ek dil `gipc ,diaÐ

`zia gky`c ,`id izixg` `zln meyn

.dpin `xityc izixg`íúä ïðús`e .opiqxb Ð

.`id oiwxitac ab lrùù úìçúá ïéôøåùåÐ

on xeq` `edy ray zlgz cr oizni `le

.zerya dreh mc`y itl ,dxezdäãåäé éáø
øîåàwgxzdl jixve ,o`kn xzei mc` dreh Ð

rax` seqn lk`i `le ,xzei dxiard on

.dlrnleïéìåú.oitxey `le oilke` `l Ð

ezndal `ed lik`ne ,sexyl jixv oi` :xnelk

yng lk.lk`i `l `ed la` Ðàîìò éìåëã
øåñà äìòîìå úåòù ùùî õîç àäéîon Ð

`zxe` cr xqzin `l i`c ,dxezd`nni oiac ,dia ixfb eed `l Ð`ilillerh `l

.iypi`íëéúáá àöîé àì øåàù íéîé úòáùjeza zg` dry elit` Ð,mini zrayd

"eziayz oey`xd meia j`" aizke.zg` dry ea ddy ixd Ð'åë úåáøì ãöéë àäÐ

"oey`xd" i`d jigxk lrc.xyr drax` epiidc ,xn`w dray lkl mcew oey`x Ð

øùò äùîç ìéì úåáøì àîéàåmei zqipka j` :xn`w ikde ,xwead cr oizni `ly Ð

oey`xd"mini zray"n i`c ,eziayz cin Ðmini :`pin` ded Ðzelil ,oi` Ð.`l Ð
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åàìweca ezwfga i`c ,jzrc `wlq i`n :dniz Ð weca ezwfgc meynjixv dn ok m` Ð

ab lr s` .xira ziad lray oebk ixiinc :wgvi epiax xne`e ?llk ipdc dxin`l

xira dizi`c oeik ,weca ezwfgcipdc dxin` ipdn ikdle .epnid l`yil jixv Ð`lc Ð

l`yil elit` jixv oi`e ,xag zwfg` opiknq lah iabc ab lr s` .opil`ymeyn epiid Ð

lek`l el gleyy oeikc`ly dpwiz `nzqn Ð

didi `l elit` ,dwica iab la` .leykn icil `ai

wecajixv jkl ,leykn jk lk didi `l Ð

weca ezwfg i` :wiqne .xira `ed m` l`yilÐ

`linne ,dil irain oiweca zwfga mizad lk

l`yil jixv oi`e ,ipdn ipdc dxin`c opirci

epiax yxit cere .xira `ed m` elit` epnid

did `l ipd ixn`c ixii`c jzrc `wlqc :wgvi

weca ezwfg i`c .epwca op`e wecaebn ,ipnidn Ð

weca ezwfg oi` i` la` .iwzy ira i`ci`n` Ð

oiweca zwfga mizad lk ikd i` :jixte ?ipnidn

.ebna ipnidnc opirci `linnc ,dil irain

àúééøåàãîyxit Ð ibq `nlra lehiaa

"exraz" aizk `le "eziayz" aizkcn :qxhpewa

:wgvi epiaxl dywe .`id ala dzayd :`nl` Ð

`ipzc .lehia `le ,`id dxrad dzayd i`dc

`ed ixd ,jixv oi` :xne` `aiwr iax ,oizrnya

a` `idy dxradl epivne "eziayz" xne`

"j`"n onwl opixn` "eziayz"c :cere .dk`lnÐ

`xeqi` xg`e ,dlrnle zery yyn `edy ,wlg

`ziixe`cnc :wgvi epiax xne`e !lehia ipdn `l

ied elhiay xg`nc mrhn ,ibq `nlra lehiaa

la` :opixn`wcn .xzene ,ezeyxn `vie xwtd

opixn`c `de .deab lye mixg` ly d`ex dz`

dyly ipta xwtd (`,dn) mixcpa`ziixe`cn Ð

.jixv oi`åäåðîéäab lr s` Ð opaxca opax

miypl edl opipnidn mcia `edy xac lkc

mei lka miyrnc .`ziixe`cn elit`e ,micare

lre dhigyd lr care dy`l mipin`n ep`y

:iab (mye `,ar zeaezk) "xicnd" wxtae ,xewipd

xyern epi`y ezlik`ndilr jneqy rnyn Ð

ung zwica iab ,mewn lkn .xyrne dlg oiprl

`ziixe`cn ied i` mewn lkn ,mciac ab lr s`

`gxih `ki`c meyn ,edl opipnidn `l Ð

wecwc jixve `zxiziinlyexia gkenck .lecb

opaxc oinegze .od zeiplvr miypy iptn yxtny

`ipzcn ,ohw `le ,care dy`l edl opipnidn

elit` :(mye a,gp oiaexir) "oixarn cvik" wxta

megz o`k cr xnel zpn`p dgty elit`e car

aiygcn ,ith irixbc `l Ð miphw la` ,zay

`,gk) zeaezkc ipy wxtae .seqa oizrnya edl

e`xy dn olceba cirdl mipn`p el` :(mye

mcia oi` oinegzc meyn epiid ,`l ophewa la` :rnyn .zaya oikldn epiid o`k cr ophewa

.ung zwicaa enk mipn`p oi` jkl ,llk

øéëùîädylyac :mdxa` oa oeyny epiaxl d`xp Ð weca `edy zwfga exiagl zia

.wecal xikynd lr xyr drax`ac ,ixii` xyráéúëåoey`xd meia j`

ziaydl oey`xd meia aiigncn :qxhpewd yxit Ð eziayzoi`e .xzen ezvwnc llkn Ð

eziayz `dc ,wgvi epiaxl d`xpxg`l `l` etxeyl aezkd dev `le ,`id dxrad Ð

xzen zvwn rnyn oey`x meic zernynn i` :cere .exeqi`"j`"l jixv dn Ð?wlg Ð

r"ha q"g`a u"g j"`c qxhpewd yxity ipy `pyill ,edin"j`" onwl opiyxce "j`" aizkcn :cere .yixcw `xwc `xeziinc :wgvi epiaxl d`xpe .xity iz` Ð.jixt ,wlg Ð

àîéàåung zlik`l xe`y zzayd ywzi`c ipyn inp ike .jenqa ipynck ,aizk "meia" iiepyl ivn ied Ð xerial xyr dyng lil zeaxlay" iziinc `xwl jixv `l Ðxe`y mini zr

ung zlik`l xe`y zzayd ywzi`cnc "`vni `l.onwl (ililbd) iqei iax yxecy enk lkd yexcl leki Ð
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äãeäé éaø .LL úlçúa ïéôøBNå Lîç ìk ïéìëBà§¦¨¨¥§§¦¦§¦©¥©¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc migqt(ipy meil)

ikeåàìmd mipn`pBú÷æçc íeMî`edy ziad ly,÷eãameyne ¨¦§¤§¨¨
øáñ÷cy ,`ziixad ly `pzd.õîç ú÷éãa ìöà íä íéøáç ìkä §¨¨©©Ÿ£¥¦¥¥¤§¦©¨¥

dwica oiprl mewn lkn ,zexyrnd lr ceygy ux`d mr elit`e
eilr mikneq xagk ea wfgen `edy xac lkae ,xagl aygp `ed
oiprl xag lr mikneqy myk ,dpnf xary iptl ezevn z` miiwy

.zexyrnøáç ,àéðúczexyrnd lr on`pdäøeâî çépäå ,únL §©§¨¨¥¤¥§¦¦©§¨
[oxeb-]ïîBé éða ïä eléôà ,úBøét äàéìîegxnzp mei eze`ay ± §¥¨¥£¦¥§¥¨

,xyrna eaiigzpe oxeba,íéðweúî ú÷æça ïä éøäxag oi`y itl £¥¥§¤§©§¨¦
oiprl mc` lka oicd `ede .owezn epi`y xac eci zgzn `iven
`ed ziady xg`ne .epnfa wca `ly ceyg epi`y ,ung zwica

.weca `edy cirdl mipn`p ohwe dy`e car s` ,weca zwfga
:ef di`x dgec `xnbdéànîemeyn wx mipn`p mdy [oipn-] ¦©

,weca zwfga ziadyàîìécoi` ziad [`ny±]oi`e ,weca ezwfg ¦§¨
e ,dwica oiprl xagk wfgen mc` lkàëä éðàLzia oic dpeye ± ¨¦¨¨

,dwican xhtpy dféðä éøîà÷c íeMîdn lr mikneq ep`y ± ¦§¨¨§¦¨¥
,ziad lra Fwcay e`xy miphwde micarde miypd mixne`y
`xnbd .wecal wfgen ziad did `l ok` mzxin` ilel la`

:ef digc lr dywndéa úéà àLMî éãéî éðäc äøéîà eèàike ± ¨£¦¨§¨¥¦¦©¨¨¦¥
lr jenql oi` i`ce `ld ,zeynn da yi miphwd ly mzxin`
,mzxin` `ll s` weca zwfga ziady gxkda `l` .mzecr

:`xnbd dgec aey .dwican xhtp `ed jk meyneéàî àlà¤¨©
,xn`z,÷eãa Bú÷æçcok m`éàä`ziixad dxn`y dn -ìkä' §¤§¨¨©©Ÿ

,'íéðîàð`ld ,oaen epi`'øNò äòaøàa ïé÷eãa ú÷æça íézaä ìk' ¤¡¨¦¨©¨¦§¤§©§¦§©§¨¨¨¨
déì éòaéî,mikneq ep` mzepn`p lr `l ixdy ,xnel dl did ± ¦¨¥¥

xeht z` zelzl dl did `le ,weca zwfga ziady jk lr `l`
.el` ly mzxin`a ziad

micarde miypd zxin` lr mikneq ep`y `xnbd dwiqdy xg`l
epi` ziady `ziixad ixacn gikedl zywan `id ,miphwde

:`xnbd dywn .weca zwfgaéàî àlàixacn gken dn `l` ± ¤¨©
`weecy ,`ziixadéðäc äøéîà íeMîziad xhtp el` ly ± ¦£¦¨§¨¥
wiicl yie ,dwicanéðä éøîà àì àäwcapy exn`i `l m` la` ± ¨Ÿ¨§¦¨¥

,ziadàìok m`e ,xhtidépéî èBLôzoicn gikedl jl yi ± Ÿ¦§¦¥
,`ziixadBú÷æç ïéàck ziad ly,÷eãawtzqdl epl yi dne §¥¤§¨¨

xeht xkeyde weca zwfga ziad m`d ,c"ia ezia z` xikyna
:`xnbd zvxzn .dwicanàì`l` ,ef `id di`xCì àîéà íìBòì Ÿ§¨¥¨¨

yBú÷æçk ziad lyc ïì ÷æçeîc ,ïðé÷ñò éàîa àëäå ,÷eãalra ¤§¨¨§¨¨§©¨§¦©§§¨¨§
ziad÷ãa àìe` cexh didy edepi`xy oebke ,xyr drax` lila Ÿ¨©

,mei ceran jxcl `viydéðé÷ãa éðä éøîà÷åepgp` el` exn`e - §¨¨§¦¨¥©§¦¥
.ziad z` epwcaàîéúc eäîy xn`z `ny ±eäðéðîéäì àì ©§¥¨Ÿ§¥§¦§

[epin`i-]ïðaø,mzecrlïì òîLî à÷y ,`ziixadú÷éãác ïåék ©¨¨¨©§©¨¥¨¦§¦©
c ,àeä ïðaøcî õîçixdìehéáa àúééøBàãîungddéì ébñ àîìòa ¨¥¦§©¨¨©¦§©§¨§¦§¨§¨©¦¥

,exrale eixg` wecal jixv oi`e ,ungd lehiaa ic dxezd on ±
eäeðîéä[mepin`d]a ïðaøaeigïðaøãminkg cia gk yi oky .df ¥§©¨¨§§©¨¨

on on`p epi`y inl s` mdixacn `l` epi`y oic lr oin`dl
.dxezd

:gqtd mcew exiagl zia xikynd oica sqep wtq d`ian `xnbd
eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -Bøéáçì úéa øékNnä`edyk ¦©§¨§©©§¦©¦©£¥

Bàöîe ,÷eãa ú÷æçaxkeyd,÷eãa BðéàLeilry rci eli`y orehe §¤§©¨§¨¤¥¨
,exkey did `l envra ewcealeäî.ef zexiky oicéåä éîm`d-] ©¦¨¥

[`idúeòè ç÷îk,dlhal xkeyd ciae.àì Bà:`xnbd zhyetàz §¤©¨Ÿ¨
òîLdn rnye `ea ±ééaà øîàc.ef dl`y zrxkdaàéòaéî àì §©§¨©©©¥Ÿ¦©§¨

e÷ãáe àøâà éáäé àìc àøúàaoi`y mewnay xnel jxev oi` ± §©§¨§Ÿ¨£¦©§¨¨§
,envra ezia z` wcea cg` lk `l` dwicad lr xky mlyl jxc

meyn ,zerh gwn df oi`déôeâa äåöî éîei÷ì Léðéàì déì àçéðc§¦¨¥§¦¦§©¥¦§¨§¥
rcei did eli` s`e ,eteba devn miiwl mc`l `ed oevxl ±
oi` ok lre ,exkeyln rpnp did `l weca epi` ziady dligzkln

.zerh gwn dfe÷ãáe àøâà éáäéc àøúàa eléôà àlàelit` ± ¤¨£¦§©§¨§¨£¦©§¨¨§
z` wecaiy ick xg` mc` oenna xekyl mc` ipa jxcy mewna

n ,weca epi` ziady jkn qik oexqg xkeyl el yie ,mzialk
meyn ,zerh gwn df oi` mewnäåöî éîei÷ì Léðéàì déì àçéðc§¦¨¥§¦¦§©¥¦§¨

déðBîîadid eli` s`e ,epenna devn miiwl mc`l el oevxl ± §¨¥
z` xekyln rpnp did `l dwicad xear mlyl jxhviy rcei
meyn df oi` zexikyd z` lhal dvex `ed dzry dne .ziad
d`p xg` zia `vny oebke ,zxg` daiqn `l` ,weca epi` ziady

.epnid
:c"i mei zevga ungd zzayd onfl xewnd z` zxxan `xnbd

íúä ïðzoldl dpyna my epipy ±(:`i),ïéìëBà ,øîBà øéàî éaø §©¨¨©¦¥¦¥§¦
ungd z`Lîç ìk,oqipa xyr drax` mei ly zepey`x zery ¨¨¥

ïéôøBNåeze`LL úlçúaoizni `le .ziyyd dryd zligza ± §§¦¦§¦©¥
dry dze`ay itl ,ziriayd dryd zlgz cr ungd xeria mr
meyn xeqi`d onf z` minkg enicwde ,dxezd on xeq` `ed

.zg` drya dreh mc`yïéìëBà ,øîBà äãeäé éaøeze`òaøà ìk ©¦§¨¥§¦¨©§©
,zeryïéìBúåeze`Lîç ìkoi` ziyingd dryd lk jyna ± §¦¨¨¥

oebk ,d`pda xzen `ed oiicre ,eze` mitxey `le eze` milke`
yeygl yi xengd dlik` xeqi` oiprl oky .dndal elik`dl
dryl ziyingd dryd oia silgdl e`eaie ,zery izya erhiy

.ziriaydïéôøBNåeze`,LL úlçúazerhl yeygl yi oky §§¦¦§¦©¥
.d`pd xeqi` oiprl s` zg` drya

:`xnbd zl`eyàäéî àîìò éleëcy micenúBòL LMî õîç §¥¨§¨¦¨¨¥¦¥¨
øeñà äìòîìe,dxezd on exral mieevn ep`e ,didyaïìðîoipn ± §©§¨¨§¨¨

:`xnbd daiyn .df xeqi` bdep gqt axra mby epléøz ,ééaà øîà̈©©©¥§¥
éáéúk éàø÷.ungaáéúk(hi ai zeny)àöné àì øBàN íéîé úòáL' §¨¥§¦¦§¦¦§©¨¦§Ÿ¦¨¥

áéúëe ,'íëézáa(eh ai my)øBàN eúéaLz ïBLàøä íBia Cà' §¨¥¤§¦©©¨¦©§¦§
,ãöék àä .'íëézaîz` df mixzeq el` miaezk ipy dxe`kl ixd ¦¨¥¤¨¥©

elit` ziaa ungd `vni `ly xn`p oey`xd aezka oky .df
meia ungd z` xrap m`e ,gqtd ini zray jezn zg` dry
dlkiy cry `vnp ,ipyd aezkd ly eheytk gqt ly oey`xd
meia'y gxkda `l` .gqtd jeza dn onf eze` midyn ep` exeria

`a 'oey`xdúBaøìmei z`,øeòéáì øNò äòaøàmeid epi`e §©©§¨¨¨¨§¦
.gqtd ini zrayl mcewd meid `l` ,gqt ly oey`xd

:`xnbd dywnàîéàå`a 'oey`xd meia'y ,xnel yi `ld ±úBaøì §¥¨§©
.øeòéáì øNò äMîç éìéìmeynàðéîà Czòc à÷ìñcdler didy ± ¥¥£¦¨¨¨§¦§¨§¨©§¨¨¦¨

,xnel jzrca'zrayáéúk 'íéîérnyne ,'`vni la' xeqi`aíéîé ¨¦§¦¨¦
ïéàa la` ,didya ungd xq`p minia wxy ±àì úBìéì.xq`pà÷ ¦¥Ÿ¨

ïì òîLîy ,'oey`xd meia' eprinyne ±eléôàaúBìéìaeig bdep ©§©¨£¦¥
.ungd z` xral jixv oey`xd meid zqipka cine ,dzayd

,`xnbd zvxzndéì àëéøèöéà àì àeääaezkd jixv `l ± ©Ÿ¦§§¦¨¥
,df oic eprinydl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc migqt(oey`x meil)

:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbdàúééø÷ì ÷ôð äà÷B÷ç ïðçBé¨¨£¨¨§©§¦§¨¨
.ze`eazd avna ze`xl [mixtkl-]àúà ékxirl ay xy`k ± ¦£¨

déì eøîàm`d ,exir ipa edel`y ±eNòð ïéhéçdpydøîà .úBôé ¨§¥¦¦©£¨¨©
,úBôé eNòð íéøBòN ,íäìeyrp mihigdy eixac llkn epiaiy ick ¨¤§¦©£¨

dxeya xyal `ly ick ,yexita ok mdl xnel dvx `le .zerx
.eita drxdéì eøîà,exir ipaøOáe àöz`f,íéøBîçìå íéñeqì ¨§¥¥©¥©¦§©£¦

`le dndal mixeryd z` milik`n zeievn mihigdyk oky

,mc`láéúëc(g d '` mikln)e'.'Lëøìå íéñeqì ïázäå íéøBòOä ¦§¦§©§¦§©¤¤©¦§¨¨¤
ike ,ezaeyz lr exir ipa enrxzd recn :`xnbd zl`eyéåä éàî©£¥

øîéîì déìdxeya xyal mc`l el oi` ixd ,xnel el did dn ike ± ¥§¥©
,xnel el did :`xnbd daiyn .lirl x`eank drxã÷zLà¤§¨©

[dxary dpya-]énð éà .úBôé ïéhéç eNòðel did sqep ote`a e` ± ©£¦¦¨¦©¦
,xnelíéLãò[mc` lk`n od s`y].úBôé eNòð £¨¦©£¨
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קכז
izni`na cenr c sc ± oey`x wxtmigqt

øáñ÷ã.`pz i`d Ðìëäïéøéáçä÷éãá ìöàwfgen `edy xacae .ux`d mr elit`e Ð

.ede`yry cr epnf xar `ly dil opiwfgn xagøáç àéðúãon`pd Ðlrzexyrnd

ipa od elit` ,zexit d`iln dxebn gipde ,zne,oneiegxnzpymeidzwfga od ixd Ð

ux`d inr s`c oeik ,inp `kde .ezevn lk xnby cr eci zgzn `vi `l i`cec ,mipwezn

oixiaglr oddwicadozwfg Ð.edewcay

éàîîåmeyn `nrh ,oipn`p ipzwc `dc Ð

inr oi` `nlc ,dwica lv` md mixiag lkdc

ixn`wc meyn `nrhe ,jk lr mixiag ux`d

.ewcay epi`x ep` ipdíé÷åãá ú÷æçá íéúáä ìë
éðúéîì äéì éòáéîded `le Ðdilzinl

`l` :opiywne .ipdc dxin`a`lzcndxin`a

ixn` `l `d ,wcinl `ki` i`ce Ðm` .`l Ð

oi`c dpin heytiz ?jl `irain `w i`n :ok

hytinl wcinl `kil `dn :ipyne !weca ezwfg

ol wfgenc oebk `dl `nwe`l `ki`c ,icin

edepi`xy oebk ,wca `lc i`da`vi e` cexh

.edepiwca epgp` :ipd ixn`e ,jxcl mei ceran

àîìòá ìåèéááaizk `le "eziayz" aizkc Ð

."exraz"dzayde.dzayd `id alcïðáøãá
`aeiga opax edepnid Ð,opaxcn `l` `zilc

mdcekixvdly ozxin`a jenql exizd mde

mdicia gke .el`mpin`dle`lc icina

.`ziixe`cúåòè ç÷î éåä éîxkeyd `a m`e Ð

ici lr ea xefgl,eizelilrjk `l :xnele

,izxky?xefgl edn ,miiw eply i`pz oi`eàì
àøâà éáäé àìã àëéä àéòáî,iwcae mixg`l Ð

ezia z` wcea yi`e yi` lk `l`ivn `lc Ð

epi`y rcei iziid m`c ,zerh gwn dil xninl

exkey iziid `l wecayipi`l `gip i`cec Ð

`lc rci ded inp i`e .diteba devn carnl

wica.jka egipn did `l Ðàøúàá åìéôà àìà
yi` lk oiwcea xekyl xird ipa lk ibidpc Ð

qik oexqg `zyd `ki`c ,eziaaikd elit` Ð

wica `lc lenz` dia rci i`xcd ied `l Ð

dia xcd `wc i`de .'ek dil `gipc ,diaÐ

`zia gky`c ,`id izixg` `zln meyn

.dpin `xityc izixg`íúä ïðús`e .opiqxb Ð

.`id oiwxitac ab lrùù úìçúá ïéôøåùåÐ

on xeq` `edy ray zlgz cr oizni `le

.zerya dreh mc`y itl ,dxezdäãåäé éáø
øîåàwgxzdl jixve ,o`kn xzei mc` dreh Ð

rax` seqn lk`i `le ,xzei dxiard on

.dlrnleïéìåú.oitxey `le oilke` `l Ð

ezndal `ed lik`ne ,sexyl jixv oi` :xnelk

yng lk.lk`i `l `ed la` Ðàîìò éìåëã
øåñà äìòîìå úåòù ùùî õîç àäéîon Ð

`zxe` cr xqzin `l i`c ,dxezd`nni oiac ,dia ixfb eed `l Ð`ilillerh `l

.iypi`íëéúáá àöîé àì øåàù íéîé úòáùjeza zg` dry elit` Ð,mini zrayd

"eziayz oey`xd meia j`" aizke.zg` dry ea ddy ixd Ð'åë úåáøì ãöéë àäÐ

"oey`xd" i`d jigxk lrc.xyr drax` epiidc ,xn`w dray lkl mcew oey`x Ð

øùò äùîç ìéì úåáøì àîéàåmei zqipka j` :xn`w ikde ,xwead cr oizni `ly Ð

oey`xd"mini zray"n i`c ,eziayz cin Ðmini :`pin` ded Ðzelil ,oi` Ð.`l Ð
úúáùä
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åàìweca ezwfga i`c ,jzrc `wlq i`n :dniz Ð weca ezwfgc meynjixv dn ok m` Ð

ab lr s` .xira ziad lray oebk ixiinc :wgvi epiax xne`e ?llk ipdc dxin`l

xira dizi`c oeik ,weca ezwfgcipdc dxin` ipdn ikdle .epnid l`yil jixv Ð`lc Ð

l`yil elit` jixv oi`e ,xag zwfg` opiknq lah iabc ab lr s` .opil`ymeyn epiid Ð

lek`l el gleyy oeikc`ly dpwiz `nzqn Ð

didi `l elit` ,dwica iab la` .leykn icil `ai

wecajixv jkl ,leykn jk lk didi `l Ð

weca ezwfg i` :wiqne .xira `ed m` l`yilÐ

`linne ,dil irain oiweca zwfga mizad lk

l`yil jixv oi`e ,ipdn ipdc dxin`c opirci

epiax yxit cere .xira `ed m` elit` epnid

did `l ipd ixn`c ixii`c jzrc `wlqc :wgvi

weca ezwfg i`c .epwca op`e wecaebn ,ipnidn Ð

weca ezwfg oi` i` la` .iwzy ira i`ci`n` Ð

oiweca zwfga mizad lk ikd i` :jixte ?ipnidn

.ebna ipnidnc opirci `linnc ,dil irain

àúééøåàãîyxit Ð ibq `nlra lehiaa

"exraz" aizk `le "eziayz" aizkcn :qxhpewa

:wgvi epiaxl dywe .`id ala dzayd :`nl` Ð

`ipzc .lehia `le ,`id dxrad dzayd i`dc

`ed ixd ,jixv oi` :xne` `aiwr iax ,oizrnya

a` `idy dxradl epivne "eziayz" xne`

"j`"n onwl opixn` "eziayz"c :cere .dk`lnÐ

`xeqi` xg`e ,dlrnle zery yyn `edy ,wlg

`ziixe`cnc :wgvi epiax xne`e !lehia ipdn `l

ied elhiay xg`nc mrhn ,ibq `nlra lehiaa

la` :opixn`wcn .xzene ,ezeyxn `vie xwtd

opixn`c `de .deab lye mixg` ly d`ex dz`

dyly ipta xwtd (`,dn) mixcpa`ziixe`cn Ð

.jixv oi`åäåðîéäab lr s` Ð opaxca opax

miypl edl opipnidn mcia `edy xac lkc

mei lka miyrnc .`ziixe`cn elit`e ,micare

lre dhigyd lr care dy`l mipin`n ep`y

:iab (mye `,ar zeaezk) "xicnd" wxtae ,xewipd

xyern epi`y ezlik`ndilr jneqy rnyn Ð

ung zwica iab ,mewn lkn .xyrne dlg oiprl

`ziixe`cn ied i` mewn lkn ,mciac ab lr s`

`gxih `ki`c meyn ,edl opipnidn `l Ð

wecwc jixve `zxiziinlyexia gkenck .lecb

opaxc oinegze .od zeiplvr miypy iptn yxtny

`ipzcn ,ohw `le ,care dy`l edl opipnidn

elit` :(mye a,gp oiaexir) "oixarn cvik" wxta

megz o`k cr xnel zpn`p dgty elit`e car

aiygcn ,ith irixbc `l Ð miphw la` ,zay

`,gk) zeaezkc ipy wxtae .seqa oizrnya edl

e`xy dn olceba cirdl mipn`p el` :(mye

mcia oi` oinegzc meyn epiid ,`l ophewa la` :rnyn .zaya oikldn epiid o`k cr ophewa

.ung zwicaa enk mipn`p oi` jkl ,llk

øéëùîädylyac :mdxa` oa oeyny epiaxl d`xp Ð weca `edy zwfga exiagl zia

.wecal xikynd lr xyr drax`ac ,ixii` xyráéúëåoey`xd meia j`

ziaydl oey`xd meia aiigncn :qxhpewd yxit Ð eziayzoi`e .xzen ezvwnc llkn Ð

eziayz `dc ,wgvi epiaxl d`xpxg`l `l` etxeyl aezkd dev `le ,`id dxrad Ð

xzen zvwn rnyn oey`x meic zernynn i` :cere .exeqi`"j`"l jixv dn Ð?wlg Ð

r"ha q"g`a u"g j"`c qxhpewd yxity ipy `pyill ,edin"j`" onwl opiyxce "j`" aizkcn :cere .yixcw `xwc `xeziinc :wgvi epiaxl d`xpe .xity iz` Ð.jixt ,wlg Ð

àîéàåung zlik`l xe`y zzayd ywzi`c ipyn inp ike .jenqa ipynck ,aizk "meia" iiepyl ivn ied Ð xerial xyr dyng lil zeaxlay" iziinc `xwl jixv `l Ðxe`y mini zr

ung zlik`l xe`y zzayd ywzi`cnc "`vni `l.onwl (ililbd) iqei iax yxecy enk lkd yexcl leki Ð
`dc
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íéøáç ìkä :øáñ÷c ?÷eãa Bú÷æçc íeMî åàì̈¦§¤§¨¨§¨¨©©Ÿ£¥¦
çépäå únL øáç :àéðúc .õîç ú÷éãa ìöà íä¥¥¤§¦©¨¥§©§¨¨¥¤¥§¦¦©

ïîBé éða ïä eléôà ,úBøét äàéìî äøeâî¯éøä §¨§¥¨¥£¦¥§¥¨£¥
àëä éðàL àîìéc ?éànîe .íéð÷eúî ú÷æça ïä¥§¤§©§¨¦¦©¦§¨¨¥¨¨
àLLî écéî éðäc äøéîà ehà .éðä éøîà÷c íeMî¦§¨¨§¦¨¥©£¦¨§¨¥¦¥§¨¨

éàî àlà ?déa úéà¯ìkä" éàä ,÷eãa Bú÷æçc ¦¥¤¨©§¤§¨¨©©Ÿ
"øNò äòaøàa ïé÷eãa ú÷æça íézaä ìk" ?"íéðîàð¤¡¨¦¨©¨¦§¤§©§¦§©§¨¨¨¨

éàî àlà !déì éòaéî¯àä ,éðäc äøéîà íeMî ¦¨¥¥¤¨©¦£¦¨§¨¥¨
éðä éøîà àì¯Bú÷æç ïéàc dépéî èBLôz ,àì ¨¨§¦¨¥¨¦§¦¥§¥¤§¨

àëäå ,÷eãa Bú÷æç Cì àîéà íìBòì ,àì !÷eãäŸ§¨¥¨¨¤§¨¨§¨¨
ïðé÷ñò éàîa¯éøîà÷å ,÷ãa àìc ïì ÷æçeîc §©¨§¦©§§©¨§¨§©§¨¨§¦

,ïðaø eäðéðîéäì àì :àîéúc eäî .déðé÷ãa éðä̈¥§©¦¥©§¥¨¨§¥§¦§©¨©
,àeä ïðaøcî õîç ú÷éãác ïåék :ïì òîLî à÷̈©§©¨¥¨¦§¦©¨¥¦§©¨©

déì ébñ àîìòa ìehéáa àúééøBàcîc¯eäeðîéä §¦§©§¨§¦§¨§¨©¦¥¥§
.ïðaøãa ïðaøBøéáçì úéa øékNnä :eäì àéòaéà ©¨©¦§©¨©¦©£¨§©©§¦©¦©£¥

éåä éî ?eäî ÷eãa BðéàL Bàöîe ,÷eãa ú÷æça§¤§©¨§¨¤¥¨©¦¨¥
:ééaà øîàc ,òîL àz ?àì Bà ,úeòè çwîk§¦©¨Ÿ¨§©§¨©©©¥

e÷ãáe àøâà éáäé àìc àøúàa àéòaéî àì¯ ¨¦¨£¨§©§¨§¨¨£¥©§¨¨§
eléôà àlà ,déôeâa äåöî éîei÷ì Léðéàì déì àçéðc§¦¨¥§¦¦§¦¥¦§¨§¥¤¨£¦

e÷ãáe àøâà éáäéc àøúàa¯Léðéàì déì àçéðc §©§¨§¨£¥©§¨¨§§¦¨¥§¦¦
:øîBà øéàî éaø ,íúä ïðz .déðBîîa äåöî éîei÷ì§©¥¦§¨§¨¥§©¨¨©¦¥¦¥
äãeäé éaø .LL úlçúa ïéôøBNå Lîç ìk ïéìëBà§¦¨¨¥§§¦¦§¦©¥©¦§¨
ïéôøBNå ,Lîç ìk ïéìBúå ,òaøà ìk ïéìëBà :øîBà¥§¦¨©§©§¦¨¨¥§§¦
úBòL LMî õîç àäéî àîìò éleëc .LL úlçúa¦§¦©¥§¥¨§¨¦¨¨¥¦¥¨
,éáéúk éàø÷ éøz :ééaà øîà ?ïìðî ,øeñà äìòîìe§©§¨¨§¨©¨©©©¥§¥§¨¥§¦¦
,"íëézáa àöné àì øBàN íéîé úòáL" :áéúk§¦¦§©¨¦§Ÿ¦¨¥§¨¥¤
."íëézaî øBàN eúéaLz ïBLàøä íBia Cà" :áéúëe§¦©©¨¦©§¦§¦¨¥¤
:àîéàå .øeòéaì øNò äòaøà úBaøì ?ãöék àä̈¥©§©©§¨¨¨¨©¦§¥¨
Cúòc à÷ìñc ,øeòéaì øNò äMîç éìéì úBaøì§©¥¥£¦¨¨¨©¦§¨§¨©£¨

íéîé ,áéúk íéîé :àðéîà¯úBìéì ,ïéà¯à÷ ,àì ¨¦¨¨¦§¦¨¦¦¥¨¨
,déì àëéøèöéà àì àeää .úBìéì eléôà :ïì òîLî©§©¨£¦¥©¨¦§§¦¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc migqt(ipy meil)

ikeåàìmd mipn`pBú÷æçc íeMî`edy ziad ly,÷eãameyne ¨¦§¤§¨¨
øáñ÷cy ,`ziixad ly `pzd.õîç ú÷éãa ìöà íä íéøáç ìkä §¨¨©©Ÿ£¥¦¥¥¤§¦©¨¥

dwica oiprl mewn lkn ,zexyrnd lr ceygy ux`d mr elit`e
eilr mikneq xagk ea wfgen `edy xac lkae ,xagl aygp `ed
oiprl xag lr mikneqy myk ,dpnf xary iptl ezevn z` miiwy

.zexyrnøáç ,àéðúczexyrnd lr on`pdäøeâî çépäå ,únL §©§¨¨¥¤¥§¦¦©§¨
[oxeb-]ïîBé éða ïä eléôà ,úBøét äàéìîegxnzp mei eze`ay ± §¥¨¥£¦¥§¥¨

,xyrna eaiigzpe oxeba,íéðweúî ú÷æça ïä éøäxag oi`y itl £¥¥§¤§©§¨¦
oiprl mc` lka oicd `ede .owezn epi`y xac eci zgzn `iven
`ed ziady xg`ne .epnfa wca `ly ceyg epi`y ,ung zwica

.weca `edy cirdl mipn`p ohwe dy`e car s` ,weca zwfga
:ef di`x dgec `xnbdéànîemeyn wx mipn`p mdy [oipn-] ¦©

,weca zwfga ziadyàîìécoi` ziad [`ny±]oi`e ,weca ezwfg ¦§¨
e ,dwica oiprl xagk wfgen mc` lkàëä éðàLzia oic dpeye ± ¨¦¨¨

,dwican xhtpy dféðä éøîà÷c íeMîdn lr mikneq ep`y ± ¦§¨¨§¦¨¥
,ziad lra Fwcay e`xy miphwde micarde miypd mixne`y
`xnbd .wecal wfgen ziad did `l ok` mzxin` ilel la`

:ef digc lr dywndéa úéà àLMî éãéî éðäc äøéîà eèàike ± ¨£¦¨§¨¥¦¦©¨¨¦¥
lr jenql oi` i`ce `ld ,zeynn da yi miphwd ly mzxin`
,mzxin` `ll s` weca zwfga ziady gxkda `l` .mzecr

:`xnbd dgec aey .dwican xhtp `ed jk meyneéàî àlà¤¨©
,xn`z,÷eãa Bú÷æçcok m`éàä`ziixad dxn`y dn -ìkä' §¤§¨¨©©Ÿ

,'íéðîàð`ld ,oaen epi`'øNò äòaøàa ïé÷eãa ú÷æça íézaä ìk' ¤¡¨¦¨©¨¦§¤§©§¦§©§¨¨¨¨
déì éòaéî,mikneq ep` mzepn`p lr `l ixdy ,xnel dl did ± ¦¨¥¥

xeht z` zelzl dl did `le ,weca zwfga ziady jk lr `l`
.el` ly mzxin`a ziad

micarde miypd zxin` lr mikneq ep`y `xnbd dwiqdy xg`l
epi` ziady `ziixad ixacn gikedl zywan `id ,miphwde

:`xnbd dywn .weca zwfgaéàî àlàixacn gken dn `l` ± ¤¨©
`weecy ,`ziixadéðäc äøéîà íeMîziad xhtp el` ly ± ¦£¦¨§¨¥
wiicl yie ,dwicanéðä éøîà àì àäwcapy exn`i `l m` la` ± ¨Ÿ¨§¦¨¥

,ziadàìok m`e ,xhtidépéî èBLôzoicn gikedl jl yi ± Ÿ¦§¦¥
,`ziixadBú÷æç ïéàck ziad ly,÷eãawtzqdl epl yi dne §¥¤§¨¨

xeht xkeyde weca zwfga ziad m`d ,c"ia ezia z` xikyna
:`xnbd zvxzn .dwicanàì`l` ,ef `id di`xCì àîéà íìBòì Ÿ§¨¥¨¨

yBú÷æçk ziad lyc ïì ÷æçeîc ,ïðé÷ñò éàîa àëäå ,÷eãalra ¤§¨¨§¨¨§©¨§¦©§§¨¨§
ziad÷ãa àìe` cexh didy edepi`xy oebke ,xyr drax` lila Ÿ¨©

,mei ceran jxcl `viydéðé÷ãa éðä éøîà÷åepgp` el` exn`e - §¨¨§¦¨¥©§¦¥
.ziad z` epwcaàîéúc eäîy xn`z `ny ±eäðéðîéäì àì ©§¥¨Ÿ§¥§¦§

[epin`i-]ïðaø,mzecrlïì òîLî à÷y ,`ziixadú÷éãác ïåék ©¨¨¨©§©¨¥¨¦§¦©
c ,àeä ïðaøcî õîçixdìehéáa àúééøBàãîungddéì ébñ àîìòa ¨¥¦§©¨¨©¦§©§¨§¦§¨§¨©¦¥

,exrale eixg` wecal jixv oi`e ,ungd lehiaa ic dxezd on ±
eäeðîéä[mepin`d]a ïðaøaeigïðaøãminkg cia gk yi oky .df ¥§©¨¨§§©¨¨

on on`p epi`y inl s` mdixacn `l` epi`y oic lr oin`dl
.dxezd

:gqtd mcew exiagl zia xikynd oica sqep wtq d`ian `xnbd
eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -Bøéáçì úéa øékNnä`edyk ¦©§¨§©©§¦©¦©£¥

Bàöîe ,÷eãa ú÷æçaxkeyd,÷eãa BðéàLeilry rci eli`y orehe §¤§©¨§¨¤¥¨
,exkey did `l envra ewcealeäî.ef zexiky oicéåä éîm`d-] ©¦¨¥

[`idúeòè ç÷îk,dlhal xkeyd ciae.àì Bà:`xnbd zhyetàz §¤©¨Ÿ¨
òîLdn rnye `ea ±ééaà øîàc.ef dl`y zrxkdaàéòaéî àì §©§¨©©©¥Ÿ¦©§¨

e÷ãáe àøâà éáäé àìc àøúàaoi`y mewnay xnel jxev oi` ± §©§¨§Ÿ¨£¦©§¨¨§
,envra ezia z` wcea cg` lk `l` dwicad lr xky mlyl jxc

meyn ,zerh gwn df oi`déôeâa äåöî éîei÷ì Léðéàì déì àçéðc§¦¨¥§¦¦§©¥¦§¨§¥
rcei did eli` s`e ,eteba devn miiwl mc`l `ed oevxl ±
oi` ok lre ,exkeyln rpnp did `l weca epi` ziady dligzkln

.zerh gwn dfe÷ãáe àøâà éáäéc àøúàa eléôà àlàelit` ± ¤¨£¦§©§¨§¨£¦©§¨¨§
z` wecaiy ick xg` mc` oenna xekyl mc` ipa jxcy mewna

n ,weca epi` ziady jkn qik oexqg xkeyl el yie ,mzialk
meyn ,zerh gwn df oi` mewnäåöî éîei÷ì Léðéàì déì àçéðc§¦¨¥§¦¦§©¥¦§¨

déðBîîadid eli` s`e ,epenna devn miiwl mc`l el oevxl ± §¨¥
z` xekyln rpnp did `l dwicad xear mlyl jxhviy rcei
meyn df oi` zexikyd z` lhal dvex `ed dzry dne .ziad
d`p xg` zia `vny oebke ,zxg` daiqn `l` ,weca epi` ziady

.epnid
:c"i mei zevga ungd zzayd onfl xewnd z` zxxan `xnbd

íúä ïðzoldl dpyna my epipy ±(:`i),ïéìëBà ,øîBà øéàî éaø §©¨¨©¦¥¦¥§¦
ungd z`Lîç ìk,oqipa xyr drax` mei ly zepey`x zery ¨¨¥

ïéôøBNåeze`LL úlçúaoizni `le .ziyyd dryd zligza ± §§¦¦§¦©¥
dry dze`ay itl ,ziriayd dryd zlgz cr ungd xeria mr
meyn xeqi`d onf z` minkg enicwde ,dxezd on xeq` `ed

.zg` drya dreh mc`yïéìëBà ,øîBà äãeäé éaøeze`òaøà ìk ©¦§¨¥§¦¨©§©
,zeryïéìBúåeze`Lîç ìkoi` ziyingd dryd lk jyna ± §¦¨¨¥

oebk ,d`pda xzen `ed oiicre ,eze` mitxey `le eze` milke`
yeygl yi xengd dlik` xeqi` oiprl oky .dndal elik`dl
dryl ziyingd dryd oia silgdl e`eaie ,zery izya erhiy

.ziriaydïéôøBNåeze`,LL úlçúazerhl yeygl yi oky §§¦¦§¦©¥
.d`pd xeqi` oiprl s` zg` drya

:`xnbd zl`eyàäéî àîìò éleëcy micenúBòL LMî õîç §¥¨§¨¦¨¨¥¦¥¨
øeñà äìòîìe,dxezd on exral mieevn ep`e ,didyaïìðîoipn ± §©§¨¨§¨¨

:`xnbd daiyn .df xeqi` bdep gqt axra mby epléøz ,ééaà øîà̈©©©¥§¥
éáéúk éàø÷.ungaáéúk(hi ai zeny)àöné àì øBàN íéîé úòáL' §¨¥§¦¦§¦¦§©¨¦§Ÿ¦¨¥

áéúëe ,'íëézáa(eh ai my)øBàN eúéaLz ïBLàøä íBia Cà' §¨¥¤§¦©©¨¦©§¦§
,ãöék àä .'íëézaîz` df mixzeq el` miaezk ipy dxe`kl ixd ¦¨¥¤¨¥©

elit` ziaa ungd `vni `ly xn`p oey`xd aezka oky .df
meia ungd z` xrap m`e ,gqtd ini zray jezn zg` dry
dlkiy cry `vnp ,ipyd aezkd ly eheytk gqt ly oey`xd
meia'y gxkda `l` .gqtd jeza dn onf eze` midyn ep` exeria

`a 'oey`xdúBaøìmei z`,øeòéáì øNò äòaøàmeid epi`e §©©§¨¨¨¨§¦
.gqtd ini zrayl mcewd meid `l` ,gqt ly oey`xd

:`xnbd dywnàîéàå`a 'oey`xd meia'y ,xnel yi `ld ±úBaøì §¥¨§©
.øeòéáì øNò äMîç éìéìmeynàðéîà Czòc à÷ìñcdler didy ± ¥¥£¦¨¨¨§¦§¨§¨©§¨¨¦¨

,xnel jzrca'zrayáéúk 'íéîérnyne ,'`vni la' xeqi`aíéîé ¨¦§¦¨¦
ïéàa la` ,didya ungd xq`p minia wxy ±àì úBìéì.xq`pà÷ ¦¥Ÿ¨

ïì òîLîy ,'oey`xd meia' eprinyne ±eléôàaúBìéìaeig bdep ©§©¨£¦¥
.ungd z` xral jixv oey`xd meid zqipka cine ,dzayd

,`xnbd zvxzndéì àëéøèöéà àì àeääaezkd jixv `l ± ©Ÿ¦§§¦¨¥
,df oic eprinydl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc migqt(oey`x meil)

:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbdàúééø÷ì ÷ôð äà÷B÷ç ïðçBé¨¨£¨¨§©§¦§¨¨
.ze`eazd avna ze`xl [mixtkl-]àúà ékxirl ay xy`k ± ¦£¨

déì eøîàm`d ,exir ipa edel`y ±eNòð ïéhéçdpydøîà .úBôé ¨§¥¦¦©£¨¨©
,úBôé eNòð íéøBòN ,íäìeyrp mihigdy eixac llkn epiaiy ick ¨¤§¦©£¨

dxeya xyal `ly ick ,yexita ok mdl xnel dvx `le .zerx
.eita drxdéì eøîà,exir ipaøOáe àöz`f,íéøBîçìå íéñeqì ¨§¥¥©¥©¦§©£¦

`le dndal mixeryd z` milik`n zeievn mihigdyk oky

,mc`láéúëc(g d '` mikln)e'.'Lëøìå íéñeqì ïázäå íéøBòOä ¦§¦§©§¦§©¤¤©¦§¨¨¤
ike ,ezaeyz lr exir ipa enrxzd recn :`xnbd zl`eyéåä éàî©£¥

øîéîì déìdxeya xyal mc`l el oi` ixd ,xnel el did dn ike ± ¥§¥©
,xnel el did :`xnbd daiyn .lirl x`eank drxã÷zLà¤§¨©

[dxary dpya-]énð éà .úBôé ïéhéç eNòðel did sqep ote`a e` ± ©£¦¦¨¦©¦
,xnelíéLãò[mc` lk`n od s`y].úBôé eNòð £¨¦©£¨
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המשך ביאור למס' פסחים ליום ראשון עמ' ב



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

L÷zéà àäc[dywed ixdy-]úìéëàå ,õîç úìéëàì øBàN úúaLä §¨¦§©©§¨©§©£¦©¨¥©£¦©
õîçdywedøBàN úúaLä .ävî úìéëàìdywed,õîç úìéëàì ¨¥©£¦©©¨©§¨©§©£¦©¨¥

áéúëc(hi ai zeny)ìëà ìk ék ,íëézáa àöné àì øàN íéîé úòáL' ¦§¦¦§©¨¦§ŸŸ¦¨¥§¨¥¤¦¨Ÿ¥
,'äúøëðå úöîçîs` xq`p dlik`a ungd xq`py dryny ©§¤¤§¦§§¨

.didyaõîç úìéëàådywedáéúëc ,ävî úìéëàì(k ai my)ìk' ©£¦©¨¥©£¦©©¨¦§¦¨
,('åâå) úvî eìëàz íëéúáLBî ìëa ,eìëàú àì úöîçîdryny ©§¤¤ŸŸ¥§Ÿ§Ÿ¥¤Ÿ§©Ÿ

.ung zlik` xeqi` lg dvn zlik` aeig lgyåixddéa áéúk ©§¦¥
aaeigävî(gi ai my),'úvî eìëàz áøòa'dvn aeigy myk ok m`e §©¨¨¤¤Ÿ§©Ÿ

`ed dvnl ywedy ung zlik` xeqi` s` ,xyr dyng lila `ed
s` ,dlildn ligzn dlik` xeqi`y myke .xyr dyng lila mb
jxev oi` dzrne .dlildn ligzn el ywedy '`vni la' xeqi`
`a gxkdae ,'oey`xd meia'n xerial xyr dyng lil zeaxl

.xerial xyr drax` mei z` zeaxl df aezk
n aey:`xnbd dywàîéàå`a 'oey`xd meia'y xn`p `ny ± §¥¨

,øeòéáì øNò äòaøà ìéì úBaøìmeia wx `ed df aeigy epl oipne §©¥©§¨¨¨¨§¦
:`xnbd zvxzn .xyr drax`íBia''oey`xd,áéúk.dlila `le ©§¦

:`xnbd dywn aeyàîéàå`ed xeriad onfy xn`p `ny ± §¥¨
àøôvî.meid zevgn wx `edy oipne ,xyr drax` mei xwean ± ¦©§¨

e ,'oey`xd meia j`' xn`p :`xnbd zvxzn'Cà'herin ernyny ©
÷ìçwxy o`kne ,xeq` ezvwne xzen ezvwny ,mipyl df mei ¨©

.elek `le ungd zzayda aiig ipyd eivg
meia `ed dzaydd onfy jkl zxg` dgked d`ian `xnbd

dzpypy `ziixaa :xyr drax`àðz ìàòîLé éaø éác,[epipy-] §¥©¦¦§¨¥¨¨
eðéöîmeiløNò äòaøàoqipaøîàpL ,'ïBLàø' àø÷pL(my)ïLàøa' ¨¦©§¨¨¨¨¤¦§¨¦¤¤¡©¨¦Ÿ

Lãçì íBé øNò äòaøàazSn Elk`Y axrA.'dn s` ok m` §©§¨¨¨¨©Ÿ¤¨¤¤Ÿ§©Ÿ
`xnbd .xyr drax` mei `ed 'eziayz oey`xd meia' xn`py

:xen`d oicl sqep xewn d`ian'ïBLàø' ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨¨©¦
àøwéòîc[mcew-],òîLîenkeàø÷ øîàc(f eh aei`)íãà ïBLàøä' §¥¦¨¨©§©§¨©§¨£¦¨¨

.'ãìez,ipnizd ftil` erx el xn` eyper lr aei` opelzd xy`ky ¦¨¥
zeevn lk z` miiwl zrciy cr ,zclep oey`xd mc`l mcew ike
dn s` ok m`e ,'mcew' `id 'oey`x' zernyny ixd .`xead
,'eziayz oey`xd meia j` elk`z zevn mini zray' xn`py

.eiptl exkfpy minid zrayl mcewy xyr drax` mei `ed
:`xnbd dywn,äzòî àlàalel zevna xn`py dnbk `xwie) ¤¨¥©¨
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[mcew-],òîLîmcewd ixyza xyr drax`a ef devn onf didie ©§©
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meyn ,xyr dynga `ed dpnf i`ceayáéúëcaezkd jynda da ¦§¦
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' àø÷meia j`,'ïBLàøly `"d,éì änì 'ïBLàøä'`l`dpéî òîL §¨¦¨¦¨¨¦§©¦¨

df xezinïøîàãëìmcewd meid `ed 'oey`xd'y ,xen`k ± ¦§©£¨¨
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a dk`ln xzid `ld :`xnbd dywnî ãòBî ìL Bleçd meia'ïBLàø ¤¥¦¦
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.dk`ln ziiyra xeq` didi eiptly aezka exkfpy
mlerl :xg` ote`a wgvi xa ongp ax ixac z` zvxzn `xnbd
xn`py dne ,el jenqa exkfpy minil mcewd meid `ed 'oey`xd'
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.dhigyl ie`xd onfd `edy ,meid zevga mlekl

:`ziixaa l`rnyi iax ixacn `ax ixacl reiq d`ian `xnbd
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,gqt ly oey`x meia ungd z` sexyl dxezd dzeivy okzi
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המשך בעמוד הק

izni`n` cenr d sc ± oey`x wxtmigqt
õîç úìéëàì øåàù úúáùäxidfdy dryn Ðung lek`l `lydev Ðziaydl

,xe`yd."(ung) lke` lk ik ,mkizaa `vni `l xe`y" aizkcúìéëàì õîç úìéëàå
äöîdvn lek`l aiigy dryn Ðlk" aizkc ,ung lek`l `ly xidfd Ðzvngn`l

elk`z axra" aizke ,"zevn elk`z mkizeayen lka ,elk`znl` ,"zevnzlik` onf :`

ung xeqi`e dvnzzaydexe`yÐ

.dkiygyn÷ìç êà,oiherin oiwxe oik` Ð

ezvwne xzen meid zvwn :`nl`.xeq`

dzrneeivge xeqi`l eivg :wlgl epl yi

`ixhniba ug `ed "j`" :xn`c `ki`e .xzidl

"g`cq,u"kc s"ib r"hag qtezes"l` zgz '

i"cvek mewna.'òîùî àø÷éòîã ïåùàøÐ

oey`x rnyn iccd` `xwc `inex e`la

zernynadray lkl mcew mei `edy ,`xwc

,elk`z zevn mini zray" aizkc oeik ,`xwc

"oey`xd meia j`dyrnl mcew oey`x Ð

.xn`wãìåú íãà ïåùàøämc`l mcewd Ð

oey`xd.zclepáéúë àä éîð àëäi`da Ð

yexce ,"mini zray" diteb `xwoey`x inp

.iriayc `inecéîð íúäd ,alel iab Ð'

oey`xdc.il dnlà÷ôð éðéîùå ïåùàøîÐ

oezay edpda aizkcne`l jpi`c llkn Ð

.edpip oezayïåùàø ïéðò ìòmini lr Ð

.cren ly eleg epiidc ,el minecwdáåúëì àì
å"éå àì àðîçøezc ,`ieaix rnync Ð

`"d jixhvi`.herinlïåùàø äùìù éðäî àìà
ycew `xwne ,gqtc ycew `xwna aizkc Ð

alel zevne ,zekeqc.ongp axl azez `l Ð

e`l eda aizkc oey`x ipdcediizernynl

,oey`x e`xwpc `ed `nlra `ny `l` ,ez`w

`pzke.l`rnyi iax iacïåùàø äùìù øëùá
,bgc lbxd zziaye ,gqtc lbxd zziay Ð

zlihpee`xwpy alelmipey`xdylyl ekf Ð

.oey`x'åâå õîç ìò èçùú àìgqt zhigye Ð

xaky ,miaxrd oia `edy ,ray zlgzn dpnf

wxta opixn` ikde .dzriwy cvl dng dhep

`nei) "dpennd odl xn`"dizelv :(a,gk

ilzek ixgyn ikn mdxa`czevgn epiidc Ð

zlgzn cinzd zhigyc dpin opixnbe ,jli`e

hgyp cinzc oizipzn mzd ol `iywe .ray

zia ilzek ip`y :ol ipyne ,dvgne zery yya

ipeekn `lc ycwnd,c`n odizgz oiagx Ð

`leixgzyn.dvgne yy crãç ìë àîéàå
ãçåddy m`e ,hrn ezhigyl jenq xrai Ð

ryz crepxrai Ð.ryzaøîà÷ äèéçù ïîæ
àðîçø`l Ðepnf dfl l`xyil dxez dwlg

dfleonf el rawe li`ed ,epnfexeqi`elka dey

mlekl Ð.raw cg` onfäëàìî áà àéäùÐ

xq` aezkde ,`id jxevl `ly dxrad efe

drax`a oey`x i`d jkld ,aeh meia dk`ln

.xn`w xyr÷ìç êàaezkd jl xizd Ð

.exeria mei zvwn ezedylmeia exeria mei i`e

aehixy in Ð'ek ywzi` `d ?llk diiedyl

zzayd jgxk lre .dkiygyn dvn zlik`e

,jygzyk xe`y"j`" zgkyn `l ok m`e

"j`" e`l i`c .wlgmeia :xninl `ki` Ð

la` .meid zlgzd `edy zeynyd oia oey`xd

`zyddil ixy exeria mei jeza jgxk lr Ð

`xw.diiedyl
òîù
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àäãiax sili (a,gk onwl) "dry lk" wxta Ð 'eke ung zlik`l xe`y zzayd ywzi`

.dilr bilt oerny iaxe ,dyrz `la `edy dlrnle zery 'en ung lke`l dcedi

zery yyny xe`y zzaydl ung zlik` dywed `lc ,icin slinl ivn `l `kdne

`l i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dywe .mini zray ly xe`y zzaydl `l` ,dlrnle

zlik`l ywzi`cn xe`y zzaydl zxk sili

.ung

éèåòîì,i`w ediieexz` Ð cren ly eleg

` alelcmei `l` dpicna lhip epi

.cg`

àðúãëab lr s` Ð l`rnyi iax iac

`aeh iaizkczevn dyly jpda Ð

iaiyg cg` devna aezkd lke ,edlek iaizk

oey`x yly ipdnc olpn zeywdl oi`e .`cg

`nlic .opiyxcckl "oey`xd meia j`"e ,opiyxc

ipdnc `xazqnc ?`yxc jdl aizki` `edd

.`yxc jdl edlek opiyxc ,ycew `xwna iaizkc

àìdywd Ð miiw ung oiicre gqtd z` hgyz

ungc `kdn sili ikid :mdxa` oa oeyny epiax

zhigy onf `de ?dlrnle zery yyn xeq`

zevg iptl ehgyy cinze ,ied cinzd xg` gqtd

zevg xg` cin ied `l dhigy onf ok m`e leqt

oeik :xnel yie !cinz zaxwd ziidy ick cr

opzck ,xyk cinz mcew gqtd hgy m` caricc

mzd.jli`e zevgn dhigy onf aiyg Ðïîæ
`ed zn`c ab lr s` Ð `pngx xn`w dhigy

,higy ik cge cg lk "ung lr hgyz `l"c

:(mye `,bq onwl) "hgyp cinz" wxta opixn`c

ungd lr gqtd z` hgeydlkn .e`la xaer Ð

xidfde ,dzaydd lr xidfdc ogky`c oeik mewn

ung lr gqt hegyl `lyonfay `ed `xaq Ð

.dzayd lr xidfd dhigy

éøáã:wgvi epiaxl dniz Ð l`rnyi iax

`xwn dil `wtp l`rnyi iax iac `pzc

l`rnyi iaxn jixt oizkec dnkae ,`pixg`

.l`rnyi iax iac `pz`

(øîåàå)ab lr s` Ð eyrz `l dk`ln lk

ez`pd milgb dyrie sxyiykc

iab (a,ek onwl) "dry lk" wxta xn`ck ,xzen

milgb iab lr dlyia :dlxrztd lkd ixac Ð

"dry lk" wxta opzc `de .ung oicd `ede ,xzen

mixike xepz ea wiqi `l :(`,`k).opaxcn epiid Ð

eziayzc `xwc ,`ed `xaqc :wgvi epiax xne`

,inp i` .ezlgbl jixv epi` elit` ,oipr lka ixiin

s` ,epnn zepdl leki epi` dxrad zlgznc oeik

jk xg` epnn d`pd el `diy ab lrenk ,xeq` Ð

xn`c o`nl ,aeh meia oiaixw oi`y zeacpe mixcp

heicd lk`n oda yiy it lr s` (`,k `,hi dvia)

ixyc o`ne .seqal.zepdln ixy Ð
wlgl
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äî "ïBúaL éðéîMä íBiáe" :àø÷ øîàc ,íúä̈¨§¨©§¨©©§¦¦©¨©

éðéîM¯ïBLàø óà ,âçc éðéîL¯.âçc ïBLàø §¦¦§¦¦§©©¦¦§©
Bleç .ãòBî ìL Bleç éèBòîì ?éì änì "ïBLàøä"¨¦¨¨¦§©¥¤¥

éøèöéà !à÷ôð éðéîLe ïBLàøî ãòBî ìLà÷ìñ ,C ¤¥¥¦§¦¦¨§¨¦§§¦¨§¨
íBiáe" :àðîçø áúëc ìéàBä :àðéîà Cúòc©£¨¨¦¨¦§¨©©£¨¨©

éñBî å"éå ,"éðéîMäeléôàc ,ïBLàø ïéðò ìò ó ©§¦¦¦©¦§¨¦©£¦
áBzëì àìå .ïì òîLî à÷ ,ãòBî ìL Bleça§¤¥¨©§©¨§Ÿ¦§

!?à"ä àìå å"éå àì àðîçøáéúëc íúä :eúå ©£¨¨Ÿ§Ÿ§¨¨¦§¦
ïBLàø "íëì äéäé Lã÷ àø÷î ïBLàøä íBia"©¨¦¦§¨Ÿ¤¦§¤¨¤¦

ìL éðä :àlà !òîLî àøwéòîcdéì éòaéî ïBLàø äL §¥¦¨¨©§©¤¨¨¥§¨¦¦¨¥¥
:ìàòîLé éaø éác àðúc .ìàòîLé éaø éác éðúãëì§¦§¨¥§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥

ìL øëNaì eëæ "ïBLàø" äLìL"ïBLàø" äL¯ ¦§©§¨¦¨¦§¨¦
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc migqt(iyily meil)

L÷zéà àäc[dywed ixdy-]úìéëàå ,õîç úìéëàì øBàN úúaLä §¨¦§©©§¨©§©£¦©¨¥©£¦©
õîçdywedøBàN úúaLä .ävî úìéëàìdywed,õîç úìéëàì ¨¥©£¦©©¨©§¨©§©£¦©¨¥

áéúëc(hi ai zeny)ìëà ìk ék ,íëézáa àöné àì øàN íéîé úòáL' ¦§¦¦§©¨¦§ŸŸ¦¨¥§¨¥¤¦¨Ÿ¥
,'äúøëðå úöîçîs` xq`p dlik`a ungd xq`py dryny ©§¤¤§¦§§¨

.didyaõîç úìéëàådywedáéúëc ,ävî úìéëàì(k ai my)ìk' ©£¦©¨¥©£¦©©¨¦§¦¨
,('åâå) úvî eìëàz íëéúáLBî ìëa ,eìëàú àì úöîçîdryny ©§¤¤ŸŸ¥§Ÿ§Ÿ¥¤Ÿ§©Ÿ

.ung zlik` xeqi` lg dvn zlik` aeig lgyåixddéa áéúk ©§¦¥
aaeigävî(gi ai my),'úvî eìëàz áøòa'dvn aeigy myk ok m`e §©¨¨¤¤Ÿ§©Ÿ

`ed dvnl ywedy ung zlik` xeqi` s` ,xyr dyng lila `ed
s` ,dlildn ligzn dlik` xeqi`y myke .xyr dyng lila mb
jxev oi` dzrne .dlildn ligzn el ywedy '`vni la' xeqi`
`a gxkdae ,'oey`xd meia'n xerial xyr dyng lil zeaxl

.xerial xyr drax` mei z` zeaxl df aezk
n aey:`xnbd dywàîéàå`a 'oey`xd meia'y xn`p `ny ± §¥¨

,øeòéáì øNò äòaøà ìéì úBaøìmeia wx `ed df aeigy epl oipne §©¥©§¨¨¨¨§¦
:`xnbd zvxzn .xyr drax`íBia''oey`xd,áéúk.dlila `le ©§¦

:`xnbd dywn aeyàîéàå`ed xeriad onfy xn`p `ny ± §¥¨
àøôvî.meid zevgn wx `edy oipne ,xyr drax` mei xwean ± ¦©§¨

e ,'oey`xd meia j`' xn`p :`xnbd zvxzn'Cà'herin ernyny ©
÷ìçwxy o`kne ,xeq` ezvwne xzen ezvwny ,mipyl df mei ¨©

.elek `le ungd zzayda aiig ipyd eivg
meia `ed dzaydd onfy jkl zxg` dgked d`ian `xnbd

dzpypy `ziixaa :xyr drax`àðz ìàòîLé éaø éác,[epipy-] §¥©¦¦§¨¥¨¨
eðéöîmeiløNò äòaøàoqipaøîàpL ,'ïBLàø' àø÷pL(my)ïLàøa' ¨¦©§¨¨¨¨¤¦§¨¦¤¤¡©¨¦Ÿ

Lãçì íBé øNò äòaøàazSn Elk`Y axrA.'dn s` ok m` §©§¨¨¨¨©Ÿ¤¨¤¤Ÿ§©Ÿ
`xnbd .xyr drax` mei `ed 'eziayz oey`xd meia' xn`py

:xen`d oicl sqep xewn d`ian'ïBLàø' ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨¨©¦
àøwéòîc[mcew-],òîLîenkeàø÷ øîàc(f eh aei`)íãà ïBLàøä' §¥¦¨¨©§©§¨©§¨£¦¨¨

.'ãìez,ipnizd ftil` erx el xn` eyper lr aei` opelzd xy`ky ¦¨¥
zeevn lk z` miiwl zrciy cr ,zclep oey`xd mc`l mcew ike
dn s` ok m`e ,'mcew' `id 'oey`x' zernyny ixd .`xead
,'eziayz oey`xd meia j` elk`z zevn mini zray' xn`py

.eiptl exkfpy minid zrayl mcewy xyr drax` mei `ed
:`xnbd dywn,äzòî àlàalel zevna xn`py dnbk `xwie) ¤¨¥©¨

(n-hl''ebe mini zraW 'd bg z` EBgYïBLàøä íBia íëì ízç÷ìe ¨Ÿ¤©¦§©¨¦§©§¤¨¤©¨¦
,'ebe 'xcd ur ixRénð éëäy yxtp my [ok mb-]àøwéòîc ïBLàø §¦¥¨¨¨¦©¦¦§¥¦¨¨

[mcew-],òîLîmcewd ixyza xyr drax`a ef devn onf didie ©§©
:`xnbd zvxzn .zekeqd bg ini zraylä éðàLíúalel zevna ¨¦¨¨

meyn ,xyr dynga `ed dpnf i`ceayáéúëcaezkd jynda da ¦§¦
äî ,'íéîé úòáL íëéäìà 'ä éðôì ízçîNe'd meidéòéáMly §©§¤¦§¥¡Ÿ¥¤¦§©¨¦©§¦¦

d meid `ed el` mini zray' óà ,âçì éòéáLd meia'ïBLàøazkpy §¦¦¤¨©¦
d meid `ed mdiptl,âçì ïBLàø.c"i mei `le ¦¤¨
:`xnbd dywn aeyáéúk énð àëäeziayz zevna o`k mb `ld ± ¨¨©¦§¦

xn`p,'eìëàz úBvî íéîé úòáL eúéaLz ïBLàøä íBia Cà's`e ©©¨¦©§¦¦§©¨¦©Ÿ¥
s` ,gqt ly iriay `ed iriayd meidy myky ,xnel yi o`k

:`xnbd zvxzn .gqtl oey`xd `ed oey`xd meidáBzëð ïk íà¦¥¦§
' àø÷meia j`,'ïBLàøly `"d,éì änì 'ïBLàøä'`l`dpéî òîL §¨¦¨¦¨¨¦§©¦¨

df xezinïøîàãëìmcewd meid `ed 'oey`xd'y ,xen`k ± ¦§©£¨¨
.gqtd ini zrayl

:`xnbd dywn aeyéëä éàok m` ±íúäalelaénð,le`yl yi ¦¨¦¨¨©¦
ly `"d,éì änì 'ïBLàøä'aezkd zpeeky cenll yi df xezine ¨¦¨¨¦

:`xnbd dywn cer .c"i meil `ideúå,dywíúäzekeqd bga §¨¨
áéúëc(hl bk my)',mini zraW 'd bg z` EBgYïBúaL ïBLàøä íBia ¦§¦¨Ÿ¤©¦§©¨¦©¨¦©¨

øîéà ,'ïBúaL éðéîMä íBiáey [xn`z mb-]àøwéòîc 'ïBLàø' ©©§¦¦©¨¥©¦§¥¦¨¨
[mcew-],òîLîeazkpy minid zrayl mcewd xyr drax` meie ©§©

lr `xnbd zvxzn .dk`ln ziiyra xq`ie oezay didi eiptl
:dipyd dziiyewíúä éðàL,zekeqaéðéîMä íBiáe' àø÷ øîàc ¨¦¨¨§¨©§¨©©§¦¦

éðéîM äî ,'ïBúaL`ed zxvrïBLàø óà ,âçc éðéîL`edïBLàø ©¨©§¦¦§¦¦§¨©¦¦
,âçcly `"d ok m` :`xnbd zl`ey .xyr drax` `le'ïBLàøä' §¨¨¦

.éì änìd`a ef `"d :`xnbd daiynéèeòîì[hrnl-]ìL Bleç ¨¨¦§©¥¤
ãòBî.dk`ln ziiyr xeqi`n ¥

a dk`ln xzid `ld :`xnbd dywnî ãòBî ìL Bleçd meia'ïBLàø ¤¥¦¦
'oezayed meia'néðéîL'oezay,à÷ôðoezay xn`py jkn oky §¦¦¨§¨

:`xnbd zvxzn .oezay epi` crend legy gken el` mini lr wx
mewn lknéøèöéàCleg z` hrnl ick dxizi `"dl [jixv-] ¦§§¦

c meyn .oezayn crendàðéîà Czòc à÷ìñdler didy - ¨§¨©§¨¨¦¨
,xnel jzrca'éðéîMä íBiáe' àðîçø áúëc ìéàBä,e"ieaéñBî å"éåó ¦§¨©©£¨¨©©§¦¦¨¦

ïBLàø ïéðò ìòzeaxl `ae ,el mincewd crend leg ini lr ± ©¦§©¦
ãòBî ìL Bleça eléôàc,oezay oic yiïì òîLî à÷eprinyn ± ©£¦§¤¥¨©§©¨

dgec .oezay epi` cren ly elegy ,'oey`xd' ly `"dd xezii
:df uexiz `xnbdå"éå àì àðîçø áBzëì àìå,'ipinyd meiae' ly §Ÿ¦§©£¨¨Ÿ¨

åaeyàìa jxev didià"äcren ly eleg hrnl 'oey`xd' ly §Ÿ¥
:`xnbd dywn cer .oezayneúå,dywíúägqtaáéúëcbk my) §¨¨¦§¦

(f,'íëì äéäé Lã÷ àø÷î ïBLàøä íBia'y xn`z my mb'ïBLàø' ©¨¦¦§¨Ÿ¤¦§¤¨¤¦
,òîLî àøwéòîc'elk`z zevn mini zray'l mcewd c"i meie §¥¦¨¨©§©

.dk`ln ziiyra xeq` didi eiptly aezka exkfpy
mlerl :xg` ote`a wgvi xa ongp ax ixac z` zvxzn `xnbd
xn`py dne ,el jenqa exkfpy minil mcewd meid `ed 'oey`xd'

,oqipa c"i mei lr xen` 'eziayz oey`xd meia'éðä àlà[el`-] ¤¨¨¥
ìL'ïBLàø' äLy oezayae ,alela exn`pyxeqi`ae ,zekeq l §Ÿ¨¦

,gqta dk`lndéì éòaéî[mikxvp-]ìzxg` dyxcéaø éác éðúãk ¦¨¥¥¦¦§¨¥§¥©¦
,ìàòîLée`xwp zxg` daiqn `l` ,mzernynk miyxtzn mpi`e ¦§¨¥

.'oey`x' myaøëNa ,ìàòîLé éaø éác àðúcmeiwìLäLmixac §¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§©§Ÿ¨
mdilr eehvpy my lr mipey`x e`xwpy el`'d meiaeëæ ,'ïBLàø¦¨

l`xyiììLäLmiiexwy mixac,åNò ìL Bòøæ úéøëäì ,'ïBLàø' ¦§Ÿ¨¦§©§¦©§¤¥¨
ìå ,Lc÷nä úéa ïéðáì.çéLî ìL BîLekfiåNò ìL Bòøæ úéøëäì §¦§©¥©¦§¨§¦§¤¨¦©§©§¦©§¤¥¨

k ,oey`x' iexwyáéúëc(dk dk ziy`xa)Blk éðBîãà ïBLàøä àöiå' ¦§¦©¥¥¨¦©§¦ª
å .'øòN úøcàkekfiLc÷nä úéa ïéðáìk ,'oey`x' iexwdáéúëcea §©¤¤¥¨§§¦§©¥©¦§¨¦§¦

(ai fi dinxi)å .'eðLc÷î íB÷î ïBLàøî íBøî ãBáë àqk'ekfiììL BîL ¦¥¨¨¥¦§¦§¨¥§¦§¤
çéLîk ,'oey`x' iexwdáéúëcea(fk `n diryi)äpä ïBiöì ïBLàø' ¨¦©¦§¦¦§¦¦¥
,ípäoY` xVan mlWExile.' ¦¨§¦¨©¦§©¥¤¥

:c"ia dzayd aeigl xg` xewn d`ian `xnbdàëäî ,øîà àáø̈¨¨©¥¨¨
xn`py ,oqipa c"i mei zevga `ed ungd xeria onfy epcnlzeny)

(gk cl,'éçáæ íc õîç ìò èçLú àì',df aezkn yexcl yieàì Ÿ¦§©©¨¥©¦§¦Ÿ
èçLúoaxw z`íéi÷ õîç ïééãòå çñtä.exeria onf ribd `le ¦§©©¤©©£©¦¨¥©¨

zzayd onf s` ,c"i mei zevgn dxiyk gqtd zhigyy xg`ne
:`xnbd zl`ey .dry dze`a `ed ungdàîéàåxn`p `ny ± §¥¨

yèéçL ék ãçå ãç ìkonfa dzayda aiigzi cg`e cg` lk ± ¨©§©¦¨¦
oipne ,dlild cr ehgeyl xyt` ixdy ,gqtd z` hgey `edy

ay xazqn :`xnbd daiyn .mlekl `ed cg` aeig onfy eplïîæ§©
àðîçø øîà äèéçL,ungd z` ziaydl yiy [dxezd dxn`-] §¦¨¨©©£¨¨

cg` dzayd onf dpzp `l` ,exagl cg` mc` oia dwlig `l oky
.dhigyl ie`xd onfd `edy ,meid zevga mlekl

:`ziixaa l`rnyi iax ixacn `ax ixacl reiq d`ian `xnbd
éëä énð àéðzxn`py dn ,`ziixaa epipy jk ±ïBLàøä íBia Cà' ©§¨©¦¨¦©©¨¦

'íëézaî øàN eúéaLz`edBà .áBè íBé áøòî[xn`z `ny-]ðéàB ©§¦§Ÿ¦¨¥¤¥¤¤¥
,'éçáæ íc õîç ìò èçLú àì' øîBì ãeîìz ,Bîöò áBè íBéa àlà¤¨§©§©§©Ÿ¦§©©¨¥©¦§¦

,íéi÷ õîç ïééãòå çñtä úà èçLú àì`ed dzaydd onfy o`kne Ÿ¦§©¤©¤©©£©¦¨¥©¨
.gqtd zhigy onf `edy xyr drax` mei zevgaéaø éøác¦§¥©¦

.ìàòîLé¦§¨¥
:df oic xewna zexg` zehiy d`ian `ziixad,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥

éøö BðéàC`id dzayddy epcnll ick 'ung lr hgyz `l'l ¥¨¦
y ,c"ia,'íëézaî øàN eúéaLz ïBLàøä íBia Cà' ,øîBà àeä éøä£¥¥©©¨¦©§¦§Ÿ¦¨¥¤

åixdáéúk(fh ai my)'iriaXd mFIaE Wcw `xwn oFW`xd mFIaE ©§¦©¨¦¦§¨Ÿ¤©©§¦¦
,mkl didi Wcw `xwn,['íäá äNòé] (åùòú) àì äëàìî ìk ¦§¨Ÿ¤¦§¤¨¤¨§¨¨Ÿ¥¨¤¨¤

äëàìî áà àéäL äøòáäì eðéöîedpi`yk aeh meia dxeq`d ¨¦§©§¨¨¤¦©§¨¨
`l ok m`e ,df jxevl dpi` ung ztixy ixde ,ytp lke` jxevl
,gqt ly oey`x meia ungd z` sexyl dxezd dzeivy okzi
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izni`n` cenr d sc ± oey`x wxtmigqt
õîç úìéëàì øåàù úúáùäxidfdy dryn Ðung lek`l `lydev Ðziaydl

,xe`yd."(ung) lke` lk ik ,mkizaa `vni `l xe`y" aizkcúìéëàì õîç úìéëàå
äöîdvn lek`l aiigy dryn Ðlk" aizkc ,ung lek`l `ly xidfd Ðzvngn`l

elk`z axra" aizke ,"zevn elk`z mkizeayen lka ,elk`znl` ,"zevnzlik` onf :`

ung xeqi`e dvnzzaydexe`yÐ

.dkiygyn÷ìç êà,oiherin oiwxe oik` Ð

ezvwne xzen meid zvwn :`nl`.xeq`

dzrneeivge xeqi`l eivg :wlgl epl yi

`ixhniba ug `ed "j`" :xn`c `ki`e .xzidl

"g`cq,u"kc s"ib r"hag qtezes"l` zgz '

i"cvek mewna.'òîùî àø÷éòîã ïåùàøÐ

oey`x rnyn iccd` `xwc `inex e`la

zernynadray lkl mcew mei `edy ,`xwc

,elk`z zevn mini zray" aizkc oeik ,`xwc

"oey`xd meia j`dyrnl mcew oey`x Ð

.xn`wãìåú íãà ïåùàøämc`l mcewd Ð

oey`xd.zclepáéúë àä éîð àëäi`da Ð

yexce ,"mini zray" diteb `xwoey`x inp

.iriayc `inecéîð íúäd ,alel iab Ð'

oey`xdc.il dnlà÷ôð éðéîùå ïåùàøîÐ

oezay edpda aizkcne`l jpi`c llkn Ð

.edpip oezayïåùàø ïéðò ìòmini lr Ð

.cren ly eleg epiidc ,el minecwdáåúëì àì
å"éå àì àðîçøezc ,`ieaix rnync Ð

`"d jixhvi`.herinlïåùàø äùìù éðäî àìà
ycew `xwne ,gqtc ycew `xwna aizkc Ð

alel zevne ,zekeqc.ongp axl azez `l Ð

e`l eda aizkc oey`x ipdcediizernynl

,oey`x e`xwpc `ed `nlra `ny `l` ,ez`w

`pzke.l`rnyi iax iacïåùàø äùìù øëùá
,bgc lbxd zziaye ,gqtc lbxd zziay Ð

zlihpee`xwpy alelmipey`xdylyl ekf Ð

.oey`x'åâå õîç ìò èçùú àìgqt zhigye Ð

xaky ,miaxrd oia `edy ,ray zlgzn dpnf

wxta opixn` ikde .dzriwy cvl dng dhep

`nei) "dpennd odl xn`"dizelv :(a,gk

ilzek ixgyn ikn mdxa`czevgn epiidc Ð

zlgzn cinzd zhigyc dpin opixnbe ,jli`e

hgyp cinzc oizipzn mzd ol `iywe .ray

zia ilzek ip`y :ol ipyne ,dvgne zery yya

ipeekn `lc ycwnd,c`n odizgz oiagx Ð

`leixgzyn.dvgne yy crãç ìë àîéàå
ãçåddy m`e ,hrn ezhigyl jenq xrai Ð

ryz crepxrai Ð.ryzaøîà÷ äèéçù ïîæ
àðîçø`l Ðepnf dfl l`xyil dxez dwlg

dfleonf el rawe li`ed ,epnfexeqi`elka dey

mlekl Ð.raw cg` onfäëàìî áà àéäùÐ

xq` aezkde ,`id jxevl `ly dxrad efe

drax`a oey`x i`d jkld ,aeh meia dk`ln

.xn`w xyr÷ìç êàaezkd jl xizd Ð

.exeria mei zvwn ezedylmeia exeria mei i`e

aehixy in Ð'ek ywzi` `d ?llk diiedyl

zzayd jgxk lre .dkiygyn dvn zlik`e

,jygzyk xe`y"j`" zgkyn `l ok m`e

"j`" e`l i`c .wlgmeia :xninl `ki` Ð

la` .meid zlgzd `edy zeynyd oia oey`xd

`zyddil ixy exeria mei jeza jgxk lr Ð

`xw.diiedyl
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àäãiax sili (a,gk onwl) "dry lk" wxta Ð 'eke ung zlik`l xe`y zzayd ywzi`

.dilr bilt oerny iaxe ,dyrz `la `edy dlrnle zery 'en ung lke`l dcedi

zery yyny xe`y zzaydl ung zlik` dywed `lc ,icin slinl ivn `l `kdne

`l i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dywe .mini zray ly xe`y zzaydl `l` ,dlrnle

zlik`l ywzi`cn xe`y zzaydl zxk sili

.ung

éèåòîì,i`w ediieexz` Ð cren ly eleg

` alelcmei `l` dpicna lhip epi

.cg`

àðúãëab lr s` Ð l`rnyi iax iac

`aeh iaizkczevn dyly jpda Ð

iaiyg cg` devna aezkd lke ,edlek iaizk

oey`x yly ipdnc olpn zeywdl oi`e .`cg

`nlic .opiyxcckl "oey`xd meia j`"e ,opiyxc

ipdnc `xazqnc ?`yxc jdl aizki` `edd

.`yxc jdl edlek opiyxc ,ycew `xwna iaizkc

àìdywd Ð miiw ung oiicre gqtd z` hgyz

ungc `kdn sili ikid :mdxa` oa oeyny epiax

zhigy onf `de ?dlrnle zery yyn xeq`

zevg iptl ehgyy cinze ,ied cinzd xg` gqtd

zevg xg` cin ied `l dhigy onf ok m`e leqt

oeik :xnel yie !cinz zaxwd ziidy ick cr

opzck ,xyk cinz mcew gqtd hgy m` caricc

mzd.jli`e zevgn dhigy onf aiyg Ðïîæ
`ed zn`c ab lr s` Ð `pngx xn`w dhigy

,higy ik cge cg lk "ung lr hgyz `l"c

:(mye `,bq onwl) "hgyp cinz" wxta opixn`c

ungd lr gqtd z` hgeydlkn .e`la xaer Ð

xidfde ,dzaydd lr xidfdc ogky`c oeik mewn

ung lr gqt hegyl `lyonfay `ed `xaq Ð

.dzayd lr xidfd dhigy

éøáã:wgvi epiaxl dniz Ð l`rnyi iax

`xwn dil `wtp l`rnyi iax iac `pzc

l`rnyi iaxn jixt oizkec dnkae ,`pixg`

.l`rnyi iax iac `pz`

(øîåàå)ab lr s` Ð eyrz `l dk`ln lk

ez`pd milgb dyrie sxyiykc

iab (a,ek onwl) "dry lk" wxta xn`ck ,xzen

milgb iab lr dlyia :dlxrztd lkd ixac Ð

"dry lk" wxta opzc `de .ung oicd `ede ,xzen

mixike xepz ea wiqi `l :(`,`k).opaxcn epiid Ð

eziayzc `xwc ,`ed `xaqc :wgvi epiax xne`

,inp i` .ezlgbl jixv epi` elit` ,oipr lka ixiin

s` ,epnn zepdl leki epi` dxrad zlgznc oeik

jk xg` epnn d`pd el `diy ab lrenk ,xeq` Ð

xn`c o`nl ,aeh meia oiaixw oi`y zeacpe mixcp

heicd lk`n oda yiy it lr s` (`,k `,hi dvia)

ixyc o`ne .seqal.zepdln ixy Ð
wlgl
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izni`naקל cenr d sc ± oey`x wxtmigqt
äðéî òîùxeq`c meyn `l` ,`ed aeh mei axr oey`xd mei i`dc dil `wtp `lcn Ð

aeh meia xiradl"dry lk" wxta onwl xn`c ,dcedi iaxk dil `xiaq dpin rny Ð

i`c ,xzepn dl silie .dtixy `l` ung xeria oi` [a,fke `,`k]ezzaydxac lka

dil `xiaqdinwel Ðepxraie ,aeh meia.mil epkilyi e` mialkl eplik`i ,xg` xaca

äðéî òîùådk`ln a` `edy xn`wcn ÐÐ

wlgl dxrad :xn`c ,ozp iaxk dil `xiaq

zay) `ipzc .dz`vi,z`vi e`ll dxrad :(`,r

xfg ,"dk`ln lk dyrz `l" llka dzidy

xnel ,dnvrl e`l da hxte ,ellkn d`ivede

`l` zek`ln x`yk oic zia zzina dpi`y jl

,dz`vi wlgl :xne` ozp iax .ecal df e`la

zea` dyng e` drax` dyerd xn`z `ly

,zg` `l` aiig epi` zaya bbeya zek`ln

zxk cge edleka `ki` e`l cg `dcjkitl Ð

`id dn ,dil` yiwdl ,dnvr ipta da hxt

dilr oiaiige dk`ln a` `idy zcgein

dk`ln a` e`l iqei iaxl :`nl` .'ek dnvrl

.`idìëá øåàù êì äàøé àìå øîàð øáë àìäå
êìåáâ.rnyna miza ixd Ðàìå øîàðù éôì

êì äàøéazkcnc Ðjly :dpin rnyn "jl"

ly oileaba d`ex dz` la` ,d`ex dz` i`

m` ,deab lye ieb oebk ,mixg`myicwdwcal

.ziadìåëéoinhiy df `xwnn cenlp Ðz`

ep`xi `ly cia ely,eice"d`xi `l" `dc

.aizkìá÷éåéåâä ïî úåðåã÷ôaizk `dc Ð

."jl"àöîé àì øîåì ãåîìújl xq` Ð

ly jl xq`e ,d`ivn llka `id s`y ,dpnhd

."jl" aizk `l `kdc ,mixg`éì ïéà`l"n Ð

,jici zgz ezyak `ly ieb `l` xeq`c "`vni

`kti` :jixt dinwle .xvga jnr iexy epi`e

.`xazqnåúùáéëù éåâêãé úçúepenn iedc Ð

jxvga iexy la` ezyaik `ly e` ,jpennk

yxtn dinwl ."`vni `l" :xnel cenlz ,oipn

.dlíéúáá àìà éì ïéàåxn`p m`e :xnelk Ð

iziid ,"xe`y jl d`xi `le" xn`p `le df

,mizaa `l` ung zedyl xeq`y il oi` :xne`

`xw i`da `dc .cinz elv` ievn `edy iptn

.aizkc `ed mizaêìåáâ ìëá øîåì ãåîìúÐ

.aizk "d`xi `l"c `xwaïééãòåit lr s` Ð

lka xaer mizaa :xnel il yi ,mdipy xn`py

dpnhd elit` rnync "`vni `l" `dc ,el`

"jl" inp eda azk `le ,mizaa `l` azk `l

oigiy zexea oileaba la` .mixg` ly `ivedl

d`ex dz` la` :xne` ip`e ,"jl" azk zexrne

dfa df ly elew ozil oipn .mixg` ly oda

dfa df ly exnegedinwle .'ek xnel cenlz Ð

lye mixg` ly dl iziinc xn`w i`n :jixt

`xizdle `xeqi`l deab.`kde `kdàééì éôìë
izy Ð.zeln`d ?df xac dhep okid itlk

ezyaky ieb :`xazqn `kti``xazqn Ð

.ith xeq`càééìwxta zekxaa exiage .okid Ð

:(`,gp) "d`exd"iavgipbk `xdpl`iilÐ

miqxgmixeay.oikled okidlêåôéàil oi` Ð

,ezyaiky ieba `l` xeq`c.jlyc `inec iedc

`l" xnel cenlz ?oipn ezyaik `ly ieb

`vni `l la` ,`vnz `l azk `le ."`vniÐ

.rnyn ixnblàùéøàåéà÷il oi` .`xizidl Ð

dilr liaw `lca ,mixg` ly ze`xl xzenc

,dinwlck zeixg`axl opikxte ."`vni `l" :xnel cenlz ?xzenc oipn ezyaiky ieb .ezyaik `ly `l``xizidl :ipyne .`xeqi`l `xw dizlinl dl aiqpe ,`xizid` xcdn `pz :`

xe`ya oileaba xn`py meyn ,dl aiqp `wlka xe`y jl d`xi `le ung jl d`xi `l" aizke ,d`x zyxta "mini zray jleab lka xe`y jl d`xi `l" .ipnif ixz "jl" "jl"

xen` xak `dc ,dii`x iab oileaba "jl" i`dl oipr epi` m`e .`a zyxta "jleabievna s` jl `vni `l :dia yexce ,`vni `ll oipr edipz Ð,jl `pin`w jnr iexy epiide ,jlv`

ungc jl `idde .ely z` `ven dz` la` .jly ok m` `l` xeq` ung oi`cxe`yc ,aiygw `l Ð.sili `l dixagn cgc (a,f) dviaa xn`ck ,ikixv jxvin ungeàæåçîexir Ð

.`ax lyàìéç éðáã.zexiird lr odizepefn gxeh oewiz oilihne ,jlnd zia ly qiib Ðàçéðä.xeq` zeixg` meync opixn`c `d Ð'åë øîàã ïàîì`aaa dil xn`w oerny iax Ð

ozeixg`a aiigy miycw :(a,`r) `nw.aiig Ð
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÷ìçìxn`c o`nlc :xy` oa wgvi epiax xne` cere .dk`ln a` dl ixwcn Ð z`vi

dz`vi e`ll.dilr dk`ln my oi`c oeik ,aeh meia xeq` did `l Ðàìopixn` ª

r s` .ixy jezn opixn` i`c Ð jeznzvw meid jxev opirac ab lied xrany dn `kd Ð

.jxevìáà`kdc :yp"iilxe`c awri iax axd dywd Ð deab lye mixg` ly d`ex dz`

cgnc ,deabe ieb ihernl i`xw ixz jixvn `l

"jl" `zlzc ab lr s` ,ediiexz opihrnn "jl"

rnyn (`,bk onwl) "dry lk" wxtae .iaizk

"l`rnyi iax" wxta zegpnae .edlek ikixvc

cg iaizk "mkizeqixr" ixz :xn`w (mye `,fq)Ð

cge ,ieb ihernlmixtqa ,edine .ycwd ihernl Ð

cg :qxb miwiecn:yexit .mkizeqixr ick Ð

oke .ycwd zqirl cge ,xacn zqir xeriyk

opiyxc (a,dlw oileg) "fbd ziy`x"ac ,d`xp

"mkizeqixr"n.mkzqir ick Ð

íåùîyxit Ð ipnif ixz jl jl aizkc

diicy "jl" xziinc oeik :qxhpewd

:mdxa` oa oeyny epiaxl dywe ."`vni `l"`

"`vni [`l"] `la elit` ,diteb "jl"c `xezinc

:wgvi epiax xne`e .ezyaiky ieb ihernl epivn

ieb opihrnn `l "jl"n "`vni `l"n e`l i`c

ezyaikydede .`aiyg "jl" inp `eddc Ð

`zyd la` .`pixg` dyxcl iz`c `pin`

dizernynn "`vni `l"` `picycopihrnn Ð

"jl `vni `l"c .ezyaiky iebelit` rnyn Ð

`picyc oeik :el dyw cer la` .jl `pira ievna

:yxcnl lirl dil jixhvi` i`n` ,"`vni `l"`

'eke mileaba xen`d xe`y dnxe`y s` Ð

uxize !'eke d`ex dz` i` jly mizaa xen`d

xe`y xe`yc dyxc e`l i`c :wgvi epiaxded Ð

enk mizaa deab lye mixg` ly ihernl dl iwen

.wgece ,ezyaiky ieb ihernl `le ,mileaba

ixz `pkixvn `l `zkec meyac :mz epiax dywd

fbd ziy`xa ,ezyaik `lye ezyaikl i`xw

iziinc `aehe ,jcy jpbc jzia iab (a,dlw oileg)

mzdixvn`l edlekaÐezyaikl `xw cg`l` j

:mdxa` oa oeyny epiax uxize !ezyaik `lyle

jly aiyg `l ezyaiky ixkp `kd ol ilbc oeikc

opihrnne ,i`xw ixz jixv `l ez `zkec meya Ð

axd dywdy dn uxzl yi oke .`xw cgn ediiexz

."mkizeqixr"n y"piilxe`c awri epiax
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פסחים. פרק ראשון - אור לארבעה עשר דף ה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

dpéî òîLgikedl yi -îeixacàáé÷ò éaøcung xeria xq`y §©¦¨¦§©¦£¦¨
,dk`ln a` `edy meyn aeh meiaúìz.mipic [dyly-]òîL §¨§©

dpéîy ,eixacn gken -àlà õîç øeòéa ïéàa.äôéøNoky ¦¨¥¦¨¥¤¨§¥¨
mi`pz zwelgnoldl dpyna `id(.`k)zrcl ,ung xeria zevna

e` gexl eziixfe ungd xexit ici lr s` zniiwzn `id minkg
.dtixya `l` zniiwzn dpi` dcedi iax zrcle ,mil ezwixf
ung xral dxezd dzeivy okzi `ly `aiwr iax xn`y dnne
iaxk xaeq `edy gken ,dk`ln xeqi` ea yiy meyn aeh meia
xyt` minkg ixacl ixdy .dtixya `weec `ed xeriady ,dcedi
,mialkl ezlk`d e` mil ezklyd ici lr aeh meia exral

.dk`ln xeqi` meyn oi` el` mipte`ae
dpéî òîLey ,`aiwr iax ixacn gikedl yi cere ±÷lçì äøòáä §©¦¨©§¨¨§©¥

.úàöéxn`py dna zellkp zaya zexeq`d zek`lnd lk oky ¨¨
(h k zeny)dazkp dxrad zk`ln eli`e ,'dk`ln lk dUrz `l'Ÿ©£¤¨§¨¨

xn`py ,dnvr ipta(b dl my)mFiA mkizaWn lkA W` Exraz `l'Ÿ§©£¥§ŸŸ§Ÿ¥¤§
mi`pz ewlgpe .'zAXd(.r zay)iqei iax zrcl .xacd mrha ©©¨

zek`lnd x`y lkk dpic oi`y epcnll ,z`vi e`ll dxrad
dxeq` `id `l` ,z`hg ozbby lre dliwq opecf lr miaiigy
s`y ,xaeq ozp iaxe .zewln yper wx da yie ,cala e`l xeqi`a
oic epcnll ick dnvr ipta dazkpe ,z`hge dliwqa `id dxrad
zek`lnd ryze miyly lky it lr s`y .zaya zek`ln welig
oke ,'dk`ln lk dyrz `l' ly zg` dxdf`a zelelk zay ly
'`idd WtPd dzxkpe dk`ln Da dUrd lM iM' ly zg` zxka¦¨¨Ÿ¤¨§¨¨§¦§§¨©¤¤©¦

(ci `l my)cg` mlrda elit` zek`ln dnk dyerd mewn lkn ,
g aiig [zg` dbbya-]iax xn`y dnne .zg`e zg` lk lr z`h

`id ezhiyly gken 'dk`ln a` `idy dxradl epivn' `aiwr
iax ixack `le ,z`vi wlgly ozp iax ixacke ,dxenb dk`ln

.dk`ln a` dpi`e ,d`vi e`lly xaeqd iqei
dpéî òîLey ,`aiwr iax ixacn gikedl yi cere ±ïðéøîà àì §©¦¨Ÿ¨§¦©

,aeh meia [mixne` oi`y-]äøzeäå ìéàBäzk`lnCøBöì äøòáä ¦§§¨©§¨¨§¤
.CøBöì àlL énð äøzeälke` jxevl dxzed aeh mei zk`ln oky §¨©¦¤Ÿ§¤

gqt ly aeh meia aezkk ,ytp(fh ai my)Wtp lkl lk`i xW` K`'©£¤¥¨¥§¨¤¤
i`ny zia zrcl ,df oica mi`pz ewlgpe .'mkl dUri FCal `Ed§©¥¨¤¨¤
j` ,ytp lke` jxevl ziyrp `idyk `l` dk`ln dxzed `l
s` zxzen ytp lke` jxevl dxwiry dk`ln lk lld zia zrcl
,ytp lke` zk`ln `id dxrad s`e .df jxevl `ly ziyrpyk
`ly s` dxizdl yi lld zia zrcle ,leyiad jxev `id oky
ung zxrad onfy okzi `ly `aiwr iax xn`y dnne .df jxevl
ziak xaeq `edy gken ,day dk`ln xeqi` meyn e"ha `ed
,leyia jxevl ziyrp `idyk `l` dxrad dxzed `ly ,i`ny

.xg` jxevl `le
:'`vni la'e 'd`xi la' xeqi`a dpc epiptly `ziixad,ïðaø eðz̈©¨¨

xn`py dn(hi ai zeny)äî 'íëézáa àöné àì øBàN íéîé úòáL'¦§©¨¦§Ÿ¦¨¥§¨¥¤©
øîBì ãeîìz,xn`p dnl ±øîàð øák àìäå(f bi my)']eEì äàøé àì ©§©©£Ÿ§¨¤¡©§Ÿ¥¨¤§

,'Eìeáb ìëa øBàN Eì äàøé àì[å õîçg s`ellka mizaay un ¨¥§Ÿ¥¨¤§§§¨§¤
`l` .df xeqi`éôì[dnn-]øîàpLe','øBàN Eì äàøé àìrnyn §¦¤¤¡©§Ÿ¥¨¤§§

xn`py dnn oke .eilr mixaer oi` oirl d`xp epi`y oenh xe`yy
xe`y `weecy rnyn 'jl'äàBø äzà ìáà ,äàBø äzà éà ElL¤§¦©¨¤£¨©¨¤

xe`yíéøçà ìL[mixkp ly-]dBáb ìLåok m`e .[ycwd-]ìBëé ¤£¥¦§¤¨©¨
dvxi m`y [xn`z `ny-]ïéîèéote`a eziaa ely ung gqta ©§¦

,mipirl d`xi `lyådvxi m` okúBðBã÷t ìa÷éung lyéøëpä ïî §§©¥¦§¦©¨§¦
jkitl .ely mpi`y meyn ,mi`xp mdyk elit` eziaa mwifgie

øîBì ãeîìz,aezkd epcnln -'àöné àì'elit`e ,llk jzeyxa ©§©Ÿ¦¨¥
ly oecwt `ed `l` jly epi`yk elit`e ,oirl d`xp epi`yk

.ixkp
:zxne`e `ziixad dkiynnàéì ïé'`vni `l'n xeq`la àlàung ¥¦¤¨§

lyBzLaék àlL éøëð,jci zgzåmbïéàixkpdéeøL[xb-]Enò ¨§¦¤Ÿ¦©§§¥¨¦§
,øöçaly ung la`BzLaékL éøëð,jpennk epenne jci zgzåok ¤¨¥¨§¦¤¦©§§

y ixkp lyïépî ,øöça Enò éeøL.xeq`l eplàì' ,øîBì ãeîìz ¨¦§¤¨¥¦©¦©§©Ÿ

.'íëézáa àöné:`ziixad zl`ey cer .ef dyxc x`eaz oldle ¦¨¥§¨¥¤
,'mkizaa `vni `l' xn`py dnnàlà éì ïéàungL`vnp ¥¦¤¨¤

íëézáa`vnpd ung la` ,zr lka mklv` ievn `edyúBøBáa §¨¥¤§
úBøòîáe ïéçéLamkzeyxayïépî.eilr mixaeryøîBì ãeîìz §¦¦¦§¨¦©¦©§©

xe`y jl d`xi `l','Eìeáb ìëa.jzeyxa `edy mewn lka §¨§¤
:zxne`e `ziixad dkiynn,øîBà éðà ïééãòåunga `weecy ©£©¦£¦¥

yíézaa'mkizaa `vni `l' ea xn`pyøáBòmb,'äàøé ìa' íeMî ©¨¦¥¦©¥¨¤
åmeyn mbå ,'àöné ìa'meyn mb'ïéîèé ìa'epi`y oenh unga §©¦¨¥§©©§¦

d`xp,oirlåmeyn mb'éøëpä ïî úBðBã÷t ìa÷é ìa'lr xaer dz` §©§©¥¦§¦©¨§¦
la` .'jl' xn`p `l mizaa ixdy ,jcia cwtend ixkp ly ung

y ungaïéìeábayi oiicr ,'jl' ea xn`py [zexrne oigiy zexeaa] ¦§¦
ung `weecy xneläàBø äzà ìáà ,äàBø äzà éà ElLungìL ¤§¦©¨¤£¨©¨¤¤

,dBáb ìLå íéøçà.dii`xa xzen didi jcia cwten `ed elit`e £¥¦§¤¨©
eïéépîeplúà ïzéìxnegdìL øeîàäungäæ,mizaayaungäæ ¦©¦¦¥¤¨¨¤¤§¤

.ixkp ly unge oenh ung oileaba mb xeq`le ,oileabayåoipn ok §
ezlew z` ozil eplìLungäæ,oileabayaungäæ,mizaay ¤¤§¤

.ely epi`y ung mizaa s` xizdle'øBàN' 'øBàN' ,øîBì ãeîìz©§©§§
.äåL äøæâìixdyíézáa 'øBàN' øîàðaezkkàöné àì øBàN' ¦§¥¨¨¨¤¡©§§¨¦§Ÿ¦¨¥

ïéìeáâa 'øBàN' øîàðå ,'íëézáae' aezkkøBàN Eì äàøé àìlka §¨¥¤§¤¡©§¦§¦§Ÿ¥¨¤§§
,'jleabøáBò íézáa øeîàä øBàO äîeilrìá'e 'äàøé ìa' íeMî ©§¨¨§¨¦¥¦©¥¨¤©

øeîàä øBàN óà ,'íéøëpä ïî úBðBã÷t ìa÷é ìá'e 'ïéîèé ìá'e 'àöné¦¨¥©©§¦©§©¥¦§¦©¨§¦©§¨¨
ìa÷é ìá'e 'ïéîèé ìá'e 'àöné ìá'e 'äàøé ìa' íeMî øáBò ïéìeáâa¦§¦¥¦©¥¨¤©¦¨¥©©§¦©§©¥

å .'íéøëpä ïî úBðBã÷t,mizal oileabn epcnl okøeîàä øBàO äî ¦§¦©¨§¦§©§¨¨
ïéìeáâa`edyk `weecäàBø äzà éà ElL,eze`äàBø äzà ìáà ¦§¦¤§¦©¨¤£¨©¨¤

ungíézáa øeîàä øBàN óà ,dBáb ìLå íéøçà ìL`edyk `weec ¤£¥¦§¤¨©©§¨¨§¨¦
äàBø äzà éà ElL,eze`äàBø äzà ìáàungìLå íéøçà ìL ¤§¦©¨¤£¨©¨¤¤£¥¦§¤

.dBábdfi`ae ,xeq` mixg` ly ung ote` dfi`a x`eai oldle ¨©
.xzen `ed ote`

:`ziixad ixac zligz z` zyxtn `xnbdøî øîàlirl `aed ± ¨©©
,`ziixaaéì ïéà,ixkp ly ung lr s` xaeryàlL éøëða àlà ¥¦¤¨§¨§¦¤Ÿ

,øöça Enò éeøL ïéàå BzLaékla`Enò éeøLå BzLaékL éøëð ¦©§§¥¨¦§¤¨¥¨§¦¤¦©§§¨¦§
ïépî ,øöça,evng lr l`xyid xaery.'àöné àì' øîBì ãeîìz ¤¨¥¦©¦©§©Ÿ¦¨¥

:`xnbd dywnàéiì étìkcvn ixd ,df xac dpet [okidl-] §©¥©¨
epi`y ixkpa m` ixdy ,jtidl xnel yi `xaqdjci zgz yeak

yeak `ed m`y oky lk ,evng lr xaer dz` jz` cgi xb epi`e
lr xaer dz`y ,jnr cgi xby e` ,jpennk epenne jci zgz
:`xnbd zvxzn .ea lwdl `ziixad zrc lr dlr recne ,evng

Ceôéà ,ééaà øîàyi jke ,`ziixad zqxib z` jetdl yi ± ¨©©©¥¥
ixkp ,xvga jnr iexye ezyaiky ixkp `l` il oi`' ,dzepyl
.'`vni `l xnel cenlz ,oipn xvga jnr iexy oi`e ezyaik `ly
meyay rnyn ,'`vnz `l' xn`p `le '`vni `l' xn`py dnny

.`vni `l ote`
:`ziixad ixaca xg` yexit d`ian `xnbdàì íìBòì ,øîà àáø̈¨¨©§¨Ÿ

Ceôéz,`ziixad ixac z` [jetdz `l-]éà÷ àLéøàådixace ± ¥§©¥¨¨¥
ung ,`yixa epipyy dn lr miaqenìáà ,äàBø äzà éà ElL¤§¦©¨¤£¨

.dBáb ìLå íéøçà ìL äàBø äzà,`ziixad zl`ey jk lreéì ïéà ©¨¤¤£¥¦§¤¨©¥¦
,ixkp ly evng lr xaer dz` oi`yïéàå BzLaék àlL éøëða àlà¤¨§¨§¦¤Ÿ¦©§§¥

,øöça Enò éeøLla`ïépî ,øöça Enò éeøLå BzLaékL éøëðoi`y ¨¦§¤¨¥¨§¦¤¦©§§¨¦§¤¨¥¦©¦
.evng lr xaer dz`.'àöné àì' ,øîBì ãeîìz©§©Ÿ¦¨¥

:`ax ly uexizd lr `xnbd dywnàøézéäà øcäéî àpz éàäå§©©¨¦©©©¤¥¨
àøeqéàì àø÷ dì áéñðå`iadl `pzd ywan `ax ixacl `ld - §¨¦¨§¨§¦¨

z` jk lr `ian `ed ji`e ,ezyaiky ixkp ly ung xzidl xewn
.xeqi` epnn rnyny '`vni `l' aezkd`id jk :`xnbd zvxzn

,ezaeyza `pzd zpeekøîàpL íeMîxen`d 'd`xi `l' xeqi`a ¦¤¤¡©
oileaba `vnpd xe`y lréðîéæ éøz 'Eì' 'Eì'mrt ,[minrt izy-] §§§¥¦§¥

`a zyxta zg`(f bi zeny)xe`y jl d`xi `le ung jl d`xi `le'
d`x zyxta zg` mrte ,'jleab lka(c fh mixac)jl d`xi `le'

`l'l oipr epi` cg` 'jl'y xg`ne .'mini zray jleab lka xe`y
jke .'`vni `l'l oipr edpz ,xg` mewna xn`p xak ixdy ,'d`xi
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קלי izni`na cenr d sc ± oey`x wxtmigqt
äðéî òîùxeq`c meyn `l` ,`ed aeh mei axr oey`xd mei i`dc dil `wtp `lcn Ð

aeh meia xiradl"dry lk" wxta onwl xn`c ,dcedi iaxk dil `xiaq dpin rny Ð

i`c ,xzepn dl silie .dtixy `l` ung xeria oi` [a,fke `,`k]ezzaydxac lka

dil `xiaqdinwel Ðepxraie ,aeh meia.mil epkilyi e` mialkl eplik`i ,xg` xaca

äðéî òîùådk`ln a` `edy xn`wcn ÐÐ

wlgl dxrad :xn`c ,ozp iaxk dil `xiaq

zay) `ipzc .dz`vi,z`vi e`ll dxrad :(`,r

xfg ,"dk`ln lk dyrz `l" llka dzidy

xnel ,dnvrl e`l da hxte ,ellkn d`ivede

`l` zek`ln x`yk oic zia zzina dpi`y jl

,dz`vi wlgl :xne` ozp iax .ecal df e`la

zea` dyng e` drax` dyerd xn`z `ly

,zg` `l` aiig epi` zaya bbeya zek`ln

zxk cge edleka `ki` e`l cg `dcjkitl Ð

`id dn ,dil` yiwdl ,dnvr ipta da hxt

dilr oiaiige dk`ln a` `idy zcgein

dk`ln a` e`l iqei iaxl :`nl` .'ek dnvrl

.`idìëá øåàù êì äàøé àìå øîàð øáë àìäå
êìåáâ.rnyna miza ixd Ðàìå øîàðù éôì

êì äàøéazkcnc Ðjly :dpin rnyn "jl"

ly oileaba d`ex dz` la` ,d`ex dz` i`

m` ,deab lye ieb oebk ,mixg`myicwdwcal

.ziadìåëéoinhiy df `xwnn cenlp Ðz`

ep`xi `ly cia ely,eice"d`xi `l" `dc

.aizkìá÷éåéåâä ïî úåðåã÷ôaizk `dc Ð

."jl"àöîé àì øîåì ãåîìújl xq` Ð

ly jl xq`e ,d`ivn llka `id s`y ,dpnhd

."jl" aizk `l `kdc ,mixg`éì ïéà`l"n Ð

,jici zgz ezyak `ly ieb `l` xeq`c "`vni

`kti` :jixt dinwle .xvga jnr iexy epi`e

.`xazqnåúùáéëù éåâêãé úçúepenn iedc Ð

jxvga iexy la` ezyaik `ly e` ,jpennk

yxtn dinwl ."`vni `l" :xnel cenlz ,oipn

.dlíéúáá àìà éì ïéàåxn`p m`e :xnelk Ð

iziid ,"xe`y jl d`xi `le" xn`p `le df

,mizaa `l` ung zedyl xeq`y il oi` :xne`

`xw i`da `dc .cinz elv` ievn `edy iptn

.aizkc `ed mizaêìåáâ ìëá øîåì ãåîìúÐ

.aizk "d`xi `l"c `xwaïééãòåit lr s` Ð

lka xaer mizaa :xnel il yi ,mdipy xn`py

dpnhd elit` rnync "`vni `l" `dc ,el`

"jl" inp eda azk `le ,mizaa `l` azk `l

oigiy zexea oileaba la` .mixg` ly `ivedl

d`ex dz` la` :xne` ip`e ,"jl" azk zexrne

dfa df ly elew ozil oipn .mixg` ly oda

dfa df ly exnegedinwle .'ek xnel cenlz Ð

lye mixg` ly dl iziinc xn`w i`n :jixt

`xizdle `xeqi`l deab.`kde `kdàééì éôìë
izy Ð.zeln`d ?df xac dhep okid itlk

ezyaky ieb :`xazqn `kti``xazqn Ð

.ith xeq`càééìwxta zekxaa exiage .okid Ð

:(`,gp) "d`exd"iavgipbk `xdpl`iilÐ

miqxgmixeay.oikled okidlêåôéàil oi` Ð

,ezyaiky ieba `l` xeq`c.jlyc `inec iedc

`l" xnel cenlz ?oipn ezyaik `ly ieb

`vni `l la` ,`vnz `l azk `le ."`vniÐ

.rnyn ixnblàùéøàåéà÷il oi` .`xizidl Ð

dilr liaw `lca ,mixg` ly ze`xl xzenc

,dinwlck zeixg`axl opikxte ."`vni `l" :xnel cenlz ?xzenc oipn ezyaiky ieb .ezyaik `ly `l``xizidl :ipyne .`xeqi`l `xw dizlinl dl aiqpe ,`xizid` xcdn `pz :`

xe`ya oileaba xn`py meyn ,dl aiqp `wlka xe`y jl d`xi `le ung jl d`xi `l" aizke ,d`x zyxta "mini zray jleab lka xe`y jl d`xi `l" .ipnif ixz "jl" "jl"

xen` xak `dc ,dii`x iab oileaba "jl" i`dl oipr epi` m`e .`a zyxta "jleabievna s` jl `vni `l :dia yexce ,`vni `ll oipr edipz Ð,jl `pin`w jnr iexy epiide ,jlv`

ungc jl `idde .ely z` `ven dz` la` .jly ok m` `l` xeq` ung oi`cxe`yc ,aiygw `l Ð.sili `l dixagn cgc (a,f) dviaa xn`ck ,ikixv jxvin ungeàæåçîexir Ð

.`ax lyàìéç éðáã.zexiird lr odizepefn gxeh oewiz oilihne ,jlnd zia ly qiib Ðàçéðä.xeq` zeixg` meync opixn`c `d Ð'åë øîàã ïàîì`aaa dil xn`w oerny iax Ð

ozeixg`a aiigy miycw :(a,`r) `nw.aiig Ð
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÷ìçìxn`c o`nlc :xy` oa wgvi epiax xne` cere .dk`ln a` dl ixwcn Ð z`vi

dz`vi e`ll.dilr dk`ln my oi`c oeik ,aeh meia xeq` did `l Ðàìopixn` ª

r s` .ixy jezn opixn` i`c Ð jeznzvw meid jxev opirac ab lied xrany dn `kd Ð

.jxevìáà`kdc :yp"iilxe`c awri iax axd dywd Ð deab lye mixg` ly d`ex dz`

cgnc ,deabe ieb ihernl i`xw ixz jixvn `l

"jl" `zlzc ab lr s` ,ediiexz opihrnn "jl"

rnyn (`,bk onwl) "dry lk" wxtae .iaizk

"l`rnyi iax" wxta zegpnae .edlek ikixvc

cg iaizk "mkizeqixr" ixz :xn`w (mye `,fq)Ð

cge ,ieb ihernlmixtqa ,edine .ycwd ihernl Ð

cg :qxb miwiecn:yexit .mkizeqixr ick Ð

oke .ycwd zqirl cge ,xacn zqir xeriyk

opiyxc (a,dlw oileg) "fbd ziy`x"ac ,d`xp

"mkizeqixr"n.mkzqir ick Ð

íåùîyxit Ð ipnif ixz jl jl aizkc

diicy "jl" xziinc oeik :qxhpewd

:mdxa` oa oeyny epiaxl dywe ."`vni `l"`

"`vni [`l"] `la elit` ,diteb "jl"c `xezinc

:wgvi epiax xne`e .ezyaiky ieb ihernl epivn

ieb opihrnn `l "jl"n "`vni `l"n e`l i`c

ezyaikydede .`aiyg "jl" inp `eddc Ð

`zyd la` .`pixg` dyxcl iz`c `pin`

dizernynn "`vni `l"` `picycopihrnn Ð

"jl `vni `l"c .ezyaiky iebelit` rnyn Ð

`picyc oeik :el dyw cer la` .jl `pira ievna

:yxcnl lirl dil jixhvi` i`n` ,"`vni `l"`

'eke mileaba xen`d xe`y dnxe`y s` Ð

uxize !'eke d`ex dz` i` jly mizaa xen`d

xe`y xe`yc dyxc e`l i`c :wgvi epiaxded Ð

enk mizaa deab lye mixg` ly ihernl dl iwen

.wgece ,ezyaiky ieb ihernl `le ,mileaba

ixz `pkixvn `l `zkec meyac :mz epiax dywd

fbd ziy`xa ,ezyaik `lye ezyaikl i`xw

iziinc `aehe ,jcy jpbc jzia iab (a,dlw oileg)

mzdixvn`l edlekaÐezyaikl `xw cg`l` j

:mdxa` oa oeyny epiax uxize !ezyaik `lyle

jly aiyg `l ezyaiky ixkp `kd ol ilbc oeikc

opihrnne ,i`xw ixz jixv `l ez `zkec meya Ð

axd dywdy dn uxzl yi oke .`xw cgn ediiexz

."mkizeqixr"n y"piilxe`c awri epiax
mzd
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ïéà :dpéî òîL ;úìz àáé÷ò éaøcî dpéî òîL§©¦¨¦§©¦£¦¨§¨§©¦¨¥
÷lçì äøòáä :dpéî òîLe ,äôéøN àlà õîç øeòéa¦¨¥¤¨§¥¨§©¦¨©§¨¨§©¥
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äàøé àìå] øàN Eì äàøé àì" :øîàð øák àìäå©£Ÿ§¨¤¡©Ÿ¥¨¤§§Ÿ§Ÿ¥¨¤
Eì äàøé àì" :øîàpL éôì ."Eìáb ìëa [õîç Eì§¨¥§¨§ª¤§¦¤¤¡©Ÿ¥¨¤§

"øàN¯ìL äàBø äzà ìáà ,äàBø äzà éà ElL §Ÿ¤§¦©¨¤£¨©¨¤¤
ïî úBðBc÷t ìa÷éå ïéîèé ìBëé .dBáb ìLå íéøçà£¥¦§¤¨©¨©§¦¦©¥¦§¦

éBbä¯éBâa àlà éì ïéà ."àöné àì" :øîBì ãeîìz ©©§©Ÿ¦¨¥¥¦¤¨§
BzLaékL éBb .øöça Enò éeøL ïéàå ,BzLaék àlL¤Ÿ¦©§§¥¨¦§¤¨¥¤¦©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc migqt(iyily meil)

dpéî òîLgikedl yi -îeixacàáé÷ò éaøcung xeria xq`y §©¦¨¦§©¦£¦¨
,dk`ln a` `edy meyn aeh meiaúìz.mipic [dyly-]òîL §¨§©

dpéîy ,eixacn gken -àlà õîç øeòéa ïéàa.äôéøNoky ¦¨¥¦¨¥¤¨§¥¨
mi`pz zwelgnoldl dpyna `id(.`k)zrcl ,ung xeria zevna

e` gexl eziixfe ungd xexit ici lr s` zniiwzn `id minkg
.dtixya `l` zniiwzn dpi` dcedi iax zrcle ,mil ezwixf
ung xral dxezd dzeivy okzi `ly `aiwr iax xn`y dnne
iaxk xaeq `edy gken ,dk`ln xeqi` ea yiy meyn aeh meia
xyt` minkg ixacl ixdy .dtixya `weec `ed xeriady ,dcedi
,mialkl ezlk`d e` mil ezklyd ici lr aeh meia exral

.dk`ln xeqi` meyn oi` el` mipte`ae
dpéî òîLey ,`aiwr iax ixacn gikedl yi cere ±÷lçì äøòáä §©¦¨©§¨¨§©¥

.úàöéxn`py dna zellkp zaya zexeq`d zek`lnd lk oky ¨¨
(h k zeny)dazkp dxrad zk`ln eli`e ,'dk`ln lk dUrz `l'Ÿ©£¤¨§¨¨

xn`py ,dnvr ipta(b dl my)mFiA mkizaWn lkA W` Exraz `l'Ÿ§©£¥§ŸŸ§Ÿ¥¤§
mi`pz ewlgpe .'zAXd(.r zay)iqei iax zrcl .xacd mrha ©©¨

zek`lnd x`y lkk dpic oi`y epcnll ,z`vi e`ll dxrad
dxeq` `id `l` ,z`hg ozbby lre dliwq opecf lr miaiigy
s`y ,xaeq ozp iaxe .zewln yper wx da yie ,cala e`l xeqi`a
oic epcnll ick dnvr ipta dazkpe ,z`hge dliwqa `id dxrad
zek`lnd ryze miyly lky it lr s`y .zaya zek`ln welig
oke ,'dk`ln lk dyrz `l' ly zg` dxdf`a zelelk zay ly
'`idd WtPd dzxkpe dk`ln Da dUrd lM iM' ly zg` zxka¦¨¨Ÿ¤¨§¨¨§¦§§¨©¤¤©¦

(ci `l my)cg` mlrda elit` zek`ln dnk dyerd mewn lkn ,
g aiig [zg` dbbya-]iax xn`y dnne .zg`e zg` lk lr z`h

`id ezhiyly gken 'dk`ln a` `idy dxradl epivn' `aiwr
iax ixack `le ,z`vi wlgly ozp iax ixacke ,dxenb dk`ln

.dk`ln a` dpi`e ,d`vi e`lly xaeqd iqei
dpéî òîLey ,`aiwr iax ixacn gikedl yi cere ±ïðéøîà àì §©¦¨Ÿ¨§¦©

,aeh meia [mixne` oi`y-]äøzeäå ìéàBäzk`lnCøBöì äøòáä ¦§§¨©§¨¨§¤
.CøBöì àlL énð äøzeälke` jxevl dxzed aeh mei zk`ln oky §¨©¦¤Ÿ§¤

gqt ly aeh meia aezkk ,ytp(fh ai my)Wtp lkl lk`i xW` K`'©£¤¥¨¥§¨¤¤
i`ny zia zrcl ,df oica mi`pz ewlgpe .'mkl dUri FCal `Ed§©¥¨¤¨¤
j` ,ytp lke` jxevl ziyrp `idyk `l` dk`ln dxzed `l
s` zxzen ytp lke` jxevl dxwiry dk`ln lk lld zia zrcl
,ytp lke` zk`ln `id dxrad s`e .df jxevl `ly ziyrpyk
`ly s` dxizdl yi lld zia zrcle ,leyiad jxev `id oky
ung zxrad onfy okzi `ly `aiwr iax xn`y dnne .df jxevl
ziak xaeq `edy gken ,day dk`ln xeqi` meyn e"ha `ed
,leyia jxevl ziyrp `idyk `l` dxrad dxzed `ly ,i`ny

.xg` jxevl `le
:'`vni la'e 'd`xi la' xeqi`a dpc epiptly `ziixad,ïðaø eðz̈©¨¨

xn`py dn(hi ai zeny)äî 'íëézáa àöné àì øBàN íéîé úòáL'¦§©¨¦§Ÿ¦¨¥§¨¥¤©
øîBì ãeîìz,xn`p dnl ±øîàð øák àìäå(f bi my)']eEì äàøé àì ©§©©£Ÿ§¨¤¡©§Ÿ¥¨¤§

,'Eìeáb ìëa øBàN Eì äàøé àì[å õîçg s`ellka mizaay un ¨¥§Ÿ¥¨¤§§§¨§¤
`l` .df xeqi`éôì[dnn-]øîàpLe','øBàN Eì äàøé àìrnyn §¦¤¤¡©§Ÿ¥¨¤§§

xn`py dnn oke .eilr mixaer oi` oirl d`xp epi`y oenh xe`yy
xe`y `weecy rnyn 'jl'äàBø äzà ìáà ,äàBø äzà éà ElL¤§¦©¨¤£¨©¨¤

xe`yíéøçà ìL[mixkp ly-]dBáb ìLåok m`e .[ycwd-]ìBëé ¤£¥¦§¤¨©¨
dvxi m`y [xn`z `ny-]ïéîèéote`a eziaa ely ung gqta ©§¦

,mipirl d`xi `lyådvxi m` okúBðBã÷t ìa÷éung lyéøëpä ïî §§©¥¦§¦©¨§¦
jkitl .ely mpi`y meyn ,mi`xp mdyk elit` eziaa mwifgie

øîBì ãeîìz,aezkd epcnln -'àöné àì'elit`e ,llk jzeyxa ©§©Ÿ¦¨¥
ly oecwt `ed `l` jly epi`yk elit`e ,oirl d`xp epi`yk

.ixkp
:zxne`e `ziixad dkiynnàéì ïé'`vni `l'n xeq`la àlàung ¥¦¤¨§

lyBzLaék àlL éøëð,jci zgzåmbïéàixkpdéeøL[xb-]Enò ¨§¦¤Ÿ¦©§§¥¨¦§
,øöçaly ung la`BzLaékL éøëð,jpennk epenne jci zgzåok ¤¨¥¨§¦¤¦©§§

y ixkp lyïépî ,øöça Enò éeøL.xeq`l eplàì' ,øîBì ãeîìz ¨¦§¤¨¥¦©¦©§©Ÿ

.'íëézáa àöné:`ziixad zl`ey cer .ef dyxc x`eaz oldle ¦¨¥§¨¥¤
,'mkizaa `vni `l' xn`py dnnàlà éì ïéàungL`vnp ¥¦¤¨¤

íëézáa`vnpd ung la` ,zr lka mklv` ievn `edyúBøBáa §¨¥¤§
úBøòîáe ïéçéLamkzeyxayïépî.eilr mixaeryøîBì ãeîìz §¦¦¦§¨¦©¦©§©

xe`y jl d`xi `l','Eìeáb ìëa.jzeyxa `edy mewn lka §¨§¤
:zxne`e `ziixad dkiynn,øîBà éðà ïééãòåunga `weecy ©£©¦£¦¥

yíézaa'mkizaa `vni `l' ea xn`pyøáBòmb,'äàøé ìa' íeMî ©¨¦¥¦©¥¨¤
åmeyn mbå ,'àöné ìa'meyn mb'ïéîèé ìa'epi`y oenh unga §©¦¨¥§©©§¦

d`xp,oirlåmeyn mb'éøëpä ïî úBðBã÷t ìa÷é ìa'lr xaer dz` §©§©¥¦§¦©¨§¦
la` .'jl' xn`p `l mizaa ixdy ,jcia cwtend ixkp ly ung

y ungaïéìeábayi oiicr ,'jl' ea xn`py [zexrne oigiy zexeaa] ¦§¦
ung `weecy xneläàBø äzà ìáà ,äàBø äzà éà ElLungìL ¤§¦©¨¤£¨©¨¤¤

,dBáb ìLå íéøçà.dii`xa xzen didi jcia cwten `ed elit`e £¥¦§¤¨©
eïéépîeplúà ïzéìxnegdìL øeîàäungäæ,mizaayaungäæ ¦©¦¦¥¤¨¨¤¤§¤

.ixkp ly unge oenh ung oileaba mb xeq`le ,oileabayåoipn ok §
ezlew z` ozil eplìLungäæ,oileabayaungäæ,mizaay ¤¤§¤

.ely epi`y ung mizaa s` xizdle'øBàN' 'øBàN' ,øîBì ãeîìz©§©§§
.äåL äøæâìixdyíézáa 'øBàN' øîàðaezkkàöné àì øBàN' ¦§¥¨¨¨¤¡©§§¨¦§Ÿ¦¨¥

ïéìeáâa 'øBàN' øîàðå ,'íëézáae' aezkkøBàN Eì äàøé àìlka §¨¥¤§¤¡©§¦§¦§Ÿ¥¨¤§§
,'jleabøáBò íézáa øeîàä øBàO äîeilrìá'e 'äàøé ìa' íeMî ©§¨¨§¨¦¥¦©¥¨¤©

øeîàä øBàN óà ,'íéøëpä ïî úBðBã÷t ìa÷é ìá'e 'ïéîèé ìá'e 'àöné¦¨¥©©§¦©§©¥¦§¦©¨§¦©§¨¨
ìa÷é ìá'e 'ïéîèé ìá'e 'àöné ìá'e 'äàøé ìa' íeMî øáBò ïéìeáâa¦§¦¥¦©¥¨¤©¦¨¥©©§¦©§©¥

å .'íéøëpä ïî úBðBã÷t,mizal oileabn epcnl okøeîàä øBàO äî ¦§¦©¨§¦§©§¨¨
ïéìeáâa`edyk `weecäàBø äzà éà ElL,eze`äàBø äzà ìáà ¦§¦¤§¦©¨¤£¨©¨¤

ungíézáa øeîàä øBàN óà ,dBáb ìLå íéøçà ìL`edyk `weec ¤£¥¦§¤¨©©§¨¨§¨¦
äàBø äzà éà ElL,eze`äàBø äzà ìáàungìLå íéøçà ìL ¤§¦©¨¤£¨©¨¤¤£¥¦§¤

.dBábdfi`ae ,xeq` mixg` ly ung ote` dfi`a x`eai oldle ¨©
.xzen `ed ote`

:`ziixad ixac zligz z` zyxtn `xnbdøî øîàlirl `aed ± ¨©©
,`ziixaaéì ïéà,ixkp ly ung lr s` xaeryàlL éøëða àlà ¥¦¤¨§¨§¦¤Ÿ

,øöça Enò éeøL ïéàå BzLaékla`Enò éeøLå BzLaékL éøëð ¦©§§¥¨¦§¤¨¥¨§¦¤¦©§§¨¦§
ïépî ,øöça,evng lr l`xyid xaery.'àöné àì' øîBì ãeîìz ¤¨¥¦©¦©§©Ÿ¦¨¥

:`xnbd dywnàéiì étìkcvn ixd ,df xac dpet [okidl-] §©¥©¨
epi`y ixkpa m` ixdy ,jtidl xnel yi `xaqdjci zgz yeak

yeak `ed m`y oky lk ,evng lr xaer dz` jz` cgi xb epi`e
lr xaer dz`y ,jnr cgi xby e` ,jpennk epenne jci zgz
:`xnbd zvxzn .ea lwdl `ziixad zrc lr dlr recne ,evng

Ceôéà ,ééaà øîàyi jke ,`ziixad zqxib z` jetdl yi ± ¨©©©¥¥
ixkp ,xvga jnr iexye ezyaiky ixkp `l` il oi`' ,dzepyl
.'`vni `l xnel cenlz ,oipn xvga jnr iexy oi`e ezyaik `ly
meyay rnyn ,'`vnz `l' xn`p `le '`vni `l' xn`py dnny

.`vni `l ote`
:`ziixad ixaca xg` yexit d`ian `xnbdàì íìBòì ,øîà àáø̈¨¨©§¨Ÿ

Ceôéz,`ziixad ixac z` [jetdz `l-]éà÷ àLéøàådixace ± ¥§©¥¨¨¥
ung ,`yixa epipyy dn lr miaqenìáà ,äàBø äzà éà ElL¤§¦©¨¤£¨

.dBáb ìLå íéøçà ìL äàBø äzà,`ziixad zl`ey jk lreéì ïéà ©¨¤¤£¥¦§¤¨©¥¦
,ixkp ly evng lr xaer dz` oi`yïéàå BzLaék àlL éøëða àlà¤¨§¨§¦¤Ÿ¦©§§¥

,øöça Enò éeøLla`ïépî ,øöça Enò éeøLå BzLaékL éøëðoi`y ¨¦§¤¨¥¨§¦¤¦©§§¨¦§¤¨¥¦©¦
.evng lr xaer dz`.'àöné àì' ,øîBì ãeîìz©§©Ÿ¦¨¥

:`ax ly uexizd lr `xnbd dywnàøézéäà øcäéî àpz éàäå§©©¨¦©©©¤¥¨
àøeqéàì àø÷ dì áéñðå`iadl `pzd ywan `ax ixacl `ld - §¨¦¨§¨§¦¨

z` jk lr `ian `ed ji`e ,ezyaiky ixkp ly ung xzidl xewn
.xeqi` epnn rnyny '`vni `l' aezkd`id jk :`xnbd zvxzn

,ezaeyza `pzd zpeekøîàpL íeMîxen`d 'd`xi `l' xeqi`a ¦¤¤¡©
oileaba `vnpd xe`y lréðîéæ éøz 'Eì' 'Eì'mrt ,[minrt izy-] §§§¥¦§¥

`a zyxta zg`(f bi zeny)xe`y jl d`xi `le ung jl d`xi `le'
d`x zyxta zg` mrte ,'jleab lka(c fh mixac)jl d`xi `le'

`l'l oipr epi` cg` 'jl'y xg`ne .'mini zray jleab lka xe`y
jke .'`vni `l'l oipr edpz ,xg` mewna xn`p xak ixdy ,'d`xi
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc migqt(iriax meil)

ezhiylyéøèöéàc eðééäCd jxvp ok lr ±'àöné àì'ung xeq`l ©§§¦§§¦Ÿ¦¨¥
xac mewn lka oky ,eilr zeixg` l`xyid laiwy ixkp ly

.epennk aygp epi` oenn cqtd e` geix mc`l mxebdïàîì àlà¤¨§©
øîàcoennl mxebd xac',éì änì 'àöné àì' ,'éîc ïBîîk`ed `ld §¨©§¨¨¥Ÿ¦¨¥¨¨¦

.xac lkl epennk aygp
:`xnbd zvxznéøèöéàCc meyn ,ezeaxl aezkd jxved -à÷ìñ ¦§§¦¨§¨

àðéîà Czòc,xnel jzrc lr dler didy -øãä déúéà éëå ìéàBä ©§¨¨¦¨¦§¦¦¥¨©
éà÷ déúeLøa åàì déðéòaexifgn miiw ungdy onf lky xg`n ± §¥¥¨¦§¥¨¥

`le .l`xyid zeyxa cner `ed oi` ,`edy enk ixkpl l`xyid
xacdyk `l` 'inc oennk oennl mxebd xac' oerny iax xn`
lr s`y ,mzeixg`a aiig yicwndy miycw apeba oebk ,oira epi`
enlyl aiig `ed mewn lkn ,ycwdn apebl ltk aeig oi`y it
xg` oenn `iadl aiigzn yicwndy xg`n oky .yicwnl
.epnn apby enk df ixd ,oenn cqtd apbd el mxbe mdizgz

ïì òîLî÷`l'a cwtpd xaer mewn lkny ,aezkd eprinyn ± ¨©§©¨
.oira oiicr `edy elit`e ,zeixg` eilr laiwy ung lr '`vni

dpedk zepzn rax`e mixyrn cg` `ed dxedh dnda xeka
epi` df aeige .gafnl eaixwn odkde ,odkl epzil aiig l`xyidy
ixkpl yi m` la` ,l`xyil dlek zkiiyy dndaa `l` bdep
unga lirl `ax ixac ab` .dxekan dxeht `id ixd da zetzey
oica wtq d`ian `xnbd ,l`xyi zeyxa `vnpd jlnd `av ly

:dxeka aeig oiprl jlnl ozpidl dkixvy l`xyi zndaeòä
àáøî dépéî,`ax z` daiyid ipa el`y ±àðBðøà úîäadnda ± ¦¥¥¨¨¤¡©©§¨

,jlnl qn epnn zixiyr zzl aiegn eilray zenda xcr jezn
`id m`d,äøBëáa úáéiçepzil milrad aiig xeka dcli m`y ©¤¤¦§¨

.odklBà`nyïéà`id,äøBëáa úáéiç`ly onf lky meyn ¥©¤¤¦§¨
`ed ixde ,ewlg xxazd `l oiicr ,jlnl df xcrn qnd yxted
.dxekan zxhet ixkp zetzeye ,dndae dnda lka szeyk aygp

:wtqd z` `xnbd zyxtnéæeæa déì ÷lñî éöîc àëéä ìkokid ± ¨¥¨§¨¥§©¥¥§¥
zzl aiig epi`e ,minca jlnl eaeg z` wlql leki xcrd lray

,onvr zendadnïì àéòaéî à÷ àì[wtq epl oi`-]úáéiçc Ÿ¨¦©§¨¨§©¤¤
ezekf oi` ,zendaa jlnd dkf `ly onf lky meyn ,dxekaa
el ozi seqaly okzi ixdy ,minca xy`n xzei oda dreaw

.zenda `le minc milradïì àéòaéî à÷ ékwx epwtzqpe ±àëéä ¦¨¦©§¨¨¥¨
éæeæa déì ÷lñî éöî àìcz` wlql leki xcrd lra oi`y ote`a ± §Ÿ¨¥§©¥¥§¥

,zendad sebn jlnl zzl `ed aiig `l` ,minca eaegéàîedn ± ©
`ax zrxkd z` d`ian `xnbd .dxeka oiprl el` zenda oic

:df wtqaeäì øîàwlql leki epi` m` ,daiyid ipal `ax [mdl-] ¨©§
,minca eaeg z`äøeèt:`xnbd dywn .dxekan ef dndaàéðúäå §¨§¨©§¨

nday `ziixaa epipy ixde ±`pepx` zúáéiçzvxzn .dxekaa ©¤¤
:`xnbdíúäote`a xaecn `ziixaa [my-]déì ÷lñî éöîc- ¨¨§¨¥§©¥¥

.minca jlnl maeg z` mlyl milrad milekiy
:`ax zaeyza zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi ± ¦¨§¨§¦

jky mixne`ìò óàå ,äøBëaä ïî äøeèt àðBðøà úîäa ,àáø øîà̈©¨¨¤¡©©§¨§¨¦©§¨§©©
déì ÷lñî éöîc ábeaeg z` wlql leki xcrd lra m` elit`e ± ©§¨¥§©¥¥

el yi oiicr minca wliq `ly onf lky meyn ,minca jlnl
mle` .dxekan zxhet ixkp zetzeye ,el` zendaa wlg jlnl

àðBðøà úqéò,jlnl qn dpnn zixiyr zzl aiig dilrayúáéiç ¦©©§¨©¤¤
déì ÷lñî éöî àìc áb ìò óàå ,älçadqird lra oi` m` elit`e ± ©©¨§©©©§Ÿ¨¥§©¥¥

dqiry ,epicia dkldy s`e .minca jlnl eaeg z` wlql leki
ecal l`xyid wlga oi` m` ,zetzeya ixkpe l`xyil zkiiyd
zqir mewn lkn ,dlgn dxeht `id ixd ,dlg aeig xeriy ick
`l ,zaiig `pepx`y `ziixaa epipyy dn df itle .zaiig `pepx`
.ef dqira dlg aeig oiprl `l` ,dxeka aeig oiprl llk xn`p

:`xnbd zl`eyàîòè éàîdnda oiay weligd mrh edn ± ©©£¨
:`xnbd daiyn .dqirlàì÷ dì úéà äîäayiy lew dilr yi - §¥¨¦¨¨¨

.ixkp zetzey meyn dxeht `idy mircei lkde ,da wlg jlnl
la`àì÷ dì úéì äqéòm`e ,da wlg jlnl yiy lew dilr oi` - ¦¨¥¨¨¨

ok lre ,lah lke` `edy d`exd xn`i dlg zyxtd `ll dplk`i
.oir zi`xn meyn dlg dpnn yixtdl minkg exfb

oipra dpcy `ziixa d`iane ,ixkp ly unga oecl zxfeg `xnbd
:dfñðëpL éøëð ,ïðaø eðzgqtaB÷éöáe ,ìàøNé ìL Bøéöçì ¨©¨¨¨§¦¤¦§©©£¥¤¦§¨¥§¥

unegndïéà ,Bãéal`xyidøòáì ÷e÷æixkpd m` la` .df ung §¨¥¨§©¥
,Bìöà Bãé÷ôä`ed ixd ,df ung lr zeixg` l`xyid eilr laiwe ¦§¦¤§

øòáì ÷e÷æm`e .eze`Bì ãçéixkpl l`xyid,úéaixd' el xn`y ¨§©¥¦¥©¦
eilr laiw `le ,'eizeiefn zg`a jvng z` gpd ,jiptl izia

,ungd lr zeixg`ïéà`edøòáì ÷e÷æ,df ung.'àöné àì' øîàpL ¥¨§©¥¤¤¡©Ÿ¦¨¥
:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac z` zyxtn `xnbdøîà÷ éàî± ©¨¨©

ji`e ,xral wewf epi` zia el cgii m`y dn mrha `pzd xn` dn
:`xnbd daiyn .'`vni `l'n df oic rnzyn,àtt áø øîàdyxc ¨©©¨¨

eféà÷ àLéøà,`ziixad ixac zligz lr zaqen -øîà÷ éëäå± ©¥¨¨¥§¨¦¨¨©
,`pzd xn` jke,øòáì ÷e÷æ Bìöà Bãé÷ôämeynàì' øîàpL ¦§¦¤§¨§©¥¤¤¡©Ÿ

,'àönéeilr l`xyid laiwy ixkp ly ung s` daxzd df aezkne ¦¨¥
lirl x`eank ,zeixg`(:d).

:`ziixad ixaca xg` yexit d`ian `xnbdíìBòì ,øîà éMà áø©©¦¨©§¨
ef dyxcéà÷ àôéqà,zaqen `id `ziixad ixac seq lr -éëäå ©¥¨¨¥§¨¦

øîà÷m` ,`pzd xn` jke ±Bì ãçéixkpl l`xyid÷e÷æ ïéà úéa ¨¨©¦¥©¦¥¨
,øòáìmeyn,'íëézáa àöné àì' øîàpLung `weec ernyny §©¥¤¤¡©Ÿ¦¨¥§¨¥¤

,elyk aygpe zeixg` eilr laiwy oebke ,jvtg lkl jcia ievny
àeä déãéc åàì àäåixkpl l`yend mewna gpend df ung ixde ± §¨¨¦¥

,l`xyid ci zgz ievn epi`déLôðc àúéáì ìéiòî à÷ ék éøëðc§¨§¦¦¨§©¥§¥¨§©§¥
ìéiòî à÷oi`e ,ely ezial ungd z` qipkn ixkpd ixdy ± ¨§©¥

.eilr zeixg` lawn l`xyid
:iy` ax ixac lr dywn `xnbdàøîéîìxnel okzi ike ± §¥§¨

àéð÷ úeøéëNc,ziad lral miaygp l`eyd e` xkeyde [dpew-] ¦§¦¨§¨
ok lre ,ixkpd ziak aygp l`xyid ziaa ixkpl l`yend mewnde

.eilr xaer l`xyid oi`ïðúäådpyna epipy ixde ±(.`k f"r),óà §¨§©©
eøîàL íB÷îaxzenyøékNäì,ixkpl ziaì àìoipräøéc úéa §¨¤¨§§©§¦Ÿ§¥¦¨

ixkpd ea xeciyeøîà,okL éðtîmixkpdäãBáò BëBúì ïéñéðën ¨§¦§¥¤©§¦¦§£¨
,äøæoky ,ezial dxf dcear qpkizy gipdl l`xyil xeq` ixde ¨¨

xn`p(ek f mixac)exizd `l ok lr .'LziA l` darFz `iaz `le'§Ÿ¨¦¥¨¤¥¤
e` zenda ea cinrdl wx `l` ,ea xecl zia ixkpl xikydl

.mivràéð÷ úeøéëNc Czòc à÷ìñ éàåxnel jzrc lr dlri m`e ± §¦¨§¨©§¨¦§¦¨§¨
,ziad lral aygp xkeyde dpew zexikyydéúéáì ìéiòî à÷ ék¦¨§©¥§¥¥

ìéiòî à÷ déLôðcmilelbd zcear z` ixkpd qipknyk `ld ± §©§¥¨§©¥
exq` recne ,l`xyid zial `le ezial dqipkn `ed ixd zial
zexikyy di`x o`kn `l` .dxicl zia el xikydl ok meyn
ok m`e ,xikynd `l` ziad lral aygp xkeyd oi`e ,dpew dpi`

.ixkpd ung lr xaer epi` ixkpl ziad z` cgiiyk recn
`l` ,ziad z` xkeyl dpwn dpi` zexikyd ok` :`xnbd zvxzn

càëä éðàLaygp l`xyidy elit`y ,unga o`k oicd dpey ± ¨¦¨¨
mewna `vnpd ungd lr xaer epi` mewn lkn ,ziad lral

meyn ,ixkpl l`yendàðîçø dé÷tàcz` [dxezd d`ivedy-] §©§¥©£¨¨
exeqi`ìa.'àöné àì' ïBLlr `weecy rnyn jkneéî[ung lr-] ¦§Ÿ¦¨¥¦

Eãéa éeönL,xaer dz`àöéungäæl`yend mewna `vnpd ¤¨§¨§¨¨¤
meyn eilr xaer jpi`y ,ixkpl.Eãéa éeöî BðéàL¤¥¨§¨§

:aeh meia ziaa `vnpy ung oica dpc `xnbdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
.éìkä úà åéìò äôBk ,áBè íBéa Búéáa õîç àöBnä ,áøxg`l oky ©©¥¨¥§¥§¤¨¨¤©§¦

aeh meia elhlhl xeq` ,melkl ie`x epi`e d`pda ungd xq`py
oi` aeye ,gqt axra edelhia xaky xg`ne .dvwen xeqi` meyn
lehlh xeqi` xzed `l ,'`vni la'a dxezd on eilr mixaer
e`eai `ly ick j` .exeriae ziad on ez`ved jxevl dvwen

.ilka ezeqkl jixv ,elke`le ea lykidlíà ,àáø øîàungd ¨©¨¨¦
aeh meia `vnpyéøö Bðéà ,àeä Lc÷ä ìLC.ilk eilr zetkl ¤¤§¥¥¨¦

:`xnbd zl`eyàîòè éàîycwd ung welgy mrhd edn ± ©©£¨
:`xnbd daiyn .ung mzqndépéî éìéãa ìcáéîmilcay meyn ± ¦§¨§¦¦¦¥
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המשך בעמוד קמק

izni`n` cenr e sc ± oey`x wxtmigqt
àöîé àì êéøèöéà éëäìi` ,inc oennk e`l `nlrac meyn Ðxninl `xw jixhv

`din ung iabc.xqznøãä äéúéà éëå ìéàåädfe ,dipira dixnl diteb `ed Ð

`eddl oerny iax dxn` ike .ca`p `l oiicrapeb iab oebk ,oira epi`c `kid Ð

ltk oi`y it lr s` oerny iax xn` ,ozeixg`a oiaiig milrad eidy miycw

ycwdl `le "edrxl" aizkc ,ycwdlÐ

ozeixg`a aiig dfc oeikc .aiig `kdÐ

aiigzdl el mxb `dc ,dia `pixw edrx

.oennàðåðøàon xeyir lhep jlnd Ð

.d`eazd one dndadäøåëáá úáééçÐ

rvn`a ieb ciy lk :ol `niiwcdxeht Ð

xacna) xn`py ,dxekad onxeka lk il" (b

.mixg`a `l la` ,"l`xyiaxcredf

exeyiryekeza jln lydxekaa zaiig Ð

odkl zzl?`l e` ,mdly zexekadéöîã
äéì ÷ìñî.zerna iebl Ðïì éòáéú àì

,oda ieb dkf `l izk`c oeik Ðepiceepi`

ozi `l xninl `ki` ,zernn xzei oda reaw

.zern `l` zenda eléöîã áâ ìò óàå
äéì ÷ìñîdiwlq `lc dnk lkc Ðeci Ð

.zendaa `kiiyúáééç àðåðøà úñéòs`e Ð

zqirc ab lr`la l`xyi lke`e ,dxeht ieb

aizk "mkizeqixr" `dc ,dlg.zaiig ef Ð

,`id ely xne` d`exde ,`lw dl zilc

dndaa la` .dlg `la dlke`edl zi` Ð

zaiig `ipzcde .`lw.`ipzc `ed dqira Ð

øòáì ÷å÷æ ïéà`l Ðedewiwfdz` `ivedl

,ziad on iebdly d`ex dz` la` :oxn`ck

.mixg`åìöà åãé÷ôädilr liawe Ð

.xral wewf ,lif`e yxtnck ,zeixg`åì ãçé
úéáxn` `l` ,eilr elaiw `l :xnelk Ð

on zg`a gpd ,jiptl ziad ixd" dil"zeiefd

.xral wewf oi` Ðøîà÷ éàîsili ikid Ð

?"`vni `l"nàôéñà íìåòì"`vni `l"e Ð

rnynievndliawc epiid ,jvtg lkl jcia

.dicick iedc ,zeixg` dilríå÷îá óà
øéëùäì åøîàù:opz dxf dcearc `nw wxta Ð

la` ,l`xyi ux`a miebl miza oixikyn oi`

s`e .ux`l dvega oky lke ,oixikyn `ixeqa

exizdy mewna,exizd dxic zial `l ,xikydl

`ed xeciy `le ,mivre zenda ea cinrdl `l`

.daêãéá éåöî ïéàùdxeqn zief dze` ixdy Ð

.iebléìëä úà åéìò äôåëifg `l `dc Ð

,xar `l "d`xi la"a ,edine .iwet`e ilehlhl

:onwl opixn`ck ,lenz`n diaila dilha `dc

wcead`ly meyn `l` .eala lhaiy jixv

gkyieplk`ie.ilk ziitk jixv Ðéìéãá ìãáéî
äéðéî.epnn yextl `ed cenl lega elit` Ð

åöîçéåâ ìùcwtend Ðeilr laiw `le ,elv`

.ezedyl xzenc ,zeixg`äöéçî åì äùåòÐ

gkyi `ly ,xkid meyn ,xyr drax`a

,dray lk ilk ziitka dil ibq `le .eplk`ie

`l ,lirlc `edd edine .jxevl lhip ilkdy

dil ibq `nei cg meyne ,dvigna dil xyt`

.epxrai dlilae ,ilk ziitkaùøôîä.mil dyaid on Ðàøééùá.wegx mewnl Ðíåé íéùìù íãå÷,mei miyly gqtd mcew gqtd zeklda oil`eyy cbpk yxtn onwle .gqtl Ð

eilr lg f`nexdfidlikxva.gqtdøåæçì åúòã.gqtd inia Ðéîð äðùä ùàøî åìéôàgqtd inia dia xcd ikc Ð,dilhailc `id dizeyxa e`l `zry `idde ,dilr xar Ð

ed`xyke .ely epi`e `ed d`pd xeqi` ixdy.dilr xaer Ðøöåà,d`eaz my qipkdy Ðzletn eilr dltpy ung :onwl opixn`e .ung dizgze.xreank `ed ixd Ðíéùìù êåú
øòáì ÷å÷æ.exeria edf `l dlgzklc Ðíéùìù íãå÷`zry `idd ihn ike ,eilr xeria zaeg dlg `l Ð.zletn eilr dltp `dc ,oxn`ck ,aiiegn `l Ð
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íúä(mye a,r `rivn `aa) "jyp edfi`" wxtac :wgvi epiax dywd Ð dil wlqn ivnc

iebd on lfxa o`v lawndc xn`ivnc ab lr s` ,dxekad on mixeht zecleed Ð

gkyn `le ifef ieb ira el`c oeik :mzd xn`ck ,ifefa iebl dil wlqnuxize !dnda lewy Ð

gkyn `le ifef ira i`c oeike ,ieb ly dndad dzid dlgzny ,mzd ip`yc :wgvi epiaxÐ

la` .dizeyxn `wtp `l ,dnda liwy

ifefa iebl dil wlqn ivne l`xyi ly dndadyk

.ezeyxl dqpkp `l Ð

úîäáab lr s` dxekad on dxeht `pepx`

,zaiig `ipzc `de Ð dil wlqn ivnc

epiaxl dywe .`ipz dqir iabc :qxhpewd yxit

`icda `ipz dnda iab `dc :mdxa` oa oeyny

:`ipz dqir iab oke ,dxekaa zaiigc `ztqeza

ivn `lc ab lr s` ,dlga zaiig `pepx` zqir

`pepx` znda :iqxbc mixtq zi`e !dil wlqn

df itle .dil wlqn ivn `lc `ede ,dxeht

.zeziixad izy zeayiiznãçéyxit Ð zia el

dil xn` `l` ,zeixg` eilr laiw `lc :qxhpewd

`ixi` i`n :wgvi epiaxl 'we ."jiptl ziad ixd"

jenqa wiqn inp ikde ,inp cgi `l elit` ?cgi

elit`c :mz epiax yxite !`ipw zexikyc xninl

"`vni `l"n witn ikd meyne ,ixiin zeixg`a

zi` `tt axe .zia el cgiy oeik ,ievn aiyg `lc

zia el cgiy oeik ,`xaqn dillaiw el`k ied Ð

.ieb ly eziaa ieb ly evng lr zeixg` eilr

äôåëo`nl `ki`c ab lr s` Ð ilk eilr

oi` (`,bn zay) "dxik" wxta xn`c

jixva inwe`l `ki` !lhipd xacl `l` lhip ilk

iz` `nlic meyn ,ixy `kd :inp i` ,enewnl

.dilkinl
xn`py
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éøèöéàc eðééäøîàc ïàîì ,àlà ."àöné àì" C ©§§¦§§¦Ÿ¦¨¥¤¨§©§¨©
éîc ïBîîk¯éøèöéà ?éì änì "àöné àì"à÷ìñ ,C §¨¨¥Ÿ¦¨¥¨¨¦¦§§¦¨§¨

déúéà éëå ìéàBä :àðéîà Cúòc¯åàì ,déðéòa øãä ©£¨¨¦¨¦§¦¦¥¨©§¥¥¨
éà÷ déúeLøa¯úîäa :àáøî dépéî eòa .ïì òîLî÷ ¦§¥¨¥¨©§©¨¨¦¥¥¨¨¤¡©

ìk ?äøBëaa úáéiç ïéà Bà äøBëaa úáéiç àðBðøà©§¨©¤¤©§¨¥©¤¤©§¨¨
éæeæa déì ÷lñî éöîc àëéä¯ïì àéòaéî à÷ àì ¥¨§¨¥§©¥¥§¥¨¨¦¨£¨¨

ïì àéòaéî à÷ ék ,áéiçc¯déì ÷lñî éöî àìc àëéä §©¨¦¨¦¨£¨¨¥¨§¨¨¥§©¥¥
íúä !úáéiç :àéðúäå .äøeèt :eäì øîà ?éàî ,éæeæa§¥©£©§§¨§¨©§¨©¤¤¨¨

¯úîäa :àáø øîà ,éøîàc àkéà .déì ÷lñî éöîc§¨¥§©¥¥¦¨§¨§¦£©¨¨¤¡©
÷lñî éöîc áb ìò óàå ,äøBëaä ïî äøeèt àðBðøà©§¨§¨¦©§¨§©©©§¨¥§©¥

àðBðøà úqéò .déì¯àìc áb ìò óàå ,älça úáéiç ¥¦©©§¨©¤¤§©¨§©©©§¨
àîòè éàî .déì ÷lñî éöî¯,àì÷ dì úéà äîäa ¨¥§©¥¥©©§¨§¥¨¦¨¨¨

.àì÷ dì úéì äqéòìL Bøéöçì ñðëpL éBb :ïðaø eðz ¦¨¥¨¨¨¨©¨©¤¦§©©£¥¤
Bãéa B÷éöáe ìàøNé¯Bìöà Bãé÷ôä .øòáì ÷e÷æ ïéà ¦§¨¥§¥§¨¥¨§©¥¦§¦¤§

¯úéa Bì ãçé .øòáì ÷e÷æ¯:øîàpL ,øòáì ÷e÷æ ïéà ¨§©¥¦¥©¦¥¨§©¥¤¤¡©
,éà÷ àLéøà :àtt áø øîà ?øîà÷ éàî ."àöné àì"Ÿ¦¨¥©¨¨©¨©©©¨©¥¨¨¥

Bìöà Bãé÷ôä :øîà÷ éëäå¯:øîàpL ,øòáì ÷e÷æ §¨¦¨¨©¦§¦¤§¨§©¥¤¤¡©
éëäå ,éà÷ àôéqà íìBòì :øîà éLà áø ."àöné àì"Ÿ¦¨¥©©¦¨©§¨©¥¨¨¥§¨¦

úéa Bì ãçé :øîà÷¯àì" :øîàpL ,øòáì ÷e÷æ ïéà ¨¨©¦¥©¦¥¨§©¥¤¤¡©Ÿ
"íëézáa àönéà÷ ék éBâc ,àeä déãéc åàì àäå ¦¨¥§¨¥¤§¨¨¦¥§¦¨

ìéiòî¯úeøéëNc àøîéîì .ìéiòî à÷ déLôðc àúéáì §©¥§¥¨§©§¥¨§©¥§¥§¨¦§¦
øékNäì eøîàL íB÷na óà :ïðúäå ?àéð÷¯BëBúì ïéñéðënL éðtî ,eøîà äøéc úéáì àì ¨§¨§¨§©©©¨¤¨§§©§¦Ÿ§¥¦¨¨§¦§¥¤©§¦¦§

ìéiòî à÷ ék ,àéð÷ úeøéëNc Cúòc à÷ìñ éàå .äøæ äãBáò¯!ìéiòî à÷ déLôðc déúéáì £¨¨¨§¦¨§¨©£¨¦§¦¨§¨¦¨§©¥§¥¥§©§¥¨§©¥
ìa àðîçø dé÷tàc ,àëä éðàL"àöné àì" ïBL¯.Eãéa éeöî BðéàL äæ àöé ,Eãéa éeönL éî ¨¥¨¨§©§¥©£¨¨¦§Ÿ¦¨¥¦¤¨§¨§¨¨¤¤¥¨§¨§

áBè íBéa Búéáa õîç àöBnä :áø øîà äãeäé áø øîà¯:àáø øîà .éìkä úà åéìò äôBk ¨©©§¨¨©©©¥¨¥§¥§¤¨¨¤©§¦¨©¨¨
àeä Lc÷ä ìL íà¯éøö Bðéààîòè éàî .C¯øîà äãeäé áø øîàå .dépéî éìéãa ìãáéî ¦¤¤§¥¥¨¦©©§¨¦§©§¦¦¦¥§¨©©§¨¨©

éBb ìL Böîç :áø¯àeä Lc÷ä ìL íàå ,økéä íeMî íéçôè äøNò ävéçî Bì äNBò¯Bðéà ©£¥¤¤§¦¨£¨¨§¨¦¦¤¥§¦¤¤§¥¥
éøöàîòè éàî .C¯àöBiäå Løôîä :áø øîà äãeäé áø øîàå .dépéî éLðéà éìéãa ìãáéî ¨¦©©§¨¦§©§¦¦¡¨¥¦¥§¨©©§¨¨©©©§¨¥§©¥

ìL íãB÷ ,àøéiLaíBé íéL¯ìL CBz ,øòáì ÷e÷æ ïéàíBé íéL¯àä :ééaà øîà .øòáì ÷e÷æ §©¨¨¤§¦¥¨§©¥§¦¨§©¥¨©©©¥¨
ìL CBz zøîàcøòáì ÷e÷æ íBé íéL¯L àlà ïøîà àìøBæçì Bzòc ïéà ìáà ,øBæçì Bzòc¯ §¨§©§§¦¨§©¥¨£©©¤¨¤©§©££¨¥©§©£

:àáø øîà àlà !?éîð äðMä Làøî eléôà ,øBæçì Bzòc éàå :àáø déì øîà .øòáì ÷e÷æ ïéà¥¨§©¥¨©¥¨¨§¦©§©££¦¥Ÿ©¨¨©¦¤¨¨©¨¨
ìL íãB÷ zøîàc àäøòáì ÷e÷æ ïéà íBé íéL¯Bzòc ìáà ,øBæçì Bzòc ïéàL àlà ïøîà àì ¨§¨§©§¤§¦¥¨§©¥¨£©©¤¨¤¥©§©££¨©§

øBæçì¯Búéa äNBòä :àáø øîàc ,déîòèì àáø àãæàå .øòáì ÷e÷æ äðMä Làøî eléôà ©££¦¥Ÿ©¨¨¨§©¥§¨§¨¨¨§©§¥§¨©¨¨¨¤¥
ìL íãB÷ ,øöBàíBé íéL¯ìL CBz ,øòáì ÷e÷æ ïéàíBé íéL¯ìL íãB÷å .øòáì ÷e÷æíéL ¨¤§¦¥¨§©¥§¦¨§©¥§¤§¦

BúBpôì Bzòc ìáà ,BúBpôì Bzòc ïéàL àlà ïøîà àì éîð¯ìL íãB÷ eléôàéîð íBé íéL ©¦¨£©©¤¨¤¥©§§©£¨©§§©£¦¤§¦©¦
ìL éðä .øòáì ÷e÷æíãB÷ çñtä úBëìäa ïéLøBãå ïéìàBL :àéðúãk ?eäééúãéáò éàî íBé íéL ¨§©¥¨¥§¦©£¦§©§¦§©§¨£¦§§¦§¦§©¤©¤

ìL çñtäàn÷ àpúc àîòè éàî .úBúaL ézL :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL éaø ,íBé íéL ©¤©§¦©¦¦§¤©§¦¥¥§¥©¨©©§¨§©¨©¨
éøäù

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



קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc migqt(iriax meil)

ezhiylyéøèöéàc eðééäCd jxvp ok lr ±'àöné àì'ung xeq`l ©§§¦§§¦Ÿ¦¨¥
xac mewn lka oky ,eilr zeixg` l`xyid laiwy ixkp ly

.epennk aygp epi` oenn cqtd e` geix mc`l mxebdïàîì àlà¤¨§©
øîàcoennl mxebd xac',éì änì 'àöné àì' ,'éîc ïBîîk`ed `ld §¨©§¨¨¥Ÿ¦¨¥¨¨¦

.xac lkl epennk aygp
:`xnbd zvxznéøèöéàCc meyn ,ezeaxl aezkd jxved -à÷ìñ ¦§§¦¨§¨

àðéîà Czòc,xnel jzrc lr dler didy -øãä déúéà éëå ìéàBä ©§¨¨¦¨¦§¦¦¥¨©
éà÷ déúeLøa åàì déðéòaexifgn miiw ungdy onf lky xg`n ± §¥¥¨¦§¥¨¥

`le .l`xyid zeyxa cner `ed oi` ,`edy enk ixkpl l`xyid
xacdyk `l` 'inc oennk oennl mxebd xac' oerny iax xn`
lr s`y ,mzeixg`a aiig yicwndy miycw apeba oebk ,oira epi`
enlyl aiig `ed mewn lkn ,ycwdn apebl ltk aeig oi`y it
xg` oenn `iadl aiigzn yicwndy xg`n oky .yicwnl
.epnn apby enk df ixd ,oenn cqtd apbd el mxbe mdizgz

ïì òîLî÷`l'a cwtpd xaer mewn lkny ,aezkd eprinyn ± ¨©§©¨
.oira oiicr `edy elit`e ,zeixg` eilr laiwy ung lr '`vni

dpedk zepzn rax`e mixyrn cg` `ed dxedh dnda xeka
epi` df aeige .gafnl eaixwn odkde ,odkl epzil aiig l`xyidy
ixkpl yi m` la` ,l`xyil dlek zkiiyy dndaa `l` bdep
unga lirl `ax ixac ab` .dxekan dxeht `id ixd da zetzey
oica wtq d`ian `xnbd ,l`xyi zeyxa `vnpd jlnd `av ly

:dxeka aeig oiprl jlnl ozpidl dkixvy l`xyi zndaeòä
àáøî dépéî,`ax z` daiyid ipa el`y ±àðBðøà úîäadnda ± ¦¥¥¨¨¤¡©©§¨

,jlnl qn epnn zixiyr zzl aiegn eilray zenda xcr jezn
`id m`d,äøBëáa úáéiçepzil milrad aiig xeka dcli m`y ©¤¤¦§¨

.odklBà`nyïéà`id,äøBëáa úáéiç`ly onf lky meyn ¥©¤¤¦§¨
`ed ixde ,ewlg xxazd `l oiicr ,jlnl df xcrn qnd yxted
.dxekan zxhet ixkp zetzeye ,dndae dnda lka szeyk aygp

:wtqd z` `xnbd zyxtnéæeæa déì ÷lñî éöîc àëéä ìkokid ± ¨¥¨§¨¥§©¥¥§¥
zzl aiig epi`e ,minca jlnl eaeg z` wlql leki xcrd lray

,onvr zendadnïì àéòaéî à÷ àì[wtq epl oi`-]úáéiçc Ÿ¨¦©§¨¨§©¤¤
ezekf oi` ,zendaa jlnd dkf `ly onf lky meyn ,dxekaa
el ozi seqaly okzi ixdy ,minca xy`n xzei oda dreaw

.zenda `le minc milradïì àéòaéî à÷ ékwx epwtzqpe ±àëéä ¦¨¦©§¨¨¥¨
éæeæa déì ÷lñî éöî àìcz` wlql leki xcrd lra oi`y ote`a ± §Ÿ¨¥§©¥¥§¥

,zendad sebn jlnl zzl `ed aiig `l` ,minca eaegéàîedn ± ©
`ax zrxkd z` d`ian `xnbd .dxeka oiprl el` zenda oic

:df wtqaeäì øîàwlql leki epi` m` ,daiyid ipal `ax [mdl-] ¨©§
,minca eaeg z`äøeèt:`xnbd dywn .dxekan ef dndaàéðúäå §¨§¨©§¨

nday `ziixaa epipy ixde ±`pepx` zúáéiçzvxzn .dxekaa ©¤¤
:`xnbdíúäote`a xaecn `ziixaa [my-]déì ÷lñî éöîc- ¨¨§¨¥§©¥¥

.minca jlnl maeg z` mlyl milrad milekiy
:`ax zaeyza zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi ± ¦¨§¨§¦

jky mixne`ìò óàå ,äøBëaä ïî äøeèt àðBðøà úîäa ,àáø øîà̈©¨¨¤¡©©§¨§¨¦©§¨§©©
déì ÷lñî éöîc ábeaeg z` wlql leki xcrd lra m` elit`e ± ©§¨¥§©¥¥

el yi oiicr minca wliq `ly onf lky meyn ,minca jlnl
mle` .dxekan zxhet ixkp zetzeye ,el` zendaa wlg jlnl

àðBðøà úqéò,jlnl qn dpnn zixiyr zzl aiig dilrayúáéiç ¦©©§¨©¤¤
déì ÷lñî éöî àìc áb ìò óàå ,älçadqird lra oi` m` elit`e ± ©©¨§©©©§Ÿ¨¥§©¥¥

dqiry ,epicia dkldy s`e .minca jlnl eaeg z` wlql leki
ecal l`xyid wlga oi` m` ,zetzeya ixkpe l`xyil zkiiyd
zqir mewn lkn ,dlgn dxeht `id ixd ,dlg aeig xeriy ick
`l ,zaiig `pepx`y `ziixaa epipyy dn df itle .zaiig `pepx`
.ef dqira dlg aeig oiprl `l` ,dxeka aeig oiprl llk xn`p

:`xnbd zl`eyàîòè éàîdnda oiay weligd mrh edn ± ©©£¨
:`xnbd daiyn .dqirlàì÷ dì úéà äîäayiy lew dilr yi - §¥¨¦¨¨¨

.ixkp zetzey meyn dxeht `idy mircei lkde ,da wlg jlnl
la`àì÷ dì úéì äqéòm`e ,da wlg jlnl yiy lew dilr oi` - ¦¨¥¨¨¨

ok lre ,lah lke` `edy d`exd xn`i dlg zyxtd `ll dplk`i
.oir zi`xn meyn dlg dpnn yixtdl minkg exfb

oipra dpcy `ziixa d`iane ,ixkp ly unga oecl zxfeg `xnbd
:dfñðëpL éøëð ,ïðaø eðzgqtaB÷éöáe ,ìàøNé ìL Bøéöçì ¨©¨¨¨§¦¤¦§©©£¥¤¦§¨¥§¥

unegndïéà ,Bãéal`xyidøòáì ÷e÷æixkpd m` la` .df ung §¨¥¨§©¥
,Bìöà Bãé÷ôä`ed ixd ,df ung lr zeixg` l`xyid eilr laiwe ¦§¦¤§

øòáì ÷e÷æm`e .eze`Bì ãçéixkpl l`xyid,úéaixd' el xn`y ¨§©¥¦¥©¦
eilr laiw `le ,'eizeiefn zg`a jvng z` gpd ,jiptl izia

,ungd lr zeixg`ïéà`edøòáì ÷e÷æ,df ung.'àöné àì' øîàpL ¥¨§©¥¤¤¡©Ÿ¦¨¥
:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac z` zyxtn `xnbdøîà÷ éàî± ©¨¨©

ji`e ,xral wewf epi` zia el cgii m`y dn mrha `pzd xn` dn
:`xnbd daiyn .'`vni `l'n df oic rnzyn,àtt áø øîàdyxc ¨©©¨¨

eféà÷ àLéøà,`ziixad ixac zligz lr zaqen -øîà÷ éëäå± ©¥¨¨¥§¨¦¨¨©
,`pzd xn` jke,øòáì ÷e÷æ Bìöà Bãé÷ôämeynàì' øîàpL ¦§¦¤§¨§©¥¤¤¡©Ÿ

,'àönéeilr l`xyid laiwy ixkp ly ung s` daxzd df aezkne ¦¨¥
lirl x`eank ,zeixg`(:d).

:`ziixad ixaca xg` yexit d`ian `xnbdíìBòì ,øîà éMà áø©©¦¨©§¨
ef dyxcéà÷ àôéqà,zaqen `id `ziixad ixac seq lr -éëäå ©¥¨¨¥§¨¦

øîà÷m` ,`pzd xn` jke ±Bì ãçéixkpl l`xyid÷e÷æ ïéà úéa ¨¨©¦¥©¦¥¨
,øòáìmeyn,'íëézáa àöné àì' øîàpLung `weec ernyny §©¥¤¤¡©Ÿ¦¨¥§¨¥¤

,elyk aygpe zeixg` eilr laiwy oebke ,jvtg lkl jcia ievny
àeä déãéc åàì àäåixkpl l`yend mewna gpend df ung ixde ± §¨¨¦¥

,l`xyid ci zgz ievn epi`déLôðc àúéáì ìéiòî à÷ ék éøëðc§¨§¦¦¨§©¥§¥¨§©§¥
ìéiòî à÷oi`e ,ely ezial ungd z` qipkn ixkpd ixdy ± ¨§©¥

.eilr zeixg` lawn l`xyid
:iy` ax ixac lr dywn `xnbdàøîéîìxnel okzi ike ± §¥§¨

àéð÷ úeøéëNc,ziad lral miaygp l`eyd e` xkeyde [dpew-] ¦§¦¨§¨
ok lre ,ixkpd ziak aygp l`xyid ziaa ixkpl l`yend mewnde

.eilr xaer l`xyid oi`ïðúäådpyna epipy ixde ±(.`k f"r),óà §¨§©©
eøîàL íB÷îaxzenyøékNäì,ixkpl ziaì àìoipräøéc úéa §¨¤¨§§©§¦Ÿ§¥¦¨

ixkpd ea xeciyeøîà,okL éðtîmixkpdäãBáò BëBúì ïéñéðën ¨§¦§¥¤©§¦¦§£¨
,äøæoky ,ezial dxf dcear qpkizy gipdl l`xyil xeq` ixde ¨¨

xn`p(ek f mixac)exizd `l ok lr .'LziA l` darFz `iaz `le'§Ÿ¨¦¥¨¤¥¤
e` zenda ea cinrdl wx `l` ,ea xecl zia ixkpl xikydl

.mivràéð÷ úeøéëNc Czòc à÷ìñ éàåxnel jzrc lr dlri m`e ± §¦¨§¨©§¨¦§¦¨§¨
,ziad lral aygp xkeyde dpew zexikyydéúéáì ìéiòî à÷ ék¦¨§©¥§¥¥

ìéiòî à÷ déLôðcmilelbd zcear z` ixkpd qipknyk `ld ± §©§¥¨§©¥
exq` recne ,l`xyid zial `le ezial dqipkn `ed ixd zial
zexikyy di`x o`kn `l` .dxicl zia el xikydl ok meyn
ok m`e ,xikynd `l` ziad lral aygp xkeyd oi`e ,dpew dpi`

.ixkpd ung lr xaer epi` ixkpl ziad z` cgiiyk recn
`l` ,ziad z` xkeyl dpwn dpi` zexikyd ok` :`xnbd zvxzn

càëä éðàLaygp l`xyidy elit`y ,unga o`k oicd dpey ± ¨¦¨¨
mewna `vnpd ungd lr xaer epi` mewn lkn ,ziad lral

meyn ,ixkpl l`yendàðîçø dé÷tàcz` [dxezd d`ivedy-] §©§¥©£¨¨
exeqi`ìa.'àöné àì' ïBLlr `weecy rnyn jkneéî[ung lr-] ¦§Ÿ¦¨¥¦

Eãéa éeönL,xaer dz`àöéungäæl`yend mewna `vnpd ¤¨§¨§¨¨¤
meyn eilr xaer jpi`y ,ixkpl.Eãéa éeöî BðéàL¤¥¨§¨§

:aeh meia ziaa `vnpy ung oica dpc `xnbdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
.éìkä úà åéìò äôBk ,áBè íBéa Búéáa õîç àöBnä ,áøxg`l oky ©©¥¨¥§¥§¤¨¨¤©§¦

aeh meia elhlhl xeq` ,melkl ie`x epi`e d`pda ungd xq`py
oi` aeye ,gqt axra edelhia xaky xg`ne .dvwen xeqi` meyn
lehlh xeqi` xzed `l ,'`vni la'a dxezd on eilr mixaer
e`eai `ly ick j` .exeriae ziad on ez`ved jxevl dvwen

.ilka ezeqkl jixv ,elke`le ea lykidlíà ,àáø øîàungd ¨©¨¨¦
aeh meia `vnpyéøö Bðéà ,àeä Lc÷ä ìLC.ilk eilr zetkl ¤¤§¥¥¨¦

:`xnbd zl`eyàîòè éàîycwd ung welgy mrhd edn ± ©©£¨
:`xnbd daiyn .ung mzqndépéî éìéãa ìcáéîmilcay meyn ± ¦§¨§¦¦¦¥
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izni`n` cenr e sc ± oey`x wxtmigqt
àöîé àì êéøèöéà éëäìi` ,inc oennk e`l `nlrac meyn Ðxninl `xw jixhv

`din ung iabc.xqznøãä äéúéà éëå ìéàåädfe ,dipira dixnl diteb `ed Ð

`eddl oerny iax dxn` ike .ca`p `l oiicrapeb iab oebk ,oira epi`c `kid Ð

ltk oi`y it lr s` oerny iax xn` ,ozeixg`a oiaiig milrad eidy miycw

ycwdl `le "edrxl" aizkc ,ycwdlÐ

ozeixg`a aiig dfc oeikc .aiig `kdÐ

aiigzdl el mxb `dc ,dia `pixw edrx

.oennàðåðøàon xeyir lhep jlnd Ð

.d`eazd one dndadäøåëáá úáééçÐ

rvn`a ieb ciy lk :ol `niiwcdxeht Ð

xacna) xn`py ,dxekad onxeka lk il" (b

.mixg`a `l la` ,"l`xyiaxcredf

exeyiryekeza jln lydxekaa zaiig Ð

odkl zzl?`l e` ,mdly zexekadéöîã
äéì ÷ìñî.zerna iebl Ðïì éòáéú àì

,oda ieb dkf `l izk`c oeik Ðepiceepi`

ozi `l xninl `ki` ,zernn xzei oda reaw

.zern `l` zenda eléöîã áâ ìò óàå
äéì ÷ìñîdiwlq `lc dnk lkc Ðeci Ð

.zendaa `kiiyúáééç àðåðøà úñéòs`e Ð

zqirc ab lr`la l`xyi lke`e ,dxeht ieb

aizk "mkizeqixr" `dc ,dlg.zaiig ef Ð

,`id ely xne` d`exde ,`lw dl zilc

dndaa la` .dlg `la dlke`edl zi` Ð

zaiig `ipzcde .`lw.`ipzc `ed dqira Ð

øòáì ÷å÷æ ïéà`l Ðedewiwfdz` `ivedl

,ziad on iebdly d`ex dz` la` :oxn`ck

.mixg`åìöà åãé÷ôädilr liawe Ð

.xral wewf ,lif`e yxtnck ,zeixg`åì ãçé
úéáxn` `l` ,eilr elaiw `l :xnelk Ð

on zg`a gpd ,jiptl ziad ixd" dil"zeiefd

.xral wewf oi` Ðøîà÷ éàîsili ikid Ð

?"`vni `l"nàôéñà íìåòì"`vni `l"e Ð

rnynievndliawc epiid ,jvtg lkl jcia

.dicick iedc ,zeixg` dilríå÷îá óà
øéëùäì åøîàù:opz dxf dcearc `nw wxta Ð

la` ,l`xyi ux`a miebl miza oixikyn oi`

s`e .ux`l dvega oky lke ,oixikyn `ixeqa

exizdy mewna,exizd dxic zial `l ,xikydl

`ed xeciy `le ,mivre zenda ea cinrdl `l`

.daêãéá éåöî ïéàùdxeqn zief dze` ixdy Ð

.iebléìëä úà åéìò äôåëifg `l `dc Ð

,xar `l "d`xi la"a ,edine .iwet`e ilehlhl

:onwl opixn`ck ,lenz`n diaila dilha `dc

wcead`ly meyn `l` .eala lhaiy jixv

gkyieplk`ie.ilk ziitk jixv Ðéìéãá ìãáéî
äéðéî.epnn yextl `ed cenl lega elit` Ð

åöîçéåâ ìùcwtend Ðeilr laiw `le ,elv`

.ezedyl xzenc ,zeixg`äöéçî åì äùåòÐ

gkyi `ly ,xkid meyn ,xyr drax`a

,dray lk ilk ziitka dil ibq `le .eplk`ie

`l ,lirlc `edd edine .jxevl lhip ilkdy

dil ibq `nei cg meyne ,dvigna dil xyt`

.epxrai dlilae ,ilk ziitkaùøôîä.mil dyaid on Ðàøééùá.wegx mewnl Ðíåé íéùìù íãå÷,mei miyly gqtd mcew gqtd zeklda oil`eyy cbpk yxtn onwle .gqtl Ð

eilr lg f`nexdfidlikxva.gqtdøåæçì åúòã.gqtd inia Ðéîð äðùä ùàøî åìéôàgqtd inia dia xcd ikc Ð,dilhailc `id dizeyxa e`l `zry `idde ,dilr xar Ð

ed`xyke .ely epi`e `ed d`pd xeqi` ixdy.dilr xaer Ðøöåà,d`eaz my qipkdy Ðzletn eilr dltpy ung :onwl opixn`e .ung dizgze.xreank `ed ixd Ðíéùìù êåú
øòáì ÷å÷æ.exeria edf `l dlgzklc Ðíéùìù íãå÷`zry `idd ihn ike ,eilr xeria zaeg dlg `l Ð.zletn eilr dltp `dc ,oxn`ck ,aiiegn `l Ð
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íúä(mye a,r `rivn `aa) "jyp edfi`" wxtac :wgvi epiax dywd Ð dil wlqn ivnc

iebd on lfxa o`v lawndc xn`ivnc ab lr s` ,dxekad on mixeht zecleed Ð

gkyn `le ifef ieb ira el`c oeik :mzd xn`ck ,ifefa iebl dil wlqnuxize !dnda lewy Ð

gkyn `le ifef ira i`c oeike ,ieb ly dndad dzid dlgzny ,mzd ip`yc :wgvi epiaxÐ

la` .dizeyxn `wtp `l ,dnda liwy

ifefa iebl dil wlqn ivne l`xyi ly dndadyk

.ezeyxl dqpkp `l Ð

úîäáab lr s` dxekad on dxeht `pepx`

,zaiig `ipzc `de Ð dil wlqn ivnc

epiaxl dywe .`ipz dqir iabc :qxhpewd yxit

`icda `ipz dnda iab `dc :mdxa` oa oeyny

:`ipz dqir iab oke ,dxekaa zaiigc `ztqeza

ivn `lc ab lr s` ,dlga zaiig `pepx` zqir

`pepx` znda :iqxbc mixtq zi`e !dil wlqn

df itle .dil wlqn ivn `lc `ede ,dxeht

.zeziixad izy zeayiiznãçéyxit Ð zia el

dil xn` `l` ,zeixg` eilr laiw `lc :qxhpewd

`ixi` i`n :wgvi epiaxl 'we ."jiptl ziad ixd"

jenqa wiqn inp ikde ,inp cgi `l elit` ?cgi

elit`c :mz epiax yxite !`ipw zexikyc xninl

"`vni `l"n witn ikd meyne ,ixiin zeixg`a

zi` `tt axe .zia el cgiy oeik ,ievn aiyg `lc

zia el cgiy oeik ,`xaqn dillaiw el`k ied Ð

.ieb ly eziaa ieb ly evng lr zeixg` eilr

äôåëo`nl `ki`c ab lr s` Ð ilk eilr

oi` (`,bn zay) "dxik" wxta xn`c

jixva inwe`l `ki` !lhipd xacl `l` lhip ilk

iz` `nlic meyn ,ixy `kd :inp i` ,enewnl

.dilkinl
xn`py
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izni`na cenr e sc ± oey`x wxtmigqt

ïåùàø çñôá ãîåò åðéáø äùî éøäùmiyly epiidc ,ipyd gqt zeklda odl yxece Ð

.xii`a xyr drax`a `edy ,meiùãç ùàø ïìäì äîycgl cg`a" dia aizkc Ð

."ipyd'åë àùéøá áåúëéðåickn :jixtw zeiyxt xcq` `l` ,jixt oizrny` `l Ð

,"xn`l oey`xd ycga" aizkck ,xn`p oey`xd ycga ixdy ,dlgz dxn`p gqt zyxt

micewt zyxte`nrh i`ne ,xii`a dxn`p

zyxta ef zyxte ,xtqd y`xa i`dl dncw`

?"jzelrda"øçåàîå íã÷åî ïéàäøåúá`l Ð

,xge`ne mcwen xcq lr dxez dcitwd

zeiyxteexn`pcenicwd dlgzzexge`nd

.dléøúáéðééðò.zeiyxt izya =àðééðò ãçá
ze`xwna Ðzexecqd.zg` dyxtaàì éàã

éëä àîéúxcqac Ðozaizk`d ,exn`p

dn `l` llka oi` hxte llk lk ol `niiwc

llkd edfy hxte hxtd `ay itl ,hxta `edy

.`ed llke hxt `nlic ?dlr opiknq ikid Ð

èøôä ìò óñåî ììë äùòðoi` xn`z `ly Ð

epica `iap ea `veik e` ,hxt `l` o`ka` oipaa

lk `iadl ,eixg` llk aezkd siqed okl Ð

dnec epi` elit`e ,xac.hxtléëä éà`iyw Ð

ixza elit` ,jlipiipropipiic `dc ,jl iywiz

xn`pyk hxte llkcg`e ef dyxta odn cg`

!zxg` dyxta odnàçéð àä.jl `iyw `lc Ð

'åë ïéðã ïéà ïé÷çåøîä èøôå ììë øîàã ïàîì
zegpnd lk" wxta ,zegpna `id `zbelte Ð

" "laegd"a `nw `aaae (a,dp) "dvn ze`a

.(`,dt)÷ãåáäìèáéù êéøöjenq eala Ð

dwical`ziaa `ki`c `xing lk :xne`e ,cin

oicd.lihailàîòè éàîlk xran ixd Ð

.`vnpdäéúéá áâà åäì øèðîã ïåéë àîéú éëå
`edyky ,oxnyn `ed epenn x`y mr Ðlrep

ekezay dn lk xnyn `vnp exneyl eziaÐ

.iaiyg jkldxeniye`ed dicic `zrc` e`lc

!?dil iaygn in Ðàéðúäåíéðàú éôåñseq Ð

.mip`z zhiwldp`za mi`vnpopi`y mip`z

.zinler okxv lk zelyaznéðôî åäãù øîùîå
íéáðò`ly ef dcy xnyn df ziad lrae Ð

mip`zd iptn ezrc oi`e ,dkezl mc` ipa eqpki

zr ribd `l oiicry ,miapr da yiy iptn `l`

e` .xivaditeq`ly miapr,zinler elyazi

`le ,dkeza ody ef edcy xnyn ziad lrae

iptn `l` ,oliayazerlcnze`ywne.day

oirelce oi`eywze`ywn .envr ixtd my

.zepli`d lk ixw zerlcneøùòîá ïéáééçåÐ

m`ohwil.xg`l opzp e` ,ziad lraïî ïéøåèôå
øùòîä.xyrnd on xeht xwtdc Ðåúòãå

äéìòdilr qge ,eipira `id daeyg Ð,dtxeyl

cg` rbx elit` ddynedilr xaer `vnpe Ð

dlhayn la` ."`vni la"ae "d`xi la"aÐ

.eziayz `l` azk `lc ,xaer epi`åàìã
àåä äéúåùøá.ely epi` Ðøæòìà éáø øîàã

ïä åìéàë áåúëä ïàùòå åìù ïðéà íéøáã éðù
åúåùøá.odilr aiigzdl Ðíéáøä úåùøá øåá

egzetd Ð`l` ely xead oi`e ,oiwfipa aiig

it lr s`e .`ed miaxd zeyxa ixdy ,xwtd ly

edxky.el diepw miaxd zeyx oi` Ðäéìèáéðå
òáøàádnl :xnelk Ðezkxved?dlila lhal

.exeqi` mcew lhaiy mc` lkl opax epwzil

òùôdn ici lry .driyt icil `aie ,gkyi Ð

weqry eiykr la` ?xkfiezwicaa.xkfi Ð
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yexitk `l ,mi`nh zyxt ,oqip ycg y`xa epiide ,okynd mwedy meia

"miyp` idie" mi`nh zyxt yxitc qxhpewdrnynck ,gqtd axra dxn`p dyxtd efc Ð

mi`nh zyxt `l` ,`kd.miycwe dnexz z`neh Ð

øéäæîåici lry ab lr s` Ð ipy gqt lr

odl xnel wwfed ozli`ylkn Ð

eyrz l` :`l` ,jix`dl jixv did `l mewn

.`l eze ,gqt

éàîîzayac ,dniz Ð i`w `gxi yixac

xn`w (mye a,et) `aiwr iax wxta

ipiq xacnl ez` yceg y`xa `nlr ilekc (dax)

mzd aizke "ipiq xacn e`a dfd meia" `kd aizk

'ebe dfd ycgd"yceg y`x oldl dn "o`k s` Ð

xn`p "dfd ycgd"c `hiyt ,`nl` .ycg y`x

unewd"a xn`c meyn epiide .yceg y`xa el

zii`xa epiax dyn dywzpy (`,hk zegpn) "dax

d`x dfk :`ed jexa yecwd el xn`y cr ,dpald

yecwd xn`y ab lr s` :mz epiax uxize .ycwe

`l dyn `nlic ,`gxi yixa dynl `ed jexa

drax`a e` dylya `l` ,l`xyil mdl xn`

`iddac ,xacnn xacn silic wiqne .`gxia

`ed jexa yecwd zxin` ipyd ycgl cg`ac

cg`a" aizkc ,`gxi yixa ied dyn zxin`e

s` :yxtn wgvi epiaxe ."'ebe eclizie ipyd ycgl

`nlic edin ,`gxi yixa ded dfd ycgdc ab lr

"l`xyi zcr lk l` exac" xn`wc `d`l Ð

mzd sili `l i`n` :xn`z m`e .`gxi yixa ded

xacnc :xnel yie ?`kd ik xacnan xacn

.opitli `l xacnan

ìáàepiid Ð mcwen mcwenc i`n `piipr cga

opz `dc .mrhe dyxc `kilc `kid `wec

ziigcc (mye `,dn oixcdpq) "oicd xnbp" wxta

aizk dliwqc ab lr s` ,ezliwql mcew lwqpd

"dxii dxi e` lwqi lwq ik" aizkc ,`yixaÐ

xnba dliwq xg` mewna aizkc meyn epiid

zin."ezne mipa`a mzlwqe" aizkc ,d

ìáàseqa jixtc `de Ð oipc oi` ipiipr ixza

`ni`e (mye a,cp `nw `aa) "dxtd"

zepey`x zexacc jzndaxenge xey ,llk ÐÐ

zepexg`d zexacc jznda ,hxts` ,llke xfg Ð

zxyrc meyn epiid !`aeh oiwgexnc ab lr

cg` xeaicac ,`piipr cgk iaiyg zexacd

.exn`p

äéúòãåeili`n lha `le :yexit Ð dielir

:qxhpewd yexit lre .oixexit enk

`d ?dlhaip dil zgkyn ik jixt i`n :dyw

dielir dizrce yxit.dlhal dilr qgy Ð

ùùî:qxhpewd yxit Ð dlrnle zery

,mz epiaxl `xidp `le .yy zlgzn

zery yyn ung lirl xn`c `d jgxk lrc

xeq` dlrnleepiax yxite !yy seqn epiid Ð
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.opaxcn `l` inp xeq`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc migqt(iriax meil)

äLî éøäLdidïBLàø çñôa ãîBò,oqipa xyr drax`a `edy ¤£¥Ÿ¤¥§¤©¦
øéäæîel`xyi z`éðL çñtä ìò,xii`a xyr drax`a `edy ©§¦©©¤©¥¦
øîàpL(a h xacna)å ,'BãòBîa çñtä úà ìàøNé éðá eNòéå'jk xg` ¤¤¡©§©£§¥¦§¨¥¤©¨©§£§

áéúk(e h my),íãà Lôðì íéàîè eéä øLà íéLðà éäéå'Elki `le §¦©§¦£¨¦£¤¨§¥¦§¤¤¨¨§Ÿ¨§
el exn`e dyn iptl e`ae ,mz`neh meyn 'gqRd zUrl(f h my), ©£Ÿ©¤©

dry dze`ae .'FcrnA 'd oAxw z` aixwd iYlal rxBp dOl'¨¨¦¨©§¦§¦©§¦¤¨§©§Ÿ£
`aenk] ipy gqt ipic z` mdl ricedl 'd z`n dyn dehvp
z` l`xyi lk eyry dry dze`ay ixd .[dyxtd jynda
xg`l mei miyly ipy gqt zeyrl mi`nhl dyn deiv ,gqtd

.eiptl mei miyly gqtd zekld lr xidfdl yiy o`kne ,okn
:ef dgked lr l`ilnb oa oerny oax wleg recn zyxtn `xnbd

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøågqtd zeklda yexcle le`yl icy xaeqd §©¨¦§¤©§¦¥
,eiptl zezay izyCì øîàmeyn ,di`x myn oi`y [jl xn`i-] ¨©¨

càçñôc éléî ìëì eäì ÷éqî ,àçñôc éléîa éøééàc éãééàab` ± ©§¥§©§¦§¦¥§¦§¨©¦§§¨¦¥§¦§¨
,oey`x gqt ipic ixwir z` dry dze`a dyn mdl yxity dn
meyn `le ,cg` mpiipr oky ,ipy gqt zekld z` s` mdl milyd

.ipy gqt mcew mei miyly dry dze`a ecnry
zl`ey .l`ilnb oa oerny oax ly epic xewn z` zx`an `xnbd

:`xnbdàîòè éàî[enrh edn-]ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøcxaeqd ©©£¨§©¨¦§¤©§¦¥
:`xnbd daiyn .eiptl zereay ipy gqtd zekld lr xidfdl yiy

äLî éøäLdidLãçä Làøa ãîBò,oqip lyçñtä ìò øéäæîelgy ¤£¥Ÿ¤¥§Ÿ©Ÿ¤©§¦©©¤©
,okn xg`l zereay ipyøîàpL(a ai zeny)Làø íëì äfä Lãçä' ¤¤¡©©Ÿ¤©¤¨¤Ÿ

,'íéLãç,yceg y`xa dynl dxn`p ef dyxteedyxtd jynda ¢¨¦
áéúk(e-b ai my),äfä Lãçì øBNòa ,øîàì ìàøNé úãò ìk ìà eøac' §¦©§¤¨£©¦§¨¥¥Ÿ¤¨©Ÿ¤©¤

,'åâå úBáà úéáì äN Léà íäì eç÷éåcr zxnWnl mkl dide §¦§¨¤¦¤§¥¨§¨¨¨¤§¦§¤¤©
:ef di`x `xnbd dgec .'dGd Wcgl mFi xUr drAx`Léøác éànî ©§¨¨¨¨©Ÿ¤©¤¦©¦§¥

éà÷ àçøéy`xa ef dyxt l`xyil xn`e dyn cnry oipn ± ©§¨¨¥
,oqip ycegéà÷ àçøéa äMîça Bà àçøéa äòaøàa àîìéc`ny - ¦§¨§©§¨¨§©§¨©£¦¨§©§¨¨¥

.gqtd lr mxidfde dyn cnr ycega dynga e` drax`a
:l`ilnb oa oerny oax zhiyl xg` xewn d`ian `xnbdàlà¤¨

àðéáøc déîMî éîéL øa äaø øîàoa oerny oax ,`piax mya - ¨©©¨©¦¦¦§¥§©¦¨
ezhiy cnl l`ilnbàëäîxn`py ,[o`kn-](` h xacna)'ä øaãéå' ¥¨¨©§©¥

úéðMä äðMa ,éðéñ øaãîá äLî ìàmixvn ux`n mz`vlLãça ¤Ÿ¤§¦§©¦©©¨¨©¥¦§¥¨¥¤¤¦§©¦©Ÿ¤
ïBLàøä,'xn`låjk xg`áéúk(a h my)úà ìàøNé éðá eNòéå' ¨¦¥Ÿ§§¦§©£§¥¦§¨¥¤

.'BãòBîa çñtäxacna gqtd lr l`xyi z` dyn xidfdy ixd ©¨©§£
:`xnbd dywn .gqtd iptl miireay `edy ,oqip yceg y`xa

énð àëä,zegcl yi ef di`x mb `ld ±éà÷ àçøé Léøác éànî- ¨¨©¦¦©¦§¥©§¨¨¥
,ef dyxt l`xyil xn`e dyn cnr yceg y`xay oipnàîìéc¦§¨

éà÷ àçøéa äLîça Bà àçøéa äòaøàae` drax`a `ny ± §©§¨¨§©§¨§©§¨§©§¨¨¥
:`xnbd zvxzn .gqtd lr mxidfde dyn cnr ycegl dynga

àéúà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà[epcnl-]'øaãn'î 'øaãî'dxifba ¨©©©§¨©¦§¨©§¨¦§¨¦¦§¨
oky .deyàëä áéúkgqtd zyxta [o`k-]áéúëe ,'éðéñ øaãîá' §¦¨¨§¦§©¦©§¦

íúäipa oipn lr dyn dehvp day micewtd zyxta [my-] ¨¨
l`xyi(` ` xacna),,ãòBî ìäàa éðéñ øaãîá äLî ìà 'ä øaãéå'©§©¥¤Ÿ¤§¦§©¦©§Ÿ¤¥

ïläl äî .'éðMä Lãçì ãçàamixacd exn`p micewtd zyxta - §¤¨©Ÿ¤©¥¦©§©¨
,Lãç Làøa,'ycgl cg`a' my xn`p ixdyïàk óàzyxta - §ŸŸ¤©¨

mixacd exn`p gqtd.Lãç Làøa§ŸŸ¤
dywn .ozaizk xcqa `xnbd dpc el` zeiyxt z`ad ab`

:`xnbdïBLàø Lãçc àLéøa áBzëéðådxezl dl did `ld ± §¦§§¥¨§Ÿ¤¦
,oey`xd ycega dxn`py gqtd zyxt z` dligz aezkløãäå©£©

éðL Lãçc áBzëéðdxn`py micewtd zyxt z` aezkl jk xg`e ± ¦§§Ÿ¤¥¦
'jzelrda' zyxta gqtd zyxt dazkp recne ,ipyd ycega
zvxzn .'xacna' xtq zligza dazkpy micewtd zyxt xg`l

:`xnbdïéà ,úøîBà úàæ ,áøc déîMî àôéìçz øa àéLðî áø øîà̈©©§©§¨©©£¦¨¦§¥§©Ÿ¤¤¥
äøBza øçeàîe íc÷eîzeiyxtd z` aezkl dxezd dcitwd `l - §¨§¨©¨

.dynl ozxin` xcq itl
:xen`d llkd z` zyxtn `xnbdïøîà àì ,àtt áø øîà`l ± ¨©©¨¨Ÿ£¨¨

,dxeza xge`ne mcwen oi`y df llk xn`péðééðò éøúa àlà± ¤¨¦§¥¦§¨¥

,zeiyxt izyaàðééðò ãça ìáàdyxta miaezkd ze`xwna ± £¨§©¦§¨¨
,zg`éàî[dn-]íc÷eîcmiaezkd xcqaíc÷eî,ezernyna mb ©§§¨§¨

øçeàîc éàîemiaezkd xcqaøçeàîdcitwde ,ezernyna mb ©¦§¨§¨
.xge`nd iptl mcwend xacd z` aezkl dxezdàîéz àì éàc§¦Ÿ¥¨

éëäzcin z` yexcl okzi ji` ,ok xn`z `l m` ixdy -ììk' ¨¦§¨
'èøôey dpnn cenlle.èøtaM äî àlà ììka ïéà`ldàîìéc §¨¥©§¨¤¨©¤©§¨¦§¨

[`ny-],àeä ììëe èøt`ae ,mxcqk `ly dxeza eazkpy `l` §¨§¨
,[jenqa x`eazy] 'llke hxt' zcink ,hxtd lr siqedl llkd
`tt ax .ieeiva el mcew `ed `ny llkd xg`l azkp hxtdy s`e

:eixacl ztqep dgked `ianeúådyxtay gikedl yi [cere-] §
okzi ji` ok `l m`y ,daizkd xcq lr dxezd dcitwd zg`

zcin z` yexcl'ììëe èøt'y dpnn cenlleóñeî ììk äNòð §¨§¨©£¨§¨¨
[siqen-],èøtä ìò`ldàîìéc[`ny-],àeä èøôe ììkoi`e ©©§¨¦§¨§¨§¨

`ed `ny hxtd xg`l llkd azkpy s`e ,hxtay dn `l` llka
.ieeiva el mcew

:zeiyxt izyl zg` dyxt oia `tt ax welig lr dywn `xnbd
éëä éàxge`ne mcwen yiy el` zecinn gikedl yi ,ok m` - ¦¨¦
dxezaénð éðééðò éøúa eléôàeazkp mlerle ,zeiyxt izya mb - £¦¦§¥¦§¨¥©¦

hxt'e 'hxte llk' yexcl okzi ji` ok `l m`y ,mxcqk mixacd
:dziiyew z` `xnbd zyxtn .zeiyxt izya 'llkeàçéðäoaen-] ¨¦¨

[xacdBúBà ïéðc ïéà äfî äæ ïé÷çeøîä èøôe ììk' øîàc ïàîì§©§¨©§¨§¨©§¨¦¤¦¤¥¨¦
,'èøôe ììëaezhiylyøétLoi` zeiyxt izyay ax xn` [dti-] ¦§¨§¨©¦

.dxeza xge`ne mcwenàlà[la`-]øîàc ïàîìyïéðcllkn s` ¤¨§©§¨©¨¦
,dfn df miwgexnd hxteøîéîì àkéà éàîxnel epl yi dn ± ©¦¨§¥©

ozip ji` ,dxeza xge`ne mcwen oi` m` `ld ,ef `iyew aeyiia
lke hxt' e` 'hxte llk' yexclzg` dyxta azkp hxtdyk 'l

:`xnbd zvxzn .zxg` dyxta azkp llkdeøîàc ïàîì eléôà£¦§©§¨©
ïéðc,dfn df miwgexnd hxte llkéléî éðämpi` el` mixac ± ¨¦¨¥¦¥

miaezk mdipyyk `l`àðééðò ãça,cg` oipra ±ìáàmdyk §©¦§¨¨£¨
miaezkéðééðò éøúalkd ixacl ,mipey mipiipr ipya ±ïéðc ïéà ¦§¥¦§¨¥¥¨¦

xge`ne mcwen oi`' ax xn`y dn s`e .hxte llk zcina mze`
ok` cg` oipra la` ,mipey mipiipr ipya `l` epi` ,'dxeza

.zeiyxt izya mb mixacd xcq lr dxezd dcitwd
:df oica minkg zpwz d`iane ,ung xeriaa oecl zxfeg `xnbd

÷ãBaä ,áø øîà äãeäé áø øîà,ungd z`éøöìháiL Cz` eala ¨©©§¨¨©©©¥¨¦¤§©¥
didi df ziaa epyiy ung lk' xn`ie ,dwicad xg`l ungd

.'lhean
:`xnbd zl`ey .ax ly enrha dpc `xnbdàîòè éàîedn ± ©©£¨

ungd lk z` xran `ed `ld ,lhal jixv wceady mrhd
.ezeyxa `vnpdàîéð éà`edy [xn`p m`-]íeMîyeygl yiy ¦¥¨¦

lïéøeøét,dwicaa e`vnp `ly ung lyéáéLç àì àäixd - ¥¦¨Ÿ£¦¦
.mdil`n milha mde ,miaeyg mpi` mixexitdïåék àîéz éëå§¦¥¨¥¨

déúéa ábà eäì øèðéîcab` mixnyp mdy xg`ny xn`z m`e ± §¦§©§©©¥¥
epenn x`y meyn elrepe ezia z` mc`d xney xy`ky ,ziad
meyne ,ekezay dn lk mr cgi mixnyp mixexitd s` ,ea `vnpd

okéáéLçxyt` i` `ld ,mdil`n milha mpi`e [miaygp md-] £¦¦
`l` mixexitd zngn ziad z` xnyn epi` ixdy ,ok xnel
,eaiygn eilr ezrc oi`y efk dxiny ike ,epenn x`y zngn

àéðúäå`ztqeza epipy ixde ±(b"id b"t zexyrn)dcya mi`vnp m` , §¨©§¨
íéðàz éôBñzelyazn opi`y ,dhiwld seqa exzepy mip`z ± ¥§¥¦

,mc` ipa ipira zeaeyg opi`e okxv lk mlerlå`edønLîz` §§©¥
eäãNmc` ipa dkezl eqpki `lyéðtîdíéáðò`le day miaehd ¨¥¦§¥£¨¦

da yi m` oke ,mip`zd iptníéáðò éôBñseqa exzepy miapr ± ¥£¨¦
,mlerl elyazi `ly meyn miaeyg mpi`y ,xivad zperå`ed §

úBòìãî éðtîe úBàL÷î éðtî eäãN ønLîly zerihp iptn ± §©¥¨¥¦§¥¦§¨¦§¥¦§¨
,miaprd iptn `le da mi`vnpd mirelce mi`eyiwìòaL ïîæa¦§©¤©©

ïäéìò ãét÷î úéaämd ixd [miaprde mip`zd iteq lr]ïéøeñà ©©¦©§¦£¥¤£¦
mc` lklå ,ìæb íeMîmpzpy e` envra ziad lra mhwil m` ¦¨¥§
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קלה
izni`na cenr e sc ± oey`x wxtmigqt

ïåùàø çñôá ãîåò åðéáø äùî éøäùmiyly epiidc ,ipyd gqt zeklda odl yxece Ð

.xii`a xyr drax`a `edy ,meiùãç ùàø ïìäì äîycgl cg`a" dia aizkc Ð

."ipyd'åë àùéøá áåúëéðåickn :jixtw zeiyxt xcq` `l` ,jixt oizrny` `l Ð

,"xn`l oey`xd ycga" aizkck ,xn`p oey`xd ycga ixdy ,dlgz dxn`p gqt zyxt

micewt zyxte`nrh i`ne ,xii`a dxn`p

zyxta ef zyxte ,xtqd y`xa i`dl dncw`

?"jzelrda"øçåàîå íã÷åî ïéàäøåúá`l Ð

,xge`ne mcwen xcq lr dxez dcitwd

zeiyxteexn`pcenicwd dlgzzexge`nd

.dléøúáéðééðò.zeiyxt izya =àðééðò ãçá
ze`xwna Ðzexecqd.zg` dyxtaàì éàã

éëä àîéúxcqac Ðozaizk`d ,exn`p

dn `l` llka oi` hxte llk lk ol `niiwc

llkd edfy hxte hxtd `ay itl ,hxta `edy

.`ed llke hxt `nlic ?dlr opiknq ikid Ð

èøôä ìò óñåî ììë äùòðoi` xn`z `ly Ð

epica `iap ea `veik e` ,hxt `l` o`ka` oipaa

lk `iadl ,eixg` llk aezkd siqed okl Ð

dnec epi` elit`e ,xac.hxtléëä éà`iyw Ð

ixza elit` ,jlipiipropipiic `dc ,jl iywiz

xn`pyk hxte llkcg`e ef dyxta odn cg`

!zxg` dyxta odnàçéð àä.jl `iyw `lc Ð

'åë ïéðã ïéà ïé÷çåøîä èøôå ììë øîàã ïàîì
zegpnd lk" wxta ,zegpna `id `zbelte Ð

" "laegd"a `nw `aaae (a,dp) "dvn ze`a

.(`,dt)÷ãåáäìèáéù êéøöjenq eala Ð

dwical`ziaa `ki`c `xing lk :xne`e ,cin

oicd.lihailàîòè éàîlk xran ixd Ð

.`vnpdäéúéá áâà åäì øèðîã ïåéë àîéú éëå
`edyky ,oxnyn `ed epenn x`y mr Ðlrep

ekezay dn lk xnyn `vnp exneyl eziaÐ

.iaiyg jkldxeniye`ed dicic `zrc` e`lc

!?dil iaygn in Ðàéðúäåíéðàú éôåñseq Ð

.mip`z zhiwldp`za mi`vnpopi`y mip`z

.zinler okxv lk zelyaznéðôî åäãù øîùîå
íéáðò`ly ef dcy xnyn df ziad lrae Ð

mip`zd iptn ezrc oi`e ,dkezl mc` ipa eqpki

zr ribd `l oiicry ,miapr da yiy iptn `l`

e` .xivaditeq`ly miapr,zinler elyazi

`le ,dkeza ody ef edcy xnyn ziad lrae

iptn `l` ,oliayazerlcnze`ywne.day

oirelce oi`eywze`ywn .envr ixtd my

.zepli`d lk ixw zerlcneøùòîá ïéáééçåÐ

m`ohwil.xg`l opzp e` ,ziad lraïî ïéøåèôå
øùòîä.xyrnd on xeht xwtdc Ðåúòãå

äéìòdilr qge ,eipira `id daeyg Ð,dtxeyl

cg` rbx elit` ddynedilr xaer `vnpe Ð

dlhayn la` ."`vni la"ae "d`xi la"aÐ

.eziayz `l` azk `lc ,xaer epi`åàìã
àåä äéúåùøá.ely epi` Ðøæòìà éáø øîàã

ïä åìéàë áåúëä ïàùòå åìù ïðéà íéøáã éðù
åúåùøá.odilr aiigzdl Ðíéáøä úåùøá øåá

egzetd Ð`l` ely xead oi`e ,oiwfipa aiig

it lr s`e .`ed miaxd zeyxa ixdy ,xwtd ly

edxky.el diepw miaxd zeyx oi` Ðäéìèáéðå
òáøàádnl :xnelk Ðezkxved?dlila lhal

.exeqi` mcew lhaiy mc` lkl opax epwzil

òùôdn ici lry .driyt icil `aie ,gkyi Ð

weqry eiykr la` ?xkfiezwicaa.xkfi Ð
äéìèáéðå
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øîàðùexn`p zeiyxt dpeny (mye `,q oihib) "oiwfipd"a xn`c `de Ð miyp` idie

yexitk `l ,mi`nh zyxt ,oqip ycg y`xa epiide ,okynd mwedy meia

"miyp` idie" mi`nh zyxt yxitc qxhpewdrnynck ,gqtd axra dxn`p dyxtd efc Ð

mi`nh zyxt `l` ,`kd.miycwe dnexz z`neh Ð

øéäæîåici lry ab lr s` Ð ipy gqt lr

odl xnel wwfed ozli`ylkn Ð

eyrz l` :`l` ,jix`dl jixv did `l mewn

.`l eze ,gqt

éàîîzayac ,dniz Ð i`w `gxi yixac

xn`w (mye a,et) `aiwr iax wxta

ipiq xacnl ez` yceg y`xa `nlr ilekc (dax)

mzd aizke "ipiq xacn e`a dfd meia" `kd aizk

'ebe dfd ycgd"yceg y`x oldl dn "o`k s` Ð

xn`p "dfd ycgd"c `hiyt ,`nl` .ycg y`x

unewd"a xn`c meyn epiide .yceg y`xa el

zii`xa epiax dyn dywzpy (`,hk zegpn) "dax

d`x dfk :`ed jexa yecwd el xn`y cr ,dpald

yecwd xn`y ab lr s` :mz epiax uxize .ycwe

`l dyn `nlic ,`gxi yixa dynl `ed jexa

drax`a e` dylya `l` ,l`xyil mdl xn`

`iddac ,xacnn xacn silic wiqne .`gxia

`ed jexa yecwd zxin` ipyd ycgl cg`ac

cg`a" aizkc ,`gxi yixa ied dyn zxin`e

s` :yxtn wgvi epiaxe ."'ebe eclizie ipyd ycgl

`nlic edin ,`gxi yixa ded dfd ycgdc ab lr

"l`xyi zcr lk l` exac" xn`wc `d`l Ð

mzd sili `l i`n` :xn`z m`e .`gxi yixa ded

xacnc :xnel yie ?`kd ik xacnan xacn

.opitli `l xacnan

ìáàepiid Ð mcwen mcwenc i`n `piipr cga

opz `dc .mrhe dyxc `kilc `kid `wec

ziigcc (mye `,dn oixcdpq) "oicd xnbp" wxta

aizk dliwqc ab lr s` ,ezliwql mcew lwqpd

"dxii dxi e` lwqi lwq ik" aizkc ,`yixaÐ

xnba dliwq xg` mewna aizkc meyn epiid

zin."ezne mipa`a mzlwqe" aizkc ,d

ìáàseqa jixtc `de Ð oipc oi` ipiipr ixza

`ni`e (mye a,cp `nw `aa) "dxtd"

zepey`x zexacc jzndaxenge xey ,llk ÐÐ

zepexg`d zexacc jznda ,hxts` ,llke xfg Ð

zxyrc meyn epiid !`aeh oiwgexnc ab lr

cg` xeaicac ,`piipr cgk iaiyg zexacd

.exn`p

äéúòãåeili`n lha `le :yexit Ð dielir

:qxhpewd yexit lre .oixexit enk

`d ?dlhaip dil zgkyn ik jixt i`n :dyw

dielir dizrce yxit.dlhal dilr qgy Ð

ùùî:qxhpewd yxit Ð dlrnle zery

,mz epiaxl `xidp `le .yy zlgzn

zery yyn ung lirl xn`c `d jgxk lrc

xeq` dlrnleepiax yxite !yy seqn epiid Ð

ihign di`x iziine .xn`w yy seqnc :mz

epi`y ,dywep ung dede ,oiyw ody `ziipcxew

.opaxcn `l` inp xeq`
iptl
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Lãç Làøa ïläl äî ."éðMä Lãçì ãçàa¯ïàk óà §¤¨©Ÿ¤©¥¦©§©¨§ŸŸ¤©¨
øãäå ,ïBLàø Lãçc àLéøa áBzëéðå .Lãç Làøa§ŸŸ¤§¦§§¥¨§Ÿ¤¦©£©
àôéìçz øa àéLðî áø øîà !éðL Lãçc áBzëéð¦§§Ÿ¤¥¦¨©©§©§¨©©§¦¨
.äøBza øçeàîe íc÷eî ïéà úøîBà úàæ :áøc déîMî¦§¥§©Ÿ¤¤¥§¨§¨©¨
,éðééðò éøúa àlà ïøîà àì :àtt áø øîà̈©©©¨¨£©©¤¨¦§¥¦§¨¥

íc÷eîc éàî ,àðééðò ãça ìáà¯éàîe ,íc÷eî £¨§©¦§¨¨©§§¨§¨©
øçeàîc¯éëä àîéz àì éàc .øçeàî¯ììk" ¦§¨§¨§¦¨¥¨¨¦§¨

èøt àîìéc "èøtaM äî àlà ììka ïéà èøôe§¨¥©§¨¤¨©¤©§¨¦§¨§¨
ììëe èøt" ,eúå .àeä ììëe¯óñeî ììk äNòð §¨§§¨§¨©£¤§¨¨

,éëä éà .àeä èøôe ììk àîìéc "èøtä ìò©©§¨¦§¨§¨§¨¦¨¦
ïàîì àçéðä !éîð éðééðò éøúa eléôà:øîàc £¦¦§¥¦§¨¥©¦¨¦¨§©§¨©

äfî äæ ïé÷çeøîä èøôe ììk"¯ììëa BúBà ïéðc ïéà §¨§¨©§¨¦¤¦¤¥¨¦¦§¨
"èøôe¯àkéà éàî ,"ïéðc" øîàc ïàîì àlà .øétL §¨©¦¤¨§©§¨©¨¦©¦¨

éléî éðä ,ïéðc øîàc ïàîì eléôà ?øîéîì¯ãça §¥©£¦§©§¨©¨¦¨¥¦¥§©
éðééðò éøúa ìáà ,àðééðò¯.ïéðc ïéàäãeäé áø øîà ¦§¨¨£¨¦§¥¦§¨¥¥¨¦¨©©§¨
éøö ÷ãBaä :áø øîàéà ?àîòè éàî .ìháiL C ¨©©©¥¨¦¤§©¥©©§¨¦

:àîéz éëå ,éáéLç àì àä ¯ ïéøeøét íeMî àîéð¥¨¦¥¦¨¨£¦¦§¦¥¨
éáéLç déúéa ábà eäì øèðéîc ïåék¯:àéðúäå ¥¨§¦§©§©©¥¥£¦¦§¨©§¨

íéáðò éôBñ ,íéáðò éðtî eäãN ønLîe íéðàú éôBñ¥§¥¦§©¥¨¥¦§¥£¨¦¥£¨¦
ïîæa ,úBòìãî éðtîe úBàL÷î éðtî eäãN ønLîe§©¥¨¥¦§¥¦§¨¦§¥¦§¨¦§©

ïäéìò ãét÷î úéaä ìòaL¯ìæb íeMî ïéøeñà ¤©©©©¦©§¦£¥¤£¦¦¨¥
ïäéìò ãét÷î úéaä ìòa ïéàL ïîæa ,øNòîa ïéáéiçå§©¨¦§©£¥¦§©¤¥©©©©¦©§¦£¥¤

¯äôé à÷ñeìb àöîé ànL äøéæb :àáø øîà !øNòî íeMî ïéøeèôe ìæb íeMî ïéøzeî¨¦¦¨¥§¦¦©£¥¨©¨¨§¥¨¤¨¦§¨§§¨¨¨
åàìå ,àøeqéà øúáì déì zçkLî àîìéc !déìháì déì zçkLî éëå .déåléò déúòãå§©£¥¦¨¥§¦©§©©§¥§©§¥¦§¨©§©©§¥§¨©¦¨§¨
íãà ìL BúeLøa ïðéà íéøáã éðL :øæòìà éaø øîàc .ìéháî éöî àìå ,àîéé÷ déúeLøa¦§¥¨§¨§¨¨¥§©¥§¨©©¦¤§¨¨§¥§¨¦¥¨¦§¤¨¨
.äìòîìe úBòL LMî õîçå ,íéaøä úeLøa øBa :ïä elàå ,BúeLøa eléàk áeúkä ïàNòå©£¨¨©¨§¦¦§§¥¥¦§¨©¦§¨¥¦¥¨§©§¨

àeä àøeòéa ïîæ åàìå ,àeä àøeqéà ïîæ åàìc ïåék !Lîça déìháéðå ,òaøàa déìháéðå¯.déì ìháî àìå òLt àîìéc §¦©§¥§©§©§¦©§¥§¨¥¥¨§¨§©¦¨§¨§©¦¨¦§¨¨©§¨§©¥¥
äéìèáéðå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc migqt(iriax meil)

äLî éøäLdidïBLàø çñôa ãîBò,oqipa xyr drax`a `edy ¤£¥Ÿ¤¥§¤©¦
øéäæîel`xyi z`éðL çñtä ìò,xii`a xyr drax`a `edy ©§¦©©¤©¥¦
øîàpL(a h xacna)å ,'BãòBîa çñtä úà ìàøNé éðá eNòéå'jk xg` ¤¤¡©§©£§¥¦§¨¥¤©¨©§£§

áéúk(e h my),íãà Lôðì íéàîè eéä øLà íéLðà éäéå'Elki `le §¦©§¦£¨¦£¤¨§¥¦§¤¤¨¨§Ÿ¨§
el exn`e dyn iptl e`ae ,mz`neh meyn 'gqRd zUrl(f h my), ©£Ÿ©¤©

dry dze`ae .'FcrnA 'd oAxw z` aixwd iYlal rxBp dOl'¨¨¦¨©§¦§¦©§¦¤¨§©§Ÿ£
`aenk] ipy gqt ipic z` mdl ricedl 'd z`n dyn dehvp
z` l`xyi lk eyry dry dze`ay ixd .[dyxtd jynda
xg`l mei miyly ipy gqt zeyrl mi`nhl dyn deiv ,gqtd

.eiptl mei miyly gqtd zekld lr xidfdl yiy o`kne ,okn
:ef dgked lr l`ilnb oa oerny oax wleg recn zyxtn `xnbd

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøågqtd zeklda yexcle le`yl icy xaeqd §©¨¦§¤©§¦¥
,eiptl zezay izyCì øîàmeyn ,di`x myn oi`y [jl xn`i-] ¨©¨

càçñôc éléî ìëì eäì ÷éqî ,àçñôc éléîa éøééàc éãééàab` ± ©§¥§©§¦§¦¥§¦§¨©¦§§¨¦¥§¦§¨
,oey`x gqt ipic ixwir z` dry dze`a dyn mdl yxity dn
meyn `le ,cg` mpiipr oky ,ipy gqt zekld z` s` mdl milyd

.ipy gqt mcew mei miyly dry dze`a ecnry
zl`ey .l`ilnb oa oerny oax ly epic xewn z` zx`an `xnbd

:`xnbdàîòè éàî[enrh edn-]ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøcxaeqd ©©£¨§©¨¦§¤©§¦¥
:`xnbd daiyn .eiptl zereay ipy gqtd zekld lr xidfdl yiy

äLî éøäLdidLãçä Làøa ãîBò,oqip lyçñtä ìò øéäæîelgy ¤£¥Ÿ¤¥§Ÿ©Ÿ¤©§¦©©¤©
,okn xg`l zereay ipyøîàpL(a ai zeny)Làø íëì äfä Lãçä' ¤¤¡©©Ÿ¤©¤¨¤Ÿ

,'íéLãç,yceg y`xa dynl dxn`p ef dyxteedyxtd jynda ¢¨¦
áéúk(e-b ai my),äfä Lãçì øBNòa ,øîàì ìàøNé úãò ìk ìà eøac' §¦©§¤¨£©¦§¨¥¥Ÿ¤¨©Ÿ¤©¤

,'åâå úBáà úéáì äN Léà íäì eç÷éåcr zxnWnl mkl dide §¦§¨¤¦¤§¥¨§¨¨¨¤§¦§¤¤©
:ef di`x `xnbd dgec .'dGd Wcgl mFi xUr drAx`Léøác éànî ©§¨¨¨¨©Ÿ¤©¤¦©¦§¥

éà÷ àçøéy`xa ef dyxt l`xyil xn`e dyn cnry oipn ± ©§¨¨¥
,oqip ycegéà÷ àçøéa äMîça Bà àçøéa äòaøàa àîìéc`ny - ¦§¨§©§¨¨§©§¨©£¦¨§©§¨¨¥

.gqtd lr mxidfde dyn cnr ycega dynga e` drax`a
:l`ilnb oa oerny oax zhiyl xg` xewn d`ian `xnbdàlà¤¨

àðéáøc déîMî éîéL øa äaø øîàoa oerny oax ,`piax mya - ¨©©¨©¦¦¦§¥§©¦¨
ezhiy cnl l`ilnbàëäîxn`py ,[o`kn-](` h xacna)'ä øaãéå' ¥¨¨©§©¥

úéðMä äðMa ,éðéñ øaãîá äLî ìàmixvn ux`n mz`vlLãça ¤Ÿ¤§¦§©¦©©¨¨©¥¦§¥¨¥¤¤¦§©¦©Ÿ¤
ïBLàøä,'xn`låjk xg`áéúk(a h my)úà ìàøNé éðá eNòéå' ¨¦¥Ÿ§§¦§©£§¥¦§¨¥¤

.'BãòBîa çñtäxacna gqtd lr l`xyi z` dyn xidfdy ixd ©¨©§£
:`xnbd dywn .gqtd iptl miireay `edy ,oqip yceg y`xa

énð àëä,zegcl yi ef di`x mb `ld ±éà÷ àçøé Léøác éànî- ¨¨©¦¦©¦§¥©§¨¨¥
,ef dyxt l`xyil xn`e dyn cnr yceg y`xay oipnàîìéc¦§¨

éà÷ àçøéa äLîça Bà àçøéa äòaøàae` drax`a `ny ± §©§¨¨§©§¨§©§¨§©§¨¨¥
:`xnbd zvxzn .gqtd lr mxidfde dyn cnr ycegl dynga

àéúà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà[epcnl-]'øaãn'î 'øaãî'dxifba ¨©©©§¨©¦§¨©§¨¦§¨¦¦§¨
oky .deyàëä áéúkgqtd zyxta [o`k-]áéúëe ,'éðéñ øaãîá' §¦¨¨§¦§©¦©§¦

íúäipa oipn lr dyn dehvp day micewtd zyxta [my-] ¨¨
l`xyi(` ` xacna),,ãòBî ìäàa éðéñ øaãîá äLî ìà 'ä øaãéå'©§©¥¤Ÿ¤§¦§©¦©§Ÿ¤¥

ïläl äî .'éðMä Lãçì ãçàamixacd exn`p micewtd zyxta - §¤¨©Ÿ¤©¥¦©§©¨
,Lãç Làøa,'ycgl cg`a' my xn`p ixdyïàk óàzyxta - §ŸŸ¤©¨

mixacd exn`p gqtd.Lãç Làøa§ŸŸ¤
dywn .ozaizk xcqa `xnbd dpc el` zeiyxt z`ad ab`

:`xnbdïBLàø Lãçc àLéøa áBzëéðådxezl dl did `ld ± §¦§§¥¨§Ÿ¤¦
,oey`xd ycega dxn`py gqtd zyxt z` dligz aezkløãäå©£©

éðL Lãçc áBzëéðdxn`py micewtd zyxt z` aezkl jk xg`e ± ¦§§Ÿ¤¥¦
'jzelrda' zyxta gqtd zyxt dazkp recne ,ipyd ycega
zvxzn .'xacna' xtq zligza dazkpy micewtd zyxt xg`l

:`xnbdïéà ,úøîBà úàæ ,áøc déîMî àôéìçz øa àéLðî áø øîà̈©©§©§¨©©£¦¨¦§¥§©Ÿ¤¤¥
äøBza øçeàîe íc÷eîzeiyxtd z` aezkl dxezd dcitwd `l - §¨§¨©¨

.dynl ozxin` xcq itl
:xen`d llkd z` zyxtn `xnbdïøîà àì ,àtt áø øîà`l ± ¨©©¨¨Ÿ£¨¨

,dxeza xge`ne mcwen oi`y df llk xn`péðééðò éøúa àlà± ¤¨¦§¥¦§¨¥

,zeiyxt izyaàðééðò ãça ìáàdyxta miaezkd ze`xwna ± £¨§©¦§¨¨
,zg`éàî[dn-]íc÷eîcmiaezkd xcqaíc÷eî,ezernyna mb ©§§¨§¨

øçeàîc éàîemiaezkd xcqaøçeàîdcitwde ,ezernyna mb ©¦§¨§¨
.xge`nd iptl mcwend xacd z` aezkl dxezdàîéz àì éàc§¦Ÿ¥¨

éëäzcin z` yexcl okzi ji` ,ok xn`z `l m` ixdy -ììk' ¨¦§¨
'èøôey dpnn cenlle.èøtaM äî àlà ììka ïéà`ldàîìéc §¨¥©§¨¤¨©¤©§¨¦§¨

[`ny-],àeä ììëe èøt`ae ,mxcqk `ly dxeza eazkpy `l` §¨§¨
,[jenqa x`eazy] 'llke hxt' zcink ,hxtd lr siqedl llkd
`tt ax .ieeiva el mcew `ed `ny llkd xg`l azkp hxtdy s`e

:eixacl ztqep dgked `ianeúådyxtay gikedl yi [cere-] §
okzi ji` ok `l m`y ,daizkd xcq lr dxezd dcitwd zg`

zcin z` yexcl'ììëe èøt'y dpnn cenlleóñeî ììk äNòð §¨§¨©£¨§¨¨
[siqen-],èøtä ìò`ldàîìéc[`ny-],àeä èøôe ììkoi`e ©©§¨¦§¨§¨§¨

`ed `ny hxtd xg`l llkd azkpy s`e ,hxtay dn `l` llka
.ieeiva el mcew

:zeiyxt izyl zg` dyxt oia `tt ax welig lr dywn `xnbd
éëä éàxge`ne mcwen yiy el` zecinn gikedl yi ,ok m` - ¦¨¦
dxezaénð éðééðò éøúa eléôàeazkp mlerle ,zeiyxt izya mb - £¦¦§¥¦§¨¥©¦

hxt'e 'hxte llk' yexcl okzi ji` ok `l m`y ,mxcqk mixacd
:dziiyew z` `xnbd zyxtn .zeiyxt izya 'llkeàçéðäoaen-] ¨¦¨

[xacdBúBà ïéðc ïéà äfî äæ ïé÷çeøîä èøôe ììk' øîàc ïàîì§©§¨©§¨§¨©§¨¦¤¦¤¥¨¦
,'èøôe ììëaezhiylyøétLoi` zeiyxt izyay ax xn` [dti-] ¦§¨§¨©¦

.dxeza xge`ne mcwenàlà[la`-]øîàc ïàîìyïéðcllkn s` ¤¨§©§¨©¨¦
,dfn df miwgexnd hxteøîéîì àkéà éàîxnel epl yi dn ± ©¦¨§¥©

ozip ji` ,dxeza xge`ne mcwen oi` m` `ld ,ef `iyew aeyiia
lke hxt' e` 'hxte llk' yexclzg` dyxta azkp hxtdyk 'l

:`xnbd zvxzn .zxg` dyxta azkp llkdeøîàc ïàîì eléôà£¦§©§¨©
ïéðc,dfn df miwgexnd hxte llkéléî éðämpi` el` mixac ± ¨¦¨¥¦¥

miaezk mdipyyk `l`àðééðò ãça,cg` oipra ±ìáàmdyk §©¦§¨¨£¨
miaezkéðééðò éøúalkd ixacl ,mipey mipiipr ipya ±ïéðc ïéà ¦§¥¦§¨¥¥¨¦

xge`ne mcwen oi`' ax xn`y dn s`e .hxte llk zcina mze`
ok` cg` oipra la` ,mipey mipiipr ipya `l` epi` ,'dxeza

.zeiyxt izya mb mixacd xcq lr dxezd dcitwd
:df oica minkg zpwz d`iane ,ung xeriaa oecl zxfeg `xnbd

÷ãBaä ,áø øîà äãeäé áø øîà,ungd z`éøöìháiL Cz` eala ¨©©§¨¨©©©¥¨¦¤§©¥
didi df ziaa epyiy ung lk' xn`ie ,dwicad xg`l ungd

.'lhean
:`xnbd zl`ey .ax ly enrha dpc `xnbdàîòè éàîedn ± ©©£¨

ungd lk z` xran `ed `ld ,lhal jixv wceady mrhd
.ezeyxa `vnpdàîéð éà`edy [xn`p m`-]íeMîyeygl yiy ¦¥¨¦

lïéøeøét,dwicaa e`vnp `ly ung lyéáéLç àì àäixd - ¥¦¨Ÿ£¦¦
.mdil`n milha mde ,miaeyg mpi` mixexitdïåék àîéz éëå§¦¥¨¥¨

déúéa ábà eäì øèðéîcab` mixnyp mdy xg`ny xn`z m`e ± §¦§©§©©¥¥
epenn x`y meyn elrepe ezia z` mc`d xney xy`ky ,ziad
meyne ,ekezay dn lk mr cgi mixnyp mixexitd s` ,ea `vnpd

okéáéLçxyt` i` `ld ,mdil`n milha mpi`e [miaygp md-] £¦¦
`l` mixexitd zngn ziad z` xnyn epi` ixdy ,ok xnel
,eaiygn eilr ezrc oi`y efk dxiny ike ,epenn x`y zngn

àéðúäå`ztqeza epipy ixde ±(b"id b"t zexyrn)dcya mi`vnp m` , §¨©§¨
íéðàz éôBñzelyazn opi`y ,dhiwld seqa exzepy mip`z ± ¥§¥¦

,mc` ipa ipira zeaeyg opi`e okxv lk mlerlå`edønLîz` §§©¥
eäãNmc` ipa dkezl eqpki `lyéðtîdíéáðò`le day miaehd ¨¥¦§¥£¨¦

da yi m` oke ,mip`zd iptníéáðò éôBñseqa exzepy miapr ± ¥£¨¦
,mlerl elyazi `ly meyn miaeyg mpi`y ,xivad zperå`ed §

úBòìãî éðtîe úBàL÷î éðtî eäãN ønLîly zerihp iptn ± §©¥¨¥¦§¥¦§¨¦§¥¦§¨
,miaprd iptn `le da mi`vnpd mirelce mi`eyiwìòaL ïîæa¦§©¤©©

ïäéìò ãét÷î úéaämd ixd [miaprde mip`zd iteq lr]ïéøeñà ©©¦©§¦£¥¤£¦
mc` lklå ,ìæb íeMîmpzpy e` envra ziad lra mhwil m` ¦¨¥§
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc migqt(iying meil)

:`xnbd zl`ey aeyúéLa déìháéðåminkgl mdl did `ld ± §¦©§¥§¦
ixdy ,ziyyd dryd zligza ungd z` lhai cg` lky owzl
egkyi `ny yeygl oi`e ,ungd ztixya miweqr lkd ef drya
.dwicad zrya eraewl ekxved recne ,elhal dry dze`a

:`xnbd daiync ïåékyi yy zligzaàøeqéà[xeqi`-]ïðaøc ¥¨§¦¨§©¨¨
déåléò,ungd lr -kd`pd ixeqi`àéîc àúééøBàã,[dnec `ed-] ¦¨¥§§©§¨¨§¨

àîéé÷ déúeLøa åàìåcner epi` xak ungd dry dze`ae ± §¨¦§¥¨§¨
,ezeyxaådti `wqelb `vni m`ìéháî éöî àìlkei `l aey - §Ÿ¨¥§©¥

oennl miaygp mpi` opaxc d`pd ixeqi` s` oky ,dlhal
opaxc d`pd ixeqi` s`y ax ixacn dgiken `xnbd .mdilra

:milrad ly ezeyxa mpi`,óñBé øa àéiç éaø øîà ,ìãéb áø øîàc§¨©©¦©¨©©¦¦¨©¥
Lc÷îä ,áø øîàgqt axra unga dy`îzligzúBòL LM ¨©©©§©¥¦¥¨

eléôà ,äìòîìedyciw m`àúiðcøe÷ éhéçazeyw mihg - §©§¨£¦§¦¥§§¦¨¨
,evingd `ny `ed wtqe ,min odilr eltpy hxx` ixda zelicbd

ïéLecé÷ì ïéLLBç ïéàxeq` ungd oi`y drya s`y ixd .el` ¥§¦§¦¦
mrhne ,ea ycwl leki epi`e ,epennl aygp `ed oi` opaxcn `l`

.ef drya elhal leki epi` s` df
:gqtd jeza mb lhal xyt`y `ziixaa x`eandn dywn `xnbd

déì ìéháî éöî àì àøeqéà øúáìei` xeqi`d onf xg`l ike ± §¨©¦¨Ÿ¨¥§©¥¥
,ungd z` lhal xyt`àéðz àäåin ,`ziixaa epipy ixde ± §¨©§¨

yLiL økæðå ,Løãnä úéáa áLBé äéäel,Búéa CBúa õîç`ed ixd ¨¨¥§¥©¦§¨§¦§©¤¥¨¥§¥
Bìháîãçà ,Baìaa [oia-]ãçàå úaLa [oiae-]áBè íBé.gqt ly §©§§¦¤¨©¨§¤¨

:dziiyew z` `xnbd zyxtnàîìLadna zpaen `ziixad ± ¦§¨¨
a ungd z` lhany da epipyy,úaLcdì úçkLîote` epivny ± ©¨©§©©¨

,xeqi`d onf mcew df lehia `diyøNò äòaøà ìçL ïBâkoqipa §¤¨©§¨¨¨¨
,úaMa úBéäì.ziyyd dryd mcew elhanyàlàda epipyy dn ¦§©©¨¤¨

a elhany,áBè íBé`ldøúaonf [xg`l-]àøeqéà[xeqi`-] ¨©¦¨
ungd,àeäonf xg`l s` elhal xyt`y o`kn gken ok m`e

.exeqi`
:`xnbd zvxznãéîìúa àëä ,á÷òé øa àçà áø øîàdáLBé ¨©©£¨©©£Ÿ¨¨§©§¦¥

gqtaLiL økæðå ,ïðé÷ñò Baø éðôìelBúéa CBúa úìbìeâî äqéò ¦§¥©¨§¦©§¦§©¤¥¦¨§§¤¤§¥
,dvingd `l oiicry,õéîçz ànL àøééúîeeax ceak zni` iptne ¦§¨¥¤¨©§¦

ok lre ,dzet`le ezial xefgl leki epi`énwéî déì ìéháîe íéã÷̈¦§©¥¥¦©¥
õéîçúcxq`ize uingzy iptl eala dlhale micwdl eilr ± §©§¦

`xnbd .ezeyxa `id oiicr dlhany dryay `vnpe ,d`pda
:dvingd `ly dqira xaecn ok`y `ziixad ixacn dgiken

énð à÷écdqira xaecny `ziixad ixac mvrn mb wiicl yi ± ©§¨©¦
,dvingd `l oiicrycixdéðz÷,da [epipy-]úéa CBúa áLBé äéä' ©¨¨¥¨¨¥§¥

,'Løãnäzngn ezial aeyl leki epi`y meyn `weecy rnyne ©¦§¨
el ic oi` eax iptl ayei epi` m` la` ,lehiaa el ic eax ceak
s` lhal xyt`e ,dvingd xaky dqira xaecn m`e .lehiaa
'yxcnd ziaa ayei' `ziixad dhwp recn ,xeqi`d onf xg`l
caln melk zeyrl ecia oi` eziaa `ed m` s` `ld ,`weec

lirl x`eank ,ungd z` xral xeq` aeh meia ixdy ,lehia(.e).
:`xnbd dwiqndpéî òîLzxacn `ziixady o`kn gken ok` ± §©¦¨

did yxcnd ziaa did `l eli`y ,dvingd `l oiicry dqira
.uingzy mcew aeh meia dzet`l aiig

:dvn wtq ung wtq `idy zta dpc `xnbdàðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨
äLtéòL útä ,áø øîà,daiz jeza d`vnpyävî äúáøL ïåék ¨©©©©¤¦§¨¥¨¤¨§¨©¨

.úøzeîef daiza eynzyp m`y ,ax zpeeka `xnbd dzr dpiade ¤¤
.zxzen ztd ,unga da eynzypy dnn xzei zeax minrt dvna

:`xnbd zl`eyéîc éëéä,df oic xaecn dna -àîéìéàm`-] ¥¦¨¥¦¥¨
[xn`pda òãécef ztaéåä éàî ävî äúáø ék ,àéä õîçãdn ± §¨©¨§¨¥¦¦¨§¨©¨©¨¥

ung seq seq `ld ,dvna eid daizd zeieynzyd aexy jka
.`idàlàzta xaecn i`ceaïðéòãé àìc[mircei oi`y-]éà da ¤¨§Ÿ¨§¦©¨¦

,àeä ävî éà àeä õîçitle .dyetir zngn zxkip dzxev oi`e ¨¥¦©¨
ok m` :`xnbd dywn dfàéøéà éàî`weec [ax xizd recn-]ék ©¦§¨¦

,ävî äúáø`ldävî äúáø àì ék eléôàeynzyp `l` ef daiza ¨§¨©¨£¦¦Ÿ¨§¨©¨

,ungl xzei daàøúa øúa ìéæéð énðxg` zkll epl yi ok mb ± ©¦¥¦¨©©§¨
egipd dpexg`d mrta m`e ,ef daiza dyrpy oexg`d yeniyd
,da z`vnp dzry zyternd ztd `id efy zelzl yi dvn da

.ung da egipd zencewd minrtd aexay s`
:oexg`d xg` mikledy dixack dgiken `xnbdïðz àì éîike ± ¦Ÿ§©

milwya dpyna epipy `l(a"n f"t),éøçBñ éðôì eàöîpL úBòî̈¤¦§§¦§¥£¥
äîäa,milyexia zenda ixken ly weya ±íìBòìyeygl yi §¥¨§¨

zyecwa zeyecw ody odilrøNòîzendad aexy meyn ,ipy ©£¥
e`vnp m`e .ipy xyrn zernn dpyd zeni lk zepwp milyexia

zernd,úéaä øäazwfga od ixd,ïéleçaex xg` mikledy meyn §©©©¦¦
aex lbxd zryay s`e .oileg ly ody my zeievnd zernd
ody okzi mewn lkn ,ipy xyrn ly od my zeievnd zernd
opyiy zern aex xg` zkll epl yie ,lbxd iptln my ze`vnp

zernd e`vnp m`e .dpyd zeni lka myíéìLeøéaiwlg x`ya ¦¨©¦
,xirdìâøä úòLazern ody zelzl yiøNòîaexy meyn ,ipy ¦§©¨¤¤©£¥

la` .ipy xyrn ly od milbx iler ciay zerndúBîé øàLa¦§¨§
äðMäzwfga od ixd,ïéleçxird iyp` ciay zernd aexy meyn ©¨¨¦

.oileg odàîòè éàî ,àøéæ øa äéòîL áø øîàå[mrhd edn-] §¨©©§©§¨©¥¨©©£¨
my ze`vnp ody milez eppi`e ,xyrn ly ody milez ep` lbxay
.ok oilez ep` ziad xda e`vnpy zernay myk ,lbxd iptln cer

,aiyde,íBé ìëa ãakúäì ïééeNò íéìLeøé é÷eLå ìéàBäoeikn ¦§¥§¨©¦£¦§¦§©¥§¨
ze`vnp zerndy zelzl oi` ok lr ,hihd iptn mze` mi`h`hne

.lbxd iptln my
:dziiyew z` `xnbd dwiqnïðéøîà àîìà,[mixne` ep`y ixd±] ©§¨¨§¦©

déì éìæà éàn÷ éàn÷iweyn ewlzqp xak zepey`xd zerndy - ©¨¥©¨¥¨§¦¥
,milyexieäðéð éðéøçà éðäåod zexg` dzr ze`vnpy el`e - §¨¥©£¦¥¦§

ok m`e ,lbxd jeza my eltpeàîéð énð àëäepl yi zta o`k mb - ¨¨©¦¥¨
c ,xnelìéæà àn÷ àn÷daiza egpedy zepey`xd zexkkdy ± ©¨©¨¨¦

,myn ewlzqp xakàeä àðcéàäc éàäådzr da z`vnpy efe - §©§©¦§¨
wx ax dxizd recne ,dxizdl yie dpexg`a dgpedy dvn `id

:`xnbd zvxzn .dvn dzaxy meynàëä éðàLd`vnpy zta ¨¦¨¨
,zyterndéåléò çéëBî dLetéòc`idy dilr giken dyetiry ± §¦¥¦©¦¨¥

ilel ok lre ,dpexg`a my dgpedy dvn `id oi`e ,dpyi zt
did `l da egipdy ungd lr ef daiza egipdy dvnd dzaxy

:df uexiz `xnbd dgec .dxizdl epldéåléò çéëBî dLetéò éà¦¦¥¦©¦¨¥
,ung ly dpyi zt `idy [ztd lr-]éåä éàî ävî äúáø ékdn - ¦¨§¨©¨©¨¥

jezn gken `ld ,dvna eid daizd zeieynzyd aexy jka
.ung da egipd oiicry onfa ,ax onf iptl my dgpedy dyetir

:xg` ote`a ax ixac z` `xnbd zyxtn ef `iyew meynøîà̈©
àîéz àì ,äaøax ixaca [dpyz l`-]äúáøLdävîegipdy ©¨Ÿ¥¨¤¨§¨©¨

,da egipdy ungd lr daizaàîéà àlà,[eixaca dpyz-]eáøL ¤¨¥¨¤¨
déåléò ävî éîémiaexn mini exar xaky ,xnelk ,ztd lr ± §¥©¨¦¨¥

df onf jyna ytrzdl ef dvn die`x dzide ,gqtd zligzn.
:`xnbd dywnéëä éà,gqtd ini eqpkp xaky xg`l xaecn m` - ¦¨¦

àèéLtdaizd z` wca i`cea ixdy ,`id dvny heyt `ld ± §¦¨
eprinydl ax `a dne ,ungd z` dpnn dpite gqtd mcew

:`xnbd zvxzn .el` eixacaàëéøö àìxizdl ax jxved `l - Ÿ§¦¨
ote`a `l` ztd z`.äaeøî dLetéòcokyàîéúc eäî`ny±] §¦¥§¤©§¥¨

,[xn`zàéìòî õîç éàcåc àúléî àéìbéà äaeøî dLetéòc ïåék¥¨§¦¥§¤¦©§¨¦§¨§©©¨¥§©§¨
àeämy x`ypy `ed xenb ungy giken daexnd dyetiry -

ick gqtd zligzn exary minia ic oi`y itl ,gqtd iptln
.jk lk daexn yetir icil d`iadlïì òîLî à÷,ax eprinyn - ¨©§©¨

ydéåléò ävî éîé eáøL ïåékmiaexn mini dilr exar xaky - ¥¨¤¨§¥©¨¦¨¥
,gqtd zligznïðéøîà,mixne`e milez ep` -àîBéå àîBé ìk ¨§¦©¨¨§¨

äôà àîéîç àîäðly dng zt milrad dt` meie mei lkay ± ©£¨£¦¨¨¨
,dvnéôè àLôòå déåléò àãLe,lenz` ly ztd lr dgipde - §¨¦¨¥§¨§¨§¥

zelzle oexg`d xg` zkll yi ok lre ,xzeia dytrzp jk jezne
.dvn `id ixde ,gqta ztd my dgpedy
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המשך בעמוד קק

izni`n` cenr f sc ± oey`x wxtmigqt
äéìèáéðåúéùáepwzil Ð,ryt `l `zydc ,yy zlgza eala lhail mc` lkl opax

.eztixya weqr ixdy ,`aeh oexkf `ki`cïðáøã àøåñéàã ïåéëexarync Ðxeq` yng

ungalkd ixaclqgc oeike .eala dil lhan ivn `le ely epi`e ,inc `ziixe`ck Ð

idyne dilr`zxet dil.dilr xar Ðùã÷îä.dy` Ðäìòîìå úåòù ùùîzlgzn Ð

.`ed opaxc `xeqi`c ,yyéèéçá åìéôà
àúééðãøå÷ixda mignevd Ðhxx`md oiyw

e`a m` oiyecwl oiyyeg oi` ikd elit`e ,c`n

ung z`pd xeqi` iz`c ab lr s`e .min mdilr

zy` ixye dxez iyeciw rwtne yyc opaxc

`d ,`nlrl yi`:oizkec dnka opivxznlk

oic zia xwtde ,ycwn opaxc `zrc` ycwnc

.epenn exiwtd mde ,xwtdúìâìåâî äñéòÐ

leki oi` eax ceak zni` iptne ,dvingd `ly

mewljlile.dzet`leäì ìèáîå íéã÷ãÐ

.eilr dxq`p `ly ,ezeyxa `id oiicrc ,eala

éîð à÷éãdid :ipzwc ,dvingd `l oiicrc Ð

leki oi`y iptn rnync ,yxcnd ziaa ayei

mewljlileunga i`e .eala dlhan `ed myn

xenbm` elit`e ?yxcnd ziaa ayei il dnl Ð

ala dzayd ?xzei zeyrl ecia dn ,iept did

,i`w owzl ecia yiyk i`ce `l` !exeria edf

`le li`ed ,iept did m` dzet`l eciae

ziaa ayei hwp aeh mei meyne .oiicr dvingd

,xenb unga `nwezn zayce .yxcnd

.zaya zeidl lgy xyr drax`aeäúáøù ïåéë
äöîm` :jzrc `wlq `w Ðeynzypdaiza

`aex xza opilf` ,ungn xzei dvn efÐ

zeni lk milyexia xya ilke` aex :zxzene

eid `ly itl ,od ipy xyrn zernn dpyd

odly ipy xyrn zern lk lek`l oiwitqn

,d`pd zaeha xird ipal mze` oipzepe ,lbxa

zlik` xwire .ozyecwa mze` milke` ode

`niiwck ,odn oi`ian eid minly xyrn zern

,zenda odn oigwel jkld .(`,at) zegpna ol

xyrn zern el yiy onf lkc`iven epi` Ð

`ny xninl `ki`c ab lr s`e .oileg zern

od oileg zerne ,eltp xkend cinwtq Ð

.`xnegl `xeqi`ïéìåç íìåòì úéáä øäáÐ

zern yiy lbxd zrya elit`eïéáåøî øùòî
ïéìåç úåòîî íéìùåøéá`l Ðopiwtqnedl

:opixn`e ,`zyc `aex xza opilf`c ,xyrna

milyexiae .lbxd mcew `l` letp `pci`d e`l

xird zern aexc ,oileg dpyd zeni x`ya

`nrh yxtnck ,xyrn lbxd zryae .oileg

mcew opixn` `le xyrn lbxd zrya mrh dn

oi`vnpa oxn`ck ,letp lbxdli`ed ,ziad xda

iweeyeiptn mei lka cakzdl miieyr milyexi

lbxd mcew letp i`e .hihdigkzyn eed Ð

`edy jezn ,ziad xd la` .ceaik zrya

gexde rteynezcakn,extrnmc` oi`y cere

.cakzdl ieyr epi`e eilbx iab lry wa`a qpkp

i`nw opixn` cakzdl ieyrd xac lka :`nl`

`nzqnc oky lke ,eytrzi `ly ick oey`x oey`x oilhep oilke` oda oiynzyny zeaiz mzqe .ecf` i`nwdwca`id `xzac i`de ,xyr drax`l xe` dfdvne Ð.`idçéëåî
äéìò.`ed unge ,miax mini df `ed ixdy Ðåáøùéîéäöîäzeidl ie`xe Ðytern.gqtd qpkpynàèéùô éëä éà.`id dvn `de ,dwca i`ce `nzqnc ,`kil wtq elit` Ðíà

ïéìåç áåø.`xza xza `le ,opilf` `aex xza :`nl` ,oileg da eynzyp Ðïéøåáéöïéøåáéö.cg` meiae ,ef ziefa oileg lye ,ef ziefa xyrn ly Ðàîåâáxza lif xninl `kilc Ð

.ede`x `le ,onhp `neba `ny yegl yic meyn .edpilwy `d i`nwc ,`xzaøòáìáòîùî àáäìã éâéìô àì àîìò éìåëxitye Ð.onwlck ,opira devnd ziiyr mcew dkxac ,inc
àø÷éòî
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éðôìenk xkena lznl `ki`c it lr s` :qxhpewd yxit Ð xyrn mlerl dnda ixgeq

gwelaoilegc `herin jenqc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .`xnegl opilz `witqn Ð

,`aex eed migwelc :wgvi epiax xne`e .xzidl `aex dil dede ,xkenc `bltl zern x`yc

.zepwl zg` dnda lr micner mc` ipa dnkcøäáepiax dywn Ð oileg mlerl ziad

"d`exd" wxta xn` `d ?my e`vnp j`id wgvi

zerna ziad xda qpki `l :(a,aq zekxa)

xeq` epi`c :wgvi epiax xne`e !epicqa zexexvd

,`ed i`pbc ,epicqa `iqdxta o`yepc `kid `l`

`rpiva la` .dxegql my jledk d`xpc.`l Ð

ïééåùòwgvi epiaxl dywÐ mei lka cakzdl

a,ep dcp) "dcpd mc" wxta opiwqnc

ieana `vnpy uxy iab (myeezwfg oi` Ð

`edy uxyc :uxize !dwica ici lr `l` cakzn

dycrkaenk cakzn jk lk ezwfg oi` Ð

.zerna

øòáìárnyn `adlc ibilt `l `nlr ilek

oa oeyny epiax jixvn did o`kn Ð

xg`l i`c ."eqipkdl" dlind iptl jxal mdxa`

dlind"eqipkdl"c ,ezkxaa xwyi Ð`adl Ð

`le .eziiyrl xaer jxal jixvy :cere .rnyn

,mz epiaxl d`xp"dlinc xfril` iax" wxtac

epycw xy`" :xne` lnd :`ipz (mye a,flw zay)

:xne` oad ia` ."dlind lr epeve eizeevna

ab lr s` .enewn dlind xg`l :rnyn .eqipkdl

`adl rnyn eqipkdlcz`f lr `lc ,dyw `lÐ

dcene gayn `l` ,jxan eiykr dyrpd

`azyk dlind lr epevy `ed jexa yecwdl

o`k depwize .ecildlind efy ricedle zelbl Ð

`le ,dxf dcear myl `le ,epxvei myl dyrp

jxal jixv oi`e .mifxb xd myl `le ,`pxen myl

`ed devnd dyerdy mewna `l` eziiyrl xaer

xg` jxanyk la` ,jxanixdy :rcze .`l Ð

.oiqexi` xg` `l` jxan epi` oiqexi` zkxa
ik
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc migqt(iying meil)

:`xnbd zl`ey aeyúéLa déìháéðåminkgl mdl did `ld ± §¦©§¥§¦
ixdy ,ziyyd dryd zligza ungd z` lhai cg` lky owzl
egkyi `ny yeygl oi`e ,ungd ztixya miweqr lkd ef drya
.dwicad zrya eraewl ekxved recne ,elhal dry dze`a

:`xnbd daiync ïåékyi yy zligzaàøeqéà[xeqi`-]ïðaøc ¥¨§¦¨§©¨¨
déåléò,ungd lr -kd`pd ixeqi`àéîc àúééøBàã,[dnec `ed-] ¦¨¥§§©§¨¨§¨

àîéé÷ déúeLøa åàìåcner epi` xak ungd dry dze`ae ± §¨¦§¥¨§¨
,ezeyxaådti `wqelb `vni m`ìéháî éöî àìlkei `l aey - §Ÿ¨¥§©¥

oennl miaygp mpi` opaxc d`pd ixeqi` s` oky ,dlhal
opaxc d`pd ixeqi` s`y ax ixacn dgiken `xnbd .mdilra

:milrad ly ezeyxa mpi`,óñBé øa àéiç éaø øîà ,ìãéb áø øîàc§¨©©¦©¨©©¦¦¨©¥
Lc÷îä ,áø øîàgqt axra unga dy`îzligzúBòL LM ¨©©©§©¥¦¥¨

eléôà ,äìòîìedyciw m`àúiðcøe÷ éhéçazeyw mihg - §©§¨£¦§¦¥§§¦¨¨
,evingd `ny `ed wtqe ,min odilr eltpy hxx` ixda zelicbd

ïéLecé÷ì ïéLLBç ïéàxeq` ungd oi`y drya s`y ixd .el` ¥§¦§¦¦
mrhne ,ea ycwl leki epi`e ,epennl aygp `ed oi` opaxcn `l`

.ef drya elhal leki epi` s` df
:gqtd jeza mb lhal xyt`y `ziixaa x`eandn dywn `xnbd

déì ìéháî éöî àì àøeqéà øúáìei` xeqi`d onf xg`l ike ± §¨©¦¨Ÿ¨¥§©¥¥
,ungd z` lhal xyt`àéðz àäåin ,`ziixaa epipy ixde ± §¨©§¨

yLiL økæðå ,Løãnä úéáa áLBé äéäel,Búéa CBúa õîç`ed ixd ¨¨¥§¥©¦§¨§¦§©¤¥¨¥§¥
Bìháîãçà ,Baìaa [oia-]ãçàå úaLa [oiae-]áBè íBé.gqt ly §©§§¦¤¨©¨§¤¨

:dziiyew z` `xnbd zyxtnàîìLadna zpaen `ziixad ± ¦§¨¨
a ungd z` lhany da epipyy,úaLcdì úçkLîote` epivny ± ©¨©§©©¨

,xeqi`d onf mcew df lehia `diyøNò äòaøà ìçL ïBâkoqipa §¤¨©§¨¨¨¨
,úaMa úBéäì.ziyyd dryd mcew elhanyàlàda epipyy dn ¦§©©¨¤¨

a elhany,áBè íBé`ldøúaonf [xg`l-]àøeqéà[xeqi`-] ¨©¦¨
ungd,àeäonf xg`l s` elhal xyt`y o`kn gken ok m`e

.exeqi`
:`xnbd zvxznãéîìúa àëä ,á÷òé øa àçà áø øîàdáLBé ¨©©£¨©©£Ÿ¨¨§©§¦¥

gqtaLiL økæðå ,ïðé÷ñò Baø éðôìelBúéa CBúa úìbìeâî äqéò ¦§¥©¨§¦©§¦§©¤¥¦¨§§¤¤§¥
,dvingd `l oiicry,õéîçz ànL àøééúîeeax ceak zni` iptne ¦§¨¥¤¨©§¦

ok lre ,dzet`le ezial xefgl leki epi`énwéî déì ìéháîe íéã÷̈¦§©¥¥¦©¥
õéîçúcxq`ize uingzy iptl eala dlhale micwdl eilr ± §©§¦

`xnbd .ezeyxa `id oiicr dlhany dryay `vnpe ,d`pda
:dvingd `ly dqira xaecn ok`y `ziixad ixacn dgiken

énð à÷écdqira xaecny `ziixad ixac mvrn mb wiicl yi ± ©§¨©¦
,dvingd `l oiicrycixdéðz÷,da [epipy-]úéa CBúa áLBé äéä' ©¨¨¥¨¨¥§¥

,'Løãnäzngn ezial aeyl leki epi`y meyn `weecy rnyne ©¦§¨
el ic oi` eax iptl ayei epi` m` la` ,lehiaa el ic eax ceak
s` lhal xyt`e ,dvingd xaky dqira xaecn m`e .lehiaa
'yxcnd ziaa ayei' `ziixad dhwp recn ,xeqi`d onf xg`l
caln melk zeyrl ecia oi` eziaa `ed m` s` `ld ,`weec

lirl x`eank ,ungd z` xral xeq` aeh meia ixdy ,lehia(.e).
:`xnbd dwiqndpéî òîLzxacn `ziixady o`kn gken ok` ± §©¦¨

did yxcnd ziaa did `l eli`y ,dvingd `l oiicry dqira
.uingzy mcew aeh meia dzet`l aiig

:dvn wtq ung wtq `idy zta dpc `xnbdàðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨
äLtéòL útä ,áø øîà,daiz jeza d`vnpyävî äúáøL ïåék ¨©©©©¤¦§¨¥¨¤¨§¨©¨

.úøzeîef daiza eynzyp m`y ,ax zpeeka `xnbd dzr dpiade ¤¤
.zxzen ztd ,unga da eynzypy dnn xzei zeax minrt dvna

:`xnbd zl`eyéîc éëéä,df oic xaecn dna -àîéìéàm`-] ¥¦¨¥¦¥¨
[xn`pda òãécef ztaéåä éàî ävî äúáø ék ,àéä õîçãdn ± §¨©¨§¨¥¦¦¨§¨©¨©¨¥

ung seq seq `ld ,dvna eid daizd zeieynzyd aexy jka
.`idàlàzta xaecn i`ceaïðéòãé àìc[mircei oi`y-]éà da ¤¨§Ÿ¨§¦©¨¦

,àeä ävî éà àeä õîçitle .dyetir zngn zxkip dzxev oi`e ¨¥¦©¨
ok m` :`xnbd dywn dfàéøéà éàî`weec [ax xizd recn-]ék ©¦§¨¦

,ävî äúáø`ldävî äúáø àì ék eléôàeynzyp `l` ef daiza ¨§¨©¨£¦¦Ÿ¨§¨©¨

,ungl xzei daàøúa øúa ìéæéð énðxg` zkll epl yi ok mb ± ©¦¥¦¨©©§¨
egipd dpexg`d mrta m`e ,ef daiza dyrpy oexg`d yeniyd
,da z`vnp dzry zyternd ztd `id efy zelzl yi dvn da

.ung da egipd zencewd minrtd aexay s`
:oexg`d xg` mikledy dixack dgiken `xnbdïðz àì éîike ± ¦Ÿ§©

milwya dpyna epipy `l(a"n f"t),éøçBñ éðôì eàöîpL úBòî̈¤¦§§¦§¥£¥
äîäa,milyexia zenda ixken ly weya ±íìBòìyeygl yi §¥¨§¨

zyecwa zeyecw ody odilrøNòîzendad aexy meyn ,ipy ©£¥
e`vnp m`e .ipy xyrn zernn dpyd zeni lk zepwp milyexia

zernd,úéaä øäazwfga od ixd,ïéleçaex xg` mikledy meyn §©©©¦¦
aex lbxd zryay s`e .oileg ly ody my zeievnd zernd
ody okzi mewn lkn ,ipy xyrn ly od my zeievnd zernd
opyiy zern aex xg` zkll epl yie ,lbxd iptln my ze`vnp

zernd e`vnp m`e .dpyd zeni lka myíéìLeøéaiwlg x`ya ¦¨©¦
,xirdìâøä úòLazern ody zelzl yiøNòîaexy meyn ,ipy ¦§©¨¤¤©£¥

la` .ipy xyrn ly od milbx iler ciay zerndúBîé øàLa¦§¨§
äðMäzwfga od ixd,ïéleçxird iyp` ciay zernd aexy meyn ©¨¨¦

.oileg odàîòè éàî ,àøéæ øa äéòîL áø øîàå[mrhd edn-] §¨©©§©§¨©¥¨©©£¨
my ze`vnp ody milez eppi`e ,xyrn ly ody milez ep` lbxay
.ok oilez ep` ziad xda e`vnpy zernay myk ,lbxd iptln cer

,aiyde,íBé ìëa ãakúäì ïééeNò íéìLeøé é÷eLå ìéàBäoeikn ¦§¥§¨©¦£¦§¦§©¥§¨
ze`vnp zerndy zelzl oi` ok lr ,hihd iptn mze` mi`h`hne

.lbxd iptln my
:dziiyew z` `xnbd dwiqnïðéøîà àîìà,[mixne` ep`y ixd±] ©§¨¨§¦©

déì éìæà éàn÷ éàn÷iweyn ewlzqp xak zepey`xd zerndy - ©¨¥©¨¥¨§¦¥
,milyexieäðéð éðéøçà éðäåod zexg` dzr ze`vnpy el`e - §¨¥©£¦¥¦§

ok m`e ,lbxd jeza my eltpeàîéð énð àëäepl yi zta o`k mb - ¨¨©¦¥¨
c ,xnelìéæà àn÷ àn÷daiza egpedy zepey`xd zexkkdy ± ©¨©¨¨¦

,myn ewlzqp xakàeä àðcéàäc éàäådzr da z`vnpy efe - §©§©¦§¨
wx ax dxizd recne ,dxizdl yie dpexg`a dgpedy dvn `id

:`xnbd zvxzn .dvn dzaxy meynàëä éðàLd`vnpy zta ¨¦¨¨
,zyterndéåléò çéëBî dLetéòc`idy dilr giken dyetiry ± §¦¥¦©¦¨¥

ilel ok lre ,dpexg`a my dgpedy dvn `id oi`e ,dpyi zt
did `l da egipdy ungd lr ef daiza egipdy dvnd dzaxy

:df uexiz `xnbd dgec .dxizdl epldéåléò çéëBî dLetéò éà¦¦¥¦©¦¨¥
,ung ly dpyi zt `idy [ztd lr-]éåä éàî ävî äúáø ékdn - ¦¨§¨©¨©¨¥

jezn gken `ld ,dvna eid daizd zeieynzyd aexy jka
.ung da egipd oiicry onfa ,ax onf iptl my dgpedy dyetir

:xg` ote`a ax ixac z` `xnbd zyxtn ef `iyew meynøîà̈©
àîéz àì ,äaøax ixaca [dpyz l`-]äúáøLdävîegipdy ©¨Ÿ¥¨¤¨§¨©¨

,da egipdy ungd lr daizaàîéà àlà,[eixaca dpyz-]eáøL ¤¨¥¨¤¨
déåléò ävî éîémiaexn mini exar xaky ,xnelk ,ztd lr ± §¥©¨¦¨¥

df onf jyna ytrzdl ef dvn die`x dzide ,gqtd zligzn.
:`xnbd dywnéëä éà,gqtd ini eqpkp xaky xg`l xaecn m` - ¦¨¦

àèéLtdaizd z` wca i`cea ixdy ,`id dvny heyt `ld ± §¦¨
eprinydl ax `a dne ,ungd z` dpnn dpite gqtd mcew

:`xnbd zvxzn .el` eixacaàëéøö àìxizdl ax jxved `l - Ÿ§¦¨
ote`a `l` ztd z`.äaeøî dLetéòcokyàîéúc eäî`ny±] §¦¥§¤©§¥¨

,[xn`zàéìòî õîç éàcåc àúléî àéìbéà äaeøî dLetéòc ïåék¥¨§¦¥§¤¦©§¨¦§¨§©©¨¥§©§¨
àeämy x`ypy `ed xenb ungy giken daexnd dyetiry -

ick gqtd zligzn exary minia ic oi`y itl ,gqtd iptln
.jk lk daexn yetir icil d`iadlïì òîLî à÷,ax eprinyn - ¨©§©¨

ydéåléò ävî éîé eáøL ïåékmiaexn mini dilr exar xaky - ¥¨¤¨§¥©¨¦¨¥
,gqtd zligznïðéøîà,mixne`e milez ep` -àîBéå àîBé ìk ¨§¦©¨¨§¨

äôà àîéîç àîäðly dng zt milrad dt` meie mei lkay ± ©£¨£¦¨¨¨
,dvnéôè àLôòå déåléò àãLe,lenz` ly ztd lr dgipde - §¨¦¨¥§¨§¨§¥

zelzle oexg`d xg` zkll yi ok lre ,xzeia dytrzp jk jezne
.dvn `id ixde ,gqta ztd my dgpedy
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izni`n` cenr f sc ± oey`x wxtmigqt
äéìèáéðåúéùáepwzil Ð,ryt `l `zydc ,yy zlgza eala lhail mc` lkl opax

.eztixya weqr ixdy ,`aeh oexkf `ki`cïðáøã àøåñéàã ïåéëexarync Ðxeq` yng

ungalkd ixaclqgc oeike .eala dil lhan ivn `le ely epi`e ,inc `ziixe`ck Ð

idyne dilr`zxet dil.dilr xar Ðùã÷îä.dy` Ðäìòîìå úåòù ùùîzlgzn Ð

.`ed opaxc `xeqi`c ,yyéèéçá åìéôà
àúééðãøå÷ixda mignevd Ðhxx`md oiyw

e`a m` oiyecwl oiyyeg oi` ikd elit`e ,c`n

ung z`pd xeqi` iz`c ab lr s`e .min mdilr

zy` ixye dxez iyeciw rwtne yyc opaxc

`d ,`nlrl yi`:oizkec dnka opivxznlk

oic zia xwtde ,ycwn opaxc `zrc` ycwnc

.epenn exiwtd mde ,xwtdúìâìåâî äñéòÐ

leki oi` eax ceak zni` iptne ,dvingd `ly

mewljlile.dzet`leäì ìèáîå íéã÷ãÐ

.eilr dxq`p `ly ,ezeyxa `id oiicrc ,eala

éîð à÷éãdid :ipzwc ,dvingd `l oiicrc Ð

leki oi`y iptn rnync ,yxcnd ziaa ayei

mewljlileunga i`e .eala dlhan `ed myn

xenbm` elit`e ?yxcnd ziaa ayei il dnl Ð

ala dzayd ?xzei zeyrl ecia dn ,iept did

,i`w owzl ecia yiyk i`ce `l` !exeria edf

`le li`ed ,iept did m` dzet`l eciae

ziaa ayei hwp aeh mei meyne .oiicr dvingd

,xenb unga `nwezn zayce .yxcnd

.zaya zeidl lgy xyr drax`aeäúáøù ïåéë
äöîm` :jzrc `wlq `w Ðeynzypdaiza

`aex xza opilf` ,ungn xzei dvn efÐ

zeni lk milyexia xya ilke` aex :zxzene

eid `ly itl ,od ipy xyrn zernn dpyd

odly ipy xyrn zern lk lek`l oiwitqn

,d`pd zaeha xird ipal mze` oipzepe ,lbxa

zlik` xwire .ozyecwa mze` milke` ode

`niiwck ,odn oi`ian eid minly xyrn zern

,zenda odn oigwel jkld .(`,at) zegpna ol

xyrn zern el yiy onf lkc`iven epi` Ð

`ny xninl `ki`c ab lr s`e .oileg zern

od oileg zerne ,eltp xkend cinwtq Ð

.`xnegl `xeqi`ïéìåç íìåòì úéáä øäáÐ

zern yiy lbxd zrya elit`eïéáåøî øùòî
ïéìåç úåòîî íéìùåøéá`l Ðopiwtqnedl

:opixn`e ,`zyc `aex xza opilf`c ,xyrna

milyexiae .lbxd mcew `l` letp `pci`d e`l

xird zern aexc ,oileg dpyd zeni x`ya

`nrh yxtnck ,xyrn lbxd zryae .oileg

mcew opixn` `le xyrn lbxd zrya mrh dn

oi`vnpa oxn`ck ,letp lbxdli`ed ,ziad xda

iweeyeiptn mei lka cakzdl miieyr milyexi

lbxd mcew letp i`e .hihdigkzyn eed Ð

`edy jezn ,ziad xd la` .ceaik zrya

gexde rteynezcakn,extrnmc` oi`y cere

.cakzdl ieyr epi`e eilbx iab lry wa`a qpkp

i`nw opixn` cakzdl ieyrd xac lka :`nl`

`nzqnc oky lke ,eytrzi `ly ick oey`x oey`x oilhep oilke` oda oiynzyny zeaiz mzqe .ecf` i`nwdwca`id `xzac i`de ,xyr drax`l xe` dfdvne Ð.`idçéëåî
äéìò.`ed unge ,miax mini df `ed ixdy Ðåáøùéîéäöîäzeidl ie`xe Ðytern.gqtd qpkpynàèéùô éëä éà.`id dvn `de ,dwca i`ce `nzqnc ,`kil wtq elit` Ðíà

ïéìåç áåø.`xza xza `le ,opilf` `aex xza :`nl` ,oileg da eynzyp Ðïéøåáéöïéøåáéö.cg` meiae ,ef ziefa oileg lye ,ef ziefa xyrn ly Ðàîåâáxza lif xninl `kilc Ð

.ede`x `le ,onhp `neba `ny yegl yic meyn .edpilwy `d i`nwc ,`xzaøòáìáòîùî àáäìã éâéìô àì àîìò éìåëxitye Ð.onwlck ,opira devnd ziiyr mcew dkxac ,inc
àø÷éòî
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éðôìenk xkena lznl `ki`c it lr s` :qxhpewd yxit Ð xyrn mlerl dnda ixgeq

gwelaoilegc `herin jenqc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .`xnegl opilz `witqn Ð

,`aex eed migwelc :wgvi epiax xne`e .xzidl `aex dil dede ,xkenc `bltl zern x`yc

.zepwl zg` dnda lr micner mc` ipa dnkcøäáepiax dywn Ð oileg mlerl ziad

"d`exd" wxta xn` `d ?my e`vnp j`id wgvi

zerna ziad xda qpki `l :(a,aq zekxa)

xeq` epi`c :wgvi epiax xne`e !epicqa zexexvd

,`ed i`pbc ,epicqa `iqdxta o`yepc `kid `l`

`rpiva la` .dxegql my jledk d`xpc.`l Ð

ïééåùòwgvi epiaxl dywÐ mei lka cakzdl
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äqéò LiL økæðå ,ïðé÷ñò Baø éðôì áLBé ãéîìúa§©§¦¥¦§¥©¨§¦©§¦§©¤¥¦¨
íéã÷ õéîçz ànL àøééúîe ,Búéa CBúa úìbìeâî§§¤¤§¥¦§¨¥¤¨©£¦¨¥
äéä :éðú÷c ,éîð à÷éc .õéîçúc énwéî déì ìéháîe§©¥¥¦©¥§©§¦©§¨©¦§¨¨¥¨¨

.dpéî òîL ,Løãnä úéa CBúa áLBéøa äaø øîà ¥§¥©¦§¨§©¦¨¨©©¨©
äúáøL ïåék ,äLtéòL útä :áø øîà àðeä áø©¨¨©©©©¤¦§¨¥¨¤¨§¨

ävî¯õîçc da òãéc àîéìéà ?éîc éëéä ,úøzeî ©¨¤¤¥¦¨¥¦¥¨§¨©¨§¨¥
àéä¯ïðéòãé àìc ,àlà ?éåä éàî ävî äúáø ék ¦¦¨§¨©¨©¨¥¤¨§¨¨§¦©

àeä ävî éà àeä õîç éà da¯àéøéà éàî ¨¦¨¥¦©¨©¦§¨
,éîð ävî äúáø àì ék eléôà ?ävî äúáø ék¦¨§¨©¨£¦¦Ÿ¨§¨©¨©¦
éðôì eàöîpL úBòî :ïðz àì éî !àøúa øúa ìéæéð¥¦¨©©§¨¦¨§©¨¤¦§§¦§¥

äîäá éøçBñ¯úéaä øäa ,øNòî íìBòì¯,ïéleç £¥§¥¨§¨©£¥§©©©¦¦
ìâøä úòLa ,íéìLeøéa¯äðMä úBîé øàLa ,øNòî ¦¨©¦¦§©¨¤¤©£¥¦§¨§©¨¨

¯àîòè éàî :àøéæ øa äéòîL áø øîàå .ïéleç¯ ¦§¨©©§©§¨©¥¨©©§¨
éðäå ,déì éìæà éàn÷ éàn÷ :ïðéøîà àîìà .íBé ìëa ãakúäì ïééeNò íéìLeøé é÷eLå ìéàBä¦§¥§¨©¦£¦§¦§©¥§¨©§¨¨§¦©©¨¥©¨¥¨§¦¥§¨¥

éîð àëä .eäðéð éðéøçà¯dLetéòc ,àëä éðàL !àeä àðcéàäc éàäå ,ìéæà àn÷ àn÷ :àîéð ©£¦¥¦§¨¨©¦¥¨©¨©¨¨¥§©§¨¦¨¨¨¥¨¨§¦¨
déåléò çéëBî dLetéò éà .déåléò çéëBî¯àîéz àì :äaø øîà ?éåä éàî ävî äúáø ék ¦©¦¨¥¦¦¨¦©¦¨¥¦¨§¨©¨©¨¥¨©©¨¨¥¨

dLetéòc ,àëéøö àì !àèéLt éëä éà .déåléò ävî éîé eaøL :àîéà àlà ,ävî äúáøL¤¨§¨©¨¤¨¥¨¤©§¥©¨¦¨¥¦¨¦§¦¨Ÿ§¦¨§¦¨
äaeøî dLetéòc ïåék :àîéúc eäî .äaeøî¯à÷ ,àeä àéìòî õîç éàcåc àúléî àéìâéà §¤©§¥¨¥¨§¦¨§¤¦§©¨¦§¨§©©¨¥©©§¨¨

àãLe ,äôà àîéîç àîäð àîBéå àîBé ìk :ïðéøîà ,déåléò ävî éîé eaøL ïåék :ïì òîLî©§©¨¥¨¤©§¥©¨¦¨¥¨§¦©¨¨§¨©£¨£¦¨£¨§¨
äáéz :øîBà äãeäé øa éñBé éaø ,àéðz àäå ?àøúa øúa ïðéìæà éîe .éôè àLôòå déåléò¦¨¥§¨§¨§¥¦¨§¦©¨©©§¨§¨©§¨©¦¥©§¨¥¥¨

ïéleç áBø íà ,øNòî úBòîe ïéleç úBòî da eLnzLpL¯øNòî áBø íà ,ïéleç¯.øNòî ¤¦§©§¨§¦§©£¥¦¦¦¦©£¥©£¥
ïðé÷ñò éàîa àëä :÷çöé øa ïîçð áø øîà !àøúa øúa ìéæéì ?éànàå¯eLnzLpL ïBâk §©©¥¦¨©©§¨¨©©©§¨©¦§¨¨¨§©¨§¦©§¤¦§©§

eLnzLpL ïBâk :øîà ãéáæ áø .óBqa ïäî äæéà òãBé ïéàå ,øNòî úBòîe ïéleç úBòî dä§¦§©£¥§¥¥©¥¤¥¤©©§¦¨©§¤¦§©§
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øácì äéàø ïéàL ét ìò óà ,øpä øBàì õîçä úà íé÷ãBa øNò äòaøà¯,"àöné àì øàN íéîé úòáL" :øîàpL ,øácì øëæ ©§¨¨¨¨§¦¤¤¨¥§©¥©©¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨¤¤¡©¦§©¨¦§ŸŸ¦¨¥
] (íéäìà) øð" :øîBàå ,"úBøpa íéìLeøé úà Ntçà àéää úòa" :øîBàå ,"älk ïèwáe ìçä ìBãba Ntçéå" :øîBàåäúîLð [' §¥©§©¥©¨¥¥©¨Ÿ¦¨§¥¨¥©¦£©¥¤§¨©¦©¥§¥¥¡Ÿ¦¦§©

àøBäða íéìLeøéa dì àð÷éãa àì :àðîçø øîà÷c ,àeä àle÷ "àéää úòa" éàä :àîéz éëå ?"øîBàå" éàî ."Nôç íãà̈¨Ÿ¥©§¥§¦¥¨©¨¥©¦¨§¨¨©©£¨¨¨¨¥§¨¨¦¨©¦¦§¨
çkzLî àì øèeæ ïBòå çkzLî äaø ïBòc ,éôè àøBäð øèeæc ,àâøLc àøBäða àlà ,àáeè àøBäð Léôðc ,ä÷eáàc¯àz ©£¨§¨¥§¨¨¤¨¦§¨¦§¨¨§©§¨§¥§¨©¨¦§©©§¨©¨¦§©©¨

øð" :òîLä."íãà úîLð ',øpä øBàì àlà ,ä÷eáàä øBàì àìå ,äðálä øBàì àìå ,änçä øBàì àì ïé÷ãBa ïéà :ïðaø eðz §©¥¦§©¨¨¨©¨©¥§¦Ÿ§©©¨§Ÿ§©§¨¨§Ÿ§¨£¨¤¨§©¥
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פסחים. פרק ראשון - אור לארבעה עשר דף ז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

éâéìt ék,`tt axe itt ax ewlgp dna ±aoeyl zernynìò' ¦§¦¦§©
øî .'øeòéa[itt ax-]òîLî àøwéòî ,øáñlr `id dzernyn - ¦©¨©¥¦¨¨©§©

dkixv dkxady xg`ne ,okl mcewn dzyrp xaky dwicad
.ef oeyla jxal oi` jkitl ,devnd ziiyr iptl xn`idløîeax-] ©

[`tt,øáñ'xeria lr' oeyl s`yòîLî àaäì`id dzernyn ± ¨©§©¨©§©
.ef oeyla mb jxal xyt` jkitl ,zeyridl dcizry dwicad lr

:`xwirn rnyn 'lr'y xaeqd itt ax lr dywn `xnbdéáéúéî± ¥¦¥
xne` lnd ,`ziixaa epipy ,daiyid ipa eywdeðLc÷ øLà Ceøa'¨£¤¦§¨

.'äìénä ìò eðeöå åéúBöîá,dlind mcew jxal yi ef dkxa mb ixde §¦§¨§¦¨©©¦¨
,dzyrp xaky dlind lr dkxa rnyn 'lr' itt axl eli`e

:`xnbd zvxzn .df gqepa jxal epwiz recneíúädlina [my-] ¨¨
àîéð éëéä,xird ipa lk z` lny ldend dkxad z` xn`i ji` ± ¥¦¥¨

ikeàîéð[xn`i-],'ìeîì'lhen aeigdy rnyn ef oeyln `ld ¥¨¨
ike ,ok xnel xyt` ji`e ,eilrìéäî eäéà åàìc àéâñ àìoi` ike ± Ÿ©§¨§¨¦¨¦

lr `l` eilr lhen aeigd oi` `ld ,envr `ed leni `l m` ic
jxaiy el epwiz 'lenl' jxal ldend cia oi`y xg`ne ,oad ia`

lnyk :`xnbd zl`ey .'dlind lr'ïaä éáàepa z` envraéàî £¦©¥©
øîéîì àkéàepl yi dn ±lr' jxan `edy dn mrha xnel ¦¨§¥©

:`xnbd daiyn .`adl zernyna 'lenl' jxai `l recne ,'dlind
énð éëä ïéà`ed ixd envra ln a`dyk itt ax zhiyl ok` - ¦¨¦©¦

.'lenl' jxan
:itt ax lr `xnbd dywn ceréáéúéî`ld ,daiyid ipa eywd - ¥¦¥

jxan hgeydy md mei lka miyrnåéúBöîá eðLc÷ øLà Ceøa'¨£¤¦§¨§¦§¨
.'äèéçMä ìò eðeöåax zrcle ,dhigyd iptl `id dkxad ixde §¦¨©©§¦¨

epwiz ji`e ,dzyrp xaky dhigyd lr jxany rnyn 'lr' itt
:`xnbd zvxzn .df gqepa jxalàîéð éëéä énð íúämb ± ¨¨©¦¥¦¥¨

ike ,dkxad z` xn`p ji` dhigyaàîéð[xn`p-]ì','èBçL`ld ¥¨¦§
ike ,ok xnel xyt` ji`e ,hegyl aiegn `edy rnyn ef oeyln

èçL eäéà åàìc àéâñ àìixde ,`ed hegyi `l m` el ic oi` ike - Ÿ©§¨§¨¦¨©
.llk xya lek`l `ly ecia oky ,eilr daeg dpi` dhigyd
.'dhigyd lr' jxal epwiz ,'hegyl' jxal xyt` i`y xg`ne

a :`xnbd zl`eyíéLã÷å çñtlr zlhend daeg `id mzhigyy ¤©§¨¨¦
,oaxwd lraøîéîì àkéà éàî`edy dn mrha xnel epl yi dn ± ©¦¨§¥©

'dhigyd lr' jxanjxai `l envra hgey `edyk recne ,
:`xnbd daiyn .`adl zernyna 'hegyl'énð éëä ïéàok` - ¦¨¦©¦

jxan `ed ixd epaxw z` hgey envr milradyk miycwe gqta
.'hegyl'

:itt ax lr zeywdl dtiqen `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipy ¥¦¥
áìeì äNBòäzekeq axraBîöòì,zekeqd bga ezlihp jxevl ¨¤¨§©§

.'äfä ïîfì eðòébäå eðîi÷å eðééçäL' Cøáîxy`keBa úàöì Bìèð §¨¥¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨©§©©¤§¨¨¥
,mipin drax` zevn iciìò eðeöå åéúBöîá eðLc÷ øLà' øîBà¥£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©

.'áìeì úìéèðitt ax zrcl eli`e ,devnd mcew `id dkxad ixde §¦©¨
jxal epwiz ji`e ,devnd dniiwzp xaky `id 'lr' zernyn

:`xnbd zvxzn .df gqepadéa ÷ôð däaâàc àðcéòác íúä éðàL̈¦¨¨¦§¦§¨§©§§¨§©¥
miiw xak ecia aleld z` lhpy onfay meyn alela oicd dpey ±
,devnd z` miiwl ligzdy xg`l jxany `vnpe ,devnd z`

.dzyrp xaky dlihpd lr ezernyny 'lr' jxan `ed ok lre
:`xnbd dywnéëä éàoeyl edn ok m` ±'elhpBa úàöìhwpy ' ¦¨¦¨¥

`ld ,`ziixad `pzBa àöé''déì éòaéîixdy ,xnel [el did-] ¨¨¦¨¥¥
dkxad iptl devnd z` miiw xak:`xnbd zvxzn .énð éëä ïéà¦¨¦©¦

,`weeca e`l `ed 'ea z`vl elhp' oeyl ok` -åmle`à÷c íeMî §¦§¨
àôéñ àðúéîì éòaeixac seqa zepyl `pzd dvxy meyn ±'qpkp ¨¥§¦§¨¥¨

àðz ,'äkeqa áLéìaénð àLéøeixac zligza mb dpy jkitl ± ¥¥©¨¨¨¥¨©¦
alel zevn iabl'elhpéðz÷c .'Ba úàöìaàôéñseqa epipy oky ± ¨¥§¨¨¥¥¨

,`ziixad ixaceðééçäL 'ä äzà Ceøa' ,øîBà Bîöòì äkeñ äNBòä̈¤¨§©§¥¨©¨¤¡¤¨
.'äfä ïîfì eðòébäå eðîi÷åxy`keøLà Ceøa' ,øîBà da áLéì ñðëð §¦§¨§¦¦¨©§©©¤¦§©¥¥¨¥¨£¤

.'äkeqa áLéì eðeöå åéúBöîá eðLc÷¦§¨§¦§¨§¦¨¥¥©¨
:dxen`d zwelgna dkldd zrxkd z` d`ian `xnbdàúëìäå§¦§§¨

dwicad lr jxal xyt`y ,`tt axk,'õîç øeòéa ìò'oeyl mb ik ©¦¨¥
.`adl zernyna `id ef

zl`ey .devnl dkxad zncwdl xewnd z` zxxan `xnbd
:`xnbdàîìò éleëcax oia ±`tt ax oiae ittàäéî[mewn lkn-] §¥¨§¨¦¨
c micenéëeøáì ïðéòa àøwéòîmeiw mcew dkxad z` xnel yiy ± ¥¦¨¨¨¦©§¨¥

e ,dkxad gqepa `l` ewlgp `le ,devndïìðî.df oic epl oipne ± §¨¨
dnn `ed xacd xewn :`xnbd daiynøîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©

øáBò ïäéìò Cøáî úBönä ìk ,ìàeîL[mcew-].ïúéiNòì §¥¨©¦§§¨¥£¥¤¥©£¦¨¨
zl`ey .'oziiyrl xaer' l`eny ly epeyl z` zx`an `xnbd

:`xnbdàeä éîec÷àc àðLéì 'øáBò' éàäc òîLî éàîepivn okid ± ©©§©§©¥¦§¨§©§¥
:`xnbd daiyn .dncwd oeyln `id 'xaer' zaizy miaezkaøîà̈©

,÷çöé øa ïîçð áødna ef oeyl ep`vnàø÷ øîàcaezkd xn`y ± ©©§¨©¦§¨§¨©§¨
(bk gi 'a l`eny),,'éLekä úà øáòiå ,økkä Cøc õòîéçà õøiå'©¨¨£¦©©¤¤©¦¨©©£Ÿ¤©¦

.iyekd z` urnig` micwdy `id mixacd zernyne
:ef zernynl mitqep zexewn d`ian `xnbd,øîà ééaàxewn ©©¥¨©

`id 'xaer' zernynàëäîepia` awria xn`py dnn ,[o`kn-] ¥¨¨
(b bl ziy`xa),'íäéðôì øáò àeäå'ipt lr xare awri micwdy §¨©¦§¥¤

.mdiptl eyr z` yebtl ick eipae eizeypàëäî àîéà úéòaàå± §¦¨¥¥¨¥¨¨
m`ednn ,o`kn `ed ef zernyn xewny xnel lkez dvxz

dle`bd onf lr `iapd dkin xn`y(bi a dkin),íkìî øáòiå'©©£Ÿ©§¨
,'íLàøa 'äå íäéðôì,l`xyi iptl xearl giynd jlnd micwiy ¦§¥¤©§Ÿ¨

.oeivl ezpiky z` xifgdl mlek y`xa xeari `ed jexa yecwde
:devnl dkxad zncwd oica oecl zxfeg `xnbdéøîà áø éa± ¥©¨§¦

,oziiyrl mcew mikxan zeevnd lk lr ,exn` ax zia icinlz
å äìéáhä ïî õeçzriwzn ueg,øôBLmeiw xg`l odilr mikxany ¦©§¦¨§¨

:`xnbd zl`ey .devndàîìLaa recn oaen ±äìéáèmikxan ¦§¨¨§¦¨
meyn ,diptl `le dixg`lcixw lra zliahaéæç àì àøáb ézkà §©©¦©§¨Ÿ£¦

epipy oky ,leahiy cr dkxal ie`x ixw lrad oi` oiicr ±
zekxaa(:k)elahiy cr zekxaae dxez ixaca mixeq` ixw ilray

jxal mileki mpi`y ixw ilra zliah meyne ,mz`nehn exdhie
`le odixg`l jxal zeliahd lka minkg epwiz dliahd iptl

.odiptlàlàzriwza [la`-]àîòè éàî ,øôBL[mrhd edn-] ¤¨¨©©£¨
.diptl `le dixg`l dilr mikxanyàîéz éëå[xn`z `ny-] §¦¥¨

`edyíeMîyeygl yiyàì÷ìwéî àîìéc[lwlwzz `ny-] ¦¦§¨¦©§§¨
däòé÷z,dlhal dkxad dzidy `vnpe dzkldk dlrz `le §¦¨

ixdy ,ok xnel xyt` i` `ldéëä éà[ok m`-]eléôàaäèéçL ¦¨¦£¦§¦¨
énð äìéîe`id ozkxa recne ,dti elri `l `ny yeygl yi [mb-] ¦¨©¦

.oziiyrl xaer
exn`p ax zia icinlz ixacy `xnbd dwiqn ef `iyew gkn

:xg` ote`aøîzéà ãáìa äìéáhä ïî õeç ,àcñç áø øîà àlà¤¨¨©©¦§¨¦©§¦¨¦§©¦§©
mikxan ok` xtey zriwz lr la` ,dixg`l mikxany [xn`p-]
:ax zia icinlz ixack `xnbd dgiken .zeevnd lk x`yk diptl

éëä énð àéðz,`ziixaa mb ok epipy ±äìòå ìáè,mindnBúéiìòa ©§¨©¦¨¦¨©§¨¨©£¦¨
`ed.'äìéáhä ìò eðeöå åéúBöîá eðLc÷ øLà Ceøa' ,øîBà¥¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©©§¦¨

epipy .epzpyna dpypy ung zwica oica oecl zxfeg `xnbd
ungd z` miwcea xyr drax`l xe` :dpyna.'åëå øpä øBàì§©¥

:`xnbd zl`eyéléî éðä àðî`weec wecal yiy df xac oipn ± §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .xpd xe`leðãîì ,àcñç áø øîàoeyl'äàéöî' ¨©©¦§¨¨©§§¦¨

,unga dxn`pyîoeyl'äàéön'g` mewna dxn`py.xåz` ¦§¦¨§
d'äàéöî'epcnl zxg`d'Netéç'î,dl jenqa xn`py'Netéç'ådf §¦¨¥¦§¦

epcnl'Netéç'î.xg` mewna xn`pyåd z`'Netéç'epcnl xg`d ¥¦§¦
'úBøp'î,el jenqa exn`py'úBøð'åepcnl el`'øp'îxn`py ¦¥§¥¦¥

.xg` mewna
epcnl :eixac z` yxtn `cqg ax'äàéöî'unga dxn`py §¦¨

'äàéön'îoky .oinipa zgzn`a `vnpy sqei riaba dxn`py ¦§¦¨
àëä áéúkunga(hi ai zeny),'íëézáa àöné àì øàN íéîé úòáL' §¦¨¨¦§©¨¦§ŸŸ¦¨¥§¨¥¤

íúä áéúëesqei riaba [my xn`pe-](ai cn ziy`xa)ìBãba Ntçéå' §¦¨¨©§©¥©¨
àöniå ,älk ïèwáe ìçäonipA zgYn`A riaBdå .'dze`'äàéöî' ¥¥©¨Ÿ¦¨©¦¨¥©¨¦©§©§©©¦§¨¦§§¦¨
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קלט
izni`na cenr f sc ± oey`x wxtmigqt

òîùî àø÷éòî.izxriay xeria lr Ðdwica mcew dkxa `dc ,wica `l oiicr ixde

.dwica inp epiid ,xeria .`idìåîì àîéðlk z` lnd `tex eze`c rnyn .dinza Ð

) xird ipadeev.dfd wepizd z` lenl (åäéà åàìã éâñ àì éëåìéäîdevnd eilr Ð

aexw) `nw wxt oiyecwa oxn`ck ,lhen eia` lr `lde !?zlheneteqlxeria la` .(Ð

yi`e yi` lke .zlhen ungd lra lr devn

"xral" xnel lekic `kide .ezia wcea`l Ð

.opikxte :"xeria lr" `nipàëéà éàî ïáä éáà
øîéîìrnyn xaryl dlind lr i` Ðdfe Ð

ikid ?xninl `ki` i`n ,lenl xnel el xyt`

."dlind lr" xninl dil opixyéîð éëä ïéàÐ

."lenl" xnel jixvíéùã÷å çñômilrad Ð

`xwie) aizkc eehvp."hgye eci jnqe" (`÷ôð
äéá.xary lr jxane Ðøåòéá ìò àúëìäåÐ

ia` `py `l inp dlin iabe ,rnyn `adl inp

oadypi`nlr"e ,rnyn `adl `dc ,`nlrc

"lenl"k inp "dlin.incøáåòenk ,mcew Ð

"iyekd z` xarie".melya` zzina ,encw Ð

íäéðôì íëìî øáòéå.y`xa jlil micwi Ð

éæç àì àøáâ éúëàã,ixw ilra zliah oebk Ð

dxez ixaca xeq`y (a,k) zekxaa ol `niiwc

,dkxaaeoiixw ilral dliah owiz `xfrc

lka oewz dliah `edd meyne .dxez ixacl

zeliahd.seqal ozkxaäàéöî åðãîìÐ

,unga dxen`driaba dxen`d d`ivnn

.oinipacäàéöîåùåôéçîdze`e :xnelk Ð

,oinipa ly d`ivndnc .dlv` xen`d yetign

yetig ici lr riab ly d`ivnz`ivn s` Ð

.yetig ici lr ungùåôéçå ùåôéçî ùåôéçå
úåøðî,yetig ici lr `idy zcnly xg`l Ð

aezky yetign yetigd df cenle xefg

`idd zra" aizkck ,zexpa `edy milyexia

."zexpa milyexi z` ytg`úåøðåøðîÐ

mc` znyp (midl`) xp" icigi xpa aizkcyteg

lkixcg.il dnl `d yxtn dinwle ."ohaøëæ
øáãì.`kid i`xw yxtn `zyde .opiyxtck Ð

,`nlra `zknq` `l` ,`zil ynn di`xe

.edpip dlaw ixacn dxez ixaccàåä àìå÷Ð

diwcap `lc milyexi iab `pngx liw`c

,dwea`aung opitli `l jklid ,ohw xe`a `l`

.lwdl dipinòîù àúdwicac `xw i`dn Ð

" aizkc ,`id `ziilrnytegixcg lk."oha
éðôî
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éë,`adln ith rnyn xaryl :mz epiax yxit Ð rnyn xaryl xaq xn xeria lra ibilt

xaryl `l` `adl llk rnyn `l i`c .`adl zvw inp rnyn mewn lkn la`m` Ð

oircei ep` oi`y liaya ike ?lidn edi` e`lc ibq `l "lenl" `nip jenqa xn`w ikid ok

.xwy xn`i owzl

àì,lhen a`d lrc Ð lidn edi` e`lc ibq

jxan mixb lnd la` .qxhpewd yxitck

a`d enk lenl aiig jxandy "mixbd z` lenl"

.lndàðãéòám`e Ð dia witp ddab`c

jxal jixv `lde ?jxai j`id wtpc oeik :xn`z

ab lr s` :wgvi epiax xne`e !eziiyrl xaer

z`ixwa rprpl jixvy ,devna wqer izk` wtpc

.(a,fl dkeq) lldúàöìÐ dil irain `vi

,dlihp dze`a oiicr `vi `ly rnyn z`vl

(`,an) dkeqa opixn`ck ,ektdyk dl zgkyne

`ly elhpy e` ,ezlicb jxc `l` `vei epi`c

oi` alel lhep mc`yke .dlihp dze`a ea z`vl

jixvy oeik ,wgvi epiax yxitck ektedl jixv

z`vl dvex epi`y meyn e` ,llda rprpl

.dlihp dze`a

àúëìäåxnel `ed leki Ð ung xeria lr

,`adl rnyn oeyld df s`y ,ok

mrh yie ."ung xeria lr" `wec `ny e`

.zekxad lkl mrh `vn `l wgvi epiaxe .zekxaa

ìò:oe`bd mya l`ppg epiax xne` Ð dliahd

ivn `lc ,dliah mcew ifg `lc xb zliaha `wec

"epeve" xninliaiig x`y la` .`ed ieb izk`c Ð

ea `veike ixw lra oebk ,dliah,jxal xzen Ð

`nlr bedp :(`,ak) "ezny in" wxta opixn`ck

lekiy ixw lraa dcedi iaxk ,iaq `zlzk

it lr s` .dliah mcew cenlle jxale lltzdl

zekxany miypa xerbl oi`c wgvi epiax xne` ok

ivn `lc xb zliah `ki`c oeik ,dliahd xg`

jxalmici zlihpa oke .ewlig `l Ðewlig `l Ð

jxal ivn `lc ,`qkd zia xg` ly dlihp oia

xg` jxal xg` mrh yi dlihpa ,edin .mcew

lke`d :(a,c dheq) opixn`ck ,aebip mcew dlihp

mici aebip `la mgl.`nh mgl lke` eli`k Ð

`l `xabc ,xn`w zeliah lkac :miyxtn yie

jxal jixv epi` minl cxiy mcewc ,ifg`nlic Ð

xg`e ,liah `le rpnin `inc `zezria meyn

ealc meyn jxal xeq`e mexr `ed f` cxeiy

.dexrd z` d`exúåøðådedc :dywe Ð xpn

:xnel yie !xpn zexp `le ,xpn yetig xninl dil

yetig silic yxtl yi jkl .xp` i`w `l yetigc

zexp oze`e ,zexpa `idy milyexic yetign xpc

`xw iiez`l jixv `zydc ,xity iz`e .xpn

mc` znyp 'd xp"c `xwa ibq `le ,zexp yetigc

."'ebe
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éâéìt ék¯,òîLî àøwéòî :øáñ øî ."øeòéa ìò"a ¦§¦¦§©¦¨¨©¥¦¨¨©§©
eðLc÷ øLà Ceøa" :éáéúéî .òîLî àaäì :øáñ øîe¨¨©§©¨©§©¥¦¦¨£¤¦§¨
àîéð ?àîéð éëéä íúä !"äìénä ìò eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨©©¦¨¨¨¥¦¥¨¥¨

"ìeîì"¯ïaä éáà ?ìéäî eäéà åàìc àéâñ àì ¨¨©§¨§¨¦¨¥£¦©¥
...Ceøa" :éáéúéî .éîð éëä ïéà ?øîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©¦¨¦©¦¥¦¦¨
,éîð íúä ."äèéçMä ìò eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©©§¦¨¨¨©¦

ì" àîéð ?àîéð éëéä"èBçL¯eäéà åàìc àéâñ àì ¥¦¥¨¥¨¦§¨©§¨§¨¦
éëä ïéà ?øîéîì àkéà éàî íéLã÷å çñt ?èçL̈©¤©§¨¨¦©¦¨§¥©¦¨¦
eðééçäL" Cøáî Bîöòì áìeì äNBòä :éáéúéî .éîð©¦¥¦¦¨¤¨§©§§¨¥¤¤¡¨
øîBà Ba úàöì Bìèð ."äfä ïîfì eðòébäå eðîi÷å§¦§¨§¦¦¨©§©©¤§¨¨¥¥
éðàL ."áìeì úìéèð ìò eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà"£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©§¦©¨¨¥
úàöì" ,éëä éà .déa ÷ôð däaâàc àðcéòác ,íúä̈¨¦§¦¨¨§©§¨¨§©¥¦¨¦¨¥
íeMîe ,éîð éëä ïéà !déì éòaéî "Ba àöé" !?"Ba¨¨¦¨¥¥¦¨¦©¦¦
àLéø àðz "äkeqa áLéì" àôéñ àðúéîì éòa à÷c§¨¨¥§¦§¨¥¨¥¥©¨§¨¥¨
Bîöòì äkeñ äNBòä :àôéñ éðú÷c ."Ba úàöì" éîð©¦¨¥§¨¨¥¥¨¨¤¨§©§
ïîfì eðòébäå eðîi÷å eðééçäL 'ä äzà ...Ceøa" :øîBà¥¨©¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨©§©
eðLc÷ øLà ...Ceøa" :øîBà da áLéì ñðëð ."äfä©¤¦§©¥¥¨¥¨£¤¦§¨

ì eðeöå åéúBöîaøeòéa ìò" :àúëìäå ."äkeqa áLé §¦§¨§¦¨¥¥©¨§¦§§¨©¦
."õîç,éëBøáì ïðéòa àøwéòî ,àäéî àîìò éleëc ¨¥§¥¨§¨¦¨¥¦¨¨¨¥©§¨¥

ìk :ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ?ïìðî§¨©§¨©©§¨¨©§¥¨
òîLî éàî .ïúéiNòì øáBò ïäéìò Cøáî úBönä©¦§§¨¥£¥¤¥©£¦¨¨©©§©
áø øîà ?àeä éîec÷àc àðMéì øáBò éàäc§©¥¦¨¨§©§¥¨©©
õòîéçà õøiå" :àø÷ øîàc ,÷çöé øa ïîçð©§¨©¦§¨§¨©§¨©¨¨£¦©©

."éLekä úà øáòiå økkä Cøc,øîà ééaà ¤¤©¦¨©©£Ÿ¤©¦©©¥¨©
:àëäî ,àîéà úéòa éàå ."íäéðôì øáò àeäå" :àëäî¥¨¨§¨©¦§¥¤§¦¨¥¥¨¥¨¨
:éøîà áø éa ."íLàøa 'äå íäéðôì íkìî øáòiå"©©£Ÿ©§¨¦§¥¤©§Ÿ¨¥©¨§¦

äìéáè àîìLa .øôBLå äìéáhä ïî õeç¯ézkàc ¦©§¦¨§¨¦§¨¨§¦¨§©©¦
:àîéz éëå ?àîòè éàî øôBL àlà ,éæç àì àøáb©§¨¨£¦¤¨¨©©§¨§¦¥¨
äèéçL eléôà éëä éà .äòé÷z àì÷ì÷éî àîìéc íeMî¦¦§¨¦©§§¨§¦¨¦¨¦£¦§¦¨
"äìéáhä ïî õeç" :àcñç áø øîà àlà !éîð äìéîe¦¨©¦¤¨¨©©¦§¨¦©§¦¨

åéúBöîa eðLc÷ øLà ...Ceøa" :øîBà Búéiìòa ,äìòå ìáè :éëä éîð àéðz .øîzéà ãáìa¦§¨¦§©©§¨©¦¨¦¨©§¨¨©£¦¨¥¨£¤¦§¨§¦§¨
'åëå øpä øBàì" ."äìéáhä ìò eðeöåäàéöî eðãîì :àcñç áø øîà ?éléî éðä àðî ." §¦¨©©§¦¨§©¥§¨¨¥¦¥¨©©¦§¨¨©§§¦¨

äàéönî äàéöî .øpî úBøðå ,úBøpî Netéçå ,Netéçî Netéçå ,Netéçî äàéöîe ,äàéönî¦§¦¨§¦¨¥¦§¦¥¦§¦¦¥§¥¦¥§¦¨¦§¦¨
¯ìçä ìBãba Ntçéå" :íúä áéúëe ,"íëézáa àöné àì øàN íéîé úòáL" :àëä áéúk§¦¨¨¦§©¨¦§ŸŸ¦¨¥§¨¥¤§¦¨¨©§©¥©¨¥¥

úBøpî Netéçå ,déãéc Netéçî äàéöîe ."àöniå älk ïèwáe¯Ntçà àéää úòa" :áéúëc ©¨Ÿ¦¨©¦¨¥§¦¨¥¦¦¥§¦¦¥¦§¦¨¥©¦£©¥
] (íéäìà) øð" :áéúëc ,øpî úBøðå ,"úBøpa íéìLeøé úàäç íãà úîLð ['éìéì :ìàòîLé éaø éác àðz ."ïèá éøãç ìk Nô ¤§¨©¦©¥§¥¦¥¦§¦¥¡Ÿ¦¦§©¨¨Ÿ¥¨©§¥¨¤¨¨§¥©¦¦§¨¥¥¥

øácì äéàø ïéàL ét ìò óà ,øpä øBàì õîçä úà íé÷ãBa øNò äòaøà¯,"àöné àì øàN íéîé úòáL" :øîàpL ,øácì øëæ ©§¨¨¨¨§¦¤¤¨¥§©¥©©¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨¤¤¡©¦§©¨¦§ŸŸ¦¨¥
] (íéäìà) øð" :øîBàå ,"úBøpa íéìLeøé úà Ntçà àéää úòa" :øîBàå ,"älk ïèwáe ìçä ìBãba Ntçéå" :øîBàåäúîLð [' §¥©§©¥©¨¥¥©¨Ÿ¦¨§¥¨¥©¦£©¥¤§¨©¦©¥§¥¥¡Ÿ¦¦§©

àøBäða íéìLeøéa dì àð÷éãa àì :àðîçø øîà÷c ,àeä àle÷ "àéää úòa" éàä :àîéz éëå ?"øîBàå" éàî ."Nôç íãà̈¨Ÿ¥©§¥§¦¥¨©¨¥©¦¨§¨¨©©£¨¨¨¨¥§¨¨¦¨©¦¦§¨
çkzLî àì øèeæ ïBòå çkzLî äaø ïBòc ,éôè àøBäð øèeæc ,àâøLc àøBäða àlà ,àáeè àøBäð Léôðc ,ä÷eáàc¯àz ©£¨§¨¥§¨¨¤¨¦§¨¦§¨¨§©§¨§¥§¨©¨¦§©©§¨©¨¦§©©¨

øð" :òîLä."íãà úîLð ',øpä øBàì àlà ,ä÷eáàä øBàì àìå ,äðálä øBàì àìå ,änçä øBàì àì ïé÷ãBa ïéà :ïðaø eðz §©¥¦§©¨¨¨©¨©¥§¦Ÿ§©©¨§Ÿ§©§¨¨§Ÿ§¨£¨¤¨§©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc migqt(iying meil)

éâéìt ék,`tt axe itt ax ewlgp dna ±aoeyl zernynìò' ¦§¦¦§©
øî .'øeòéa[itt ax-]òîLî àøwéòî ,øáñlr `id dzernyn - ¦©¨©¥¦¨¨©§©

dkixv dkxady xg`ne ,okl mcewn dzyrp xaky dwicad
.ef oeyla jxal oi` jkitl ,devnd ziiyr iptl xn`idløîeax-] ©

[`tt,øáñ'xeria lr' oeyl s`yòîLî àaäì`id dzernyn ± ¨©§©¨©§©
.ef oeyla mb jxal xyt` jkitl ,zeyridl dcizry dwicad lr

:`xwirn rnyn 'lr'y xaeqd itt ax lr dywn `xnbdéáéúéî± ¥¦¥
xne` lnd ,`ziixaa epipy ,daiyid ipa eywdeðLc÷ øLà Ceøa'¨£¤¦§¨

.'äìénä ìò eðeöå åéúBöîá,dlind mcew jxal yi ef dkxa mb ixde §¦§¨§¦¨©©¦¨
,dzyrp xaky dlind lr dkxa rnyn 'lr' itt axl eli`e

:`xnbd zvxzn .df gqepa jxal epwiz recneíúädlina [my-] ¨¨
àîéð éëéä,xird ipa lk z` lny ldend dkxad z` xn`i ji` ± ¥¦¥¨

ikeàîéð[xn`i-],'ìeîì'lhen aeigdy rnyn ef oeyln `ld ¥¨¨
ike ,ok xnel xyt` ji`e ,eilrìéäî eäéà åàìc àéâñ àìoi` ike ± Ÿ©§¨§¨¦¨¦

lr `l` eilr lhen aeigd oi` `ld ,envr `ed leni `l m` ic
jxaiy el epwiz 'lenl' jxal ldend cia oi`y xg`ne ,oad ia`

lnyk :`xnbd zl`ey .'dlind lr'ïaä éáàepa z` envraéàî £¦©¥©
øîéîì àkéàepl yi dn ±lr' jxan `edy dn mrha xnel ¦¨§¥©

:`xnbd daiyn .`adl zernyna 'lenl' jxai `l recne ,'dlind
énð éëä ïéà`ed ixd envra ln a`dyk itt ax zhiyl ok` - ¦¨¦©¦

.'lenl' jxan
:itt ax lr `xnbd dywn ceréáéúéî`ld ,daiyid ipa eywd - ¥¦¥

jxan hgeydy md mei lka miyrnåéúBöîá eðLc÷ øLà Ceøa'¨£¤¦§¨§¦§¨
.'äèéçMä ìò eðeöåax zrcle ,dhigyd iptl `id dkxad ixde §¦¨©©§¦¨

epwiz ji`e ,dzyrp xaky dhigyd lr jxany rnyn 'lr' itt
:`xnbd zvxzn .df gqepa jxalàîéð éëéä énð íúämb ± ¨¨©¦¥¦¥¨

ike ,dkxad z` xn`p ji` dhigyaàîéð[xn`p-]ì','èBçL`ld ¥¨¦§
ike ,ok xnel xyt` ji`e ,hegyl aiegn `edy rnyn ef oeyln

èçL eäéà åàìc àéâñ àìixde ,`ed hegyi `l m` el ic oi` ike - Ÿ©§¨§¨¦¨©
.llk xya lek`l `ly ecia oky ,eilr daeg dpi` dhigyd
.'dhigyd lr' jxal epwiz ,'hegyl' jxal xyt` i`y xg`ne

a :`xnbd zl`eyíéLã÷å çñtlr zlhend daeg `id mzhigyy ¤©§¨¨¦
,oaxwd lraøîéîì àkéà éàî`edy dn mrha xnel epl yi dn ± ©¦¨§¥©

'dhigyd lr' jxanjxai `l envra hgey `edyk recne ,
:`xnbd daiyn .`adl zernyna 'hegyl'énð éëä ïéàok` - ¦¨¦©¦

jxan `ed ixd epaxw z` hgey envr milradyk miycwe gqta
.'hegyl'

:itt ax lr zeywdl dtiqen `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipy ¥¦¥
áìeì äNBòäzekeq axraBîöòì,zekeqd bga ezlihp jxevl ¨¤¨§©§

.'äfä ïîfì eðòébäå eðîi÷å eðééçäL' Cøáîxy`keBa úàöì Bìèð §¨¥¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨©§©©¤§¨¨¥
,mipin drax` zevn iciìò eðeöå åéúBöîá eðLc÷ øLà' øîBà¥£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©

.'áìeì úìéèðitt ax zrcl eli`e ,devnd mcew `id dkxad ixde §¦©¨
jxal epwiz ji`e ,devnd dniiwzp xaky `id 'lr' zernyn

:`xnbd zvxzn .df gqepadéa ÷ôð däaâàc àðcéòác íúä éðàL̈¦¨¨¦§¦§¨§©§§¨§©¥
miiw xak ecia aleld z` lhpy onfay meyn alela oicd dpey ±
,devnd z` miiwl ligzdy xg`l jxany `vnpe ,devnd z`

.dzyrp xaky dlihpd lr ezernyny 'lr' jxan `ed ok lre
:`xnbd dywnéëä éàoeyl edn ok m` ±'elhpBa úàöìhwpy ' ¦¨¦¨¥

`ld ,`ziixad `pzBa àöé''déì éòaéîixdy ,xnel [el did-] ¨¨¦¨¥¥
dkxad iptl devnd z` miiw xak:`xnbd zvxzn .énð éëä ïéà¦¨¦©¦

,`weeca e`l `ed 'ea z`vl elhp' oeyl ok` -åmle`à÷c íeMî §¦§¨
àôéñ àðúéîì éòaeixac seqa zepyl `pzd dvxy meyn ±'qpkp ¨¥§¦§¨¥¨

àðz ,'äkeqa áLéìaénð àLéøeixac zligza mb dpy jkitl ± ¥¥©¨¨¨¥¨©¦
alel zevn iabl'elhpéðz÷c .'Ba úàöìaàôéñseqa epipy oky ± ¨¥§¨¨¥¥¨

,`ziixad ixaceðééçäL 'ä äzà Ceøa' ,øîBà Bîöòì äkeñ äNBòä̈¤¨§©§¥¨©¨¤¡¤¨
.'äfä ïîfì eðòébäå eðîi÷åxy`keøLà Ceøa' ,øîBà da áLéì ñðëð §¦§¨§¦¦¨©§©©¤¦§©¥¥¨¥¨£¤

.'äkeqa áLéì eðeöå åéúBöîá eðLc÷¦§¨§¦§¨§¦¨¥¥©¨
:dxen`d zwelgna dkldd zrxkd z` d`ian `xnbdàúëìäå§¦§§¨

dwicad lr jxal xyt`y ,`tt axk,'õîç øeòéa ìò'oeyl mb ik ©¦¨¥
.`adl zernyna `id ef

zl`ey .devnl dkxad zncwdl xewnd z` zxxan `xnbd
:`xnbdàîìò éleëcax oia ±`tt ax oiae ittàäéî[mewn lkn-] §¥¨§¨¦¨
c micenéëeøáì ïðéòa àøwéòîmeiw mcew dkxad z` xnel yiy ± ¥¦¨¨¨¦©§¨¥

e ,dkxad gqepa `l` ewlgp `le ,devndïìðî.df oic epl oipne ± §¨¨
dnn `ed xacd xewn :`xnbd daiynøîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©

øáBò ïäéìò Cøáî úBönä ìk ,ìàeîL[mcew-].ïúéiNòì §¥¨©¦§§¨¥£¥¤¥©£¦¨¨
zl`ey .'oziiyrl xaer' l`eny ly epeyl z` zx`an `xnbd

:`xnbdàeä éîec÷àc àðLéì 'øáBò' éàäc òîLî éàîepivn okid ± ©©§©§©¥¦§¨§©§¥
:`xnbd daiyn .dncwd oeyln `id 'xaer' zaizy miaezkaøîà̈©

,÷çöé øa ïîçð áødna ef oeyl ep`vnàø÷ øîàcaezkd xn`y ± ©©§¨©¦§¨§¨©§¨
(bk gi 'a l`eny),,'éLekä úà øáòiå ,økkä Cøc õòîéçà õøiå'©¨¨£¦©©¤¤©¦¨©©£Ÿ¤©¦

.iyekd z` urnig` micwdy `id mixacd zernyne
:ef zernynl mitqep zexewn d`ian `xnbd,øîà ééaàxewn ©©¥¨©

`id 'xaer' zernynàëäîepia` awria xn`py dnn ,[o`kn-] ¥¨¨
(b bl ziy`xa),'íäéðôì øáò àeäå'ipt lr xare awri micwdy §¨©¦§¥¤

.mdiptl eyr z` yebtl ick eipae eizeypàëäî àîéà úéòaàå± §¦¨¥¥¨¥¨¨
m`ednn ,o`kn `ed ef zernyn xewny xnel lkez dvxz

dle`bd onf lr `iapd dkin xn`y(bi a dkin),íkìî øáòiå'©©£Ÿ©§¨
,'íLàøa 'äå íäéðôì,l`xyi iptl xearl giynd jlnd micwiy ¦§¥¤©§Ÿ¨

.oeivl ezpiky z` xifgdl mlek y`xa xeari `ed jexa yecwde
:devnl dkxad zncwd oica oecl zxfeg `xnbdéøîà áø éa± ¥©¨§¦

,oziiyrl mcew mikxan zeevnd lk lr ,exn` ax zia icinlz
å äìéáhä ïî õeçzriwzn ueg,øôBLmeiw xg`l odilr mikxany ¦©§¦¨§¨

:`xnbd zl`ey .devndàîìLaa recn oaen ±äìéáèmikxan ¦§¨¨§¦¨
meyn ,diptl `le dixg`lcixw lra zliahaéæç àì àøáb ézkà §©©¦©§¨Ÿ£¦

epipy oky ,leahiy cr dkxal ie`x ixw lrad oi` oiicr ±
zekxaa(:k)elahiy cr zekxaae dxez ixaca mixeq` ixw ilray

jxal mileki mpi`y ixw ilra zliah meyne ,mz`nehn exdhie
`le odixg`l jxal zeliahd lka minkg epwiz dliahd iptl

.odiptlàlàzriwza [la`-]àîòè éàî ,øôBL[mrhd edn-] ¤¨¨©©£¨
.diptl `le dixg`l dilr mikxanyàîéz éëå[xn`z `ny-] §¦¥¨

`edyíeMîyeygl yiyàì÷ìwéî àîìéc[lwlwzz `ny-] ¦¦§¨¦©§§¨
däòé÷z,dlhal dkxad dzidy `vnpe dzkldk dlrz `le §¦¨

ixdy ,ok xnel xyt` i` `ldéëä éà[ok m`-]eléôàaäèéçL ¦¨¦£¦§¦¨
énð äìéîe`id ozkxa recne ,dti elri `l `ny yeygl yi [mb-] ¦¨©¦

.oziiyrl xaer
exn`p ax zia icinlz ixacy `xnbd dwiqn ef `iyew gkn

:xg` ote`aøîzéà ãáìa äìéáhä ïî õeç ,àcñç áø øîà àlà¤¨¨©©¦§¨¦©§¦¨¦§©¦§©
mikxan ok` xtey zriwz lr la` ,dixg`l mikxany [xn`p-]
:ax zia icinlz ixack `xnbd dgiken .zeevnd lk x`yk diptl

éëä énð àéðz,`ziixaa mb ok epipy ±äìòå ìáè,mindnBúéiìòa ©§¨©¦¨¦¨©§¨¨©£¦¨
`ed.'äìéáhä ìò eðeöå åéúBöîá eðLc÷ øLà Ceøa' ,øîBà¥¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©©§¦¨

epipy .epzpyna dpypy ung zwica oica oecl zxfeg `xnbd
ungd z` miwcea xyr drax`l xe` :dpyna.'åëå øpä øBàì§©¥

:`xnbd zl`eyéléî éðä àðî`weec wecal yiy df xac oipn ± §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .xpd xe`leðãîì ,àcñç áø øîàoeyl'äàéöî' ¨©©¦§¨¨©§§¦¨

,unga dxn`pyîoeyl'äàéön'g` mewna dxn`py.xåz` ¦§¦¨§
d'äàéöî'epcnl zxg`d'Netéç'î,dl jenqa xn`py'Netéç'ådf §¦¨¥¦§¦

epcnl'Netéç'î.xg` mewna xn`pyåd z`'Netéç'epcnl xg`d ¥¦§¦
'úBøp'î,el jenqa exn`py'úBøð'åepcnl el`'øp'îxn`py ¦¥§¥¦¥

.xg` mewna
epcnl :eixac z` yxtn `cqg ax'äàéöî'unga dxn`py §¦¨

'äàéön'îoky .oinipa zgzn`a `vnpy sqei riaba dxn`py ¦§¦¨
àëä áéúkunga(hi ai zeny),'íëézáa àöné àì øàN íéîé úòáL' §¦¨¨¦§©¨¦§ŸŸ¦¨¥§¨¥¤

íúä áéúëesqei riaba [my xn`pe-](ai cn ziy`xa)ìBãba Ntçéå' §¦¨¨©§©¥©¨
àöniå ,älk ïèwáe ìçäonipA zgYn`A riaBdå .'dze`'äàéöî' ¥¥©¨Ÿ¦¨©¦¨¥©¨¦©§©§©©¦§¨¦§§¦¨
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המשך בעמוד קק



xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc migqt(iyiy meil)

,øácì äéàø ïéàL ét ìò óàå .ä÷éãáì äôé øpä øBàL éðtîyiøëæ ¦§¥¤©¥¨¤¦§¦¨§©©¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤
øîàpL .øácì(hi ai zeny),'íëézáa àöné àì øBàN íéîé úòáL' ©¨¨¤¤¡©¦§©¨¦§Ÿ¦¨¥§¨¥¤

øîBàå(ai cn ziy`xa)ìçä ìBãba Ntçéå'riaBd `vOIe ,dNM ohTaE §¥©§©¥©¨¥¥©¨Ÿ¦¨©¦¨¥©¨¦©
,'onipA zgYn`AøîBàå(ai ` diptv)íéìLeøé úà Ntçà àéää úòa' §©§©©¦§¨¦§¥¨¥©¦£©¥¤§¨©¦

øîBàå ,'úBøpa(fk k ilyn),'ïèá éøãç ìk NôBç íãà úîLð 'ä øð' ©¥§¥¥¦§©¨¨¥¨©§¥¨¤
lr `id unga dxkfpy d`ivn oeyly micnl ep` el` ze`xwnne
d`aedy zncewd `ziixad ixaca x`eank ,zexpa yetig ici

lirl(:f).
xe`l miwcea oi`' `ziixad ixac zligz z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .'dngdéîc éëéä 'änçä øBà' éàämewn dfi`a ± ©©©¨¥¦¨¥
,xaecnàîéð éàxaecny [xn`p m`-]øöça,milzk dl oi`y ¦¥¨§¨¥

eøîàä[xn` ixde-]ä÷éãa äëéøö dðéà øöç ,àáø,llkéðtî ¨¨©¨¨¨¥¥¨§¦¨§¦¨¦§¥
,íL ïééeöî ïéáøBòäLungd z` miaxerd elk` xaky zelzl yie ¤¨§¦§¦¨

.da `vnpyàlàxaecny xn`z `ny -äøãñëàayiy xcg ± ¤¨§©§©§¨
e ,dgezt ziriaxd otecde milzk dylye dxwz el,àáø øîàä̈¨©¨¨

ú÷ãáð døBàì äøãñëà,da dxi`ny dngd xe`l dze` miwcea ± ©§©§¨§¨¦§¤¤
:`xnbd daiyn .xpd xe`l dlila dwceal jixv oi`eàëéøö àìŸ§¦¨

`l` dngd xe`l miwcea oi`y xnel `ziixad [dkxvp `l-]
øãçác äaeøàì.ekxc dxi`n dngdy xeg ea yiy xebq xcgl ± ©£¨§©¤¤

:`xnbd zl`ey aeyeàëéäãmixacd xcga mewn dfi`a - §¥¨
,mixen`éãäáì éàd [cbpk m`-]Y äøãñëà eðééä ,äaeøà`ld ¦§©£¥£¨©§©§©§¨

`ax ixack dngd xe`l zwcap `idy dxcqk` oick dpic
,dxcqk`a enk dngd dxi`n daex`d cbpk oky ,lirl e`aedy

:`xnbd daiyn .xpd xe`l my wecal jixv recneàlàdn ¤¨
`ed ,xpd xe`l `l` dngd xe`l miwcea oi`y `ziixaa epipyy

ïéããöìenk mda daexn dngd xe` oi`y ,daex`d iciva ± ¦§¨¦
.dxcqk`a

.dwea`d xe`l miwcea oi`y ,`ziixad ixac jynda dpc `xnbd
:`xnbd dywnåxe` ikàì ä÷eáà,dwical dtiøîàäåixde-] §£¨Ÿ§¨¨©

[xn`áéúëc éàî ,àáø[xn`py dn-](c b wewag),äéäz øBàk dâBðå' ¨¨©¦§¦§©¨¦§¤
,'Bfeò ïBéáç íLå ,Bì Bãiî íéðø÷,`id mixacd zernynäîì ©§©¦¦¨§¨¤§§¨

éðôa ïéîBc íé÷écöd [znerl-]ä éðôa øðk ,äðéëL.ä÷eáà`ed jke ©¦¦¦¦§¥§¦¨§¥¦§¥¨£¨
ly xe`d didi `eal cizrly ,'didz xe`k dbepe' ,aezkd yexit
mixexdfy ,'el ecin mipxw' .ziy`xa ini zray xe`k miwicvd
`l mewn lkne .miwicvd ipt z` epixwi `ed jexa yecwd xe`n
xe`d swez ,'efer oeiag mye' `l` ,dpikyd xe`l mxe` dnci
lv` xy`n xzei ,cala `ed jexa yecwd lv` didi lecbd
,miwicvd xe`l `ed jexa yecwd xe` oia lcadde .miwicvd
dwea` xe` oial hren exe`y xpd xe` oiay lcadd oirk didi

.xpd xe`n xzei dti dwea`d xe`y `vnp .daexn dxe`yåyi ok §
y dnn gikedläìcáäì ä÷eáà ,àáø øîà`idøçáenä ïî äåöî ¨©¨¨£¨§©§¨¨¦§¨¦©§¨

oi` recn ok m`e .xpd xe`n dti dwea`d xe`y ,xpd xe`n xzei
.dxe`l ungd z` miwcea

:dwea` xe`l miwcea oi` recn mikxc dnka zx`an `xnbdøîà̈©
,÷çöé øa ïîçð áø,dwea`d xe`l `le xpd xe`l `weec miwcea ©©§¨©¦§¨

z`y meynäæ[xpd z`-]ïé÷ãñìå ïéøBçì Bñéðëäì ìBëéick ¤¨§©§¦§¦§¦§¨¦
,ungd on mwcealåz` eli`äæ[dwea`d z`-]Bñéðëäì ìBëé Bðéà §¤¥¨§©§¦

ïé÷ãñìå ïéøBçì:`xnbd zvxzn cer .elceb zngn,øîà ãéáæ áø §¦§¦§¨¦©§¦¨©
äæ[xpd-]BøBàxi`näæå ,åéðôì[dwea`d-]BøBàxi`n,åéøçàì ¤§¨¨§¤§©£¨

lr ,eiptly mewnd z` wcea ecia xpd z` fge`d mc`dy xg`ne
dpi` dixeg`ly mewnd z` wx `l` dxi`n dpi`y dwea` ok

al dxiyk:`xnbd zvxzn cer .dwicéàä ,øîà àtt áødwea` ± ©¨¨¨©©
dfge`d mc`d ,efúéòaok lre ,ziad z` xiraz `ny [`xiizn-] ¨¦

.ie`xk wecal eal my epi`åeli`éàä,df xp ±úéòa àìoi`-] §©Ÿ¨¦
`ed `weec ok lre ,ziad z` xirai `ny efge`d mc`d [`xiizn

:`xnbd zvxzn cer .dwical xykàøBäð CLî éàä ,øîà àðéáø©¦¨¨©©¨©§¨
,zevitwa wlec epi`e cg` mewna zeriawa jynp exe` xpd ±

éôeè÷éà óè÷éî éàäåzvtewe dwiqtn dwea`d zadly eli`e ± §©¦§¨¦§¥
.dwical dxiyk dpi` ok lre ,onfd lk

:epzpyn ixac xe`ial zxfeg `xnbd'åë ïéñéðëî ïéàL íB÷î ìk̈¨¤¥©§¦¦
:`xnbd zl`ey .dwica jixv oi` ung eaíB÷î ìk'miqipkn oi`y ¨¨

dwica jixv oi` ung eaéàî ééeúàì 'oi` `ld ,zeaxl `a dn ± §¨¥©
dixac jynda dpynd dzpy xak ixdy ,ef `aa lka jxev
:`xnbd daiyn .ung ea miqipkny mewna wx `id dwica zaegy

`a 'dwica jixv oi` ung ea miqipkn oi`y mewn lk'ééeúàì§¨¥
[zeaxl-]ïðaø eðúc àä,`ziixaa epipyy dn z` ±éøBçlzek ¨§¨©¨¨¥

díéðBéìòä úéa,myl zrbn mc` ci oi`e daxd mideab mdyåok ©¦¨¤§¦§
mixegdíéðBzçzäung mda gipdl jxc oi`e ,daxd mikenp mdy ©©§¦

,yeniyl migep mpi`y meynåokòéöiä ââoi` eretiy zngny §©©¨¦©
,deab epi`y elit` ung eilr migipnåokìcânä ââ[oex`d-] §©©¦§¨

,milke milke` ekeza migipnyåokïéìeìå ø÷a úôømilebpxz ly §¤¤¨¨§¦
,milebpxzd e` zendad ici lr lk`p my gpend ung lkyåok §

ïaúî,ung ea qipkdl jxc oi`y [oaz zia-]åokïéé úBøöBà ©§¥§§©¦
ïîL úBøöBàåel` zenewn lk ,ung mda qipkdl jxc oi`yïéà §§¤¤¥

,ä÷éãa ïéëéøödtiqed ok lr .mda ievn ungd oi`y meyn §¦¦§¦¨
.dwican el` zenewn mb xehtl ick ,'lk' zaiz epzpyn

:`ziixad ixac jynd z` d`ian `xnbdìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥
úéaä CBúa ú÷ìBçä ähî ,øîBàziad rvn`a dze` micinrny - ¥¦¨©¤¤§©©¦

wlg lka ynzydle mipyl ziad z` wlgl ick ,dvign mewna
,xg` yinyzlú÷ñôîeoia llg wqtd yie zedeab dilbxy ± ©§¤¤

,rwxwd oial dzizgzä÷éãa äëéøömy egipd `ny ,dizgz §¦¨§¦¨
.ung

:zxg` `ziixal ef `ziixa ixacn dxizq dywn `xnbdeäðéîøe§¦§
,zxg` `ziixaa epipy `ld ,zeywdl yie ±L øBçdar lzeka ¤

wiqtndïéaziaíãàcg`ìzia÷ãBa äæ ,Bøéáçezia cvnãò ¥¨¨§£¥¤¥©
÷ãBa äæå ,úòbî BãiL íB÷îezia cvnøàMäå ,úòbî BãiL íB÷î ãò ¨¤¨©©©§¤¥©¨¤¨©©©§©§¨

mci oi`y mewna xegd rvn`a `vndl lelrd ungd z`e -
mdn cg` lk ,zrbn,Baìa Bìháî.dwica jixv df mewn oi`eïaø §©§§¦©¨

ú÷ìBçä ähî ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL[zvvegd-]úéaä CBúa ¦§¤©§¦¥¥¦¨©¤¤§©©¦
,miwlg ipyl eze` zwlgneäézçz íéøeãñ íéðáàå íéöòå, §¥¦©£¨¦§¦©§¤¨

ú÷ñôîe,mipa`de mivrd oial dzizgz oia wiqtnd llg yie ± ©§¤¤
.ä÷éãa äëéøö dðéà:dziiyew z` `xnbd dwiqnàéL÷[dyw-] ¥¨§¦¨§¦¨©§¨

oica dpey`xd `ziixaa l`ilnb oa oerny oax xn`y dnnähî¦¨
,dizgz dwica dkixv `idyähnà`ziixaa xn`y dn lr - ©¦¨

oke .dizgz dwica dkixv dpi`y dipydàéL÷dnn [dyw±] ©§¨
oica dpey`xd `ziixaa epipyyïéøBçmikixv mpi`y lzekay ¦

,dwicaïéøBçàwecal jixvy dipyd `ziixaa epipyy dn lr - ©¦
.zrbn eciy mewn cr lzekd ixeg z`

oicn :`xnbd zvxznïéøBçdpey`xd `ziixaayïéøBçàoic lr-] ¦©¦
dipyd `ziixaay [mixeg,àéL÷ àìokyàä`ziixad - Ÿ©§¨¨

zxacn ,dwican mzxhety dpey`xdéàzúáe éàléòamixega - §¦¨¥§©¨¥
,zeynzydl migep mpi`y daxd mikenpe daxd mideabàäå- §¨

zxacn ,mwceal dkixvnd dipyd `ziixadeéòöéîamixega ± §¦§¥
mda gipdle mda ynzydl milibxy ,lzekd daeb rvn`ay

oicn oke .ungähîdpey`xd `ziixaayähnà[dhin oic lr-] ¦¨©¦¨
dipyd `ziixaay,àéL÷ àìokyàäoa oerny oax xn`y [dn-] Ÿ©§¨¨

dhna xaecn ,dizgz wecal jixvy dpey`xd `ziixaa l`ilnb
àéìcéîc,dizgz ynzydl gepe rwxwdn daxd [zdabeny-] §¦©§¨

eli`e .ung my egipd `ny yeygl yi ok lreàäxn`y [dn-] ¨
,dizgz wecal jixv oi`y dipyd `ziixaa l`ilnb oa oerny oax

dhina xaecnéàzzéîcdizgz llg zvw yiy s`e ,[dkenp-] §¦©©
jixv oi` ok lre ,ung my gipdle ea ynzydl gep oi` mewn lkn

.ewceal
oii zexve`' ,lirl d`aedy `ziixad ixac jynda dpc `xnbd

:`xnbd dywn .'dwica mikixv oi` ony zexve`eåa ikïéé úBøöBà §§©¦
éøö ïéààéðúäå ,ä÷éãa C,zxg` `ziixaa epipy ixde ±ïéé úBøöBà ¥¨¦§¦¨§¨©§¨§©¦

éøö,ä÷éãa Ceéøö ïéà ïîL úBøöBà.ä÷éãa C,`xnbd zvxznàëä ¨¦§¦¨§¤¤¥¨¦§¦¨¨¨
ïðé÷ñò éàîa,dipyd `ziixaa o`k xaecn dna ±aoii zexve` §©¨§¦©§
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המשך בעמוד קעק

izni`n` cenr g sc ± oey`x wxtmigqt
äôé øðä øåàù éðôîä÷éãáì`zeilrn i`n yxtn dinwl Ð.dwea`nú÷ãáð äøåàì

.meia dwcea `l` ,dlila xpd xe` dl `iadl jixv oi`e ,zwcap dly xe`l Ðàëéäãå
xe`l dl `ibq `l xcga mewn dfi`a Ð?daex`däáåøà éãäì àîéð éàxegd cbp Ð

.dxcqk` epiid ?`l i`n` ,ynnïéããöì.xeg ly Ðäâåðåxe`k ,miwicvl cizr ly Ð

.didi ziy`xa ini zray lyíéðø÷oeyln Ð

zeny) "eipt xer oxw ik",(cloixexdfecin

yecwd ly eifn ,wicvl el `ed jexa yecwd

ekli `ed jexaoixexdfoixwdl.miwicvd ipt

xpk `l` ,exe`l dey mxe` didi `leipta

.dwea`dåéøçàì åøåàmc`e Ðefge`deiptl

dti oi` jkld ,wcea `ed.dwicalúéòáÐ

`ly `xiiznxirailr eal oi`e ,ziad z`

.dti dwicadäéøåäð êéùî éàäxpd xe` Ð

zevitwa wlec epi`e ,enewna jix`ne jynp

.cg` mewna gp `l`óè÷éîéôåè÷éàwqtp Ð

" oeyl ,cinz uteweaei`) "geln mithewd.(l

éàî ééåúéàì ìëoiqipkny mewn `pz `lc Ð

.'ek eaéøåç.lzekay Ð.íéðåúçúäå íéðåéìòä
mideabdi`cn xzeimikenpdeoi`e ,i`cn xzei

ynzydl oigep.wecal jixv oi` Ðââåòéöéä
rteyne li`ed ,jenp `edy it lr s` Ðoi` Ð

eid `l odly oibb x`y la` .wecal jixv

.oirteynòéöé.u"ixtp`* Ðìãâîä ââÐ

milk ekezl mipzepy ,ur ly x"iihyn**

jixv ekez ,milke`e.ebb `le dwicaø÷á úôøå
ung my did m`y Ð.edelk` zendad Ð

ïéìåìå.oilebpxz zxic mewn Ðïáúîåzia Ð

oii zexve` oke ?my ung ly ekxc dnc .oazd

.onyeú÷ìåçämewna dze` oicinrn Ð

`zlinc `gxe`e ,ziad iyinyz wlgl dvign

.hwpú÷ñôîå,rwxwl diley oia wqtd yi Ð

.dhnl mideab dilbxy oebkåãéù íå÷î ãò
úòâîlzekdy oebk Ð.daxd arú÷ñôîåÐ

.mivrl diley oia xie` yiïéøåç àéù÷ïéøåçà
.dwica oikixv oixeg `kd `pz `wc ÐàäÐ

oikixv oi` lirl ipzwci`lira Ðoi`y ,i`zze

,ozyinyz dgep`de .`icda ipzwckÐ

,irvn`amigepy.ynzydlàéìãîãÐ

ddeabydaxd dizgz xie` yie ,daxddgep Ð

.dzyinyzéàúúéîãzvw yiy it lr s` Ð

xie`dzyinyz dgep oi` Ð.÷ôúñîáxve` Ð

wtzqnyoii epnidepgleyl.dwica jixv Ð

dlk `edyk oii `iadl qpkp ynydy minrt

ezte ,ogleyd lr.eciaäìéëàì òá÷ ùéÐ

,mc` ipa jke jkl jixv ony dnk `ed rcei

on cenrl jixv oi`e ,dcerq mcew e`iane

oii la` .`iadle oglyd,dizyl raw oi` Ð

ziizyy minrtlyn daexn [ef] dcerq

.xaca iwa ynyd oi`e ,lenz`úåøöåà åùò
ìááá øëùjixvdl Ð,wtzqna dwica

ea oilibxc oeikc .l`xyi ux`a oii zexve`kÐ

raw oi`.eziizyléáøáøá àäjixv oi` Ð

raw mdl yiy ,dwica,cne`ecenrl jixv oi`e

.dcerqd rvn`a `iadleéøèåæmdl oi` Ð

raw,cne`e.`iadle cenrl jixveéçìî éá.glnd zia Ðéøé÷ éáågln `iadl dcerqd jezn cnery itl ,dwica jixv ,dery Ð.zexpeìôðãeze` oiaiign oi` oipad ltp m` Ð

`l` mipa` lb z` wecalzi`xnlmiiw lzekd didyk dlgzne .odipia eci qipkdl `l la` ,oirdzpkq my yie ltp eiykre ,eixega ynzyp Ð,miaxwrokxcy`vnilzety`a

.oilbaeåéøçà ùôçì ìåëé áìëä ïéàùádnk :`ipze .ipy wxta oerny iax dl yxtn ikd Ðzyitgalkd.migth dyly Ðèçî åì ãáàú àîùipeirl `zyd iz`e ,okl mcew Ð

s` oiekznc oeike .dxzahgnl,`ed devn gily e`l Ð.wefipeåâ éàäëåàðå,ekxvle devnl oiekznc Ð.dinza !?`ed devn gily e`l
éøä
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äèîeyexitlc :dywe .ixiin dizgz oiprlc :i"yx yxit Ð zwqtne ziad jeza zwlegd

jeza zwleg :xnel yi `l` !`l eze "zwqtn" `l` "zwlegd" xninl dil ded `l

zwqtne ,ziadzwlege .ziad rvn`a zgpeny epiid Ð,lzekl lzekn zrbny epiid Ð

jixv oi`c xn`we .dizgz xearie geyi e` ,dhnd iab lr `l` xg` cvn xearl leki epi`e

inlyexia rnyn oke .iniptd cvl dwica

:xne` l`ilnb oa oerny oax ,xn`wc ,`ztqezae

mivre ,ziad jeza zwlegd zvveg `idy dhn

dizgz migpen mipa`eepi`e oevigd cv wcea Ð

rnyn inlyexid jezne .iniptd cv wcea

jixv oi`" qxb mipa`e mivr da ipzwc `ziixac

mipa`e mivr yiy `kd ipyn `lc `de ."dwica

jixv oi` jk liayay dil rnyn `lc meyn Ð

zgz xearle geyl jxc oi`c meyn [`l`] dwica

`ilcinc `d :ipyne .dhnd,dwica jixv mzd Ð

`la dizgz xearl lekie oideab dilbxy itl

jixv oi` `ilcina inp i` .diigy`gip `lc Ð

oi` :iqxbc mixtq yie .xearle dab lr zelrl

ef `qxib itle .jixv `ziixzaae ,`ziinwa jixv

epiaxe .`zeaxl dizgz mixecq mipa`e mivr hwp

`dn jixte ,jixv oi` ediiexza qxb l`ppg

`ziixzaae ,mixecq mivr opira `l `ziinwac

.opira

àëäepi` jkle Ð eixg` ytgl leki alkdyk

iab rnync `de .dpkqd iptn `l` xeht

ytgl leki alkd m`c zletn,xreank epi` Ð

xne` ,axwr zpkq iptn xhtin `le ,exral jixve

ung `ki` i`cec ,mzd ip`y :wgvi epiaxÐ

.`pivge `xna milret xikydl minkg edegixhd

reci ungd oi`y ,`kd la`.edegixhd `l Ð
dkfiy
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:øîBàå ,"ìçä ìBãba Ntçéå" :øîBàå ,"íëézáa àöné¦¨¥§¨¥¤§¥©§©¥©¨¥¥§¥
øð" :øîBàå ,"úBøpa íéìLeøé úà Ntçà àéää úòa"¨¥©¦£©¥¤§¨©¦©¥§¥¥
änçä øBà éàä ."ïèá éøãç ìk Nôç íãà úîLð 'ä¦§©¨¨Ÿ¥¨©§¥¨¤©©©¨

øöça àîéð éà ?éîc éëéä¯dðéà øöç :àáø øîàä ¥¦¨¥¦¥¨¤¨¥¨¨©¨¨¨¥¥¨
î ïéáøBòäL éðtî ,ä÷éãa äëéøöàlà .íL ïééeö §¦¨§¦¨¦§¥¤¨§¦§¦¨¤¨

äøãñëàa¯àì !ú÷cáð døBàì äøãñëà :àáø øîàä §©§©§¨¨¨©¨¨©§©§¨§¨¦§¤¤¨
äaeøà éãäáì éà ?àëéäãe .øãçác äaeøàì ,àëéøö¯ §¦¨©£¨§©¤¤§¥¨¦§©£¥£¨

øîàäå ?àì ä÷eáàå .ïéããvì àlà ,äøãñëà eðééä©§©§©§¨¤¨©§¨¦©£¨Ÿ§¨¨©
Bì Bãiî íéðø÷ äéäz øBàk dâðå" áéúëc éàî :àáø̈¨©¦§¦§Ÿ©¨¦§¤©§©¦¦¨

äðéëL éðôa ïéîBc íé÷écv äîì "Bfò ïBéáç íLå¯øpk §¨¤§ª§©©¦¦¦¦§¥§¦¨©¥
äìcáäì ä÷eáà :àáø øîàå .ä÷eáàä éðôa¯äåöî ¦§¥¨£¨§¨©¨¨£¨§©§¨¨¦§¨

Bñéðëäì ìBëé äæ :÷çöé øa ïîçð áø øîà !øçáenä ïî¦©§¨¨©©©§¨©¦§¨¤¨§©§¦
äæå ,ïé÷ãqìå ïéøBçì¯ïéøBçì Bñéðëäì ìBëé Bðéà ©¦§©§¨¦§¤¥¨§©§¦©¦

äæ :øîà ãéáæ áø .ïé÷ãqìå¯äæå ,åéðôì BøBà¯BøBà §©§¨¦©§¦¨©¤§¨¨§¤
éàä :øîà àtt áø .åéøçàì¯éàäå ,úéòa¯.úéòa àì §©£¨©©¨¨©©¨¥§©¨¨¥

éàä :øîà àðéáø¯éàäå ,àøBäð CLî¯óè÷éî ¨¦¨¨©©¨©§¨§©¦§©
"íB÷î ìk" ."'åë ïéñéðëî ïéàL íB÷î ìk" .éôeè÷éà¦§¥¨¨¤¥©§¦¦¨¨
úéa éøBç :ïðaø eðúc àä ééBzàì ?éàî ééBzàì§©¥©§©¥¨§¨©¨©¥©¦
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ïîL¯ú÷ñôîe úéaä CBúa ú÷ìBçä ähî :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .ä÷éãa ïéëéøö ïéà ¤¤¥§¦¦§¦¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦¨©¤¤§©©¦©§¤¤

¯Bøéáçì íãà ïéaL øBç :eäðéîøe .ä÷éãa äëéøö÷ãBa äæå ,úòbî BãiL íB÷î ãò ÷ãBa äæ §¦¨§¦¨§¦§¤¥¨¨©£¥¤¥©§¤¨©©©§¤¥
ú÷ìBçä ähî :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL éaø .Baìa Bìháî øàMäå ,úòbî BãiL íB÷î ãò©§¤¨©©©§©§¨§©§§¦©¦¦§¤©§¦¥¥¦¨©¤¤
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àä ;àéL÷ àì ïéøBçà ïéøBç !ïéøBçà ïéøBç àéL÷ ,ähnà¯àäå ,éàzúáe éàìéòa¯.éòöéîa ©¦¨©§¨¦©¦¦©¦¨©§¨¨§¦¨¥§©¨¥§¨§¦§¥

àä ;àéL÷ àì ähnà ähî¯àä ,àéìãéîc¯éøö ïéà ïéé úBøöBàå .éàzzéîc!?ä÷éãa C ¦¨©¦¨¨©§¨¨§¦§©¨¨§¦©©§§©¦¥¨¦§¦¨
ïéé úBøöBà :àéðúäå¯éøöïîL úBøöBà ,ä÷éãa C¯éøö ïéàïðé÷ñò éàîa àëä !ä÷éãa C¯ §¨©§¨§©¦¨¦§¦¨§¤¤¥¨¦§¦¨¨¨§©¨§¦©
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc migqt(iyiy meil)

,øácì äéàø ïéàL ét ìò óàå .ä÷éãáì äôé øpä øBàL éðtîyiøëæ ¦§¥¤©¥¨¤¦§¦¨§©©¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤
øîàpL .øácì(hi ai zeny),'íëézáa àöné àì øBàN íéîé úòáL' ©¨¨¤¤¡©¦§©¨¦§Ÿ¦¨¥§¨¥¤

øîBàå(ai cn ziy`xa)ìçä ìBãba Ntçéå'riaBd `vOIe ,dNM ohTaE §¥©§©¥©¨¥¥©¨Ÿ¦¨©¦¨¥©¨¦©
,'onipA zgYn`AøîBàå(ai ` diptv)íéìLeøé úà Ntçà àéää úòa' §©§©©¦§¨¦§¥¨¥©¦£©¥¤§¨©¦

øîBàå ,'úBøpa(fk k ilyn),'ïèá éøãç ìk NôBç íãà úîLð 'ä øð' ©¥§¥¥¦§©¨¨¥¨©§¥¨¤
lr `id unga dxkfpy d`ivn oeyly micnl ep` el` ze`xwnne
d`aedy zncewd `ziixad ixaca x`eank ,zexpa yetig ici

lirl(:f).
xe`l miwcea oi`' `ziixad ixac zligz z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .'dngdéîc éëéä 'änçä øBà' éàämewn dfi`a ± ©©©¨¥¦¨¥
,xaecnàîéð éàxaecny [xn`p m`-]øöça,milzk dl oi`y ¦¥¨§¨¥

eøîàä[xn` ixde-]ä÷éãa äëéøö dðéà øöç ,àáø,llkéðtî ¨¨©¨¨¨¥¥¨§¦¨§¦¨¦§¥
,íL ïééeöî ïéáøBòäLungd z` miaxerd elk` xaky zelzl yie ¤¨§¦§¦¨

.da `vnpyàlàxaecny xn`z `ny -äøãñëàayiy xcg ± ¤¨§©§©§¨
e ,dgezt ziriaxd otecde milzk dylye dxwz el,àáø øîàä̈¨©¨¨

ú÷ãáð døBàì äøãñëà,da dxi`ny dngd xe`l dze` miwcea ± ©§©§¨§¨¦§¤¤
:`xnbd daiyn .xpd xe`l dlila dwceal jixv oi`eàëéøö àìŸ§¦¨

`l` dngd xe`l miwcea oi`y xnel `ziixad [dkxvp `l-]
øãçác äaeøàì.ekxc dxi`n dngdy xeg ea yiy xebq xcgl ± ©£¨§©¤¤

:`xnbd zl`ey aeyeàëéäãmixacd xcga mewn dfi`a - §¥¨
,mixen`éãäáì éàd [cbpk m`-]Y äøãñëà eðééä ,äaeøà`ld ¦§©£¥£¨©§©§©§¨

`ax ixack dngd xe`l zwcap `idy dxcqk` oick dpic
,dxcqk`a enk dngd dxi`n daex`d cbpk oky ,lirl e`aedy

:`xnbd daiyn .xpd xe`l my wecal jixv recneàlàdn ¤¨
`ed ,xpd xe`l `l` dngd xe`l miwcea oi`y `ziixaa epipyy

ïéããöìenk mda daexn dngd xe` oi`y ,daex`d iciva ± ¦§¨¦
.dxcqk`a

.dwea`d xe`l miwcea oi`y ,`ziixad ixac jynda dpc `xnbd
:`xnbd dywnåxe` ikàì ä÷eáà,dwical dtiøîàäåixde-] §£¨Ÿ§¨¨©

[xn`áéúëc éàî ,àáø[xn`py dn-](c b wewag),äéäz øBàk dâBðå' ¨¨©¦§¦§©¨¦§¤
,'Bfeò ïBéáç íLå ,Bì Bãiî íéðø÷,`id mixacd zernynäîì ©§©¦¦¨§¨¤§§¨

éðôa ïéîBc íé÷écöd [znerl-]ä éðôa øðk ,äðéëL.ä÷eáà`ed jke ©¦¦¦¦§¥§¦¨§¥¦§¥¨£¨
ly xe`d didi `eal cizrly ,'didz xe`k dbepe' ,aezkd yexit
mixexdfy ,'el ecin mipxw' .ziy`xa ini zray xe`k miwicvd
`l mewn lkne .miwicvd ipt z` epixwi `ed jexa yecwd xe`n
xe`d swez ,'efer oeiag mye' `l` ,dpikyd xe`l mxe` dnci
lv` xy`n xzei ,cala `ed jexa yecwd lv` didi lecbd
,miwicvd xe`l `ed jexa yecwd xe` oia lcadde .miwicvd
dwea` xe` oial hren exe`y xpd xe` oiay lcadd oirk didi

.xpd xe`n xzei dti dwea`d xe`y `vnp .daexn dxe`yåyi ok §
y dnn gikedläìcáäì ä÷eáà ,àáø øîà`idøçáenä ïî äåöî ¨©¨¨£¨§©§¨¨¦§¨¦©§¨

oi` recn ok m`e .xpd xe`n dti dwea`d xe`y ,xpd xe`n xzei
.dxe`l ungd z` miwcea

:dwea` xe`l miwcea oi` recn mikxc dnka zx`an `xnbdøîà̈©
,÷çöé øa ïîçð áø,dwea`d xe`l `le xpd xe`l `weec miwcea ©©§¨©¦§¨

z`y meynäæ[xpd z`-]ïé÷ãñìå ïéøBçì Bñéðëäì ìBëéick ¤¨§©§¦§¦§¦§¨¦
,ungd on mwcealåz` eli`äæ[dwea`d z`-]Bñéðëäì ìBëé Bðéà §¤¥¨§©§¦

ïé÷ãñìå ïéøBçì:`xnbd zvxzn cer .elceb zngn,øîà ãéáæ áø §¦§¦§¨¦©§¦¨©
äæ[xpd-]BøBàxi`näæå ,åéðôì[dwea`d-]BøBàxi`n,åéøçàì ¤§¨¨§¤§©£¨

lr ,eiptly mewnd z` wcea ecia xpd z` fge`d mc`dy xg`ne
dpi` dixeg`ly mewnd z` wx `l` dxi`n dpi`y dwea` ok

al dxiyk:`xnbd zvxzn cer .dwicéàä ,øîà àtt áødwea` ± ©¨¨¨©©
dfge`d mc`d ,efúéòaok lre ,ziad z` xiraz `ny [`xiizn-] ¨¦

.ie`xk wecal eal my epi`åeli`éàä,df xp ±úéòa àìoi`-] §©Ÿ¨¦
`ed `weec ok lre ,ziad z` xirai `ny efge`d mc`d [`xiizn

:`xnbd zvxzn cer .dwical xykàøBäð CLî éàä ,øîà àðéáø©¦¨¨©©¨©§¨
,zevitwa wlec epi`e cg` mewna zeriawa jynp exe` xpd ±

éôeè÷éà óè÷éî éàäåzvtewe dwiqtn dwea`d zadly eli`e ± §©¦§¨¦§¥
.dwical dxiyk dpi` ok lre ,onfd lk

:epzpyn ixac xe`ial zxfeg `xnbd'åë ïéñéðëî ïéàL íB÷î ìk̈¨¤¥©§¦¦
:`xnbd zl`ey .dwica jixv oi` ung eaíB÷î ìk'miqipkn oi`y ¨¨

dwica jixv oi` ung eaéàî ééeúàì 'oi` `ld ,zeaxl `a dn ± §¨¥©
dixac jynda dpynd dzpy xak ixdy ,ef `aa lka jxev
:`xnbd daiyn .ung ea miqipkny mewna wx `id dwica zaegy

`a 'dwica jixv oi` ung ea miqipkn oi`y mewn lk'ééeúàì§¨¥
[zeaxl-]ïðaø eðúc àä,`ziixaa epipyy dn z` ±éøBçlzek ¨§¨©¨¨¥

díéðBéìòä úéa,myl zrbn mc` ci oi`e daxd mideab mdyåok ©¦¨¤§¦§
mixegdíéðBzçzäung mda gipdl jxc oi`e ,daxd mikenp mdy ©©§¦

,yeniyl migep mpi`y meynåokòéöiä ââoi` eretiy zngny §©©¨¦©
,deab epi`y elit` ung eilr migipnåokìcânä ââ[oex`d-] §©©¦§¨

,milke milke` ekeza migipnyåokïéìeìå ø÷a úôømilebpxz ly §¤¤¨¨§¦
,milebpxzd e` zendad ici lr lk`p my gpend ung lkyåok §

ïaúî,ung ea qipkdl jxc oi`y [oaz zia-]åokïéé úBøöBà ©§¥§§©¦
ïîL úBøöBàåel` zenewn lk ,ung mda qipkdl jxc oi`yïéà §§¤¤¥

,ä÷éãa ïéëéøödtiqed ok lr .mda ievn ungd oi`y meyn §¦¦§¦¨
.dwican el` zenewn mb xehtl ick ,'lk' zaiz epzpyn

:`ziixad ixac jynd z` d`ian `xnbdìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥
úéaä CBúa ú÷ìBçä ähî ,øîBàziad rvn`a dze` micinrny - ¥¦¨©¤¤§©©¦

wlg lka ynzydle mipyl ziad z` wlgl ick ,dvign mewna
,xg` yinyzlú÷ñôîeoia llg wqtd yie zedeab dilbxy ± ©§¤¤

,rwxwd oial dzizgzä÷éãa äëéøömy egipd `ny ,dizgz §¦¨§¦¨
.ung

:zxg` `ziixal ef `ziixa ixacn dxizq dywn `xnbdeäðéîøe§¦§
,zxg` `ziixaa epipy `ld ,zeywdl yie ±L øBçdar lzeka ¤

wiqtndïéaziaíãàcg`ìzia÷ãBa äæ ,Bøéáçezia cvnãò ¥¨¨§£¥¤¥©
÷ãBa äæå ,úòbî BãiL íB÷îezia cvnøàMäå ,úòbî BãiL íB÷î ãò ¨¤¨©©©§¤¥©¨¤¨©©©§©§¨

mci oi`y mewna xegd rvn`a `vndl lelrd ungd z`e -
mdn cg` lk ,zrbn,Baìa Bìháî.dwica jixv df mewn oi`eïaø §©§§¦©¨

ú÷ìBçä ähî ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL[zvvegd-]úéaä CBúa ¦§¤©§¦¥¥¦¨©¤¤§©©¦
,miwlg ipyl eze` zwlgneäézçz íéøeãñ íéðáàå íéöòå, §¥¦©£¨¦§¦©§¤¨

ú÷ñôîe,mipa`de mivrd oial dzizgz oia wiqtnd llg yie ± ©§¤¤
.ä÷éãa äëéøö dðéà:dziiyew z` `xnbd dwiqnàéL÷[dyw-] ¥¨§¦¨§¦¨©§¨

oica dpey`xd `ziixaa l`ilnb oa oerny oax xn`y dnnähî¦¨
,dizgz dwica dkixv `idyähnà`ziixaa xn`y dn lr - ©¦¨

oke .dizgz dwica dkixv dpi`y dipydàéL÷dnn [dyw±] ©§¨
oica dpey`xd `ziixaa epipyyïéøBçmikixv mpi`y lzekay ¦

,dwicaïéøBçàwecal jixvy dipyd `ziixaa epipyy dn lr - ©¦
.zrbn eciy mewn cr lzekd ixeg z`

oicn :`xnbd zvxznïéøBçdpey`xd `ziixaayïéøBçàoic lr-] ¦©¦
dipyd `ziixaay [mixeg,àéL÷ àìokyàä`ziixad - Ÿ©§¨¨

zxacn ,dwican mzxhety dpey`xdéàzúáe éàléòamixega - §¦¨¥§©¨¥
,zeynzydl migep mpi`y daxd mikenpe daxd mideabàäå- §¨

zxacn ,mwceal dkixvnd dipyd `ziixadeéòöéîamixega ± §¦§¥
mda gipdle mda ynzydl milibxy ,lzekd daeb rvn`ay

oicn oke .ungähîdpey`xd `ziixaayähnà[dhin oic lr-] ¦¨©¦¨
dipyd `ziixaay,àéL÷ àìokyàäoa oerny oax xn`y [dn-] Ÿ©§¨¨

dhna xaecn ,dizgz wecal jixvy dpey`xd `ziixaa l`ilnb
àéìcéîc,dizgz ynzydl gepe rwxwdn daxd [zdabeny-] §¦©§¨

eli`e .ung my egipd `ny yeygl yi ok lreàäxn`y [dn-] ¨
,dizgz wecal jixv oi`y dipyd `ziixaa l`ilnb oa oerny oax

dhina xaecnéàzzéîcdizgz llg zvw yiy s`e ,[dkenp-] §¦©©
jixv oi` ok lre ,ung my gipdle ea ynzydl gep oi` mewn lkn

.ewceal
oii zexve`' ,lirl d`aedy `ziixad ixac jynda dpc `xnbd

:`xnbd dywn .'dwica mikixv oi` ony zexve`eåa ikïéé úBøöBà §§©¦
éøö ïéààéðúäå ,ä÷éãa C,zxg` `ziixaa epipy ixde ±ïéé úBøöBà ¥¨¦§¦¨§¨©§¨§©¦

éøö,ä÷éãa Ceéøö ïéà ïîL úBøöBà.ä÷éãa C,`xnbd zvxznàëä ¨¦§¦¨§¤¤¥¨¦§¦¨¨¨
ïðé÷ñò éàîa,dipyd `ziixaa o`k xaecn dna ±aoii zexve` §©¨§¦©§
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,dpynd zl`ey jk lreeøîà änáewecal jixvyúBøeL ézL ©¤¨§§¥
zexecqd oii zeiag ly.ózønaxn`p df oic ,dpynd daiyne ©©§¥

ae ,õîç Ba ïéñéðënL íB÷îoebk÷tzñîamiwtzqny szxna ± ¨¤©§¦¦¨¥§¦§©¥
ynyd myl qpkp `ny yeygl yiy ,dcerqd jxevl oii epnn

lirl x`eank ,my dze` gkye ,ecia ezityk dcerqd jeza(my).
i`ny zia zhiy xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

,dpyna epipy :epzpynaúBøeL ézL ,íéøîBà éànL úéaipt lr ¥©©§¦§¥
szxnd lkúBøeL ézL ,äãeäé áø øîà .'åëåel`eøîàLzia ¨©©§¨§¥¤¨§

lzekd len zecnery zexeyd izy od el` ,owceal jixvy i`ny
,dixg`ly efe zipevigd ,gztd eayäøB÷ éîL ãòå õøàä ïî¦¨¨¤§©§¥¨

.[` xeiv] szxnd lk agexe daeb lkl ,[dxwzd daeb-]ïðçBé éaøå§©¦¨¨
,øîàod i`ny zia exn`y zexey izyíàb ïéîk úçà äøeL± ¨©¨©©§¦©

,dtiwfa zg` dxey ,ziteq s"k ze` zxevk `idy zipeei l"nib
lenn zcnery zipevigd dxeyd od el`e .daikya zg`de
dakyde ,szxnd agexe daeb lkl dxwzd cr ux`dn ,gztd
szxnd agexe jxe` lkl zakeyy dxwzl dkenqd dpeilrd

.[a xeiv]
:el` zehiyn zg` lkl `ziixan reiq d`ian `xnbdàéðz©§¨

,äãeäé áøc déúåkeïðçBé éaøc déúååk àéðzzg` `ziixaa epipy ± §¨¥§©§¨©§¨§¨¥§©¦¨¨
.opgei iax zhiyk zxg` `ziixaae ,dcedi ax zhiykàéðz©§¨

déúååk[eixack epipy-],íéøîBà éànL úéa ,äãeäé áøcjixv §¨¥§©§¨¥©©§¦
wecalúBøeL ézLe ,ózønä ìk éðt ìò úBøeL ézLel`eøîàL §¥©§¥¨©©§¥§¥¤¨§

od ,owceal yiy.äøB÷ éîL ãòå õøàä ïîedéúååk àéðzepipye-] ¦¨¨¤§©§¥¨©§¨§¨¥
[eixack,ïðçBé éaøcwecal yi ,mixne` i`ny ziaìò úBøeL ézL §©¦¨¨§¥©
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קמג
izni`na cenr g sc ± oey`x wxtmigqt

øåîâ ÷éãö äæ éøäe`xea zevn miiw `l` ,dyer dnyl `ly opixn` `le ,df xaca Ð

edevy.eipa eigiy e` `ad mlerl da dkfiy envr z`pdl s` oiekzne ,dwcv zeyrl

÷ãáã øúá.dxza ipeirl iz` devnd lk z` xnbe Ð÷ãåá åðéà åîöò ìëenvr lk Ð

.il dyr mityk :iebd xn`i `ly ,wcea epi` xeg lyäéúòãà åàìål` meyl ,iebc Ð

.ef dlilr ealêìà êéàs`e .cec z` geynl Ð

egelyy it lrdid mewn ly.`xi did ixd Ð

áø éá éðámikixvd micinlz Ðoiicr maxl

.ax ipa exwåøééããéâàáá.drwaay mixtka Ð

.`"itpw* frlaeéúéîì åäîàîåã÷àëåùçåÐ

,jygzyne xgyd zelr mcew axrde mkyd

mdl yi melk`xilon?miwifndéøàåö ìòåÐ

devndy ,ewefi `l i`cec ,owifd yper `di

.mdilr dpibnìéæéð,jygzyn `fitye`l Ð

,dxfga s` devnd lr jenql oileki melk ?i`n

?`l e`äøåú äøîàù éôìëdxn`y jezn Ð

jk dxez`ly aezkd egihady oicnl ep` Ð

wfei,wefl ekxc oi`c ,eteb oky lke ,epenn

wfip zeidl xidn epi`e `lfn dil zi` mc`c

.etebaéîà éáøãë`nw `xw Ðin` iaxckl

.`z`øñåðéâ úåøéôopixn`ck ,c`n oiwezn Ð

,zxpik epiide (`,cn) zekxaaux`a dpicn my

.l`xyiäéîù øëã ïàî óúøîon exhetl Ð

dnae" xn`e `nw `pz dnzn `wc ,dwicad

."exn`øîà÷ éëämewn lk" `yix ipzwc Ð

mewn lk lirl opixn`e ,'ek "oiqipkn oi`y

i`n iiezi`l.onye oii zexve` iiezi`l Ð

jixv onwl exn` dnae opixn` ikd meyne

ikide ,ung ea oiqipkny mewna :yxtne .dwica

inc.wtzqna oebk Ðåøîàù úåøåù éúùÐ

.dxew iny cre ux`d on (mixne`) i`ny zia

jxcxcql oii ixve`dodizeiagzexey zexey

rwxw lk oi`lnny cr,szxndoigipne oixfege

.dxewd cr zepezgz zexeyk ziag lr ziag

,zepevig zexey izy oze`y ,i`ny zia ixn`e

lk agex ipt lr gztd z` d`exy dze`

,szxnddxeydedixg`lyon wecal jixv Ð

.dxwzd cr ux`däøå÷ éîùiny" enk Ð

(gnw mildz) "minyd.øîà ïðçåé éáøåizy Ð

i`ny zia exn`y zexeydpevig dxey `id Ð

zeiagd lk wceae xfege ,dxwz cre ux`d on

,szxn ly eagxe ekx` lk ipt lr zepeilrd

zepnl z`a m` dxey z`xwp `id s`y

.dhnl dlrnlníàâ"nib `id Ðl,zipeei

oink zg` dxey .dgezt eply sk oink dieyre

m`b,dtiwfa dxey epiiddpeilr dxeye

uegan ziad lzek wcead mc`k daikya.bbde

äøå÷ä úà äàåøäbb lk epiidc Ð.zexeyd

äðîéä íéðôìù.dpevig ly Ðäèîìùåäðîéä
.dwica dkixv dpi` ,dpeilr ly Ðììä úéá

'åë íéøîåà.aiqp `w oizipzn Ðäðåéìò
äèîìùåäðîéädpeilr i`d Ðbb lk `l Ð

iax xn`ck ,xn`w szxnd jxe`a zexeyd

ziag zxey `l` ,i`ny ziac `ail` opgei

ux`d on `le ,szxnd lk agex ipt lr zg`

dxewd crez` d`exd dxey dze` `l` Ð

.dxewd z`e gztdäðîéä äèîìùåcere Ð

dxeyn `id dpeilrd on dhnl zg` ziag zxeydtewfdgztdy lzekd `l` ,xn`w ynn ecbpk e`l gzt i`de .gztd cbpk.ikd ixw eaäðîéä íéðôìùå äðåéìòziagd bba Ð

.szxnd lk ipt lr zexey izy wceaáøã àîòè éàîdizernynk dpnid miptlye dpeilr xninl ira `lc Ð.ipzw zepeilr oizipzn `dc ,oizipzncúåðåöéç ÷ééãmiptly dze`e Ð

zepeviga oizipznc `pzc ax xaq `we .`id dpevig e`l,dipyila wca la`zepeilr.dipyila wc `l Ðàúééúúã éàúúziyily oebk Ð.dizgzyeúåðåéìò ÷ééã ìàåîùå`de Ð

dhn ly.`id dpeilr e`l Ð
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äëæéùxenb jixv df ixd `ad mlerleidz l` :(b dpyn oey`x wxt zea`) opzcde Ð

qxt lawl zpn lr axd z` oiynynd micark`l m`y `peeb i`dka epiid Ð

dtvn `edy daehd dze` el `eazepi`y in la` .dyry dwcvd lr hxgzne `dez Ð

hxgzne `dez`nw wxtae ,(`,c) dpyd y`x zkqn yixa rnyn oke .xenb wicv df ixd Ð

.(a,i) `xza `aac

ãîìî"z`"ne Ð xt`a drex jzxt `dzy

.jvx`l lthd "jvx` z`" :yixcw

éáøãëì"z`" `zyde :xn`z m`e Ð in`

xne`e ?dkilda yxcinl il dnl

ycgzpy xac meyn `l` azkp `lc :wgvi epiax

jvx`c yecg meyn ,da'z`' inp azk Ð

.jixhvi` `lc ab lr s` ,yxcnl

áøaxc :wgvi epiaxl d`xp Ð zepevig wiic

meyn ,zepevign ith wcinl `ki`c xaq

`ki` zepeilrnc xaq l`enye ,`yixa opzc

dn yxtne ,i`w zepevig` zepeilrc oeik ,wcinl

.zepevig od
oi`
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éðBiòì éúà ÷ãác øúa àîìéc !øeîb ÷écö äæ éøä£¥¤©¦¨¦§¨¨©§¨©¨¥§©¥
,íéBbä úðkñ íeMî :øîà ÷çöé øa ïîçð áø .døúa©§¨©©§¨©¦§¨¨©¦©¨©©¦

øàì éãeäé ïéaL øBç :àéðúc .àéä eîéìôeéàî¯ §¦¦§©§¨¤¥§¦§©§©
.Baìa Bìháî øàMäå ,úòbî BãiL íB÷î ãò ÷ãBa¥©§¤¨©©©§©§¨§©§§¦
éàî .äðkqä éðtî ÷ãBa Bðéà Bîöò ìk :øîà eîéìt§¦¨©¨©§¥¥¦§¥©©¨¨©

íéôLk úðkñ àîéð éà ?äðkñ¯éëéä LénzLéà ék ©¨¨¦¥¨©¨©§¨¦¦¦§©¥¥¦
LénzLéà ék íúä ?LénzLéà¯,àøBäðe àîîé ¦§©¥¨¨¦¦§©¥§¨¨§¨

àëä .déúòcà ÷éqî àìå¯,àeä àâøLe ,àéìéì §¨©¦©©£¥¨¨¥§¨§¨¨
ïðéà äåöî éçeìL :øæòìà éaø øîàäå .déúòcà ÷éqîe©¦©©£¥§¨¨©©¦¤§¨¨§¥¦§¨¥¨
øîàiå" :øîàpL ,éðàL à÷éféä çéëLc àëéä !ïé÷Bféð¦¦¥¨¦§¦©¤¥¨¨¥¤¤¡©©Ÿ¤

éà ìàeîLúìâò 'ä øîàiå éðâøäå ìeàL òîLå Cìà C §¥¥¥¥§¨©¨©£¨¨¦©Ÿ¤¤§©
'åâå Eãéa çwz ø÷a."éúéîì eäî ,àâàáa éøééãc áø éa éða éðä :áøî dépéî eòa ¨¨¦©§¨¤¨¦¥¥©¨¥§¥¥©§¨§¦§¨¨©§¥¥

àì :eäì øîà ?éàî ìéæéð .éøàeö ìòå éìò ,eúéð :eäì øîà ?áø éáì àëeLçå àîã÷©§¨©£¨§¥©£©§¥¨©§©©¨¦¥¦©£©§¨
.ïúøéæça àìå ïúëéìäa àì ïé÷Bféð ïðéà äåöî éçeìL :øæòìà éaø øîà ,øîzéà .àðòãé̈©§¨¦§©¨©©¦¤§¨¨§¥¦§¨¥¨¦¦Ÿ©£¦¨¨§Ÿ©£¦¨¨

ïàîk¯ãîçé àìå" äøBz äøîàL étìk :øîBà äãeäé ïa éñéà ,àéðúc ,àpz éàä ék §©¦©©¨§©§¨¦¦¤§¨¥§©¥¤¨§¨¨§Ÿ©§Ÿ
"Eöøà úà Léà¯EzìBâðøz ,dú÷éfî äiç ïéàå øôàa äòBø Eúøt àäzL ãnìî ¦¤©§§§©¥¤§¥¨¨§¨¨£¨§¥©¨©¦¨¨©§§§§

÷Bfì ïkøcL elà äîe ,øîBçå ì÷ íéøác àìäå .dú÷éfî äcìeç ïéàå ätLàa úøwðî¯ §©¤¤¨©§¨§¥§¨©¦¨¨©£Ÿ§¨¦©¨¤¨¥¤©§¨¦
÷Bfì ïkøc ïéàL íãà éða ,ïé÷Bféð ïðéà¯,äëéìäa àlà éì ïéà .änëå änk úçà ìò ¥¨¦¦§¥¨¨¤¥©§¨¦©©©©¨§©¨¥¦¤¨©£¦¨

éìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe" :øîBì ãeîìz ?ïépî äøæçaEìäà àöîúå CìzL ãnìî "E ©£¨¨¦©¦©§©¨¦¨©Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ¨¤§©¥¤¥¥§¦§¨¨¨§
:éîà éaø øîàc ,éîà éaøãëì ?éì änì äëéìäa ,äøéæça eléôàc øçàî éëå .íBìLa§¨§¦¥©©©£¦©£¦¨©£¦¨¨¨¦§¦§©¦©¦§¨©©¦©¦

ò÷ø÷ Bì LiL íãà ìk¯ò÷ø÷ Bì ïéàLå ,ìâøì äìBò¯éaø øîà .ìâøì äìBò ïéà ¨¨¨¤¥©§©¤¨¤¤§¤¥©§©¥¤¨¤¤¨©©¦
éaø øîà àcà áø øa ïéáàíéìLeøéa øñBpéb úBøt ïéà äî éðtî :÷çöé¯àlL éãk ¨¦©©©¨¨©©¦¦§¨¦§¥¨¥¥¦¨¦¨©¦§¥¤Ÿ

úBøt ìBëàì àlà eðéìò àì àìîìà :íéøîBà íéìâø éìBò eäéíéìLeøéa øñBpéb¯,eðéic §¥§¨¦§¦¦§¨¥Ÿ¨¦¤¨¤¡¥¦¨¦¨©¦©¥
ì àlL äéiìò úàöîðénç ïéà äî éðtî :éàpé éaøa éàzñBc éaø øîà Ba àöBik .dîL ¦§¥£¦¨¤Ÿ¦§¨©¥¨©©¦§©§©¦©©¦§¥¨¥©¥

íéìLeøéa àéøaè¯õçøì àlà eðéìò àì àìîìà :íéøîBà íéìâø éìBò eäé àlL éãk ¦¤§¨¦¨©¦§¥¤Ÿ§¥§¨¦§¦¦§¨¥Ÿ¨¦¤¨¦§Ÿ
àéøaè énça¯ì àlL äéiìò úàöîðå ,eðéic'åëå úBøeL ézL eøîà änáe" .dîLózøî ." §©¥¦¤§¨©¥§¦§¥£¦¨¤Ÿ¦§¨©¤¨§§¥©§¥

õîç Ba ïéñéðëî ïéàL íB÷î ìk :øîà÷ éëä !?déîL øëc ïàî¯éøö ïéà,ä÷éãa C ©§©§¥¨¦¨¨©¨¨¤¥©§¦¦¨¥¥¨¦§¦¨
éøö ïéà éîð ïîL úBøöBàå ïéé úBøöBàåózøna úBøeL ézL eøîà änáe .ä÷éãa C¯íB÷î §§©¦§§¤¤©¦¥¨¦§¦¨©¤¨§§¥©©§¥¨

'åëå úBøeL ézL íéøîBà éànL úéa" .÷tzñîáe ,õîç Ba ïéñéðënL:äãeäé áø øîà ." ¤©§¦¦¨¥§¦§©¥¥©©§¦§¥¨©©§¨
eøîàL úBøeL ézL¯.íàb ïéîk úçà äøeL :øîà ïðçBé éaøå .äøB÷ éîL ãòå õøàä ïî §¥¤¨§¦¨¨¤§©§¥¨§©¦¨¨¨©¨©©§¦©

éànL úéa ,äãeäé áøc déúååk àéðz .ïðçBé éaøc déúååk àéðz ,äãeäé áøc déúåk àéðz©§¨§¨¥§©§¨©§¨§¨¥§©¦¨¨©§¨§¨¥§©§¨¥©©
ézLe .ózønä ìk éðt ìò úBøeL ézL :íéøîBàeøîàL úBøeL¯éîL ãòå õøàä ïî §¦§¥©§¥¨©©§¥§¥¤¨§¦¨¨¤§©§¥

ìk éðt ìò úBøeL ézL :ïðçBé éaøc déúååk àéðz .äøB÷úà äàBø äðBöéç ,ózønä ¨©§¨§¨¥§©¦¨¨§¥©§¥¨©©§¥¦¨¨¤
äpîéä ähîlLå äpîéä íéðôlL .äøBwä úà äàBø äðBéìòå ,çútä¯éøö ïéà.ä÷éãa C ©¤©§¤§¨¤¤©¨¤¦§¦¥¤¨§¤§©¨¥¤¨¥¨¦§¦¨

ähîlLå äðBéìò :áø øîà ."úBðBéìòä ïäL úBðBöéçä úBøeL ézL :íéøîBà ìlä úéa"¥¦¥§¦§¥©¦¤¥¨¤§¨©©¤§¨§¤§©¨
áøc àîòè éàî .äpîéä íéðôlLå äðBéìò :øîà ìàeîLe .äpîéä¯."úBðBöéç" ÷ééc ¥¤¨§¥¨©¤§¨§¤¦§¦¥¤¨©©§¨§©¨¥¦

,äpîéä íéðôlLå äðBéìò :øîà ìàeîLe .àúééúúc éàzz éèBòîì !éðú÷ "úBðBéìò" àäå§¨¤§¨¨¥§©¥©¨¥§©§¨¨§¥¨©¤§¨§¤¦§¦¥¤¨
àîòè éàî¯éaø .àúàééåâc àúàééåb éèBòîì !éðú÷ "äðBöéç" àäå ."úBðBéìò" ÷ééc ©©§¨¨¥¤§§¨¦¨¨¨¥§©¥©§¨¨§©§¨¨©¦

.ìàeîLc déúååk àúëìäå .ìàeîLc déúååk eðz éàpz eäleëå ,áøc déúååk éðz àéiç¦¨¨¥§¨¥§©§§©¨¥¨§¨¥¦§¥§¦§§¨§¨¥¦§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc migqt(iyiy meil)

øeîb ÷écö äæ éøäoiekzn `edy jka dn ok m`e .ef devna £¥¤©¦¨
,`id devn mewn lkn `ld ,hgnd z` `evnl mb ungd zwicaa
`l ,`xnbd zvxzn .axwrd zpkq iptn eilr obdl dl yie

eyygy meyn ,ef dpkq mewna wecal edeaiig÷ãác øúa àîìéc¦§¨¨©§¨©
døúa éðeiòì éúàjiyni ungd z` wecal xenbiy xg`l `ny ± ¨¥§©¥©§¨

oi` aey ,ezeevn z` xnb xaky xg`ne ,hgnd xg` ytgl
.dpkqd iptn eilr dpibn devnd

:miwcqe mixeg zwicaay dpkqa sqep xe`ia d`ian `xnbdáø©
,øîà ÷çöé øa ïîçðwecal edeaiig `ly `ziixaa epipyy dn ©§¨©¦§¨¨©

lzeka mi`vnpd mixega xaecn ,dpkqd iptn miwcqae mixega
`ede ,ixkpd oiae epiaye ,íéøëpä úðkñ íeMîzhiyk.àéä Bîéìt ¦©¨©©¨§¦§¦¦

àéðúc,`ziixaa epipy oky ±øBçlzekayïéaLziaì éãeäézia §©§¨¤¥§¦§
éànøà,[ixkp ,inx`-]÷ãBa,ezia cvn xegd z` icedidíB÷î ãò £©©¥©¨

úòbî BãiL,xzei `leåz`øàMä`vnidl lelrd ungd z`e - ¤¨©©©§©§¨
zrbn eci oi`y mewna,Baìa Bìháî.eixg` wecal jixv oi`e §©§§¦
Bîöò ìk ,øîà Bîéìt[elek xegd z`-]÷ãBa Bðéà,llkéðtî §¦¨©¨©§¥¥¦§¥

,äðkqä.eixac ex`eai jenqae ©©¨¨
:`xnbd zl`eyéàî[dn-]äðkñoiae epiay xegd zwicaa yi ©©¨¨

.ixkpdàîéð éàda yiy [xn`p m`-],íéôùk úðkñlilri ixkpdy ¦¥¨©¨©§¨¦
ok m` ,epbxdie lzeka mityk el dyer `edy eilrLénzLéà ék¦¦§©¥

,lzekay xega l`xyid [ynzydyk-]LénzLéà éëéäji` ± ¥¦¦§©¥
el dyer `edy iebd epcygiy yeygl el did `ld ,ea ynzyd

:`xnbd daiyn .mitykíúä,xega yeniyd zrya my -ék ¨¨¦
dézòcà ÷éqî àìå àøBäðe àîîé LénzLéàea ynzyd xy`k ± ¦§©¥§¨¨§¨§Ÿ©¦©©§¥

ixkpd dlrd `l ok lre ,xe`d zryae meia df did l`xyid
la` ,mityk myl ok dyer `edy eilr lilrdl ezrcaàëä̈¨

,ungd zwica zrya [o`k-]àeä àâøLe àéìéì,`id dlila ixd ± ¥§¨§¨¨
,xpd xe`l ziyrpeåok lrdézòcà ÷éqîezrc lr ixkpd dlrn ± §©¦©©§¥

.mityk myl ok dyery eilr lilrdl
,ixkpd zpkq meyn wecaln edexht recn :`xnbd dywnøîàäå§¨¨©

[xn` ixde-],ïé÷Bféð ïðéà äåöî éçeìL ,øæòìà éaøyeygl oi`e ©¦¤§¨¨§¥¦§¨¥¨¦¦
devnd ziiyr onfa dpkql:`xnbd zvxzn .à÷éféä çéëLc àëéä¥¨¦§¦©¤¥¨

éðàLyi ,devnd meiw ici lr wfp el rx`iy giky xacdy okid ± ¨¦
.devn mewna s` el yeyglLokøîàpz` 'd deivy xg`l ¤¤¡©

le`y zgz jlnl cec z` jilndle zkll l`eny(a fh '` l`eny),
éà ,ìàeîL øîàiå'ø÷a úìâò ,'ä øîàiå .éðâøäå ìeàL òîLå ,Cìà C ©Ÿ¤§¥¥¥¥§¨©¨©£¨¨¦©Ÿ¤¤§©¨¨

Eãéa çwziz`A 'dl gAfl Yxn`e,'åâårci `l ef dleagz ici lre ¦©§¨¤§¨©§¨¦§Ÿ©©¨¦¥©
ici lr l`eny glypy ab lr s`e .cec z` jilndl z`ay le`y
gilyl s`y o`kne .epbxdiy le`y iptn yyg mewn lkn ,'d

.dgiky dpkql yeygl yi devn
:'oiwefip mpi` devn igely' oipra oecip d`ian `xnbddépéî eòä¦¥

áøî,ax z` el`y ±àâàáa éøééãc áø éa éða éðämicinlz mze` ± ¥©¨¥§¥¥©§¨§¦§¨¨
,drwaay mixtka mixbd ax zia lyàëBLçå àîã÷ éúéîì eäî©§¥¥©§¨©£¨

áø éáìoke ,xgyd zelr mcew xweaa `eal md mileki m`d ± §¥©
iptn yeygl mdl yiy e` ,ax zaiyil dkiygy xg`l axra

.meid xi`ny xg`l wx z`vle dlila miievnd miwifndeäì øîà̈©§
,ax [mdl-]eúéðe ,dkiyga e`eai -éøàeö ìòå éìòyper didi ¥¨©§©©¨¦

cenlz zevny meyn ,ewfpi `ly mdl axr ip` ,xnelk .mwfid
:el`eyl etiqed .mdilr dpibn dxezéàî ìéæéðmd mileki m`d - ¥¦©

devnd lr jenqle ,meid jygiy xg`l mziipqk`l xefgl mb
.`l e` ,mzxfg jxca mb miwifnd iptn mdilr obzyeäì øîà,ax ¨©§

àðòãé àìiptn dpibn devnd dxfg jxca mb m`d rcei ipi` ± Ÿ¨©§¨
.miwifnd

:df oecipa drxkdd z` d`ian `xnbdøîzéàziaa xn`p ± ¦§©
,yxcndïúëéìäa àì ïé÷Bféð ïðéà äåöî éçeìL ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§¥¦§¨¥¨¦¦Ÿ©£¦¨¨

ås`ïúøéæça àì.[mzxfga-] §Ÿ©£¦¨¨
:`xnbd zl`eyïàîk.xfrl` iax ixac mixen` in zhiyk ± §©

md eixac :`xnbd daiynàpz éàä ékdf `pz zhiy enk ± ¦©©¨
.epiptly `ziixaayétìk ,øîBà äãeäé ïa éñéà ,àéðúc[jezn-] §©§¨¦¦¤§¨¥§©¥

dnäøBz äøîàLmilbx ilera(ck cl zeny)úà Léà ãBîçé àìå' ¤¨§¨¨§Ÿ©§¦¤
EöøàdpXA minrR WlW Lidl` 'd ipR z` zF`xl LzlrAãnìî ,' ©§§©£Ÿ§¥¨¤§¥¡Ÿ¤¨§¨¦©¨¨§©¥

,aezkd÷éfî äiç ïéàå øôàa äòBø Eúøt àäzL,dúdidze ¤§¥¨¨§¨©£¨§¥©¨©¦¨¨
ì÷ íéøác àìäå .dú÷éfî äcìeç ïéàå ätLàa úøwðî EúìBâðøz©§§¨§§©¤¤¨©§¨§¥§¨©¦¨¨©£Ÿ§¨¦©

äîe ,øîBçåzlebpxze dxt÷Bfì ïkøcL ålày mdl ghaenïðéà ¨¤¨¥¤©§¨¦¥¨
,÷Bfì ïkøc ïéàL íãà éða ,ïé÷Bféðxdnn epi`e ,lfn el yi mc` oky ¦¦§¥¨¨¤¥©§¨¦

epenn enk wfpdlänëå änk úçà ìòdkiynn .miwefip mpi`y ©©©©¨§©¨
:`ziixadéì ïéàlbxd iler ewfpi `lya àlàd onfäëéìäzial ¥¦¤¨¦£¦¨

mle` ,ycwndad onfäøæçmdizal mynïépî.miwefip mpi`y epl ¦£¨¨¦©¦
øîBì ãeîìzgqtd z` geafl milyexil milera(f fh mixac),úéðôe' ©§©¨¦¨

éìäàì zëìäå ø÷aá,'Eeãnìîaezkd,íBìLa Eìäà àöîúå CìzL ©Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ¨¤§©¥¤¥¥§¦§¨¨¨§§¨
.wfp mey `la

:`xnbd dywnøçàî éëå'jld`l zklde'n epcnlyeléôàc §¦¥©©©£¦
äøéæçaxn`py dn ,miwefip mpi` [mzxfg onfa-]äëéìäa`le' ©£¦¨©£¦¨

'jvx` z` yi` cengi,éì änìlk dxfga miwefip mpi` m` `ld ¨¨¦
jxvp df aezk :`xnbd zvxzn .dkilda miwefip mpi`y oky
,ìâøì äìBò ò÷ø÷ Bì LiL íãà ìk ,énà éaø øîàc .énà éaøãëì§¦§©¦©¦§¨©©¦©¦¨¨¨¤¤©§©¤¨¤¤

.ìâøì äìBò ïéà ò÷ø÷ Bì ïéàLå`le' xn`py dnn yxcp df oice §¤¥©§©¥¤¨¤¤
.'jvx` z` yi` cengi

:lbxl dilr oipra ztqep dreny d`ian `xnbdøa ïéáà áø øîà̈©©¨¦©
øñBpéb úBøét ïéà äî éðtî ,÷çöé éaø øîà àãà áømilcb ©£¨¨©©¦¦§¨¦§¥¨¥¥¦¨

eðéìò àì àìîìà' ,íéøîBà íéìâø éìBò eäé àlL éãk ,íéìLeøéa¦¨©¦§¥¤Ÿ§¥§¨¦§¦¦§¨¥Ÿ¨¦
milyexilàlàliaya,'eðéic íéìLeøéa øñBpéb úBøét ìBëàì ¤¨¤¡¥¦¨¦¨©¦©¥

eúàöîðdäéiìòlbxlì àlLéàzñBc éaø øîà Ba àöBik .dîL ¦§¥£¦¨¤Ÿ¦§¨©¥¨©©¦§©
àéøáè énç ïéà äî éðtî ,éàpé éaøami`vnpàlL éãk ,íéìLeøéa §©¦©©¦§¥¨¥©¥§¤§¨¦¨©¦§¥¤Ÿ

eðéìò àì àìîìà' ,íéøîBà íéìâø éìBò eäémilyexilàlàliaya §¥§¨¦§¦¦§¨¥Ÿ¨¦¤¨
úàöîðå ,'eðéic àéøáè énça õBçøìdäéiìòlbxlì àlL.dîL ¦§§©¥§¤§¨©¥§¦§¥£¦¨¤Ÿ¦§¨

,epzpyna epipy :dpynd ixac z` x`al zxfeg `xnbdänáe©¤
úBøeL ézL eøîàung ea miqipkny mewn ,szxna.'åëåzl`ey ¨§§¥

:`xnbddéîL øëc ïàî ózøîdzr cr dpyna xkfp okid ± ©§¥©§©§¥
.dwicaa aiigy szxnd edn l`yzy ick ,dwican xeht szxny

:`xnbd daiynøîà÷ éëä,dpynd `pz xn` jk ±ïéàL íB÷î ìk ¨¦¨¨©¨¨¤¥
éøö ïéà õîç Ba ïéñéðëîe ,ä÷éãa Cy rnzyn jknïéé úBøöBà ©§¦¦¨¥¥¨¦§¦¨§©¦

énð ïîL úBøöBàå[ok mb-]éøö ïéàCmda,ä÷éãa'mewn lk' oky §§¤¤©¦¥¨¦§¦¨
lirl x`eank ,dwican mze` mb xehtl `a dpynd dhwpy(`"r).

,dpynd zl`ey jk lreeøîà änáewecal jixvyúBøeL ézL ©¤¨§§¥
zexecqd oii zeiag ly.ózønaxn`p df oic ,dpynd daiyne ©©§¥

ae ,õîç Ba ïéñéðënL íB÷îoebk÷tzñîamiwtzqny szxna ± ¨¤©§¦¦¨¥§¦§©¥
ynyd myl qpkp `ny yeygl yiy ,dcerqd jxevl oii epnn

lirl x`eank ,my dze` gkye ,ecia ezityk dcerqd jeza(my).
i`ny zia zhiy xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

,dpyna epipy :epzpynaúBøeL ézL ,íéøîBà éànL úéaipt lr ¥©©§¦§¥
szxnd lkúBøeL ézL ,äãeäé áø øîà .'åëåel`eøîàLzia ¨©©§¨§¥¤¨§

lzekd len zecnery zexeyd izy od el` ,owceal jixvy i`ny
,dixg`ly efe zipevigd ,gztd eayäøB÷ éîL ãòå õøàä ïî¦¨¨¤§©§¥¨

.[` xeiv] szxnd lk agexe daeb lkl ,[dxwzd daeb-]ïðçBé éaøå§©¦¨¨
,øîàod i`ny zia exn`y zexey izyíàb ïéîk úçà äøeL± ¨©¨©©§¦©

,dtiwfa zg` dxey ,ziteq s"k ze` zxevk `idy zipeei l"nib
lenn zcnery zipevigd dxeyd od el`e .daikya zg`de
dakyde ,szxnd agexe daeb lkl dxwzd cr ux`dn ,gztd
szxnd agexe jxe` lkl zakeyy dxwzl dkenqd dpeilrd

.[a xeiv]
:el` zehiyn zg` lkl `ziixan reiq d`ian `xnbdàéðz©§¨

,äãeäé áøc déúåkeïðçBé éaøc déúååk àéðzzg` `ziixaa epipy ± §¨¥§©§¨©§¨§¨¥§©¦¨¨
.opgei iax zhiyk zxg` `ziixaae ,dcedi ax zhiykàéðz©§¨

déúååk[eixack epipy-],íéøîBà éànL úéa ,äãeäé áøcjixv §¨¥§©§¨¥©©§¦
wecalúBøeL ézLe ,ózønä ìk éðt ìò úBøeL ézLel`eøîàL §¥©§¥¨©©§¥§¥¤¨§

od ,owceal yiy.äøB÷ éîL ãòå õøàä ïîedéúååk àéðzepipye-] ¦¨¨¤§©§¥¨©§¨§¨¥
[eixack,ïðçBé éaøcwecal yi ,mixne` i`ny ziaìò úBøeL ézL §©¦¨¨§¥©
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המשך בעמוד ק



xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc migqt(ycew zay meil)

äðùî
jezl ung dcleg dqipkd `ny yeygl oi`y zx`an dpynd

:weca ziaäcìeç äøøéb ànL ïéLLBç ïéàungúéaî`l oiicry ¥§¦¤¨¥§¨§¨¦©¦
wcapúéáì.ezwicaa aey aiigzie ,wcap xaky xvg dze`a xg` §©¦

edcleg zxixbl miyyeg oi` ok enkíB÷îì íB÷nî,zia eze`a ¦¨§¨
dxxb ,zxg` zief wecal jlde zg` zief wcay xg`l `ny

.wecad mewnl weca epi`y mewnn ung dclegïk íàcixdy ± §¦¥
mb jkl yeygl yi `ld ,dcleg zxixbl yeygp m`îizaøöç ¦¨¥

zg`ìizaøöçmdil` dxxb el` miza ewcapy xg`ly ,zxg` §¨¥
.ewcap `l oiicry zxg` xvg izan ung dclegåyeygl yi ok §

ung dxxb `nyîizaøéòewcap `l oiicry zg`ìizaøéòzxg` ¦¦§¦
e ,ewcap xaky,óBñ øácì ïéàcr df yygl dpwz oi` ixdy ¥©¨¨

,ok eyriy xyt` i`y xg`ne .zg` zaa mizad lk z` ewcaiy
mewnn `l s`e ,dcleg zxixbl llk minkg eyyg `ly gxkda

.zia eze`a mewnl

àøîâ
dn z` dlk` dclegdy jk lr jenql ozip izn zxxan `xnbd
dpyna epipyy dnn :`xnbd zwiicn .epnn dxized `le ,dxxby
,rnyn ,wecad mewnl ung dcleg dxxb `ny miyyeg oi`y

càîòèzxixb yyg meyn wecale aeyl jixv oi`y [mrhdy-] ©£¨
oeikn wx `ed ,dclegì÷Lc àðéæç àìcung dlhpy epi`x `ly ± §Ÿ£¦¨§¨©

.wecad mewnl ez`iadeïðéLééç ì÷Lc àðéæç àäepi`x m` la` ± ¨£¦¨§¨©¨§¦©
ungd oiicr `ny yeygl yi ,wecad mewnl ez`iade ezlhpy

,o`k `vnpéòáedf mewn [jixve-]ä÷éãa:`xnbd dywn .ztqep ¨¥§¦¨
éànàå,ewceale xefgl jixv recn -dézìëà àîéðyi `ld ± §©©¥¨£©§¥

.ung my x`yp `le ,ezlk` dclegdy xnele zelzl
:ef dilz lr jenql yiy dpynn dgiken `xnbdïðz àì éîike ± ¦Ÿ§©

zeld` zkqna epipy `l(f"n g"it),úBøBãî[zexic-]í"ekòäux`a §¨©
,l`xyiíéàîèmdiltp z` mixaew mdy meyn ,zn z`neha §¥¦

.mdizaaänëåonfääLéixkpdéøö øBãnä àäéå øBãnaä÷éãa C §©¨¦§¤©¨¦¥©¨¨¦§¦¨
,ea xebl l`xyid `eaie ixkpd epnn `viykl miltpn,íBé íéòaøà©§¨¦

ixkpd zy` dleki df onf jynay ,cled zxivi onf xeriyk
.zn z`neha `nhny ltp litdle xarzdlåixkp my xb m` §

`nh ziad ,df xeriyk,äMà Bì ïéàL ét ìò óàmixkpdy meyn ©©¦¤¥¦¨
dxarzpe ely dpi`y dy` myl d`a `nye ,zepfd lr miceyg

dpynd dtiqen .my dlitde ,epnn(g"n my):äcìeçL íB÷î ìëå§¨¨¤§¨
CBìäì ïéìBëé øéæçå,eaéøö ïéà,ä÷éãa Cltp my xawp m` s` oky ©£¦§¦©£¥¨¦§¦¨

df itle .edelk`e rwxwa xifgde dclegd extgy zelzl yi
,dclegd ici lr ltpd lk`py jk lr mikneqy myk `ld ,dyw
epi`x m` recne ,dclegd ezlk`y zelzl yi unga ok enk

.ewceale xefgl jixv wecad mewnl ez`iady
:`xnbd zvxznàéL÷ àì ,àøéæ éaø øîàoky ,`iyew ef oi` ±àä ¨©©¦¥¨Ÿ©§¨¨

zxacn zeld`a dpynd -øNaa,[miltpd ly]àäåeli`e ± §¨¨§¨
zxacn epzpyn.íçla:weligd z` `xif iax x`aneàì øNaa §¤¤©¨¨Ÿ

àøéiLîok lre ,elek z` zlke` i`cea `l` ,dclegd [zxiiyn-] §©§¨
la` .miltp xyal yeygl oi` dievn `idy mewnaàøéiLî íçla©¤¤§©§¨

epi`x m` ok lre ,elek z` zlke` dpi`e ,epnn zxiiyn `id ±
.eixg` wecal jixv ziad jezl mgl dqipkdy

`iyewl mewn llk oi`y xaeqd `ax zhiy z` d`ian `xnbd
:dxen`déàî éàä ,àáø øîàm` elit` `ld ,ef `id `iyew dn - ¨©¨¨©©

zeld`a dpynd oia dxizq oi` xyaa mb xiiyl dclegd dlibx
oky .epzpynlíúä àîìLa,zeld`a dpyna my xacd oaen - ¦§¨¨¨¨

c meyn dclegd zlik` lr mikneqyäåä àì øeîéà äåä øeîéà± ¥£¨¥Ÿ£¨
xg`ne .ea eid `ly xnel okzie ziaa miltp eidy xnel okziy
milez ep` zecleg zeievny mewna ,cala wtq `l` epi`y

,`lewlås`y mixne`øîBì àöîz íàcäåä,ltp my [didy-] §¦¦§¨©£¨
dézìëà øeîéàwtqe ,elek z` dlk` dclegdy xnel okzi `ld ± ¥£©§¥

.ltp wtq icin `iven dlik`àëä ìáàdqipkdy ziaa ,o`k - £¨¨¨
,ekezl ung dclegéàcåc,zial ung qpkpì÷Lc àðéæçcixdy ± §©©©£¦¨§¨©

,o`kl ez`iade dcleg ezlhpy epi`xdézìëàc øîéé éîepl oipn ± ¦¥©©£©§¥
e ,wtq `l` epi` `ld .eze` dlk`y ze`cea xneléåä[df ixde-] ¨¥

÷ôñdlik`éàcåe,ung÷ôñ ïéàåxzidéàcå éãéî àéöBî,xeqi` ¨¥©©§¥¨¥¦¦¥©©
.eixg` wecal jixve ,miiw ungd oiicr `ny yeygl yi ok lre

zexyrn zkqna epipy(`"t)lah meyn mixq`p zexitd oi`y ,
,mzk`ln xnbzy cr ,dxezd on zexyrne zenexza miaiigzne
zwlgd-] ixkd gexina `ed dzk`ln xnby d`eaza oebk
z` e`xiy cr miaiigzn zexitd oi` oke .oxeba [d`eazd znixr
dywn `xnbd .ziad gzt jxc zial eqpkiy ,xnelk ,ziad ipt
xaky xag ly zexita zwqerd `ziixan `ax ly evexiz lr

:zial eqpkpe mzk`ln dxnbpåik÷ôñ ïéà`edy dcleg zlik` §¥¨¥
i`cel aexwéàcå éãéî àéöBî,xeqi`àéðz àäåepipy ixde ± ¦¦¥©©§¨©§¨

,`ziixaaøáçzexyrnd lr on`pdçépäå ,únLezia jezaäøeâî ¨¥¤¥§¦¦©§¨
[oxeb-]ïîBé éða ïä eléôàå ,úBøét äàéìîmeidy mdilr xkipy - §¥¨¥©£¦¥§¥¨

,xyrna eaiigzpe egxnzpïéðweúî ú÷æça ïä éøäitl ,mixyern - £¥¥§¤§©§¨¦
:dziiyew z` `xnbd dwiqn .xagd mxyiry milez ep`yàäå§¨

éøét éðä éìéáè éàcåc àëä`lde ±lr lah my lg i`cey o`k ¨¨§©©§¦¦¨¥¥¥
dxnbpe migxenn md ixdy ,exyrzpy mcew el` zexit

,ziad ipt z` e`x mbe ,mzk`lnåmd dzr eli`ïéøOeòî ÷ôñlr §¨¥§¨¦
zny mcew xagd iciïéøOeòî àì ÷ôñå,eci lremewn lknéúà÷ §¨¥Ÿ§¨¦¨¨¥

[`a-]÷ôñxagd mxyir `ny xzidàéöBîemze`éàcå éãéî ¨¥¦¦¥©©
cin mdizexit z` mixyrn mixag aexy meyn ,lah ly xeqi`
df wtq mb ok m`e .mci zgzn megipiy mcew ,maeig onf ribdyk
xeqi` i`ce icin `ivedl el yi ,ungd z` dclegd dlk` `ny
.`ax ixack `le ,eze` zlke` `id llk jxcay meyn ,ung ly

:`xnbd zvxzníúä,zny xaga [my-]éàcåxeqi`éàcåexzid ¨¨©©©©
,àeäepl xexay myk `l` ,aex ici lr rxkend wtq df oi`e

dzry wetwt ila epl xexa ok enk ,dligzn lah eid zexitdy
meyn `ede .mixyern mdczwfgéàcåmixagd lk lr `id §©©

céøOòî,maeig onf ribdyk cin zexitd z` [mixyrn mdy-] §©§¦
,cala maex `lekeixacàðéðç éaø øîàc .äàæBç àðéðç éaøã ¦§©¦£¦¨¨¨§¨©©¦£¦¨

ïweúî BðéàL øác Bãé úçzî àéöBî ïéàL øáç ìò ä÷æç ,äàæBç¨¨£¨¨©¨¥¤¥¦¦©©¨¨¨¤¥§¨
ef zi`ce dwfg ok lr .mc` ipa ea elyki `ly ick ,xeqi`n
depi`xy dclega ok oi`y dn .lah ly i`ce xeqi` icin d`iven
dclegd zlik` eli`e ,i`ce `ed ungdy ,zial ung dxxby
icin `iven xzid wtq oi`y `ax my xn` ok lre ,wtq `l` dpi`

.xeqi` i`ce

:sqep uexiz zvxzn `xnbdàîéà úéòa éàålkez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨
,uxzl,àeä ÷ôñå ÷ôñxyiry xenb i`ce df oi` m` s` ixdy ¨¥§¨¥

,i`ce epi` xyrna zexitd aeig mb mewn lkn ,zexitd z` xagd
yi ok enk ,`l e` xagd mxyir m`d miwteqn ep`y myke

oky .llk lah my mdilr lg m`d wtzqdlàøwéòî àîìéc¦§¨¥¦¨¨
éìéáè àìc øeîéà,lah zexitd eid `l dligzkln `ny ±kote` ¥§Ÿ§¦¦©

ea xhtyàéòLBà éaø.xyrnnìò íãà íéøòî ,àéòLBà éaø øîàc ©¦©§¨§¨©©¦©§¨©£¦¨¨©
Búàeáz,ez`eaz mr dnxera bedpl mc` leki ±dñéðëîejezl §¨©§¦¨

ziadõBna[oeilrd zleaiyd owf-]dlLjk xg`e ,dzyic iptl ©¤¨
,ziaa dze` gxnne dxefe ycúìëBà Bzîäa àäzL éãkdpnn §¥¤§¥§¤§¤¤

ådidz.øNònä ïî äøeètxyrna d`eazd aiigzzy icka oky §§¨¦©©£¥
,gexind `edy dk`ln xnb ,mi`pz ipy da miiwzdl mikixv
ziad ipt zii`x oi`e ,[ziad gzt jxc xarn] ziad ipt zii`xe
zial dqipkd m` jkitl .dzk`ln dxnbpy xg`l `l` zaiign
xg`l oky ,dpgxniy xg`l elit` zaiigzn dpi` dgexin mcew
.egzta zxaer dpi` aeye ,ziad jeza xak `id ixd gexind
,lah wtq `l` dpi` eziaa xagd eixg` gipdy d`eazdy `vnp
ok lre ,xyrnn dxhtpe gexin iptl zial dqipkdy okzi oky

.lah xeqi` wtq icin `iven xagd dxyir `ny wtqd

:`ziixan `ax ixac lr zeywdl dtiqen `xnbdåik÷ôñ ïéà §¥¨¥
xzidéàcå éãéî àéöBî,xeqi`àéðúäå,`ziixaa epipy ixde -øîà ¦¦¥©©§¨©§¨¨©

BúçôLa äNòî ,äãeäé éaøziprpkd÷évî ìL[mil` mc`-]ãçà ©¦§¨©£¤§¦§¨¤©¦¤¨
didy l`xyinaenyy mewnì ìôð äìéhäL ,ïBnéøjez,øBa §¦¤¦¦¨¥¤§
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izni`n` cenr h sc ± oey`x wxtmigqt
äðùîäøøéâ àîù ïéùùåç ïéà'åë äãìåçwecal `ae ef zief wcayk oiyyeg oi` Ð

mewnl ung dcleg dxxib ef wecal `ay jeza `ny ef,wecad`pkixvexefgl

.wecaleïë íàùjkl yegl z`ay Ðizwca ip` :jk xnel yi xvgl xvgn mb ixd Ð

mcewizwica xg`le ,ixiagl.seq xacl oi`e ,ixvgl ixiag xvgn ung dcleg d`iad

iexw xvgd iza lk `l` ,xn`w ynn xvg e`le

.xvgàøîâïðéæç àäez`iady Ðo`klÐ

.wecal jixve ,o`k `ed oiicr `ny opiyiig

:`nip ?i`n`e.dizlk`ïðú àì éîzkqna Ð

:zeld`oixaewy iptn ,oi`nh miebd zexecn

mdiltp,mdizaamiebdes` ozzina oi`nhn

xn`c ,inp igei oa oerny iaxle ,opaxl ld`a

`yne rbna oi`nhn mpi` miebd ixawdcen Ð

`lc ,ld` z`nehn `l` herni` `lc `ed

.mc` exwnàäéå øåãîá éåâä ääùé äîëåøåãîä
ä÷éãá êéøöiebd `viykl Ðl`xyi dvxie

.ea xeclî.íåé '.cled zxivi ickéô ìò óàå
äùà åîò ïéàùceygy itl Ð.zepfd lr `ed

øéæçù íå÷î ìëåïéà êåìäì ïéìåëé äãìåçå
ä÷éãá ïéëéøöm`y ÐjlyedmyÐedehhg

.edelk`eàäjkld ,ixiin `xyaa zeld`c Ð

`lc ,delk` i`ce.`xiizynéàî éàäÐ

`xiiync `gxe` inp i` ?`iyew i`n :xnelk

`xyiaamzdc .icin mzd yginl ol `kil Ð

,ded `l xeni` ded xeni` ;`ed `nlra `yyg

dcleg `gikyc `kid jkld,`lewl opilz Ð

ded xnel `vnz m` :opixn`exeni` Ð

.dizlk`leki dlik` wtqeep`ivedlwtq icin

.dklyd`kid jl `iywc ,ung iab `kd la`

dxxbc opifgc.ded i`ce ,dizlk` `nip inpéî
äéúìëàã øîééung i`ce ;xeria wtq ied Ð

dfd ziad z` `iven xzid wtq oi`e ,o`k did

.xeqi` i`ce icinäøåâî.oxeb Ðïîåé éðáÐ

oixkpcmeidy ,od.egxnzpàëä àäåoeikc Ð

oigxenncziaa dxebn lkc ,ziaa od ixde ,od

.`idéàãåéìéáèe`xe ,ozk`ln dxnbp `dc Ð

,ziad iptlged`xy dryn odilr lah my

wtq .ziad iptoxyir.oxyir `l wtq ,df xag

i`ce icin elld zexit `ivene df wtq iz`e

lah,cin md oixyrn mixag aexc meyn Ð

.eci zgzn mgipiy mcewàåä éàãåå éàãå íúä
iliahc ol `hiytc ikid ik Ð`xwirnikd Ð

,edpixyrc ol `hiyt inpmebnb oi`ejelidelk lr i`ce dwfg `l` ,xaca aexd xg`

.mixagdàåä ÷ôñå ÷ôñ àîéà úéòá éàå`l i` edpixyr i` ol `wtqnc ikid ik Ð

edpixyr`xwirne ,`l i` mlern lah my ediilr lg i` iwetql `ki` inp ikd Ð

ody it lr s`e .leah `l xeni`oigxennziad jezaeiaxck edl car xeni` Ð

uena zial dqipkdy `irye`zii`xa dlg lahd zaege .gxnne yc jk xg`e dly

"xkeyd"a `rivn `aaa ,ziad iptozk`ln dxnbp `l ziad ipt zii`xa dfe ,(a,gt)

xnbyke ,lah my eilr leglozk`lnziad ipt el` oi`e ,`ed ziad jeza xak Ð

jxc odizexit miqipkn eid mipey`xd miciqg :`ipzck ,migzt jxc qpkpyk `l`

zial zetitxwe zexivg jxc zebb jxc oiqipkn eiykr ,xyrna oaiigl ick oenqwxh

.raw zlik` olke`l dfd yxeid xzene ,lah my ediilr liig `l jkld .oxhetl ick

exqzil `din raw zlik` ,i`xr zlik`l `laih ediilr liig `lc idp `niz `leÐ

`xqzinc `dcxeqi` iabe ,`ed opaxcn dk`ln xnbe oxeb zeriaw mcew raw zlik`

.oxyiry xag zwfg` opiknq opaxcúìëåà åúîäá àäúù éãëlkc ,raw elit`e Ð

eilr lah ly epxeb my oi`y onf`l dnda zlik` lke .i`xr zlik`a xqe` epi` Ð

dndal lik`n :(e dpyn oey`x wxt) d`t zkqna opzc ,raw zlik` meyn dlr exfb

diglezeterleon xehtezexyrnd.gxniy crliah `lc idp ,mc` lk`nl la`

`ziixe`cn.`xnb ileka raw lek`l exq` gexin mcew elit` edin Ð÷éöîyipi` Ð

.ded l`xyie ,`nl`
àáå
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ïéàoi`y mewn lk :ipzwc ,opirny `yixn `de :xn`z m`e Ð dcleg dxxib `ny oiyyeg

ung ea oiqipknoileki qlcxae dcleg oi`ya opinwen dedc uixz !dwica jixv oi` Ð

.my jldl

ìëmipdkc :wgvi epiax xne` Ð dwica jixv oi` my oiievn xifge qlcxae dclegy mewn

dclege xifg oi` elit` mieb izaa qpkil oixzen

zexecn oi`c `ztqeza `ipzc meyn ,my oiievn

.ux`l dvega miakek icaerd

øùááepiidc :mz epiax xne` Ð `xiiyn `l

wxta `dc .jikxc miltp xya `wec

lk`y xifg aiyg (mye a,hi) `nw `aac [ipy]

xya.wgcd ici lr dlik` Ðíàåxnel `vnz

zexecn `de :xn`z m`e Ð dizlk` xeni` ded

wxt) zexdh zkqna opze ,od cigid zeyx miebd

zeaxdl leki dz`y mewn lk :(c dpyn iyy

zewitq iwitqe zewitqyie !`nh cigid zeyxaÐ

i`n`c iwitq x`yl `witq jd inc `lc :xnel

i` .d`ia wtql ince ?ltp ea `diy xninl ol zi`

wtqc ,zewitq x`yn sicr dizlk` xni` :inp

icin elit`c ,rcze .i`cel aexwe ,`ed libxd

.wtqd df `veiy xninl ira i`ceéãë`dzy

i`ce ied mewn lknc :dnize Ð zlke` dnda

dqipkd elit` ,raw zlik` oiprl opaxcn lah

,zlke` dnda `dzy ick :xn`ck .dly uena

envr `ed la` :rnyn,`ipz `ztqezae .xeq`Ð

zial qipkd :(`,bi) dviac `nw wxta dl iziine

dqir odn zeyrl oileay,i`xr odn lke` Ð

,opaxc i`ce icin `ivene wtq iz`we .xehte

`l i`n` ,ung iab .mipwezn zwfga edl aiyge

,opaxc dwica i`ce icin `ivene wtq iz`

epiax xne`e !ibq `nlra lehiaa `ziixe`cnc

i`ce iedc ,elhia `lya ixii` oizipznc :wgvi

xn`wc `dc :wgvi epiax xne` cere .`ziixe`c

oipwezn zwfga od ixdefg `lc jpda epiid Ð

iax" wxta zegpna jixtc `de .dndal `l`

iebd gexin xn`wc i`n` (mye a,fq) "l`rnyi

mixiyr :yexit ,oiqik ilra meyn xhet epi`

oipewe oixfege ,gexin mcew iebl oz`eaz oixkeny

gexin ixg` odnciarc xyt` ,inp dnexz Ð

ikd !xeht ixnblc rnyn .'eke `irye` iaxk

lk`nc icinae ,`irye` iaxk edl ciar :eyexit

dnda?ozpwza minkg elired dn Ð

éãë.dlk` `l inp dnda elit` ziad ipt d`xy lahac rnyn Ð zlke` dnda `dzy

xeq` `edy lah epivn `lc ?ixyc d`pd x`yn `py i`n :wgvi epiaxl dnize

`nh laha oiwilcn oi` iab (mye `,ek zay) "oiwilcn dna"a opiyxcc :xnel yie !d`pda

"izenexz zxnyn z`" aizkc meynzg`e dxedh zg` ,xacn aezkd zenexz izya Ð

xcde ,dwlcd epiide ,ok d`nh s` jli`e dnxd zryn `l` da jl oi` dxedh dn .d`nh

dnxd mcew dwlcda xqzinc d`nh dn ,d`nhn dxedh xnblik`dl oke .dxedh s` Ð

ipiyxk ezndal lik`n l`xyi oi`c opirci inp `kdne .ielik ly d`pd lke ,dndal

.zaya ok yxit `l i"yxe .dnexz

åúçôùá`knÐ dawp m` xkf m` rcil uivde odk `ae wivn lydgtyc gikedl oi` o

dcila d`nhnopixn` mipdk zxeza ,edin .did dzxiab ly `nyc Ð

"l`xyi ipa l` xac" :`icdadgtye zxeib zeaxl oipn ,l`xyi ipa `l` il oi` Ð

zxxgeyn oi`ye zxxgeyna,cr zenai) "lxrd" wxta jixtc `de ."dy`" xnel cenlz Ð

dgtye zxeib ."l`xyi ipa l` xac" `ipzde ,`kd aizk dnexz zxn` zivn in :(mye

oipn zxxgeynzxxgeyn mzd hwpc `d ."dy`" xnel cenlz Ðoi`y ihernl e`l Ð

`wlq i`e :wiqnck zxxgeynn `l` jixt `lc meyn ,`ziixad xviw `l` ,zxxgeyn

dnexzl jzrcm` xity dlk` zxxgeyn oi`ye ?edpip dnexz lkin zepa zxxgeyn Ð

odke ,did dzxiab ly xn`p m` elit`c ,did dhey odkc :wgvi epiax xne`e .odk ly `id

did aexw df,miltpl `nhn odk oi`c "mipdk zxez"a opixn`c ,`nhil el did `l Ð

.znd jxevl did `l o`kc :cere .`niiw ipa opira en`e eia`c `inecc

wtq
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äðùîúéáì úéaî äcìeç äøøéb ànL ïéLLBç ïéà¥§¦¤¨¥§¨§¨¦©¦§©¦
øéòì øéòîe øöçì øöçî ïk íàc ,íB÷îì íB÷nîe¦¨§¨§¦¥¥¨¥§¨¥¥¦§¦

¯.óBñ øácì ïéààøîâàîòè¯àðéæç àìc ¥©¨¨©§¨§¨£¥¨
ì÷Lc àðéæç àä ,ì÷Lc¯.ä÷éãa éòáe ,ïðéLééç ¦§©¨£¥¨¦§©¨§¦©¨¥§¦¨

íéBbä úBøBãî :ïðz àì éî !dézìëà àîéð ?éànàå§©©¥¨£©§¥¦¨§©§©¦
éøö øBãnä àäéå øBãna ääLé änëå .íéàîèä÷éãa C §¥¦§©¨¦§¤©¨¦¥©¨¨¦§¦¨

¯ìëå .äMà Bì ïéàL ét ìò óàå ,íBé íéòaøà©§¨¦§©©¦¤¥¦¨§¨
CBìäì ïéìBëé øéæçå äcìeçL íB÷î¯éøö ïéàC ¨¤§¨©£¦§¦©£¥¨¦

àä ;àéL÷ àì :àøéæ éaø øîà !ä÷éãa¯,øNáa §¦¨¨©©¦¥¨¨©§¨¨§¨¨
àäå¯øNáa .íçìa¯íçìa ,àøéiLî àì¯ §¨§¤¤§¨¨¨§©§¨§¤¤

íúä àîìLa ?éàî éàä :àáø øîà .àøéiLî¯ §©§¨¨©¨¨©©¦§¨¨¨¨
äåä øîBì àöîz íàå ,äåä àì øeîéà äåä øeîéà¥£¨¥¨£¨§¦¦§¨©£¨

¯àëä ìáà .dézìëà øeîéà¯ì÷Lc àðéæçc éàcåc ¥£©§¥£¨¨¨§©©©£¥¨¦§©
¯÷ôñ ïéàå ,éàcåe ÷ôñ éåä ?dézìëàc øîéé éî¦¥©©£©§¥¨¥¨¥©©§¥¨¥

!?éàcå éãéî àéöBî ÷ôñ ïéàå .éàcå éãéî àéöBî¦¦¥©©§¥¨¥¦¦¥©©
àäå,úBøét äàéìî äøeâî çépäå únL øáç :àéðz §¨©§¨¨¥¤¥§¦¦©§¨§¥¨¥

ïîBé éða ïä eléôàå¯.ïéðweúî ú÷æça ïä éøä ©£¦¥§¥¨£¥¥§¤§©§¨¦
ïéøOeòî ÷ôñå ,éøét éðä éìéáè éàcåc ,àëä àäå§¨¨¨§©©§¦¦¨¥¥¥§¨¥§¨¦

ïéøOeòî àì ÷ôñå¯!éàcå éãéî àéöBîe ÷ôñ éúà÷å §¨¥Ÿ§¨¦§¨¨¥¨¥¦¦¥©©
àðéðç éaøãk ,éøOòî éàcåc ,àeä éàcåe éàcå íúä̈¨©©©©§©©§©§¦¦§©¦£¦¨
øáç ìò ä÷æç :äàæBç àðéðç éaø øîàc .äàæBç¨¨§¨©©¦£¦¨¨¨£¨¨©¨¥
éàå .ïweúî BðéàL øác Bãé úçzî àéöBî ïéàL¤¥¦¦©©¨¨¨¤¥§¨§¦
øeîéà àøwòî àîìéc ,àeä ÷ôñå ÷ôñ :àîéà úéòä¥¥¨¨¥§¨¥¦§¨¥¦¨¨¥
:àéòLBà éaø øîàc .àéòLBà éaøk ,éìéáè àìc§¨§¦¦§©¦©£¨§¨©©¦©£¨
éãk ,dlL õBna dñéðëîe Búàeáz ìò íãà íéøòî©£¦¨¨©§¨©§¦¨©¤¨§¥
÷ôñ ïéàå .øNònä ïî äøeèôe úìëBà Bzîäa àäzL¤§¥§¤§¤¤§¨¦©©£¥§¥¨¥
äNòî :äãeäé éaø øîà ,àéðúäå !?éàcå éãéî àéöBî¦¦¥©©§¨©§¨¨©©¦§¨©£¤
øBaì ìôð äìéèäL ,ïBnéøa ãçà ÷éöî ìL BúçôLa§¦§¨¤¥¦¤¨§¦¤¥¦¨¥¤©
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc migqt(ycew zay meil)

äðùî
jezl ung dcleg dqipkd `ny yeygl oi`y zx`an dpynd

:weca ziaäcìeç äøøéb ànL ïéLLBç ïéàungúéaî`l oiicry ¥§¦¤¨¥§¨§¨¦©¦
wcapúéáì.ezwicaa aey aiigzie ,wcap xaky xvg dze`a xg` §©¦

edcleg zxixbl miyyeg oi` ok enkíB÷îì íB÷nî,zia eze`a ¦¨§¨
dxxb ,zxg` zief wecal jlde zg` zief wcay xg`l `ny

.wecad mewnl weca epi`y mewnn ung dclegïk íàcixdy ± §¦¥
mb jkl yeygl yi `ld ,dcleg zxixbl yeygp m`îizaøöç ¦¨¥

zg`ìizaøöçmdil` dxxb el` miza ewcapy xg`ly ,zxg` §¨¥
.ewcap `l oiicry zxg` xvg izan ung dclegåyeygl yi ok §

ung dxxb `nyîizaøéòewcap `l oiicry zg`ìizaøéòzxg` ¦¦§¦
e ,ewcap xaky,óBñ øácì ïéàcr df yygl dpwz oi` ixdy ¥©¨¨

,ok eyriy xyt` i`y xg`ne .zg` zaa mizad lk z` ewcaiy
mewnn `l s`e ,dcleg zxixbl llk minkg eyyg `ly gxkda

.zia eze`a mewnl

àøîâ
dn z` dlk` dclegdy jk lr jenql ozip izn zxxan `xnbd
dpyna epipyy dnn :`xnbd zwiicn .epnn dxized `le ,dxxby
,rnyn ,wecad mewnl ung dcleg dxxb `ny miyyeg oi`y

càîòèzxixb yyg meyn wecale aeyl jixv oi`y [mrhdy-] ©£¨
oeikn wx `ed ,dclegì÷Lc àðéæç àìcung dlhpy epi`x `ly ± §Ÿ£¦¨§¨©

.wecad mewnl ez`iadeïðéLééç ì÷Lc àðéæç àäepi`x m` la` ± ¨£¦¨§¨©¨§¦©
ungd oiicr `ny yeygl yi ,wecad mewnl ez`iade ezlhpy

,o`k `vnpéòáedf mewn [jixve-]ä÷éãa:`xnbd dywn .ztqep ¨¥§¦¨
éànàå,ewceale xefgl jixv recn -dézìëà àîéðyi `ld ± §©©¥¨£©§¥

.ung my x`yp `le ,ezlk` dclegdy xnele zelzl
:ef dilz lr jenql yiy dpynn dgiken `xnbdïðz àì éîike ± ¦Ÿ§©

zeld` zkqna epipy `l(f"n g"it),úBøBãî[zexic-]í"ekòäux`a §¨©
,l`xyiíéàîèmdiltp z` mixaew mdy meyn ,zn z`neha §¥¦

.mdizaaänëåonfääLéixkpdéøö øBãnä àäéå øBãnaä÷éãa C §©¨¦§¤©¨¦¥©¨¨¦§¦¨
,ea xebl l`xyid `eaie ixkpd epnn `viykl miltpn,íBé íéòaøà©§¨¦

ixkpd zy` dleki df onf jynay ,cled zxivi onf xeriyk
.zn z`neha `nhny ltp litdle xarzdlåixkp my xb m` §

`nh ziad ,df xeriyk,äMà Bì ïéàL ét ìò óàmixkpdy meyn ©©¦¤¥¦¨
dxarzpe ely dpi`y dy` myl d`a `nye ,zepfd lr miceyg

dpynd dtiqen .my dlitde ,epnn(g"n my):äcìeçL íB÷î ìëå§¨¨¤§¨
CBìäì ïéìBëé øéæçå,eaéøö ïéà,ä÷éãa Cltp my xawp m` s` oky ©£¦§¦©£¥¨¦§¦¨

df itle .edelk`e rwxwa xifgde dclegd extgy zelzl yi
,dclegd ici lr ltpd lk`py jk lr mikneqy myk `ld ,dyw
epi`x m` recne ,dclegd ezlk`y zelzl yi unga ok enk

.ewceale xefgl jixv wecad mewnl ez`iady
:`xnbd zvxznàéL÷ àì ,àøéæ éaø øîàoky ,`iyew ef oi` ±àä ¨©©¦¥¨Ÿ©§¨¨

zxacn zeld`a dpynd -øNaa,[miltpd ly]àäåeli`e ± §¨¨§¨
zxacn epzpyn.íçla:weligd z` `xif iax x`aneàì øNaa §¤¤©¨¨Ÿ

àøéiLîok lre ,elek z` zlke` i`cea `l` ,dclegd [zxiiyn-] §©§¨
la` .miltp xyal yeygl oi` dievn `idy mewnaàøéiLî íçla©¤¤§©§¨

epi`x m` ok lre ,elek z` zlke` dpi`e ,epnn zxiiyn `id ±
.eixg` wecal jixv ziad jezl mgl dqipkdy

`iyewl mewn llk oi`y xaeqd `ax zhiy z` d`ian `xnbd
:dxen`déàî éàä ,àáø øîàm` elit` `ld ,ef `id `iyew dn - ¨©¨¨©©

zeld`a dpynd oia dxizq oi` xyaa mb xiiyl dclegd dlibx
oky .epzpynlíúä àîìLa,zeld`a dpyna my xacd oaen - ¦§¨¨¨¨

c meyn dclegd zlik` lr mikneqyäåä àì øeîéà äåä øeîéà± ¥£¨¥Ÿ£¨
xg`ne .ea eid `ly xnel okzie ziaa miltp eidy xnel okziy
milez ep` zecleg zeievny mewna ,cala wtq `l` epi`y

,`lewlås`y mixne`øîBì àöîz íàcäåä,ltp my [didy-] §¦¦§¨©£¨
dézìëà øeîéàwtqe ,elek z` dlk` dclegdy xnel okzi `ld ± ¥£©§¥

.ltp wtq icin `iven dlik`àëä ìáàdqipkdy ziaa ,o`k - £¨¨¨
,ekezl ung dclegéàcåc,zial ung qpkpì÷Lc àðéæçcixdy ± §©©©£¦¨§¨©

,o`kl ez`iade dcleg ezlhpy epi`xdézìëàc øîéé éîepl oipn ± ¦¥©©£©§¥
e ,wtq `l` epi` `ld .eze` dlk`y ze`cea xneléåä[df ixde-] ¨¥

÷ôñdlik`éàcåe,ung÷ôñ ïéàåxzidéàcå éãéî àéöBî,xeqi` ¨¥©©§¥¨¥¦¦¥©©
.eixg` wecal jixve ,miiw ungd oiicr `ny yeygl yi ok lre

zexyrn zkqna epipy(`"t)lah meyn mixq`p zexitd oi`y ,
,mzk`ln xnbzy cr ,dxezd on zexyrne zenexza miaiigzne
zwlgd-] ixkd gexina `ed dzk`ln xnby d`eaza oebk
z` e`xiy cr miaiigzn zexitd oi` oke .oxeba [d`eazd znixr
dywn `xnbd .ziad gzt jxc zial eqpkiy ,xnelk ,ziad ipt
xaky xag ly zexita zwqerd `ziixan `ax ly evexiz lr

:zial eqpkpe mzk`ln dxnbpåik÷ôñ ïéà`edy dcleg zlik` §¥¨¥
i`cel aexwéàcå éãéî àéöBî,xeqi`àéðz àäåepipy ixde ± ¦¦¥©©§¨©§¨

,`ziixaaøáçzexyrnd lr on`pdçépäå ,únLezia jezaäøeâî ¨¥¤¥§¦¦©§¨
[oxeb-]ïîBé éða ïä eléôàå ,úBøét äàéìîmeidy mdilr xkipy - §¥¨¥©£¦¥§¥¨

,xyrna eaiigzpe egxnzpïéðweúî ú÷æça ïä éøäitl ,mixyern - £¥¥§¤§©§¨¦
:dziiyew z` `xnbd dwiqn .xagd mxyiry milez ep`yàäå§¨

éøét éðä éìéáè éàcåc àëä`lde ±lr lah my lg i`cey o`k ¨¨§©©§¦¦¨¥¥¥
dxnbpe migxenn md ixdy ,exyrzpy mcew el` zexit

,ziad ipt z` e`x mbe ,mzk`lnåmd dzr eli`ïéøOeòî ÷ôñlr §¨¥§¨¦
zny mcew xagd iciïéøOeòî àì ÷ôñå,eci lremewn lknéúà÷ §¨¥Ÿ§¨¦¨¨¥

[`a-]÷ôñxagd mxyir `ny xzidàéöBîemze`éàcå éãéî ¨¥¦¦¥©©
cin mdizexit z` mixyrn mixag aexy meyn ,lah ly xeqi`
df wtq mb ok m`e .mci zgzn megipiy mcew ,maeig onf ribdyk
xeqi` i`ce icin `ivedl el yi ,ungd z` dclegd dlk` `ny
.`ax ixack `le ,eze` zlke` `id llk jxcay meyn ,ung ly

:`xnbd zvxzníúä,zny xaga [my-]éàcåxeqi`éàcåexzid ¨¨©©©©
,àeäepl xexay myk `l` ,aex ici lr rxkend wtq df oi`e

dzry wetwt ila epl xexa ok enk ,dligzn lah eid zexitdy
meyn `ede .mixyern mdczwfgéàcåmixagd lk lr `id §©©

céøOòî,maeig onf ribdyk cin zexitd z` [mixyrn mdy-] §©§¦
,cala maex `lekeixacàðéðç éaø øîàc .äàæBç àðéðç éaøã ¦§©¦£¦¨¨¨§¨©©¦£¦¨

ïweúî BðéàL øác Bãé úçzî àéöBî ïéàL øáç ìò ä÷æç ,äàæBç¨¨£¨¨©¨¥¤¥¦¦©©¨¨¨¤¥§¨
ef zi`ce dwfg ok lr .mc` ipa ea elyki `ly ick ,xeqi`n
depi`xy dclega ok oi`y dn .lah ly i`ce xeqi` icin d`iven
dclegd zlik` eli`e ,i`ce `ed ungdy ,zial ung dxxby
icin `iven xzid wtq oi`y `ax my xn` ok lre ,wtq `l` dpi`

.xeqi` i`ce

:sqep uexiz zvxzn `xnbdàîéà úéòa éàålkez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨
,uxzl,àeä ÷ôñå ÷ôñxyiry xenb i`ce df oi` m` s` ixdy ¨¥§¨¥

,i`ce epi` xyrna zexitd aeig mb mewn lkn ,zexitd z` xagd
yi ok enk ,`l e` xagd mxyir m`d miwteqn ep`y myke

oky .llk lah my mdilr lg m`d wtzqdlàøwéòî àîìéc¦§¨¥¦¨¨
éìéáè àìc øeîéà,lah zexitd eid `l dligzkln `ny ±kote` ¥§Ÿ§¦¦©

ea xhtyàéòLBà éaø.xyrnnìò íãà íéøòî ,àéòLBà éaø øîàc ©¦©§¨§¨©©¦©§¨©£¦¨¨©
Búàeáz,ez`eaz mr dnxera bedpl mc` leki ±dñéðëîejezl §¨©§¦¨

ziadõBna[oeilrd zleaiyd owf-]dlLjk xg`e ,dzyic iptl ©¤¨
,ziaa dze` gxnne dxefe ycúìëBà Bzîäa àäzL éãkdpnn §¥¤§¥§¤§¤¤

ådidz.øNònä ïî äøeètxyrna d`eazd aiigzzy icka oky §§¨¦©©£¥
,gexind `edy dk`ln xnb ,mi`pz ipy da miiwzdl mikixv
ziad ipt zii`x oi`e ,[ziad gzt jxc xarn] ziad ipt zii`xe
zial dqipkd m` jkitl .dzk`ln dxnbpy xg`l `l` zaiign
xg`l oky ,dpgxniy xg`l elit` zaiigzn dpi` dgexin mcew
.egzta zxaer dpi` aeye ,ziad jeza xak `id ixd gexind
,lah wtq `l` dpi` eziaa xagd eixg` gipdy d`eazdy `vnp
ok lre ,xyrnn dxhtpe gexin iptl zial dqipkdy okzi oky

.lah xeqi` wtq icin `iven xagd dxyir `ny wtqd

:`ziixan `ax ixac lr zeywdl dtiqen `xnbdåik÷ôñ ïéà §¥¨¥
xzidéàcå éãéî àéöBî,xeqi`àéðúäå,`ziixaa epipy ixde -øîà ¦¦¥©©§¨©§¨¨©

BúçôLa äNòî ,äãeäé éaøziprpkd÷évî ìL[mil` mc`-]ãçà ©¦§¨©£¤§¦§¨¤©¦¤¨
didy l`xyinaenyy mewnì ìôð äìéhäL ,ïBnéøjez,øBa §¦¤¦¦¨¥¤§
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izni`n` cenr h sc ± oey`x wxtmigqt
äðùîäøøéâ àîù ïéùùåç ïéà'åë äãìåçwecal `ae ef zief wcayk oiyyeg oi` Ð

mewnl ung dcleg dxxib ef wecal `ay jeza `ny ef,wecad`pkixvexefgl

.wecaleïë íàùjkl yegl z`ay Ðizwca ip` :jk xnel yi xvgl xvgn mb ixd Ð

mcewizwica xg`le ,ixiagl.seq xacl oi`e ,ixvgl ixiag xvgn ung dcleg d`iad

iexw xvgd iza lk `l` ,xn`w ynn xvg e`le

.xvgàøîâïðéæç àäez`iady Ðo`klÐ

.wecal jixve ,o`k `ed oiicr `ny opiyiig

:`nip ?i`n`e.dizlk`ïðú àì éîzkqna Ð

:zeld`oixaewy iptn ,oi`nh miebd zexecn

mdiltp,mdizaamiebdes` ozzina oi`nhn

xn`c ,inp igei oa oerny iaxle ,opaxl ld`a

`yne rbna oi`nhn mpi` miebd ixawdcen Ð

`lc ,ld` z`nehn `l` herni` `lc `ed

.mc` exwnàäéå øåãîá éåâä ääùé äîëåøåãîä
ä÷éãá êéøöiebd `viykl Ðl`xyi dvxie

.ea xeclî.íåé '.cled zxivi ickéô ìò óàå
äùà åîò ïéàùceygy itl Ð.zepfd lr `ed

øéæçù íå÷î ìëåïéà êåìäì ïéìåëé äãìåçå
ä÷éãá ïéëéøöm`y ÐjlyedmyÐedehhg

.edelk`eàäjkld ,ixiin `xyaa zeld`c Ð

`lc ,delk` i`ce.`xiizynéàî éàäÐ

`xiiync `gxe` inp i` ?`iyew i`n :xnelk

`xyiaamzdc .icin mzd yginl ol `kil Ð

,ded `l xeni` ded xeni` ;`ed `nlra `yyg

dcleg `gikyc `kid jkld,`lewl opilz Ð

ded xnel `vnz m` :opixn`exeni` Ð

.dizlk`leki dlik` wtqeep`ivedlwtq icin

.dklyd`kid jl `iywc ,ung iab `kd la`

dxxbc opifgc.ded i`ce ,dizlk` `nip inpéî
äéúìëàã øîééung i`ce ;xeria wtq ied Ð

dfd ziad z` `iven xzid wtq oi`e ,o`k did

.xeqi` i`ce icinäøåâî.oxeb Ðïîåé éðáÐ

oixkpcmeidy ,od.egxnzpàëä àäåoeikc Ð

oigxenncziaa dxebn lkc ,ziaa od ixde ,od

.`idéàãåéìéáèe`xe ,ozk`ln dxnbp `dc Ð

,ziad iptlged`xy dryn odilr lah my

wtq .ziad iptoxyir.oxyir `l wtq ,df xag

i`ce icin elld zexit `ivene df wtq iz`e

lah,cin md oixyrn mixag aexc meyn Ð

.eci zgzn mgipiy mcewàåä éàãåå éàãå íúä
iliahc ol `hiytc ikid ik Ð`xwirnikd Ð

,edpixyrc ol `hiyt inpmebnb oi`ejelidelk lr i`ce dwfg `l` ,xaca aexd xg`

.mixagdàåä ÷ôñå ÷ôñ àîéà úéòá éàå`l i` edpixyr i` ol `wtqnc ikid ik Ð

edpixyr`xwirne ,`l i` mlern lah my ediilr lg i` iwetql `ki` inp ikd Ð

ody it lr s`e .leah `l xeni`oigxennziad jezaeiaxck edl car xeni` Ð

uena zial dqipkdy `irye`zii`xa dlg lahd zaege .gxnne yc jk xg`e dly

"xkeyd"a `rivn `aaa ,ziad iptozk`ln dxnbp `l ziad ipt zii`xa dfe ,(a,gt)

xnbyke ,lah my eilr leglozk`lnziad ipt el` oi`e ,`ed ziad jeza xak Ð

jxc odizexit miqipkn eid mipey`xd miciqg :`ipzck ,migzt jxc qpkpyk `l`

zial zetitxwe zexivg jxc zebb jxc oiqipkn eiykr ,xyrna oaiigl ick oenqwxh

.raw zlik` olke`l dfd yxeid xzene ,lah my ediilr liig `l jkld .oxhetl ick

exqzil `din raw zlik` ,i`xr zlik`l `laih ediilr liig `lc idp `niz `leÐ

`xqzinc `dcxeqi` iabe ,`ed opaxcn dk`ln xnbe oxeb zeriaw mcew raw zlik`

.oxyiry xag zwfg` opiknq opaxcúìëåà åúîäá àäúù éãëlkc ,raw elit`e Ð

eilr lah ly epxeb my oi`y onf`l dnda zlik` lke .i`xr zlik`a xqe` epi` Ð

dndal lik`n :(e dpyn oey`x wxt) d`t zkqna opzc ,raw zlik` meyn dlr exfb

diglezeterleon xehtezexyrnd.gxniy crliah `lc idp ,mc` lk`nl la`

`ziixe`cn.`xnb ileka raw lek`l exq` gexin mcew elit` edin Ð÷éöîyipi` Ð

.ded l`xyie ,`nl`
àáå
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ïéàoi`y mewn lk :ipzwc ,opirny `yixn `de :xn`z m`e Ð dcleg dxxib `ny oiyyeg

ung ea oiqipknoileki qlcxae dcleg oi`ya opinwen dedc uixz !dwica jixv oi` Ð

.my jldl

ìëmipdkc :wgvi epiax xne` Ð dwica jixv oi` my oiievn xifge qlcxae dclegy mewn

dclege xifg oi` elit` mieb izaa qpkil oixzen

zexecn oi`c `ztqeza `ipzc meyn ,my oiievn

.ux`l dvega miakek icaerd

øùááepiidc :mz epiax xne` Ð `xiiyn `l

wxta `dc .jikxc miltp xya `wec

lk`y xifg aiyg (mye a,hi) `nw `aac [ipy]

xya.wgcd ici lr dlik` Ðíàåxnel `vnz

zexecn `de :xn`z m`e Ð dizlk` xeni` ded

wxt) zexdh zkqna opze ,od cigid zeyx miebd

zeaxdl leki dz`y mewn lk :(c dpyn iyy

zewitq iwitqe zewitqyie !`nh cigid zeyxaÐ

i`n`c iwitq x`yl `witq jd inc `lc :xnel

i` .d`ia wtql ince ?ltp ea `diy xninl ol zi`

wtqc ,zewitq x`yn sicr dizlk` xni` :inp

icin elit`c ,rcze .i`cel aexwe ,`ed libxd

.wtqd df `veiy xninl ira i`ceéãë`dzy

i`ce ied mewn lknc :dnize Ð zlke` dnda

dqipkd elit` ,raw zlik` oiprl opaxcn lah

,zlke` dnda `dzy ick :xn`ck .dly uena

envr `ed la` :rnyn,`ipz `ztqezae .xeq`Ð

zial qipkd :(`,bi) dviac `nw wxta dl iziine

dqir odn zeyrl oileay,i`xr odn lke` Ð

,opaxc i`ce icin `ivene wtq iz`we .xehte

`l i`n` ,ung iab .mipwezn zwfga edl aiyge

,opaxc dwica i`ce icin `ivene wtq iz`

epiax xne`e !ibq `nlra lehiaa `ziixe`cnc

i`ce iedc ,elhia `lya ixii` oizipznc :wgvi

xn`wc `dc :wgvi epiax xne` cere .`ziixe`c

oipwezn zwfga od ixdefg `lc jpda epiid Ð

iax" wxta zegpna jixtc `de .dndal `l`

iebd gexin xn`wc i`n` (mye a,fq) "l`rnyi

mixiyr :yexit ,oiqik ilra meyn xhet epi`

oipewe oixfege ,gexin mcew iebl oz`eaz oixkeny

gexin ixg` odnciarc xyt` ,inp dnexz Ð

ikd !xeht ixnblc rnyn .'eke `irye` iaxk

lk`nc icinae ,`irye` iaxk edl ciar :eyexit

dnda?ozpwza minkg elired dn Ð

éãë.dlk` `l inp dnda elit` ziad ipt d`xy lahac rnyn Ð zlke` dnda `dzy

xeq` `edy lah epivn `lc ?ixyc d`pd x`yn `py i`n :wgvi epiaxl dnize

`nh laha oiwilcn oi` iab (mye `,ek zay) "oiwilcn dna"a opiyxcc :xnel yie !d`pda

"izenexz zxnyn z`" aizkc meynzg`e dxedh zg` ,xacn aezkd zenexz izya Ð

xcde ,dwlcd epiide ,ok d`nh s` jli`e dnxd zryn `l` da jl oi` dxedh dn .d`nh

dnxd mcew dwlcda xqzinc d`nh dn ,d`nhn dxedh xnblik`dl oke .dxedh s` Ð

ipiyxk ezndal lik`n l`xyi oi`c opirci inp `kdne .ielik ly d`pd lke ,dndal

.zaya ok yxit `l i"yxe .dnexz

åúçôùá`knÐ dawp m` xkf m` rcil uivde odk `ae wivn lydgtyc gikedl oi` o

dcila d`nhnopixn` mipdk zxeza ,edin .did dzxiab ly `nyc Ð

"l`xyi ipa l` xac" :`icdadgtye zxeib zeaxl oipn ,l`xyi ipa `l` il oi` Ð

zxxgeyn oi`ye zxxgeyna,cr zenai) "lxrd" wxta jixtc `de ."dy`" xnel cenlz Ð

dgtye zxeib ."l`xyi ipa l` xac" `ipzde ,`kd aizk dnexz zxn` zivn in :(mye

oipn zxxgeynzxxgeyn mzd hwpc `d ."dy`" xnel cenlz Ðoi`y ihernl e`l Ð

`wlq i`e :wiqnck zxxgeynn `l` jixt `lc meyn ,`ziixad xviw `l` ,zxxgeyn

dnexzl jzrcm` xity dlk` zxxgeyn oi`ye ?edpip dnexz lkin zepa zxxgeyn Ð

odke ,did dzxiab ly xn`p m` elit`c ,did dhey odkc :wgvi epiax xne`e .odk ly `id

did aexw df,miltpl `nhn odk oi`c "mipdk zxez"a opixn`c ,`nhil el did `l Ð

.znd jxevl did `l o`kc :cere .`niiw ipa opira en`e eia`c `inecc

wtq
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øéòì øéòîe øöçì øöçî ïk íàc ,íB÷îì íB÷nîe¦¨§¨§¦¥¥¨¥§¨¥¥¦§¦

¯.óBñ øácì ïéààøîâàîòè¯àðéæç àìc ¥©¨¨©§¨§¨£¥¨
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íéBbä úBøBãî :ïðz àì éî !dézìëà àîéð ?éànàå§©©¥¨£©§¥¦¨§©§©¦
éøö øBãnä àäéå øBãna ääLé änëå .íéàîèä÷éãa C §¥¦§©¨¦§¤©¨¦¥©¨¨¦§¦¨

¯ìëå .äMà Bì ïéàL ét ìò óàå ,íBé íéòaøà©§¨¦§©©¦¤¥¦¨§¨
CBìäì ïéìBëé øéæçå äcìeçL íB÷î¯éøö ïéàC ¨¤§¨©£¦§¦©£¥¨¦

àä ;àéL÷ àì :àøéæ éaø øîà !ä÷éãa¯,øNáa §¦¨¨©©¦¥¨¨©§¨¨§¨¨
àäå¯øNáa .íçìa¯íçìa ,àøéiLî àì¯ §¨§¤¤§¨¨¨§©§¨§¤¤

íúä àîìLa ?éàî éàä :àáø øîà .àøéiLî¯ §©§¨¨©¨¨©©¦§¨¨¨¨
äåä øîBì àöîz íàå ,äåä àì øeîéà äåä øeîéà¥£¨¥¨£¨§¦¦§¨©£¨
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,gth gzet `kil ediixega jgxk lrc .miaxd

gth gzet `ki` i`c?dxixb zlren dn (iptn) Ð

eilbx i`e .d`nehd z` `ian gth gzet `de

cigid zeyxa,eilbx cbp edexxb `ny yegip Ð

odk ilbxc :xnel yi cere .dlere zrwea d`nehe
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.envr zia eze`a dclegl

äùìùámrt :yexit Ð `xiiyn `l xyr

`lc `kid ,ikdle .zxiiyn dpi`y
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.llk `nhn epi`yåc `vnpéåämy [didy-]÷ôñltp z`neh §¨¥¨¥
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lirl x`eank wtq icin `iven(`"r),i`ce ltp dlitd eli` j` .
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,äìétäeilr,àéä äá÷ð íàå àeä øëæ íà òãéìen`l ricedl ick ¦¦¨¥©¦¨¨§¦§¥¨¦
.dxdh inie d`neh inil zayl dilr mini dnk

ote`a `ax lr `ziixad ixacn `iyewd z` zvxzn `xnbd
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àzòL àéääa íeøøb éàcå úäéîdpi`e zxiiyn dclegd m` s`e ± ¦©©©§¨§©¦©§¨
jezl xyad lk z` `id zxxeb i`ce mewn lkn ,lkd z` zlke`
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,ezyixt xg`l wtqd ea clepe ezeriaw mewnn yxity xaca

lep m` la`ea mikled oi` ,ezeriaw mewnn lhipyk wtqd ea c
`ed ixde ,dvgn lr dvgnk `ed reaw lky meyn ,aexd xg`
xyad z` elhpyk jkitl .`xnegl ea zkll yiy xeqi` wtqk
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ïäë àáåõéöäå.xead zty lr Ðäá÷ð íà øëæ íà òãéìziad ipan e` aexw odke Ð

edeglye ,did,eaih dn en`l cibdl myz`neh inil xkf zxdhe z`neh oia oigaze

,"`nhi `l ytpl" zxdf` lr odk eze` xkfp `le .dawp zxdheuivde,xeaa ealtpde

edexdihe ,d`x `llid`nn.znd lríù ïééåöî ñìãøáå äãìåçùdcleg xeg mzqe Ð

qlcxae,`ed gth gzetedexxibe,oxegl`le

.lid`däìéôä çåøm`e .gex `ln xity Ð

,jxved dl` lkl :xnelk ,did ltp xnel `vnz

`ed gex `nyxkf z`neh `l o`k oi`e ,cib`e

clee `edy d`x` m`e .dawp z`neh `leÐ

ipkixv.dawp m` xkf m` ze`xlåäåøøâ éàãå
ipzwc .oizipznl inc `le ,jka od oiwfgen Ð

xn` `l dlk` i`cec idpc ,opiyiig `pifg `d

edexxib la` Ðxegl.xn` odlyñìãøáÐ

.i"yiiehet** ,q"npl`*øééùîù äîåxg` Ð

ezlik`n dwica.drpva epgipi Ðøùò äùìùá
oiyyeg oi` ipzwc `yix Ðwceaa Ðdylya

daxd zt ievny ,xyrdclegl,mizad jeza

zyyeg dpi`e.xiiylda opz `icda `tiqe

,xyr drax`a`ifg `lc oeikezt dclegd

dlibx `idy zenk mizaa daxd.`xiiyn Ð

àéä äàéáð äãìåç éëå,jk lr al zzl Ð

ze`xle`ly zrceie ,clepd z`et`i.meid cer

åðéðôá ìåèéúåopifgc `kide Ðjigxk lr Ð

.opiyiigàöîéåòùú`ki` i`ce `kdc Ð

dqext dlhpy `zlin `gken `dc ,yginl

.zg`òùú'åë ïéøåáéö.od zekld iwqit Ð

ì÷ùå øáëò àúàå`le ,epipta zial qpkpe Ð

`pifgc oeike .lwy ung i` opirciep` oikixv Ð

.lwy dvn `nlic e` ,wecalúåéåðç òùú åðééä
elhpy reaw lkc ,dinwl eda ol `niiwc Ð

reaw mewnn`l` ,aexd xg` ea oikled oi` Ð

`xeqi` wtqe ,dvgn lr dvgnk `ed ixd

.`xneglùøéôon zg`n dqext Ðoixeaivd

on 'g`l,yxit ediipin idn `prci `le ,zeiefd

.zial qpkpe dilwye xakr `z`eàôéñ åðééäÐ

ryzc oizipzncegwl `lc `kidc ,zeiepg

mewnaereaw.aexd xg` ea oikled Ðç÷ìå
äðäî úçàîzepgd jeza Ð,xeq` ewtq Ð

ol `wtpc ,oecip dvgn lr dvgnk reaw lkc

(`neic `xza wxta) "eilr mwe el ax`e" on

.(`,eh) zeaezkc `nw wxtae (a,ct)àöîðáåÐ

zeiepgd oia rwxwa `vnpd xyaxg` jld Ð

yixtc lkc ,aexddaexnyixtc oeikc ,yixtÐ

.reaw zxez o`k oi`úåôå÷ éúùep` df xac Ð

ecnll oilekiopilzc ,zetew izy zpynn

.`lewlïäéðôìåïéàñ éðù.zexit ly Ðåìôðå
åìà êåúì åìài`qd Ðoel` jezl,zetewd

cg`dy epl reciereci oi`e ,efa cg`e efa ltp

.efa df i`e efa df i`ïéøúåî åìà éøäzexit Ð

,dlgzak xfl oixzen oilegd zetew lyelit`

zelrdl ick dtewa oi`d`qd.d`ne cg`a

:`nl` .eltp oileg jezl oileg :mixne` ep`y

s`e ,xeqi`a xeqi`e xzida xzid `lewl opilz

`lewl inp `kd .`kti` xninl `ki`c ab lr

,weca epi`yl qpkp ungd :opixn`e ,opilz

dvnde.wecal
äîåøúá
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÷ôñmiaxd zeyxa i` ?i`w `kid xea i`d :xn`z m`e Ð `zry `idd edexxbelit` Ð

cigid zeyxa i`e ,xedh zg` `witqaopzde ,xeal ltp oink dlihdy ipyn i`n Ð

cigid zeyxa zeaxdl leki dz`y zewitqc iwitqe zewitq lk :(c dpyn iyy wxt zexdh)

epiax xne` .lirl izyxitck ,libxd wtq ied qlcxae dcleg zxixbc :xnel yie !`nh Ð

gvizeyxa eid odkd ilbxc xnel jixvc :w

,gth gzet `kil ediixega jgxk lrc .miaxd

gth gzet `ki` i`c?dxixb zlren dn (iptn) Ð

eilbx i`e .d`nehd z` `ian gth gzet `de

cigid zeyxa,eilbx cbp edexxb `ny yegip Ð

odk ilbxc :xnel yi cere .dlere zrwea d`nehe

wtq ied edelk`e edexxbe ,eid cigid zeyxa

.libxd

àìåyegipc jixt `l `d Ð dclegl opiyiig

oi` ok m`c zial zian elit` dclegl

mcew cg` wecai `ly xyt` i`c ,seq xacl

zian dcleg d`iad `ny yginl `ki`e ,exiag

,jixt mewnl mewnn `l` .wecal weca oi`y

opiyiig `le :xnelk .envr ziad eze`a epiidc

.envr zia eze`a dclegl

äùìùámrt :yexit Ð `xiiyn `l xyr

`lc `kid ,ikdle .zxiiyn dpi`y

opifgmrt dxxb elit`c oeik ,opiyiig `l ÐÐ

opifgc `kid la` .zxiiyn oi`yoeik ,opiyiig Ð

mlerl xyr drax`ae .zxiiyn minrtc

opifg `l elit`e ,zxiiynxya iabe .opiyiig ÐÐ

.zxiiyn `l mlerlc ,opiyiig `l opifg elit`

.`xif iaxk iia` xity iz`e

åðééä:qxhpewd yxity dn itl Ð zeiepg ryz

dwica oiprl,wgvi epiaxl `xidp `l Ð

`witq iedc zeiepg ryzn di`x iziin ikidc

opaxc `witq `kde ,`xnegl opilf`e `ziixe`c

oebk ixii`c xnel yi edin !jenqa opixn`ck `ed

`kil zeiepg ryz iabc :dyw cere .lhia `ly

`kd la` ,xzid zwfg,weca zwfg` `nwe` Ð

ikd e`l i`c .ixiin wecaa `dcirac `hiyt Ð

xakr `iady oiprlc :wgvi epiaxl d`xpe !dwica

m`e .e`l i` dlik`l ixy i` ,iraw `vnpe zial

i`n` ,oixeaiv ipdn lwye xakr `z` ik :xn`z

,xakr ita `vnp `py i`n ?reaw dil aiyg

`,dv oileg) "dypd cib" wxtac ,ieb cia `vnpn

oird on mlrzpy xya :xn`c axl jixt (mye

`vnpy :ipyne .aexd xg` jld `vnpan ,xeq`

epi`xyk ixiin `kdc :wgvi epiax xne`e !ieb cia

.zeriaw mewna wtqd clepy ,reawd on gwly

epi`x `l m` la`opilf`e ,yxitk dil ded Ð

(a,br migaf) "zeaexrz"a jixtc `de .`aex xza

xeya e` zeznd ze`hga eaxrzpy migaf iab

,edpiciipe edpiyakp ?mlek ezeni i`n` ,lwqpd

xaky it lr s` .yixt `aexn yixtc lk :`nipe

zeriaw mewna wtqd clep`lc ,mzd ip`y Ð

epi`e xzida axern xeqi`dy ,xenb reaw ied

`l `ziixe`cnc .df reawa exq` opaxcne ,xkip

ikdle enewna reci xeqi`dyk `l` reaw aiyg

,`vnpan reawd on gwi `ny ith mzd opixfb inp

.reci xeqi`d oi`y oeik

åðééäzwica dncnc `ibeq jd Ð zetew izy

iwenc l"xk iz` `l zetew izyl ung

zetew izyc jdl (`,ht zenai) "lxrd" idliya

`lc ,opgei iaxk `l` .dnexzd lr oileg eaxyk

.dizlk` xninl `kilc lecb jk lk xkkdy ixiin `zrny dleke .`iddl ung incnc ,xity iz` diciclc .diiax mzd ira
jld
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àøéiLî éøeiLc éäð .àzòL¯íeøøb éàcå úäéî øøâéî ©§¨§¦§©¥§©§¨¦§©¦©©©§¨

íeìëà éàcåc éäð :àðéøçà àðMéì .àzòL àéääa¯ §©¦©§¨¦¨¨©£¦¨§¦§©©£¨
eäééøBçì eäeøøb éàcå ,ïðéøîà àì¯.ïðéøîàéîe ¨¨§¦©©©§¨§©§¨§¦©¦

éðú÷ àäå ?äcìeç äøøb ànL ïéLLBç ïéà ïðéøîà̈§¦©¥§¦¤¨¨§¨§¨§¨¨¨¥
éøö àäé àlL ,äòðöa epçépé øéiLnM äî :àôéñC ¥¨©¤§©¥©¦¤§¦§¨¤Ÿ§¥¨¦

àä ,àéL÷ àì :ééaà øîà !åéøçà ä÷éãa¯äòaøàa §¦¨©£¨¨©©©¥¨©§¨¨§©§¨¨
àä ,øNò¯ìLaìLa .øNò äLçéëLc øNò äL ¨¨¨¦§¨¨¨¦§¨¨¨¦§¦©

éza eäleëa àzôéø¯àìc øNò äòaøàa ,àòðöî àì ¦§¨§§¨¥¨©§©¨§©§¨¨¨¨§¨
éza eäleëa àzôéø àçéëL¯éëå :àáø øîà ,àòðöî §¦¨¦§¨§§¨¥©§©¨¨©¨¨§¦

àìå øñéaøà àðcéàäc àòãéc ?àéä äàéáð äcìeç§¨§¦¨¦§¨§¨§¨¦¨¨©§¥©§¨
øîà àlà !?àøîèîe àøéiLîe ,àúøBàì ãò éôà̈¥©§§¨§©§¨©§©¨¤¨¨©

øéiLnM äî :àáø¯ìBhz ànL ,äòðöa epçépé ¨¨©¤§©¥©¦¤§¦§¨¤¨¦
éøö àäéå ,eðéðôa äcìeçdéúååk àéðz .åéøçà ä÷éãa C §¨§¨¥¦¥¨¦§¦¨©£¨©§¨§¨¥

?äNòé ãöék ä÷éãa øçà õîç ìBëàì äöBøä :àáøc§¨¨¨¤¤¡¨¥©©§¦¨¥©©£¤
øéiLnM äî¯epçépéäcìeç àBáz àlL ,äòðöa ©¤§©¥©¦¤§¦§¨¤Ÿ¨§¨

éøö àäéå ,eðéðôa ìBhéúå:øîà éøî áø .åéøçà ä÷éãa C §¦§¨¥¦¥¨¦§¦¨©£¨©¨¦¨©
ìL ïéøeaéö òLz .òLz àöîéå øNò çépé ànL äøéæb§¥¨¤¨©¦©¤¤§¦§¨¥©¥©¦¦¤
ïðéòãé àìå ì÷Le øaëò àúàå ,õîç ìL ãçàå ävî©¨§¤¨¤¨¥©£¨©§¨§©§¨¨§¦©

ì÷L õîç éà ì÷L ävî éà¯Løét .úBéeðç òLz eðééä ¦©¨§©¦¨¥§©©§¥©£¥©
ì÷Le øaëò àúàå¯,úBéeðç òLz :ïðúc .àôéñ eðééä ©£¨©§¨§©©§¥¨¦§©¥©£

,äìáð øNa úøëBî úçàå äèeçL øNa ïéøëBî ïlek¨§¦§©§¨§©©¤¤§©§¥¨
ç÷ì ïäî äæéàî òãBé Bðéàå ïäî úçàî ç÷ìå¯B÷éôñ §¨©¥©©¥¤§¥¥©¥¥¤¥¤¨©§¥

ìL ãçà ,ïéøeaéö éðL .áBøä øçà Clä àöîpáe .øeñà̈©¦§¨©¥©©¨§¥¦¦¤¨¤
÷eãa ãçà ,íézá éðL íäéðôìå õîç ìL ãçàå ävî©¨§¤¨¤¨¥§¦§¥¤§¥¨¦¤¨¨
ävî ì÷L ãçà íéøaëò éðL eúàå ,÷eãa BðéàL ãçàå§¤¨¤¥¨©£§¥©§¨¦¤¨§©©¨
éàäì éäå ìéiò éàäì éä ïðéòãé àìå ,õîç ì÷L ãçàå§¤¨§©¨¥§¨¨§¦©¥§©©¥§¥§©

ìéiò¯ìL úçà ,úBte÷ ézL :ïðúc .úBte÷ ézL eðééä ©¥©§§¥¦§©§¥©©¤
ìL ãçà ,ïéàñ éðL íäéðôìå äîeøz ìL úçàå ïéleç¦§©©¤§¨§¦§¥¤§¥§¦¤¨¤

elà CBúì elà eìôðå äîeøz ìL ãçàå ïéleç¯,ïéøzeî ¦§¤¨¤§¨§¨§¥§¥¨¦
CBúì äîeøúe ,eìôð ïéleç CBúì ïéleç :øîBà éðàL¤£¦¥¦§¦¨§§¨§
"øîBà éðàL" :ïðéøîàc øeîéà .äìôð äîeøz§¨¨§¨¥§¨§¦©¤£¦¥

äîåøúá

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc migqt(ycew zay meil)

ïäk àáexead ztyl,Ba õéöäåickíà òãéìdf ltpàeä øëæen`e ¨Ÿ¥§¥¦¥©¦¨¨
e` ,xkf zclei z`neha d`nhàéä äá÷ð íàd`nh dn`e ¦§¥¨¦

.xead jeza ltpd z` d`x `le ,dawp zclei z`nehaäNòî àáe¨©£¤
dfeäeøäéèå ,íéîëç éðôìlr lid`d `ny eyyg `le ,odkd z` ± ¦§¥£¨¦§¦£

,zn z`neha `nhpe ltpdñìcøáe äcìeçL éðtî[dig oin-]ïééeöî ¦§¥¤§¨©§§©§¦
,íL`vnpe ,xead icivay mdixegl xeadn edexxby zelzl yie ¨

:dziiyew z` `xnbd dwiqn .ltpd lr odkd lid`d `lyàäå§¨
àëä,df dyrna o`k ixde ±äìéhä éàcåc,xeal ltp dgtyd ¨¨§©©¦¦¨

÷ôñåm`d `edeäeøøbqlcxae dcleg myneäeøøb àì ÷ôñå §¨¥¥§§¨¥Ÿ¥§
àzòL àéää,xeaa odkd uivdy dry dze`a ±emewn lknéúà÷ ©¦©§¨¨¨¥

[`a-]÷ôñdxixbéàcå éãéî àéöBîeok m`e .xedh odkde ,d`neh ¨¥¦¦¥©©
wtqy xnel yi ,ziad jezl dcleg eze` dxxby unga s`

.eixg` wecal yi recne ,ung xeqi` i`ce icin `ivei dzlik`
:`xnbd zvxznàîéz àì[xn`z l`-]äìéhäLdgtydìôði`ce Ÿ¥¨¤¦¦¨¥¤
àîéà àlà ,øBaì[xen`-],øBaì ìôð ïéîk äìétäLm`d `ed wtqe ©¤¨¥¨¤¦¦¨§¦¥¤©

,gex `ln [xaerd xer-] xity `l` did `ly e` ,ltp df did
.llk `nhn epi`yåc `vnpéåämy [didy-]÷ôñltp z`neh §¨¥¨¥

÷ôñåwtq ixdy ,odkd z` xdhl ick df wtqa ice ,dcleg zxixb §¨¥
lirl x`eank wtq icin `iven(`"r),i`ce ltp dlitd eli` j` .

.i`ce icin `iven wtq oi`y itl ,odkd z` mi`nhn eid ok`
:df uexiz lr `xnbd dywnàäåick [ixde-]àeä øëæ íà òãéì' §¨¥©¦¨¨

éðz÷ 'àéä äá÷ð íàdid i`cey jkn rnyne ,`ziixaa [epipy-] ¦§¥¨¦¨¨¥
.dawp e` xkf `ed m`d wecal `l` odkd jxved `le ,ltp my

:`xnbd zvxznøîà÷ éëäjxved ,`ziixad zpeek `id jk ± ¨¦¨¨©
ick xead jezl lhedy dn z` wecal odkdäìétä çeø íà òãéì¥©¦©¦¦¨

` ,llk d`nh dpi`y en`l cibdleeäìétä ìôð íà`id ixde ¦¥¤¦¦¨
,dcil z`neha d`nhøîBì àöîz íàåy [d`x` m`e-]ìôð §¦¦§¨©¥¤

,äìétäeilr,àéä äá÷ð íàå àeä øëæ íà òãéìen`l ricedl ick ¦¦¨¥©¦¨¨§¦§¥¨¦
.dxdh inie d`neh inil zayl dilr mini dnk

ote`a `ax lr `ziixad ixacn `iyewd z` zvxzn `xnbd
:xg`àîéà úéòaéàåxaecn ok` ,uxzl lkez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

j` ,i`ce ltpa `ziixaaíúä[my-],àeä éàcåe éàcånïåék ¨¨©©©©¥¨
,íL ïééeöî ñìcøáe äcìeçceéàcåxakeäeøøbicivay mdixegl §§¨©§§©§¦¨©©¥§

xeadàzòL àéääaoky ,xead lr odkd lid`dy [dry dze`a-] §©¦©§¨
e .mixxeb mdy ze`cea md miwfgenøøâéî ,àøéiLî éøeiLc éäð§¦§©¥§©§¨¦§¨

àzòL àéääa íeøøb éàcå úäéîdpi`e zxiiyn dclegd m` s`e ± ¦©©©§¨§©¦©§¨
jezl xyad lk z` `id zxxeb i`ce mewn lkn ,lkd z` zlke`
onfa envr xeaa melk epnn x`yp `le ,dry dze`a xegd
oi` dzrne .ld` z`neha `nhp epi` ok lre ,odkd eilr lid`dy
ung dcleg dxxby epi`x m` recn ,epzpyn lr myn zeywdl
.elek z` zlke` dpi` oky ,eixg` wecal jixv ziad jezl
eäeøøb éàcå ,ïðéøîà àì íeìëà éàcåc éäð ,àðéøçà àðLéì)¦§¨©£¦¨§¦§©©£¨Ÿ¨§¦©©©¥§

.(ïðéøîà eäééøBçì§©§¨§¦©
,epzpyna epipyy dn lr oldl dpynd ixacn dywn `xnbd

:dcleg zxixbl miyyeg oi`yïðéøîà éîey [mixne` ep` ike-]ïéà ¦¨§¦©¥
éðz÷ àäå ,äcìeç äøøb ànL ïéLLBçaàôéñdpyna epipy ixde ± §¦¤¨¥§¨§¨§¨¨¨¥¥¨

oldl(:i),evng z` mc` wcay xg`ly ,øéiLnL äîlek`l epnn ©¤§©¥
xgnläòðöa epçépéick ,xenye rpven mewna ±éøö àäé àlLC ©¦¤§¦§¨¤Ÿ§¥¨¦

aey.åéøçà ä÷éãayeygl yi epripvi `l m`y ,`xnbd dxaqe §¦¨©£¨
ok m`e ,epipta `ly ziad jeza xg` mewnl dcleg epxxbz `ny

.jkl miyyeg oi`y epzpyna x`eand z` mixzeq mixacd
:`xnbd zvxznàéL÷ àì ,ééaà øîàoldl dpyndn dyw `l - ¨©©©¥Ÿ©§¨
oky ,epzpyn lràä,dcleg zxixbl miyyegy my epipyy dn - ¨

`edameiøNò äòaøàxaecny ef dpyna yxetn oky ,oqipa §©§¨¨¨¨
e .xyr drax` zwicaaàämiyyeg oi`y epzpyna epipyy dne - ¨

`ed ,jklaa wceay inìLøNò äL:evexiz z` iia` yxtn .oqipa §§Ÿ¨¨¨
ìLaéza eäleëa àzôéø çéëLc øNò äLoqipa xyr dylya ± ¦§Ÿ¨¨¨¦§¦©¦§¨§§¨¥

zyyeg dclegd oi`e ,mizad lka zt daxd dclegl ievny
,okn xg`l lek`l dn dl didi `l `nyàòðöî àìdkxc oi` - Ÿ©§§¨

miyyeg oi`y epzpyna epipy ok lre ,eripvdle ungdn xiiyl
la` .dxxbyameiøNò äòaøà,oqipaeäleëa àzôéø àçéëL àìc §©§¨¨¨¨§Ÿ§¦¨¦§¨§§

ézamda d`ex oi`yke ,df meia mizad lka dievn ztd oi`y ± ¨¥
zyyeg `id ixd ,mei lka dlibx `idy enk daexn zt dclegd

e ,okn xg`l lek`l dn dl didi `lyàòðöî`id ok meyne - ©§§¨
dpynd dkixvd ok lre ,eze` dripvne ungd on zxiiyn i`ce

.xyr drax` meia dwicad xg`l ungd z` ripvdl oldl
:xg` ote`a uxzne ,iia` ly evexiz lr dywn `ax,àáø øîà̈©¨¨

àéä äàéáð äcìeç éëå,cizrd z` zrcle al miylàòãéc §¦§¨§¦¨¦§¨§¨
àønèîe àøéiLîe àúøBàì ãò éôà àìå øñéaøà àðcéàäccr ± §©¦§¨©§¥©§Ÿ¨¥©§§¨§©§¨§©§¨

,dlild cr cer et`i `le oqipa xyr drax` `ed meidy rczy
.eripvze ungd on xiiyz jk meyny,àáø øîà àlà`ed jk ¤¨¨©¨¨

,oldl dpynd ixac yexitøéiLnM äîdwicad xg`lepçépé ©¤§©¥©¦¤
éøö àäéå ,eðéðôa äcìeç ìBhz ànL ,äòðöa.åéøçà ä÷éãa Cla` §¦§¨¤¨¦§¨§¨¥¦¥¨¦§¦¨©£¨

itke ,jkl yeygp `l ok` ,dcleg eze` dlhpy d`xp `l m`
:`ax ixack `ziixan dgiken `xnbd .epzpyna epipyyàéðz©§¨

àáøc déúååk,`ax ly eixack `ziixaa epipy ±ìBëàì äöBøä §¨¥§¨¨¨¤¤¡
,äòðöa epçépé øéiLnM äî ,äNòé ãöék ,ä÷éãa øçà õîçickàlL ¨¥©©§¦¨¥©©£¤©¤§©¥©¦¤§¦§¨¤Ÿ

éøö àäéå ,eðéðôa ìBhéúå äcìeç àBáz.åéøçà ä÷éãa C ¨§¨§¦§¨¥¦¥¨¦§¦¨©£¨
:sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà éøî áødpynd dkixvdy dn ©¨¦¨©

meyn `ed dwicad xg`l xiiyny ungd z` ripvdl oldl
øNò çépé ànL ,äøéæbzeqextàöîéåwx,òLzd`xi `l m` elit`e §¥¨¤¨©¦©¤¤§¦§¨¥©

gken ,zg` dqext dxiqgy jkn mewn lkn ,odn dcleg dlhpy
.dixg` wecal jxhvi ok lre ,dcleg dze` dxxby

epiptl eid :ung wtqa mipey zekld iwqt d`ian `xnbdòLz¥©
ïéøeaéö[zenixr-]å ,ävî ìLxeaivàúàå ,õîç ìL ãçà[`ae-] ¦¦¤©¨§¤¨¤¨¥©£¨

ì÷Lå øaëòmixeaivd zxyrn cg`n dqext epipta [lhpe-] ©§¨§¨©
,weca zial epipta dqipkdeì÷L õîç éà ì÷L ävî éà ïðéòãé àìå§Ÿ¨§¦©¦©¨¨©¦¨¥¨©

lhpy e` ,dvnd ixeaivn lhp m` mircei ep` oi`e ±xeaivn
,ziad z` wecale aeyl jixve ungdeðééäxn`py oick [df ixd-] ©§

a jenqa `aezy `ziixaa,úBéeðç òLzaex lr ea mikneq oi`y ¥©£
m` mle`e .dxrale ef dqext xg` wecale aeyl jixve ,xzid

Løét,zeiefd on zg`l mixeaivdn cg`n dqextd [dyxt-] ¥©
,dyxt `id mixeaivdn dfi`n mircei eppi`eàúàå[`ae-]øaëò ©£¨©§¨

ì÷Lå,zial dqipkde dze` [lhpe-]eðééäiepyd oick [df ixd-] §¨©©§
aàôéñjixv oi`e ,aexd lr jenql yiy ,dxen`d `ziixad ly ¥¨

.dixg` wecal
,[àéðúã] (ïðúã)eiptl eidúBéeðç òLzyøNa ïéøëBî ïlekdnda §©§¨¥©£¨§¦§©

äèeçL,xyk `edyåzepgç÷ìå ,äìáð øNa úøëBî úçàxya §¨§©©¤¤§©§¥¨§¨©
ïäî úçàî,zepgd jeza,øeñà B÷éôñ ,ç÷ì ïäî äæéàî òãBé Bðéàå ¥©©¥¤§¥¥©¥¥¤¥¤¨©§¥¨

x`eaiy mrhdn ,dhegy xya zexken zeiepgd aexy elit`e
.jenqaåmle`àöîpazeiepgd zg`n xya zkizg dyxt m` ± §©¦§¨

,dyxt odn efi`n reci oi`e ,zeiepgd oiay rwxwd lr d`vnpe
áBøä øçà Clä,epicia dkld oky .xzen xyade ,zeiepgd ly ©¥©©¨

m`d wtqa lheny xac epiptl epyi m`e ,aexd xg` mikledy
`l` df oi` j` .aexdn `edy zelzl yi ,xeq` e` xzen `ed
,ezyixt xg`l wtqd ea clepe ezeriaw mewnn yxity xaca

lep m` la`ea mikled oi` ,ezeriaw mewnn lhipyk wtqd ea c
`ed ixde ,dvgn lr dvgnk `ed reaw lky meyn ,aexd xg`
xyad z` elhpyk jkitl .`xnegl ea zkll yiy xeqi` wtqk
mikled oi` wtqd ea clep mye ezeriaw mewn `idy zepgdn
xyad yxity xg`l wtqd clep m` la` ,zeiepg aex xg`
aexn zg`n yxity zelzl yie ,reaw zxez o`k oi` aey zepgdn
epi`x m`y ,unge dvn ixeaivl oicd `ede .zexykd zeiepgd
,mdn dfi`n mircei eppi`e mixeaivd cg`n dkizg xakrd lhpy
oi` ,dzeriaw mewna dzid oiicry drya wtqd clepy xg`n
la` .ea xingdl yiy `ed lewy wtq `l` ,aexd xg` ea mikled
clep ixd mixeaivdn dyxt xaky dkizgn xakrd lhp m`
mileze aexd xg` mikled ok lre ,dzeriaw mewna `ly wtqd
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המשך בעמוד קה



קמח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc migqt(oey`x meil)

.dy`a i`pbl zaygp milbx weqita `idy daikxyåcerøîBà §¥
aezkd(d eh aei`)' ,ì øçáúå,'íéîeøò ïBLaei` rx ftil` xn`y §¦§©§£¦¥

.diwp `idy minkg oeyla xegal jilr devn ,aei`låcerøîBà §¥
aei`l `edil` xn`y aezkd(b bl my),,'eìlî øeøa éúôN úòãå'§©©§¨©¨¦¥

.diwpe zxxean oeyl `id 'xexa'e
:`xnbd zl`ey'øîBàå' éàîn myl -zei`x `ziixad dtiqen d ©§¥

dxn` jk :`xnbd daiyn .dafn di`xa dwtzqd `le el`
,`ziixadàîéz éëåmeyn dafn di`xd z` zegcl xn`z m` ± §¦¥¨

céléî éðäwx xn`p ,diwp oeyla xegal jixvy df xacy ± ¨¥¦¥
àúééøBàãadcitwd ok lre ,dxeabd itn d`viy dxezd oeyla - ¦§©§¨

,diwp oeyl lrïðaøãa ìáà`ziixaae dpyna [minkg ixaca-]àì £¨¦§©¨¨Ÿ
,dfa citwdl jixvòîL àzdpyna mby di`x rnye `a - ¨§©

,xacd lr citwdl yi `ziixaaeøîBàå,aezkd [xne` ixd-] §¥
ì øçáúå'.'íéîeøò ïBLixgea [minkgd-] minexrd s`y o`kne §¦§©§£¦

:`ziixad dkiynne .diwp oeyla wx miynzyne ,md oeyléëå§¦
àîézc xn`z m`e ±éléî éðädiwp oeyla xegal yiy df xacy ± ¥¨¨¥¦¥

wx `edïðaøãa,minkg ixaca -àîìòc éléîa ìáàixaca±] ¦§©¨¨£¨§¦¥§¨§¨

[oilegàì,diwp oeyl lr citwdl jixvåok lrøîBà,aezkdúòãå' Ÿ§¥§©©
,'eìlî øeøa éúôN.diwp oeyla xegal yi `edy xeaic lkay §¨©¨¦¥

oeyl aezkd xikfd `ly `ziixaa epipyy dn lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .dl `ed i`pby meyn dy`a akxnåikàì äMàa §§¦¨Ÿ

áéúk[azkp-]daoeyláéúëäå ,ákøîdwaxa [aezk ixde-] §¦¨¤§¨§¨§¦
`ypidl ick xfril` mr dklde dia` zia z` dafry drya

wgvil(`q ck ziy`xa),.'íélîbä ìò äðákøzå äéúBøòðå ä÷áø í÷zå'©¨¨¦§¨§©£¤¨©¦§©§¨©©§©¦
:`xnbd zvxzn .daikx oeyl dxeza epivn dy`a mby ixdíúä̈¨

[my-]àéä àçøBà íélîâc àúeúòéa íeMîdaiyid cgt meyn ± ¦¦£¨¦§©¦§¨¦
dy`d jxc s` epnn letil d`xi `ide deab `edy lnbd lr
zendad x`y lr la` .dilbxae dicia ea feg`l ick ,eilr akxl
cg` cva dilbx izyyk odilr zayei `l` ,zakex dy`d oi`

.dndad ly
:`xnbd dywn ceráéúëäåoicnn ayyk dyna xn`p ixde ± §¨§¦

mixvnl(k c zeny)ìò íáékøiå åéða úàå BzLà úà äLî çwiå'©¦©Ÿ¤¤¦§§¤¨¨©©§¦¥©
,'øBîçä:`xnbd zvxzn .akxn oeyl xn`p dy`a mb ok m`e ©£

íúä[my±] ¨¨
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המשך ביאור למס' פסחים ליום ראשון עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ו תמוז, בו כותב אודות הצעת הוראה בגמרא בכתה מעורבת בנים ובנות.

והנה מעורבות בזה שתי שאלות: א( לימוד גמרא עם בנות, ב( לימוד בנים ובנות ביחד, והרי 

כנראה מהשאלה, מדובר בגדולים וגדולות.

במענה לשאלה הא' - בכלל יש להזהר בכגון דא, שלא לפרוץ גדר הנהוג במקום, ובפרט באה"ק 

ת"ו, אשר עיני ה"א בה מראשית השנה עד אחרית שנה. ובאם אין בזה נוהג קבוע, יש לנהוג מתאים 

לפסק דין המובא גם בשו"ע לרבנו הזקן הלכות תלמוד תורה סוף פרק א', בהנוגע להלכה, שגם נשים 

חייבות ללמוד, ולבחור במסכת ששם מובאות הלכות האמורות.

בהנוגע לשאלה השני' - מכמה נקודות חמורה היא משאלה הראשונה. ולכן יש להשתדל ככל 

האפשרי, שילמדו בהפרדה, ואפילו את"ל שבלימודם אצל מורים האחרים לא תהי' הפרדה האמורה, 

הרי עליו להפגין עכ"פ בשטח שלו, נחיצות הפרדה, וזה ישמש בתור מחאה מצדו, ויתן מקום להתבונן 

בשאלה זו, לאלו שלע"ע אין מסכימים על הפרדה, בראותם ההצלחה במקום שהפרידו, וק"ל.

עם  גם  ובטח  תמוז,  וי"ג  י"ב  הגאולה  דחג  בהתועדות  השתתפותו  ע"ד  מזכיר  שאין  לפלא 

מושפעיו דבר בפרשת המאסר והגאולה בהנוגע להם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב. כבקשתו נשלח המכתב מבלי לחכות על התור.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc migqt(iriax meil)

xeq` `ed ixdy ,dpyd zeni lka s` ycwd ly ungn mc` ipa
elke`l e`eaiy yyg oi` ok lre ,dlirn xeqi` meyn d`pda

.gqta
ly e` ixkp ly ungl xkid zeyrl mikixv m`d zx`an `xnbd

:l`xyi ziaa `vnpd ycwdìL Böîç ,áø øîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©©£¥¤
éøëðepi`e ,zeixg` l`xyid eilr laiw `le l`xyi ziaa `vnpd ¨§¦

,'d`xi la'a eilr xaerBì äNBògqt axra l`xyidävéçîly ¤§¦¨
,økéä íeMî íéçôè äøNò.elke`l `eai `ly ickíàåungdìL £¨¨§¨¦¦¤¥§¦¤

éøö Bðéà ,àeä Lc÷äC:`xnbd zl`ey .dvign el zeyrléàî ¤§¥¥¨¦©
àîòè.ixkp ly ungl ycwd ly ung oiay weligd mrh edn - ©£¨

:`xnbd daiyndépéî éLðéà éìéãa ìcáéîipa milcay meyn ± ¦§¨§¦¦¦§¦¦¥
elke`l e`eai `l ok lre ,dpyd zeni lka ycwd ly ungn mc`

.gqta
:ung xeriaa sqep oic ax mya d`ian `xnbdäãeäé áø øîàå§¨©©§¨

Løôîä ,áø øîà,mia biltdl `veie dyaid on [yxetd-]åok ¨©©©§¨¥§
àöBiäzkll ezianàøéiMa`vi m` ,wegx mewnlíãB÷gqtd ©¥©©¨¨¤

ìLïéà ,íBé íéL`edøòáì ÷e÷æ`veid la` .ezian ungd z` §Ÿ¦¥¨§©¥
a ezianìL CBzíBé íéL`ed ixd ,gqtd iptlyøòáì ÷e÷æz` §Ÿ¦¨§©¥

aeig eilr lg xak df onf jeza oky ,ez`ivi mcew ezian ungd
.exeriae ungd zwicaa aiigzp xake ,gqtd ikxva xdfidl

:ax ixac xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdàä ,ééaà øîà̈©©©¥¨
úøîàca `vi m`y [zxn`y dn-]ìL CBzàì ,øòáì ÷e÷æ íBé íéL §¨§©§Ÿ¦¨§©¥Ÿ

ïøîàok [epxn` `l-]àlàmewnaøBæçì BzòcLjeza ezial £¨¨¤¨¤©§©£
,gqtdìáàm`ïéàaøBæçì Bzòc,gqta ezialïéà`edøòáì ÷e÷æ £¨¥©§©£¥¨§©¥

.ez`ivi mcew ungd z`àáø déì øîà,iia`låixdøBæçì Bzòc éà ¨©¥¨¨©¦©§©£
,gqtd jeza ezialeléôà`vi m`énð äðMä Làøîyi [ok mb-] £¦¥Ÿ©¨¨©¦

xeari ungd z` d`xie ezial xefgiyk oky ,evng z` xral el
.'d`xi la'a eilrúøîàc àä ,àáø øîà àlàm`y [zxn`y dn-] ¤¨¨©¨¨¨§¨§©

`viíãB÷gqtdìLïøîà àì ,øòáì ÷e÷æ ïéà íBé íéL[epxn` `l-] ¤§Ÿ¦¥¨§©¥Ÿ£¨¨
okàlàmewnaïéàLaøBæçì Bzòc,gqtd inia ezialìáàm` ¤¨¤¥©§©££¨

øBæçì Bzòc,gqta ezialeléôà`vi m`øòáì ÷e÷æ äðMä Làøî ©§©££¦¥Ÿ©¨¨¨§©¥
iptly mei miyly jeza `vi m` la` .ez`ivi mcew ungd z`
dlg xaky meyn ,xefgl ezrca oi`yk elit` xral aiig gqtd

.xeria zaeg eilr
:xg` mewna mb `ax zhiy `id oky d`ian `xnbdàáø àãæàå§¨§¨¨¨

déîòèì.ezhiyl jled ax ixaca ok yxtnd `ax ±,àáø øîàc §©§¥§¨©¨¨
äNBòäz`øöBà Búéad`eaz lyíãB÷gqtìLïéà ,íBé íéL`ed ¨¤¥¨¤§Ÿ¦¥

øòáì ÷e÷æ`edy meyn ,xve`d zgz my `vnpd ungd z` ¨§©¥
xve` ezia z` zeyrl `a m` la` .xreank aygpìL CBzíéL §Ÿ¦

íBé`ed ixd ,gqtd iptløòáì ÷e÷æ,ziadn ungd z` okl mcew ¨§©¥
zaeg ici `vei epi` dligzkle ,xeriaa aiigzp xaky meyn

.xve`d zgz ungd zpnhda xeriaìL íãB÷åïøîà àì énð íéL §¤§Ÿ¦©¦Ÿ£¨¨
,xral wewf epi`y [epxn` `l-]àlàmewnaBúBpôì Bzòc ïéàL ¤¨¤¥©§§©

,gqtd jeza ziadn [xve`d z`]ìáàm`BúBpôì Bzòcziadn £¨©§§©
,gqtd jezaeléôàxve` e`yr m`íãB÷gqtdìLénð ,íBé íéL £¦¤§Ÿ¦©¦

[ok mb-]÷e÷æ`edøòáì`ax aiign df mrhne .epnn ungd z` ¨§©¥
mei miyly mcew s` `xiiya `veide yxtnd z` mb xeriaa

.gqtd jeza xefgl ezrcay lk ,gqtdn
:`xnbd zl`eyìL éðäeäéézãéáò éàî íBé íéLel` mei miyly ± ¨¥§Ÿ¦©£¦§©§

zaeg eilr dlg jli`e onfd eze`n `weec recne ,mzernyn dn
:`xnbd daiyn .xeriad,çñtä úBëìäa ïéLøBãå ïéìàBL ,àéðúãk¦§©§¨£¦§§¦§¦§©¤©

ìL çñtä íãB÷úBúaL ézL ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .íBé íéL ¤©¤©§Ÿ¦©¨¦§¤©§¦¥¥§¥©¨
ixd .eizeklda miyxece mil`ey gqtd mcew [zereay-]
be`cl daegd dlg gqtd mcew mei miyly `nw `pz zhiyly
epi` aeye ,xeriad zaeg dlg dry dze`n ok meyne ,eikxvl

.xve`l eziiyr e` ezian d`ivi ici lr dpnn xhtidl leki
:ef mi`pz zwelgn zyxtn `xnbdàîòè éàî[enrh edn-]àpúc ©©£¨§©¨

àn÷miyxece mil`ey gqtd mcew mei miylyy xaeqd ©¨
,eizeklda
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc migqt(iyily meil)

lkn ,jlv` ievn `ede ezyaiky ixkp ly ung s` ,epyxcz
.jly didiy cr eilr xaer jpi` mewn

:`ziixad ixac jynd z` zyxtn `xnbdøî øîàlirl `aed ± ¨©©
,`ziixaaàì' øîBì ãeîìz ,íéøëpä ïî úBðBã÷t ìa÷éå ïéîèé ìBëé̈©§¦¦©¥¦§¦©¨§¦©§©Ÿ

,'àönély ung lr oke oirl d`xp epi`y ung lr s` xaery ¦¨¥
:`xnbd dywn .elv` cwtedy mixkpúøîà àä[zxn` ixd-] ¨¨§©

a.dBáb ìLå íéøçà ìL äàBø äzà ìáà ,äàBø äzà éà ElL ,àLéø¥¨¤§¦©¨¤£¨©¨¤¤£¥¦§¤¨©
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìixkp ly ungy epipyy dn - Ÿ©§¨¨

ote`a `ed ,xeq`déìò ìéa÷cl`xyid [eilr laiwy-]úeéøçàlr §©¦£¥©£¨
e .epennk aygp `ed ok lre ,elv` cwtedy ungdàädne ± ¨

ote`a `ed ,eilr mixaer oi`y `yixa epipyydéìò ìéa÷ àìc§Ÿ©¦£¥
l`xyid [eilr laiw `ly-].úeéøçà©£¨

:xen`d weligd z` mix`and `ax ixac z` d`ian `xnbdék¦
àä[enk-]eäì øîàc[mdl-]àæBçî éðáì àáø,exiràøéîç eøéòa ¨§¨©§¨¨¦§¥§¨§¦£¦¨

eëéézaî àìéç éðáciyp` ly ungd z` gqt iptl xral mkilr - ¦§¥¥¨¦¨©§
,mxeara dlik`l epikdle epwzl ick mkcia cwtend jlnd lig

ì eúéòáe éà÷ eëééúeLøa ãéázéî eléàå áðâéî eléàc ïåékéîelL± ¥¨§¦¦§©§¦¦§¦¦§©§¨¥¨¦§©¥
,mkzeixg` zgz `ed ixd df ung ca`i e` apbi m`y xg`n

ok lr ,ezxenz mlyl eaiigzzeéîc ïBëìéãkoennk `ed ixd ± §¦§¨¥
,mklyøeñàå.'`vni la'e d`xi la'a mkilr `ed §¨

zeixg` eilr laiway `ziixaa x`eany dn lr dywn `xnbd
`nw `aa zkqna dpyna epipy :epennk aygpy oeik aiig(:cr),

,dynge drax` inelyzne ltkn xeht gafn iycw apebdy
el` miaeiga xn`py meyn(e ak zeny)ehrine ,'yi`d zian apebe'

md miycwy xg`ny ,ycwd zian `le 'yi`d zian' minkg
inelyza aiigzn apbd oi` ,milrad oenn mpi`e deab oenn
aiig yicwndy miycw md m`y ,xne` oerny iax la` .daipb
mixg` zepaxw `iadl eilr eca` e` eapbp m`e ,mzeixg`a

yl apbd aiig ,mdizgzdrax` inelyze ltk inelyz el ml
mceai`y xg`n mewn lkn ,deab oenn mdy s` oky .dynge
mixg` `iadl jxhviy meyn oenn cqtd yicwnl mxeb

.epennk miaygp md ixd ,df cqtd epnn rpen mneiwe ,mdizgz
:`xnbd dywnàçéðä`ziixad ixac mipaen ±øîàc ïàîìiaxl-] ¨¦¨§©§¨©
[xaeqd oerny,'éîc ïBîîk ïBîîì íøBbä øác'lr mc` xaery ¨¨©¥§¨§¨¨¥

oenn geixl el mxeb eneiwy meyn oky ,ezeixg`a aiigzpy ung
.epennk aygp `ed ixdøîàc ïàîì àlàoennl mxebd xac'åàì ¤¨§©§¨©¨

øîéîì àkéà éàî ,'éîc ïBîîk`edy dn mrha xnel epl yi dn ± §¨¨¥©¦¨§¥©
:`xnbd zvxzn .eilr xaeràëä éðàL,unga o`k oicd dpey - ¨¦¨¨

meynøîàcaezkd,'àöné àì'zgz `vnpy ung s` daix jkae §¨©Ÿ¦¨¥
.ezeixg`

:df oecipa zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéàmixne` yi ± ¦¨§¨§¦
,zeywdl yi jkyàçéðä`ziixad ixac mipaen ±øác øîàc ïàîì ¨¦¨§©§¨©¨¨

,éîc ïBîîk åàì ïBîîì íøBbä©¥§¨¨§¨¨¥
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קמט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc migqt(oey`x meil)

.dy`a i`pbl zaygp milbx weqita `idy daikxyåcerøîBà §¥
aezkd(d eh aei`)' ,ì øçáúå,'íéîeøò ïBLaei` rx ftil` xn`y §¦§©§£¦¥

.diwp `idy minkg oeyla xegal jilr devn ,aei`låcerøîBà §¥
aei`l `edil` xn`y aezkd(b bl my),,'eìlî øeøa éúôN úòãå'§©©§¨©¨¦¥

.diwpe zxxean oeyl `id 'xexa'e
:`xnbd zl`ey'øîBàå' éàîn myl -zei`x `ziixad dtiqen d ©§¥

dxn` jk :`xnbd daiyn .dafn di`xa dwtzqd `le el`
,`ziixadàîéz éëåmeyn dafn di`xd z` zegcl xn`z m` ± §¦¥¨

céléî éðäwx xn`p ,diwp oeyla xegal jixvy df xacy ± ¨¥¦¥
àúééøBàãadcitwd ok lre ,dxeabd itn d`viy dxezd oeyla - ¦§©§¨

,diwp oeyl lrïðaøãa ìáà`ziixaae dpyna [minkg ixaca-]àì £¨¦§©¨¨Ÿ
,dfa citwdl jixvòîL àzdpyna mby di`x rnye `a - ¨§©

,xacd lr citwdl yi `ziixaaeøîBàå,aezkd [xne` ixd-] §¥
ì øçáúå'.'íéîeøò ïBLixgea [minkgd-] minexrd s`y o`kne §¦§©§£¦

:`ziixad dkiynne .diwp oeyla wx miynzyne ,md oeyléëå§¦
àîézc xn`z m`e ±éléî éðädiwp oeyla xegal yiy df xacy ± ¥¨¨¥¦¥

wx `edïðaøãa,minkg ixaca -àîìòc éléîa ìáàixaca±] ¦§©¨¨£¨§¦¥§¨§¨

[oilegàì,diwp oeyl lr citwdl jixvåok lrøîBà,aezkdúòãå' Ÿ§¥§©©
,'eìlî øeøa éúôN.diwp oeyla xegal yi `edy xeaic lkay §¨©¨¦¥

oeyl aezkd xikfd `ly `ziixaa epipyy dn lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .dl `ed i`pby meyn dy`a akxnåikàì äMàa §§¦¨Ÿ

áéúk[azkp-]daoeyláéúëäå ,ákøîdwaxa [aezk ixde-] §¦¨¤§¨§¨§¦
`ypidl ick xfril` mr dklde dia` zia z` dafry drya

wgvil(`q ck ziy`xa),.'íélîbä ìò äðákøzå äéúBøòðå ä÷áø í÷zå'©¨¨¦§¨§©£¤¨©¦§©§¨©©§©¦
:`xnbd zvxzn .daikx oeyl dxeza epivn dy`a mby ixdíúä̈¨

[my-]àéä àçøBà íélîâc àúeúòéa íeMîdaiyid cgt meyn ± ¦¦£¨¦§©¦§¨¦
dy`d jxc s` epnn letil d`xi `ide deab `edy lnbd lr
zendad x`y lr la` .dilbxae dicia ea feg`l ick ,eilr akxl
cg` cva dilbx izyyk odilr zayei `l` ,zakex dy`d oi`

.dndad ly
:`xnbd dywn ceráéúëäåoicnn ayyk dyna xn`p ixde ± §¨§¦

mixvnl(k c zeny)ìò íáékøiå åéða úàå BzLà úà äLî çwiå'©¦©Ÿ¤¤¦§§¤¨¨©©§¦¥©
,'øBîçä:`xnbd zvxzn .akxn oeyl xn`p dy`a mb ok m`e ©£

íúä[my±] ¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc migqt(iriax meil)

xeq` `ed ixdy ,dpyd zeni lka s` ycwd ly ungn mc` ipa
elke`l e`eaiy yyg oi` ok lre ,dlirn xeqi` meyn d`pda

.gqta
ly e` ixkp ly ungl xkid zeyrl mikixv m`d zx`an `xnbd

:l`xyi ziaa `vnpd ycwdìL Böîç ,áø øîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©©£¥¤
éøëðepi`e ,zeixg` l`xyid eilr laiw `le l`xyi ziaa `vnpd ¨§¦

,'d`xi la'a eilr xaerBì äNBògqt axra l`xyidävéçîly ¤§¦¨
,økéä íeMî íéçôè äøNò.elke`l `eai `ly ickíàåungdìL £¨¨§¨¦¦¤¥§¦¤

éøö Bðéà ,àeä Lc÷äC:`xnbd zl`ey .dvign el zeyrléàî ¤§¥¥¨¦©
àîòè.ixkp ly ungl ycwd ly ung oiay weligd mrh edn - ©£¨

:`xnbd daiyndépéî éLðéà éìéãa ìcáéîipa milcay meyn ± ¦§¨§¦¦¦§¦¦¥
elke`l e`eai `l ok lre ,dpyd zeni lka ycwd ly ungn mc`

.gqta
:ung xeriaa sqep oic ax mya d`ian `xnbdäãeäé áø øîàå§¨©©§¨

Løôîä ,áø øîà,mia biltdl `veie dyaid on [yxetd-]åok ¨©©©§¨¥§
àöBiäzkll ezianàøéiMa`vi m` ,wegx mewnlíãB÷gqtd ©¥©©¨¨¤

ìLïéà ,íBé íéL`edøòáì ÷e÷æ`veid la` .ezian ungd z` §Ÿ¦¥¨§©¥
a ezianìL CBzíBé íéL`ed ixd ,gqtd iptlyøòáì ÷e÷æz` §Ÿ¦¨§©¥

aeig eilr lg xak df onf jeza oky ,ez`ivi mcew ezian ungd
.exeriae ungd zwicaa aiigzp xake ,gqtd ikxva xdfidl

:ax ixac xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdàä ,ééaà øîà̈©©©¥¨
úøîàca `vi m`y [zxn`y dn-]ìL CBzàì ,øòáì ÷e÷æ íBé íéL §¨§©§Ÿ¦¨§©¥Ÿ

ïøîàok [epxn` `l-]àlàmewnaøBæçì BzòcLjeza ezial £¨¨¤¨¤©§©£
,gqtdìáàm`ïéàaøBæçì Bzòc,gqta ezialïéà`edøòáì ÷e÷æ £¨¥©§©£¥¨§©¥

.ez`ivi mcew ungd z`àáø déì øîà,iia`låixdøBæçì Bzòc éà ¨©¥¨¨©¦©§©£
,gqtd jeza ezialeléôà`vi m`énð äðMä Làøîyi [ok mb-] £¦¥Ÿ©¨¨©¦

xeari ungd z` d`xie ezial xefgiyk oky ,evng z` xral el
.'d`xi la'a eilrúøîàc àä ,àáø øîà àlàm`y [zxn`y dn-] ¤¨¨©¨¨¨§¨§©

`viíãB÷gqtdìLïøîà àì ,øòáì ÷e÷æ ïéà íBé íéL[epxn` `l-] ¤§Ÿ¦¥¨§©¥Ÿ£¨¨
okàlàmewnaïéàLaøBæçì Bzòc,gqtd inia ezialìáàm` ¤¨¤¥©§©££¨

øBæçì Bzòc,gqta ezialeléôà`vi m`øòáì ÷e÷æ äðMä Làøî ©§©££¦¥Ÿ©¨¨¨§©¥
iptly mei miyly jeza `vi m` la` .ez`ivi mcew ungd z`
dlg xaky meyn ,xefgl ezrca oi`yk elit` xral aiig gqtd

.xeria zaeg eilr
:xg` mewna mb `ax zhiy `id oky d`ian `xnbdàáø àãæàå§¨§¨¨¨

déîòèì.ezhiyl jled ax ixaca ok yxtnd `ax ±,àáø øîàc §©§¥§¨©¨¨
äNBòäz`øöBà Búéad`eaz lyíãB÷gqtìLïéà ,íBé íéL`ed ¨¤¥¨¤§Ÿ¦¥

øòáì ÷e÷æ`edy meyn ,xve`d zgz my `vnpd ungd z` ¨§©¥
xve` ezia z` zeyrl `a m` la` .xreank aygpìL CBzíéL §Ÿ¦

íBé`ed ixd ,gqtd iptløòáì ÷e÷æ,ziadn ungd z` okl mcew ¨§©¥
zaeg ici `vei epi` dligzkle ,xeriaa aiigzp xaky meyn

.xve`d zgz ungd zpnhda xeriaìL íãB÷åïøîà àì énð íéL §¤§Ÿ¦©¦Ÿ£¨¨
,xral wewf epi`y [epxn` `l-]àlàmewnaBúBpôì Bzòc ïéàL ¤¨¤¥©§§©

,gqtd jeza ziadn [xve`d z`]ìáàm`BúBpôì Bzòcziadn £¨©§§©
,gqtd jezaeléôàxve` e`yr m`íãB÷gqtdìLénð ,íBé íéL £¦¤§Ÿ¦©¦

[ok mb-]÷e÷æ`edøòáì`ax aiign df mrhne .epnn ungd z` ¨§©¥
mei miyly mcew s` `xiiya `veide yxtnd z` mb xeriaa

.gqtd jeza xefgl ezrcay lk ,gqtdn
:`xnbd zl`eyìL éðäeäéézãéáò éàî íBé íéLel` mei miyly ± ¨¥§Ÿ¦©£¦§©§

zaeg eilr dlg jli`e onfd eze`n `weec recne ,mzernyn dn
:`xnbd daiyn .xeriad,çñtä úBëìäa ïéLøBãå ïéìàBL ,àéðúãk¦§©§¨£¦§§¦§¦§©¤©

ìL çñtä íãB÷úBúaL ézL ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .íBé íéL ¤©¤©§Ÿ¦©¨¦§¤©§¦¥¥§¥©¨
ixd .eizeklda miyxece mil`ey gqtd mcew [zereay-]
be`cl daegd dlg gqtd mcew mei miyly `nw `pz zhiyly
epi` aeye ,xeriad zaeg dlg dry dze`n ok meyne ,eikxvl

.xve`l eziiyr e` ezian d`ivi ici lr dpnn xhtidl leki
:ef mi`pz zwelgn zyxtn `xnbdàîòè éàî[enrh edn-]àpúc ©©£¨§©¨

àn÷miyxece mil`ey gqtd mcew mei miylyy xaeqd ©¨
,eizeklda
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc migqt(iyily meil)

lkn ,jlv` ievn `ede ezyaiky ixkp ly ung s` ,epyxcz
.jly didiy cr eilr xaer jpi` mewn

:`ziixad ixac jynd z` zyxtn `xnbdøî øîàlirl `aed ± ¨©©
,`ziixaaàì' øîBì ãeîìz ,íéøëpä ïî úBðBã÷t ìa÷éå ïéîèé ìBëé̈©§¦¦©¥¦§¦©¨§¦©§©Ÿ

,'àönély ung lr oke oirl d`xp epi`y ung lr s` xaery ¦¨¥
:`xnbd dywn .elv` cwtedy mixkpúøîà àä[zxn` ixd-] ¨¨§©

a.dBáb ìLå íéøçà ìL äàBø äzà ìáà ,äàBø äzà éà ElL ,àLéø¥¨¤§¦©¨¤£¨©¨¤¤£¥¦§¤¨©
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìixkp ly ungy epipyy dn - Ÿ©§¨¨

ote`a `ed ,xeq`déìò ìéa÷cl`xyid [eilr laiwy-]úeéøçàlr §©¦£¥©£¨
e .epennk aygp `ed ok lre ,elv` cwtedy ungdàädne ± ¨

ote`a `ed ,eilr mixaer oi`y `yixa epipyydéìò ìéa÷ àìc§Ÿ©¦£¥
l`xyid [eilr laiw `ly-].úeéøçà©£¨

:xen`d weligd z` mix`and `ax ixac z` d`ian `xnbdék¦
àä[enk-]eäì øîàc[mdl-]àæBçî éðáì àáø,exiràøéîç eøéòa ¨§¨©§¨¨¦§¥§¨§¦£¦¨

eëéézaî àìéç éðáciyp` ly ungd z` gqt iptl xral mkilr - ¦§¥¥¨¦¨©§
,mxeara dlik`l epikdle epwzl ick mkcia cwtend jlnd lig

ì eúéòáe éà÷ eëééúeLøa ãéázéî eléàå áðâéî eléàc ïåékéîelL± ¥¨§¦¦§©§¦¦§¦¦§©§¨¥¨¦§©¥
,mkzeixg` zgz `ed ixd df ung ca`i e` apbi m`y xg`n

ok lr ,ezxenz mlyl eaiigzzeéîc ïBëìéãkoennk `ed ixd ± §¦§¨¥
,mklyøeñàå.'`vni la'e d`xi la'a mkilr `ed §¨

zeixg` eilr laiway `ziixaa x`eany dn lr dywn `xnbd
`nw `aa zkqna dpyna epipy :epennk aygpy oeik aiig(:cr),

,dynge drax` inelyzne ltkn xeht gafn iycw apebdy
el` miaeiga xn`py meyn(e ak zeny)ehrine ,'yi`d zian apebe'

md miycwy xg`ny ,ycwd zian `le 'yi`d zian' minkg
inelyza aiigzn apbd oi` ,milrad oenn mpi`e deab oenn
aiig yicwndy miycw md m`y ,xne` oerny iax la` .daipb
mixg` zepaxw `iadl eilr eca` e` eapbp m`e ,mzeixg`a

yl apbd aiig ,mdizgzdrax` inelyze ltk inelyz el ml
mceai`y xg`n mewn lkn ,deab oenn mdy s` oky .dynge
mixg` `iadl jxhviy meyn oenn cqtd yicwnl mxeb

.epennk miaygp md ixd ,df cqtd epnn rpen mneiwe ,mdizgz
:`xnbd dywnàçéðä`ziixad ixac mipaen ±øîàc ïàîìiaxl-] ¨¦¨§©§¨©
[xaeqd oerny,'éîc ïBîîk ïBîîì íøBbä øác'lr mc` xaery ¨¨©¥§¨§¨¨¥

oenn geixl el mxeb eneiwy meyn oky ,ezeixg`a aiigzpy ung
.epennk aygp `ed ixdøîàc ïàîì àlàoennl mxebd xac'åàì ¤¨§©§¨©¨

øîéîì àkéà éàî ,'éîc ïBîîk`edy dn mrha xnel epl yi dn ± §¨¨¥©¦¨§¥©
:`xnbd zvxzn .eilr xaeràëä éðàL,unga o`k oicd dpey - ¨¦¨¨

meynøîàcaezkd,'àöné àì'zgz `vnpy ung s` daix jkae §¨©Ÿ¦¨¥
.ezeixg`

:df oecipa zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéàmixne` yi ± ¦¨§¨§¦
,zeywdl yi jkyàçéðä`ziixad ixac mipaen ±øác øîàc ïàîì ¨¦¨§©§¨©¨¨

,éîc ïBîîk åàì ïBîîì íøBbä©¥§¨¨§¨¨¥
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קנ

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

epcnldéãéc 'Netéç'îici lr dzidy ,[dl jenqa xn`py±] ¥¦¦¥
xn`py d`ivn oeyl lr ef d`ivnn epcnly xg`ne .yetig
s` ,yetig ici lr dzid riabd z`ivny myk ok m` ,unga

.yetig ici lr `id ungd z`ivney cenll yi dzrnNetéç¦
,xp ici lr `ed ungd'úBøp'îmewna xn`py yetiga exkfpy ¦¥

.xg`áéúëc(ai ` diptv),'úBøpa íéìLeøé úà Ntçà àéää úòa' ¦§¦¨¥©¦£©¥¤§¨©¦©¥
.zexp ici lr `ed yetigy o`kneåa yetig lrúBøðepcnl df §¥

îiabl xn`py yetig oeyløp,xg` mewnaáéúëc(fk k ilyn)øð' ¦¥¦§¦¥
.'ïèá éøãç ìk Nôç ,íãà úîLð ['ä] (íéäìà)yetigd mby o`kne ¦§©¨¨Ÿ¥¨©§¥¨¤

.xp ici lr zeyridl jixv ungd xg`
:`cqg ax ixack dpeyd `ziixa d`ian `xnbdéaø éác àðz̈¨§¥©¦

ìàòîLéiax ly eyxcn ziaa dzpypy `ziixaa epipy ± ¦§¨¥
,l`rnyi.øpä øBàì õîçä úà íé÷ãBa øNò äòaøà éìéìeìò óà ¥¥©§¨¨¨¨§¦¤¤¨¥§©¥©©

äéàø ïéàL étaezkd on zyxetnøácì`weec wecal jixvy df ¦¤¥§¨¨§¨¨
,xpd xe`løëæel yi miaezkaøácìàì øàN íéîé úòáL' øîàpL . ¥¤©¨¨¤¤¡©¦§©¨¦§ŸŸ

å ,'àönéokøîBàaezkd,älk ïèwáe ìçä ìBãba Ntçéå'`vOIe ¦¨¥§¥©§©¥©¨¥¥©¨Ÿ¦¨©¦¨¥
onipA zgYn`A riaBdå ,'okøîBàaezkdúà Ntçà àéää úòa' ©¨¦©§©§©©¦§¨¦§¥¨¥©¦£©¥¤

å ,'úBøpa íéìLeøéokøîBàaezkdíãà úîLð ['ä] (íéäìà) øð' §¨©¦©¥§¥¥¦§©¨¨
Nôçoha ixcg lM.' Ÿ¥¨©§¥¨¤

:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac z` zyxtn `xnbdéàîdn-] ©

`ziixad dtiqedy dna [jxevdøîBàå'Utg mc` znWp 'd xp §¥¥¦§©¨¨Ÿ¥
epcnl xak `ld ,df aezk epcnll siqen dne ,'oha ixcg lM̈©§¥¨¤
:`xnbd daiyn .xpa `ed yetigy 'zexpa milyexi z` ytg`'n
jke .ef di`x zegcl yi oky milyexi iabl xen`d aezka ic oi`

,`ziixad zxne`àîéz éëå,xn`z `ny -àéää úòa' éàäytg` §¦¥¨©¨¥©¦
zexpa milyexi z`àðîçø øîà÷c àeä àle÷ 'iabl ['d xn`y-] ¨§¨¨©©£¨¨

`eal cizrly ,milyexi yetigàøBäða íéìLeøéa dì àð÷éãa àìŸ¨¦§¨¨¦¨©¦¦§¨
àáeè àøBäð Léôðc ä÷eáàcxe`l milyexi oer z` weca` `l - ©£¨¦§¦§¨¨

,c`n ax dxe`y dwea`éôè àøBäð øèeæc àâøLc àøBäða àlà± ¤¨¦§¨¦§¨¨§©§¨§¥
,xzei hren exe`y xpd xe`l `l`àì øèeæ ïBòå çëzLî äaø ïBòc©£©¨¦§§©©£©Ÿ

çëzLîok m`e .ohw oer `le eci lr `vni lecb oer wxy ick ± ¦§§©
,unga xn`py yetige d`ivn lr xen`d aezkdn gikedl oi`
.xpa ic oi`e dwea`a dlern yetig jxvp ung iably okzi oky

,siqedl `ziixad dkxvp ok lròîL àzdnn di`x rnye `a ± ¨§©
xn`py,íãà úîLð 'ä øð'oha ixcg lk yteg,'xpa yetig mby ¥¦§©¨¨

.dlern yetig `ed
`le xpd xe`l dwica zaiignd ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:mixg` mixac xe`lïé÷ãBa ïéà ,ïðaø eðzungd z`øBàì àì ¨©¨¨¥§¦Ÿ§
,øpä øBàì àlà ,ä÷eáàä øBàì àìå ,äðálä øBàì àìå ,änçä©©¨§Ÿ§©§¨¨§Ÿ§¨£¨¤¨§©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc migqt(iying meil)

lirl d`aedy dpyna epipyy dn lr `ziixan dywn `xnbd
:oexg`d xg` mikledyàøúa øúa ïðéìæà éîemikled ep` ike ± ¦¨§¦©¨©©§¨

eze`a oexg` gpedy df `ed `vnpd xacdy mileze oexg`d xg`
,mewnàéðz àäå,`ziixaa epipy ixde -,øîBà äãeäé øa éñBé éaø §¨©§¨©¦¥©§¨¥

da eLnzLpL äáézgipdløNòî úBòîe ïéleç úBòî,ipyáBø íà ¥¨¤¦§©§¨§¦§©£¥¦
ly md da egpedy zernd,ïéleçzernd lky milez ep` ¦

ly md da ze`vnpy,ïéleçeáBø íàly md da egpedy zernd ¦¦
,øNòîly od da ze`vnpd zerndy milez ep`.øNòîdwiqn ©£¥©£¥

:dziiyew z` `xnbdéànàå,aexd xg` mikledàøúa øúa ìéæéì §©©¥¦¨©©§¨
,daiza zepexg` egpedy zernd xg` zkll epl yi `ld ±
`l` .dpnn elhip xak zepey`x da epzipy zerndy zelzle
d`aedy dpynd ixack `le ,oexg`d xg` mikled oi`y gxkda

:`xnbd zvxzn .lirlïðé÷ñò éàîa àëä ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¨¨§©¨§¦©
,[xaecn dna `zixaa o`k-]da eLnzLpL ïBâk,ef daiza -úBòî §¤¦§©§¨§

òãBé ïéàå ,øNòî úBòîe ïéleçaïäî äæéàda ynzyp,óBqaokle ¦§©£¥§¥¥©¥¤¥¤©
ok` seqal ynzyp zern el`a rceiyk la` ,aexd xg` mikled

eniyd xg` mikled.oexg`d y
:ef `iyew lr mitqep mivexiz d`ian `xnbdïBâk ,øîà ãéáæ áø©§¦¨©§

da eLnzLpLa cg` onfa daizaïéøeaéöe oileg zern lyïéøeaéö ¤¦§©§¨¦¦¦¦
o`k oi`e ,zxg` ziefa el`e ef ziefa el` ,ipy xyrn zern ly

.zepexg`e zepey`xçëzLàc ïBâk ,øîà àtt áø[e`vnpy-] ©¨¨¨©§§¦§§©
odilr miwteqn ep`y zerndàîebazkll oi` ok lre ,daizay ©¨

iptln my egped ze`vnpd zerndy okzi ixdy ,oexg`d xg`
`le milrad oze` d`x `l `neba epnhpy meyne ,miax mini

.myn o`ived
:ung zwica zkxaa dpc `xnbd÷ãBaä ,äãeäé áø øîàungd z` ¨©©§¨©¥

éøöCøáiL C:`xnbd zl`ey .ef devn lr dwicad mcewCøáî éàî ¨¦¤§¨¥©§¨¥
:`xnbd daiyn .dwicad lr jxan `ed dkxa efi` -øîà éôt áø©¨¦¨©

,(øîBà) àáøc déîMîepeive eizevna epycw xy`' jxanøòáì ¦§¥§¨¨¥§©¥
.'õîçe,àáøc déîMî øîà àtt áøjxan.'õîç øeòéa ìò'`xnbd ¨¥©¨¨¨©¦§¥§¨¨©¦¨¥

:mzwelgn z` zyxtnaoeyléâéìt àì àîìò élek 'øòáì'mlek ± ¦§©¥¥¨§¨Ÿ§¦¦
,miwleg mpi`e micenòîLî àaäì éàcåc`id dzernyny - §©©§©¨©§©

ixacl ok lre ,zeyrl cizr `edy xeriad lr ,xnelk ,`adl
,dwicad mcew ef dkxa mikxan ixdy ,df gqepa jxal ie`x lkd

oldl x`eaiy itk(a"r).
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אגרות קודש

]טו"ב תמוז תשי"ט[

... בהנוגע לצירוף ביה"ס, שיהי' הכל במקום א' - מובן שאין לזה מקום כלל. וצריך להשתמט 

ואפילו לא בישות של מי  לנגוע בכבודו של מי שהוא,  - שבאופן דיפלומטי מבלי  מזה בהחלט, אלא 

ועד"ז  לקהלתם.  ולצרפה  ח"ו,  קהלתם  לבטל  ומקום  דרישה  אין  הרי  לזה:  הסברות  וכמה  שהוא. 

בהנ"ל אין להכריח את הצבור על תכנית חינוך אחת לכולם. ואדרבה צ"ל כמה תכניות - מובן שכולן 

עטה"ק - בכדי שכאו"א יבחור בהיותר מתאימה לו )והראי' - שבכפר חב"ד עצמו ייסדו ת"ת, ישיבה, 

מודים  והכל  כ...(,  גדולה  בעיר   - ועאכו"כ  חב"ד'ניקעס.  אף שכולם  ועוד,  לחקלאות  בי"ס  ביסל"מ, 

שכמה בתכנ"ס אפ"ל בשכונה אחת באם הנוסח שונה, ועד"ז בחינוך - יש מבכרים לימוד משנה או 

גמרא, בקיאות או חריפות, דינים או תורה לשמה ועוד ועוד. וככל שיקצרו בהשקו"ט בזה, ולא יבליטו 

את הפרינציפ שבהענין - טוב יותר בשביל שיהיו היחסים להבא טובים יותר ונוחים יותר.

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.çøLôà éàå úBøpä eáëpLk äcòñ Cøöì úBøð ÷éìãäì éøëðäì äøéîàa ì÷äì íéaø eâäð úBîB÷î úö÷a¦§¨§¨£©¦§¨¥§£¦¨§©¨§¦§©§¦¥§Ÿ¤§ª¨§¤¦§©¥§¦¤§¨
ìò eøæb àlL øîàL éî ìò ïéëîBñL éôì íéîëç íãéa eçéî àlL ìò úeëæ eãîlL Léå CLça ìëàì¤¡Ÿ©Ÿ¤§¥¤¦§§©¤Ÿ¦§¨¨£¨¦§¦¤§¦©¦¤¨©¤Ÿ¨§©

äøBz ìL äøeîb äëàìî úBNòì Bì øîBì elôà äåöî íB÷îa éøëðì äøéîà ìL úeáLck56íà íB÷î ìkîe §¤£¦¨§¨§¦§¨¦§¨£¦©©£§¨¨§¨¤¨¦¨¨¦
úBçãì Ck ìk äeöî ïàk ïéàL ãBò ÷éìãiL éøëðì øîBì øeñà Bìöà ìëàì íéìBëéå ïéãò ÷eìã ãçà øð¥¤¨¨£©¦¦¦¤¡Ÿ¤§¨©§¨§¦¤©§¦¤¥¨¦§¨¨¨¦§
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øàaúiL Bîk äæa éeìz úaL âðòL58.( ¤Ÿ¤©¨¨¨¤§¤¦§¨¥
éøö íãà ìk ìáàìëàì ìëé Bðéàå CLça áLBéL ét ìò óà øð ÷éìãäì éøëðì øîBì àlL Bîöòì øénçäì C £¨¨¨¨¨¦§©£¦§©§¤Ÿ©§¨§¦§©§¦¥©©¦¤¥©Ÿ¤§¥¨Ÿ¤¡Ÿ
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`zax `zkld
äøåú ìù äøåîâ [ãë החשמל נורות רוב הדלקת -

מלאכה  שהיא הנר כהדלקת נחשבת בזמננו המצויים
תורה  של .57גמורה
ìåãâ êøåöì [äë לנכרי ואמר המתירים על שסמך מי -

-אסור  מצוה במקום דאורייתא מלאכה לו לעשות
ממלאכתו  מעצמו 60ליהנות שהדליק נכרי אבל ,

הכנסת בבית אלא התאורה ישראל, ע"י כשנרמז (אפילו

שכר  מראש לו שקצצו כגון בו למחות צריך שאין באופן שהוא
ליהנות מלאכתו) מותר - זאת לעשות שאסור אף -

מצוה  לדבר .61ממלאכתו
ìåãâ êøåöì [åë על התאורה להדליק שאפשר בימינו -

האור  להדליק לנכרי לומר יכול יד, כלאחר שינוי ידי
היד)בשינוי גב התאורה (על בו שכבתה הכנסת בית וכן ,

האור  להדליק לנכרי יאמרו להדליקה, גדול צורך ויש

zetqede mipeiv
Ê"Òעד"ז56) ‡Ï˘ ÔÓÈÒ· לנכרי אמירה מתירים ויש :

בסי' כמ"ש התורה מן האסור בדבר אפילו מצוה במקום
שם  כמ"ש מצוה בשאר דבריהם על לסמוך שאין ואף רע"ו
על  לסמוך יש שבת דוחה עצמה שהיא במילה מקום מכל
בענין  היום למול אפשר אי אם מכשיריה לענין אף דבריהם

אחר.
נחשבת 57) שהבערתו להט חוט שבתוכם הנורות בפרט

יח  כרך תלמודית באנצ' הנסמן ראה כמבשל. או כמבעיר
חשמל. ערך

יד.58) סעיף לקמן
לעשותו 59) אסור ואינו מלאכה שאינו דבר יב: סעיף

לעשותו  לנכרי לומר לישראל מותר שבות משום אלא בשבת
לנכרי  ישראל אומר מצוה לצורך שיהיה והוא . . בשבת
לתקוע  שופר משם להביא כדי השנה בראש באילן לעלות
שאין  לחצר מחצר בשבת חמין לו שיביא לו לומר או בו
כדי  שכ"ה) סי' במ"ש עיין כרמלית דרך (או עירוב ביניהם

המצטער. בהם להרחיץ
Ò"‰ועד"ז Â˘ ÔÓÈÒ· נכרי ידי על מלאכה לעשות אסור :

והוא  השבת קודם לו שאמר פי על אף מצוה לצורך אפילו
לצורך  התירו לא שבות משום שהוא דבר כל לשאר הדין
(חילוק  כ"ד ובסעיף דשבות. שבות הוא כן אם אלא מצוה
שדה  או בית הלוקח מצוות): לשאר א"י ישוב מצות בין
שטר  לו לכתוב לנכרי לומר לו מותר הנכרי מן ישראל בארץ

ומעלהו  בשבת לדרכו הולך הנכרי אם בשבת מכירה
אינה  בשבת לנכרי שאמירה לו לחתום שלהם בערכאות
לא  ישראל ארץ ישוב ומשום סופרים מדברי אלא אסורה

מצוות. בשאר שגזרו פי על אף גזרו
דעת 60) אין כאילו בזה להחמיר רבינו שדעת משמע

ואילו  גדול, צורך במקום התיר הרמ"א שהרי כלל, המתירים
אפשר  שאי במקום הקילו המקילים שגם ועוד אסר, רבינו

מצוי. אינו שכמעט דבר הוא וכיום האור, ללא לאכול
למחות  צריך (ואינו דעתו על שלא שנעשה שכיון אלא
ליהנות  ומותר לצאת צריך אינו שוגגים') יהיו 'מוטב מטעם

השימוש. אלא נאסר ולא מהאור, מרחוק
שינוי 61) ידי על חשמלית תאורה להדליק ניתן כיום

שהנכרי  שדבר הכלל פי ועל בקלות, היד) (בגב יד כלאחר
באופן  לעשותו מעצמו ובחר המותר באופן לעשותו יכל
שמלאכות  לומר יש כן אם בהנאה, אסור אינו - האסור
הנר  הדלקת כמו יד כלאחר שינוי ידי על לעשותם שבנקל
האסורות  מלאכות דין בהם לדון שיש (חשמל), בימינו
לומר  שהתירו (ע"ד מצוה לדבר ההנאה ולהתיר - מדרבנן
שאב"ס  חולה לצורך יד כלאחר המלאכה שיעשה לנכרי
לסמוך  שלא שמוטב אלא ס"ה)), קלד סימן השלחן (קצות
אפשר  שאי במלאכות להקל יבואו שלא זה היתר על

יד. כלאחר בנקל לעשותם



קני

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

epcnldéãéc 'Netéç'îici lr dzidy ,[dl jenqa xn`py±] ¥¦¦¥
xn`py d`ivn oeyl lr ef d`ivnn epcnly xg`ne .yetig
s` ,yetig ici lr dzid riabd z`ivny myk ok m` ,unga

.yetig ici lr `id ungd z`ivney cenll yi dzrnNetéç¦
,xp ici lr `ed ungd'úBøp'îmewna xn`py yetiga exkfpy ¦¥

.xg`áéúëc(ai ` diptv),'úBøpa íéìLeøé úà Ntçà àéää úòa' ¦§¦¨¥©¦£©¥¤§¨©¦©¥
.zexp ici lr `ed yetigy o`kneåa yetig lrúBøðepcnl df §¥

îiabl xn`py yetig oeyløp,xg` mewnaáéúëc(fk k ilyn)øð' ¦¥¦§¦¥
.'ïèá éøãç ìk Nôç ,íãà úîLð ['ä] (íéäìà)yetigd mby o`kne ¦§©¨¨Ÿ¥¨©§¥¨¤

.xp ici lr zeyridl jixv ungd xg`
:`cqg ax ixack dpeyd `ziixa d`ian `xnbdéaø éác àðz̈¨§¥©¦

ìàòîLéiax ly eyxcn ziaa dzpypy `ziixaa epipy ± ¦§¨¥
,l`rnyi.øpä øBàì õîçä úà íé÷ãBa øNò äòaøà éìéìeìò óà ¥¥©§¨¨¨¨§¦¤¤¨¥§©¥©©

äéàø ïéàL étaezkd on zyxetnøácì`weec wecal jixvy df ¦¤¥§¨¨§¨¨
,xpd xe`løëæel yi miaezkaøácìàì øàN íéîé úòáL' øîàpL . ¥¤©¨¨¤¤¡©¦§©¨¦§ŸŸ

å ,'àönéokøîBàaezkd,älk ïèwáe ìçä ìBãba Ntçéå'`vOIe ¦¨¥§¥©§©¥©¨¥¥©¨Ÿ¦¨©¦¨¥
onipA zgYn`A riaBdå ,'okøîBàaezkdúà Ntçà àéää úòa' ©¨¦©§©§©©¦§¨¦§¥¨¥©¦£©¥¤

å ,'úBøpa íéìLeøéokøîBàaezkdíãà úîLð ['ä] (íéäìà) øð' §¨©¦©¥§¥¥¦§©¨¨
Nôçoha ixcg lM.' Ÿ¥¨©§¥¨¤

:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac z` zyxtn `xnbdéàîdn-] ©

`ziixad dtiqedy dna [jxevdøîBàå'Utg mc` znWp 'd xp §¥¥¦§©¨¨Ÿ¥
epcnl xak `ld ,df aezk epcnll siqen dne ,'oha ixcg lM̈©§¥¨¤
:`xnbd daiyn .xpa `ed yetigy 'zexpa milyexi z` ytg`'n
jke .ef di`x zegcl yi oky milyexi iabl xen`d aezka ic oi`

,`ziixad zxne`àîéz éëå,xn`z `ny -àéää úòa' éàäytg` §¦¥¨©¨¥©¦
zexpa milyexi z`àðîçø øîà÷c àeä àle÷ 'iabl ['d xn`y-] ¨§¨¨©©£¨¨

`eal cizrly ,milyexi yetigàøBäða íéìLeøéa dì àð÷éãa àìŸ¨¦§¨¨¦¨©¦¦§¨
àáeè àøBäð Léôðc ä÷eáàcxe`l milyexi oer z` weca` `l - ©£¨¦§¦§¨¨

,c`n ax dxe`y dwea`éôè àøBäð øèeæc àâøLc àøBäða àlà± ¤¨¦§¨¦§¨¨§©§¨§¥
,xzei hren exe`y xpd xe`l `l`àì øèeæ ïBòå çëzLî äaø ïBòc©£©¨¦§§©©£©Ÿ

çëzLîok m`e .ohw oer `le eci lr `vni lecb oer wxy ick ± ¦§§©
,unga xn`py yetige d`ivn lr xen`d aezkdn gikedl oi`
.xpa ic oi`e dwea`a dlern yetig jxvp ung iably okzi oky

,siqedl `ziixad dkxvp ok lròîL àzdnn di`x rnye `a ± ¨§©
xn`py,íãà úîLð 'ä øð'oha ixcg lk yteg,'xpa yetig mby ¥¦§©¨¨

.dlern yetig `ed
`le xpd xe`l dwica zaiignd ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:mixg` mixac xe`lïé÷ãBa ïéà ,ïðaø eðzungd z`øBàì àì ¨©¨¨¥§¦Ÿ§
,øpä øBàì àlà ,ä÷eáàä øBàì àìå ,äðálä øBàì àìå ,änçä©©¨§Ÿ§©§¨¨§Ÿ§¨£¨¤¨§©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc migqt(iying meil)

lirl d`aedy dpyna epipyy dn lr `ziixan dywn `xnbd
:oexg`d xg` mikledyàøúa øúa ïðéìæà éîemikled ep` ike ± ¦¨§¦©¨©©§¨

eze`a oexg` gpedy df `ed `vnpd xacdy mileze oexg`d xg`
,mewnàéðz àäå,`ziixaa epipy ixde -,øîBà äãeäé øa éñBé éaø §¨©§¨©¦¥©§¨¥

da eLnzLpL äáézgipdløNòî úBòîe ïéleç úBòî,ipyáBø íà ¥¨¤¦§©§¨§¦§©£¥¦
ly md da egpedy zernd,ïéleçzernd lky milez ep` ¦

ly md da ze`vnpy,ïéleçeáBø íàly md da egpedy zernd ¦¦
,øNòîly od da ze`vnpd zerndy milez ep`.øNòîdwiqn ©£¥©£¥

:dziiyew z` `xnbdéànàå,aexd xg` mikledàøúa øúa ìéæéì §©©¥¦¨©©§¨
,daiza zepexg` egpedy zernd xg` zkll epl yi `ld ±
`l` .dpnn elhip xak zepey`x da epzipy zerndy zelzle
d`aedy dpynd ixack `le ,oexg`d xg` mikled oi`y gxkda

:`xnbd zvxzn .lirlïðé÷ñò éàîa àëä ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¨¨§©¨§¦©
,[xaecn dna `zixaa o`k-]da eLnzLpL ïBâk,ef daiza -úBòî §¤¦§©§¨§

òãBé ïéàå ,øNòî úBòîe ïéleçaïäî äæéàda ynzyp,óBqaokle ¦§©£¥§¥¥©¥¤¥¤©
ok` seqal ynzyp zern el`a rceiyk la` ,aexd xg` mikled

eniyd xg` mikled.oexg`d y
:ef `iyew lr mitqep mivexiz d`ian `xnbdïBâk ,øîà ãéáæ áø©§¦¨©§

da eLnzLpLa cg` onfa daizaïéøeaéöe oileg zern lyïéøeaéö ¤¦§©§¨¦¦¦¦
o`k oi`e ,zxg` ziefa el`e ef ziefa el` ,ipy xyrn zern ly

.zepexg`e zepey`xçëzLàc ïBâk ,øîà àtt áø[e`vnpy-] ©¨¨¨©§§¦§§©
odilr miwteqn ep`y zerndàîebazkll oi` ok lre ,daizay ©¨

iptln my egped ze`vnpd zerndy okzi ixdy ,oexg`d xg`
`le milrad oze` d`x `l `neba epnhpy meyne ,miax mini

.myn o`ived
:ung zwica zkxaa dpc `xnbd÷ãBaä ,äãeäé áø øîàungd z` ¨©©§¨©¥

éøöCøáiL C:`xnbd zl`ey .ef devn lr dwicad mcewCøáî éàî ¨¦¤§¨¥©§¨¥
:`xnbd daiyn .dwicad lr jxan `ed dkxa efi` -øîà éôt áø©¨¦¨©

,(øîBà) àáøc déîMîepeive eizevna epycw xy`' jxanøòáì ¦§¥§¨¨¥§©¥
.'õîçe,àáøc déîMî øîà àtt áøjxan.'õîç øeòéa ìò'`xnbd ¨¥©¨¨¨©¦§¥§¨¨©¦¨¥

:mzwelgn z` zyxtnaoeyléâéìt àì àîìò élek 'øòáì'mlek ± ¦§©¥¥¨§¨Ÿ§¦¦
,miwleg mpi`e micenòîLî àaäì éàcåc`id dzernyny - §©©§©¨©§©

ixacl ok lre ,zeyrl cizr `edy xeriad lr ,xnelk ,`adl
,dwicad mcew ef dkxa mikxan ixdy ,df gqepa jxal ie`x lkd

oldl x`eaiy itk(a"r).
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley
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äøåú ìù äøåîâ [ãë החשמל נורות רוב הדלקת -

מלאכה  שהיא הנר כהדלקת נחשבת בזמננו המצויים
תורה  של .57גמורה
ìåãâ êøåöì [äë לנכרי ואמר המתירים על שסמך מי -

-אסור  מצוה במקום דאורייתא מלאכה לו לעשות
ממלאכתו  מעצמו 60ליהנות שהדליק נכרי אבל ,

הכנסת בבית אלא התאורה ישראל, ע"י כשנרמז (אפילו

שכר  מראש לו שקצצו כגון בו למחות צריך שאין באופן שהוא
ליהנות מלאכתו) מותר - זאת לעשות שאסור אף -

מצוה  לדבר .61ממלאכתו
ìåãâ êøåöì [åë על התאורה להדליק שאפשר בימינו -

האור  להדליק לנכרי לומר יכול יד, כלאחר שינוי ידי
היד)בשינוי גב התאורה (על בו שכבתה הכנסת בית וכן ,

האור  להדליק לנכרי יאמרו להדליקה, גדול צורך ויש

zetqede mipeiv
Ê"Òעד"ז56) ‡Ï˘ ÔÓÈÒ· לנכרי אמירה מתירים ויש :

בסי' כמ"ש התורה מן האסור בדבר אפילו מצוה במקום
שם  כמ"ש מצוה בשאר דבריהם על לסמוך שאין ואף רע"ו
על  לסמוך יש שבת דוחה עצמה שהיא במילה מקום מכל
בענין  היום למול אפשר אי אם מכשיריה לענין אף דבריהם

אחר.
נחשבת 57) שהבערתו להט חוט שבתוכם הנורות בפרט

יח  כרך תלמודית באנצ' הנסמן ראה כמבשל. או כמבעיר
חשמל. ערך

יד.58) סעיף לקמן
לעשותו 59) אסור ואינו מלאכה שאינו דבר יב: סעיף

לעשותו  לנכרי לומר לישראל מותר שבות משום אלא בשבת
לנכרי  ישראל אומר מצוה לצורך שיהיה והוא . . בשבת
לתקוע  שופר משם להביא כדי השנה בראש באילן לעלות
שאין  לחצר מחצר בשבת חמין לו שיביא לו לומר או בו
כדי  שכ"ה) סי' במ"ש עיין כרמלית דרך (או עירוב ביניהם

המצטער. בהם להרחיץ
Ò"‰ועד"ז Â˘ ÔÓÈÒ· נכרי ידי על מלאכה לעשות אסור :

והוא  השבת קודם לו שאמר פי על אף מצוה לצורך אפילו
לצורך  התירו לא שבות משום שהוא דבר כל לשאר הדין
(חילוק  כ"ד ובסעיף דשבות. שבות הוא כן אם אלא מצוה
שדה  או בית הלוקח מצוות): לשאר א"י ישוב מצות בין
שטר  לו לכתוב לנכרי לומר לו מותר הנכרי מן ישראל בארץ

ומעלהו  בשבת לדרכו הולך הנכרי אם בשבת מכירה
אינה  בשבת לנכרי שאמירה לו לחתום שלהם בערכאות
לא  ישראל ארץ ישוב ומשום סופרים מדברי אלא אסורה

מצוות. בשאר שגזרו פי על אף גזרו
דעת 60) אין כאילו בזה להחמיר רבינו שדעת משמע

ואילו  גדול, צורך במקום התיר הרמ"א שהרי כלל, המתירים
אפשר  שאי במקום הקילו המקילים שגם ועוד אסר, רבינו

מצוי. אינו שכמעט דבר הוא וכיום האור, ללא לאכול
למחות  צריך (ואינו דעתו על שלא שנעשה שכיון אלא
ליהנות  ומותר לצאת צריך אינו שוגגים') יהיו 'מוטב מטעם

השימוש. אלא נאסר ולא מהאור, מרחוק
שינוי 61) ידי על חשמלית תאורה להדליק ניתן כיום

שהנכרי  שדבר הכלל פי ועל בקלות, היד) (בגב יד כלאחר
באופן  לעשותו מעצמו ובחר המותר באופן לעשותו יכל
שמלאכות  לומר יש כן אם בהנאה, אסור אינו - האסור
הנר  הדלקת כמו יד כלאחר שינוי ידי על לעשותם שבנקל
האסורות  מלאכות דין בהם לדון שיש (חשמל), בימינו
לומר  שהתירו (ע"ד מצוה לדבר ההנאה ולהתיר - מדרבנן
שאב"ס  חולה לצורך יד כלאחר המלאכה שיעשה לנכרי
לסמוך  שלא שמוטב אלא ס"ה)), קלד סימן השלחן (קצות
אפשר  שאי במלאכות להקל יבואו שלא זה היתר על

יד. כלאחר בנקל לעשותם
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`zax `zkld
יד  כלאחר האור 62בשינוי ללא שבת סעודת כלל לאכול יוכל שלא במקום אם כי זאת להתיר שאין אלא ,63.

zetqede mipeiv
אם 62) שם; המבואר וע"פ הקודמת, בהערה כמבואר

- הרגילה בדרך והדליק יד, כלאחר להדליק מנכרי ביקשו
כא  סימן ח"ח מנח"י שו"ת (ועיין זה מאור ליהנות מותר

שאסר).
לאסור 63) יודו המקילים שאפילו רבינו מדברי משמע כן

אור. קצת שיש במקום

לעיל64) Ê"Òעד"ז Â˜ ÔÓÈÒ או שחטא חבירו את הרואה :
אפילו  . . למוטב להחזירו עליו מצוה טובה לא בדרך שהלך
הוא  כן אם אלא להוכיחו חייב לו ישמע שלא יודע אם
יהיה  ואל שוגג שיהיה מוטב אומרים אנו שאז בשוגג חוטא

מזיד.

•
zay zekld - jexr ogley

‡È הצינה מפני בחצר החמור על מרדעת ליתן מותר
על  אבל לו לקשרה שאסור כיון בה יצא שלא ובלבד
בחצר  אפילו כלל מרדעת ליתן אסור הבהמות ושאר הסוס
טורח  הוא וגם משוי להטעינו רוצה כאילו שנראה מפני
תענוג  לו שיש ואף מהצינה צער לו שאין כיון לצורך שלא
תענוג  בשביל בשבת לטרוח התירו לא המרדעת מחימום
מצינה  צער לו שיש החמור כמו צערה בשביל אלא הבהמה
שיש  רואים ואנו גדול שהקור ובשעה תמוז בתקופת אפילו
ומצערים  רבים הזבובים אם החמה בימות וכן להסוס צער
אסור  אבל מרדעת עליו להניח ומותר כחמור דינו להסוס
צריך  ואין מחממו שאינו כיון החמור גבי על אוכף להניח
כלל. חימום צריכות שאינן בהמות ושאר סוס גבי על לומר

מעליה  להסירן אסור מרדעת או אוכף עליה שהיה ובהמה
טורח  שזהו מפני בהמות משאר או סוס או חמור שהיא בין
הדרך  מן שבא חמור גבי שעל אוכף ואפילו לצורך שלא
בידו  מעליו יטלנו לא לצננו מעליו להסירו וצריך ונתייגע
מכל  האוכף של המשוי מחימום צער קצת לו שיש שאף
שאף  קר טבעו שהחמור כשינוח יצטנן מאיליו מקום
מתיר  מיד לצננו רוצה הוא אם אלא לו קר תמוז בתקופת
את  ומביא ומוליך בו קשור שהאוכף החבל את מתחתיו

מאיליו: האוכף שיפול עד בחצר החמור

·È שעורים מלא סל והוא טרסקל לחמור תולין אין
ואוכלת  לתוכו פיה ונותן בצוארה לבהמה שתולין
ואסור  לארץ צוארה לשוח תצטרך שלא הוא בעלמא ותענוג
וסייחים  עגלים אבל הבהמה תענוג בשביל בשבת לטרוח
מותר  קרקע גבי מעל לאכול לשוח ומצטערים קצר שצווארן
שמשוי  בו יצאו לא אבל בחצר בצוארן טרסקל להן לתלות

להן: הוא

‚È שלא עיניו בין שתולין שועל בזנב הסוס יצא לא
שעושים  עיניו שבין בזהורית ולא הרע עין בו תשלוט
עושים  אנשים מקצת אלא בכל רגיל אינו זה שנוי לנוי לו
שלא  כדי אותו שקושרים שבדדיהן בכיס עזים יצאו ולא כן
יפול  שמא גזרה גסים דדיהן שהיו בקוצים דדיהן יסרטו

בקשר  זה כיס יפה לקשור דרך שאין בידו ויביאנו הכיס
שלא  פיה שחוסמין שבפיה בחסום פרה תצא ולא מהודק
זה  הרי גופה שמירת שאינו שכיון אחרים בשדות תרעה
שלא  ברגליה שנועלים בסנדל בהמה כל תצא ולא משוי
יוצאת  אבל בידו ויביאנו מרגליה יפול שמא גזירה תנגף
שני  והם השבר גבי שעל ובקשקשים המכה גבי שעל באגד
עד  ואנה אנה ינוד שלא הנשבר עצם סביב שקושרים לוחות
מקצתה  שיצתה בה המדולדלת בשיליא ויוצאת שיתחבר

בה: ותלויה

„È אם ועופות וחתולים כלבים או בהמה בצואר התלוי זוג
בתוכו  העינבל יקשקש שלא במוכין או בצמר פוקקו
בזוג  שתטייל מותר הזוגין כדרך שיר של קול ישמיע ולא
עיר  היא אפילו הרבים לרשות בו תצא לא אבל בחצר זה
בכסותה  ארוג הוא אם בין בצוארה הוא אם בין המעורבת
שלא  כדי בכסות אותם שמכסים מעולים סוסים כגון (פירוש
וכמ"ש  בכך שדרכם כיון משוי חשובה זו כסות ואין יטנפו
כאלו  שנראה העין מראית מפני הכבונות) ברחילות למעלה
לנאותה  להזוג לתלות דרך הוא שאז למכור לשוק מוליכה
שכל  ואף שיחשדוהו רואים שם אין בחצר אבל הקונים בפני
בחדרי  אפילו אסרו העין מראית מפני חכמים שאסרו דבר
לא  רואים במקום כן יעשה אם שאף כאן מקום מכל חדרים
שהוא  וממכר מקח באיסור אלא תורה של באיסור יחשדוהו
שאין  במקום אף לאסור כך כל החמירו לא סופרים מדברי

בזה. כיוצא בכל הדין וכן רואים

וצ"ע  משה ודרכי ומרדכי זוטא ואליה מג"א עיין כאן. (חסר
התרומה): בס'

ÂË שהוא בין בצוארה שהוא בין בחותם בהמה תצא לא
ואפילו  בידו ויביאנו ויפול יפסק שמא גזירה בכסותה

חכמים: חלקו שלא בכסותה ארוג הוא

ÊË מלא קטן כר כמו והוא במטולטלת הגמל יצא לא
את  הרצועה תשחית שלא זנבו תחת שנותנין מוכין
הוא  אם ואפילו בידו ויביאנו מעליו יפול שמא גזרה הבשר
כן  אם אלא ויפול ישמט שמא חוששים בזנבו לו קשור
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אין  בשניהם שקשור שכיון ובחטוטרתו בזנבו לו קשור
שבוודאי  בו יוצאה בשלייתה קשור אם וכן שיפול לחוש

תנתחנו: אם לה שיכאב מפני מעליה שיפול תנתחנו לא

ÊÈ הבהמות כל שאר וכן רגול ולא עקוד הגמל יצא לא
שכופף  ורגול רגלו עם אחת ידו שקושר עקוד ואיזהו

ג' על אלא ילך שלא כדי שם וקושרה למעלה אחת רגלו
רגליו  מעל החבל יפול שמא (גזרה לברוח יוכל שלא רגלים

בידו): ויביאנו

יאֿיז  סעיפים בשבת יוצאת בהמה במה שה סימן ב חלק

•
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: להתקדש תוכןתוכןתוכןתוכן - שבת" "שמירת של עניינה

כביכול" כמוהם "כמוני ית', בקדושתו

.úáùä úà ìàøùé éðá åøîùå
"ושמרו שמדגיש הכתוב, ישראל מלשון בני

לישראל  ניתנו המצוות שכל אע"פ - השבת" את
הם  שבנ"י מודגש שבת גבי דוקא ומ"מ דוקא,
בין  מיוחד קשר שיש משמע, - זו מצוה השומרים
על  נצטוו הם רק שמחמתו והשבת, ישראל בני

השבת.

.'ä úáù åáù úáùä ïéðò äðä éë
שהרי  השבת, ענין ביאור להקדים יש זה להבין

שביתת - הוא שבת של "כי הקב"ה יסודה זה, ביום
שבת  השביעי וביום גו' ה' עשה ימים ששת
שביתת  ענין נבין שאם מובן, מזה אשר וינפש",
"שמירת" ענין ג"כ יובן השבת, ביום הקב"ה
גם  יתבאר וממילא ישראל, בני עלי' שנצטוו השבת

דוקא. ישראל ובני שבת בין המיוחד הקשר

õøàä úàå íéîùä úà 'ä äùò íéîé úùù éë
íöîöå ìåëéáë åîöò úà ìéôùäù åðééäã ,'åë
éîé úùùá ,'åë òé÷ø éäé ,úåøîàî äøùòá
.íéìôù çåø úåéçäìå úååäìå àåøáì ,äùòîä

השבת  ביום הקב"ה שביתת של הפנימי התוכן
הקב"ה  ברא בעמל לא שהרי כפשוטו, ח"ו (שאינו
העולמות  התהוות אופן ביאור ע"פ יובן עולמו) את

המעשה: ימי בששת וחיותם וקיומם והנבראים,

למעלה  הוא ובעצמו בכבודו הקב"ה דהנה
העולמות  ובריאת נבראים, מגדר לגמרי ונבדל
לפניו  עצומה ירידה) (היינו השפלה הוי וקיומם
ובכדי  ומוגבלת, מוגדרת שהבריאה לפי ית',
להיות  צריך ית' מאתו זה מוגבל שפע בה שיומשך
בעשרה  אורו את צמצם שהקב"ה עצום, צמצום
וחיות  כוחות מיני עשרה (שהם פרטיים מאמרות
חיות  נשפעת שמהם ומוגדרים) מצומצמים אלקיים

לגבי  ולפיכך, - ולקיימו להחיותו נברא לכל פרטית
"רוח  בבחינת הם הנבראים כל עצמו, הקב"ה

".שפלים 

.ãáì 'úé åúåëìî úåéðåöéç úðéçáá
לברוא  ית' ממנו המתפשטת זו אלקית חיות
"חיצונית" בחינת רק היא הנבראים ולהחיות

לבד". ית' "מלכותו בחינת - מאלקות

úååäúäù ,íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî áéúëãë
åúåëìî úðéçáî àìà åðéà íúåéçå íéîìåò ìë

.'úé
כל  מלכות "מלכותך בכתוב הפנימי הפירוש
של  גם כולם, העולמות כל שחיות הוא, עולמים"
מלכותו  ממידת אלא אינה ביותר, העליון העולם
"עשר  בענין (כידוע האחרונה המידה שהיא ית',
היא  המלכות שספירת עליונות, ספירות"

האחרונה). ה"ספירה"

המחי' המלכות שמדת זה ומסביר [והולך

(כאמור):] בלבד חיצונית בחינה רק היא העולמות

,óåâä úà äéçîä äîùðä ïåéîãë åðéàå
úåìòôúä äì ùéå ,åúåéçäì åëåúá úùáìúîù

.'åë óåâä éåðùå éø÷îî
כאמור, אלקית חיות היא הנבראים שחיות אף
שאמרו  כמו הנבראים כל בתוך מתלבשת והיא
כל  (ממלא עלמין" כל "ממלא דהקב"ה בזהר
כנשמת  "אינו מ"מ, להחיותם, כדי העולמות)
עד  הגוף תוך נתפסת שהיא גופו תוך האדם
וצערו, הגוף משינויי שינויים ומקבלת שמתפעלת
וכיוצא", האש חמימות או קרירות או מהכאות
פועל  הגוף מאברי בא' גופני שצער שרואים וכפי
רק  דזהו - הנפש בכללות המנוחה והעדר בלבול

שגם לפי מתלבשת מהות בנשמה, עצמה הנשמה
הגוף; בתוך
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ח  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק

1

`zax `zkld
יד  כלאחר האור 62בשינוי ללא שבת סעודת כלל לאכול יוכל שלא במקום אם כי זאת להתיר שאין אלא ,63.

zetqede mipeiv
אם 62) שם; המבואר וע"פ הקודמת, בהערה כמבואר

- הרגילה בדרך והדליק יד, כלאחר להדליק מנכרי ביקשו
כא  סימן ח"ח מנח"י שו"ת (ועיין זה מאור ליהנות מותר

שאסר).
לאסור 63) יודו המקילים שאפילו רבינו מדברי משמע כן

אור. קצת שיש במקום

לעיל64) Ê"Òעד"ז Â˜ ÔÓÈÒ או שחטא חבירו את הרואה :
אפילו  . . למוטב להחזירו עליו מצוה טובה לא בדרך שהלך
הוא  כן אם אלא להוכיחו חייב לו ישמע שלא יודע אם
יהיה  ואל שוגג שיהיה מוטב אומרים אנו שאז בשוגג חוטא

מזיד.

•
zay zekld - jexr ogley

‡È הצינה מפני בחצר החמור על מרדעת ליתן מותר
על  אבל לו לקשרה שאסור כיון בה יצא שלא ובלבד
בחצר  אפילו כלל מרדעת ליתן אסור הבהמות ושאר הסוס
טורח  הוא וגם משוי להטעינו רוצה כאילו שנראה מפני
תענוג  לו שיש ואף מהצינה צער לו שאין כיון לצורך שלא
תענוג  בשביל בשבת לטרוח התירו לא המרדעת מחימום
מצינה  צער לו שיש החמור כמו צערה בשביל אלא הבהמה
שיש  רואים ואנו גדול שהקור ובשעה תמוז בתקופת אפילו
ומצערים  רבים הזבובים אם החמה בימות וכן להסוס צער
אסור  אבל מרדעת עליו להניח ומותר כחמור דינו להסוס
צריך  ואין מחממו שאינו כיון החמור גבי על אוכף להניח
כלל. חימום צריכות שאינן בהמות ושאר סוס גבי על לומר

מעליה  להסירן אסור מרדעת או אוכף עליה שהיה ובהמה
טורח  שזהו מפני בהמות משאר או סוס או חמור שהיא בין
הדרך  מן שבא חמור גבי שעל אוכף ואפילו לצורך שלא
בידו  מעליו יטלנו לא לצננו מעליו להסירו וצריך ונתייגע
מכל  האוכף של המשוי מחימום צער קצת לו שיש שאף
שאף  קר טבעו שהחמור כשינוח יצטנן מאיליו מקום
מתיר  מיד לצננו רוצה הוא אם אלא לו קר תמוז בתקופת
את  ומביא ומוליך בו קשור שהאוכף החבל את מתחתיו

מאיליו: האוכף שיפול עד בחצר החמור

·È שעורים מלא סל והוא טרסקל לחמור תולין אין
ואוכלת  לתוכו פיה ונותן בצוארה לבהמה שתולין
ואסור  לארץ צוארה לשוח תצטרך שלא הוא בעלמא ותענוג
וסייחים  עגלים אבל הבהמה תענוג בשביל בשבת לטרוח
מותר  קרקע גבי מעל לאכול לשוח ומצטערים קצר שצווארן
שמשוי  בו יצאו לא אבל בחצר בצוארן טרסקל להן לתלות

להן: הוא

‚È שלא עיניו בין שתולין שועל בזנב הסוס יצא לא
שעושים  עיניו שבין בזהורית ולא הרע עין בו תשלוט
עושים  אנשים מקצת אלא בכל רגיל אינו זה שנוי לנוי לו
שלא  כדי אותו שקושרים שבדדיהן בכיס עזים יצאו ולא כן
יפול  שמא גזרה גסים דדיהן שהיו בקוצים דדיהן יסרטו

בקשר  זה כיס יפה לקשור דרך שאין בידו ויביאנו הכיס
שלא  פיה שחוסמין שבפיה בחסום פרה תצא ולא מהודק
זה  הרי גופה שמירת שאינו שכיון אחרים בשדות תרעה
שלא  ברגליה שנועלים בסנדל בהמה כל תצא ולא משוי
יוצאת  אבל בידו ויביאנו מרגליה יפול שמא גזירה תנגף
שני  והם השבר גבי שעל ובקשקשים המכה גבי שעל באגד
עד  ואנה אנה ינוד שלא הנשבר עצם סביב שקושרים לוחות
מקצתה  שיצתה בה המדולדלת בשיליא ויוצאת שיתחבר

בה: ותלויה

„È אם ועופות וחתולים כלבים או בהמה בצואר התלוי זוג
בתוכו  העינבל יקשקש שלא במוכין או בצמר פוקקו
בזוג  שתטייל מותר הזוגין כדרך שיר של קול ישמיע ולא
עיר  היא אפילו הרבים לרשות בו תצא לא אבל בחצר זה
בכסותה  ארוג הוא אם בין בצוארה הוא אם בין המעורבת
שלא  כדי בכסות אותם שמכסים מעולים סוסים כגון (פירוש
וכמ"ש  בכך שדרכם כיון משוי חשובה זו כסות ואין יטנפו
כאלו  שנראה העין מראית מפני הכבונות) ברחילות למעלה
לנאותה  להזוג לתלות דרך הוא שאז למכור לשוק מוליכה
שכל  ואף שיחשדוהו רואים שם אין בחצר אבל הקונים בפני
בחדרי  אפילו אסרו העין מראית מפני חכמים שאסרו דבר
לא  רואים במקום כן יעשה אם שאף כאן מקום מכל חדרים
שהוא  וממכר מקח באיסור אלא תורה של באיסור יחשדוהו
שאין  במקום אף לאסור כך כל החמירו לא סופרים מדברי

בזה. כיוצא בכל הדין וכן רואים

וצ"ע  משה ודרכי ומרדכי זוטא ואליה מג"א עיין כאן. (חסר
התרומה): בס'

ÂË שהוא בין בצוארה שהוא בין בחותם בהמה תצא לא
ואפילו  בידו ויביאנו ויפול יפסק שמא גזירה בכסותה

חכמים: חלקו שלא בכסותה ארוג הוא

ÊË מלא קטן כר כמו והוא במטולטלת הגמל יצא לא
את  הרצועה תשחית שלא זנבו תחת שנותנין מוכין
הוא  אם ואפילו בידו ויביאנו מעליו יפול שמא גזרה הבשר
כן  אם אלא ויפול ישמט שמא חוששים בזנבו לו קשור
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

אין  בשניהם שקשור שכיון ובחטוטרתו בזנבו לו קשור
שבוודאי  בו יוצאה בשלייתה קשור אם וכן שיפול לחוש

תנתחנו: אם לה שיכאב מפני מעליה שיפול תנתחנו לא

ÊÈ הבהמות כל שאר וכן רגול ולא עקוד הגמל יצא לא
שכופף  ורגול רגלו עם אחת ידו שקושר עקוד ואיזהו

ג' על אלא ילך שלא כדי שם וקושרה למעלה אחת רגלו
רגליו  מעל החבל יפול שמא (גזרה לברוח יוכל שלא רגלים

בידו): ויביאנו

יאֿיז  סעיפים בשבת יוצאת בהמה במה שה סימן ב חלק

•
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dxez ihewl

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: להתקדש תוכןתוכןתוכןתוכן - שבת" "שמירת של עניינה

כביכול" כמוהם "כמוני ית', בקדושתו

.úáùä úà ìàøùé éðá åøîùå
"ושמרו שמדגיש הכתוב, ישראל מלשון בני

לישראל  ניתנו המצוות שכל אע"פ - השבת" את
הם  שבנ"י מודגש שבת גבי דוקא ומ"מ דוקא,
בין  מיוחד קשר שיש משמע, - זו מצוה השומרים
על  נצטוו הם רק שמחמתו והשבת, ישראל בני

השבת.

.'ä úáù åáù úáùä ïéðò äðä éë
שהרי  השבת, ענין ביאור להקדים יש זה להבין

שביתת - הוא שבת של "כי הקב"ה יסודה זה, ביום
שבת  השביעי וביום גו' ה' עשה ימים ששת
שביתת  ענין נבין שאם מובן, מזה אשר וינפש",
"שמירת" ענין ג"כ יובן השבת, ביום הקב"ה
גם  יתבאר וממילא ישראל, בני עלי' שנצטוו השבת

דוקא. ישראל ובני שבת בין המיוחד הקשר

õøàä úàå íéîùä úà 'ä äùò íéîé úùù éë
íöîöå ìåëéáë åîöò úà ìéôùäù åðééäã ,'åë
éîé úùùá ,'åë òé÷ø éäé ,úåøîàî äøùòá
.íéìôù çåø úåéçäìå úååäìå àåøáì ,äùòîä

השבת  ביום הקב"ה שביתת של הפנימי התוכן
הקב"ה  ברא בעמל לא שהרי כפשוטו, ח"ו (שאינו
העולמות  התהוות אופן ביאור ע"פ יובן עולמו) את

המעשה: ימי בששת וחיותם וקיומם והנבראים,

למעלה  הוא ובעצמו בכבודו הקב"ה דהנה
העולמות  ובריאת נבראים, מגדר לגמרי ונבדל
לפניו  עצומה ירידה) (היינו השפלה הוי וקיומם
ובכדי  ומוגבלת, מוגדרת שהבריאה לפי ית',
להיות  צריך ית' מאתו זה מוגבל שפע בה שיומשך
בעשרה  אורו את צמצם שהקב"ה עצום, צמצום
וחיות  כוחות מיני עשרה (שהם פרטיים מאמרות
חיות  נשפעת שמהם ומוגדרים) מצומצמים אלקיים

לגבי  ולפיכך, - ולקיימו להחיותו נברא לכל פרטית
"רוח  בבחינת הם הנבראים כל עצמו, הקב"ה

".שפלים 

.ãáì 'úé åúåëìî úåéðåöéç úðéçáá
לברוא  ית' ממנו המתפשטת זו אלקית חיות
"חיצונית" בחינת רק היא הנבראים ולהחיות

לבד". ית' "מלכותו בחינת - מאלקות

úååäúäù ,íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî áéúëãë
åúåëìî úðéçáî àìà åðéà íúåéçå íéîìåò ìë

.'úé
כל  מלכות "מלכותך בכתוב הפנימי הפירוש
של  גם כולם, העולמות כל שחיות הוא, עולמים"
מלכותו  ממידת אלא אינה ביותר, העליון העולם
"עשר  בענין (כידוע האחרונה המידה שהיא ית',
היא  המלכות שספירת עליונות, ספירות"

האחרונה). ה"ספירה"

המחי' המלכות שמדת זה ומסביר [והולך

(כאמור):] בלבד חיצונית בחינה רק היא העולמות

,óåâä úà äéçîä äîùðä ïåéîãë åðéàå
úåìòôúä äì ùéå ,åúåéçäì åëåúá úùáìúîù

.'åë óåâä éåðùå éø÷îî
כאמור, אלקית חיות היא הנבראים שחיות אף
שאמרו  כמו הנבראים כל בתוך מתלבשת והיא
כל  (ממלא עלמין" כל "ממלא דהקב"ה בזהר
כנשמת  "אינו מ"מ, להחיותם, כדי העולמות)
עד  הגוף תוך נתפסת שהיא גופו תוך האדם
וצערו, הגוף משינויי שינויים ומקבלת שמתפעלת
וכיוצא", האש חמימות או קרירות או מהכאות
פועל  הגוף מאברי בא' גופני שצער שרואים וכפי
רק  דזהו - הנפש בכללות המנוחה והעדר בלבול

שגם לפי מתלבשת מהות בנשמה, עצמה הנשמה
הגוף; בתוך
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c"agקנד i`iyp epizeax zxezn

íåù åá ïéàù ,áéúë éúéðù àì 'éåä éðà ë"àùî
äúà øîàîëå ,íéàøáðä éåáø ãöî å"ç éåðéù

.'åë íìåòä àøáð àìù ãò àåä
את  ומקיים ומחיה מהוה שהקב"ה אע"פ
ממאורעי  ח"ו מתפעל "אינו זה כל עם העולם,
אינן  שכולם עצמו, מהעולם ולא ושינוייו העולם
שאין  רק לא היינו ח"ו", שינוי שום בו פועלים

מתפעל גם מהשינויים הקב"ה אלא שבנבראים,
בהקב"ה; שינוי פועלת אינה הבריאה פעולת עצם
הוא  מעשה בשעת הרי פעולה, איזו העושה דנברא
ונמצא  בעשי', מלובשים נפשו שכוחות בזה, עסוק
דומה  שאינו העשי', ע"י ומשתנית מתפעלת שנפשו
העשי'; בשעת למצבה העשי' קודם הנפש מצב
העולם, את בורא שהוא אע"פ ית', אצלו משא"כ

שינוי.אין שום בו עושה זו פעולה

שלא  עד הוא "אתה התפלה נוסח פירוש וזהו
"פירוש  - העולם" משנברא הוא אתה העולם נברא
הזה  העולם שבריאת - שינוי" שום בלי ממש הוא
פועלת  אינה העליונים העולמות כל בריאת וכן
אינו  ית' הוא כי בהקב"ה, ו"התפעלות" שינוי שום

מהבריאה. כלל משתנה

לכך:] [והטעם

íúåéçäì úåîìåòä êåúá ùáìúî åðéàù éôì
.'úé åúåîöòå åúåäî úåéîéðô úðéçáá

הגוף  ממקרי שמתפעלת הנשמה בין ההבדל
לפי  הוא הבריאה, מן ח"ו משתנה שאינו להקב"ה
בתוך  מתלבש אינו ובעצמו בכבודו שהקב"ה
מכל  מקום, בכל נמצא ית' שהוא דאע"פ העולמות,
נשאר  הוא בהם, "מתלבש" שאינו להיות מקום,
אינו  ולפיכך הנבראים, מן והבדלתו ברוממותו

מהם. משתנה

ית' מאתו נמשכת סוףֿסוף הרי קשה, לכאו' [אך

וכיצד  הנבראים, את ולהחיות לברוא אלקית חיות

ית'? מאתו החיות המשכת ידי על משתנה אינו

ממשיך:] לזה

.'úé åðîî äøàäå åéæ úåèùôúä ÷ø àìà
אינה  ית' מאתו המתפשטת האלקית החיות
משל  ית'. ועצמותו ממהותו בלבד "הארה" אלא
ישנו  עלי': ולדרים לארץ המאירה מהשמש לדבר
אור  וישנו (המאור), עצמו השמש כדור עצם

וכשם  העולם, את להאיר ממנו המתפשט השמש
זיו  אלא השמש כדור מגוף חלק זה אור שאין
האלקית  החיות אין כך ממנו, בעלמא והארה
זיו  אם כי בעצמו, ית' מהותו העולמות, המחי'

ית'. ממנו בעלמא והארה

שום  בו פועלת העולמות בריאת אין ולכך
שהיות  השמש, מאור הנ"ל במשל דכמו שינוי,
והאור  לארץ, כלל מתפשט אינו עצמו השמש וגוף
בעלמא  זיו רק הוא לארץ השמש מן המתפשט
השמש  אין לכן השמש), ממהות מאומה בו (שאין
שום  דאין והזיו, האור מפעולת במאומה משתנית
לארץ  מאיר השמש אור אם לשמש ושינוי נפק"מ
בנמשל  כך - לאו אם כו', ומצמיח אותה ומחמם
"אינו  ובעצמו בכבודו שהקב"ה דהיות למעלה,
האלקית  והחיות העולמות", בתוך מתלבש
רק  היא ולהחיותם להוותם בעולמות המתלבשת
אין  כן על ית', ועצמותו ממהותו בלבד הארה
בו  שינוי שום פועלת העולמות והתהוות בריאת

ית'.

.íäéìò êìî úåéäì åðåöøá äìòù
ית' ממנו המתפשטת שהחיות הטעם גם זהו
(כנ"ל, ית' מלכותו מידת היא העולמות להחיות
שענין  לפי ית'), ממלכותו היא העולמות כל שחיות
עליהם") מלך להיות ברצונו "שעלה (מה המלכות
זיו  חיצונית", "התפשטות - זה ענין על מורה

בלבד. והארה

חיצוני  ענין רק הוא המלכות ענין פירוש:
הנהגת  רק הוא המלכות גדר כל שהרי במלך,
המלך  של ושלימות מעלה זו שאין היינו הזולת,
ועניני  מעלות שהן - ומדותיו שכלו (כמו עצמו

האדם נפש של כשהוא עצמה,שלימות האדם היינו
אלא  בזה), וכיוצא חסדן חכם, איש שהוא לעצמו,

אדם לבני בשייכות ממנו.שחוץ רק

בחינה היא שהמלכות היינו חיצונית ונמצא, ,
לאדם. שמחוץ מה בשביל רק שהיא בחינה

,íäéìò åîù àø÷ðù äî íîåé÷å íúåéç àåäå
.'åë íéîùå õøà ìò åãåä ù"îëå

ועוד: זאת

ממנה  חיצונית בחינה רק גופא, המלכות במדת
ולקיימם. להחיותם בנבראים נמשכת
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להבדיל, ודם בשר במלך רואים שאנו וכפי
התנשאות, של בדרך המדינה את מנהיג שהמלך
שהרי  - העם אל ומתקרב מתגלה עצמו המלך שאין
ורק  מהם; ובהבדלה "מרומם" נשאר הוא

זו אימת ש" אימה ידי ועל העם, על היא המלך "
עליהם  מושל הוא עליהם, המלך מן המתפשטת

אותם. ומנהיג

- נקרא" שמו "מלך המאמר פירוש גם וזהו
" שאין שם שרק לפי העם, על נקרא המלך "

רק  אלא עליהם, מתפשטת המלך "עצמות"
דכמו  המלך, "שם" נקרא וזה לבד. "אימתו"

ורק שם ש" עצמו המלך ממהות חלק אינו המלך "
המלך  לגבי המלך "שם" של (וערכו חיצוניותו
כך  השמש), לגבי השמש הארת כערך הוא עצמו,
אנשי  על המלך מן המתפשטת המלך" "אימת
לגבי  חיצוני ענין הוא אותם, להנהיג מדינתו

המלך. עצמות

ונשא  רם בעצמו שהקב"ה בנמשל, וכך
להחיות  ית' ממנו מתפשטת "הארה" ורק מנבראים,

" וזהו "שמו", בבחינת ארץ הודו העולמות על
רק הענין ושמים", תוכן וזהו בעלמא. וזיו הוד

מבחינת  אלא אינו וחיותם עולמים כל "שהתהוות
העולמות  בריאת כיצד מדגיש דזה ית'", מלכותו
ית', ממנו המתפשטת לבד מהארה רק הם וקיומם

ועמו.שם כענין מדינתו על שנקרא המלך

על  המלך התפשטות ודם, בשר שבמלך [אלא
בשביל רק היא בשביל הנהגת המדינה (ולא העם

ואילו  המלך), בלי קיים העם שהרי קיומם, עצם
- עליהם" מלך להיות ברצונו "שעלה זה למעלה,

הוא והחיות הוא הנבראים].הקיום של

äìåãâ äìôùäå äãéøé úáùçð åæ úåèùôúäå
.åúåéîéðô úðéçáá ä"á÷ä éáâì

ומתלבשת  המתפשטת האלקית שהחיות מאחר
(שאין  ית' מאתו בלבד והארה זיו רק היא בעולמות
שגילוי  מובן, ית'), ועצמותו ממהותו מאומה בה
ירידה  היא ית' מאתו זו חיצונית הארה והמשכת
ובעצמו, בכבודו הקב"ה לגבי עצומה והשפלה
לגבי  מקום תפיסת שום זו והארה לזיו שאין מאחר

דלמעלה). (ה"פנימיות" הקב"ה

גדולה  השפלה היא הבריאה שמלאכת מה וזהו
עצמו  את "השפיל שהקב"ה וכנ"ל, ית', לפניו
זיו  רק שהן מאמרות", בעשרה וצמצם כביכול

בלבד. והארה

óåñ ïéà úéîéðô úðéçáá äìòúð úáùä íåéáå
.åìöà äúéáù úðéçá '÷ð äæ éøäå ,ä"á

הבריאה  "מלאכת" ענין תוכן שנתבאר לאחרי
והירידה  הצמצום היינו המעשה, ימי בששת
לברוא  בלבד והארה זיו מאתו להמשיך וההשפלה
הקב"ה  "שביתת" גדר יובן - העולמות ולהחיות
היינו  הבריאה, מלאכת דבגמר השבת. ביום
מאמרות, בעשרה והצמצום ההשפלה כשמסתיימים
(כמו  זאת והשפלה מירידה כביכול העלי' היא אזי
בבחינת  ועולה חוזרת שהחיות בסמוך), שמבאר
ונשא  רם ית' שהוא כפי ב"ה", סוף אין "פנימיות

הבריאה. מגדר לגמרי

" קרוי' זו ו"עלי'" ית'.שביתה - אצלו "

oey`x wxt zayd z` l`xyi ipa exnye
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בחי'‡Í(כא) ג"כ יש זה. לעומת בקדושה גם בודאי
בחי' והיינו אלקית. דקדושת המן והוא המן
למדו  המן של מב"ב שאמרו כמו הברור שלאחר המן
קדושות  נשמות ממנו יצאו הרי כו'. ברבים תורה
המורגש  היש הפך דתורה. בח"ע ה' באור שנכללו
לבו  ויגבה כמו היינו דקדושה המן ובחי' כו'. בחוצפה
למטה  עיניו שיהיו שצריך רז"ל וכמאמר כו'. ה' בדרכי

בבחי' הן העינים הנה למטה עיניו פי' למעלה ולבו
מה  כח חכמה בבחי' הן העדה דעיני כידוע החכמה.
מה  דכוח האמתי הבטול בבחי' הוא למטה ועיניו כו'.
בחי' זהו אך כו'. דמלכא ביקרא לאסתכלא דחכמה
שא' משה בבחי' כמו מה. בבחי' שהוא שבמוח חכמה
האלקית  הנשמה כי כו'. מכל עניו היה וע"כ מה. ונחנו
שעולה  ואש. רוח בחי' הוא בלב ואמנם במוח. היא
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íåù åá ïéàù ,áéúë éúéðù àì 'éåä éðà ë"àùî
äúà øîàîëå ,íéàøáðä éåáø ãöî å"ç éåðéù

.'åë íìåòä àøáð àìù ãò àåä
את  ומקיים ומחיה מהוה שהקב"ה אע"פ
ממאורעי  ח"ו מתפעל "אינו זה כל עם העולם,
אינן  שכולם עצמו, מהעולם ולא ושינוייו העולם
שאין  רק לא היינו ח"ו", שינוי שום בו פועלים

מתפעל גם מהשינויים הקב"ה אלא שבנבראים,
בהקב"ה; שינוי פועלת אינה הבריאה פעולת עצם
הוא  מעשה בשעת הרי פעולה, איזו העושה דנברא
ונמצא  בעשי', מלובשים נפשו שכוחות בזה, עסוק
דומה  שאינו העשי', ע"י ומשתנית מתפעלת שנפשו
העשי'; בשעת למצבה העשי' קודם הנפש מצב
העולם, את בורא שהוא אע"פ ית', אצלו משא"כ

שינוי.אין שום בו עושה זו פעולה

שלא  עד הוא "אתה התפלה נוסח פירוש וזהו
"פירוש  - העולם" משנברא הוא אתה העולם נברא
הזה  העולם שבריאת - שינוי" שום בלי ממש הוא
פועלת  אינה העליונים העולמות כל בריאת וכן
אינו  ית' הוא כי בהקב"ה, ו"התפעלות" שינוי שום

מהבריאה. כלל משתנה

לכך:] [והטעם

íúåéçäì úåîìåòä êåúá ùáìúî åðéàù éôì
.'úé åúåîöòå åúåäî úåéîéðô úðéçáá

הגוף  ממקרי שמתפעלת הנשמה בין ההבדל
לפי  הוא הבריאה, מן ח"ו משתנה שאינו להקב"ה
בתוך  מתלבש אינו ובעצמו בכבודו שהקב"ה
מכל  מקום, בכל נמצא ית' שהוא דאע"פ העולמות,
נשאר  הוא בהם, "מתלבש" שאינו להיות מקום,
אינו  ולפיכך הנבראים, מן והבדלתו ברוממותו

מהם. משתנה

ית' מאתו נמשכת סוףֿסוף הרי קשה, לכאו' [אך

וכיצד  הנבראים, את ולהחיות לברוא אלקית חיות

ית'? מאתו החיות המשכת ידי על משתנה אינו

ממשיך:] לזה

.'úé åðîî äøàäå åéæ úåèùôúä ÷ø àìà
אינה  ית' מאתו המתפשטת האלקית החיות
משל  ית'. ועצמותו ממהותו בלבד "הארה" אלא
ישנו  עלי': ולדרים לארץ המאירה מהשמש לדבר
אור  וישנו (המאור), עצמו השמש כדור עצם

וכשם  העולם, את להאיר ממנו המתפשט השמש
זיו  אלא השמש כדור מגוף חלק זה אור שאין
האלקית  החיות אין כך ממנו, בעלמא והארה
זיו  אם כי בעצמו, ית' מהותו העולמות, המחי'

ית'. ממנו בעלמא והארה

שום  בו פועלת העולמות בריאת אין ולכך
שהיות  השמש, מאור הנ"ל במשל דכמו שינוי,
והאור  לארץ, כלל מתפשט אינו עצמו השמש וגוף
בעלמא  זיו רק הוא לארץ השמש מן המתפשט
השמש  אין לכן השמש), ממהות מאומה בו (שאין
שום  דאין והזיו, האור מפעולת במאומה משתנית
לארץ  מאיר השמש אור אם לשמש ושינוי נפק"מ
בנמשל  כך - לאו אם כו', ומצמיח אותה ומחמם
"אינו  ובעצמו בכבודו שהקב"ה דהיות למעלה,
האלקית  והחיות העולמות", בתוך מתלבש
רק  היא ולהחיותם להוותם בעולמות המתלבשת
אין  כן על ית', ועצמותו ממהותו בלבד הארה
בו  שינוי שום פועלת העולמות והתהוות בריאת

ית'.

.íäéìò êìî úåéäì åðåöøá äìòù
ית' ממנו המתפשטת שהחיות הטעם גם זהו
(כנ"ל, ית' מלכותו מידת היא העולמות להחיות
שענין  לפי ית'), ממלכותו היא העולמות כל שחיות
עליהם") מלך להיות ברצונו "שעלה (מה המלכות
זיו  חיצונית", "התפשטות - זה ענין על מורה

בלבד. והארה

חיצוני  ענין רק הוא המלכות ענין פירוש:
הנהגת  רק הוא המלכות גדר כל שהרי במלך,
המלך  של ושלימות מעלה זו שאין היינו הזולת,
ועניני  מעלות שהן - ומדותיו שכלו (כמו עצמו

האדם נפש של כשהוא עצמה,שלימות האדם היינו
אלא  בזה), וכיוצא חסדן חכם, איש שהוא לעצמו,

אדם לבני בשייכות ממנו.שחוץ רק

בחינה היא שהמלכות היינו חיצונית ונמצא, ,
לאדם. שמחוץ מה בשביל רק שהיא בחינה

,íäéìò åîù àø÷ðù äî íîåé÷å íúåéç àåäå
.'åë íéîùå õøà ìò åãåä ù"îëå

ועוד: זאת

ממנה  חיצונית בחינה רק גופא, המלכות במדת
ולקיימם. להחיותם בנבראים נמשכת
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להבדיל, ודם בשר במלך רואים שאנו וכפי
התנשאות, של בדרך המדינה את מנהיג שהמלך
שהרי  - העם אל ומתקרב מתגלה עצמו המלך שאין
ורק  מהם; ובהבדלה "מרומם" נשאר הוא

זו אימת ש" אימה ידי ועל העם, על היא המלך "
עליהם  מושל הוא עליהם, המלך מן המתפשטת

אותם. ומנהיג

- נקרא" שמו "מלך המאמר פירוש גם וזהו
" שאין שם שרק לפי העם, על נקרא המלך "

רק  אלא עליהם, מתפשטת המלך "עצמות"
דכמו  המלך, "שם" נקרא וזה לבד. "אימתו"

ורק שם ש" עצמו המלך ממהות חלק אינו המלך "
המלך  לגבי המלך "שם" של (וערכו חיצוניותו
כך  השמש), לגבי השמש הארת כערך הוא עצמו,
אנשי  על המלך מן המתפשטת המלך" "אימת
לגבי  חיצוני ענין הוא אותם, להנהיג מדינתו

המלך. עצמות

ונשא  רם בעצמו שהקב"ה בנמשל, וכך
להחיות  ית' ממנו מתפשטת "הארה" ורק מנבראים,

" וזהו "שמו", בבחינת ארץ הודו העולמות על
רק הענין ושמים", תוכן וזהו בעלמא. וזיו הוד

מבחינת  אלא אינו וחיותם עולמים כל "שהתהוות
העולמות  בריאת כיצד מדגיש דזה ית'", מלכותו
ית', ממנו המתפשטת לבד מהארה רק הם וקיומם

ועמו.שם כענין מדינתו על שנקרא המלך

על  המלך התפשטות ודם, בשר שבמלך [אלא
בשביל רק היא בשביל הנהגת המדינה (ולא העם

ואילו  המלך), בלי קיים העם שהרי קיומם, עצם
- עליהם" מלך להיות ברצונו "שעלה זה למעלה,

הוא והחיות הוא הנבראים].הקיום של

äìåãâ äìôùäå äãéøé úáùçð åæ úåèùôúäå
.åúåéîéðô úðéçáá ä"á÷ä éáâì

ומתלבשת  המתפשטת האלקית שהחיות מאחר
(שאין  ית' מאתו בלבד והארה זיו רק היא בעולמות
שגילוי  מובן, ית'), ועצמותו ממהותו מאומה בה
ירידה  היא ית' מאתו זו חיצונית הארה והמשכת
ובעצמו, בכבודו הקב"ה לגבי עצומה והשפלה
לגבי  מקום תפיסת שום זו והארה לזיו שאין מאחר

דלמעלה). (ה"פנימיות" הקב"ה

גדולה  השפלה היא הבריאה שמלאכת מה וזהו
עצמו  את "השפיל שהקב"ה וכנ"ל, ית', לפניו
זיו  רק שהן מאמרות", בעשרה וצמצם כביכול

בלבד. והארה

óåñ ïéà úéîéðô úðéçáá äìòúð úáùä íåéáå
.åìöà äúéáù úðéçá '÷ð äæ éøäå ,ä"á

הבריאה  "מלאכת" ענין תוכן שנתבאר לאחרי
והירידה  הצמצום היינו המעשה, ימי בששת
לברוא  בלבד והארה זיו מאתו להמשיך וההשפלה
הקב"ה  "שביתת" גדר יובן - העולמות ולהחיות
היינו  הבריאה, מלאכת דבגמר השבת. ביום
מאמרות, בעשרה והצמצום ההשפלה כשמסתיימים
(כמו  זאת והשפלה מירידה כביכול העלי' היא אזי
בבחינת  ועולה חוזרת שהחיות בסמוך), שמבאר
ונשא  רם ית' שהוא כפי ב"ה", סוף אין "פנימיות

הבריאה. מגדר לגמרי

" קרוי' זו ו"עלי'" ית'.שביתה - אצלו "

oey`x wxt zayd z` l`xyi ipa exnye
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בחי'‡Í(כא) ג"כ יש זה. לעומת בקדושה גם בודאי
בחי' והיינו אלקית. דקדושת המן והוא המן
למדו  המן של מב"ב שאמרו כמו הברור שלאחר המן
קדושות  נשמות ממנו יצאו הרי כו'. ברבים תורה
המורגש  היש הפך דתורה. בח"ע ה' באור שנכללו
לבו  ויגבה כמו היינו דקדושה המן ובחי' כו'. בחוצפה
למטה  עיניו שיהיו שצריך רז"ל וכמאמר כו'. ה' בדרכי

בבחי' הן העינים הנה למטה עיניו פי' למעלה ולבו
מה  כח חכמה בבחי' הן העדה דעיני כידוע החכמה.
מה  דכוח האמתי הבטול בבחי' הוא למטה ועיניו כו'.
בחי' זהו אך כו'. דמלכא ביקרא לאסתכלא דחכמה
שא' משה בבחי' כמו מה. בבחי' שהוא שבמוח חכמה
האלקית  הנשמה כי כו'. מכל עניו היה וע"כ מה. ונחנו
שעולה  ואש. רוח בחי' הוא בלב ואמנם במוח. היא
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דחכמה  הבטול הפך והתנשאות הגבהה בבחי' למעלה
יסוד  מבחי' שבלב הצמאון בחי' מצד וזהו שבמוח.
לה'. הלב בהתלהבות ע"כ כו'. לבא בינה כי האש
והתנשאות  בהגבהה עצמו. בהרגשת הלב יגבה
וכל  מכל ההרגשה העדר הבטול הפך שזהו למעלה.
הן  והלב המוח כן הפכים. ב' שהן ואש מים וכמו כו'.

הפכים: ב'
‰ÓÎÁ˘'ובחי למטה. וירידה בטול בחי' היא שבמוח

כו'. כאש הגבהה בבחי' הם שבלב ואש רוח
בבחי' למטה עיניו שניהם. שיהיה אומר גזרו ע"כ

לבו  יגבה לא אם כי בהגבהה. למעלה ולבו בטול.
מצד  ה' לעבוד יוכל לא כו' למעלה עולה להיות
חזוק  צריך ע"כ כו'. אנכי מי באומרו עצמותו שפלות
גם  ומה והצמאון התשוקה בחי' לעורר הלב. והגבהת
בהרגשת  לבו שיגבה והתשוקה. הצמאון בבחי' בהיותו

כו': והחיות האור
Í‡ עסק ע"י עצמותו בבטול זה הפך שיהיה צריך גם

כו' נפקת מח"ע דאורייתא ח"ע. בהמשכ' התורה
שבלב  רצוא דבחי' והגבהה היש בחי' לבטל כידוע.

כו': בתפלה

mixetd xry
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ÔÈ·‰Ï מעלת בגודל בלק"א שמבואר התומ"צ ענין
איברי' רמ"ח פיקודין רמ"ח שנק' המצות

כי בו דמלכא. יש אחד וכל פ"א הוא ט' פעמים ט'
הרי  סוף תוך רמ"ח,ראש מספר הרי חסדים וה' רמ"ג

חד, כולא וקוב"ה דאורייתא אמר התורה ובמדריגת
המצות  שנק' מה י"ל וגם שלהם, ההפרש ענין ולהבין
וט' כו' ימינא דרועא [חסד דמלכא, איברי' בשם
מעלתם  שגבוה המצות בשורש תינח כו'], ט' פעמים
שלמטה  הגשמי' מצות אבל רצה"ע בבחי' שהם עד
המצות  והנה דמלכא, איברי' בשם לקראם יתכן איך
כו' עשה ה' חפץ אשר כל וכתיב רצה"ע בשם נק'
הרצון  ענין י"ל ומתחלה שביניהם). החילוק (ומהו
הרמ"ח  בכל מלובש שהרצון רואי' שאנו באדם למטה
ונמצא  אותם שמחי' וכדומה ורגל ביד שבאדם איברים
האיברים  כל נשמעים ולפיכך בהאברים, ג"כ מהותו
מהאיברי' א' לנוע ברצונו שיעלה שמיד להרצון תיכף
ילך, תומ"י להלוך ירצה אם וכן כרצונו, אותו יניע מיד
זמן  שיהוי צריך הי' במוח רק שורה הרצון  הי' ואם
מוכרח  א"כ ההוא, פרטי להאבר מהמוח שיבא עד מה
עכ"ז  במוח הוא הרצון כח השראת שעיקר שעם לומר
אנו  ג"כ ולכן בגילוי, האיברים בכל ממש מלובש
הטבע, היפוך בדבר אפי' עליהם מושל שהרצון רואים
את  להעמיד וכן ההוא לדבר רצון לו להיות שלא כמו
אבל  להיפוך יכריח שהטבע קרים או חמין במים הרגל

ונמצא  שמלובש מפני רק והוא כרצונו, יעמיד הרצון
עליהם  ימשול ולפיכך ממש האברים בכל מהותו
לא  שהרצון אברים ג"כ נמצאים והנה כרצונו, וינהיגם
הקרביים  פנימי' האברי' והם כלל בהם יפעול
לא  אותם להניע ירצה אם שגם וכו' והאצטומכא
שלא  הדוחה כח כמו כחות ה' בכל וגם כלל, יתנוענעו
שאם  המרעיב כח או אותו לעצור שבו ברצון יוכל
ירצה  שלא לכלוא שליט הרצון אין לאכול ירצה
מלובש  הרצון שאין לפי הוא והטעם כולם, וכן לאכול,
יוכל  לא ולכן האברים כל כדמיון ממש בהלבשה בהם
עיקר  שכל ג"כ אותם שמחי' אעפ"י כלל, בהם לפעול
אינם  מ"מ בפרט כולם ומחי' מהרצון נמשך החיות
וגילוי  הלבשה בדרך מחי' האיברי' שבכל זל"ז דומי'
פנימי' האיברים אבל גמור, בביטול לו נשמעים לכן
בהם  נמצא ולא בהעלם הוא אבל אותם שמחי' רק הוא
רואים  שאנו אמת והן בהם, ימשול לא ולכן בגילוי
הדוחה  בכח ירגיש לא אז מאד טרוד האדם שבהיות

בכח  ג"כ וכן ויעצר, לאכול שלו ירצה שלא המרעיב
הוא  אך שכל, דבר באיזה טרוד בהיותו כולו היום כל
האיברים  שאר כדמיון בהם הרצון כח גילוי מצד לא
ביטול  שהוא רק לפניו אלו הכחות יתבטלו שלכן
כנר  השכל בכח שנכללים האלו הכחות והתכללות
ממנו, גדול לפני מתבטל קטן כח שכל האבוקה, בפני

וכנ"ל. בגילוי בהם נמצא שהרצון לא אבל

b"kt `"wla x`eany v"nezd oipr oiadl
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a"lxz - l`eny zxez

˘Ï˘ מצות שז"ע וגו', זכורך כל יראה בשנה פעמים
וכמארז"ל  מאד גבוה מדריגה שהיא ברגלי' ראי'
הלא  צ"ל ולכאו' ליראות, בא כך לראות שבא כדרך
וכמ"ש  קדש, בחי' הוא ששבת מיו"ט גבוה שבת
מקרא  רק הוא ויו"ט היא, קדש כי השבת את ושמרתם
במועדם, אותם תקראו אשר קדש מקראי כמ"ש קדש
מוחין  בחי' הוא ויו"ט דאבא, מוחין בחי' הוא שבת וגם
ברגלי'. כמו בשבת ראי' מצות ניתן לא ומדוע דאימא,

ÔÈÚ‰Â חי לאל לאלקי' נפשי צמאה כתי' דהנה הוא
בילקוט  וארז"ל אלקי' פני ואראה אבוא מתי
רבתא  פסיקתא בשם כ' ובמ"א תילים, מדרש בשם
הכבוד  לי תחזור מתי הקב"ה לפני כנס"י אמרה

שלש  שנא' בשנה ג"פ לרגל עולה שהייתי הראשון
הי' בעוה"ז הקב"ה א"ל זכורך, כל יראה בשנה פעמים
והי' שנא' וחדש חדש בכל לעתיד אבל פעמים, שלש
האיך  ומקשי' בשבתו. שבת ומדי בחדשו חדש מדי
כעב  אלה מי נא' ע"ז אך שבת, בכל שיבואו אפשר
ח') פסוק ס' (ישעי' ארובותיהם אל וכיונים תעופינה
שס"ג, רמז ישעי' בילקוט כמ"ש כו' יביאום שהעננים
שכמו  והיינו יונים עיניך כענין שזהו שם משמע גם
כך  חדש, בכל ונקבה זכר גוזלות להוליד היונים שדרך
ולשון  חדש, בכל השכינה פני לראות ישראל יעלו
כדרך  וכמשארז"ל כו', אלקי' פני אראה כמו הוא עיניך

כו'. ליראות בא כך לראות שבא

dpya minrt yely
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äùî úðååëå ,äìòîì íðééðòå äøåúá úåðéçá 'â
éùá.íàèçå íéìâøîä çåì

- המאמר בתחילת שהובאו הקושיות לתירוץ כהקדמה
נ"ע: הרבי  מבאר - כנען לארץ המרגלים  שילוח  בעניין

)24ùé äøåúá äðäåשלשת כנגד שהן  בחינות ג '
- àéäהמקומות ììëá äøåúã òåãéå ,äãùå áåùé øáãî

íãà øåéö úðéçáפנימי אור של ציור åîëåכלומר
áåúëù25åðééäå ,'åë íãà äøåúä úàæמתבטא במה -

בזה אדם? ציור יש úðéçáשבתורה àéä äøåúäù אור
ïåöø ïä úåöîäù úåöîì äøåú ïéá ùøôää åäæù ,éîéðô

ïåéìòäהוא é÷îשרצון úðéçáúðéçá àéä äøåúå ó
äîëçשהיא.'åë éîéðô øåà úðéçá

åîë äøåúä åäæù øîåì ùé äøåúáù øáãîä úðéçá ïéðòå
àéäù העליון úåæåðâä,בשרשה úåøéôñ øùò úðéçáá

úðéçáá àì ïä éøä íå÷î ìëî úåøéôñ øùò ïúåéä íòã
úðéçááù äî åðééäå ,úå÷ìçúä úðéçáá àìå úåàéöî

íãàספירות עשר שהם מבטא  שזה פנימי , אור כלומר -
שבאדם, הפנימיים הכוחות של ההתחלקות  שהם  דוקא,

.'åë àåä íãà àì éë úðéçá ïë íâ ùéהוא המדבר שהרי 
של להפשטה  הדוגמא זו ולכן אדם, ישוב  שאינו  מקום

ממציאותן. הספירות
ïäù àúééøåàã ïéæøå úåãåñ úðéçá åäæù øîåì ùéå

ø÷éòäå ,'åë äâùäî äìòîìל ïéæøãהכוונה àæø úðéçá
שבסודות) דתורהäøåúáù(הסוד 'רזין' רק לא כלומר

- דרזין ' 'רזין בחינת  åîëåאלא 'åë éøîâì íìòðå íåúñù
âåðòú äæá ïéà åæ äðéçáá àìéîîå .øçà íå÷îá áåúëù

תענוג , אין וממילא השגה אין  éúò÷שהרי úåìâúäã-
שבכתר  התענוג  דרגת היא åë'עתיק äâùäá äðéáá àåä

תענוג בזה לו יש הרי  משהו משיג  כשהאדם -ïéæøäå ,
'åë âåðòú äæá ïéà äâùä øãâî äìòîì ïäù àúééøåàã
ãéúòì åìâúéù äøåú éîòè úðéçá úéúéîà åäæå)

ùâøåî éúìáä âåðòú úðéçááרדל"א של הבחינה שזה 
והשגה תפיסה  לכל מעבר כלומר אתיידע, דלא  רישא -
úðéçáá ãéúòì äéäéå ,øçà íå÷îá øàáúðù åîëå 'åë

.('åë úåäîä úâùä
êøáúé åúå÷ìà íéâéùîù àåä äøåúáù áåùé úðéçáå
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החצאי 24. סיום חסר קודשו יד כתב בגוף הגיליון: בשולי
המאמר. בסיום להיות צריך ואולי עיגול,

יד.25. יט, במדבר
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דחכמה  הבטול הפך והתנשאות הגבהה בבחי' למעלה
יסוד  מבחי' שבלב הצמאון בחי' מצד וזהו שבמוח.
לה'. הלב בהתלהבות ע"כ כו'. לבא בינה כי האש
והתנשאות  בהגבהה עצמו. בהרגשת הלב יגבה
וכל  מכל ההרגשה העדר הבטול הפך שזהו למעלה.
הן  והלב המוח כן הפכים. ב' שהן ואש מים וכמו כו'.

הפכים: ב'
‰ÓÎÁ˘'ובחי למטה. וירידה בטול בחי' היא שבמוח

כו'. כאש הגבהה בבחי' הם שבלב ואש רוח
בבחי' למטה עיניו שניהם. שיהיה אומר גזרו ע"כ

לבו  יגבה לא אם כי בהגבהה. למעלה ולבו בטול.
מצד  ה' לעבוד יוכל לא כו' למעלה עולה להיות
חזוק  צריך ע"כ כו'. אנכי מי באומרו עצמותו שפלות
גם  ומה והצמאון התשוקה בחי' לעורר הלב. והגבהת
בהרגשת  לבו שיגבה והתשוקה. הצמאון בבחי' בהיותו

כו': והחיות האור
Í‡ עסק ע"י עצמותו בבטול זה הפך שיהיה צריך גם

כו' נפקת מח"ע דאורייתא ח"ע. בהמשכ' התורה
שבלב  רצוא דבחי' והגבהה היש בחי' לבטל כידוע.

כו': בתפלה
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ÔÈ·‰Ï מעלת בגודל בלק"א שמבואר התומ"צ ענין
איברי' רמ"ח פיקודין רמ"ח שנק' המצות

כי בו דמלכא. יש אחד וכל פ"א הוא ט' פעמים ט'
הרי  סוף תוך רמ"ח,ראש מספר הרי חסדים וה' רמ"ג

חד, כולא וקוב"ה דאורייתא אמר התורה ובמדריגת
המצות  שנק' מה י"ל וגם שלהם, ההפרש ענין ולהבין
וט' כו' ימינא דרועא [חסד דמלכא, איברי' בשם
מעלתם  שגבוה המצות בשורש תינח כו'], ט' פעמים
שלמטה  הגשמי' מצות אבל רצה"ע בבחי' שהם עד
המצות  והנה דמלכא, איברי' בשם לקראם יתכן איך
כו' עשה ה' חפץ אשר כל וכתיב רצה"ע בשם נק'
הרצון  ענין י"ל ומתחלה שביניהם). החילוק (ומהו
הרמ"ח  בכל מלובש שהרצון רואי' שאנו באדם למטה
ונמצא  אותם שמחי' וכדומה ורגל ביד שבאדם איברים
האיברים  כל נשמעים ולפיכך בהאברים, ג"כ מהותו
מהאיברי' א' לנוע ברצונו שיעלה שמיד להרצון תיכף
ילך, תומ"י להלוך ירצה אם וכן כרצונו, אותו יניע מיד
זמן  שיהוי צריך הי' במוח רק שורה הרצון  הי' ואם
מוכרח  א"כ ההוא, פרטי להאבר מהמוח שיבא עד מה
עכ"ז  במוח הוא הרצון כח השראת שעיקר שעם לומר
אנו  ג"כ ולכן בגילוי, האיברים בכל ממש מלובש
הטבע, היפוך בדבר אפי' עליהם מושל שהרצון רואים
את  להעמיד וכן ההוא לדבר רצון לו להיות שלא כמו
אבל  להיפוך יכריח שהטבע קרים או חמין במים הרגל

ונמצא  שמלובש מפני רק והוא כרצונו, יעמיד הרצון
עליהם  ימשול ולפיכך ממש האברים בכל מהותו
לא  שהרצון אברים ג"כ נמצאים והנה כרצונו, וינהיגם
הקרביים  פנימי' האברי' והם כלל בהם יפעול
לא  אותם להניע ירצה אם שגם וכו' והאצטומכא
שלא  הדוחה כח כמו כחות ה' בכל וגם כלל, יתנוענעו
שאם  המרעיב כח או אותו לעצור שבו ברצון יוכל
ירצה  שלא לכלוא שליט הרצון אין לאכול ירצה
מלובש  הרצון שאין לפי הוא והטעם כולם, וכן לאכול,
יוכל  לא ולכן האברים כל כדמיון ממש בהלבשה בהם
עיקר  שכל ג"כ אותם שמחי' אעפ"י כלל, בהם לפעול
אינם  מ"מ בפרט כולם ומחי' מהרצון נמשך החיות
וגילוי  הלבשה בדרך מחי' האיברי' שבכל זל"ז דומי'
פנימי' האיברים אבל גמור, בביטול לו נשמעים לכן
בהם  נמצא ולא בהעלם הוא אבל אותם שמחי' רק הוא
רואים  שאנו אמת והן בהם, ימשול לא ולכן בגילוי
הדוחה  בכח ירגיש לא אז מאד טרוד האדם שבהיות

בכח  ג"כ וכן ויעצר, לאכול שלו ירצה שלא המרעיב
הוא  אך שכל, דבר באיזה טרוד בהיותו כולו היום כל
האיברים  שאר כדמיון בהם הרצון כח גילוי מצד לא
ביטול  שהוא רק לפניו אלו הכחות יתבטלו שלכן
כנר  השכל בכח שנכללים האלו הכחות והתכללות
ממנו, גדול לפני מתבטל קטן כח שכל האבוקה, בפני

וכנ"ל. בגילוי בהם נמצא שהרצון לא אבל
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

˘Ï˘ מצות שז"ע וגו', זכורך כל יראה בשנה פעמים
וכמארז"ל  מאד גבוה מדריגה שהיא ברגלי' ראי'
הלא  צ"ל ולכאו' ליראות, בא כך לראות שבא כדרך
וכמ"ש  קדש, בחי' הוא ששבת מיו"ט גבוה שבת
מקרא  רק הוא ויו"ט היא, קדש כי השבת את ושמרתם
במועדם, אותם תקראו אשר קדש מקראי כמ"ש קדש
מוחין  בחי' הוא ויו"ט דאבא, מוחין בחי' הוא שבת וגם
ברגלי'. כמו בשבת ראי' מצות ניתן לא ומדוע דאימא,

ÔÈÚ‰Â חי לאל לאלקי' נפשי צמאה כתי' דהנה הוא
בילקוט  וארז"ל אלקי' פני ואראה אבוא מתי
רבתא  פסיקתא בשם כ' ובמ"א תילים, מדרש בשם
הכבוד  לי תחזור מתי הקב"ה לפני כנס"י אמרה

שלש  שנא' בשנה ג"פ לרגל עולה שהייתי הראשון
הי' בעוה"ז הקב"ה א"ל זכורך, כל יראה בשנה פעמים
והי' שנא' וחדש חדש בכל לעתיד אבל פעמים, שלש
האיך  ומקשי' בשבתו. שבת ומדי בחדשו חדש מדי
כעב  אלה מי נא' ע"ז אך שבת, בכל שיבואו אפשר
ח') פסוק ס' (ישעי' ארובותיהם אל וכיונים תעופינה
שס"ג, רמז ישעי' בילקוט כמ"ש כו' יביאום שהעננים
שכמו  והיינו יונים עיניך כענין שזהו שם משמע גם
כך  חדש, בכל ונקבה זכר גוזלות להוליד היונים שדרך
ולשון  חדש, בכל השכינה פני לראות ישראל יעלו
כדרך  וכמשארז"ל כו', אלקי' פני אראה כמו הוא עיניך

כו'. ליראות בא כך לראות שבא

dpya minrt yely
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

äùî úðååëå ,äìòîì íðééðòå äøåúá úåðéçá 'â
éùá.íàèçå íéìâøîä çåì

- המאמר בתחילת שהובאו הקושיות לתירוץ כהקדמה
נ"ע: הרבי  מבאר - כנען לארץ המרגלים  שילוח  בעניין

)24ùé äøåúá äðäåשלשת כנגד שהן  בחינות ג '
- àéäהמקומות ììëá äøåúã òåãéå ,äãùå áåùé øáãî

íãà øåéö úðéçáפנימי אור של ציור åîëåכלומר
áåúëù25åðééäå ,'åë íãà äøåúä úàæמתבטא במה -

בזה אדם? ציור יש úðéçáשבתורה àéä äøåúäù אור
ïåöø ïä úåöîäù úåöîì äøåú ïéá ùøôää åäæù ,éîéðô

ïåéìòäהוא é÷îשרצון úðéçáúðéçá àéä äøåúå ó
äîëçשהיא.'åë éîéðô øåà úðéçá

åîë äøåúä åäæù øîåì ùé äøåúáù øáãîä úðéçá ïéðòå
àéäù העליון úåæåðâä,בשרשה úåøéôñ øùò úðéçáá

úðéçáá àì ïä éøä íå÷î ìëî úåøéôñ øùò ïúåéä íòã
úðéçááù äî åðééäå ,úå÷ìçúä úðéçáá àìå úåàéöî

íãàספירות עשר שהם מבטא  שזה פנימי , אור כלומר -
שבאדם, הפנימיים הכוחות של ההתחלקות  שהם  דוקא,

.'åë àåä íãà àì éë úðéçá ïë íâ ùéהוא המדבר שהרי 
של להפשטה  הדוגמא זו ולכן אדם, ישוב  שאינו  מקום

ממציאותן. הספירות
ïäù àúééøåàã ïéæøå úåãåñ úðéçá åäæù øîåì ùéå

ø÷éòäå ,'åë äâùäî äìòîìל ïéæøãהכוונה àæø úðéçá
שבסודות) דתורהäøåúáù(הסוד 'רזין' רק לא כלומר

- דרזין ' 'רזין בחינת  åîëåאלא 'åë éøîâì íìòðå íåúñù
âåðòú äæá ïéà åæ äðéçáá àìéîîå .øçà íå÷îá áåúëù

תענוג , אין וממילא השגה אין  éúò÷שהרי úåìâúäã-
שבכתר  התענוג  דרגת היא åë'עתיק äâùäá äðéáá àåä

תענוג בזה לו יש הרי  משהו משיג  כשהאדם -ïéæøäå ,
'åë âåðòú äæá ïéà äâùä øãâî äìòîì ïäù àúééøåàã
ãéúòì åìâúéù äøåú éîòè úðéçá úéúéîà åäæå)

ùâøåî éúìáä âåðòú úðéçááרדל"א של הבחינה שזה 
והשגה תפיסה  לכל מעבר כלומר אתיידע, דלא  רישא -
úðéçáá ãéúòì äéäéå ,øçà íå÷îá øàáúðù åîëå 'åë

.('åë úåäîä úâùä
êøáúé åúå÷ìà íéâéùîù àåä äøåúáù áåùé úðéçáå
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החצאי 24. סיום חסר קודשו יד כתב בגוף הגיליון: בשולי
המאמר. בסיום להיות צריך ואולי עיגול,

יד.25. יט, במדבר
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ùéù äâùäå äòéãé úðéçáá äøåúä úòéãé ïéðò àåäå ,'åë
.'åë âðåòå íòè äæáאדם דירת מקום שזה ישוב  כמו  -

את מסמל בתורה  ישוב כך ובפנימיות, בהתיישבות
ובפנימיות. בהתיישבות וההשגה ההבנה

àåä äãùå, ממש הישוב לבין המדבר בין ïéàùהממוצע
íãà áåùé äáבפועלáåùéä êøåöì àéä íå÷î ìëîå

áùçé áåùé ììëáåאדם מקום שאינו  המדבר  כמו ולא 
úåéäכלל íòã úååöîä úðååë ïéðò àåäù øîåì ùéå ,

äøåúä úòéãé åîë äæ ïéà íå÷î ìëî äâùä ïë íâ åäæù
.'åë äâùä äø÷éòùחלק זהו  המצוות כוונת  ענין כי  -

לעצמו. כענין השגה ולא המצווה מקיום
äøåúáù øáãî úðéçáîå ביותר הגבוהה הדרגה שזה -

- דרזין ' éìáî'רזין  ùîî ìòåôá äéùòá àáù åäæ
åäæå ,'úé åðåöø úåùòì ÷ø âåðòúå íòèäá äöøéù

áåúëù26של הצאן על שחמל לשאול שמואל שאמר
לה' החפץ שמואל "ויאמר ה', לציווי  בניגוד עמלק
שהפירוש (בתמיה), ה" בקול כשמוע וזבחים בעולות

åë',של íòèä úðéçá àåäù 'åë 'äì õôçäההבנה -
בהליכה חפץ לא שה' לשאול, אומר ושמואל וההשגה ,

אלא הטעם, ùîîאחרי ìòåôá íåé÷á 'ä ìå÷á òåîùë
עול õøàבקבלת úðéçá ïéðò åäæå ,'åë íòè íåù éìá

øáãî ïéðò àåä íúñ õøàã ïòðë הרצון קבלת כלומר
עול, בקבלת והשגה הבנה ïòðëללא õøà àø÷ðå כלומר

äòéðëä úðéçá àá äæîùשהיא הוא, ברוך לקדוש 
.'åë íòè éìá äãåáò

éãé ìòù äøåúä ìò úåéùòî úåöîá ùéù ïåøúéä åäæå
àåä êåøá óåñ ïéà úåîöò úðéçáî êùîð à÷åã äæ
úå÷ìàá äâùäå äòéãé äðäã ,'åë éåìéâ úðéçáî äìòîìù
ïéà øåàã ãáì íéåìéâ úðéçá àåä ìëä âðåòä úðéçá íâå

,àåä êåøá óåñ,ממש עצמותו úëùîäולא ìáà
úðéçáá à÷åã ùîî ìòåôá äéùò éãé ìò àåä úåîöòä

.'åë íéîù úåëìî ìåò úìá÷
ïë íâ íéåìéâ úåéäì êéøö íå÷î ìëîã òãåðå ואין

בלבד העצמות" ב"המשכת ìùîלהסתפק êøã ìò åîëå
áéúë íå÷î ìëîå ,äîöò çëá õøàä ïî àéä äçéîöä27

'åë äçéîöäå äãéìåäå 'åë íùâä ãøé øùàë כלומר
(העצמיים) הכוחות את שיגלה (גילויים) גשם שצריך

בארץ, éãéהטמונים  ìò àåä úåöîä úåìâúäù åîëå)
,('åë à÷åã äøåúäנחשב למצוות ביחס שהתורה  -

úååöîäכגילויים, äùòîã éåìéâä äéäéù éãëá ïë åîëå
ïéøåëã ïééî úëùîä íå÷î ìëî úåéäì êéøö íîöò ãöî

äìçú בלשון נקראת  שהיא  מלמעלה, המשכה כלומר -
משפיע, זכר, של השפעה כלומר דכורין" "מיין הקבלה 

למטה äéäéמלמעלה äæ éãé ìòå øåà éåìéâ úðéçá åäæù
ïéá÷åð ïééî úàìòäמלמטה התחתון , העלאת כלומר -

העלאת נוקבין , מיין  הקבלה, בלשון הנקרא למעלה ,
- זה וברוחניות המקבל, בחינת שהיא äùòîãהנקבה ,

.'åë íîöò ãöî úååöîä
בתחילת בהם  שדייק  הדיוקים את מתרץ זה פי  על
ענין  כללות הלא המרגלים  שליחות ענין מהו המאמר:
ויתורו  ענין מהו  וגם טבעי , ענין היה לא הארץ כיבוש 
ג ' מהם וגם הארץ, את  לרגל נאמר לא למה הארץ את
הערים (הארץ, לראות משה להם שאמר אלו  ענינים

ואחד. אחד בכל מה לשון שנאמר ומה והעם),
ïòðë õøà úà øåúì íéìâøîä çåìéù ïéðò äéä äæå

ïéøåëã ïééî úëùîä úðéçá êéùîäìל מלמעלה מטה-
õøàäã ïéá÷åð ïééî úàìòää úà øøåòìמלמטה -

ùîîלמעלה ìòåôá äéùòä àåä äðååëä úéìëúå ,'åë
õøà àø÷ðù åäæå ,ìéòì øëæðë øåà ïåøúéä à÷åã äæáù
úååöîä íåé÷á äòéðëä àéä äðååëä úéìëúã ïòðë
úëùîä äìçú úåéäì êéøö äæìù ÷ø à÷åã ùîî ìòåôá

.'åë ïéøåëã ïééî
åäæå ,âåðòúä éåìéâå äâùä úðéçáá åéä íéìâøîä äðäå

íäá áåúëù28'åë äèîì ãçà ùéàהיה מטה שלכל
אחר  é÷åìéçנשיא ùé éøä äâùäáã ,úå÷ìçúä úðéçáá

'åë úåâéøãîאחד בין הבדל יש שכל של בענין כלומר
דרגתו  לפי  משיג אחד שכל àåäלשני, ììë êøãáå)

.('åë úå÷ìçúä úðéçáá àá éåìéâä úðéçáù ואילו
חילוקים. אין  ית' עצמותו בהמשכת 

ïåùì àåä åøåúéå ùåøéô ,õøàä úà åøåúéå áåúëù äæå
÷åñô ìò äáø ùøãîá áåúëù åîëå ïåøúé29øåúìå

úåéäì àåä äðååëäã åðééäå ,'åë äîëçá øéúåäì äîëçá
õøàäá ïåøúéä äæî שענין בה, המרגלים השפעת ידי  על

המרגלים שילוח ידי ועל בהעלם, הוא שבארץ הכניעה
הארץ את יעורר ïéá÷åðשזה ïééî úàìòää úðéçáá

.'åë øáãî úðéçá äúåéäì äîöò çëáù היתרון וזה
בה. הנפעל

ä"î úðéçá äéä íåìùä åéìò åðéáø äùîå כלומר -
שאמר  כמו עלינו"30ביטול, תלינו כי מה àìù"ונחנו

äöøå ,ìéòì úøëæðä äîú äãåáòá ÷ø âåðòú íåùá äöø
íàéáäìישראל את -.åæ äâéøãîì ïë íâ

áéùçå ,'åë õøàä úà íúéàøå áåúëù åäæåענינים ג'
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כב.26. טו, - א שמואל

י.27. נה, ישעיה

ב.28. יג, במדבר

יג.29. א, קהלת

ז.30. טז, שמות

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ïäù íòå íéøò õøàהבחינות äãùå,שלג ' áåùé øáãî
õøàזהíéøòå øáãîזהíòå ,íãà éðá áåùé íå÷î לשון

åë',עוממות èòî àéä äâùääù äúåçô äâéøãî íä
שדה, כנגד הביניים מדרגת øîåàוזוהי  íìåëáåאת

ביטול,äîהביטוי שעניינו  -åéäéù äðååëäùכל
'גילוי ' בהם שיש  אלו  כולל ìåèéáהדרגות , úðéçáá

ìòå äæ ìåèéáå äòðëäá åöø àì íéìâøîäå .'åë øáãîã
.'åë õøàä úáéã åàéöåä ïë

äùî úðååë êàהמרגלים úåéäìלטובהäéäבשילוח 
úðéçáá àåä íéìâøîä çåìéùå ìéòì øëæðä ìåèéá úðéçá

ïéøåëã ïééî úëùîäלמטה מלמעלה úåéäìהשפעה
ïéá÷åð ïééî úàìòä התחתון ãöîהתעוררות õøàäã

.'åë ïåøúé äæá úåéäì åøåúéå åäæå ,äîöòגילוי היינו
כנען. ארץ של העצמיים הכוחות 

קיצור.
øáãî øîåì ùéå ,äãù áåùé øáãî ùé äøåúá äðäå
úåøéôñ øùòã äîëç úðéçáî äùøùá äøåúä úåéîéðô
ïééò) ùâøåî éúìáä éîöò âåðòú ïéðò àåäå ,úåæåðâä

÷øô ïî÷ì31ר"ג,äâùäáù äøåú áåùéå (äîëçä ïéðòá
.úååöîä úðååë äãùå

àåä íéîù úåëìî ìåò úìá÷á úååöîä äùòî ùøùå
êéøö äìçú ÷ø ,ïòðë õøà ïéðò åäæå ,øáãî úðéçáá
ïéðò àåäå) éåìéâ úðéçá ïéøåëã ïééî úëùîä úåéäì

.('åë äùòî éãéì àéáî ãåîìú
ïåùì åøåúéå ïéðòå íéìâøîä çåìéù ïéðò øàáúé äæáå

.'åë ïåøúé
סיכום:

במאמר  [שהוכיח  ההסבר לפי  שדוקא מבאר זה במאמר
הצמצום לפני  אף באורות התחלקות יש כי  הקודם]
ֿ חיים העץ קושיית תובן  - הגנוזות הספירות ענין והוא
הקו, אור את השאיר ולא האור בכל היה הצמצום למה
של באופן היו האורות שרשי  הצמצום לפני  אם שהרי

זו. לקושיה אפשרות העלאת תתכן  לא ממש סוף אין
לצורך הגנוזות  בספירות  שהצמצום ביאר זה פי  ועל
בלבד סילוק  ולא מיעוט  של באופן הוא הקו  האצלת

חיים'). ב'עץ האר"י  (לשיטת
הגנוזות הספירות של הימצאם שאופן  לבאר והאריך
רק ולא הספירות, עצמיות שמתגלה  הוא הצמצום, לפני
והתאחדות, עירוב של באופן הן ולכן  ההתפשטות,
כפי הנפש וכוחות והמים , האש מיסוד לזה  משל והביא

הנפש. בעצמיות שהם
תורה, במתן והשמיעה הראיה בגדר דן  זה, לענין ובקשר
ממש הכוחות החלפת אף היתה ששם הענין ומסקנת
הכוחות התאחדות רק ולא ממש ) התערבות  של (בחינה 

הגנוזות. בספירות שזה כפי יחד, ששוכנים
וחטאם. המרגלים שילוח מטרת  ביאר זה  פי ועל
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הגיליון.31. שולי פי על

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd mixn`nd xtq

ועבודה, תורה הברכה, וע"י מתיקון. שלמעלה בתהו שרשו מפני לאדם, כח נותן המאכל
הניצוצות  העלאת – העמים כל את ואכלת כתוב ולכן לקדושה. הניצוץ את מעלה

דתיקון  מרובים בכלים דתהו מרובים אורות והמשכת

‰Ê·e,"העּמים ּכל את "ואכלּת ּׁשּכתּוב מה יּובן »∆ְְִֶֶַַַָָָָָָ
ּדהלא  זֹו, אכילה ענין מהּו מּובן אינֹו ְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹּדלכאֹורה

נינהּו אכילה ּבני האדם כד לאו ּכמֹו הּוא, הענין א . ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָ
ּכח, לֹו נּתֹוסף זה ידי על הרי הּמאכל, את ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשאֹוכל
מקּבל  הּוא ואי מדּבר הּוא ּדאדם מּובן אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָּדלכאֹורה
לבּדֹו הּלחם על ׁשּלא אּלא ּדוקא, וחי מּצֹומח ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹחּיּותֹו

האדם, יחיה ה' ּפי מֹוצא ּכל על ּכי האדם, ְְִִִִֶֶַָָָָָָָָיחיה
הּוא  הרי ּדתהּו ניצֹוץ ׁשהּוא ׁשּבּלחם ה' ּפי ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹּדהּמֹוצא
נֹותן  הּוא ולכן מהּתּקּון, ׁשהּוא ׁשּבאדם מהּניצֹוץ ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּגבּה
האדם  וכאׁשר הּתּקּון, על הּתהּו ּבמעלת להאדם ְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹּכח
ּבתֹורה  עֹוסק הּוא האכילה ּובכח וסֹוף, ּתחּלה ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָֹמבר
הּניצֹוץ, את ּומעלה מבר הּוא הרי אז הּנה ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָועבֹודה,
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קנט c"ag i`iyp epizeax zxezn

ùéù äâùäå äòéãé úðéçáá äøåúä úòéãé ïéðò àåäå ,'åë
.'åë âðåòå íòè äæáאדם דירת מקום שזה ישוב  כמו  -

את מסמל בתורה  ישוב כך ובפנימיות, בהתיישבות
ובפנימיות. בהתיישבות וההשגה ההבנה

àåä äãùå, ממש הישוב לבין המדבר בין ïéàùהממוצע
íãà áåùé äáבפועלáåùéä êøåöì àéä íå÷î ìëîå

áùçé áåùé ììëáåאדם מקום שאינו  המדבר  כמו ולא 
úåéäכלל íòã úååöîä úðååë ïéðò àåäù øîåì ùéå ,

äøåúä úòéãé åîë äæ ïéà íå÷î ìëî äâùä ïë íâ åäæù
.'åë äâùä äø÷éòùחלק זהו  המצוות כוונת  ענין כי  -

לעצמו. כענין השגה ולא המצווה מקיום
äøåúáù øáãî úðéçáîå ביותר הגבוהה הדרגה שזה -

- דרזין ' éìáî'רזין  ùîî ìòåôá äéùòá àáù åäæ
åäæå ,'úé åðåöø úåùòì ÷ø âåðòúå íòèäá äöøéù

áåúëù26של הצאן על שחמל לשאול שמואל שאמר
לה' החפץ שמואל "ויאמר ה', לציווי  בניגוד עמלק
שהפירוש (בתמיה), ה" בקול כשמוע וזבחים בעולות

åë',של íòèä úðéçá àåäù 'åë 'äì õôçäההבנה -
בהליכה חפץ לא שה' לשאול, אומר ושמואל וההשגה ,

אלא הטעם, ùîîאחרי ìòåôá íåé÷á 'ä ìå÷á òåîùë
עול õøàבקבלת úðéçá ïéðò åäæå ,'åë íòè íåù éìá

øáãî ïéðò àåä íúñ õøàã ïòðë הרצון קבלת כלומר
עול, בקבלת והשגה הבנה ïòðëללא õøà àø÷ðå כלומר

äòéðëä úðéçá àá äæîùשהיא הוא, ברוך לקדוש 
.'åë íòè éìá äãåáò

éãé ìòù äøåúä ìò úåéùòî úåöîá ùéù ïåøúéä åäæå
àåä êåøá óåñ ïéà úåîöò úðéçáî êùîð à÷åã äæ
úå÷ìàá äâùäå äòéãé äðäã ,'åë éåìéâ úðéçáî äìòîìù
ïéà øåàã ãáì íéåìéâ úðéçá àåä ìëä âðåòä úðéçá íâå

,àåä êåøá óåñ,ממש עצמותו úëùîäולא ìáà
úðéçáá à÷åã ùîî ìòåôá äéùò éãé ìò àåä úåîöòä

.'åë íéîù úåëìî ìåò úìá÷
ïë íâ íéåìéâ úåéäì êéøö íå÷î ìëîã òãåðå ואין

בלבד העצמות" ב"המשכת ìùîלהסתפק êøã ìò åîëå
áéúë íå÷î ìëîå ,äîöò çëá õøàä ïî àéä äçéîöä27

'åë äçéîöäå äãéìåäå 'åë íùâä ãøé øùàë כלומר
(העצמיים) הכוחות את שיגלה (גילויים) גשם שצריך

בארץ, éãéהטמונים  ìò àåä úåöîä úåìâúäù åîëå)
,('åë à÷åã äøåúäנחשב למצוות ביחס שהתורה  -

úååöîäכגילויים, äùòîã éåìéâä äéäéù éãëá ïë åîëå
ïéøåëã ïééî úëùîä íå÷î ìëî úåéäì êéøö íîöò ãöî

äìçú בלשון נקראת  שהיא  מלמעלה, המשכה כלומר -
משפיע, זכר, של השפעה כלומר דכורין" "מיין הקבלה 

למטה äéäéמלמעלה äæ éãé ìòå øåà éåìéâ úðéçá åäæù
ïéá÷åð ïééî úàìòäמלמטה התחתון , העלאת כלומר -

העלאת נוקבין , מיין  הקבלה, בלשון הנקרא למעלה ,
- זה וברוחניות המקבל, בחינת שהיא äùòîãהנקבה ,

.'åë íîöò ãöî úååöîä
בתחילת בהם  שדייק  הדיוקים את מתרץ זה פי  על
ענין  כללות הלא המרגלים  שליחות ענין מהו המאמר:
ויתורו  ענין מהו  וגם טבעי , ענין היה לא הארץ כיבוש 
ג ' מהם וגם הארץ, את  לרגל נאמר לא למה הארץ את
הערים (הארץ, לראות משה להם שאמר אלו  ענינים

ואחד. אחד בכל מה לשון שנאמר ומה והעם),
ïòðë õøà úà øåúì íéìâøîä çåìéù ïéðò äéä äæå

ïéøåëã ïééî úëùîä úðéçá êéùîäìל מלמעלה מטה-
õøàäã ïéá÷åð ïééî úàìòää úà øøåòìמלמטה -

ùîîלמעלה ìòåôá äéùòä àåä äðååëä úéìëúå ,'åë
õøà àø÷ðù åäæå ,ìéòì øëæðë øåà ïåøúéä à÷åã äæáù
úååöîä íåé÷á äòéðëä àéä äðååëä úéìëúã ïòðë
úëùîä äìçú úåéäì êéøö äæìù ÷ø à÷åã ùîî ìòåôá

.'åë ïéøåëã ïééî
åäæå ,âåðòúä éåìéâå äâùä úðéçáá åéä íéìâøîä äðäå

íäá áåúëù28'åë äèîì ãçà ùéàהיה מטה שלכל
אחר  é÷åìéçנשיא ùé éøä äâùäáã ,úå÷ìçúä úðéçáá

'åë úåâéøãîאחד בין הבדל יש שכל של בענין כלומר
דרגתו  לפי  משיג אחד שכל àåäלשני, ììë êøãáå)

.('åë úå÷ìçúä úðéçáá àá éåìéâä úðéçáù ואילו
חילוקים. אין  ית' עצמותו בהמשכת 

ïåùì àåä åøåúéå ùåøéô ,õøàä úà åøåúéå áåúëù äæå
÷åñô ìò äáø ùøãîá áåúëù åîëå ïåøúé29øåúìå

úåéäì àåä äðååëäã åðééäå ,'åë äîëçá øéúåäì äîëçá
õøàäá ïåøúéä äæî שענין בה, המרגלים השפעת ידי  על

המרגלים שילוח ידי ועל בהעלם, הוא שבארץ הכניעה
הארץ את יעורר ïéá÷åðשזה ïééî úàìòää úðéçáá

.'åë øáãî úðéçá äúåéäì äîöò çëáù היתרון וזה
בה. הנפעל

ä"î úðéçá äéä íåìùä åéìò åðéáø äùîå כלומר -
שאמר  כמו עלינו"30ביטול, תלינו כי מה àìù"ונחנו

äöøå ,ìéòì úøëæðä äîú äãåáòá ÷ø âåðòú íåùá äöø
íàéáäìישראל את -.åæ äâéøãîì ïë íâ

áéùçå ,'åë õøàä úà íúéàøå áåúëù åäæåענינים ג'
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כב.26. טו, - א שמואל

י.27. נה, ישעיה

ב.28. יג, במדבר

יג.29. א, קהלת

ז.30. טז, שמות

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ïäù íòå íéøò õøàהבחינות äãùå,שלג ' áåùé øáãî
õøàזהíéøòå øáãîזהíòå ,íãà éðá áåùé íå÷î לשון

åë',עוממות èòî àéä äâùääù äúåçô äâéøãî íä
שדה, כנגד הביניים מדרגת øîåàוזוהי  íìåëáåאת

ביטול,äîהביטוי שעניינו  -åéäéù äðååëäùכל
'גילוי ' בהם שיש  אלו  כולל ìåèéáהדרגות , úðéçáá

ìòå äæ ìåèéáå äòðëäá åöø àì íéìâøîäå .'åë øáãîã
.'åë õøàä úáéã åàéöåä ïë

äùî úðååë êàהמרגלים úåéäìלטובהäéäבשילוח 
úðéçáá àåä íéìâøîä çåìéùå ìéòì øëæðä ìåèéá úðéçá

ïéøåëã ïééî úëùîäלמטה מלמעלה úåéäìהשפעה
ïéá÷åð ïééî úàìòä התחתון ãöîהתעוררות õøàäã

.'åë ïåøúé äæá úåéäì åøåúéå åäæå ,äîöòגילוי היינו
כנען. ארץ של העצמיים הכוחות 

קיצור.
øáãî øîåì ùéå ,äãù áåùé øáãî ùé äøåúá äðäå
úåøéôñ øùòã äîëç úðéçáî äùøùá äøåúä úåéîéðô
ïééò) ùâøåî éúìáä éîöò âåðòú ïéðò àåäå ,úåæåðâä

÷øô ïî÷ì31ר"ג,äâùäáù äøåú áåùéå (äîëçä ïéðòá
.úååöîä úðååë äãùå

àåä íéîù úåëìî ìåò úìá÷á úååöîä äùòî ùøùå
êéøö äìçú ÷ø ,ïòðë õøà ïéðò åäæå ,øáãî úðéçáá
ïéðò àåäå) éåìéâ úðéçá ïéøåëã ïééî úëùîä úåéäì

.('åë äùòî éãéì àéáî ãåîìú
ïåùì åøåúéå ïéðòå íéìâøîä çåìéù ïéðò øàáúé äæáå

.'åë ïåøúé
סיכום:

במאמר  [שהוכיח  ההסבר לפי  שדוקא מבאר זה במאמר
הצמצום לפני  אף באורות התחלקות יש כי  הקודם]
ֿ חיים העץ קושיית תובן  - הגנוזות הספירות ענין והוא
הקו, אור את השאיר ולא האור בכל היה הצמצום למה
של באופן היו האורות שרשי  הצמצום לפני  אם שהרי

זו. לקושיה אפשרות העלאת תתכן  לא ממש סוף אין
לצורך הגנוזות  בספירות  שהצמצום ביאר זה פי  ועל
בלבד סילוק  ולא מיעוט  של באופן הוא הקו  האצלת

חיים'). ב'עץ האר"י  (לשיטת
הגנוזות הספירות של הימצאם שאופן  לבאר והאריך
רק ולא הספירות, עצמיות שמתגלה  הוא הצמצום, לפני
והתאחדות, עירוב של באופן הן ולכן  ההתפשטות,
כפי הנפש וכוחות והמים , האש מיסוד לזה  משל והביא

הנפש. בעצמיות שהם
תורה, במתן והשמיעה הראיה בגדר דן  זה, לענין ובקשר
ממש הכוחות החלפת אף היתה ששם הענין ומסקנת
הכוחות התאחדות רק ולא ממש ) התערבות  של (בחינה 

הגנוזות. בספירות שזה כפי יחד, ששוכנים
וחטאם. המרגלים שילוח מטרת  ביאר זה  פי ועל
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ועבודה, תורה הברכה, וע"י מתיקון. שלמעלה בתהו שרשו מפני לאדם, כח נותן המאכל
הניצוצות  העלאת – העמים כל את ואכלת כתוב ולכן לקדושה. הניצוץ את מעלה

דתיקון  מרובים בכלים דתהו מרובים אורות והמשכת

‰Ê·e,"העּמים ּכל את "ואכלּת ּׁשּכתּוב מה יּובן »∆ְְִֶֶַַַָָָָָָ
ּדהלא  זֹו, אכילה ענין מהּו מּובן אינֹו ְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹּדלכאֹורה

נינהּו אכילה ּבני האדם כד לאו ּכמֹו הּוא, הענין א . ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָ
ּכח, לֹו נּתֹוסף זה ידי על הרי הּמאכל, את ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשאֹוכל
מקּבל  הּוא ואי מדּבר הּוא ּדאדם מּובן אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָּדלכאֹורה
לבּדֹו הּלחם על ׁשּלא אּלא ּדוקא, וחי מּצֹומח ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹחּיּותֹו

האדם, יחיה ה' ּפי מֹוצא ּכל על ּכי האדם, ְְִִִִֶֶַָָָָָָָָיחיה
הּוא  הרי ּדתהּו ניצֹוץ ׁשהּוא ׁשּבּלחם ה' ּפי ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹּדהּמֹוצא
נֹותן  הּוא ולכן מהּתּקּון, ׁשהּוא ׁשּבאדם מהּניצֹוץ ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּגבּה
האדם  וכאׁשר הּתּקּון, על הּתהּו ּבמעלת להאדם ְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹּכח
ּבתֹורה  עֹוסק הּוא האכילה ּובכח וסֹוף, ּתחּלה ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָֹמבר
הּניצֹוץ, את ּומעלה מבר הּוא הרי אז הּנה ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָועבֹודה,
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ּבמּׂשא  העבֹודה ימי ּבׁשׁשת הּברּורים ּבעבֹודת כן ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָּוכמֹו
ּובני  ּבניו מפרנס הּוא הרי ּומהרוח ּבאמּונה, ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּומּתן

הּתֹורה  ּפי ׁשעל ּבכל ּביתֹו, צדקה עֹוׂשה הּוא ּבזה הרי ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּובפרט  הּצדקה, ּומדרגת ּבמעלת ּתמיד ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָעת
וכּו', מצוה ּבהּדּור היא ּביתֹו ּובני ּבניו הדרכת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּכאׁשר
ּומהם  ערּכֹו, לפי צדקה עֹוׂשה ואחד אחד ּכל הּנה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָוכן
ּבעת  לעני סלע "והּמלוה ּוכמאמר ּכחם, מּכפי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיתר
ּדעליו  הּמלוה, ׁשל ּדחקֹו ּבעת – הּפרּוׁש ּדידּוע ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָּדחקֹו",

אֹומר ט)הּכתּוב נח, ּתׁשּוע (יׁשעיה יענה, וה' ּתקרא "אז ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָ
הּמלוה  "ּגדֹול ז"ל רּבֹותינּו ּדאמרּו וכּו', הּנני" ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹויאמר
וזה  מּכּלם", יֹותר לּכיס והּמטיל צדקה, הּנֹותן מן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻיֹותר
ּכל  הרי ּדבאמת הּגלּות, מּפני הּוא ּדחּוק הּוא ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּמלוה
היה  ּוכבר ּבגׁשמּיּות, ּגם מרּוחים להיֹות צריכים ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָֻיׂשראל
הם  הּגלּות ׁשּבזמן אּלא כּו', ואיׁש ּגפנֹו ּתחת ּדאיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּכן
ּדענין  האמּתית הּכּונה יֹודע ּדכאׁשר ולזאת כּו', ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּדחּוקים
העבֹודה  ידי על ארץ, מחׁשּכי לברר ּבכדי הּוא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּגלּות
את  מעלה הּוא אז ּבהּברּורים, ועֹוסק ּותפּלה, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבתֹורה
הּברּורים  ועבֹודת ּבכלל ּבאמּונה ּומּתן ּדמּׂשא ְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָהּניצֹוץ,

ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ּגבהה, מדרגה היא (ּברכֹות ּבפרט ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹ

א) ּדאּלּוח, ׁשמים, מירא יֹותר מיגיעֹו הּנהנה ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָּדגדֹול
על  ּדיׂשראל וידּוע ּכתיב, לא "ל "וטֹוב ׁשמים ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹּבירא

ּבאמּונה  ּומּתן ּומּׂשא למּטה הּברּורים עבֹודת ְְֱֲִֵֵֶַַַַַָָָָידי
ׁשל  הּברּורים עבֹודת ּבדגמת היׁשנֹות חּדּוׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֻממׁשיכים
וההמׁשכה  למעלה, ׁשּלהם וזמרה ּבׁשיר ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּמלאכים
 ֿ ּדאּבא חיצֹוני ּביחּוד ׁשרׁשּה הרי היׁשנֹות ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָּדחּדּוׁש

מירא כה ואּמא  יֹותר ּכּפֹו מיגיע הּנהנה "ּגדֹול וזהּו . ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּתּתאה  יראה היא ׁשמים יראת ּדאּלּו והגם כו ׁשמים", , ְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָָ

ּבבחינת  ּכן ּגם היא היׁשנֹות ּדחּדּוׁש ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּדההמׁשכה
מאין כז הּמלכּות  המהּוה ּבכח מלכּות ּבבחינת זה אמנם , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹ

מא  המהּוה ּדכח מלכּות ליׁש, ּכתר ּבחינת הּוא ליׁש ין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹ
את  "ואכלּת וזהּו ּבתחּלתן, וסֹופן ּבסֹופן ּתחּלתן ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָּדנעּוץ
ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות העלאת ענין ׁשהּוא העּמים", ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּכל

ּדתהּו קדמאין מלּכאין מּׁשבע הּכלים וענין כח ּבׁשבירת , ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹ
"וּיירׁשם  ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבמקֹומם להיֹות היא ְְְְִִִִֶַַָָָָֻהירּוׁשה
הּמֹוריׁש, ּבמקֹום ׁשהּוא הּיֹורׁש ּוכמֹו תחּתם", ְְְְִִֵֵֶַַַַָוּיׁשבּו
האֹורֹות  ממׁשיכים הּברּורים עבֹודת ידי על כן ּכמֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָהּנה
ּדתּקּון, רחבים ּבהּכלים ּומדרגה ּבמעלה ׁשּקדמּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּדתהּו
מּועטים  וכלים מרּבים אֹורֹות הם ּתהּו הּנה ותּקּון ְְְְִִִִִֵֵֵָֹֹֻּדתהּו
הּכלים  ּדמעּוט מּועטים, ואֹורֹות מרּבים ּכלים ְְְְִִִִִִֵֵַָֻותּקּון
הירּוׁשה  וענין ּכּנֹודע, להּׁשבירה וסּבה ּגרם היה ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹּבתהּו
ּבכלים  אֹותם ּוממׁשיכים ּדתהּו אֹורֹות ׁשּיֹורׁשים ְְְְִִִִֵֶַָֹהּוא

ּדתּקּון. ְְִִָרחבים
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ÌÈ„Â‰È È‚ÂÒ È˘
ישראל: בכלל יהודים סוגי שני

לבם  את השופכים יהודים ומצוות, תורה יהודי א)
גם  וכך העולם, בורא לפני כיפור וביום השנה בראש

רוחני. מזון להם המעניקים האחרים הטובים בימים
צרות". של "יהודים או מסכנים" "יהודים ב)
שהיו  משפחות שתי גרו אחד שבישוב מספרים
היו  אחת במשפחה גשמית. מבחינה היטב מסודרות
חלב  הרבה ומניבות נורמאלי באופן אוכלות הפרות
הפרות  כן גם היו השניה במשפחה ואילו וטוב, בריא

מגפה  כשפרצה אך, הניבו. לא חלב  אבל הרבה אוכלות
אין  המסכנים" ל"יהודים הפרות. כל מתו הפרות בין
צרות", של "יהודים הם ומצוות, תורה של רוחני מזון
שלשה  בני משומדים גם בלעה ההיטלרית והמגפה

אלה. צרות" של מ"יהודים דורות
את  למשוך הוא, הצלה של קדוש יהודי תפקיד
משני  ונשים, אנשים היהודים, של הלב  תשומת
בשני  היהודי המצב חמור כמה עד  האמורים המחנות

הים. עברי
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יוסף  ור' הלילה, חצות אחרי ראשונה שעה חצי השמיע דרומי בכותל העומד הגדול השעון
עוד 50משרת  כרוזיו את השמיע אשר להתרנגול יותר הוא ומאמין מתאחר השעון אשר אומר

המזון. ברכת מברכים ובכן השחר, יעלה אחדים רגעים ובעוד אתו והצדק מקודם, כשעה

וישבנו  ועמדנו טוב הי' האויר השחר, עלה הרבנית זקנתי אמי כבוד של מדירתה כשיצאנו
– כולם הלכו אח"כ הסעודה. בעת ששמענו וסיפורים השיחות את לחזור שעה על יותר בחצר

לישון. הלכתי ואנכי במקוה, לטבול – הרא"פ מלבד

– חדא זימנא המאמר את לי נתן הטבילה מבית אאמו"ר כ"ק כשבא בקר השביעית בשעה
תרכ"ט  את 51בספר עמדי אאמו"ר כ"ק יחזור למעריב מנחה ובין פעמים, איזה אותו ללמוד –

שאמרו. כמו המאמר

קאפיל  הר"י (ביניהם אחדים רק ונשארו לביתם הלכו המתפללים כשרוב התפלה ָאחר
שו"ב 52זעליקסאן  חיים שלמה ר' רשב"ץ 53, מורי ישבו ניסן), ר' מורי רא"פ 22, גורעוויטש 5, 2ור"ש ָ

ומהם  בספרי כבר ורשומים פעמים איזה שמעתים שכבר מהם שונים, בסיפורים וישיחו בחדרֿשני
כך. כל מדוייקים בלתי אבל שמעתים או היום, עד שמעתי לא עוד אשר את

לזכרון. דברים רישומי רק ואכתוב בפרוטרוט לכותבם ירשני לא הזמן
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וש"נ. .233 ע' תש"ח השיחות ספר אודותו ראה (50
(קה"ת, תרכ"ז המאמרים ספר ראה - תרכ"ז אוצ"ל: (51

ואילך. רצא ע' תש"ס)
הנקרא  – אברהם ר' הרב בן זעליקסאן, קאפיל יעקב ר' (52
ספר  אודותו ראה הצ"צ. בימי בליובאוויטש רב שהי' – מ"ץ דער

וש"נ. .000 ע' לעיל .101 ע' תש"ז השיחות
שו"ב  ליב ארי' יעקב ב"ר קיטאין חיים שלמה ר' (53

נז  תרפ"ח. מרֿחשון י נפטר כסלו דליובאוויטש. כב ביומן כר
רשימת  מנחם (תורת תרצ"ה חורף שיחות .(000 ע' (לעיל תרנ"ב

וש"נ. .101 ע' תש"ז השיחות ספר רפו). ע' היומן

•
ycew zexb`

פ"ב  מ"ח י"ט א' ב"ה,

רט"ד 

נכבד  המפורסם הרה"ג ידי"ע כבוד

שי' אברהם מוה"ר אי"א וו"ח ומרומם

וברכה, שלום

מאד  ונהנתי קבלתי, עתה ח"ז, מכ' כבודו מכתב

הטוב. שלומו מנועם לשמוע

אשר  את זולת דבר, לי הגיד לא שי' חיים ר' האיש

את  שהכאיב דבר במחנם, הטבילה בית הסגר דבר  לי ספר

ולו  בזה, לעשות עלי מה ידעתי ולא מאד, במאד לבי

לעשותו. מאתי נשגב דבר הי' ולא עשיתי, הכל יכולתי

יכולים  חוק ובאיזה אופן, באיזה במאד, לי יפלא והדבר

פה, שחקרתי כמה עד אדע. לא הטבילה, בית לסגור היו

ובליעל, רע איש מעשה רק והוא מזה, יודע איש אין

ואפשר  חוקי. יסוד שום בלי עצמו חשבון על זאת שעשה

אדע. לא אשר בזה, דברים יש

לב  ישימו שלא הקדש ועם הבע"ב על יותר עוד והפלא

לכל  נוגע ישראל בית טהרת כי יודעים ה' עם כל הלא לזה.

ועד  מגדלם קדושים, כולם ה' ועם מישראל, ואחד אחד

קלה  ובהתעוררות ולתורתו, לה' אהבה מלאה לבם קטנם

והשי"ת  הוא. פלא הדבר נתתקן לא עוד ואם מתעוררים,

את  לתקן ויתעוררו וברחמים, בחסד העיר אנשי לב יעורר

יצליחו. והשי"ת האפשרי, בהקדם זה

מכ' קבלתי שי' מליוענהאף הרב ידידי אחיו מכבוד

לכבו' שיש (באם לי לכתוב כבו' נא יואיל לו. שלו' ות"ל

שי'. חיים ר' ע"י בע"פ לי ששלח ע"ז בזה) ענין

מו"ר  בן והדו"ש, כאו"נ ושלו' ברכה והי'

יי"ש 
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ּבמּׂשא  העבֹודה ימי ּבׁשׁשת הּברּורים ּבעבֹודת כן ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָּוכמֹו
ּובני  ּבניו מפרנס הּוא הרי ּומהרוח ּבאמּונה, ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּומּתן

הּתֹורה  ּפי ׁשעל ּבכל ּביתֹו, צדקה עֹוׂשה הּוא ּבזה הרי ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּובפרט  הּצדקה, ּומדרגת ּבמעלת ּתמיד ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָעת
וכּו', מצוה ּבהּדּור היא ּביתֹו ּובני ּבניו הדרכת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּכאׁשר
ּומהם  ערּכֹו, לפי צדקה עֹוׂשה ואחד אחד ּכל הּנה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָוכן
ּבעת  לעני סלע "והּמלוה ּוכמאמר ּכחם, מּכפי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיתר
ּדעליו  הּמלוה, ׁשל ּדחקֹו ּבעת – הּפרּוׁש ּדידּוע ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָּדחקֹו",

אֹומר ט)הּכתּוב נח, ּתׁשּוע (יׁשעיה יענה, וה' ּתקרא "אז ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָ
הּמלוה  "ּגדֹול ז"ל רּבֹותינּו ּדאמרּו וכּו', הּנני" ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹויאמר
וזה  מּכּלם", יֹותר לּכיס והּמטיל צדקה, הּנֹותן מן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻיֹותר
ּכל  הרי ּדבאמת הּגלּות, מּפני הּוא ּדחּוק הּוא ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּמלוה
היה  ּוכבר ּבגׁשמּיּות, ּגם מרּוחים להיֹות צריכים ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָֻיׂשראל
הם  הּגלּות ׁשּבזמן אּלא כּו', ואיׁש ּגפנֹו ּתחת ּדאיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּכן
ּדענין  האמּתית הּכּונה יֹודע ּדכאׁשר ולזאת כּו', ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּדחּוקים
העבֹודה  ידי על ארץ, מחׁשּכי לברר ּבכדי הּוא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּגלּות
את  מעלה הּוא אז ּבהּברּורים, ועֹוסק ּותפּלה, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבתֹורה
הּברּורים  ועבֹודת ּבכלל ּבאמּונה ּומּתן ּדמּׂשא ְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָהּניצֹוץ,

ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ּגבהה, מדרגה היא (ּברכֹות ּבפרט ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹ

א) ּדאּלּוח, ׁשמים, מירא יֹותר מיגיעֹו הּנהנה ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָּדגדֹול
על  ּדיׂשראל וידּוע ּכתיב, לא "ל "וטֹוב ׁשמים ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹּבירא

ּבאמּונה  ּומּתן ּומּׂשא למּטה הּברּורים עבֹודת ְְֱֲִֵֵֶַַַַַָָָָידי
ׁשל  הּברּורים עבֹודת ּבדגמת היׁשנֹות חּדּוׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֻממׁשיכים
וההמׁשכה  למעלה, ׁשּלהם וזמרה ּבׁשיר ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּמלאכים
 ֿ ּדאּבא חיצֹוני ּביחּוד ׁשרׁשּה הרי היׁשנֹות ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָּדחּדּוׁש

מירא כה ואּמא  יֹותר ּכּפֹו מיגיע הּנהנה "ּגדֹול וזהּו . ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּתּתאה  יראה היא ׁשמים יראת ּדאּלּו והגם כו ׁשמים", , ְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָָ

ּבבחינת  ּכן ּגם היא היׁשנֹות ּדחּדּוׁש ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּדההמׁשכה
מאין כז הּמלכּות  המהּוה ּבכח מלכּות ּבבחינת זה אמנם , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹ

מא  המהּוה ּדכח מלכּות ליׁש, ּכתר ּבחינת הּוא ליׁש ין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹ
את  "ואכלּת וזהּו ּבתחּלתן, וסֹופן ּבסֹופן ּתחּלתן ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָּדנעּוץ
ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות העלאת ענין ׁשהּוא העּמים", ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּכל

ּדתהּו קדמאין מלּכאין מּׁשבע הּכלים וענין כח ּבׁשבירת , ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹ
"וּיירׁשם  ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבמקֹומם להיֹות היא ְְְְִִִִֶַַָָָָֻהירּוׁשה
הּמֹוריׁש, ּבמקֹום ׁשהּוא הּיֹורׁש ּוכמֹו תחּתם", ְְְְִִֵֵֶַַַַָוּיׁשבּו
האֹורֹות  ממׁשיכים הּברּורים עבֹודת ידי על כן ּכמֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָהּנה
ּדתּקּון, רחבים ּבהּכלים ּומדרגה ּבמעלה ׁשּקדמּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּדתהּו
מּועטים  וכלים מרּבים אֹורֹות הם ּתהּו הּנה ותּקּון ְְְְִִִִִֵֵֵָֹֹֻּדתהּו
הּכלים  ּדמעּוט מּועטים, ואֹורֹות מרּבים ּכלים ְְְְִִִִִִֵֵַָֻותּקּון
הירּוׁשה  וענין ּכּנֹודע, להּׁשבירה וסּבה ּגרם היה ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹּבתהּו
ּבכלים  אֹותם ּוממׁשיכים ּדתהּו אֹורֹות ׁשּיֹורׁשים ְְְְִִִִֵֶַָֹהּוא

ּדתּקּון. ְְִִָרחבים
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ÌÈ„Â‰È È‚ÂÒ È˘
ישראל: בכלל יהודים סוגי שני

לבם  את השופכים יהודים ומצוות, תורה יהודי א)
גם  וכך העולם, בורא לפני כיפור וביום השנה בראש

רוחני. מזון להם המעניקים האחרים הטובים בימים
צרות". של "יהודים או מסכנים" "יהודים ב)
שהיו  משפחות שתי גרו אחד שבישוב מספרים
היו  אחת במשפחה גשמית. מבחינה היטב מסודרות
חלב  הרבה ומניבות נורמאלי באופן אוכלות הפרות
הפרות  כן גם היו השניה במשפחה ואילו וטוב, בריא

מגפה  כשפרצה אך, הניבו. לא חלב  אבל הרבה אוכלות
אין  המסכנים" ל"יהודים הפרות. כל מתו הפרות בין
צרות", של "יהודים הם ומצוות, תורה של רוחני מזון
שלשה  בני משומדים גם בלעה ההיטלרית והמגפה

אלה. צרות" של מ"יהודים דורות
את  למשוך הוא, הצלה של קדוש יהודי תפקיד
משני  ונשים, אנשים היהודים, של הלב  תשומת
בשני  היהודי המצב חמור כמה עד  האמורים המחנות

הים. עברי
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v"iixden x"enc` w"k onei

יוסף  ור' הלילה, חצות אחרי ראשונה שעה חצי השמיע דרומי בכותל העומד הגדול השעון
עוד 50משרת  כרוזיו את השמיע אשר להתרנגול יותר הוא ומאמין מתאחר השעון אשר אומר

המזון. ברכת מברכים ובכן השחר, יעלה אחדים רגעים ובעוד אתו והצדק מקודם, כשעה

וישבנו  ועמדנו טוב הי' האויר השחר, עלה הרבנית זקנתי אמי כבוד של מדירתה כשיצאנו
– כולם הלכו אח"כ הסעודה. בעת ששמענו וסיפורים השיחות את לחזור שעה על יותר בחצר

לישון. הלכתי ואנכי במקוה, לטבול – הרא"פ מלבד

– חדא זימנא המאמר את לי נתן הטבילה מבית אאמו"ר כ"ק כשבא בקר השביעית בשעה
תרכ"ט  את 51בספר עמדי אאמו"ר כ"ק יחזור למעריב מנחה ובין פעמים, איזה אותו ללמוד –

שאמרו. כמו המאמר

קאפיל  הר"י (ביניהם אחדים רק ונשארו לביתם הלכו המתפללים כשרוב התפלה ָאחר
שו"ב 52זעליקסאן  חיים שלמה ר' רשב"ץ 53, מורי ישבו ניסן), ר' מורי רא"פ 22, גורעוויטש 5, 2ור"ש ָ

ומהם  בספרי כבר ורשומים פעמים איזה שמעתים שכבר מהם שונים, בסיפורים וישיחו בחדרֿשני
כך. כל מדוייקים בלתי אבל שמעתים או היום, עד שמעתי לא עוד אשר את

לזכרון. דברים רישומי רק ואכתוב בפרוטרוט לכותבם ירשני לא הזמן
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וש"נ. .233 ע' תש"ח השיחות ספר אודותו ראה (50
(קה"ת, תרכ"ז המאמרים ספר ראה - תרכ"ז אוצ"ל: (51

ואילך. רצא ע' תש"ס)
הנקרא  – אברהם ר' הרב בן זעליקסאן, קאפיל יעקב ר' (52
ספר  אודותו ראה הצ"צ. בימי בליובאוויטש רב שהי' – מ"ץ דער

וש"נ. .000 ע' לעיל .101 ע' תש"ז השיחות
שו"ב  ליב ארי' יעקב ב"ר קיטאין חיים שלמה ר' (53

נז  תרפ"ח. מרֿחשון י נפטר כסלו דליובאוויטש. כב ביומן כר
רשימת  מנחם (תורת תרצ"ה חורף שיחות .(000 ע' (לעיל תרנ"ב

וש"נ. .101 ע' תש"ז השיחות ספר רפו). ע' היומן

•
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פ"ב  מ"ח י"ט א' ב"ה,

רט"ד 

נכבד  המפורסם הרה"ג ידי"ע כבוד

שי' אברהם מוה"ר אי"א וו"ח ומרומם

וברכה, שלום

מאד  ונהנתי קבלתי, עתה ח"ז, מכ' כבודו מכתב

הטוב. שלומו מנועם לשמוע

אשר  את זולת דבר, לי הגיד לא שי' חיים ר' האיש

את  שהכאיב דבר במחנם, הטבילה בית הסגר דבר  לי ספר

ולו  בזה, לעשות עלי מה ידעתי ולא מאד, במאד לבי

לעשותו. מאתי נשגב דבר הי' ולא עשיתי, הכל יכולתי

יכולים  חוק ובאיזה אופן, באיזה במאד, לי יפלא והדבר

פה, שחקרתי כמה עד אדע. לא הטבילה, בית לסגור היו

ובליעל, רע איש מעשה רק והוא מזה, יודע איש אין

ואפשר  חוקי. יסוד שום בלי עצמו חשבון על זאת שעשה

אדע. לא אשר בזה, דברים יש

לב  ישימו שלא הקדש ועם הבע"ב על יותר עוד והפלא

לכל  נוגע ישראל בית טהרת כי יודעים ה' עם כל הלא לזה.

ועד  מגדלם קדושים, כולם ה' ועם מישראל, ואחד אחד

קלה  ובהתעוררות ולתורתו, לה' אהבה מלאה לבם קטנם

והשי"ת  הוא. פלא הדבר נתתקן לא עוד ואם מתעוררים,

את  לתקן ויתעוררו וברחמים, בחסד העיר אנשי לב יעורר

יצליחו. והשי"ת האפשרי, בהקדם זה

מכ' קבלתי שי' מליוענהאף הרב ידידי אחיו מכבוד

לכבו' שיש (באם לי לכתוב כבו' נא יואיל לו. שלו' ות"ל

שי'. חיים ר' ע"י בע"פ לי ששלח ע"ז בזה) ענין

מו"ר  בן והדו"ש, כאו"נ ושלו' ברכה והי'

יי"ש 
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וגו' יבחר אשר המקום "והיה תורה: אמרה
תביאו שמה בירושלים") הבחירה "בית (שהוא
יבחר "אשר מהלשון גו"'. וזבחיכם עולותיכם וגו'
בחירתו רק הוא המקום של שמעלתו משמע - ד'"
הקב"ה בחירת לפני אבל זה. במקום הקב"ה של
לא זה שמקום אחר, במקום לבחור אפשר היה -

מקומות לגבי מיוחדת מעלה שום בו היתה
אחרים.

הבחירה: בית בהלכות כתב הרמב"ם אבל
אותו משנין ואין ביותר מכוון מקומו "המזבח
לעולה מזבח "זה שנאמר: לעולם, ממקומו
מעלות וכמה כמה זה לאחר וחשיב לישראל"",
הכוונה שבפשטות - שנבחר קודם זה מקום של
משנין ואין ביותר מכוון ש"מקומו שזה היא בזה
המקום שהוא מפני הוא לעולם" ממקומו אותו
קרבנותיהם את וכו' נח אברהם, הקריבו שבו

הקב"ה). בחירת לפני מקודם, היה זה (שכל

ד' יבחר אשר "המקום מהפסוק להבין: וצריך
הוא זה מקום שמעלת משמע תביאו" שמה וגו'
זה. במקום הקב"ה בחירת - ד"' "יבחר מחמת
הוא המקום של שמעלתו משמע הרמב"ם ומדברי
ולכן הראשון, אדם מימות שהיתה מעלה מפני

אותו"! משנין ואין ביותר מכוון "מקומו

בהל' הרמב"ם שגם מוכח שפיר דייקת כד אבל
ביותר" מכוון ש"מקומו שזה סובר הבחירה בית
אלא זה, לפני קרבנות שם שהקריבו מחמת אינו
א', בהלכה שהרי הקב"ה: בחירת מחמת רק הוא
מכוון מקומו "המזבח כי אומר הרמב"ם בה

הוא לעולם", ממקומו אותו משנין ואין ביותר,
- לישראל" לעולה מזבח "זה הפסוק את מביא
מחמת זה ואין המקום, בחירת לאחר שנאמר
זה? שלאחר בהלכה למנות עתיד שהוא המעלות

וכו' הראשון שאדם זה בזה: הבאור לומר יש
שידעו מפני הוא דווקא, זה במקום קרבנות הביאו
(בעתיד). ד"' יבחר אשר "המקום שזהו בנבואה
היא זה במקום הקב"ה שבחירת לא אחר: בסגנון
לזה, קודם קרבנות שם הקריבו שכבר מזה מסובב
זה במקום קרבנות שהקריבו זה להיפך: אלא
שהקב"ה בנבואה ידעו שהם זה מחמת הוא דווקא

זה. במקום יבחר

את גם מביא שהרמב"ם שבזה לומר ויש
"ואין למה מתורץ המזבח, מקום של המעלות
שזהו אמת הן - לעולם" ממקומו אותו משנין
זה אין עדיין הרי אבל ד"', יבחר אשר "המקום
לשנות האפשרות נשללה זה ידי שעל גמורה ראיה
ראיה הרמב"ם מביא זה מטעם אחר! למקום
שללה שהיא באופן היא הבחירה זה שבנדון
בנו וכו' הראשון אדם שלכן אחרים, מקומות
בחירת אם שכן זה: במקום דווקא מזבחותיהם
דייקו למה אחרים, מקומות שללה לא הקב"ה
משמע זה! במקום רק קרבנותיהם להביא כולם
מקומות נשללו הקב"ה בחירת שמחמת מזה,
במקום קרבן להקריב כשבאים ולכן אחרים,
בהר - ביותר" מכוון ב"מקומו רק זה הרי מסויים

עצמו. המוריה

ראה) לפר' ב שיחה י"ט, חלק שיחות (לקוטי

קיי מתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני 
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וגו' יבחר אשר המקום "והיה תורה: אמרה
תביאו שמה בירושלים") הבחירה "בית (שהוא
יבחר "אשר מהלשון גו"'. וזבחיכם עולותיכם וגו'
בחירתו רק הוא המקום של שמעלתו משמע - ד'"
הקב"ה בחירת לפני אבל זה. במקום הקב"ה של
לא זה שמקום אחר, במקום לבחור אפשר היה -

מקומות לגבי מיוחדת מעלה שום בו היתה
אחרים.

הבחירה: בית בהלכות כתב הרמב"ם אבל
אותו משנין ואין ביותר מכוון מקומו "המזבח
לעולה מזבח "זה שנאמר: לעולם, ממקומו
מעלות וכמה כמה זה לאחר וחשיב לישראל"",
הכוונה שבפשטות - שנבחר קודם זה מקום של
משנין ואין ביותר מכוון ש"מקומו שזה היא בזה
המקום שהוא מפני הוא לעולם" ממקומו אותו
קרבנותיהם את וכו' נח אברהם, הקריבו שבו

הקב"ה). בחירת לפני מקודם, היה זה (שכל

ד' יבחר אשר "המקום מהפסוק להבין: וצריך
הוא זה מקום שמעלת משמע תביאו" שמה וגו'
זה. במקום הקב"ה בחירת - ד"' "יבחר מחמת
הוא המקום של שמעלתו משמע הרמב"ם ומדברי
ולכן הראשון, אדם מימות שהיתה מעלה מפני

אותו"! משנין ואין ביותר מכוון "מקומו

בהל' הרמב"ם שגם מוכח שפיר דייקת כד אבל
ביותר" מכוון ש"מקומו שזה סובר הבחירה בית
אלא זה, לפני קרבנות שם שהקריבו מחמת אינו
א', בהלכה שהרי הקב"ה: בחירת מחמת רק הוא
מכוון מקומו "המזבח כי אומר הרמב"ם בה

הוא לעולם", ממקומו אותו משנין ואין ביותר,
- לישראל" לעולה מזבח "זה הפסוק את מביא
מחמת זה ואין המקום, בחירת לאחר שנאמר
זה? שלאחר בהלכה למנות עתיד שהוא המעלות

וכו' הראשון שאדם זה בזה: הבאור לומר יש
שידעו מפני הוא דווקא, זה במקום קרבנות הביאו
(בעתיד). ד"' יבחר אשר "המקום שזהו בנבואה
היא זה במקום הקב"ה שבחירת לא אחר: בסגנון
לזה, קודם קרבנות שם הקריבו שכבר מזה מסובב
זה במקום קרבנות שהקריבו זה להיפך: אלא
שהקב"ה בנבואה ידעו שהם זה מחמת הוא דווקא

זה. במקום יבחר

את גם מביא שהרמב"ם שבזה לומר ויש
"ואין למה מתורץ המזבח, מקום של המעלות
שזהו אמת הן - לעולם" ממקומו אותו משנין
זה אין עדיין הרי אבל ד"', יבחר אשר "המקום
לשנות האפשרות נשללה זה ידי שעל גמורה ראיה
ראיה הרמב"ם מביא זה מטעם אחר! למקום
שללה שהיא באופן היא הבחירה זה שבנדון
בנו וכו' הראשון אדם שלכן אחרים, מקומות
בחירת אם שכן זה: במקום דווקא מזבחותיהם
דייקו למה אחרים, מקומות שללה לא הקב"ה
משמע זה! במקום רק קרבנותיהם להביא כולם
מקומות נשללו הקב"ה בחירת שמחמת מזה,
במקום קרבן להקריב כשבאים ולכן אחרים,
בהר - ביותר" מכוון ב"מקומו רק זה הרי מסויים

עצמו. המוריה

ראה) לפר' ב שיחה י"ט, חלק שיחות (לקוטי

קיי מתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנונימתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני 
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המפרשים  דברי הראשונה 1ממשמעות שהפיסקה יוצא

אין  בהם אשר לגוף השייכים בדיבורים עוסקת המשנה של
תורה, לדברי מכוונת השניה הפיסקה ואילו משתיקה, טוב
המדרש  "לא בזאת גם אבל טוב, הוא הדיבור שם שאמנם

המעשה". אלא עיקר

הגמרא  דברי את לזה בהתאם הפסוק 2והביאו :3על
בעולם  אדם של אומנתו "מה - תדברון" צדק אלם "האמנם
תלמוד  תורה? לדברי אף יכול כאילם; עצמו ישים הזה?

תדברון" צדק לומר,

להבין: וצריך

וההמנעות  השתיקה כי נראה ומהגמרא מהמשנה א.
או  טוב") ("לגוף טובה הנהגה אלא אינה בטלים, מדברים
הרי  כפשוטו, בטלים דברים ולכאורה, אדם". של "אומנותו

בטלים"! בדברים ולא בם "ודברת - גמור איסור זה

קאֿסלקאֿדעתך  האמנם - תורה" לדברי אף "יכול ב.
תורה?! דברי מלהרבות להימנע שיש

את  להגדיר אפשר איך - אדם" של אומנתו "מה ג.
עצמו  ("ישים מרע" "סור של בכיוון בעולם האדם תפקיד
ואילו  טוב" ב"עשה היא התכלית כי שברור בשעה כאלם")
טוב"?! ל"עשה והכנה הקדמה בגדר רק הוא מרע" ה"סור

אדם של "אומנותו הלשון דיוק מהו הזה ד. "?בעולם

החסידות: דרך על זאת כל לבאר ויש

בחינת  ומחשבה. דיבור הם ברוחניות, ושתיקה דיבור
"ב  שכתוב מה הוא נעשו"דבר דיבור שמים "בעשרה 4ה' ,

העולם"מאמרות  לדיבור 5נברא העולם בריאת ושייכות .
לגלות  אפשר שעלֿידו היא הדיבור של יחודיותו כי היא,
גלויים  שאינם במחשבה הצפונים הענינים את לזולתו
לזולתו, ולא לעצמו היא מחשבה מהֿשאיןֿכן לזולת.
עולם  של מציאות שתהיה שכדי הקב"ה: אצל הוא והנמשל
בריאה  שתהיה צריך מאלוקות, [=זולת] כנפרד שנראה

נברא  (דוקא) מאמרות "בעשרה - הדיבור בחינת עלֿידי
העולם".

ב  עלו "ישראל מאוחדים מחשבה אולם שהם דהיינו ,"
ממש" ממעל אלוקה "חלק - בבחינת 6בקב"ה ואינם ,

את  בעולם לגלות ישראל, נשמות של תפקידן וזהו "זולת";
אלוקות  עם העולם את גם לאחד דהיינו המחשבה, בחינת
בעולם  אדם של אומנותו "מה זהו כ"זולת"]. יהיה [שלא
הוא  יהודי של שתפקידו היינו כאלם!", עצמו ישים הזה?
כאן  אילם) - מדיבור (ההפך "מחשבה" בחינת את לגלות

.בעולם 

גם  ישנן - ודיבור מחשבה - אלה בחינות שתי והנה
ברוחניות, שהיא כפי התורה היא שבתורה מחשבה בתורה,
שהתורה  מה הוא שבתורה, דיבור התורה; פנימיות דהיינו
שמגלה  עלֿדרך שהוא הגשמי הזה עולם בעניני מדברת

במחשבתו. שנמצא מה לזולתו

דהיינו  תורה", בדברי אף "יכול הגמרא, אומרת  כך על
להתעלות  צריך העולם שבעניני שכשם לומר סברא שהיתה
רק  אדם יעסוק בתורה גם זה עלֿדרך הדיבור, מבחינת
יש  תדברון"! "צדק - התשובה כך על התורה; בפנימיות
התורה  נתינת שתכלית מכיון דתורה", ב"גליא להתעסק

הגשמי. הזה העולם את לזכך היא למטה

טוב  לגוף מצאתי "לא המשנה את לפרש יש זה עלֿדרך
אדם  של (אומנותו לגוף ביותר הטוב שהביטול - משתיקה"
(עלֿדרך  לאלוקות במציאות בטל שיהיה הוא הזה) בעולם
בנוגע  כאמור, ואולם, בקב"ה). הנשמה של התאחדותה
והכוונה  המעשה", אלא עיקר המדרש "לא תורה, לדברי
(בדיבור  למטה שירדה כפי התורה את ללמוד שיש היא

העולם  את לזכך כדי .7ובמעשה),
(1186 עמ' ד, כרך שיחות, (לקוטי

כאן.1)1)1)1) שמואל מדרש א.2)2)2)2)ראה פט, ב.3)3)3)3)חולין נח, תהלים
ו.4)4)4)4) לג, א.5)5)5)5)תהלים משנה ה פרק ב.6)6)6)6)להלן לא, איוב

"ממש". מוסיף ב, פרק ב"גליא7)7)7)7)ובתניא להסתפק אין אמנם,

התורה, פנימיות בלימוד גם להתעסק צריך אלא שבתורה",
של "קב בחטים לערב שיש א) לא, (שבת חז"ל וכמאמר
א). ו, ויקרא תורה (לקוטי התורה לפנימיות שהכוונה חומטין",
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ׁשּנכנסּו לרֹועה עדרֹו"ÌÈ·‡Ê"מׁשל ּובריׁש(רש"י)לתֹו . ְְְִֶֶָָ¿≈ƒְְְֵֶ

ּבּה ׁשּנפל . . "לצאן נקט העגל, חטא לגּבי ּתּׂשא, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּפרׁשת

¯·c אׁשם היה ולא ּבהר מׁשה היה ׁשּׁשם לֹומר, ויׁש ." ∆∆ְְֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹ

ּכאן  א ּבזה. אׁשם הרֹועה ׁשאין "ּדבר", נקט ולכן ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּתֹוצאֹות,

את  ּפנחס ּכׁשהרג רק נעצרה והּמּגפה הלכה, מּמּנּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָנתעּלמה

לכן  מעט; הּמּגפה נמׁשכה ׁשּבגללֹו לחׁשב יכֹול והיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹזמרי,

"זאבים". - ּבֹו אׁשם ׁשהרֹועה ּדבר ְִֵֵֶֶַָָָָָנקט
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ycew zegiyn zecewp
המפרשים  דברי הראשונה 1ממשמעות שהפיסקה יוצא

אין  בהם אשר לגוף השייכים בדיבורים עוסקת המשנה של
תורה, לדברי מכוונת השניה הפיסקה ואילו משתיקה, טוב
המדרש  "לא בזאת גם אבל טוב, הוא הדיבור שם שאמנם

המעשה". אלא עיקר

הגמרא  דברי את לזה בהתאם הפסוק 2והביאו :3על
בעולם  אדם של אומנתו "מה - תדברון" צדק אלם "האמנם
תלמוד  תורה? לדברי אף יכול כאילם; עצמו ישים הזה?

תדברון" צדק לומר,

להבין: וצריך

וההמנעות  השתיקה כי נראה ומהגמרא מהמשנה א.
או  טוב") ("לגוף טובה הנהגה אלא אינה בטלים, מדברים
הרי  כפשוטו, בטלים דברים ולכאורה, אדם". של "אומנותו

בטלים"! בדברים ולא בם "ודברת - גמור איסור זה

קאֿסלקאֿדעתך  האמנם - תורה" לדברי אף "יכול ב.
תורה?! דברי מלהרבות להימנע שיש

את  להגדיר אפשר איך - אדם" של אומנתו "מה ג.
עצמו  ("ישים מרע" "סור של בכיוון בעולם האדם תפקיד
ואילו  טוב" ב"עשה היא התכלית כי שברור בשעה כאלם")
טוב"?! ל"עשה והכנה הקדמה בגדר רק הוא מרע" ה"סור

אדם של "אומנותו הלשון דיוק מהו הזה ד. "?בעולם

החסידות: דרך על זאת כל לבאר ויש

בחינת  ומחשבה. דיבור הם ברוחניות, ושתיקה דיבור
"ב  שכתוב מה הוא נעשו"דבר דיבור שמים "בעשרה 4ה' ,

העולם"מאמרות  לדיבור 5נברא העולם בריאת ושייכות .
לגלות  אפשר שעלֿידו היא הדיבור של יחודיותו כי היא,
גלויים  שאינם במחשבה הצפונים הענינים את לזולתו
לזולתו, ולא לעצמו היא מחשבה מהֿשאיןֿכן לזולת.
עולם  של מציאות שתהיה שכדי הקב"ה: אצל הוא והנמשל
בריאה  שתהיה צריך מאלוקות, [=זולת] כנפרד שנראה

נברא  (דוקא) מאמרות "בעשרה - הדיבור בחינת עלֿידי
העולם".

ב  עלו "ישראל מאוחדים מחשבה אולם שהם דהיינו ,"
ממש" ממעל אלוקה "חלק - בבחינת 6בקב"ה ואינם ,

את  בעולם לגלות ישראל, נשמות של תפקידן וזהו "זולת";
אלוקות  עם העולם את גם לאחד דהיינו המחשבה, בחינת
בעולם  אדם של אומנותו "מה זהו כ"זולת"]. יהיה [שלא
הוא  יהודי של שתפקידו היינו כאלם!", עצמו ישים הזה?
כאן  אילם) - מדיבור (ההפך "מחשבה" בחינת את לגלות

.בעולם 

גם  ישנן - ודיבור מחשבה - אלה בחינות שתי והנה
ברוחניות, שהיא כפי התורה היא שבתורה מחשבה בתורה,
שהתורה  מה הוא שבתורה, דיבור התורה; פנימיות דהיינו
שמגלה  עלֿדרך שהוא הגשמי הזה עולם בעניני מדברת

במחשבתו. שנמצא מה לזולתו

דהיינו  תורה", בדברי אף "יכול הגמרא, אומרת  כך על
להתעלות  צריך העולם שבעניני שכשם לומר סברא שהיתה
רק  אדם יעסוק בתורה גם זה עלֿדרך הדיבור, מבחינת
יש  תדברון"! "צדק - התשובה כך על התורה; בפנימיות
התורה  נתינת שתכלית מכיון דתורה", ב"גליא להתעסק

הגשמי. הזה העולם את לזכך היא למטה

טוב  לגוף מצאתי "לא המשנה את לפרש יש זה עלֿדרך
אדם  של (אומנותו לגוף ביותר הטוב שהביטול - משתיקה"
(עלֿדרך  לאלוקות במציאות בטל שיהיה הוא הזה) בעולם
בנוגע  כאמור, ואולם, בקב"ה). הנשמה של התאחדותה
והכוונה  המעשה", אלא עיקר המדרש "לא תורה, לדברי
(בדיבור  למטה שירדה כפי התורה את ללמוד שיש היא

העולם  את לזכך כדי .7ובמעשה),
(1186 עמ' ד, כרך שיחות, (לקוטי

כאן.1)1)1)1) שמואל מדרש א.2)2)2)2)ראה פט, ב.3)3)3)3)חולין נח, תהלים
ו.4)4)4)4) לג, א.5)5)5)5)תהלים משנה ה פרק ב.6)6)6)6)להלן לא, איוב

"ממש". מוסיף ב, פרק ב"גליא7)7)7)7)ובתניא להסתפק אין אמנם,

התורה, פנימיות בלימוד גם להתעסק צריך אלא שבתורה",
של "קב בחטים לערב שיש א) לא, (שבת חז"ל וכמאמר
א). ו, ויקרא תורה (לקוטי התורה לפנימיות שהכוונה חומטין",

ipy ,oey`x - ek ,dk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ñçðéô úùøô
äëé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåïåùàøàétéñçð ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¦«§¨̧

éúîç-úà áéLä ïäkä ïøäà-ïa øærìà-ïa¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¥¦³¤£¨¦Æ
íëBúa éúàð÷-úà Bàð÷a ìàøNé-éða ìrî¥©´§¥«¦§¨¥½§©§¬¤¦§¨¦−§¨®

:éúàð÷a ìàøNé-éða-úà éúélë-àìåáéïëì §«Ÿ¦¦¬¦¤§¥«¦§¨¥−§¦§¨¦«¨¥−
:íBìL éúéøa-úà Bì ïúð éððä øîà(éåì) ¡®Ÿ¦«§¦̧Ÿ¥¬²¤§¦¦−¨«

âéíìBò úpäk úéøa åéøçà Bòøæìe Bl äúéäå§¨³§¨Æ§©§´©«£½̈§¦−§ª©´¨®
:ìàøNé éða-ìr øtëéå åéäìàì àp÷ øLà úçz©À©£¤³¦¥Æ¥«Ÿ½̈©§©¥−©§¥¬¦§¨¥«

ãé-úà äkä øLà äknä ìàøNé Léà íLå§¥Á¦̧¦§¨¥¹©ª¤À£¤³ª¨Æ¤
áà-úéá àéNð àeìñ-ïa éøîæ úéðéãnä©¦§¨¦½¦§¦−¤¨®§¦¬¥«−̈

:éðòîMìåèéaæk úéðéãnä äknä äMàä íLå ©¦§Ÿ¦«§¥̧¨«¦¨¯©ª¨²©¦§¨¦−¨§¦´
:àeä ïéãîa áà-úéa úBnà Làø øeö-úáô ©®´Ÿª¬¥«¨²§¦§−̈«

(ìàøùé)æè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæéøBøö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨−
:íúBà íúékäå íéðéãnä-úàçéíä íéøøö ék ¤©¦§¨¦®§¦¦¤−¨«¦´«Ÿ§¦¬¥Æ

øBòt øác-ìr íëì eìkð-øLà íäéìëða íëì̈¤½§¦§¥¤²£¤¦§¬¨¤−©§©´§®
äknä íúçà ïéãî àéNð-úá éaæk øác-ìrå§©§©º¨§¦̧©§¦³¦§¨Æ£Ÿ½̈©ª¨²

:øBrt øác-ìr äôbnä-íBéaåëàéøçà éäéå §«©©¥−̈©§©¬§«©§¦−©«£¥´
äôbnäô÷åñô òöîàá à÷ñôýåýé øîàiå ©©¥¨®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

:øîàì ïäkä ïøäà-ïa øærìà ìàå äLî-ìà¤¤½§¤¯¤§¨¨²¤©«£¬Ÿ©Ÿ¥−¥«Ÿ
áúãr-ìk | Làø-úà eàNïaî ìàøNé-éða §º¤´Ÿ¨£©´§¥«¦§¨¥À¦¤̧

àáö àöé-ìk íúáà úéáì äìrîå äðL íéøNr¤§¦¬¨¨²¨©−§¨§¥´£Ÿ®̈¨Ÿ¥¬¨−̈
:ìàøNéaâíúà ïäkä øærìàå äLî øaãéå §¦§¨¥«©§©¥̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²Ÿ−̈

:øîàì Bçøé ïcøé-ìr áàBî úáøraãïaî §©§´Ÿ®̈©©§¥¬§¥−¥«Ÿ¦¤²
-úà ýåýé äeö øLàk äìrîå äðL íéøNr¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³¤

:íéøöî õøàî íéàöiä ìàøNé éðáe äLî¤Æ§¥´¦§¨¥½©«Ÿ§¦−¥¤¬¤¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(327 'nr gi zegiy ihewl)¦

Ï‡¯NÈ Èa ˙„Ú Ïk L‡¯ ˙‡ e‡N(ב (כו, ¿∆…»¬«¿≈ƒ¿»≈

ׁשּנכנסּו לרֹועה עדרֹו"ÌÈ·‡Ê"מׁשל ּובריׁש(רש"י)לתֹו . ְְְִֶֶָָ¿≈ƒְְְֵֶ

ּבּה ׁשּנפל . . "לצאן נקט העגל, חטא לגּבי ּתּׂשא, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּפרׁשת

¯·c אׁשם היה ולא ּבהר מׁשה היה ׁשּׁשם לֹומר, ויׁש ." ∆∆ְְֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹ

ּכאן  א ּבזה. אׁשם הרֹועה ׁשאין "ּדבר", נקט ולכן ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּתֹוצאֹות,

את  ּפנחס ּכׁשהרג רק נעצרה והּמּגפה הלכה, מּמּנּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָנתעּלמה

לכן  מעט; הּמּגפה נמׁשכה ׁשּבגללֹו לחׁשב יכֹול והיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹזמרי,

"זאבים". - ּבֹו אׁשם ׁשהרֹועה ּדבר ְִֵֵֶֶַָָָָָנקט

éðùäCBðç ïáeàø éða ìàøNé øBëa ïáeàø§¥−§´¦§¨¥®§¥´§¥À£Æ
:éàltä úçtLî àelôì éëðçä úçtLî¦§©´©©«£Ÿ¦½§©¾¦§©−©©©ª¦«

åúçtLî éîøëì éðBøöçä úçtLî ïøöçì§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§¦®§©§¦¾¦§©−©
:éîøkäæíäéã÷ô eéäiå éðáeàøä úçtLî älà ©©§¦«¥−¤¦§§´Ÿ¨«¥¦®©¦«§´§ª«¥¤À

ìLìLe úBàî òáLe óìà íéraøàå äL:íéL §¨³§©§¨¦Æ¤½¤§©¬¥−§¦«
ç:áàéìà àelô éðáeèïúãå ìàeîð áàéìà éðáe §¥¬©−¡¦¨«§¥´¡¦½̈§¥−§¨¨´

íøéáàå ïúã-àeä íøéáàåáéúëéàåø÷éø÷éàéø÷ ©«£¦¨®«¨¨̧©«£¦¹̈§¦¥´
-úãra ïøäà-ìrå äLî-ìr evä øLà äãrä̈«¥À̈£¤̧¦¹©¤³§©©«£ŸÆ©«£©

:ýåýé-ìr íúväa çø÷é-úà õøàä çzôzå ½Ÿ©§©Ÿ−̈©§Ÿ̈«©¦§©̧¨¹̈¤¤
äãrä úBîa çø÷-úàå íúà òìázå äét¦À¨©¦§©¬Ÿ¨²§¤−Ÿ©§´¨«¥¨®
eéäiå Léà íéúàîe íéMîç úà Làä ìëàa©«£´Ÿ¨¥À¥´£¦¦³¨©̧¦Æ¦½©¦«§−

:ñðìàée:eúî-àì çø÷-éðáñáéïBòîL éða §¥«§¥−Ÿ©Ÿ¥«§¥´¦§»
ïéîéì éìàeîpä úçtLî ìàeîðì íúçtLîì§¦§§Ÿ¨¼¦§¥À¦§©̧©Æ©§´¥¦½§¨¦¾

:éðéëiä úçtLî ïéëéì éðéîiä úçtLîâéçøæì ¦§©−©©¨«¦¦®§¨¦¾¦§©−©©¨«¦¦«§¤¾©
ì éçøfä úçtLî:éìeàMä úçtLî ìeàL ¦§©−©©©§¦®§¨¾¦§©−©©¨«¦«

ãéóìà íéøNrå íéðL éðòîMä úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ©¦§Ÿ¦®§©¦̄§¤§¦²¤−¤
:íéúàîeñåèïBôöì íúçtLîì ãâ éða ¨¨«¦§¥´¨»§¦§§Ÿ¨¼¦§À

ì ébçä úçtLî ébçì éðBôvä úçtLîéðeL ¦§©̧©Æ©§¦½§©¦¾¦§©−©©«©¦®§¦¾
:éðeMä úçtLîæèéørì éðæàä úçtLî éðæàì ¦§©−©©¦«§¨§¦¾¦§©−©¨«¨§¦®§¥¦¾
:éørä úçtLîæééãBøàä úçtLî ãBøàì ¦§©−©¨«¥¦«©«£¾¦§©−©¨«£¦®

:éìàøàä úçtLî éìàøàìçéúçtLî älà §©̧§¥¦½¦§©−©¨«©§¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ
Lîçå óìà íéraøà íäéã÷ôì ãâ-éða§¥−̈¦§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬

:úBàîñèéïðBàå ør úîiå ïðBàå ør äãeäé éða ¥«§¥¬§−̈¥´§®̈©¨¬¨¥²§−̈
:ïrðk õøàaëíúçtLîì äãeäé-éðá eéäiå §¤¬¤§¨«©©¦«§´§¥«§¨»§¦§§Ÿ¨¼

ìéöøtä úçtLî õøôì éðìMä úçtLî äìL §¥À̈¦§©̧©Æ©¥´¨¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®
:éçøfä úçtLî çøæìàëïøöçì õøô-éðá eéäiå §¤¾©¦§©−©©©§¦«©¦«§´§¥¤½¤§¤§¾Ÿ

ìeîçì éðøöçä úçtLî:éìeîçä úçtLî ¦§©−©©«¤§Ÿ¦®§¨¾¦§©−©¤¨«¦«
áëäML íäéã÷ôì äãeäé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§−̈¦§ª«¥¤®¦¨¯

:úBàî Lîçå óìà íéráLåñâëðaøëùOé é §¦§¦²¤−¤©«£¥¬¥«§¥³¦¨¨Æ
äeôì érìBzä úçtLî òìBz íúçtLîì§¦§§Ÿ½̈¾̈¦§©−©©«¨¦®§ª¾̈

:éðetä úçtLîãëéáLiä úçtLî áeLéì ¦§©−©©¦«§¨¾¦§©−©©¨«ª¦®
ì:éðøîMä úçtLî ïøîLäëúçtLî älà §¦§¾Ÿ¦§©−©©¦§Ÿ¦«¥²¤¦§§¬Ÿ



iyilyקסו - ek - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ìLe óìà íéMLå äraøà íäéã÷ôì øëùOéL ¦¨−̈¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²¤−¤§¬
:úBàîñåëãøñì íúçtLîì ïìeáæ éða ¥«§¥´§ª»§¦§§Ÿ¨¼§¤À¤

ìàìçéì éðìàä úçtLî ïBìàì écøqä úçtLî¦§©̧©Æ©©§¦½§¥¾¦§©−©¨¥«Ÿ¦®§©̧§§¥½
:éìàìçiä úçtLîæëéðìeáfä úçtLî älà ¦§©−©©©§§¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ©§«Ÿ¦−

íéML íäéã÷ôìLîçå óìà:úBàîñçëéða ¦§ª«¥¤®¦¦¬¤−¤©«£¥¬¥«§¥¬
:íéøôàå äMðî íúçtLîì óñBéèëäMðî éða ¥−§¦§§Ÿ®̈§©¤−§¤§¨«¦§¥´§©¤À

ãrìb-úà ãéìBä øéëîe éøéënä úçtLî øéëîì§¨¦Æ¦§©´©©¨«¦¦½¨¦−¦´¤¦§¨®
:éãrìbä úçtLî ãrìâììãrìâ éða älà §¦§¾̈¦§©−©©¦§¨¦«¥µ¤§¥´¦§½̈

úçtLî ÷ìçì éøæréàä úçtLî øæréà¦¤¾¤¦§©−©¨¦«¤§¦®§¥¾¤¦§©−©
:é÷ìçäàìíëLå éìàøNàä úçtLî ìàéøNàå ©«¤§¦«§©̧§¦¥½¦§©−©¨«©§¦«¥¦®§¤¾¤

:éîëMä úçtLîáìérãéîMä úçtLî òãéîLe ¦§©−©©¦§¦«§¦¾̈¦§©−©©§¦«¨¦®
:éøôçä úçtLî øôçåâì-àì øôç-ïa ãçôìöe §¥¾¤¦§©−©©«¤§¦«§¨§¨´¤¥À¤Ÿ

ãçôìö úBða íLå úBða-íà ék íéða Bì eéä̈¬²¨¦−¦´¦¨®§¥Æ§´§¨§½̈
:äöøúå äkìî äìâç ärðå äìçîãìälà ©§¨´§Ÿ½̈¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«¥−¤

óìà íéMîçå íéðL íäéã÷ôe äMðî úçtLî¦§§´Ÿ§©¤®§ª´¥¤½§©¦̄©«£¦¦²¤−¤
:úBàî òáLeñäìíúçtLîì íéøôà-éðá älà §©¬¥«¥´¤§¥«¤§©»¦»§¦§§Ÿ¨¼

ìúçtLî øëáì éçìúMä úçtLî çìúeL §¤À©¦§©̧©Æ©ª´©§¦½§¤¾¤¦§©−©
:éðçzä úçtLî ïçúì éøëaäåìéða älàå ©©§¦®§©¾©¦§©−©©©«£¦«§¥−¤§¥´

:éðørä úçtLî ïørì çìúeLæìúçtLî älà ¨®©§¥¾̈¦§©−©¨¥«¨¦«¥´¤¦§§³Ÿ
ìLe íéðL íäéã÷ôì íéøôà-éðaóìà íéL §¥«¤§©¸¦Æ¦§ª´¥¤½§©¦̄§¦²¤−¤

:íúçtLîì óñBé-éðá älà úBàî Lîçåñ ©«£¥´¥®¥¬¤§¥«¥−§¦§§Ÿ¨«
çìérìaä úçtLî òìáì íúçtLîì ïîéðá éða§¥´¦§¨¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©©§¦½

úçtLî íøéçàì éìaLàä úçtLî ìaLàì§©§¥¾¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈¦§©−©
:éîøéçàäèììíôeçì éîôeMä úçtLî íôeôL ¨«£¦«¨¦«¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®§¾̈

:éîôeçä úçtLîîïîrðå cøà òìá-éðá eéäiå ¦§©−©©«¨¦«©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£®̈
:éîrpä úçtLî ïîrðì écøàä úçtLîàîälà ¦§©̧©Æ¨«©§¦½§©´£½̈¦§©−©©©«£¦«¥¬¤

äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì ïîéðá-éðá§¥«¦§¨¦−§¦§§Ÿ®̈§ª´¥¤½£¦¨¯
:úBàî LLå óìà íéraøàåñáîïã-éðá älà §©§¨¦²¤−¤§¥¬¥«¥³¤§¥¨Æ

ì íúçtLîìälà éîçeMä úçtLî íçeL §¦§§Ÿ½̈§¾̈¦§©−©©«¨¦®¥²¤
:íúçtLîì ïc úçtLîâîúçtLî-ìk ¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«¨¦§§¬Ÿ

íéMLå äraøà íäéã÷ôì éîçeMäòaøàå óìà ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîñãîäðîéì íúçtLîì øLà éða ¥«§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈

äréøáì éåLiä úçtLî éåLéì äðîiä úçtLî¦§©̧©Æ©¦§½̈§¦§¦¾¦§©−©©¦§¦®¦§¦¾̈
:éréøaä úçtLîäîøáçì äréøá éðáì ¦§©−©©§¦¦«¦§¥´§¦½̈§¥¾¤

:éìàékìnä úçtLî ìàékìîì éøáçä úçtLî¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½¦§©−©©©§¦«¥¦«
åî:çøN øLà-úa íLåæîälà-éða úçtLî §¥¬©¨¥−¨«©¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«

ìL íäéã÷ôì øLàòaøàå óìà íéMîçå äL ¨¥−¦§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîñçîìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða ¥«§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½

:éðebä úçtLî éðeâì éìàöçiä úçtLî¦§©−©©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«
èîì éøöiä úçtLî øöéìúçtLî ílL §¥¾¤¦§©−©©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©

:éîlMäðíúçtLîì éìzôð úçtLî älà ©¦¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ©§¨¦−§¦§§Ÿ¨®
:úBàî òaøàå óìà íéraøàå äMîç íäéã÷ôe§ª´¥¤½£¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«

àðóìà úBàî-LL ìàøNé éða éãe÷t älà¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½¥«¥¬¤−¤
ìLe úBàî òáL óìàå:íéLô ¨®̈¤§©¬¥−§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz qgpt t"y zgiy)

Ì˙B‡ Ì˙Èk‰Â ÌÈÈ„n‰ ˙‡ ¯B¯ˆ(יז (כה, »∆«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»
והּכיתם". צרֹור ּכפל "לּמה הּקדֹוׁש, החּיים ּבאֹור ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָוהקׁשה

"צרֹור" ׁשּכן זה, ּכפל לבאר צרי אינֹו ׁשרׁש"י לֹומר, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָויׁש

אֹותם" "לאּיב מעצמֹו(רש"י)היינּו מבין למקרא' חמׁש ּו'ּבן , ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

מּׂשנאה  יֹותר חמּורה חרב, לפי הּכאה ּגם ׁשּכֹולל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּכאה,

מֹואב  את ּתצר "אל ּדברים ּבפרׁשת ּכׁשּילמד ּובפרט ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבלבד.

ׁשל ׁשל ˆ¯B¯(הּׁשלילה (הּׁשלילה מלחמה" ּבם ּתתּגר ואל ( ְִֶַָ»ְְְְִִִֶַַָָָָָ

Ì˙Èk‰Â.( ¿ƒƒ∆

éùéìùáð:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåâðälàì ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨¥À¤
õøàä ÷ìçz:úBîL øtñîa äìçðaãðáøì ¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£−̈§¦§©¬¥«¨©À

éôì Léà Búìçð èérîz èrîìå Búìçð äaøz©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦µ§¦´
:Búìçð ïzé åéã÷ôäð-úà ÷ìçé ìøBâa-Cà §ª½̈ª©−©«£¨«©§¾̈¥«¨¥−¤

ì õøàä:eìçðé íúáà-úBhî úBîLåðét-ìr ¨¨®¤¦§¬©«£Ÿ−̈¦§¨«©¦Æ
:èrîì áø ïéa Búìçð ÷ìçz ìøBbäñæðälàå ©½̈¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«§¥̧¤

úçtLî ïBLøâì íúçtLîì éålä éãe÷ô§¥´©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ
éøøîì éúäwä úçtLî úä÷ì épLøbä©¥´§ª¦½¦§¾̈¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾

:éøønä úçtLîçðéåì úçtLî | älà ¦§©−©©§¨¦«¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À
úçtLî éðøáçä úçtLî éðálä úçtLî¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©
éçøwä úçtLî éLenä úçtLî éìçnä©©§¦Æ¦§©´©©¦½¦§©−©©¨§¦®

íøîr-úà ãìBä úä÷e:èðíøîr úLà | íLå §−̈¦¬¤©§¨«§¥´¥´¤©§À̈
íéøöîa éåìì dúà äãìé øLà éåì-úa ãáëBé¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬Ÿ¨²§¥¦−§¦§®̈¦

iriax - fk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéøî úàå äLî-úàå ïøäà-úà íøîrì ãìzå©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ§¤¤½§¥−¦§¨¬
:íúçàñàeäéáà-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå £Ÿ¨«©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤£¦®

:øîúéà-úàå øærìà-úààñáãð úîiå ¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«©¨¬¨¨−̈
:ýåýé éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàå©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

áñìL íäéã÷ô eéäiåøëæ-ìk óìà íéøNrå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨−̈
éða CBúa eã÷túä àì | ék äìrîå Lãç-ïaî¦¤´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´
éða CBúa äìçð íäì ïzð-àì ék ìàøNé¦§¨¥½Â¦«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬

:ìàøNéâñïäkä øærìàå äLî éãe÷t älà ¦§¨¥«¥µ¤§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®
ìr áàBî úáøra ìàøNé éða-úà eã÷t øLà£¤̧¨«§¹¤§¥³¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−

:Bçøé ïcøéãñéãe÷tî Léà äéä-àì älàáe ©§¥¬§¥«§¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´
ìàøNé éða-úà eã÷t øLà ïäkä ïøäàå äLî¤½§©«£−Ÿ©Ÿ¥®£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−

:éðéñ øaãîaäñeúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék §¦§©¬¦¨«¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−
áìk-íà ék Léà íäî øúBð-àìå øaãna©¦§®̈§«Ÿ©³¥¤Æ¦½¦µ¦¨¥´

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïañæëàäðáø÷zå ¤§ª¤½¦«ª−©¦«©¦§©¹§¨
-ïa øéëî-ïa ãrìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ¤¨¦´¤
úBîL älàå óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ§´
:äöøúå äkìîe äìâçå ärð äìçî åéúða§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«

ákä øærìà éðôìå äLî éðôì äðãîrzåïä ©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½
ãrBî-ìäà çút äãrä-ìëå íàéNpä éðôìå§¦§¥¬©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−

:øîàìâäéä-àì àeäå øaãna úî eðéáà ¥«Ÿ¨¦»»¥´©¦§¨¼§¸«Ÿ¨¹̈
çø÷-úãra ýåýé-ìr íéãrBpä äãrä CBúa§´¨«¥À̈©«¨¦²©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©

:Bì eéä-àì íéðáe úî Bàèçá-ékãòøbé änì ¦«§¤§´¥½¨¦−Ÿ¨¬«¨´¨¦¨©³
ïa Bì ïéà ék BzçtLî CBzî eðéáà-íL¥«¨¦̧Æ¦´¦§©§½¦²¥¬−¥®

:eðéáà éçà CBúa äfçà eðl-äðzäáø÷iå §¨¨´£ª½̈§−£¥¬¨¦«©©§¥¬
ètLî-úà äLîï:ýåýé éðôìô ¤²¤¦§¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr bi zegiy ihewl)

ÔËtLÓ ˙‡ ‰LÓ ·¯˜iÂ(ה (כז, ««¿≈…∆∆ƒ¿»»

מּמּנּו" הלכה ּמכריחֹו(רש"י)"נתעּלמה מה לׁשאל, ויׁש . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

לֹומר, ויׁש מה'. זֹו הלכה ׁשמע ׁשּלא יּתכן והרי ּכן, ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלפרׁש

להם  יהיה "ּכי (ּכמֹו ל"ּדברן" "מׁשּפטן" ּבין הבּדל יׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּדהּנה

¯·c.("אלי וטריא.c·¯בא וׁשקלא טענֹות -ËtLÓ ּפסק - »»ֵַָ»»ְְְְְַַָָָƒ¿»ְַ

"את  הקריב אי ההלכה, את ידע ׁשּלא ּכיון לֹו: והקׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּדין.

ÔËtLÓ ׁשּנתעּלמה אּלא ההלכה, את ידע ׁשאכן מפרׁש לכן ." ƒ¿»»ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ִֶמּמּנּו.

éòéáøå:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåæúBða ïk ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥À§´
äìçð úfçà íäì ïzz ïúð úøác ãçôìö§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´©«£½̈
ïäéáà úìçð-úà zøáräå íäéáà éçà CBúa§−£¥´£¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−

:ïäìçLéà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå ¨¤«§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦´
Búìçð-úà ízøáräå Bì ïéà ïáe úeîé-ék¦«¨À¥Æ¥´½§©«£©§¤¬¤©«£¨−

:BzáìèBúìçð-úà ízúðe úa Bì ïéà-íàå §¦«§¦¥¬−©®§©¤¬¤©«£¨−
:åéçàìéBúìçð-úà ízúðe íéçà Bì ïéà-íàå §¤¨«§¦¥¬−©¦®§©¤¬¤©«£¨−

:åéáà éçàìàéízúðe åéáàì íéçà ïéà-íàå ©«£¥¬¨¦«§¦¥´©¦»§¨¦¼§©¤´
ì Búìçð-úàBzçtLnî åéìà áøwä BøàL ¤©«£¨À¦§¥º©¨¬Ÿ¥¨²¦¦§©§−

ètLî úwçì ìàøNé éðáì äúéäå dúà Løéå§¨©´Ÿ¨®§¨̧§¹̈¦§¥³¦§¨¥Æ§ª©´¦§½̈
:äLî-úà ýåýé äeö øLàkôáéýåýé øîàiå ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

äàøe äfä íéøárä øä-ìà äìr äLî-ìà¤¤½£¥²¤©¬¨«£¨¦−©¤®§¥Æ
àä-úà:ìàøNé éðáì ézúð øLà õøâéäúéàøå ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«§¨¦´¨

énr-ìà zôñàðå dúàøLàk äzà-íb E Ÿ½̈§¤«¡©§¨¬¤©¤−©®̈¨©«£¤¬
éçà ïøäà óñàð:Eãéét íúéøî øLàk ¤«¡©−©«£¬Ÿ¨¦«©«£¤Á§¦¤̧¦¹

íéná éðLéc÷äì äãrä úáéøîa ïö-øaãîa§¦§©¦À¦§¦©Æ¨«¥½̈§©§¦¥¬¦©©−¦
:ïö-øaãî Lã÷ úáéøî-éî íä íäéðérìñ §¥«¥¤®¥²¥«§¦©¬¨¥−¦§©¦«

åèäLî øaãéå:øîàì ýåýé-ìàæèýåýé ã÷ôé ©§©¥´¤½¤§Ÿ̈−¥«Ÿ¦§´Ÿ§Ÿ̈½
:äãrä-ìr Léà øNa-ìëì úçeøä éäìà¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨¨¨®¦−©¨«¥¨«

æéøLàå íäéðôì àáé øLàå íäéðôì àöé-øLà£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ¦§¥¤½©«£¤¬
ýåýé úãr äéäú àìå íàéáé øLàå íàéöBé«¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ£©´§Ÿ̈½

:ärø íäì-ïéà øLà ïàvkçé-ìà ýåýé øîàiå ©¾Ÿ£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤
çeø-øLà Léà ïeð-ïa rLBäé-úà Eì-ç÷ äLî¤À©§Æ¤§ª´©¦½¦−£¤´©

:åéìr Eãé-úà zëîñå Baèééðôì Búà zãîräå ®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«§©«£©§¨´ŸÀ¦§¥Æ
Búà äúéeöå äãrä-ìk éðôìå ïäkä øærìà¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨®§¦¦¨¬Ÿ−

:íäéðérìëeòîLé ïrîì åéìr EãBäî äzúðå §¥«¥¤«§¨«©¨¬¥«§−¨¨®§©´©¦§§½
:ìàøNé éða úãr-ìkàëøærìà éðôìåïäkä ¨£©−§¥¬¦§¨¥«§¦§¥̧¤§¨¨³©Ÿ¥Æ

ýåýé éðôì íéøeàä ètLîa Bì ìàLå ãîré©«£½Ÿ§¨¬©²§¦§©¬¨«¦−¦§¥´§Ÿ̈®
ìàøNé-éða-ìëå àeä eàáé åét-ìrå eàöé åét-ìr©¦̧¥«§¹§©¦´¨ÀŸ²§¨§¥«¦§¨¥¬

:äãrä-ìëå Bzàáëäeö øLàk äLî Nriå ¦−§¨¨«¥¨«©©´©¤½©«£¤²¦¨¬
éðôì eäãîriå rLBäé-úà çwiå Búà ýåýé§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´¤§ªÀ©©©«£¦¥¸Æ¦§¥Æ

:äãrä-ìk éðôìå ïäkä øærìàâë-úà Cîñiå ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨«©¦§¯Ÿ¤



קסז iyily - ek - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ìLe óìà íéMLå äraøà íäéã÷ôì øëùOéL ¦¨−̈¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²¤−¤§¬
:úBàîñåëãøñì íúçtLîì ïìeáæ éða ¥«§¥´§ª»§¦§§Ÿ¨¼§¤À¤

ìàìçéì éðìàä úçtLî ïBìàì écøqä úçtLî¦§©̧©Æ©©§¦½§¥¾¦§©−©¨¥«Ÿ¦®§©̧§§¥½
:éìàìçiä úçtLîæëéðìeáfä úçtLî älà ¦§©−©©©§§¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ©§«Ÿ¦−

íéML íäéã÷ôìLîçå óìà:úBàîñçëéða ¦§ª«¥¤®¦¦¬¤−¤©«£¥¬¥«§¥¬
:íéøôàå äMðî íúçtLîì óñBéèëäMðî éða ¥−§¦§§Ÿ®̈§©¤−§¤§¨«¦§¥´§©¤À

ãrìb-úà ãéìBä øéëîe éøéënä úçtLî øéëîì§¨¦Æ¦§©´©©¨«¦¦½¨¦−¦´¤¦§¨®
:éãrìbä úçtLî ãrìâììãrìâ éða älà §¦§¾̈¦§©−©©¦§¨¦«¥µ¤§¥´¦§½̈

úçtLî ÷ìçì éøæréàä úçtLî øæréà¦¤¾¤¦§©−©¨¦«¤§¦®§¥¾¤¦§©−©
:é÷ìçäàìíëLå éìàøNàä úçtLî ìàéøNàå ©«¤§¦«§©̧§¦¥½¦§©−©¨«©§¦«¥¦®§¤¾¤

:éîëMä úçtLîáìérãéîMä úçtLî òãéîLe ¦§©−©©¦§¦«§¦¾̈¦§©−©©§¦«¨¦®
:éøôçä úçtLî øôçåâì-àì øôç-ïa ãçôìöe §¥¾¤¦§©−©©«¤§¦«§¨§¨´¤¥À¤Ÿ

ãçôìö úBða íLå úBða-íà ék íéða Bì eéä̈¬²¨¦−¦´¦¨®§¥Æ§´§¨§½̈
:äöøúå äkìî äìâç ärðå äìçîãìälà ©§¨´§Ÿ½̈¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«¥−¤

óìà íéMîçå íéðL íäéã÷ôe äMðî úçtLî¦§§´Ÿ§©¤®§ª´¥¤½§©¦̄©«£¦¦²¤−¤
:úBàî òáLeñäìíúçtLîì íéøôà-éðá älà §©¬¥«¥´¤§¥«¤§©»¦»§¦§§Ÿ¨¼

ìúçtLî øëáì éçìúMä úçtLî çìúeL §¤À©¦§©̧©Æ©ª´©§¦½§¤¾¤¦§©−©
:éðçzä úçtLî ïçúì éøëaäåìéða älàå ©©§¦®§©¾©¦§©−©©©«£¦«§¥−¤§¥´

:éðørä úçtLî ïørì çìúeLæìúçtLî älà ¨®©§¥¾̈¦§©−©¨¥«¨¦«¥´¤¦§§³Ÿ
ìLe íéðL íäéã÷ôì íéøôà-éðaóìà íéL §¥«¤§©¸¦Æ¦§ª´¥¤½§©¦̄§¦²¤−¤

:íúçtLîì óñBé-éðá älà úBàî Lîçåñ ©«£¥´¥®¥¬¤§¥«¥−§¦§§Ÿ¨«
çìérìaä úçtLî òìáì íúçtLîì ïîéðá éða§¥´¦§¨¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©©§¦½

úçtLî íøéçàì éìaLàä úçtLî ìaLàì§©§¥¾¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈¦§©−©
:éîøéçàäèììíôeçì éîôeMä úçtLî íôeôL ¨«£¦«¨¦«¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®§¾̈

:éîôeçä úçtLîîïîrðå cøà òìá-éðá eéäiå ¦§©−©©«¨¦«©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£®̈
:éîrpä úçtLî ïîrðì écøàä úçtLîàîälà ¦§©̧©Æ¨«©§¦½§©´£½̈¦§©−©©©«£¦«¥¬¤

äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì ïîéðá-éðá§¥«¦§¨¦−§¦§§Ÿ®̈§ª´¥¤½£¦¨¯
:úBàî LLå óìà íéraøàåñáîïã-éðá älà §©§¨¦²¤−¤§¥¬¥«¥³¤§¥¨Æ

ì íúçtLîìälà éîçeMä úçtLî íçeL §¦§§Ÿ½̈§¾̈¦§©−©©«¨¦®¥²¤
:íúçtLîì ïc úçtLîâîúçtLî-ìk ¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«¨¦§§¬Ÿ

íéMLå äraøà íäéã÷ôì éîçeMäòaøàå óìà ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîñãîäðîéì íúçtLîì øLà éða ¥«§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈

äréøáì éåLiä úçtLî éåLéì äðîiä úçtLî¦§©̧©Æ©¦§½̈§¦§¦¾¦§©−©©¦§¦®¦§¦¾̈
:éréøaä úçtLîäîøáçì äréøá éðáì ¦§©−©©§¦¦«¦§¥´§¦½̈§¥¾¤

:éìàékìnä úçtLî ìàékìîì éøáçä úçtLî¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½¦§©−©©©§¦«¥¦«
åî:çøN øLà-úa íLåæîälà-éða úçtLî §¥¬©¨¥−¨«©¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«

ìL íäéã÷ôì øLàòaøàå óìà íéMîçå äL ¨¥−¦§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîñçîìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða ¥«§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½

:éðebä úçtLî éðeâì éìàöçiä úçtLî¦§©−©©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«
èîì éøöiä úçtLî øöéìúçtLî ílL §¥¾¤¦§©−©©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©

:éîlMäðíúçtLîì éìzôð úçtLî älà ©¦¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ©§¨¦−§¦§§Ÿ¨®
:úBàî òaøàå óìà íéraøàå äMîç íäéã÷ôe§ª´¥¤½£¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«

àðóìà úBàî-LL ìàøNé éða éãe÷t älà¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½¥«¥¬¤−¤
ìLe úBàî òáL óìàå:íéLô ¨®̈¤§©¬¥−§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz qgpt t"y zgiy)

Ì˙B‡ Ì˙Èk‰Â ÌÈÈ„n‰ ˙‡ ¯B¯ˆ(יז (כה, »∆«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»
והּכיתם". צרֹור ּכפל "לּמה הּקדֹוׁש, החּיים ּבאֹור ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָוהקׁשה

"צרֹור" ׁשּכן זה, ּכפל לבאר צרי אינֹו ׁשרׁש"י לֹומר, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָויׁש

אֹותם" "לאּיב מעצמֹו(רש"י)היינּו מבין למקרא' חמׁש ּו'ּבן , ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

מּׂשנאה  יֹותר חמּורה חרב, לפי הּכאה ּגם ׁשּכֹולל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּכאה,

מֹואב  את ּתצר "אל ּדברים ּבפרׁשת ּכׁשּילמד ּובפרט ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבלבד.

ׁשל ׁשל ˆ¯B¯(הּׁשלילה (הּׁשלילה מלחמה" ּבם ּתתּגר ואל ( ְִֶַָ»ְְְְִִִֶַַָָָָָ

Ì˙Èk‰Â.( ¿ƒƒ∆

éùéìùáð:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåâðälàì ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨¥À¤
õøàä ÷ìçz:úBîL øtñîa äìçðaãðáøì ¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£−̈§¦§©¬¥«¨©À

éôì Léà Búìçð èérîz èrîìå Búìçð äaøz©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦µ§¦´
:Búìçð ïzé åéã÷ôäð-úà ÷ìçé ìøBâa-Cà §ª½̈ª©−©«£¨«©§¾̈¥«¨¥−¤

ì õøàä:eìçðé íúáà-úBhî úBîLåðét-ìr ¨¨®¤¦§¬©«£Ÿ−̈¦§¨«©¦Æ
:èrîì áø ïéa Búìçð ÷ìçz ìøBbäñæðälàå ©½̈¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«§¥̧¤

úçtLî ïBLøâì íúçtLîì éålä éãe÷ô§¥´©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ
éøøîì éúäwä úçtLî úä÷ì épLøbä©¥´§ª¦½¦§¾̈¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾

:éøønä úçtLîçðéåì úçtLî | älà ¦§©−©©§¨¦«¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À
úçtLî éðøáçä úçtLî éðálä úçtLî¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©
éçøwä úçtLî éLenä úçtLî éìçnä©©§¦Æ¦§©´©©¦½¦§©−©©¨§¦®

íøîr-úà ãìBä úä÷e:èðíøîr úLà | íLå §−̈¦¬¤©§¨«§¥´¥´¤©§À̈
íéøöîa éåìì dúà äãìé øLà éåì-úa ãáëBé¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬Ÿ¨²§¥¦−§¦§®̈¦

iriax - fk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéøî úàå äLî-úàå ïøäà-úà íøîrì ãìzå©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ§¤¤½§¥−¦§¨¬
:íúçàñàeäéáà-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå £Ÿ¨«©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤£¦®

:øîúéà-úàå øærìà-úààñáãð úîiå ¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«©¨¬¨¨−̈
:ýåýé éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàå©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

áñìL íäéã÷ô eéäiåøëæ-ìk óìà íéøNrå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨−̈
éða CBúa eã÷túä àì | ék äìrîå Lãç-ïaî¦¤´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´
éða CBúa äìçð íäì ïzð-àì ék ìàøNé¦§¨¥½Â¦«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬

:ìàøNéâñïäkä øærìàå äLî éãe÷t älà ¦§¨¥«¥µ¤§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®
ìr áàBî úáøra ìàøNé éða-úà eã÷t øLà£¤̧¨«§¹¤§¥³¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−

:Bçøé ïcøéãñéãe÷tî Léà äéä-àì älàáe ©§¥¬§¥«§¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´
ìàøNé éða-úà eã÷t øLà ïäkä ïøäàå äLî¤½§©«£−Ÿ©Ÿ¥®£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−

:éðéñ øaãîaäñeúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék §¦§©¬¦¨«¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−
áìk-íà ék Léà íäî øúBð-àìå øaãna©¦§®̈§«Ÿ©³¥¤Æ¦½¦µ¦¨¥´

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïañæëàäðáø÷zå ¤§ª¤½¦«ª−©¦«©¦§©¹§¨
-ïa øéëî-ïa ãrìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ¤¨¦´¤
úBîL älàå óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ§´
:äöøúå äkìîe äìâçå ärð äìçî åéúða§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«

ákä øærìà éðôìå äLî éðôì äðãîrzåïä ©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½
ãrBî-ìäà çút äãrä-ìëå íàéNpä éðôìå§¦§¥¬©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−

:øîàìâäéä-àì àeäå øaãna úî eðéáà ¥«Ÿ¨¦»»¥´©¦§¨¼§¸«Ÿ¨¹̈
çø÷-úãra ýåýé-ìr íéãrBpä äãrä CBúa§´¨«¥À̈©«¨¦²©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©

:Bì eéä-àì íéðáe úî Bàèçá-ékãòøbé änì ¦«§¤§´¥½¨¦−Ÿ¨¬«¨´¨¦¨©³
ïa Bì ïéà ék BzçtLî CBzî eðéáà-íL¥«¨¦̧Æ¦´¦§©§½¦²¥¬−¥®

:eðéáà éçà CBúa äfçà eðl-äðzäáø÷iå §¨¨´£ª½̈§−£¥¬¨¦«©©§¥¬
ètLî-úà äLîï:ýåýé éðôìô ¤²¤¦§¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr bi zegiy ihewl)

ÔËtLÓ ˙‡ ‰LÓ ·¯˜iÂ(ה (כז, ««¿≈…∆∆ƒ¿»»

מּמּנּו" הלכה ּמכריחֹו(רש"י)"נתעּלמה מה לׁשאל, ויׁש . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

לֹומר, ויׁש מה'. זֹו הלכה ׁשמע ׁשּלא יּתכן והרי ּכן, ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלפרׁש

להם  יהיה "ּכי (ּכמֹו ל"ּדברן" "מׁשּפטן" ּבין הבּדל יׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּדהּנה

¯·c.("אלי וטריא.c·¯בא וׁשקלא טענֹות -ËtLÓ ּפסק - »»ֵַָ»»ְְְְְַַָָָƒ¿»ְַ

"את  הקריב אי ההלכה, את ידע ׁשּלא ּכיון לֹו: והקׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּדין.

ÔËtLÓ ׁשּנתעּלמה אּלא ההלכה, את ידע ׁשאכן מפרׁש לכן ." ƒ¿»»ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ִֶמּמּנּו.

éòéáøå:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåæúBða ïk ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥À§´
äìçð úfçà íäì ïzz ïúð úøác ãçôìö§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´©«£½̈
ïäéáà úìçð-úà zøáräå íäéáà éçà CBúa§−£¥´£¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−

:ïäìçLéà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå ¨¤«§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦´
Búìçð-úà ízøáräå Bì ïéà ïáe úeîé-ék¦«¨À¥Æ¥´½§©«£©§¤¬¤©«£¨−

:BzáìèBúìçð-úà ízúðe úa Bì ïéà-íàå §¦«§¦¥¬−©®§©¤¬¤©«£¨−
:åéçàìéBúìçð-úà ízúðe íéçà Bì ïéà-íàå §¤¨«§¦¥¬−©¦®§©¤¬¤©«£¨−

:åéáà éçàìàéízúðe åéáàì íéçà ïéà-íàå ©«£¥¬¨¦«§¦¥´©¦»§¨¦¼§©¤´
ì Búìçð-úàBzçtLnî åéìà áøwä BøàL ¤©«£¨À¦§¥º©¨¬Ÿ¥¨²¦¦§©§−

ètLî úwçì ìàøNé éðáì äúéäå dúà Løéå§¨©´Ÿ¨®§¨̧§¹̈¦§¥³¦§¨¥Æ§ª©´¦§½̈
:äLî-úà ýåýé äeö øLàkôáéýåýé øîàiå ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

äàøe äfä íéøárä øä-ìà äìr äLî-ìà¤¤½£¥²¤©¬¨«£¨¦−©¤®§¥Æ
àä-úà:ìàøNé éðáì ézúð øLà õøâéäúéàøå ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«§¨¦´¨

énr-ìà zôñàðå dúàøLàk äzà-íb E Ÿ½̈§¤«¡©§¨¬¤©¤−©®̈¨©«£¤¬
éçà ïøäà óñàð:Eãéét íúéøî øLàk ¤«¡©−©«£¬Ÿ¨¦«©«£¤Á§¦¤̧¦¹

íéná éðLéc÷äì äãrä úáéøîa ïö-øaãîa§¦§©¦À¦§¦©Æ¨«¥½̈§©§¦¥¬¦©©−¦
:ïö-øaãî Lã÷ úáéøî-éî íä íäéðérìñ §¥«¥¤®¥²¥«§¦©¬¨¥−¦§©¦«

åèäLî øaãéå:øîàì ýåýé-ìàæèýåýé ã÷ôé ©§©¥´¤½¤§Ÿ̈−¥«Ÿ¦§´Ÿ§Ÿ̈½
:äãrä-ìr Léà øNa-ìëì úçeøä éäìà¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨¨¨®¦−©¨«¥¨«

æéøLàå íäéðôì àáé øLàå íäéðôì àöé-øLà£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ¦§¥¤½©«£¤¬
ýåýé úãr äéäú àìå íàéáé øLàå íàéöBé«¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ£©´§Ÿ̈½

:ärø íäì-ïéà øLà ïàvkçé-ìà ýåýé øîàiå ©¾Ÿ£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤
çeø-øLà Léà ïeð-ïa rLBäé-úà Eì-ç÷ äLî¤À©§Æ¤§ª´©¦½¦−£¤´©

:åéìr Eãé-úà zëîñå Baèééðôì Búà zãîräå ®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«§©«£©§¨´ŸÀ¦§¥Æ
Búà äúéeöå äãrä-ìk éðôìå ïäkä øærìà¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨®§¦¦¨¬Ÿ−

:íäéðérìëeòîLé ïrîì åéìr EãBäî äzúðå §¥«¥¤«§¨«©¨¬¥«§−¨¨®§©´©¦§§½
:ìàøNé éða úãr-ìkàëøærìà éðôìåïäkä ¨£©−§¥¬¦§¨¥«§¦§¥̧¤§¨¨³©Ÿ¥Æ

ýåýé éðôì íéøeàä ètLîa Bì ìàLå ãîré©«£½Ÿ§¨¬©²§¦§©¬¨«¦−¦§¥´§Ÿ̈®
ìàøNé-éða-ìëå àeä eàáé åét-ìrå eàöé åét-ìr©¦̧¥«§¹§©¦´¨ÀŸ²§¨§¥«¦§¨¥¬

:äãrä-ìëå Bzàáëäeö øLàk äLî Nriå ¦−§¨¨«¥¨«©©´©¤½©«£¤²¦¨¬
éðôì eäãîriå rLBäé-úà çwiå Búà ýåýé§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´¤§ªÀ©©©«£¦¥¸Æ¦§¥Æ

:äãrä-ìk éðôìå ïäkä øærìàâë-úà Cîñiå ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨«©¦§¯Ÿ¤



iyyקסח ,iying - hk ,gk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äLî-ãéa ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìr åéãéô ¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

éùéîççëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
éîçì éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧©§¦¹
:BãrBîa éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø éMàì§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«

âýåýéì eáéø÷z øLà äMàä äæ íäì zøîàå§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®
äìò íBiì íéðL íîéîú äðL-éða íéNák§¨¦̧§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬

:ãéîúãúàå ø÷aá äNrz ãçà Nákä-úà ¨¦«¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ
:íéaørä ïéa äNrz éðMä NákääúéøéNrå ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦©«£¦¦¯

úéúk ïîLa äìeìa äçðîì úìñ äôéàä̈«¥¨²−Ÿ¤§¦§¨®§¨²§¤¬¤¨¦−
:ïéää úréáøåéðéñ øäa äéNrä ãéîz úìò §¦¦¬©¦«Ÿ©−¨¦®¨«£ª¨Æ§©´¦©½

:ýåýéì äMà ççéð çéøìæïéää úréáø Bkñðå §¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§Æ§¦¦´©¦½
:ýåýéì øëL Cñð Cqä Lãwa ãçàä Nákì©¤−¤¨«¤¨®©ÀŸ¤©¥²¤¬¤¥−̈©«Ÿ̈«

çúàåúçðîk íéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä §¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§®̈¦§¦§©̧
:ýåýéì ççéð çéø äMà äNrz Bkñðëe ø÷aäô ©³Ÿ¤§¦§Æ©«£¤½¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

èíîéîz äðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈§¦¦®
:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«

é:dkñðå ãéîzä úìò-ìr BzaLa úaL úìòô Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«
àéíéøt ýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸

äðL-éða íéNák ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯§¥«¨¨²
:íîéîz äráLáéìLeäçðî úìñ íéðøNr äL ¦§−̈§¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ

úìñ íéðøNr éðLe ãçàä øtì ïîMá äìeìa§¨´©¤½¤©−̈¨«¤®̈§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤
:ãçàä ìéàì ïîMá äìeìa äçðîâéïøOrå ¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦¨«¤¨«§¦¨´Ÿ

ãçàä Nákì ïîMá äìeìa äçðî úìñ ïBøOr¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤¨«¤®̈
:ýåýéì äMà ççéð çéø äìòãééöç íäékñðå Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´

úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe øtì äéäé ïéää©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬
éLãçì BLãça Lãç úìò úàæ ïéé Nákì ïéää©¦²©¤−¤®̈¦Ÿ́Ÿ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−

:äðMäåèýåýéì úàhçì ãçà íéfr øérNe ©¨¨«§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®
:Bkñðå äNré ãéîzä úìò-ìrñ ©Ÿ©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr ai zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Âˆ(ב (כח, «∆¿≈ƒ¿»≈

עלי" ּבני את צּוה ּבני, על מצּוני ׁשאּתה .(רש"י)"עד ְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

יצא  "אׁשר איׁש למּנֹות מׁשה לבּקׁשת מענה ׁשּבתֹור ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹוהינּו,

אׁשר  ּכּצאן ה' עדת תהיה ולא . . לפניהם יבא ואׁשר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹלפניהם

ּדהּנה  לבאר, ויׁש הּתמיד. ּקרּבן על נצטּוה רֹועה", להם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

רֹועה" ׁש"אין הּטעּות את ׁשֹולל ּבכלל) (וקרּבנֹות זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָקרּבן

מתנהג  ׁשהעֹולם ּומגּלה נֹוהג", ּכמנהגֹו ו"עֹולם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעֹולם

יצא  "אׁשר זה ׁשהּוא הּקּב"ה, ׁשל הּפרטית ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבהׁשּגחתֹו

לפניהם". יבא ואׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹלפניהם

éùùæèLãçì íBé øNr äraøàa ïBLàøä Lãçáe©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤
:ýåýéì çñtæéäfä Lãçì íBé øNr äMîçáe ¤−©©«Ÿ̈«©«£¦¨̧¨¨¬²©¬Ÿ¤©¤−

ç:ìëàé úBvî íéîé úráL âçéïBLàøä íBia ®̈¦§©´¨¦½©−¥«¨¥«©¬¨«¦−
:eNrú àì äãár úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

èéø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò äMà ízáø÷äå§¦§©§¤̧¦¤³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²
äðL éða íéNáë äráLå ãçà ìéàå íéðL§©−¦§©´¦¤¨®§¦§¨³§¨¦Æ§¥´¨½̈

:íëì eéäé íîéîzëäìeìa úìñ íúçðîe §¦¦−¦«§¬¨¤«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´
ìL ïîMáìéàì íéðøNr éðLe øtì íéðøNr äL ©®̈¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©À̈§¥¯¤§Ÿ¦²¨©−¦

:eNrzàëãçàä Nákì äNrz ïBøOr ïBøOr ©«£«¦¨³¦¨Æ©«£¤½©¤−¤¨«¤¨®
ì:íéNákä úráLáëøtëì ãçà úàhç øérNe §¦§©−©§¨¦«§¦¬©−̈¤¨®§©¥−

:íëéìrâëúìòì øLà ø÷aä úìò ãálî £¥¤«¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−§Ÿ©´
:älà-úà eNrz ãéîzäãëíBiì eNrz älàk ©¨¦®©«£−¤¥«¤¨¥¹¤©«£³©Æ

-ìr ýåýéì ççéð-çéø äMà íçì íéîé úráL¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©
:Bkñðå äNré ãéîzä úìBòäëéréáMä íBiáe ©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«©Æ©§¦¦½

àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ
:eNrúñåëäçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe ©«£«§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³

äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa ýåýéì äLãç£¨¨Æ©«Ÿ̈½§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
úëàìî-ìk íëì:eNrú àì äãáræëízáø÷äå ¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧

íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì ççéð çéøì äìBò¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§©−¦
:äðL éða íéNáë äráL ãçà ìéàçëíúçðîe ©´¦¤®̈¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«¦̧§¨½̈

ìL ïîMá äìeìa úìñãçàä øtì íéðøNr äL −Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©¨´¨«¤½̈
:ãçàä ìéàì íéðøNr éðLèëïBøOr ïBøOr §¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«¦¨Æ¦¨½

ì ãçàä Nákì:íéNákä úráLìíéfr øérN ©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«§¦¬¦¦−
:íëéìr øtëì ãçààìãéîzä úìò ãálî ¤®̈§©¥−£¥¤«¦§©ºŸ©¯©¨¦²

:íäékñðå íëì-eéäé íîéîz eNrz Búçðîeô ¦§¨−©«£®§¦¦¬¦«§¨¤−§¦§¥¤«
èëà-àø÷î Lãçì ãçàa éréáMä Lãçáe©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦§¨

eNrú àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷̧Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®
:íëì äéäé äreøz íBéáçéøì äìò íúéNrå ¬§−̈¦«§¤¬¨¤«©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©

iriay - hk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéNák ãçà ìéà ãçà ø÷a-ïa øt ýåýéì ççéð¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯¤¨¨²¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯
:íîéîz äráL äðL-éðaâúìñ íúçðîe §¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«¦̧§¨½̈−Ÿ¤

ìL ïîMá äìeìaéðL øtì íéðøNr äL §¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥¬
:ìéàì íéðøNrããçàä Nákì ãçà ïBøOrå ¤§Ÿ¦−¨¨«¦§¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤®̈

ì:íéNákä úráLäúàhç ãçà íéfr-øérNe §¦§©−©§¨¦«§¦«¦¦¬¤−̈©®̈
:íëéìr øtëìådúçðîe Lãçä úìò ãálî §©¥−£¥¤«¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈

íètLîk íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìòå§Ÿ©³©¨¦Æ¦§¨½̈§¦§¥¤−§¦§¨®̈
:ýåýéì äMà ççéð çéøìñæLãçì øBNráe §¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«¤«¨Á©¸Ÿ¤

íúéprå íëì äéäé Lã÷-àø÷î äfä éréáMä©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½§¦¦¤−
:eNrú àì äëàìî-ìk íëéúLôð-úà¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«

çø÷a-ïa øt ççéð çéø ýåýéì äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤¨¨²
íîéîz äráL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦³§¥«¨¨Æ¦§½̈§¦¦−

:íëì eéäéèìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeäL ¦«§¬¨¤«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©®̈¤§¨³
øNr:ãçàä ìéàì íéðøNr éðL øtì íéð ¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

éì ãçàä Nákì ïBøOr ïBøOr:íéNákä úráL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤®̈§¦§©−©§¨¦«
àéúàhç ãálî úàhç ãçà íéfr-øérN§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©º©©³

:íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìòå íéøtkäñ ©¦ª¦Æ§Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(137 'nr al zegiy ihewl)

ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e(כו (כח, ¿«ƒƒ
ׁשּתי  ׁשם על חּטים, קציר ּבּכּורי נקרא הּׁשבּועֹות ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָ"חג

וׁשּבעל (רש"י)הּלחם" ׁשּבכתב לּתֹורה רֹומזים הּלחם ׁשּתי . ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

לנֹותן  הּבּטּול יֹותר מרּגׁש ׁשּבכתב ּתֹורה ּבלּמּוד והּנה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּפה.

מצות  קּים קאמר מאי ידע ולא ּבּה הּקֹורא ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּתֹורה,

לּמּוד  נחׁשב ׁשאינֹו ּפה, ׁשּבעל לּתֹורה ּבנּגּוד ּתֹורה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּתלמּוד

והקרבת ּתֹורה ÈzLּכלל. ׁשל ׁשהּבּטּול ּכ על מֹורה הּלחם ְְְַַָָ¿≈ִֶֶֶֶַַַָָָ

ּפה. ׁשּבעל ּתֹורה ׁשל להבנה לחּדר צרי ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבכתב

éòéáùáééréáMä Lãçì íBé øNr äMîçáe©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À
àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ
:íéîé úráL ýåýéì âç íúbçå eNrú©«£®§©Ÿ¤¬©²©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«

âéíéøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
ìL ø÷á-éðaíéNák íéðL íìéà øNr äL §¥«¨¨²§¨¬¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯

:eéäé íîéîz øNr äraøà äðL-éðaãéíúçðîe §¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦¬¦«§«¦̧§¨½̈
ìL ïîMá äìeìa úìñãçàä øtì íéðøNr äL −Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©¨´¨«¤À̈

ììLãçàä ìéàì íéðøNr éðL íéøt øNr äL ¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³¤§Ÿ¦Æ¨©´¦¨«¤½̈

ì:íìéàä éðLåèãçàä Nákì ïBøOr ïBøOrå ¦§¥−¨«¥¦«§¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®
:íéNák øNr äraøàìæèãçà íéfr-øérNe §©§¨¨¬¨−̈§¨¦«§¦«¦¦¬¤−̈

:dkñðå dúçðî ãéîzä úìò ãálî úàhçñ ©®̈¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«
æéíìéà øNr íéðL ø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¥¦´

:íîéîz øNr äraøà äðL-éða íéNák íéðL§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«
çéíéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²

:ètLnk íøtñîaèéúàhç ãçà íéfr-øérNe §¦§¨−̈©¦§¨«§¦«¦¦¬¤−̈©¨®
:íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìò ãálîñ ¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«

ëðL íìéà øNr-ézLr íéøt éLéìMä íBiáeíé ©¯©§¦¦²¨¦¬©§¥«¨−̈¥¦´§®̈¦
:íîéîz øNr äraøà äðL-éða íéNák§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

àëíéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîaáëãálî ãçà úàhç øérNe §¦§¨−̈©¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®¦§©Æ

:dkñðå dúçðîe ãéîzä úìòñâëíBiáe Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯
íéNák íéðL íìéà äøNr íéøt éréáøä-éða ¨«§¦¦²¨¦¬£¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«

:íîéîz øNr äraøà äðLãëíúçðî ¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«¦§¨¨´
íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈

:ètLnkäëãálî úàhç ãçà íéfr-øérNe ©¦§¨«§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©Æ
:dkñðå dúçðî ãéîzä úìòñåëíBiáe Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯

íéNák íéðL íìéà ärLz íéøt éLéîçä©«£¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNr äraøà äðL-éðaæëíúçðîe §¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«¦§¨¨´

íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈
:ètLnkçëúìò ãálî ãçà úàhç øérNe ©¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´

:dkñðå dúçðîe ãéîzäñèëéMMä íBiáe ©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯©¦¦²
äðL-éða íéNák íéðL íìéà äðîL íéøẗ¦¬§Ÿ−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²

:íîéîz øNr äraøàìíäékñðå íúçðîe ©§¨¨¬¨−̈§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿
tLnk íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì:è Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈©¦§¨«

àìãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe§¦¬©−̈¤®̈¦§©ÆŸ©´©¨¦½
:äéëñðe dúçðîñáìíéøt éréáMä íBiáe ¦§¨−̈§¨¤«¨©¯©§¦¦²¨¦¬

äraøà äðL-éða íéNák íéðL íìéà äráL¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬
:íîéîz øNrâìíéøtì íäkñðå íúçðîe ¨−̈§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â

:íètLîk íøtñîa íéNákìå íìéàì̈«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈§¦§¨¨«
ãìãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½



קסט iyy ,iying - hk ,gk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äLî-ãéa ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìr åéãéô ¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

éùéîççëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
éîçì éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧©§¦¹
:BãrBîa éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø éMàì§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«

âýåýéì eáéø÷z øLà äMàä äæ íäì zøîàå§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®
äìò íBiì íéðL íîéîú äðL-éða íéNák§¨¦̧§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬

:ãéîúãúàå ø÷aá äNrz ãçà Nákä-úà ¨¦«¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ
:íéaørä ïéa äNrz éðMä NákääúéøéNrå ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦©«£¦¦¯

úéúk ïîLa äìeìa äçðîì úìñ äôéàä̈«¥¨²−Ÿ¤§¦§¨®§¨²§¤¬¤¨¦−
:ïéää úréáøåéðéñ øäa äéNrä ãéîz úìò §¦¦¬©¦«Ÿ©−¨¦®¨«£ª¨Æ§©´¦©½

:ýåýéì äMà ççéð çéøìæïéää úréáø Bkñðå §¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§Æ§¦¦´©¦½
:ýåýéì øëL Cñð Cqä Lãwa ãçàä Nákì©¤−¤¨«¤¨®©ÀŸ¤©¥²¤¬¤¥−̈©«Ÿ̈«

çúàåúçðîk íéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä §¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§®̈¦§¦§©̧
:ýåýéì ççéð çéø äMà äNrz Bkñðëe ø÷aäô ©³Ÿ¤§¦§Æ©«£¤½¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

èíîéîz äðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈§¦¦®
:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«

é:dkñðå ãéîzä úìò-ìr BzaLa úaL úìòô Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«
àéíéøt ýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸

äðL-éða íéNák ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯§¥«¨¨²
:íîéîz äráLáéìLeäçðî úìñ íéðøNr äL ¦§−̈§¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ

úìñ íéðøNr éðLe ãçàä øtì ïîMá äìeìa§¨´©¤½¤©−̈¨«¤®̈§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤
:ãçàä ìéàì ïîMá äìeìa äçðîâéïøOrå ¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦¨«¤¨«§¦¨´Ÿ

ãçàä Nákì ïîMá äìeìa äçðî úìñ ïBøOr¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤¨«¤®̈
:ýåýéì äMà ççéð çéø äìòãééöç íäékñðå Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´

úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe øtì äéäé ïéää©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬
éLãçì BLãça Lãç úìò úàæ ïéé Nákì ïéää©¦²©¤−¤®̈¦Ÿ́Ÿ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−

:äðMäåèýåýéì úàhçì ãçà íéfr øérNe ©¨¨«§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®
:Bkñðå äNré ãéîzä úìò-ìrñ ©Ÿ©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr ai zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Âˆ(ב (כח, «∆¿≈ƒ¿»≈

עלי" ּבני את צּוה ּבני, על מצּוני ׁשאּתה .(רש"י)"עד ְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

יצא  "אׁשר איׁש למּנֹות מׁשה לבּקׁשת מענה ׁשּבתֹור ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹוהינּו,

אׁשר  ּכּצאן ה' עדת תהיה ולא . . לפניהם יבא ואׁשר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹלפניהם

ּדהּנה  לבאר, ויׁש הּתמיד. ּקרּבן על נצטּוה רֹועה", להם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

רֹועה" ׁש"אין הּטעּות את ׁשֹולל ּבכלל) (וקרּבנֹות זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָקרּבן

מתנהג  ׁשהעֹולם ּומגּלה נֹוהג", ּכמנהגֹו ו"עֹולם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעֹולם

יצא  "אׁשר זה ׁשהּוא הּקּב"ה, ׁשל הּפרטית ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבהׁשּגחתֹו

לפניהם". יבא ואׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹלפניהם

éùùæèLãçì íBé øNr äraøàa ïBLàøä Lãçáe©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤
:ýåýéì çñtæéäfä Lãçì íBé øNr äMîçáe ¤−©©«Ÿ̈«©«£¦¨̧¨¨¬²©¬Ÿ¤©¤−

ç:ìëàé úBvî íéîé úráL âçéïBLàøä íBia ®̈¦§©´¨¦½©−¥«¨¥«©¬¨«¦−
:eNrú àì äãár úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

èéø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò äMà ízáø÷äå§¦§©§¤̧¦¤³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²
äðL éða íéNáë äráLå ãçà ìéàå íéðL§©−¦§©´¦¤¨®§¦§¨³§¨¦Æ§¥´¨½̈

:íëì eéäé íîéîzëäìeìa úìñ íúçðîe §¦¦−¦«§¬¨¤«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´
ìL ïîMáìéàì íéðøNr éðLe øtì íéðøNr äL ©®̈¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©À̈§¥¯¤§Ÿ¦²¨©−¦

:eNrzàëãçàä Nákì äNrz ïBøOr ïBøOr ©«£«¦¨³¦¨Æ©«£¤½©¤−¤¨«¤¨®
ì:íéNákä úráLáëøtëì ãçà úàhç øérNe §¦§©−©§¨¦«§¦¬©−̈¤¨®§©¥−

:íëéìrâëúìòì øLà ø÷aä úìò ãálî £¥¤«¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−§Ÿ©´
:älà-úà eNrz ãéîzäãëíBiì eNrz älàk ©¨¦®©«£−¤¥«¤¨¥¹¤©«£³©Æ

-ìr ýåýéì ççéð-çéø äMà íçì íéîé úráL¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©
:Bkñðå äNré ãéîzä úìBòäëéréáMä íBiáe ©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«©Æ©§¦¦½

àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ
:eNrúñåëäçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe ©«£«§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³

äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa ýåýéì äLãç£¨¨Æ©«Ÿ̈½§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
úëàìî-ìk íëì:eNrú àì äãáræëízáø÷äå ¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧

íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì ççéð çéøì äìBò¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§©−¦
:äðL éða íéNáë äráL ãçà ìéàçëíúçðîe ©´¦¤®̈¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«¦̧§¨½̈

ìL ïîMá äìeìa úìñãçàä øtì íéðøNr äL −Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©¨´¨«¤½̈
:ãçàä ìéàì íéðøNr éðLèëïBøOr ïBøOr §¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«¦¨Æ¦¨½

ì ãçàä Nákì:íéNákä úráLìíéfr øérN ©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«§¦¬¦¦−
:íëéìr øtëì ãçààìãéîzä úìò ãálî ¤®̈§©¥−£¥¤«¦§©ºŸ©¯©¨¦²

:íäékñðå íëì-eéäé íîéîz eNrz Búçðîeô ¦§¨−©«£®§¦¦¬¦«§¨¤−§¦§¥¤«
èëà-àø÷î Lãçì ãçàa éréáMä Lãçáe©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦§¨

eNrú àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷̧Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®
:íëì äéäé äreøz íBéáçéøì äìò íúéNrå ¬§−̈¦«§¤¬¨¤«©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©

iriay - hk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéNák ãçà ìéà ãçà ø÷a-ïa øt ýåýéì ççéð¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯¤¨¨²¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯
:íîéîz äráL äðL-éðaâúìñ íúçðîe §¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«¦̧§¨½̈−Ÿ¤

ìL ïîMá äìeìaéðL øtì íéðøNr äL §¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥¬
:ìéàì íéðøNrããçàä Nákì ãçà ïBøOrå ¤§Ÿ¦−¨¨«¦§¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤®̈

ì:íéNákä úráLäúàhç ãçà íéfr-øérNe §¦§©−©§¨¦«§¦«¦¦¬¤−̈©®̈
:íëéìr øtëìådúçðîe Lãçä úìò ãálî §©¥−£¥¤«¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈

íètLîk íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìòå§Ÿ©³©¨¦Æ¦§¨½̈§¦§¥¤−§¦§¨®̈
:ýåýéì äMà ççéð çéøìñæLãçì øBNráe §¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«¤«¨Á©¸Ÿ¤

íúéprå íëì äéäé Lã÷-àø÷î äfä éréáMä©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½§¦¦¤−
:eNrú àì äëàìî-ìk íëéúLôð-úà¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«

çø÷a-ïa øt ççéð çéø ýåýéì äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤¨¨²
íîéîz äráL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦³§¥«¨¨Æ¦§½̈§¦¦−

:íëì eéäéèìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeäL ¦«§¬¨¤«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©®̈¤§¨³
øNr:ãçàä ìéàì íéðøNr éðL øtì íéð ¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

éì ãçàä Nákì ïBøOr ïBøOr:íéNákä úráL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤®̈§¦§©−©§¨¦«
àéúàhç ãálî úàhç ãçà íéfr-øérN§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©º©©³

:íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìòå íéøtkäñ ©¦ª¦Æ§Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(137 'nr al zegiy ihewl)

ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e(כו (כח, ¿«ƒƒ
ׁשּתי  ׁשם על חּטים, קציר ּבּכּורי נקרא הּׁשבּועֹות ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָ"חג

וׁשּבעל (רש"י)הּלחם" ׁשּבכתב לּתֹורה רֹומזים הּלחם ׁשּתי . ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

לנֹותן  הּבּטּול יֹותר מרּגׁש ׁשּבכתב ּתֹורה ּבלּמּוד והּנה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּפה.

מצות  קּים קאמר מאי ידע ולא ּבּה הּקֹורא ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּתֹורה,

לּמּוד  נחׁשב ׁשאינֹו ּפה, ׁשּבעל לּתֹורה ּבנּגּוד ּתֹורה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּתלמּוד

והקרבת ּתֹורה ÈzLּכלל. ׁשל ׁשהּבּטּול ּכ על מֹורה הּלחם ְְְַַָָ¿≈ִֶֶֶֶַַַָָָ

ּפה. ׁשּבעל ּתֹורה ׁשל להבנה לחּדר צרי ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבכתב

éòéáùáééréáMä Lãçì íBé øNr äMîçáe©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À
àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ
:íéîé úráL ýåýéì âç íúbçå eNrú©«£®§©Ÿ¤¬©²©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«

âéíéøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
ìL ø÷á-éðaíéNák íéðL íìéà øNr äL §¥«¨¨²§¨¬¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯

:eéäé íîéîz øNr äraøà äðL-éðaãéíúçðîe §¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦¬¦«§«¦̧§¨½̈
ìL ïîMá äìeìa úìñãçàä øtì íéðøNr äL −Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©¨´¨«¤À̈

ììLãçàä ìéàì íéðøNr éðL íéøt øNr äL ¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³¤§Ÿ¦Æ¨©´¦¨«¤½̈

ì:íìéàä éðLåèãçàä Nákì ïBøOr ïBøOrå ¦§¥−¨«¥¦«§¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®
:íéNák øNr äraøàìæèãçà íéfr-øérNe §©§¨¨¬¨−̈§¨¦«§¦«¦¦¬¤−̈

:dkñðå dúçðî ãéîzä úìò ãálî úàhçñ ©®̈¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«
æéíìéà øNr íéðL ø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¥¦´

:íîéîz øNr äraøà äðL-éða íéNák íéðL§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«
çéíéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²

:ètLnk íøtñîaèéúàhç ãçà íéfr-øérNe §¦§¨−̈©¦§¨«§¦«¦¦¬¤−̈©¨®
:íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìò ãálîñ ¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«

ëðL íìéà øNr-ézLr íéøt éLéìMä íBiáeíé ©¯©§¦¦²¨¦¬©§¥«¨−̈¥¦´§®̈¦
:íîéîz øNr äraøà äðL-éða íéNák§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

àëíéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîaáëãálî ãçà úàhç øérNe §¦§¨−̈©¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®¦§©Æ

:dkñðå dúçðîe ãéîzä úìòñâëíBiáe Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯
íéNák íéðL íìéà äøNr íéøt éréáøä-éða ¨«§¦¦²¨¦¬£¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«

:íîéîz øNr äraøà äðLãëíúçðî ¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«¦§¨¨´
íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈

:ètLnkäëãálî úàhç ãçà íéfr-øérNe ©¦§¨«§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©Æ
:dkñðå dúçðî ãéîzä úìòñåëíBiáe Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯

íéNák íéðL íìéà ärLz íéøt éLéîçä©«£¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNr äraøà äðL-éðaæëíúçðîe §¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«¦§¨¨´

íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈
:ètLnkçëúìò ãálî ãçà úàhç øérNe ©¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´

:dkñðå dúçðîe ãéîzäñèëéMMä íBiáe ©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯©¦¦²
äðL-éða íéNák íéðL íìéà äðîL íéøẗ¦¬§Ÿ−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²

:íîéîz øNr äraøàìíäékñðå íúçðîe ©§¨¨¬¨−̈§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿
tLnk íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì:è Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈©¦§¨«

àìãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe§¦¬©−̈¤®̈¦§©ÆŸ©´©¨¦½
:äéëñðe dúçðîñáìíéøt éréáMä íBiáe ¦§¨−̈§¨¤«¨©¯©§¦¦²¨¦¬

äraøà äðL-éða íéNák íéðL íìéà äráL¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬
:íîéîz øNrâìíéøtì íäkñðå íúçðîe ¨−̈§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â

:íètLîk íøtñîa íéNákìå íìéàì̈«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈§¦§¨¨«
ãìãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½



xihtnקע - l - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:dkñðå dúçðîñäìúøör éðéîMä íBia ¦§¨−̈§¦§¨«©Æ©§¦¦½£¤−¤
:eNrú àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäz¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

åìøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬
äráL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤®̈§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈

:íîéîzæììéàì øtì íäékñðå íúçðî §¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦
:ètLnk íøtñîa íéNákìåçìøérNeúàhç §©§¨¦²§¦§¨−̈©¦§¨«§¦¬©−̈

:dkñðå dúçðîe ãéîzä úìò ãálî ãçà¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«
èìãáì íëéãrBîa ýåýéì eNrz älà¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−§«£¥¤®§©̧

íëéúçðîìe íëéúìòì íëéúáãðå íëéøãpî¦¦§¥¤¹§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½
ìe íëékñðìe:íëéîìLìàäLî øîàiå §¦§¥¤−§©§¥¤«©¬Ÿ¤¤−

-úà ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥®§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤
ôôô :äLî¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(205 'nr bk zegiy ihewl)

ÌÈ¯tÏ Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe(יח (כט, ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆«»ƒ
. . אּמֹות ׁשבעים ‰Lc˜n"ּכנגד ÈÓÈ·e"עליהם מגּנין היּו ְְִִֶֶֻƒ≈«ƒ¿»ְֲִִֵֶָ

צ"ח (רש"י) מהם "לכּלֹות אֹומר הּכבׂשים לגּבי ואּלּו .ְְְְִִֵֵֵֶַַַָ

ּׁשּפעל  מה ּדהּנה לבאר, ויׁש הּמקּדׁש. ּבימי רק לא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹקללֹות",

הּגיע  ׁשאז אּלא ּתפּלה; ידי על הּיֹום נפעל הּבית ּבזמן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָקרּבן

הּפעּלה  והּיֹום מּמׁש"), ּבפעל ("ּבחיצֹונּיּות לעֹולם ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֻהּׁשפע

העֹולם  לאּמֹות ׁשהׁשּפעה אפֹוא, מּובן האדם. ּבנפׁש רק ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻהיא

יׁשנּה ליׂשראל ההׁשּפעה ואּלּו הּבית, ּבזמן רק להיֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָיכֹולה

הּגלּות. ּבזמן ְִַַַָּגם

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîäìíëì äéäz úøör éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½£¤−¤¦«§¤´¨¤®
:eNrú àì äãár úëàìî-ìkåìízáø÷äå ¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧

ìéà ãçà øt ýåýéì ççéð çéø äMà äìòŸ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬¤−̈©´¦
:íîéîz äráL äðL-éða íéNák ãçà¤®̈§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

æìíéNákìå ìéàì øtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîaçìøérNeãçà úàhç §¦§¨−̈©¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®

:dkñðå dúçðîe ãéîzä úìò ãálîèìälà ¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«¥²¤
íëéøãpî ãáì íëéãrBîa ýåýéì eNrz©«£¬©«Ÿ̈−§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹
íëékñðìe íëéúçðîìe íëéúìòì íëéúáãðå§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−

ìe:íëéîìLìàéða-ìà äLî øîàiå §©§¥¤«©¬Ÿ¤¤−¤§¥´
ôôô :äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé¦§¨¥®§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(229 'nr h zegiy ihewl)

ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ(לה (כט, ¬∆∆ƒ¿∆»∆
˙¯ˆÚׁשּנמׁשכּו ההמׁשכֹות ּכל ּוקליטה. עצירה לׁשֹון - ¬∆∆ְְְְְֲִִִֶַַָָָָ

("לכם") ּבפנימּיּות ּבּנפׁש נקלטֹות מּקיף, ּבדר הּסּכֹות ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻּבחג

עצרת תורה)ּבׁשמיני ּׁשּתרּגם (לקוטי מה לבאר יׁש זה לפי . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ

לדקּדק  ׁשּיׁש לבּתיכֹון", מטילכֹון מן ּבחדוא "ּתהּוּון ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָיֹונתן

אּלא, לּבית. הּסּכה מן ׁשּיֹוצאים ּבכ הּׂשמחה מהי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבזה:

הּסּכה  ׁשל הּמּקיפים האֹורֹות מהמׁשכת היא ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻהּׂשמחה

ּב'ּבית'. ְִִִִַַּבפנימּיּות,

.ïîéñ ÷"ìçì ,íé÷åñô ç"ñ÷

.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
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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

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ì äøèôä

á-à ÷øô äéîøéá

ààøLà íéðäkä-ïî eäi÷ìç-ïa eäéîøé éøác¦§¥¬¦§§¨−¤¦§¦¨®¦©«Ÿ£¦Æ£¤´
:ïîéða õøàa úBúðraáåéìà ýåýé-øáã äéä øLà ©«£¨½§¤−¤¦§¨¦«£¤̧¨¨³§©§Ÿ̈Æ¥½̈

ìLa äãeäé Cìî ïBîà-ïá eäiLàé éîéaäøNr-L ¦¥²«Ÿ¦¨¬¤¨−¤´¤§¨®¦§«Ÿ¤§¥¬
:Bëìîì äðLâCìî eäiLàé-ïa íé÷éBäé éîéa éäéå ¨−̈§¨§«©§¦À¦¥̧§«¨¦³¤«Ÿ¦¨̧Æ¤´¤

-ïá eäi÷ãöì äðL äøNr-ézLr íz-ãr äãeäé§½̈©ŸÆ©§¥«¤§¥´¨½̈§¦§¦¨¬¤
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:øaãz Eåöà øLà-ìk úàå Cìz EçìLà øLà-ìk-ìr ékçíäéðtî àøéz-ìà ¦Â©¨£¤³¤§¨«£Æ¥¥½§¥²¨£¤¬£©§−§©¥«©¦−̈¦§¥¤®
:ýåýé-íàð Eìväì éðà Ezà-ékèéìà ýåýé øîàiå ét-ìr òbiå Bãé-úà ýåýé çìLiå ¦«¦§¬£¦²§©¦¤−§ª§Ÿ̈«©¦§©³§Ÿ̈Æ¤¨½©©©−©¦®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½

éôa éøáã ézúð äpä:Eéézã÷ôä äàøúBëìînä-ìrå íéBbä-ìr äfä íBiä | E ¦¥²¨©¬¦§¨©−§¦«§¥º¦§©§¦´©´©¤À©©¦Æ§©©©§¨½
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ìwî øîàå eäéîøé äàø äzà-äî:äàø éðà ã÷Láézáèéä éìà ýåýé øîàéå ¨«©¨¬Ÿ¤−¦§§¨®¨«Ÿ©¾©¥¬¨¥−£¦¬Ÿ¤«©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¥©−¥©´§¨

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r
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.'åëå eäi÷ãö éîéáe Bða íé÷éBäéEøvà íøèa (ã §¨¦§¦¥¦§¦¨§¤¤¤¨§
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:dkñðå dúçðîñäìúøör éðéîMä íBia ¦§¨−̈§¦§¨«©Æ©§¦¦½£¤−¤
:eNrú àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäz¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

åìøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬
äráL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤®̈§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈

:íîéîzæììéàì øtì íäékñðå íúçðî §¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦
:ètLnk íøtñîa íéNákìåçìøérNeúàhç §©§¨¦²§¦§¨−̈©¦§¨«§¦¬©−̈

:dkñðå dúçðîe ãéîzä úìò ãálî ãçà¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«
èìãáì íëéãrBîa ýåýéì eNrz älà¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−§«£¥¤®§©̧

íëéúçðîìe íëéúìòì íëéúáãðå íëéøãpî¦¦§¥¤¹§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½
ìe íëékñðìe:íëéîìLìàäLî øîàiå §¦§¥¤−§©§¥¤«©¬Ÿ¤¤−

-úà ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥®§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤
ôôô :äLî¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(205 'nr bk zegiy ihewl)

ÌÈ¯tÏ Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe(יח (כט, ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆«»ƒ
. . אּמֹות ׁשבעים ‰Lc˜n"ּכנגד ÈÓÈ·e"עליהם מגּנין היּו ְְִִֶֶֻƒ≈«ƒ¿»ְֲִִֵֶָ

צ"ח (רש"י) מהם "לכּלֹות אֹומר הּכבׂשים לגּבי ואּלּו .ְְְְִִֵֵֵֶַַַָ

ּׁשּפעל  מה ּדהּנה לבאר, ויׁש הּמקּדׁש. ּבימי רק לא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹקללֹות",

הּגיע  ׁשאז אּלא ּתפּלה; ידי על הּיֹום נפעל הּבית ּבזמן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָקרּבן

הּפעּלה  והּיֹום מּמׁש"), ּבפעל ("ּבחיצֹונּיּות לעֹולם ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֻהּׁשפע

העֹולם  לאּמֹות ׁשהׁשּפעה אפֹוא, מּובן האדם. ּבנפׁש רק ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻהיא

יׁשנּה ליׂשראל ההׁשּפעה ואּלּו הּבית, ּבזמן רק להיֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָיכֹולה

הּגלּות. ּבזמן ְִַַַָּגם

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîäìíëì äéäz úøör éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½£¤−¤¦«§¤´¨¤®
:eNrú àì äãár úëàìî-ìkåìízáø÷äå ¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧

ìéà ãçà øt ýåýéì ççéð çéø äMà äìòŸ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬¤−̈©´¦
:íîéîz äráL äðL-éða íéNák ãçà¤®̈§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

æìíéNákìå ìéàì øtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîaçìøérNeãçà úàhç §¦§¨−̈©¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®

:dkñðå dúçðîe ãéîzä úìò ãálîèìälà ¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«¥²¤
íëéøãpî ãáì íëéãrBîa ýåýéì eNrz©«£¬©«Ÿ̈−§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹
íëékñðìe íëéúçðîìe íëéúìòì íëéúáãðå§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−

ìe:íëéîìLìàéða-ìà äLî øîàiå §©§¥¤«©¬Ÿ¤¤−¤§¥´
ôôô :äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé¦§¨¥®§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(229 'nr h zegiy ihewl)

ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ(לה (כט, ¬∆∆ƒ¿∆»∆
˙¯ˆÚׁשּנמׁשכּו ההמׁשכֹות ּכל ּוקליטה. עצירה לׁשֹון - ¬∆∆ְְְְְֲִִִֶַַָָָָ

("לכם") ּבפנימּיּות ּבּנפׁש נקלטֹות מּקיף, ּבדר הּסּכֹות ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻּבחג

עצרת תורה)ּבׁשמיני ּׁשּתרּגם (לקוטי מה לבאר יׁש זה לפי . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ

לדקּדק  ׁשּיׁש לבּתיכֹון", מטילכֹון מן ּבחדוא "ּתהּוּון ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָיֹונתן

אּלא, לּבית. הּסּכה מן ׁשּיֹוצאים ּבכ הּׂשמחה מהי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבזה:

הּסּכה  ׁשל הּמּקיפים האֹורֹות מהמׁשכת היא ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻהּׂשמחה

ּב'ּבית'. ְִִִִַַּבפנימּיּות,

.ïîéñ ÷"ìçì ,íé÷åñô ç"ñ÷

.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§¨¨¬§¦§¥¤−
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שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:345:368:348:369:069:0810:1910:2019:5219:5220:1920:1919:3220:31באר שבע )ק(

5:295:318:328:339:049:0510:1610:1819:5519:5620:2320:2319:2620:35חיפה )ק(

5:295:318:328:349:039:0510:1610:1719:5319:5420:2120:2119:1420:31ירושלים )ק(

5:335:358:348:359:069:0810:1810:2019:5319:5420:2020:2119:3420:34תל אביב )ק(

4:494:528:208:228:518:5310:1310:1421:0421:0321:4221:4120:4622:03אוסטריה, וינה )ק(

7:327:339:239:249:559:5610:4410:4517:1217:1417:4017:4216:5617:54אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:015:048:268:288:589:0010:1910:2020:5720:5721:3321:3320:3921:37אוקראינה, אודסה )ק(

4:254:287:557:568:268:289:489:4920:3620:3621:1421:1420:1821:18אוקראינה, דונייצק )ק(

4:354:378:058:068:368:389:5810:0020:4920:4921:2721:2720:3121:31אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

4:524:558:268:288:589:0010:2110:2321:2221:2222:0322:0321:0422:07אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:434:458:188:208:498:5110:1310:1421:1721:1721:5921:5820:5922:02אוקראינה, קייב )ק(

5:315:348:548:569:269:2810:4610:4821:1921:1921:5521:5421:0122:14איטליה, מילאנו )ק(

6:056:068:398:409:089:1010:1110:1218:2818:2918:5018:5118:1118:55אקוואדור, קיטו )ח(

7:587:599:529:5310:2510:2611:1511:1617:5317:5518:2018:2217:3718:34ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:049:0510:5310:5411:2411:2512:1212:1318:3018:3218:5919:0218:1419:06ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:385:408:498:519:219:2310:3710:3920:3920:4021:1021:1020:2221:14ארה"ב, בולטימור )ק(

5:215:238:368:389:089:0910:2510:2620:3520:3521:0721:0720:1721:22ארה"ב, ברוקלין )ק(

5:225:248:368:389:089:1010:2510:2620:3420:3521:0621:0620:1721:22ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:525:549:109:119:419:4310:5911:0021:1721:1721:5021:5020:5922:06ארה"ב, דטרויט )ק(

6:196:219:179:199:499:5111:0111:0220:2820:2920:5520:5520:1121:07ארה"ב, היוסטן )ק(

5:385:408:438:459:159:1610:2810:3020:1220:1320:4020:4119:5520:52ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:286:309:219:239:539:5511:0311:0520:1820:1920:4420:4420:0120:55ארה"ב, מיאמי )ק(

5:175:198:318:339:039:0510:2010:2220:3120:3121:0321:0320:1321:20ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:105:138:298:309:009:0110:1710:1920:3520:3521:0721:0720:1721:22ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:506:519:129:139:419:4210:3910:4018:1918:2118:4218:4418:0218:48בוליביה, לה-פס )ח(

5:245:279:009:029:329:3410:5610:5822:0522:0422:4722:4621:4623:15בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:255:289:019:039:339:3510:5710:5822:0422:0422:4622:4621:4623:11בלגיה, בריסל )ק(

6:436:448:538:549:249:2510:1910:2017:3417:3617:5918:0017:1818:08ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:286:298:388:399:099:1010:0510:0617:2217:2417:4617:4817:0617:55ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

4:384:418:178:198:488:5010:1310:1521:2721:2622:1022:0921:0822:35בריטניה, לונדון )ק(

4:364:398:208:228:518:5310:1810:2021:4621:4622:3422:3321:2823:05בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:404:428:208:228:528:5410:1810:1921:3721:3722:2222:2121:1922:25גרמניה, ברלין )ק(

5:105:138:468:489:179:1910:4010:4221:4421:4422:2522:2521:2622:29גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:486:488:578:589:279:2810:2110:2217:3217:3417:5717:5917:1618:03דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:006:028:468:479:199:2010:2610:2719:2119:2219:4519:4619:0419:50הודו, בומביי )ח(

5:555:578:428:449:149:1510:2210:2319:1819:1919:4219:4319:0119:47הודו, פונה )ח(

4:434:468:118:128:428:4410:0410:0520:4820:4821:2621:2520:3021:29הונגריה, בודפשט )ק(

5:295:328:448:459:169:1810:3310:3420:4320:4321:1521:1520:2521:19טורקיה, איסטנבול )ק(

6:006:029:099:119:429:4310:5710:5820:5420:5521:2421:2520:3721:29יוון, אתונה )ק(

5:075:108:338:349:059:0710:2610:2721:0621:0621:4321:4220:4821:46מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת פינחס בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:526:539:449:4510:1310:1511:2211:2320:2620:2720:5020:5120:0920:55מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

8:018:029:429:4310:1510:1511:0011:0117:0217:0417:3317:3516:5017:39ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:035:048:028:038:328:349:439:4519:0919:1019:3519:3618:5219:40נפאל, קטמנדו )ח(

6:587:009:289:2910:0010:0211:0311:0419:1519:1619:3819:3918:5819:43סינגפור, סינגפור )ח(

4:094:127:517:538:228:249:479:4921:0721:0621:5121:5020:4821:54פולין, ורשא )ק(

6:266:278:438:459:169:1710:1410:1517:5517:5718:1818:1917:3818:23פרו, לימה )ח(

5:475:499:119:139:439:4511:0311:0421:3921:3922:1422:1421:2122:33צרפת, ליאון )ק(

5:435:459:149:169:469:4811:0811:1022:0322:0222:4222:4121:4523:03צרפת, פריז )ק(

5:395:418:178:198:478:489:519:5218:1818:1918:4018:4118:0118:45קולומביה, בוגוטה )ח(

5:325:348:528:549:249:2610:4210:4421:0721:0721:4121:4120:4921:58קנדה, טורונטו )ק(

5:025:048:258:278:578:5910:1710:1820:5120:5121:2621:2620:3321:45קנדה, מונטריאול )ק(

5:315:338:348:369:079:0910:2110:2220:0420:0420:3220:3219:4620:36קפריסין, לרנקה )ק(

5:135:169:029:059:349:3611:0211:0322:4322:4223:3423:3222:2423:36רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:384:418:338:359:039:0510:3210:3422:2522:2423:2023:1822:0723:58רוסיה, מוסקבה )ח(

5:225:258:498:509:219:2310:4210:4321:2421:2422:0122:0121:0622:05רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

5:245:268:538:559:249:2610:4510:4721:3221:3222:0922:0921:1422:28שווייץ, ציריך )ק(

5:495:518:308:329:039:0410:0810:1018:5118:5219:1419:1518:3419:19תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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קעה לוח זמנים לשבוע פרשת פינחס בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:345:368:348:369:069:0810:1910:2019:5219:5220:1920:1919:3220:31באר שבע )ק(

5:295:318:328:339:049:0510:1610:1819:5519:5620:2320:2319:2620:35חיפה )ק(

5:295:318:328:349:039:0510:1610:1719:5319:5420:2120:2119:1420:31ירושלים )ק(

5:335:358:348:359:069:0810:1810:2019:5319:5420:2020:2119:3420:34תל אביב )ק(

4:494:528:208:228:518:5310:1310:1421:0421:0321:4221:4120:4622:03אוסטריה, וינה )ק(

7:327:339:239:249:559:5610:4410:4517:1217:1417:4017:4216:5617:54אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:015:048:268:288:589:0010:1910:2020:5720:5721:3321:3320:3921:37אוקראינה, אודסה )ק(

4:254:287:557:568:268:289:489:4920:3620:3621:1421:1420:1821:18אוקראינה, דונייצק )ק(

4:354:378:058:068:368:389:5810:0020:4920:4921:2721:2720:3121:31אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

4:524:558:268:288:589:0010:2110:2321:2221:2222:0322:0321:0422:07אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:434:458:188:208:498:5110:1310:1421:1721:1721:5921:5820:5922:02אוקראינה, קייב )ק(

5:315:348:548:569:269:2810:4610:4821:1921:1921:5521:5421:0122:14איטליה, מילאנו )ק(

6:056:068:398:409:089:1010:1110:1218:2818:2918:5018:5118:1118:55אקוואדור, קיטו )ח(

7:587:599:529:5310:2510:2611:1511:1617:5317:5518:2018:2217:3718:34ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:049:0510:5310:5411:2411:2512:1212:1318:3018:3218:5919:0218:1419:06ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:385:408:498:519:219:2310:3710:3920:3920:4021:1021:1020:2221:14ארה"ב, בולטימור )ק(

5:215:238:368:389:089:0910:2510:2620:3520:3521:0721:0720:1721:22ארה"ב, ברוקלין )ק(

5:225:248:368:389:089:1010:2510:2620:3420:3521:0621:0620:1721:22ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:525:549:109:119:419:4310:5911:0021:1721:1721:5021:5020:5922:06ארה"ב, דטרויט )ק(

6:196:219:179:199:499:5111:0111:0220:2820:2920:5520:5520:1121:07ארה"ב, היוסטן )ק(

5:385:408:438:459:159:1610:2810:3020:1220:1320:4020:4119:5520:52ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:286:309:219:239:539:5511:0311:0520:1820:1920:4420:4420:0120:55ארה"ב, מיאמי )ק(

5:175:198:318:339:039:0510:2010:2220:3120:3121:0321:0320:1321:20ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:105:138:298:309:009:0110:1710:1920:3520:3521:0721:0720:1721:22ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:506:519:129:139:419:4210:3910:4018:1918:2118:4218:4418:0218:48בוליביה, לה-פס )ח(

5:245:279:009:029:329:3410:5610:5822:0522:0422:4722:4621:4623:15בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:255:289:019:039:339:3510:5710:5822:0422:0422:4622:4621:4623:11בלגיה, בריסל )ק(

6:436:448:538:549:249:2510:1910:2017:3417:3617:5918:0017:1818:08ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:286:298:388:399:099:1010:0510:0617:2217:2417:4617:4817:0617:55ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

4:384:418:178:198:488:5010:1310:1521:2721:2622:1022:0921:0822:35בריטניה, לונדון )ק(

4:364:398:208:228:518:5310:1810:2021:4621:4622:3422:3321:2823:05בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:404:428:208:228:528:5410:1810:1921:3721:3722:2222:2121:1922:25גרמניה, ברלין )ק(

5:105:138:468:489:179:1910:4010:4221:4421:4422:2522:2521:2622:29גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:486:488:578:589:279:2810:2110:2217:3217:3417:5717:5917:1618:03דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:006:028:468:479:199:2010:2610:2719:2119:2219:4519:4619:0419:50הודו, בומביי )ח(

5:555:578:428:449:149:1510:2210:2319:1819:1919:4219:4319:0119:47הודו, פונה )ח(

4:434:468:118:128:428:4410:0410:0520:4820:4821:2621:2520:3021:29הונגריה, בודפשט )ק(

5:295:328:448:459:169:1810:3310:3420:4320:4321:1521:1520:2521:19טורקיה, איסטנבול )ק(

6:006:029:099:119:429:4310:5710:5820:5420:5521:2421:2520:3721:29יוון, אתונה )ק(

5:075:108:338:349:059:0710:2610:2721:0621:0621:4321:4220:4821:46מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת פינחס בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:526:539:449:4510:1310:1511:2211:2320:2620:2720:5020:5120:0920:55מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

8:018:029:429:4310:1510:1511:0011:0117:0217:0417:3317:3516:5017:39ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:035:048:028:038:328:349:439:4519:0919:1019:3519:3618:5219:40נפאל, קטמנדו )ח(

6:587:009:289:2910:0010:0211:0311:0419:1519:1619:3819:3918:5819:43סינגפור, סינגפור )ח(

4:094:127:517:538:228:249:479:4921:0721:0621:5121:5020:4821:54פולין, ורשא )ק(

6:266:278:438:459:169:1710:1410:1517:5517:5718:1818:1917:3818:23פרו, לימה )ח(

5:475:499:119:139:439:4511:0311:0421:3921:3922:1422:1421:2122:33צרפת, ליאון )ק(

5:435:459:149:169:469:4811:0811:1022:0322:0222:4222:4121:4523:03צרפת, פריז )ק(

5:395:418:178:198:478:489:519:5218:1818:1918:4018:4118:0118:45קולומביה, בוגוטה )ח(

5:325:348:528:549:249:2610:4210:4421:0721:0721:4121:4120:4921:58קנדה, טורונטו )ק(

5:025:048:258:278:578:5910:1710:1820:5120:5121:2621:2620:3321:45קנדה, מונטריאול )ק(

5:315:338:348:369:079:0910:2110:2220:0420:0420:3220:3219:4620:36קפריסין, לרנקה )ק(

5:135:169:029:059:349:3611:0211:0322:4322:4223:3423:3222:2423:36רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:384:418:338:359:039:0510:3210:3422:2522:2423:2023:1822:0723:58רוסיה, מוסקבה )ח(

5:225:258:498:509:219:2310:4210:4321:2421:2422:0122:0121:0622:05רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

5:245:268:538:559:249:2610:4510:4721:3221:3222:0922:0921:1422:28שווייץ, ציריך )ק(

5:495:518:308:329:039:0410:0810:1018:5118:5219:1419:1518:3419:19תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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